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Alkusanat ja kiitokset / Acknowledgments

Miten tutkija ja tutkimuskohde kohtaavat? Tätä pohtiessa tarjoutuu tilaisuus lau-
sua kiitokset ihmisille, jotka ovat matkan varrella edistäneet väitöskirjani valmistu-
mista. Tutkijan ja tutkimuskohteen kohtaamisista puhutaan ja kirjoitetaan vähän. 
Sattumalla näyttää usein olevan sormensa pelissä: tutkija sattuu olemaan oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan ja näin tarjoutuu mahdollisuus esimerkiksi osallistua tut-
kimusprojektiin. Kun jonkinlainen kohdentunut mielenkiinto on olemassa, aihe 
asettuu tavalla tai toisella tarjolle. Sattuma saattaa tuottaa yllättäviäkin tutkijoiden 
ja tutkimusaiheiden yhdistelmiä. Tutkijalla on kuitenkin taipumus kasvaa kiinni 
tutkimusaiheeseensa niin, ettei pian tunnu mahdolliselta ajatella yhtä ilman toista. 
Se, että tutkimuskohteekseni on valikoitunut luontoharrastus, on eräänlainen pa-
radoksi, sillä en koe olevani luontoharrastaja vähänkään vaativammassa mielessä. 
Ulkopuolisen katse on toisinaan tarpeenkin.

2000-luvun alussa aloitin ympäristöpolitiikan opinnot Tampereen yliopistossa. 
Samassa yhteydessä tulin liittyneeksi Suomen luonnonsuojeluliiton ja paikallisen 
Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen jäseneksi. Pian olin paitsi yhdistyslehden 
taittaja myös sen päätoimittaja, sitten yhdistyksen hallituksen jäsen ja pari vuot-
ta sen puheenjohtajakin. Kun pirulle antaa pikkusormen, se vie koko käden. Olen 
ollut etuoikeutettu saadessani tutustua luonnonsuojelun kohtalotovereihin Tampe-
reen ympäristönsuojeluyhdistyksessä ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiirissä. Kiitos 
jaetuista iloista ja murheista, sinnikkyydestä ja aatteen palosta! Järjestötoiminnasta 
kumpuavat tutkimusaiheeni ja omakohtaiset kokemukset ovat olleet tärkeä tulkin-
taresurssi väitöskirjamateriaalin analysoinnissa. Yhdistystoiminta on toiminut kan-
salaisosallistumisen korkeakouluna. 

Järjestötoiminnassa olen päässyt tutustumaan luontoharrastajiin ja tekemään yh-
teistyötä heidän kanssaan. Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen pitkäaikainen 
puheenjohtaja Matti Kääntönen on tuonut monessa yhteydessä esiin erikoistunei-
den luontoharrastusyhdistysten ja luonnonsuojeluyhdistysten valitettavan vähäistä 
yhteydenpitoa. Tampereen hyönteistutkijain seuran puheenjohtaja Tero Piirainen on 
todennut luonnonsuojelijoiden ottavan kantaa esimerkiksi maankäyttökysymyksiin 
toisinaan turhankin kevyin tiedoin paikallisesta luonnosta. Luontotietoa löytyisi 
luontoharrastajilta ja yhteistyötä olisi siksi hedelmällistä tehdä.

Tartuin luontoharrastajien esiin nostamiin kysymyksiin ympäristöpolitiikan 
kandidaatintutkielmassa ja pro gradu -työssä. Tarkastelin paikallista ympäristö- ja 
luontojärjestöjen kenttää: mitä järjestöjä Tampereella toimii, mitä ne tekevät, min-
kälaiset vaikutuskeinot eri tahoilla on käytössä ja millä tavoilla yhdistykset tekevät 
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yhteistyötä. Tutkielmat nostivat esiin monia kiinnostavia kysymyksiä jatkotarkaste-
lua varten. Luontoharrastajat alkoivat näyttää varsin vaikutusvaltaiselta porukalta, 
eräänlaiselta hyvin pidetyltä salaisuudelta – mustilta hevosilta, jotka kulissien taka-
na pääsivät tekemillään luontoselvityksillä vaikuttamaan esimerkiksi maankäytön 
suunnitteluun. Kiinnostuin luontoharrastajien tiedon tuottajan roolista.

Tampere ei ole hullumpi paikka käynnistää luontoharrastusta koskevaa tutki-
musta, sillä Tampereella on valtakunnan mittakaavassa poikkeuksellisen vireää 
luontoharrastustoimintaa. Jo mainittujen lisäksi lausun lämpimät kiitokset kaikil-
le luontoharrastajille, tutkijoille ja viranomaisille, jotka olette jakaneet aikaanne ja 
ajatuksianne haastatteluissa ja muussa yhteydenpidossa. Kolmannen tutkimusta-
pauksen lokkisaarelaiset, Rainer Mäkelä ja Tatu Itkonen, ovat opettaneet minulle 
harkitsevaisuutta tulkintojen teossa. Luontoharrastajien innostus ja pitkäjänteinen 
sitoutuminen luonnon tutkimiseen on motivoinut työtäni. Kuten eräs haastatelta-
vista muotoili:

On tärkeää että kotiasiat ovat kunnossa eikä työ ole sieltä pöllöimmästä päästä, 
mutta luontoharrastus on ehkä kuitenkin tärkeintä maailmassa eikä aikaansa sen 
paremmin voi käyttää [H3]. 

Luontoharrastus on monella tapaa tärkeää, ja siksi olen katsonut aiheelliseksi käyttää 
aikaa sen tarkastelemiseen.

***

Työni ohjaajaa, professori Yrjö Hailaa käy kiittäminen monesta: inspiraatiosta ja 
luottamuksesta, vapaudesta ja kärsivällisyydestä, huolenpidosta ja materiaalisten 
puitteiden mahdollistamisesta työn tekemiselle. Tampereen yliopistossa kokoontuu 
Sateenvarjona tai kansainvälisemmin Umbrellana tunnettu Yrjön vetämä ympäris-
töpolitiikan tutkijaseminaari, joka kerää yhteen eri vaiheissa olevia jatko-opiskeli-
joita ja pidemmälle ehtineitä tutkijoita. Seminaarin arvo on kirkastunut vähitellen 
vasta, kun olen kuullut haikeita huokaisuja muissa yliopistoissa väitöskirjaa tekevi-
ltä – säännöllisesti kokoontuva seminaari näyttää valitettavasti olevan harvinaista 
herkkua. Seminaarissa kollegoilta saatu palaute on vienyt työtä merkittävällä tavalla 
eteenpäin ja auttanut pulmallisten kysymysten ratkaisemisessa. Yhtä opettavaista on 
ollut kuunnella muiden esityksiä ja niistä käytyä keskustelua. Umbrellassa on ollut 
lupa olla keskeneräinen.

Nina Nygren on ystävä ja kollega jota saan kiittää kannustuksesta, että ylipää-
tään tulin lähteneeksi tutkijanuralle. Ninan ja Jere Niemisen kanssa muodostimme 
keväällä 2012 kalkkiviivaryhmän ja kiritimme toisiamme kohti maalia. Kiitos ver-
taistuesta! 
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Maisteriopintojen jälkeinen tutkijanpolkuni käynnistyi Yrjön johtamassa Suo-
men akatemian rahoittamassa hankkeessa ”Politics of the Environment: Searching 
for New Forms of Citizen Participation in Local Environmental Governance”. Kii-
tokset opastajilleni Markus Laineelle ja Helena Leinolle kyseisessä projektissa. Tär-
keä etappi oli saada ensimmäinen vertaisarvioitu artikkeli julkaistuksi kanssanne ja 
arvokasta kokemusta käytännön tutkimustyöstä. Helenan ja Juha Peltomaan kanssa 
oli kiva kirjoittaa yhdessä toinenkin artikkeli ja Hetalle kuuluu lisäksi erityiskiitos 
tutkimussuunnitelmieni kärsivällisestä kommentoinnista.

Ajallisesti seuraavana lausun kiitokset Pekka Jokiselle, Maria Åkermanille ja Timo 
Peuhkurille, joiden kanssa pääsin laatimaan hankehakemuksia Suomen Akatemial-
le. Roolini oli erityisesti vetävien räppiriimien keksiminen hakemuksen otsikoihin 
(Knowledge-policy interfaces and participatory spaces…). Vaikka emme yhteisillä 
hakemuksillamme menestyneet, oli prosessi opettavainen ja tunne tutkijayhteisöön 
kuulumisesta kannusti jatkamaan. Pekka oli mukana väikkäriprosessini alussa ja 
taas sen lopussa – kiitos kosinnasta tutkimushankkeeseen ja arvokkaista kommen-
teista käsikirjoitukseen! Marialta eri yhteyksissä saamani kokeneemman tutkijan pa-
laute on ollut arvokasta.

Sateenvarjoseminaarissa 2011 ympäristöpolitiikan virkaa tehnyt professori Per 
Mickwitz tarttui kynään ja piirsi valkotaululle kaavion siitä, millä tavoin hän näki 
tutkimustapausteni liittyvän toisiinsa. Tästä kiitos. Kun teoreettisilla harharetkillä 
eksyin turhan kauas, piirsi Yrjö Haila taululle unohtumattoman kuvan hirressä riip-
puvasta tutkijasta. Kukaan ei rohjennut esittää tarkentavaa kysymystä, oliko tutki-
ja hirtetty vai hirttäytynyt – tätä spekuloitiin vasta myöhemmin lounaalla. Mietin 
monesti mitä Markus Laine ja Lasse Peltonen mahtoivat tarkoittaa kiittäessään väi-
töskirjassaan Yrjöä bullshit-broomin eli hevonpaskaluudan heiluttamisesta. Hirressä 
riippuessani alkoi ohjaajan tämäkin rooli valjeta. Viesti oli kannustava: teoriaan ei 
kannata hirttäytyä. Takaisin aineiston pariin – kyllä se kantaa.

Valtava kiitos kuuluu kaikille ympäristöpolitiikan tutkijaseminaariin samoihin 
aikoihin osallistuneille ja muuten entisen yhdyskuntatieteiden laitoksen liepeillä toi-
mineille tutkijakollegoille. Jo mainittujen lisäksi kiitos Johanna Lamberg, Eveliina 
Asikainen, Leo Stranius, Ari Jokinen, Jarkko Bamberg, Tanja Helle, Jenni Kuoppa, 
Riikka Borg, Johanna Tuomisaari, Sari Poutiainen, Minna-Maarit Polvinen, Aino In-
kinen ja muut. Kiitokset Nina Tynkkyselle ja Anna-Kaisa Kuusisto-Arposelle ympä-
ristöpolitiikan ”tamperelaisen koulukunnan” metodologian sanoiksi pukemisesta. 
Taru Peltolalle kiitos muun muassa kutsusta karonkkaan, joka oli minulle lajissaan 
ensimmäinen – merkittävä akateeminen kokemus! Tämä verkosto on tarjonnut mo-
nia yhteistyö-, oppimis- ja opetusmahdollisuuksia, jotka kaikki ovat auttaneet jäsen-
tämään omaa työskentelyä ja päästäneet välillä tuulettumaan tutkijankammiosta.

Lämmin kiitos Mirja Vihersalolle, jonka kanssa olemme pohtineet ympäristökan-
salaisuutta käsitteenä ja elämänkäytäntönä ja harjoitelleet yhdessä tieteellistä semi-
naarityöskentelyä työryhmän puheenjohtajan roolissa. Ja vielä yhteisesti kiitos kai-



10 Minna Santaoja

kille jotka ovat eri yhteyksissä kuunnelleet ja kommentoineet esityksiäni, antaneet 
palautetta kirjoituksistani tai joiden kanssa olemme muulla tavoin olleet vuorovai-
kutuksessa. Luontoharrastajat ovat kulkeneet mukanani moniin paikkoihin.

* * *

Kiitokset Esa Konttiselle ja Timo Vuorisalolle väitöskirjani sujuvasta esitarkastukses-
ta. Lausunnot auttoivat työn viimeistelyssä ja loivat uskoa siihen, että poikkitieteel-
linen työ voisi puhutella eri taustoista (sosiologia, biologia) tulevaa lukijakuntaa. 
Loppuvaiheessa eri osia käsikirjoituksesta lukivat myös Tampereen kasvitieteellisen 
yhdistyksen puheenjohtaja Matti Kääntönen, Tampereen kaupungin museotoimen 
johtaja Toimi Jaatinen, BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehti-
niemi, Luonnontieteellisen keskusmuseon rengastustoimiston johtaja Jari Valkama, 
lokkisaarelaiset Tatu Itkonen ja Rainer Mäkelä sekä useat muut tutkimuksen aika-
na haastattelemani harrastajat ja viranomaiset, jotka lupasin säilyttää nimettöminä. 
Suurkiitos teille kaikille! Saamani palaute on paikoin merkittävästikin vaikuttanut 
tekemiini tulkintoihin, vaikka vastuu lopputuloksesta on omani.

Menen hieman asioiden edelle, mutta rohkenen jo tässä vaiheessa kiittää vas-
taväittäjäkseni lupautunutta Helena Valvetta Suomen ympäristökeskuksesta. Edel-
lä luettelemani miesköörin jälkeen iloitsen siitä että vastaväittäjäni on nainen, ja 
erityisesti siitä että minua väitöstilaisuudessa hiillostaa juuri Helena. Olemme ta-
vanneet Helenan kanssa vuosien varrella erinäisissä seminaareissa ja työryhmissä ja 
olen oppinut tuntemaan hänet pohdiskelevana, huumorintajuisena, kannustavana ja 
suorapuheisena. Näitä ominaisuuksia ihailen hänessä suuresti ja odotan väitöstä ilon 
ja jännityksen sekaisin tuntein.

* * *

Olen saanut työhöni matkan varrella taloudellista tukea monilta tahoilta. Tampe-
reen yliopiston ja Tampereen kaupungin tiederahaston apurahat auttoivat alkuun 
tutkijanpolulla. Suomalaiselta Konkordia-liitolta ja Alli Paasikiven Säätiöltä saa-
mani apurahat auttoivat jatkamaan matkaa. Huhtikuusta 2007 elokuuhun 2010 
työskentelin tutkijakoulutettavana Euroopan Unionin kuudennesta puiteohjelmasta 
rahoitetussa Marie Curie -tutkijakoulutusverkostossa nimeltä GoverNat (Multi-level 
Governance of Natural Resources: Tools and Processes for Water and Biodiversity 
in Europe). Tästä kiitos kuuluu Riku Varjopurolle, jonka verkostoistaan välittämän 
sähköpostin seurauksena tulin hakeneeksi hankkeeseen. Väitöskirjan loppuun saat-
tamisen mahdollisti tutkijakoulupaikka vuosille 2011 ja 2012 opetus- ja kulttuu-
riministeriön rahoittamassa yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen tutkijakoulu 
YHTYMÄssä. Kiitos yhtymäläisille palautteesta ja yhteisistä hetkistä!
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* * *

Part of the work leading to this dissertation was done in the EU Marie Curie Re-
search training network GoverNat, which was a unique learning experience in Eu-
ropean interdisciplinary environmental social science research. I would like to thank 
Professor Ortwin Renn and Dr Gerherd Fuchs at the University of Stuttgart, Institute 
for Social Sciences, for taking me in. Sabine Mertz was invaluable help with the 
twists of German bureaucracy. Colleagues at the University of Stuttgart made me 
feel welcome: thank you Diana Callego Carrera, Alex Jäger, Piet Sellke, Sylvia Hiller 
and others. Anu zu Dohna was a friend and a colleague who helped to interpret the 
differences between Finnish and German ways of doing social science. I am grateful 
to the coordinators of GoverNat project, Dr Felix Rauschmayer and Dr Heidi Witt-
mer, for their persistence in keeping the project together and for looking after us 
PhD students. Warmest thanks also to Imma Schniewind and others at the UFZ. The 
senior researchers involved in the project – Jouni Paavola, Mikael Skou Andersen, Ta-
tiana Kluvankova Oravská, Sybille van den Hove, Will Medd, Ines Omann, and György 
Pataki – deserve thanks for their commitment and feedback. The other “Governuts”, 
eight PhD students and four post-doc researchers, provided a much needed working 
community even when far away. Thank you Anna Wesselink, Oliver Fritsch, Mireia 
Pecurul, Catherine Jolibert, Raphael Treffny, Matteo Roggero, Cordula Mertens, Dimit-
rios Zikos, Sonja Trifunovova, Catrin Egerton, Ilona Banaszak and Patricia Quillacq 
for your input and friendship.

I want to acknowledge a few more highlights on an early-stage researcher’s path. 
In studying amateur naturalists I am in many ways following the footsteps of Claire 
Waterton and Rebecca Ellis from the University of Lancaster. It was great to meet 
face-to-face the names behind articles that had become influential for me as I visit-
ed Lancaster. An unforgettable moment was to have breakfast with the late Elinor 
 Ostrom at the THEMES 2007 summer school “Institutional Analysis of Sustaina-
bility Problems” in Slovakia. When I asked her what is it that keeps her going she 
replied: “I just love what I do!” At the Euro Science Open Forum in Torino, 2010, I 
had the chance to eat pizza with the STS-guru Sheila Jasanoff. Still too many of the 
big names in science are men and thus it is important for a young female researcher 
to find also merited female role models. Thank you for being accessible to young 
researchers.

* * *

Kotoa olen saanut siivet jotka minut ovat tähän kantaneet. Ympäristökärpäsen pu-
reman äidiltä. Isältä, itse nimitetyltä ”ovitieteen tohtorilta” olen tainnut periä luteri-
laisen työmoraalin, käsillä tekemisen ilon ja kärsimättömyyden työn valmistumisen 
suhteen. Veljeni Juuso on pitänyt huolen siitä, etten ole päässyt vieraantumaan pa-
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rikymppisten nuorten miesten elämästä ja on sopivasti palauttanut maanpinnalle: 
”sisko tossa taas jotain angstaa”. Sisko on tosiaan vuosien varrella angstannut ja väi-
töskirja on välillä saanut kohtuuttomat, nyt sen valmistuttua absurdilta tuntuvat 
mittasuhteet. Kiitos ja anteeksi. Sylvi-mamma kertoi lapsena tienpientareen kuk-
kien nimiä ja häneltä sain taipumuksen kirjoittamiseen. Serkkujen kanssa kiipeiltiin 
puissa, piileskeltiin heinäladossa ja ponityttöiltiin – ympäristökansalaisuuden ituja. 
Ja mitä olisi elämä ilman ystäviä. Tiedätte kyllä: liian harvoin… ja silti niin lähellä.

* * *

In completing this dissertation, on a day-to-day-basis the most important person to 
thank has been my partner Carlos Manzanares. Your belief in me made me believe in 
myself. Thank you for your support and patience, for your intolerable never-ending 
sense of humour. You are yin to my yang.

* * *

Maailmankatsomustani ja luontosuhdettani on oleellisesti muovannut äidiksi tule-
minen. Tyttäremme Carolina tupsahti maailmaan kesäkuussa 2008. Olkoon tämä 
kirja sinulle, tuokoon se tullessaan vähemmän kireän äidin. Olet elämämme aurin-
ko.

Tampereella syyskuussa 2013

Minna Santaoja

Ompelen itten
ensmäse Rosvo-Roopen
pairankaulukse
ja suku saa jännittä
mikä perhostenkeräilijä
mahta taas ol kysymykses.

Heli Laaksonen (2011): Peippo vei
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Tiivistelmä

Tarkastelen tässä väitöskirjassa luontoharrastajia luonnonsuojelun toimijoina sekä 
luonnon tietämisen ja kokemisen moninaisuutta yhdistyksiksi organisoituneen 
luontoharrastuksen kautta. Ymmärrän luonnonsuojelun sektoripolitiikkaa laajem-
pana, monille yhteiskunnan alueille ulottuvana toimintana. Väitöskirjani sijoittuu 
ympäristöpolitiikan oppiaineeseen ja monitieteisen yhteiskunnallisen ympäristötut-
kimuksen alueelle.

Nykyaikaisen luonnonharrastuksen juuret ulottuvat Suomessa 1800-luvun lopul-
le. Sen jälkeen kun luonnontieteellinen tutkimus oli institutionalisoitunut yliopis-
toihin, harrastajien ja ammattilaisten välille muodostui vähitellen työnjako, jossa 
luontoharrastajat karkeasti ottaen tuottavat havaintotietoa kentältä työhuoneissaan 
tutkimusta harjoittaville ammattilaisille. Luontoharrastuksen organisoituminen 
kytkeytyi kansallisaatteen voimistumiseen ja luonnonsuojeluaatteen heräämiseen. 
Varhainen luontoharrastus oli tiiviisti yhteydessä luonnontieteellisen museotoimin-
nan käynnistymiseen. Luontoharrastajat keskittivät voimansa luonnontieteellisten 
näytteiden ja kokoelmien keräämiseen ja halusivat tuoda luonnon ihmeet kaiken 
kansan nähtäville.

Luonnontuntemuksen lisääntyessä ja luonnonkirjon moninaisuuden selvitessä 
tuli niin tutkijoille kuin harrastajille tarve erikoistua. Tämän seurauksena perustet-
tiin tiettyihin eliöryhmiin erikoistuneita kasvi-, lintu-, sieni- ja hyönteisharrastajien 
seuroja. Luonnon monimuotoisuuden hupenemisesta käydyn keskustelun ja kan-
sainvälisten sitoumusten myötä syntyi tarve luonnon tilan seurantaan ja eliölajien 
kartoituksiin. Luonnonsuojelun uuden politisoitumisen myötä harrastajien luonto-
tiedolle on entistä enemmän kysyntää. Harrastajat tekevät yhteistyötä suojeluviran-
omaisten kanssa niin paikallisesti, seudullisesti kuin valtakunnallisestikin osallis-
tumalla muun muassa kannanvaihteluiden seurantaan sekä uhanalaisarviointiin. 
Valtaosa luonnon monimuotoisuuden seurannoissa kerätystä tiedosta on peräisin 
luontoharrastajilta. Harrastajat saattavat olla omalla erikoistumisalallaan jopa kan-
sainvälisiä huippuja. Yliopistojen biologian opetuksessa lajintuntemuksen opetusta 
on vähennetty ja harrastajien asemasta kertoo se, että edistyneet harrastajat opettavat 
lajintuntemusta yliopisto-opiskelijoille.

Yhteiskunnan muutoksissa myös luontoharrastuksessa on tapahtunut muutoksia. 
Luonnontuntemuksen ja luontoharrastuksen nähdään yleisesti hiipuneen, vaikka 
samalla esimerkiksi lintuharrastus on kasvattanut suosiotaan. Kun luontoharras-
tus aikaisemmin oli herraskaista kytkeytyessään oppikoulujen luontokerhoihin, on 
luontoharrastus nykyään demokraattinen koko kansan harrastus. Harrastajajouk-
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ko on entistä heterogeenisempi ja harrastuksessa painottuvat kevyemmät ja viih-
teellisemmät harrastustavat kuten bongaus. Luontoharrastajakonkarien ikääntyessä 
eivät nuoremmat harrastajat ole samalla tavalla sitoutuneet osallistumaan luonnon 
monimuotoisuuden seurantoihin, mikä herättää huolta luontotiedon saatavuudesta 
tulevaisuudessa.

Luontoharrastusta ei Suomessa ole yhteiskuntatieteellisesti juuri tutkittu; ympä-
ristöliikkeen tutkimuksesta luontoharrastus on yleensä rajattu ulkopuolelle. Tässä 
väitöskirjassa pyrin luomaan kuvaa suomalaisesta luontoharrastuksesta ja sen yhteis-
kunnallisista kytkennöistä. Tutkimukseni pääosan muodostavat kolme tapaustutki-
musta: luonnontieteellisen museon perustamishanke Tampereella, valtakunnallisen 
lintuhavaintoaineiston kokoaminen lajiston levinneisyyttä selvittäneen lintuatlas-
kartoituksen tueksi sekä yhtenä sisämaan parhaista linnustokohteista tunnetun Ah-
tialanjärven suojelu ja kunnostus Pirkanmaalla. Esittelen taustaksi tamperelaisen 
luontoharrastuskentän, joka käsittää neljä erikoistunutta luontoharrastusyhdistys-
tä. Tapaustutkimusmetodologian avulla selvitän luontoharrastajien toimijuuden eri 
puolia ja harrastajien toiminnan mahdollisuuksia niin harrastajayhteisön sisältä kuin 
ulkoa käsin. Väitöskirjan aineisto koostuu haastatteluista, havainnoinnista, lehtima-
teriaalista, asiakirjoista ja internet-aineistosta.

Harrastajat toimivat luonnonsuojelussa paitsi havaintotiedon tuottajina, myös 
käytännön luonnonhoitajina ja monilla muilla tavoin ympäristökansalaisina. Har-
rastajat osallistuvat luonnonsuojelun tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyyn. 
Luontoharrastajien asema luonnon tuntijoina on tunnustettu, mutta harrastajien ja 
hallinnon intressit eivät aina osu yksiin. Osalle harrastajista hallinnon luonnonsuoje-
lutyöhön osallistuminen on tärkeä motivaation lähde, mutta tieteellisen lajistotiedon 
korostaminen sulkee ulos osan harrastajista ja erilaisista harrastamisen ja tietämi-
sen tavoista. Raja ei asetu enää selväpiirteisesti harrastajien ja ammattilaisten välille, 
vaan määrittyy asiantuntijuuden mukaan. Myös harrastajayhteisön sisällä tehdään 
rajanvetoa sen suhteen, keiden havainnot kelpaavat ja minkälainen luontoharrastus 
on ”oikeanlaista”. 

Luontoharrastuksen taustalla on affektiivinen ja emotionaalinen suhde luontoon. 
Tässä väitöskirjassa pyrin hälventämään ”rationaalisen” ja emotionaalisen luonnon-
suojelupuheen rajaa osoittamalla, että myös virallisen luonnonsuojelun pohjana ole-
van tiedon taustalla on harrastajien ja ammattilaisten affektiivinen luonnon tunte-
minen. Rakkautta luontoon ei pitäisi tarvita perustella tieteen tai hallinnon kielellä. 
Luontoharrastuksen näkeminen moninaisena, monille yhteiskunnan ja kulttuurin 
alueille ulottuvana toimintana avaa tilaa uudenlaiselle ympäristökansalaisuudelle.
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English abstract

For the Love of Nature. Amateur Naturalists 
as Actors in Nature Conservation.

My dissertation examines amateur naturalists as actors in nature conservation and 
their role in the multiplicity of knowing and experiencing nature. My empirical focus 
is on organized amateur naturalist associations. I understand nature conservation to 
mean not only political activity, but also broader actions undertaken in various areas 
of society.

The roots of modern amateur naturalism in Finland date back to the end of 
the 19th century. When natural scientific research became institutionalized within 
universities, a division of labor formed between amateur and professional naturalists. 
In general, amateurs in the field provided data for the desk-bound professionals. 
Finnish amateur naturalists began forming organizations as a consequence of the 
strengthening of nationalist ideals and the awakening of conservationist thought, 
and their early activities were closely bound to the nascent natural history museums. 
Amateur naturalists combined their efforts to collect specimens for natural scientific 
collections in order to display the wonders of nature to all to see.

As knowledge of nature increased and the sheer scale of diversity of life became 
apparent, both amateur and professional naturalists began to specialize. As a 
consequence, botanical, entomological, mycological and ornithological societies 
were established. Due to international discourse and commitments to halt the loss 
of biodiversity, authorities acknowledged the urgent need to monitor the state of 
nature and survey species. This led to the politicization of nature conservation and 
an increasing demand for the data produced by amateur naturalists.

Today, amateur conservationists collaborate with professionals locally, 
regionally and nationally by taking part in monitoring programs and evaluations 
of the conservation status of species. In fact, majority of the monitoring data 
used in governance comes from amateur naturalists. Devoted amateurs may even 
be internationally recognized experts in their specified field. Changes in biology 
education have resulted in reducing the teaching of species identification; therefore, 
the knowledge of amateur naturalists is particularly important. Indeed, experienced 
amateurs may even teach species identification courses to biology students at 
universities.

Like society in general, amateur naturalist societies have undergone changes. 
While it is widely accepted that our general knowledge of nature has declined 
along with amateur naturalist activities, hobbies such as bird watching have 
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become increasingly popular. In the past, amateur naturalism was an upper class 
pastime closely connected to the nature clubs of high schools. Nowadays, however, 
amateur naturalism is a democratic and accessible pursuit. Amateur naturalists are 
increasingly heterogeneous, and lighter and more entertaining forms of naturalism 
are increasingly popular. Despite this, experienced amateur naturalists are aging and 
younger generations are not as committed to taking part in monitoring schemes, so 
there is concern about the future availability of data.

Amateur naturalists have not previously been studied from a social science 
perspective in Finland. In studies on environmental movements, amateur naturalists 
are typically outside the frame of inquiry. My dissertation maps amateur naturalism 
and its societal connections in Finland. The core of my dissertation is formed by three 
case studies. The first focuses on the establishment of Tampere Museum of Natural 
History. The second examines the collection of monitoring data for the Third Finnish 
Breeding Bird Atlas, and the controversy raised by two competing databases. The third 
case study explores the Lake Ahtialanjärvi restoration project in Lempäälä, south-
western Finland, and the conflict between volunteer birders and the environmental 
administration about how to proceed with the project. As a background to these case 
studies, I outline the amateur naturalist scene in Tampere, which comprises four 
specialized amateur naturalist societies. Using case study methodology, I provide a 
detailed account of the different amateur naturalist activities and their possible space 
for action, both from within the amateur societies and from the outside. My study 
data consists of interviews, participant observation, newspaper materials, documents 
and internet material.

Amateur naturalists take part in nature conservation not only as data gatherers 
but also as practical stewards of nature and, in many ways, as environmental citizens. 
These amateurs participate in defining the goals and actions of nature conservation. 
While their role in understanding nature is acknowledged, the interests of amateur 
naturalists and environmental authorities do not always coincide. For some amateurs, 
taking part in official nature conservation work is an important motivation, but 
placing the emphasis solely on scientific species data excludes some amateurs, and can 
relegate other forms of knowledge and experience. While there is no clear boundary 
between amateurs and professionals, expertise is a delineating feature. Boundaries 
also exist within the amateur naturalist societies regarding whose observations are 
valid, and what sort of amateur naturalism is “the right kind.”

Behind amateur naturalism lays an emotional relationship to nature. In this 
dissertation, I seek to dissolve the boundary between “rational” and emotional 
nature conservation discourse. The “emotional knowing” of nature by amateurs and 
professionals influences official natural scientific knowledge used for conservation 
policy. It should not be necessary to justify a love of nature in the language of science 
or governance: perceiving amateur naturalism as a diverse activity reaching into 
many areas of culture and society facilitates a new kind of environmental citizenship.
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1 Luontoharrastusten moninaisuus

Luonto on tuttu ja outo, luonto on yksi ja monta (Haila & Lähde 2003, 7–34). 
Luontokäsityksiä ja luontosuhteita, samoin tapoja harrastaa luontoa on monenlai-
sia. Käsityksemme luonnosta ja luontoharrastuksesta ovat kulttuurin muovaamia 
– luonto ja kulttuuri ovat kietoutuneet monin tavoin erottamattomasti yhteen. 
Luontojen moninaisuus ilmenee yksittäisten ihmisten elämänkaarissa, siis ihmise-
lon perustavimmalla tasolla (Haila 2004, 36). Luonnon kanssa tekemisissä olemisen 
tapoja lienee kutakuinkin yhtä paljon kuin luontoharrastajia, eikä kattavaa listaa ole 
mahdollista laatia. Tarkastelen tässä väitöskirjassa luonnon tietämisen ja kokemisen 
moninaisuutta tietopainotteisen, yhdistyksiksi organisoituneen luontoharrastuksen 
kautta. Tutkimuskohteena ovat hyönteis-, kasvi-, sieni- ja lintutieteellisistä yhdistyk-
sistä löytyvät harrastajat.

Luontoharrastajat ovat pääosin henkilöitä, joilla ei ole biologin koulutusta, vaan 
jotka tekevät työuransa muulla alalla käyttäen merkittävän osan vapaa-ajastaan 
luonnon tutkimiseen. Luonnonharrastusyhdistysten jäseninä on myös luonnon 
kanssa työkseen tekemisissä olevia virkamiehiä ja tutkijoita, mutta heillekin luonto 
on myös harrastus. Suomen kielen sana ’luontoharrastaja’ kattaa monenlaisia luonto-
suhteita ja luonnossa tapahtuvaa toimeliaisuutta. Tutkimuskohteen tarkentamiseksi 
on syytä tehdä pieni ekskursio sanan juurille. Nykysuomen sanakirja määrittelee 
verbin ’harrastaa’ seuraavasti: ” jatkuvasti suunnata toimintansa mieltymystä tai pyr-
kimystä ylläpitävään kohteeseen, ahkerasti harjoittaa tai ”viljellä”, ahkeroida jotakin, 
osoittaa harrasta halua johonkin, olla kiinnostunut jostakin” (Sadeniemi 2002, 375). 
Harrastajan todetaan olevan amatööri tai harrastelija. Amatöörin sanakirja määrit-
telee ammattilaisen vastakohdaksi, ”henkilö, joka harjoittaa jotakin taidetta tai taitoa 
pitämättä sitä ammattinaan, harrastaja, harrastelija; vrt. diletantti” (emt., 69). Har-
rastelija taas on ”henkilö, joka vain huvikseen harjoittaa taidetta, tiedettä, urheilua, 
jotakin askartelua tms., diletantti, amatööri” (emt., 375). Nykysuomen sanakirja ei tee 
selvää eroa amatöörin ja harrastajan, harrastelijan ja diletantin välillä.

Englannin kielessä tarkoittamistani luontoharrastajista käytetään termiä amateur 
naturalist, amatööri luonnontutkija (mm. Ellis & Waterton 2005). Saksan kielen 
vastaava termi on Amateurwissenchaftler, amatööritieteilijä (Köhler 1997). Nämä ta-
voittavat suomen kielen luontoharrastaja -sanaa täsmällisemmin toiminnan luon-
teen. Luontoharrastus -termi on käynyt läpi semanttisia muutoksia (Meyer 2010). 
Harrastaja mieltyy vähättelevästi harrastelijaksi. Harrastamisen etymologia on ar-
kimerkityksessä jäänyt taka-alalle. Samoin kuin amatööriys johtuu latinan verbistä 
amare, rakastaa, on harrastaja sellainen, joka suhtautuu harrastuksensa kohteeseen 
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hartaasti, rakastaen (Wikipedia 2012). Luontoharrastus asiantuntijuutena ja luonto-
harrastus intohimona on tässä tutkimuksessa keskeinen teema ja jännite.

Tässä luvussa johdatan työn kysymyksenasetteluun ja hahmottelen kuvaa luon-
toharrastuksen kasvoista Suomessa. Luon katsauksen siihen, millä tavoin luontohar-
rastusta on käsitelty aikaisemmassa tutkimuksessa. Työn empiirinen osuus rakentuu 
kolmen tapaustutkimuksen ympärille. Toisessa luvussa esittelen tarkemmin työn 
käsitteelliset valinnat ja metodologisen näkökulman lähtien liikkeelle luontoharras-
tuksen historiallisten vaiheiden tarkastelusta osana luonnontieteen kehitystä. Esit-
telen tutkimustapaukset, käyttämäni aineiston ja menetelmät kolmannessa luvussa. 
Tapaustutkimukset on kuvattu ja analysoitu luvuissa 4–6. Luvussa 7 vedän yhteen ja 
pohdin havaintoja tapaustutkimuksista toisessa luvussa esiteltyjen käsitteiden kautta.

1.1 Luonnonystävä, tiedemies, runoilija – Aaro Hellaakoski

Kenen tietäisin onnesta osattomaksi jääneen,
hänet toisin tänne, ja vaatisin rakastamaan
tätä turhinta, mitä on tehty milloinkaan.
Miks kaikki on vaiti? Miksei puhkea ääneen
tämä ilta hurmautunut, yli mullankin huminoiva.
Olen valmis kuunteluun. En kaipaa mitään.
Olen olematon, jota sisältä kiirehditään.
Olen vastaanottaja vain. Olen soiva.

Aaro Hellaakoski (1963): Runosta Satakieli herää

Edeltävässä runokatkelmassa Aaro Hellaakoski kuvaa hiljentymistä luonnon ilmiöi-
den edessä, luonnossa liikkumisen ja sen tarkkailun tuomaa onnea, samalla ihme-
tellen miksi luonto on hiljaa. Luonto tulee merkitykselliseksi, siis ”puhuu”, erilaisissa 
elämän käytännöissä ja vuorovaikutussuhteissa, ei niinkään abstraktina biodiversi-
teettinä tai ekosysteemipalveluina. Nämä ovat tieteen kieltä, tieteen kulttuurin kei-
noja tarkastella luontoa yleisenä ilmiönä.

Aaro Hellaakoski oli suomalainen kirjailija ja luonnonmaantieteen tohtori. Hel-
laakoski syntyi Oulussa 1893 ja vietti osan lapsuuttaan Tampereen Pispalassa. Hän 
toimi paitsi luonnonhistorian opettajana ja dosenttina Helsingin yliopistossa, myös 
julkaisi useita runoteoksia ja romaaneja. Hellaakosken kiinnostus luontoon oli lap-
suudenkodin perua (Sarkkinen 2002). Äiti kasvatti Aaro-pojalle nimikkopalsamin, 
jonka kaksi vartta hän tulkitsi tieteeksi ja taiteeksi. Kumpikin oli voimakkaasti läsnä 
Hellaakosken elämässä. Isä innosti luonnontieteellisiin harrastuksiin ja lukemaan, ja 
nuori Hellaakoski ryhtyi kirjallisuuskriitikoksi jo koulupoikana.
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Hellaakosken kirjallista tuotantoa on jaoteltu kolmeen vaiheeseen. Vuonna 1928 
ilmestyivät sekä runokokoelma Jääpeili että väitöskirja aiheesta Puulan järviryhmän 
kehityshistoria. Vuonna 1930 Hellaakoski nimitettiin Helsingin yliopiston maantie-
teen dosentiksi ja tuon vuosikymmenen Hellaakoski näyttää olleen ”aktiivinen luon-
nontieteilijä – ja vaiennut runoilija” (Leikola 1990, 137). Hellaakoski omistautui 
yliopisto-opettajan ja tutkijan työlle, mutta koki sen raskaaksi. Viimeisen tieteellisen 
tutkimuksensa hän julkaisi vuonna 1940 ja tästä alkoi koulutyön ja runon aikakausi. 
Hellaakoski opetti Helsingin tyttönormaalilyseossa vuodesta 1935 vuoteen 1952 eli 
kuolemaansa saakka luonnonhistoriaa, maantietoa, kasvi- ja eläinoppia sekä biolo-
giaa. Hän kehitti maantiedon opetusta, kirjoitti oppikirjoja, koulutti tulevia opet-
tajia ja oli näin luomassa vahvaa luonnonhistorian ja maantieteen kouluopetuksen 
perinnettä.

Luonto on läsnä Hellaakosken koko tuotannossa, kotoa alkanut luontoharras-
tus jatkui läpi elämän. Hänen runoissaan huomio kiinnittyy tutkijalle ominaiseen 
luonnon ilmiöiden pikkutarkkaan havainnointiin, mutta samalla Hellaakoskea on 
nimitetty luontoa hartaasti tarkkailevaksi mystikoksi. Anto Leikola (1993, 60) on 
kirjoittanut luonnosta Hellaakosken runoissa: ”Se on olemassa maisemina, valoina, 
väreinä, ääninä, liikkeenä, tuoksuina, kosketuksina, kylmyytenä, lämpönä. Se tarjoaa 
mahdollisuuksia symbolien poimintaan – –.” Leikolan mukaan Hellaakosken lyrii-
kan luonnonkuvauksissa ilmenee aidon luonnonelämyksen moniaistisuus: luontoa 
ei katsella kuin taulua, vaan joudumme luontoon kaikkine reseptoreinemme (Leikola 
1990, 143). 

Ihmistä Hellaakoski piti luonnon pahimpana vihollisena ja liikkui mieluiten kos-
kemattomilla seuduilla. Luonto oli hänelle pakopaikka; hän piti tärkeänä luontoon 
sopeutumista. Leikolan mukaan ”Hellaakosken luontoon sulautuminen ilmenee ak-
tiivisena, toimivana luonto-olemisena, jossa ollaan yhtä aikaa subjektina, objektina ja 
ympäristönä” (Leikola 1990, 156) – hän kutsuu Hellaakosken luontosuhdetta myös 
luonnoksi avartumiseksi. Tehdessään maantieteilijänä matkan Italiaan Hellaakoski 
teki Leikolan mukaan yllättävän havainnon:

”– – kauneuden ei välttämättä tarvitse olla sitä, mitä tuo sana meillä tavallisesti 
merkitsee: luonnon kauneutta. – – Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa on riittävän 
paljon esimerkkejä siitä, miten ihmisen kosketus rumentaa luonnon. Ranskassa ja 
eritoten Italiassa, on tietysti luonnosta hävitetty se, mikä hävitettävissä on, mutta 
pitkien vuosituhanten läpi jatkuneella kulttuurilla on ollut riittävästi aikaa ja pe-
rinteitä verhota maankamara toisilla kauneuden muodoilla, jotka näyttävät sitä 
pukevan paremmin kuin villin luonnon saavutukset.” (Leikola 1990, 136–137.)

Luonnon ja kulttuurin vastakkainasettelu alkoi Hellaakosken silmissä liudentua ja 
hän tunnusti myös ihmisen luoman toisen luonnon (ks. Haila 2004, 189) kauneu-
den.
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Tutkijan ja taiteilijan maailmankuvat eivät sulkeneet toisiaan pois vaan Hellaa-
kosken kohdalla täydensivät toisiaan vahvasti. Hellaakoski eli tieteen ja taiteen risti-
vedossa. Leikola (1990, 146) on päätynyt pitämään Hellaakosken runoilijan suhdet-
ta luontoon perustavampana:

Hellaakosken luonnonhavainnot ovat luonnonystävän, luonnontarkkailijan, 
samoilijan ja luonnossa liikkujan mutta myös luontoon pysähtyjän ja luonnon 
kuuntelijan, joka on samalla tiedemieskin, ja tiedemies hänestä on osaltaan tullut 
juuri siksi että hän on tätä kaikkea muuta.

Leikolalle Hellaakosken runoista löytyvä tarkka luonnon havainnointi ja kuvaus tai 
edes lajien tieteellisten nimien mainitseminen runoissa ei vielä riitä osoitukseksi hä-
nen lyriikkansa ”tieteellisyydestä”:

Kun Hellaakoski puhuu trolliusten vasaroista ”Keväisessä junamatkassa” tai 
 lychnis-purppurasta runossa ”Pientarella”, hän kyllä edellyttää lukijalta sen ver-
ran luonnonhistoriallista tietämystä, että tämä pystyy näkemään edessään kul-
leron tai käenkukan. Mutta tämänlaatuinen tietämys kuului aikanaan kenen hy-
vänsä oppikoulusivistykseen, juuri siihen jota Hellaakoskikin jakoi oppilailleen ja 
jota hän osasi myös vaatia. Lychniksen tunnistaminen käenkukaksi ja veronican 
tädykkeeksi on vasta koululaisten kasvienkeruun häviämisen myötä siirtymässä tai 
siirtynyt botanistien yksinoikeudeksi. (Leikola 1990, 140.)

Leikolan huomio luonnontieteellisen sivistyksen rapautumisesta on osoitettu hiljan 
muun muassa Arja Kaasisen väitöstutkimuksessa (Kaasinen 2009). Kaasinen tutki 
suomalaisten koululaisten ja opettajien kasvilajien tuntemusta ja päätyi tulokseen, 
että kasveja tunnetaan keskimäärin heikosti kaikilla kouluasteilla. Samaan aikaan 
kasvien keruu on aloitettu kouluissa uudelleen, mikä kertoo lajintuntemuksen uu-
desta arvostuksesta ja saattaa viedä luonnontuntemusta ja luontokiinnostusta myön-
teiseen suuntaan. Luonnontuntemusta pidettiin aikaisemmin yleissivistyksenä, ei 
vain eriytyneenä oppi- ja tutkimusalana. 

Aaro Hellaakosken persoonan tarkastelu osoittaa, että erilaiset luonnon tietämi-
sen muodot eivät sulje toisiaan pois. Taiteellisen ja tieteellisenkin luonnontarkkailun 
taustalla on affektiivinen, kokemuksellinen suhde luontoon. Hellaakoski ei toki ollut 
yksittäistapaus, vaan eri tavoin niin tieteen kuin taiteen piirissä toimineita merkit-
täviä kulttuurivaikuttajia voidaan luetella pitkästi: Alexander von Humboldt, J.W. 
von Goethe, Charles Darwin, Vladimir Nabokov, 1700-luvulta Turun professorit 
Pehr Kalm ja Pehr Adrian Gadd, A.E. Nordenskiöld… Luontosuhde on samanai-
kaisesti sekä rationaalinen että emotionaalinen, kuten Tiina Suopajärvi (2009, 337) 
on todennut metsäammattilaisia käsitelleessä tutkimuksessaan. On mahdotonta sa-
noa minkälainen luonnontuntemus, tieteellinen, taiteellinen vai arkikokemukseen 
perustuva, olisi arvokkainta, sillä eri tavat tuntea luontoa ovat merkityksellisiä eri 
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tavoin. Emotionaalista luontosuhdetta – siis rakkautta luontoon – ei ole syytä vä-
hätellä, sillä se toimii tarpeellisena motivoivana tekijänä niin luonnonsuojelun ja 
-tutkimuksen ammattilaisille kuin luontoharrastajillekin (Lorimer 2007).

1.2 Tieteen ja taiteen rajanvetoja

Tiede ja taide ovat Yrjö Hailan (2012) mukaan pisimmälle eriytyneet inhimillisen 
kulttuurin työskentelyn alat. Varhaisissa kulttuureissa tiede ja taide olivat yhtä, mut-
ta yhteiskunnallisessa työnjaossa ne ovat kasvaneet erilleen. Bourdieuta seuraten 
Haila kirjoittaa kulttuurisen tuotannon kentän eriytyneen Ranskassa 1800-luvun 
kuluessa; sama muutos tapahtui viiveellä myös Suomessa. Taiteilijat ja kirjailijat itse-
näistyivät taloudellisesti, ilmaisukeinot vapautuivat ja taiteellisen tuotannon piiriin 
syntyi uusia toimijoita kuten kustantamoita, gallerioita ja kirjapainoja. Kulttuurisen 
tuotannon kentät monipuolistuivat ja samalla taiteellisen työn tuotteet irtautuivat 
tekijöistään itsenäisiksi taideteoksiksi, joita arvotetaan esteettisesti ja taloudellisesti. 
Tieteellisen työn yhteiskunnalliset ehdot muuttuivat Hailan mukaan samoihin ai-
koihin, tosin tieteen tuotokset eivät ole muodostuneet samalla tapaa itsenäisiksi ”tie-
deteoksiksi” ja tieteellinen työ on tiukemmin sitoutunut tutkimusinstituutioihin.

Sekä tieteen ja taiteen välillä että tieteen ja taiteen eri alojen sisällä on tehty raja-
työtä (Gieryn 1983) erojen ylläpitämiseksi. Thomas Gieryn on tarkastellut rajatyötä 
käytännöllisenä toimintana alan auktoriteetin ja resurssien turvaamiseksi. Luonnon-
tieteessä ja luonnonsuojelupolitiikassa rajatyötä tehdään liittyen siihen, minkälainen 
ja keiden luontoa koskeva tieto on päätöksenteon kannalta merkityksellistä. Har-
rastajien ja ammattilaisten rajaa pidetään yllä muun muassa ammatti-identiteetin 
säilymiseksi. Toisaalta Juha Ridanpää (2012, 190) kirjoittaa maantieteen perustajana 
pidetyn Alexander von Humboldtin pyrkineen jo 1800-luvun puolivälissä laajenta-
maan luonnontutkimuksen kenttää korostamalla estetiikkaa ja taiteellisen intuition 
ja tieteellisten havaintojen yhdistämistä. Tässä työssä tarkastelen luontoharrastusta 
ympäristökansalaisuutena, joka käsittää monenlaista niin tieteellistä kuin taiteellis-
takin toimintaa, jossa tuotetaan merkityksiä ihmisen ja muun luonnon suhteesta.

Tieteen ja muun kulttuurin eriytymisessä ja tiukassa rajanvedossa on ongelman-
sa. Luonnontieteillä on ollut keskeinen asema ympäristökysymysten ja -ongelmien 
havaitsemisessa, todentamisessa, hahmottamisessa, rajaamisessa ja ratkaisujen etsi-
misessä. Usein käytetty esimerkki vakavasta ympäristöongelmasta, joka ei ole ih-
misaistein havaittavissa vaan todettiin tieteen keinoin, on otsonikerroksen ohenemi-
nen. Mutta mikäli unohdetaan, että luonnon oliot merkitsevät ihmiselle muutakin 
kuin tutkimuskohdetta, luonnon objektivoituminen saattaa johtaa luontosuhteen 
vääristymiseen (Haila 2004, 82). Hailan mukaan olennainen ja nykymaailmassa 
ajankohtainen tieteen väärinkäytön perusta on kuvitelma, että tieteen avulla olisi 
mahdollista saavuttaa maailman täydellinen tiedollinen hallinta. Ongelmana on, 
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että luonnontieteilijöiden faktatieto luonnosta asettuu ei-luonnontieteellisten käsi-
tysten ja mielipiteiden yläpuolelle (Latour 2004, 14), ja tällöin taustalla olevat po-
liittiseen tavoitteenasetteluun liittyvät erimielisyydet saattavat jäädä käsittelemättä 
(Jokinen 2012). Faktatiedon korostaminen aliarvioi muunlaisten luontosuhteiden ja 
tietämisen tapojen merkityksellisyyttä ja kaventaa käsitystä itsestämme ja maailmas-
sa olemisemme tavoista{{}}.

Tieteellisen ja taiteellisen työn keskeinen yhteiskunnallinen tehtävä on luoda ja 
pitää yllä kulttuurien eettis-moraalista perustaa (Haila 2012). Tutkimuksen eettinen 
tavoite ja velvollisuus on päästä perille luonnon ja kulttuurin haavoittuvuuden eh-
doista ja kunnioittaa niitä. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että tiede ja taide ottaisivat 
itselleen tämän tehtävän, sillä molempien nimissä on tehty asioita, joita ei voida pitää 
eettisesti kestävinä. Itsenäinen asema ei takaa, että tiede ja taide tuottavat vaalimisen 
arvoisia tuloksia, ja siksi tieteellisen ja taiteellisen työn sidoksia muuhun yhteiskun-
taan on tärkeää arvioida. Kulttuurimme haaste on Hailan (2004, 9) mukaan löytää 
luonto ympäristöongelmien tuottamien huolten ja pelkojen alta. Tähän tarvitaan 
muutakin kuin tieteellistä tietoa: siinä missä tiede pyrkii tarkastelemaan maail maa 
ikään kuin ulkopuolelta, me maailman asukit lähestymme maailmaa oman elä-
mämme keskipisteestä lähtien.

Bruno Latourin hahmotteleman poliittisen ekologian ajatuksena on laajentaa 
yhteiskunnallisia päätöksiä tekevää kollektiivia siten, että myös ei-inhimilliset luon-
nonoliot olisivat siinä edustettuina. Hänen mukaansa luonto tarvitsee eri rooleissa 
toimivia puolestapuhujia (spokespersons). Uhkana laajennetulle demokratialle Latour 
pitää juuri tieteellisten faktojen ja kulttuuristen representaatioiden erottamista, ja 
hän määrittelee representaation uudelleen esittämisen sijaan ei-inhimillisten edus-
tamisena (Latour 2004, 110). Latour kehottaa kiinnittämään huomion inhimillis-
ten ja ei-inhimillisten toimijoiden muodostamiin yhteisöihin (associations) luonnon, 
tieteen ja politiikan suhteiden uudelleen määrittelemiseksi. Myös John Law (2011) 
on peräänkuuluttanut kattavampien, sallivampien tietokäytäntöjen luomista. Moni-
mutkaisten ympäristöongelmien ratkaisemiseksi on tarpeen kurotella niin tieteen ja 
taiteen, tutkimuksen ja kansalaistoiminnan kuin luonnontieteen, yhteiskuntatietei-
den ja humanististen tieteiden välisten raja-aitojen yli. Luontoharrastajien voidaan 
nähdä toimivan luonnon edustajina niin poliittisen edustuksen kuin kulttuuristen 
representaatioidenkin mielessä. Luontoharrastajat antavat luonnolle äänen ja raken-
tavat käsityksiämme luonnosta. Luontoharrastus muuttuu yhteiskunnan muutosten 
mukana, ja harrastuksen eko-sosiaalisen dynamiikan tarkastelu on tarpeen luonto-
harrastajien – ja viime kädessä luonnon kanssa muodostamamme yhteisön – toimin-
tamahdollisuuksien hahmottamiseksi.
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1.3 Luontoharrastuksen kasvot

Rajasin edellä luontoharrastuksen tässä työssä tietopainotteiseksi, yhdistyksiksi or-
ganisoituneeksi luontoharrastukseksi. Valtakunnan tasolla toimivia luontoharrasta-
jien ja -tutkijoiden järjestöjä ovat esimerkiksi Suomen sieniseura, Suomen perhostut-
kijain seura sekä lintujensuojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi. Tämän työn 
empiirisessä osassa lähden liikkeelle tamperelaisista luontoharrastusyhdistyksistä. 
Tampereen seudulla on valtakunnan mittakaavassa harvinaisen aktiivista ja moni-
puolista luontoharrastusta, joka kanavoituu Tampereen kasvitieteellisen yhdistyk-
sen, Tampereen hyönteistutkijain seuran, Tampereen sieniseuran ja Pirkanmaan 
lintutieteelliseen yhdistyksen toimintaan. Yhdistysten historiallisia vaiheita käyn 
läpi luvussa 4. Tässä jaksossa esittelen erikoistuneiden luontoharrastusyhdistysten 
toimintaa ja asemoin sitä suhteessa erilaisiin luontoharrastustapoihin. Luontohar-
rastusyhdistysten toiminnan yksityiskohtainen kuvaus luo käsityksen harrastus-
kentän moninaisuudesta, niistä monista verkostoista joihin harrastajat kuuluvat ja 
harrastajien erilaisista toimijarooleista muun muassa luontotiedon tuottajina. Koska 
luontoharrastusta ei yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta ole Suomessa liiemmin 
tarkasteltu, olen omaksunut yleiseksi tutkimustehtäväkseni luoda kokonaisvaltaista 
käsitystä luontoharrastuksesta ilmiönä. Tämän jakson erikoistuneiden harrastusalo-
jen kuvaukset luovat kontekstin myöhempien lukujen tapaustutkimuksille.

Laskettaessa luontoharrastusyhdistysten jäsenet yhteen päädytään valtakunnalli-
sesti noin 15 000 luontoharrastajaan, joista lintuharrastajat muodostavat kaksi kol-
masosaa. Lintuharrastajien jälkeen perhosharrastajat ovat toiseksi suurin tiettyyn 
eliöryhmään erikoistunut harrastajajoukko (Tutkimus, seuranta ja tietojärjestelmät 
-asiantuntijaryhmä 2005, 41). Vertailun vuoksi vuonna 2008 riistanhoitomaksun 
maksaneita metsästäjiä oli Suomessa 326 600 (Toivonen 2009, 7). Vapaa-ajan kalas-
tajia oli vuonna 2010 hieman alle 1,7 miljoonaa (Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitos 2012). Vaikka kalastus on 2000-luvulla vähentynyt, on se edelleen suosituin 
luontoharrastuksen muoto. Suosituimpiin luontoharrastustapoihin verraten tiettyyn 
eliöryhmään erikoistuneita harrastajia on varsin vähän.

1.3.1 Lintuharrastuksen suosio on kasvussa

BirdLife Suomi ry on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö ja Pirkanmaan lintutie-
teellinen yhdistys on yksi sen 30 paikallisyhdistyksestä. BirdLife Suomen edeltäjä, 
Lintutieteellisten Yhdistysten Liitto, perustettiin vuonna 1973. Lintuharrastus oli 
tuohon aikaan keskittynyt Helsinkiin ja uuden valtakunnallisen järjestön ajateltiin 
tasapainottavan tilannetta. Vuonna 1992 Lintutieteellisten yhdistysten liitto liittyi 
jäseneksi kansainväliseen lintujensuojeluorganisaatioon, josta tuli vuotta myöhem-
min BirdLife International. Vuonna 1995 suomalainen järjestökin muutti nimensä 
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BirdLife Suomeksi. BirdLifella on jäseniä valtakunnallisesti yli 10 000. Pirkanmaan 
lintutieteellinen yhdistys on BirdLifen kolmanneksi suurin jäsenyhdistys Helsingin 
lintutieteellisen yhdistyksen ja valtakunnallisen Bongariliiton jälkeen noin tuhan-
nella jäsenellään. Yhdistyksen alueella toimivat myös Kangasalan lintuasema, jossa 
harjoitetaan rengastustoimintaa, sekä Nokian lintukoulu, joka perehdyttää perheitä 
lintu- ja luontoharrastukseen. Lintuharrastus näkyy myös Suomen luonnonsuojelu-
liiton toiminnassa. Toisella kymmenellä paikallisista luonnonsuojeluyhdistyksistä on 
oma lintukerhonsa ja vielä useampi järjestää linturetkiä tai pönttöjenrakennustalkoi-
ta. Lintuja saattaa moni harrastaa mihinkään järjestöön kuulumattakin, esimerkiksi 
tarkkailemalla talviruokinnalla käyviä vieraita.

BirdLife Suomella on valtakunnallisesti ja Pirkanmaan lintutieteellisellä yhdis-
tyksellä alueellisesti vahva organisaatio, mikä luo puitteet monipuoliselle lintuhar-
rastukselle ja linnustonsuojelutyölle. BirdLife Suomen merkitys luonnonsuojelu-
toimijana on lisääntynyt. Järjestö tekee aloitteita ja ehdotuksia linnustonsuojeluun 
liittyen, antaa lausuntoja ja tiedottaa. BirdLife kerää tietoa linnustosta muun muassa 
nimeämällä vuoden lajin, josta erityisesti kannustetaan lintuharrastajia tekemään 
havaintoja. Havaintojen keruuta koordinoimaan on jokaisesta jäsenyhdistyksestä 
valittu vuoden lajivastaava. Vuosina 2012–2013 on käynnissä koko Suomessa maa-
kunnan arvokkaat lintualueet eli MAALI-hanke, jolle on lintuyhdistyksissä omat 
koordinaattorinsa. Hankkeessa pyritään selvittämään alueellisesti erityisen tärkeät 
lintualueet muun muassa maankäytön pohjaksi.

Lintuharrastuksen suosio on kasvussa. Kun vuonna 2000 suomalaisista 14 pro-
senttia ilmoitti harrastavansa lintujen tarkkailua, laskentaa, merkintää tai ruokin-
taa, oli kymmenen vuotta myöhemmin jo joka viides suomalainen lintuharrastaja 
(Södersved 2010a). Lintuharrastus on suosituinta maaseutumaisissa pikkukunnissa 
ja innokkaimpia tarkkailijoita ovat 45–64-vuotiaat. Nuoria lintuharrastajissa on vä-
hän. Naiset ovat miehiä hieman innokkaampia lintujen tarkkailijoita, vaikka aktii-
visimmista harrastajista valtaosa on edelleen miehiä. Lintuharrastus näkyy muita 
luontoharrastusmuotoja enemmän mediassa, mikä osin selittänee sen suosiota. Tie-
dotusvälineet ovat kiinnostuneita seuraamaan keväällä varhaisia muuttajia ja rapor-
toimaan Suomesta löytyvistä uusista lintulajeista.

BirdLife on onnistunut lanseeraamaan toimintamuotoja, jotka ovat houkutelleet 
mukaan uusia lintuharrastajia ja herättäneet myös median kiinnostuksen. Vuosit-
tain suurin BirdLifen organisoima lintutapahtuma on tammikuussa järjestettävä Pi-
habongaus. Siinä tarkoituksena on nähdä omalta, kesämökin tai muulta vastaavalta 
pihalta tunnissa mahdollisimman monta lintulajia. Tulokset raportoidaan valtakun-
nallisesti ja kisailun ja voittajien palkitsemisen lisäksi tapahtuma tuottaa samalla 
arvokasta seurantatietoa linnustosta. Malli Pihabongaukseen on haettu Isosta-Bri-
tanniasta, missä sikäläinen BirdLife on yli 30 vuoden ajan järjestänyt Big Garden 
Birdwatch -tapahtumaa. Toinen leikkimielinen mutta jo vähän kokeneemmille lin-
tuharrastajille suunnattu valtakunnallinen lintujentarkkailutapahtuma on touko-
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kuussa järjestettävä Tornien taisto1, jossa kilpaillaan joukkueittain. Lintutornista on 
tarkoitus kahdeksan tunnin aikana havaita mahdollisimman monta lintulajia. En-
simmäisen Tornien taiston järjesti Eläinmaailma-lehti vuonna 1994. BirdLife on jär-
jestänyt tapahtumaa vuodesta 2000 ja vuonna 2010 joukkueita osallistui kilpailuun 
jo yli 300 lintutornissa. Valtakunnallista kiinnostusta ja yleisön hämmästelyä on 
herättänyt myös Kuusamossa vuosittain järjestettävä SM-lintumaraton eli linturalli.

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys järjestää kerran kuussa kaikille avoimen 
lintuillan, jossa kuullaan esitelmiä, katsellaan kuvia lintumaailman ilmiöistä ja myös 
kisaillaan lintujen tunnistamisessa. Yhdistys järjestää vuosittain kymmeniä retkiä 
ja lintukävelyitä kohteisiin lähellä ja kaukana. Yhdistys julkaisee neljästi vuodessa 
ilmestyvää Lintuviestiä. Sähköpostilistoilla käydään vilkasta keskustelua lintuhar-
rastuksesta, tiedotetaan tapahtumista ja jaetaan retkikertomuksia ja -havaintoja.

Muuton seuranta eli staijaus on suosittu lintuharrastuksen muoto keväällä ja syk-
syllä. Lintuharrastajille kevät ja syksy tarkoittavat hiukan eri asioita kuin muille, sillä 
ensimmäiset kevätmuuttajat saapuvat jo helmi-maaliskuussa. Kevätmuutto jatkuu 
heinäkuulle, kun taas varhaisimpien lajien syysmuutto käynnistyy jo touko-kesä-
kuussa. Jo ennen kevätmuutonseurantaa voi käydä yöretkillä kuuntelemassa pöllöjä 
ja kesäöinä äänessä ovat yölaulajat. Loppukesä on poikasten kuoriuduttua rengastuk-
sen aikaa. Tietojen ja taitojen karttuessa harrastaja voi osallistua kartoituksiin ja seu-
rantoihin toimittamalla havaintojaan tietokantoihin. Toisia vetää puoleensa bongaus 
eli mahdollisimman monen eri lintulajin näkeminen ja tästä pinnojen kerääminen. 
Tarkastelen eri lintuharrastustapoja tarkemmin luvuissa 5 ja 6.

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puitteissa tehdään myös aktiivises-
ti petolintututkimusta. Petolintuharrastajat rakentavat tekopesiä pesimäpaikkojen 
puutteesta kärsiville linnuille, vievät metsiin pönttöjä ja rengastavat. Pöntöt ovat 
elinehto monille lajeille sopivien pesäkolojen puuttuessa metsistä. Rengastus on val-
vottua toimintaa, jota tehdään vapaaehtoispohjalta yhteistyössä Luonnontieteellisen 
keskusmuseon rengastustoimiston kanssa. Rengastajaksi pätevöityminen tapahtuu 
mestari–kisälli-systeemillä, kokeneen rengastajan apulaisena toimien, jolloin opitaan 
lintujen käsittelyä. Rengastajan on oltava täysi-ikäinen ja saatava mestariltaan hy-
väksytty todistus rengastusharjoittelusta. Lisäksi on suoritettava rengastustentti, jos-
sa testataan kokelaan kyky tunnistaa Suomessa pesivät lajit ja yleisimmät muuttajat. 
Suomessa toimii reilut viisisataa aktiivista lintujen rengastajaa.

BirdLife on vuodesta 1996 lähtien julkaissut jäsenilleen neljästi vuodessa ilmes-
tyvää Tiira-tiedotuslehteä. Myös lintuharrastajien Linnut-lehteä2 julkaistaan neljä 
kertaa vuodessa. Linnustonseurantojen tuloksia on julkaistu vuodesta 1997 ilmes-
tyneessä Linnut-vuosikirjassa yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon eläin-
museon ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Vuosikirjassa on muun muassa 

1 Ari Jokinen (2011b) on tarkastellut tiedon syntymistä lintujen kollektiivisessa havainnoinnissa 
Tornien taistossa ja keskittynyt erityisesti lajiluetteloon tietämisen teknologiana.
2 Vuoteen 1993 saakka Lintumies.
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laajat vuosikatsaukset rengastuksesta, petolinnuista, uhanalaisista lajeista ja har-
vinaisuuksista. Vuodesta 2005 BirdLife on julkaissut myös lintutieteellistä Ornis 
Fennica -lehteä. Ornis Fennica on englanninkielinen vertaisarvioitu lintutieteellinen 
sarjajulkaisu, joka on ilmestynyt vuodesta 1924 alkaen. Säännöllisesti ilmestyvien 
julkaisujen lisäksi BirdLife on tuottanut erilaisissa hankkeissa oppaita, esitteitä ja 
kirjoja, joiden tuotoilla rahoitetaan järjestön toimintaa. Muita rahoituslähteitä ovat 
jäsenmaksutulot, valtionavustukset ja hankkeisiin saatava erillisrahoitus. BirdLife 
Suomi omistaa myös lintuharrastustarvikkeita myyvän Lintuvarusteen.

1.3.2 Hyönteisharrastuksessa painottuu tutkimus

Tampereen hyönteistutkijain seura liittyy Suomessa harvalukuiseen hyönteisyhdis-
tysten joukkoon. Helsingin hyönteistieteellinen yhdistys perustettiin vuonna 1919 ja 
siitä muodostui lähinnä ruotsinkielisten hyönteistutkijoiden yhdysside. Osin kielipo-
litiikasta johtuen perustettiin vuonna 1935 Suomen hyönteistieteellinen seura suo-
menkielisten hyönteisharrastajien ja -tutkijoiden yhteydenpitokanavaksi. Seuralla on 
noin 300 jäsentä. Perhosharrastajien valtakunnallisena yhdyssiteenä toimii vuonna 
1955 perustettu Suomen perhostutkijain seura, jolla on noin tuhat jäsentä. Perhosten 
keräilyllä ja perhostutkimuksella on Suomessa pitkät perinteet ja hyönteisharrastus 
saa usein kimmokkeensa kauniista ja näyttävistä perhosista. Laajan harrastajajoukon 
ansiosta maamme perhostietämyksen sanotaan olevan maailman huippuluokkaa. 
Perhostutkijain seura julkaisee Baptria-lehteä, johon myös pirkanmaalaiset harras-
tajat kirjoittavat.

Tampereen hyönteistutkijain seurassa on ollut tapana harrastaa muutakin kuin 
perhosia ja tähän on kannustettu myös uusia harrastajia. Seura esittelee toimintaan-
sa esimerkiksi puutarhamessuilla, missä perhoslaatikot poikkeuksetta kiinnostavat 
yleisöä. Tampereen hyönteistutkijain seuralla on noin 160 jäsentä. Yhdistyksen kuu-
kausikokouksiin osallistuu säännöllisesti viitisentoista henkilöä (Tampereen hyön-
teistutkijain seura 2012). Hyönteisharrastajissa on vain muutamia naisia, eikä heitä 
kokoontumisissa yleensä näy. Hyönteisharrastajien keski-ikä on varsin korkea, mutta 
muutamat Tampereen hyönteisyhdistyksen aktiivitoimijoista ovat 30–40-vuotiaita. 
Harrastajien ikääntyminen herättää huolta yhdistyksessä ja nuoria harrastajia pyri-
tään tukemaan. Harrastajat ovat valtakunnallisesti verkostoituneita ja Tampereen 
virkeästä yhdistyksestä ollaan tietoisia niin harrastajien kuin ammattimaisten hyön-
teistutkijoiden keskuudessa.

Paikallistasolla Helsingin ja Tampereen seurojen lisäksi Turun Eläin- ja Kasvitie-
teellisellä Seuralla on oma hyönteiskerhonsa, joka perustettiin 1948. Myös joillain 
Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksillä on omia perhoskerhoja, esimer-
kiksi Hämeenlinnassa hyönteiskerho Cupido. Tuore tulokas hyönteisharrastajien yh-
distyskentällä on vuonna 2006 perustettu Suomen sudenkorentoseura. Sudenkoren-
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tokiinnostuksen lisääntymisessä keskeinen osuus on ollut Sami Karjalaisen vuonna 
2002 julkaistulla kirjalla ”Suomen sudenkorennot”. Vuonna 2010 julkaistiin kirja 
Suomen luteista, mikä on virittänyt kasvavaa ludekiinnostusta (Juslén et al. 2008). 
Haastattelemani Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkija vitsailikin, että pian pe-
rustetaan varmaan Suomen ludetieteellinen seura.

Saksalaisia hyönteisharrastajia tutkinut Frank Köhler (1990) on esittänyt karri-
koiden tyypillisen luontoharrastusuran vaiheet. Harrastus alkaa näytteiden keräämi-
sestä, jolloin jäljitellään kuviteltuja luonnontutkijoita. Tietojen karttuessa kaivataan 
apua tunnistukseen ja tietojen kehittymiseen, joten harrastaja hakeutuu luontohar-
rastusyhteisöön. Edelleen tietojen ja taitojen karttuessa ryhmään kuulumiseen ja har-
rastuksen jatkamiseen motivoi saatu tunnustus, kun harrastaja voi itse antaa määri-
tysapua nuoremmille harrastajille. Luontoharrastus voi alussa olla ”kaikkiruokaista” 
mutta pidemmälle edistynyt harrastaja valitsee oman erikoistumisalansa. Lopulta 
harrastaja voi toimia yhteisössään johtavassa asemassa ja saa arvostusta esimerkiksi 
pitämistään luennoista tai julkaisuistaan ja toimii tieteen kentällä. Hyönteisharras-
tajia on Köhlerin mukaan motivoinut myös uusien lajien nimeäminen löytäjänsä 
mukaan. Harrastusta ylläpitäviä tekijöitä ovat hänen mukaansa luonnon monimuo-
toisuuden kiehtovuus ja tähän harrastajan liittämät merkitykset, sekä toisaalta tie-
toyhteisön käytännöt ja avoimuus. Harrastuksen kautta syntyneet ystävyyssuhteet 
kantavat myös muille elämänalueille.

Kaikessa luontoharrastuksessa vuodenkierto on keskeinen harrastusta ohjaava 
tekijä (mm. Mikkola et al. 2005). Vuodenkierron myötä into harrastukseen löytyy 
joka vuosi uudestaan. Talvikaudella harrastus painottuu sisätiloihin, vaikka esimer-
kiksi lintuja voi tarkkailla ympäri vuoden. Harrastaminen on mukavaa porukalla ja 
Tampereen hyönteistutkijain seura on talvikaudella järjestänyt esimerkiksi määritys-
kokouksia, joissa yhdessä tutkitaan ja koetetaan tunnistaa hyönteisiä mikroskoopeil-
la. Kesä on maastoretkeilyn aikaa: retkille lähdetään vaihtelevasti yksin, pienissä po-
rukoissa tai suuremmalla joukolla. Retkikohteen valinnassa käytetään monenlaisia 
kriteereitä: joku retkeilee tietyn lajin perässä, toinen valitsee paikan jossa on monen-
laista kiinnostavaa ja joku suuntaa retkensä viranomaisten kanssa sovittuihin kartoi-
tettaviin kohteisiin. Vuonna 2011 Tampereen hyönteistutkijain seuralla oli käynnis-
sä viisi eri tutkimushanketta. Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta yhdistys 
seuraa ja kartoittaa uhanalaisia lajeja Pirkanmaalla. Tutkimustoimintaan osallistui 
yhteensä 23 seuran jäsentä. Vuonna 2011 yhdistys järjesti kahdet talkoot, joissa hoi-
dettiin hyönteisten elinympäristöjä. Hyönteistutkijain seuralla on ollut myös muita 
luonnonhoitohankkeita, joilla on esimerkiksi luotu soveltuvia niittyjä uhanalaiselle 
tummaverkkoperhoselle.

Harrastajat kirjaavat havaintoja vihkoihinsa eri tavoin ja valokuvaaminen tai 
piirtäminen on monelle keskeinen osa luontoharrastusta. Syksyn tullen yhdistys-
ten kuukausikokouksissa opetellaan yhdessä lajistoa, kerrotaan uusista havainnoista, 
ihastellaan kesäisiä kuvia ja kuullaan esitelmiä eri aiheista. Harrastajat tutkivat ke-
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sällä ottamiaan näytteitä, toimittavat niitä tarvittaessa museoihin tunnistettavaksi 
tai kokoelmiin liitettäväksi ja kirjoittavat artikkeleita yhdistysten lehtiin tai tieteel-
lisiin julkaisuihin. Tampereen hyönteistutkijain seura on julkaissut vuodesta 1991 
Diamina-vuosijulkaisua. Lehdessä julkaistaan artikkeleita harrastajien seurannoista, 
tutkimuksista, havainnoista ja löydöistä. Seuralla on internet-sivusto ja sähköpos-
tilista, jolla kerrotaan ajankohtaisista mielenkiintoisista havainnoista ja tiedotetaan 
yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistys toimii asiantuntijana ja antaa eri tahoille ohjeistusta esimerkiksi uhan-
alaisten lajien huomioimisesta maankäytössä. Tamperelaiset harrastajat ovat lähet-
täneet Oulun yliopistoon näytteitä viivakoodimääritystä varten FinBol-projektiin, 
joka on osa maailman lajiston selvittämiseen tähtäävää International Barcode of Life 
-hanketta. Tamperelaiset hyönteistutkijat ovat verkostoituneet kansainvälisestikin ja 
seuran kokouksissa kiertää selailtavana esimerkiksi ruotsalaisia, tanskalaisia ja es-
panjalaisia hyönteisalan julkaisuja. Seuran harrastajat ovat useana vuonna opetta-
neet Turun yliopiston avoimen yliopiston biologian opiskelijoille lajintuntemusta ja 
hyönteisten pyyntiä Tampereella ja tutustuttaneet opiskelijoita Tampereen luonnon-
tieteellisen museon kokoelmiin. Harrastajat voivat olla asiantuntemuksellaan myös 
kouluopetuksen tukena ja täydentää oppimateriaaleja ja opetustarjontaa.

Hyönteisten ja lintujen lisäksi ”siivekkäistä” liito-oravat ja lepakot ovat olleet lisään-
tyvän harrastuksen kohteina. Liito-oravayhdistys Norkko perustettiin liito-oravan 
suojelukeskustelun ollessa kiivaimmillaan vuosituhannen alussa, mutta yhdistys 
näyttää sittemmin kuihtuneen. Suomen lepakkotieteellinen yhdistys perustettiin 
vuonna 2002. Lepakkokiinnostus on edelleen lisääntymässä ja lepakoita on ryhdyt-
ty huomioimaan entistä enemmän myös maankäytön suunnittelussa tiedon lisään-
tyessä. Muita uudempia tulokkaita eliöryhmien harrastajakentällä on vuonna 1992 
perustettu Suomen herpetologinen yhdistys, joka pyrkii edistämään matelijoiden ja 
sammakkoeläinten tutkimusta, suojelua ja kasvatusta. Luontoharrastuksen liepeillä 
ovat myös lukuisat lemmikkieläimiin erikoistuneet yhdistykset.

1.3.3 Kasvintuntemus luonnonsuojelun perustana

Tampereen kasvitieteellinen yhdistys on käytännössä ainoa erikoistunut kasvihar-
rastusyhdistys Suomessa. Muutamilla Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdis-
tyksillä on omia kasvikerhoja, mutta niiden toiminta on hyvin pienimuotoista ja 
saattaa olla aktiivisen vetäjän puuttuessa kuihtunut kokonaan. Luonnonmukaiseen 
viljelyyn ja vanhojen kasvien säilyttämiseen on erikoistunut vuonna 1978 perustettu 
Hyötykasviyhdistys, ja erityisesti puista ja puuvartisista kasveista kiinnostuneiden 
kasvintuntijoiden yhdyssiteenä toimii vuonna 1969 perustettu Dendrologian seura. 
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Eri kasvisukujen, kuten kärhöjen, alppiruusujen ja atsaleojen sekä orkideojen kasvat-
tajilla on vielä omia kerhojaan.

Tampereen kasvitieteellinen yhdistys sai alkunsa vuonna 1973. Yhdistyksen pu-
heenjohtajana on alusta asti toiminut nyt jo eläkkeellä oleva historian opettaja Matti 
Kääntönen. Yhdistyksen ensimmäiseksi sihteeriksi valittiin toinen koollekutsujista, 
Pertti Ranta. Vuodesta 1978 lähtien yhdistyksen sihteerinä toimi Suomen parhaim-
piin kasvituntijoihin lukeutuva Tapio Lahtonen. Yhdistyksen tarkoituksena oli lisätä 
jäsenten kasviharrastusta tarjoamalla keskinäinen kontaktimahdollisuus (Kääntö-
nen 1988b). Tampereen kasvitieteellinen yhdistys on vuodesta 1976 lähtien julkais-
sut omaa Talvikki-lehteään kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtaja on kirjoittanut 
lehden tarkoituksena olevan tallentaa ensisijaisesti sellaista paikallisesti merkittävää 
kasvitietoutta, joka muuten jäisi korkeintaan vain viranomaisten tietoon. 

Tampereen kasvitieteellisellä yhdistyksellä on yli 150 jäsentä. Joukossa on joi-
takin etupäässä Pirkanmaan ulkopuolella asuvia ammattibotanisteja. Yhdistyksen 
jäsenissä on myös niin kunnissa kuin valtion ympäristöhallinnossa työskenteleviä 
viranomaisia, jotka harrastusyhdistyksen kautta päivittävät tietojaan kasvillisuu-
desta. Aktiiviset kenttäbotanistit liikkuvat tietysti maastossa omin nokkineen, tutkivat, 
keräävät ja julkaisevatkin silloin tällöin yhdistyksestä riippumatta (Kääntönen 1988b). 
Jäsenten ammatillinen tausta vaihtelee; yhdistävänä tekijänä on jonkinasteinen kiin-
nostus luontoon. Joillekin retkeily on tärkeintä, jotkut keskittyvät vain kokouksissa 
käynteihin, jotkut kannatuksen tähden maksavat jäsenmaksunsa… (Kääntönen 1993). 
Yhdistyksen jäsenissä on esimerkiksi sammaliin ja jäkäliin erikoistuneita harrasta-
jia. Harrastajien keski-ikä on varsin korkea. Kasviyhdistyksen toimintaan osallistuu 
myös muutamia naisia.

Yhdistyksen toiminnassa retket ovat ylläpitäneet maastossa harrastamista. Ko-
koukset taas ovat tarjonneet mahdollisuuden paitsi kasvimaailmaan, myös laajem-
min luontoon ja kulttuuriin liittyvien katsausten pitämiseen. Jotkut jäsenet ovat 
liikkuneet kameran ja kasviprässin kanssa ulkomaita myöten. Kuvia ja näytteitä on 
kokouksissa myös tavallisista pihojen ja puutarhojen kasveista. Yhdistyksen kuu-
kausikokouksiin osallistuu yleensä vajaat 30 henkilöä. Yhdistys järjestää jäsenilleen 
yhteisiä retkiä ja kasviharrastajat liikkuvat erilaisin kokoonpanoin maakunnan kas-
villisuutta tutkimassa. Pirkanmaan uhanalaisten kasvien inventointi vei harrasta-
jien aikaa vuodesta 1977 eteenpäin (Kääntönen 1988b). Uhanalaisten lajien vanhoja 
kasvupaikkoja on tarkastettu ja uusia löydetty, kiinnostavimpien kasvupaikkojen 
tilaa on seurattu ja näistä seurannoista on raportoitu viranomaistahoille (Kääntönen 
1993). Pirkanmaan uhanalaisten kasvien selvitystä rahoittivat 1980-luvulla Suomen 
luonnonsuojelun säätiö, WWF ja Tampereen seutukaavaliitto (nyk. Pirkanmaan 
liitto). Vuodesta 1985 Tampereen kasvitieteellinen yhdistys on ollut mukana valta-
kunnallisessa kasvikartoituksessa, mikä on ohjannut monien yhdistyksen jäsenten 
retkeilyä. Harrastajat ovat tutkineet neliökilometrin atlasruutuja eri puolilla Pirkan-
maata, etenkin Orivedellä, Luopioisissa ja Pälkäneellä (Kääntönen 2012). Kesällä 
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1993 kasviharrastajat selvittivät pohjoismaisen teollisuushistorian kannalta merkit-
tävien Tampellan ja Finlaysonin alueiden kasvistoa Tampereella. Vuonna 2010 kas-
vitieteellisen yhdistyksen jäsenillä oli käynnissä kymmenkunta selvitys- ja tutkimus-
hanketta, joista osa tehtiin yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Tiedot 
uhanalaisseurannoista viedään ympäristöhallinnon Hertta-tietokantaan.

Tamperelainen kasvituntemus tunnustetaan hyväksi koko Suomessa (AL 
13.5.1995) ja yhdistyksen keräämän tutkimustiedon ansiosta Tampere on kasvistol-
lisesti Suomen parhaiten tunnettuja alueita. Tampereen kasvitieteellinen yhdistys on 
saanut toiminnastaan WWF:n kasvityöryhmän kunniakirjan. Vuonna 2011 Pirkan-
maan ELY-keskus myönsi Pirkanmaan ympäristöpalkinnon kasviyhdistyksen pu-
heenjohtaja Matti Kääntöselle Pirkanmaan kasvilajiston pitkäaikaisesta kartoittami-
sesta ja seurannasta. Kääntöselle on luovutettu ansioistaan luonnonsuojelussa myös 
Suomen luonnonsuojeluliiton kultainen ansiomerkki. Suomalainen kasviharrastus 
on tunnustettu myös maailmalla. Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseon 
intendentti Henry Väre kirjoitti museon julkaisemassa Lutukka-lehdessä:

The Linnean Society of London kunnioitti tänä vuonna suomalaista merikap-
teenia Markku Häkkistä H.H. Bloomer-palkinnolla. Se myönnetään vuosittain 
amatööribiologille, joka on merkittävällä tavalla edistänyt biologista tietämystä. 
[…] Häkkinen on ensimmäinen arvovaltaisen raadin kriteerit täyttänyt suo-
malainen. […] Häkkisen kiintymys kasveihin on pitkäaikaista. Yli 30 laivalla 
seilanneella merikapteenilla on ollut tilaisuus tutustua monien maiden kasvis-
toon. Innostus banaaneihin syttyi 1997 Chatuchakin viikonloppumarkkinoilla 
Bangkokissa, missä hedelmien monimuotoisuus yllätti. […] The Linnean Society 
of London on kerran aiemminkin huomioinut suomalaista kasvitiedettä, myön-
täessään vuonna 2003 Jill Smythies -tunnustuspalkinnon Marja Koistiselle an-
sioista kasvien piirtäjänä. Marjan upeita piirroksia on painettu paitsi Lutukassa, 
etenkin Retkeilykasviossa ja Suomen puu- ja pensaskasviossa sekä kansainvälisissä 
kasvioteoksissa ja tieteellisissä sarjoissa. (Väre 2009.)

Kasviharrastuksesta kiinnostuneellekaan ei kirjallisuudesta ole pulaa. Tässä on kui-
tenkin syytä olla tarkkana – alan harrastajat suosittelevat juuri edeltävässä lainauk-
sessa mainittua Retkeilykasviota sen tunnistamisen kannalta olennaisiin piirteisiin 
keskittyvän piirroskuvituksen vuoksi. Lajintunnistus ja havaintotiedon kertyminen 
siis edellyttävät luontotaidetta, oli se sitten kuvataidetta tai valokuvausta, mikä pal-
jastaa tieteen ja taiteen rajanvedon häälyvyyden. Piirroskuvin varustettu kasvikir-
ja saattaa alaan perehtymättömälle tuntua digikuvausaikana vieraalta. Perinteisten 
prässättyjen kasvien rinnalla suosiotaan ovat kasvattaneet digikuvaukseen pohjautu-
vat nettikasviot. Lajintuntemuksen opetuksen tueksi on kehitetty uusia menetelmiä, 
esimerkiksi lajintuntemuksen oppimisympäristö Pinkka (Rikkinen 2009) ja Luon-
toPortti-verkkosovellus (Åhlberg 2009). Myös lintujen äänten tunnistamiseksi on jo 
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olemassa matkapuhelimella käytettävät sovelluksensa. Uudenlaiset käyttöliittymät 
luontotietoon saattavat innostaa uusia harrastajia ja tuoda mukaan myös nuoria.

Kasvitieteellisen yhdistyksen toiminta muistuttaa paljon hyönteistutkijain seuran 
toimintaa. Harrastuksen lähtökohtana on kasvien tuntemus, vaikka puheenjohtaja 
on painottanut, ettei yhdistyksen toiminta ole niin tieteellistä. Kääntösen mukaan 
kasviharrastus on Suomessa ollut vaatimattomampaa kuin lintu- ja hyönteisharras-
tus, ja kasviyhdistyksen jäsenissä onkin hänen mukaansa enemmän luonnosta ylei-
sesti kiinnostuneita. Kääntönen vertaa Suomen tilannetta Ruotsiin, jossa paikallisia 
kasviyhdistyksiä on lukuisia. Harrastus pysyy yllä ja yhteydet harrastajayhteisöjen 
välille muodostuvat tiettyjen avainhenkilöiden toimesta. Keskeinen henkilö tampe-
relaisessa luontoharrastuskentässä on kaupungin ympäristösuunnittelijana työsken-
televä Lasse Kosonen. Hänen luontoharrastajan uransa alkoi lintumiehenä, mutta 
Kosonen on myöhemmin erikoistunut sieniin ja ollut muun muassa Tieto-Finlan-
dia-ehdokkaana sienikirjoillaan. Hän tuntee hyvin suurelta osin myös muuta eliös-
töä ja toimii kaikissa paikallisissa luontoyhdistyksissä. 

Myös kasvitieteellisen yhdistyksen ja Tampereen sieniseuran toiminta on hyvin 
lähellä toisiaan ja jäsenet osin yhteisiä. Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen ko-
kouksissa tiedotetaan sieniseuran toiminnasta ja päinvastoin, ja kasvitieteellisen yh-
distyksen lehti on tarjonnut sopivan julkaisukanavan myös pirkanmaalaiselle ”sieni-
floristiikalle” (Kääntönen 1988b). Ajoittain harrastajien keskuudessa pohditaankin, 
olisiko kasvi- ja sieniyhdistykset syytä yhdistää. Tähän ei kuitenkaan toistaiseksi 
ole ryhdytty, sillä molemmilla yhdistyksillä on oma selkeä profiilinsa, vakiintuneet 
toimintamuotonsa ja vahvat johtohahmonsa. Erikoistuneet yhdistykset nähdäkseni 
myös kilvoittelevat hyväntahtoisesti ja siten kannustavat toinen toistaan esimerkiksi 
tutkimustoiminnassa.

1.3.4 Sienissä kiinnostaa muukin kuin syötävyys

Tampereen sieniseura perustettiin vuonna 1970. Sienituntemukselle riitti kysyn-
tää, kun 1970-luvulla elettiin Kääntösen mukaan luonnonkasvien hyväksikäytön 
renessanssiaikaa. Sieniseuran jäsenet julkaisivat useita sienistä ja sieniruoista ker-
tovia oppaita. Vuonna 1983 käynnistyi Tampereen sieniseuran opintorengas, jos-
sa talvikaudella kerran kuussa kokoontuen käydään läpi Suomen koko sienilajistoa 
systemaattisesti. Opintorengastoiminta on merkittävää jopa valtakunnallisesti, sillä 
vastaavaa ei Suomen 18 muussa paikallisessa sieniseurassa ole järjestetty. Tampereen 
opintorenkaassa käydään jopa Porvoota ja Oulua myöten.

Paikalliset sieniyhdistykset ovat osin järjestäytyneet Marttaliiton tai Suomen 
luonnonsuojeluliiton alle. Osa on Tampereen yhdistyksen tapaan itsenäisiä. Valta-
kunnallisena sieniharrastajien ja -tutkijoiden yhdyssiteenä toimii vuonna 1948 pe-
rustettu Suomen sieniseura, joka julkaisee Sienilehteä. Tampereen sieniseuralla ei 
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ole omaa julkaisua, mutta yhdistyksen jäsenet kirjoittavat Sienilehteen. Suomen Sie-
niseura julkaisee myös sienitieteellistä aikakauslehti Karsteniaa kahdesti vuodessa. 
Tampereen sieniseura järjestää opintorengastoiminnan lisäksi syksyisin sieninäytte-
lyitä, retkiä ja tunnistusiltoja. Yhdistyksen edistyneet harrastajat osallistuvat sienise-
minaareihin ulkomaita myöten ja pitävät yhteyttä ulkomaisiin kollegoihinsa. Tam-
pereen sieniseuran asiantuntijat ovat olleet opettamassa muun muassa yliopistojen 
sienisystematiikan työpajoissa, koska alan harrastajilla on paras lajistontuntemus. 

Tampereen sieniseuralla on nyt noin 120 jäsentä. Sieniharrastajien keskuudes-
sa lentävä lause on, että hyvänä sienivuotena sieniharrastajalla on paljon kavereita. 
Sieniharrastajien keski-ikä on arviolta viidenkymmenen ikävuoden tienoilla, mut-
ta kiinnostuksen lisääntyessä kaikenlaiseen luonnonmukaisuuteen sienestäjissä on 
myös nuorempia. Sienissä kiinnostaa erityisesti niiden ravintokäyttö, ja moni kerää 
sieniä yhdistyksiin kuulumatta. Suomessa on sieniharrastajien mukaan noin 30 hy-
vää kauppasientä. Tampereen sieniseurassa on toiminut erillinen ruokasienijaosto, 
jonka nimi muutettiin vuonna 1989 hyötysienijaokseksi, kun kiinnostus sienillä 
värjäämiseen lisääntyi (Kääntönen 1991). Yhdistyksen toimijoista Eila Smolander 
on ollut keskeisenä sienten hyötykäyttöä edistämässä. Eräänlaista sieniharrastajien 
extremeurheilua on myrkyllisinä pidettyjen sienten kokeileminen ravintona, mistä 
myös sieniharrastusta tutkinut Gary Alan Fine (2003, 157–159) kirjoittaa. Kokeilui-
hin liittyviä ”sankaritarinoita” kerrotaan myös Tampereen sieniseuran kokouksessa 
tarinoiden saadessa harrastajasta riippuen huvittuneen, paheksuvan tai kiinnostu-
neen vastaanoton.

Samoin kuin Tampereen hyönteistutkijain seurassa ei olla kiinnostuneita yksin-
omaan perhosista, Tampereen sieniseurassa ei olla kiinnostuneita pelkästään sienten 
syötävyydestä, vaan sieniharrastus nähdään laajemmin luontoharrastuksena. Yhdis-
tyksen harrastuskirjoa on omalla esimerkillään laajentanut vuodesta 1985 puheen-
johtajana toiminut ekonomi Unto Söderholm. Söderholmin sanoin sienet tarjoavat 
ehtymättömän työkentän ja rajattomasti löytämisen iloa, mikä riittää harrastuksen 
ylläpitämiseksi, ja samalla tietomme luonnosta lisääntyy (Kääntönen 1991). Sieni-
seuran puheenjohtaja Söderholm ei ole luontoharrastuksessaan valikoiva, vaan har-
rastaa sienten lisäksi ainakin kasveja ja lintuja. Söderholmin valikoimattomuutta 
harrastuskohteidensa suhteen kuvastaa hänen erikoinen tapansa valita retkikohde: 
hän heittää tikkaa kartalle ja lähtee retkelle näin valikoituneeseen paikkaan (Söder-
holm 2004).

Sieniä voi Söderholmin mukaan harrastaa mainosti ympäri vuoden, eikä vain 
sisätiloissa. Erikoisen retkikohteen valintamenetelmänsä tuloksena hän on hiihtoret-
killään löytänyt muutaman Suomelle ja tieteelle uuden lajin. Söderholm on erikois-
tunut tutkimaan ja keräämään näytteitä huomiota herättämättömistä kotelosienistä, 
joista on edelleen löydettävissä tieteelle uusia lajeja (Kääntönen 1991). Hän on saa-
nut oman nimikkosienensäkin, Allophylaria soederholmii, kun tšekkoslovakialainen 
tutkija Mirko Svrcek kuvasi hänen vuonna 1985 Tampereen Peltolammilta kerää-



33Rakkaudesta luontoon

mänsä kotelosienen tieteelle uutena. Söderholmin mukaan uusien lajien löytämi-
nen edellyttää lähinnä viitseliäisyyttä; siinä määrin puutteellisesti monet varsinkin 
pienikokoiset sienet edelleen tunnetaan. Kiinnostuksen kohteen oikein valitessaan ja 
harrastukselle omistautuessaan voi muutamassa vuodessa kehittyä alansa huipuksi, 
samoin kuin hyönteisharrastuksessa. Limasienet ovat herättäneet kiinnostusta Mar-
ja Härkösen ja Elina Sivosen (2011) Limasienet-kirjan myötä. Lähikuvissa kauniit 
limasienet eivät oikeastaan ole sieniä, vaan eräänlaisia ravinnon perässä liikkuvia 
ameeboja, ja ne avaavat uudenlaisen näkökulman luonnon monimuotoisuuteen.

Kiinnostusta herättävät myös sienten nimet. Tampereen yhdistyksen puheenjoh-
taja Söderholmin mukaan sellaiset uusien sienten nimet kuin ”tantereiset” ja ”mantu-
mukulat” paitsi kuvaavat hyvin kohdettaan, ovat myös osoitus Suomen Sieniseuran 
nimistötoimikunnassa mukana olevien mielikuvituksesta. Tampereen hyönteistut-
kijain seuran puheenjohtaja Tero Piirainen on vastannut Suomen kukkakärpästen 
suomenkielisistä nimistä (Haarto 2007), esimerkkeinä sarakarttukirvari, töpösurri 
ja honkapuuhari. Saavutusta on verrattu Tampereen hyönteistutkijain seuran ko-
kouksessa leikillisesti Agricolan saavutuksiin suomen kielen edistäjänä. Luonnon-
tuntijoiden kaunokirjalliset harrastukset kertovat osaltaan luonnontieteen esteetti-
sestä ja kulttuurisesta luonteesta.

1.3.5 Luontoharrastus virkistyskäytön tutkimuksessa

Luontoharrastusta laajasti ymmärrettynä on tutkittu Suomessa lähinnä kulutuksen, 
vapaa-ajan ja matkailun tutkimuksen kehyksessä. Suomalaisia luonnon virkistyskäy-
tön tapoja ovat muun muassa kävely, hiihto, veneily, retkeily, kalastaminen, mar-
jastaminen, sienien kerääminen ja metsästäminen luonnonympäristössä (Sievänen 
2010). Kaikki eri luontoharrastustavat vaativat omanlaistaan tietotaitoa ja niissä ol-
laan eri tavoin kontaktissa ympäröivään luontoon. Ei ole mielekästä vetää tiukkoja 
rajoja sen suhteen, mikä on ”aitoa” luontoharrastusta.

Luonnon virkistyskäyttötutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta har-
rastaa luonnontarkkailua ja muita luontoharrastuksia (Sievänen & Neuvonen 2011). 
Luonnontarkkailu, lintuharrastukset, luontokuvaus ja luonnon nähtävyyksien katse-
lu ovat yleistyneet suomalaisten harrastuksina kymmenessä vuodessa, vaikka toisaal-
ta harrastuskerrat ovat vähentyneet. Metsästäjien luontoharrastuksen tutkimuksessa 
edellä mainittuihin luonnonharrastustapoihin on lisätty luonnonhoitotyöt, koira-
harrastus ja muu luonnosta nauttiminen (Pellikka 2009). Suomalaisten monipuoli-
sen ja aktiivisen luonnon virkistyskäytön taustalla ovat yhtenä tekijänä laajat joka-
miehenoikeudet, jotka mahdollistavat luonnosta nauttimisen myös yksityismailla.

Eri luontoharrastustapoja voidaan karkeasti jaotella luonnon hyötykäyttöön, 
luonnosta nauttimiseen ja luonnonhoitoon. Harrastus voi painottua suuntaan tai 
toiseen, mutta esimerkiksi marjanpoiminnassa, sienestyksessä tai vaikka pienimuo-
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toisissa metsätöissä lienee hyötynäkökulman lisäksi poikkeuksetta mukana myös 
luonnosta nauttimisen elementti. Käytön, hoidon ja nautinnan ulottuvuuksien pääl-
lekkäisyys nousi esiin Jani Pellikan ja Merja Viitalan (2009) metsästäjien luonto-
harrastusten monitoimisuutta käsittelevässä tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan 
metsästäjät ovat toiminnallisesti aktiivisempi ja monimuotoisempi ryhmä kuin muut 
luonnonkäyttäjät, eli he harrastavat luontoa muita useammilla tavoilla. Metsästä-
jien harrastustavoissa korostuu fyysinen tekeminen luonnossa. Pellikka ja Viitala 
arvelevat, että metsästäjien monitoimisuutta luontoharrastajina kannattelee vasta-
vuoroisuuden ajatus: luonnon hoito ja käyttö perustelevat toistensa tarpeellisuuden 
ja mahdollistavat toisensa. Metsästäjät eivät osallistu esimerkiksi riistalaskentoihin 
vain saadakseen tietoa lajien kannoista metsästystä varten, sillä laskentaa tehdään 
myös sellaisten lajien osalta, joiden metsästystä on rajoitettu (Pellikka et al. 2007).

Metsästyksessä ja lajintuntemukseen painottuvassa luontoharrastuksessa on yh-
teisiä piirteitä. Sekä metsästäjät että lajiharrastajat osallistuvat hallinnon tietotarpeita 
palveleviin laskentoihin ja tekevät merkittäviä määriä luonnon tutkimukseen ja hoi-
toon liittyvää vapaaehtoistyötä. Metsästäjien vapaaehtoistyöstä suurin osa tehdään 
riistalaskennoissa yhdessä Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksen kanssa, jonka 
tehtävänä on riistalajien kannanarviointi (Forsman et al. 2010). Metsästäjät tekevät 
myös lintulaskentoja, joita toteuttaa myös lintuharrastajien järjestö BirdLife yhdessä 
Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa. Metsästäjistä reilu kymmenen prosenttia 
osallistuu laskentoihin ja kannanseurantaan ja noin 40 prosenttia osallistuu riistan-
hoitotoimiin. Tiedon tuottamiseen ja luonnonhoitoon liittyvät harrastustavat ovat 
suhteellisen harvinaisia.

Metsästys, kalastus ja muut luonnon virkistys- ja hyötykäytön tavat ovat nous-
seet tutkimuksen kohteiksi luultavasti siksi, että näihin on selkeämmin liitettävis-
sä taloudellinen näkökulma. Esimerkiksi riistanhoidosta aiheutuu yhteiskunnalle 
merkittäviä kuluja ja taas luontomatkailu on monin paikoin merkittävä tulonlähde. 
Luonnon virkistyskäyttötutkimuksen on ajateltu palvelevan luonnonvarojen ja vir-
kistysalueiden käytön suunnittelua (Sievänen 2010). Omaehtoisella lajiharrastuksella 
ja luonnonsuojelua painottavalla yhdistystoiminnalla ei ole nähty vastaavaa selkeää 
taloudellista kytköstä.

Yhdysvalloissa erikoistuneen luontoharrastuksen muodoista suosituin, lintu-
harrastus, on kasvanut siinä määrin, että palvelujen tarjoaminen lintuharrastajille 
on alettu nähdä keskeisenä luontomatkailun edistämiskohteena. Lintuharrastusta 
on tarkasteltu kulutuksen ja vapaa-ajan näkökulmista useissa kyselytutkimuksissa, 
jotka ovat pyrkineet luokittelemaan harrastajia turismipalvelujen suunnittelemista 
varten (Kim et al. 1997, Scott & Thigpen 2003, Scott et al. 2005). Osa harrastajista 
käyttää merkittävästi rahaa harrastukseensa ja tätä kautta harrastus saa myös talou-
dellista merkitystä.
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1.3.6 Hyvinvointia luontoharrastuksesta

Luontoharrastuksen yksilölliset ja yhteiskunnalliset merkitykset eivät tyhjene virkis-
tyskäytön näkökulman kautta. Robert A. Stebbins (2007) on jaotellut vapaa-ajan-
viettotapoja vakavaan, satunnaiseen ja projektiperustaiseen harrastamiseen. Har-
rastaminen (leisure) on Stebbinsin mukaan sellaista vapaa-ajalla tehtävää pakotonta 
toimintaa, missä voidaan mielekkäästi käyttää omia taitoja ja resursseja (emt., 4). 
Vakava harrastaminen (serious leisure) on Stebbinsin mukaan sellaisen amatööri-, 
harrastus- tai vapaaehtoistoiminnan systemaattista harjoittamista, joka on riittävän 
laajaa, kiinnostavaa ja mielekästä, jotta ihmiset ryhtyvät ”harrastusuralle”, jolla kes-
keistä on erityisten tietojen, taitojen ja kokemusten hankkiminen ja käyttäminen. 
Amatöörit ja vapaaehtoiset ovat yleensä tekemisissä saman alan ammattilaisten kans-
sa sillä erotuksella, että eivät saa työstään palkkaa. Stebbins toteaa, että vakavasti 
harrastavista saattaa tulla ammattilaisten veroisia alallaan, mikäli nämä vapautuvat 
osittain tai kokonaan ansiotyöstä muulla alalla, ja harrastuksella saattaa olla heille 
työroolia suurempi merkitys. Tämän kaltaisen työn ja harrastuksen rajoja rikko-
van vapaaehtoisuuden tutkimus sijoittuu työn sosiologian ja vapaa-ajan sosiologian 
välimaastoon. Edellä kuvaamiani luontoharrastajia voidaan hyvin pitää Stebbinsin 
määritelmän kaltaisina luonnon ”tosiharrastajina”.

Satunnaiseen harrastamiseen (casual leisure) ohjaa Stebbinsin mukaan mielihy-
vän tavoittelu, satunnainen harrastaminen on suhteellisen lyhytaikaista eikä vaadi 
erityisiä taitoja. Projektiperustainen harrastaminen (project-based leisure) sijoittuu 
Stebbinsin mukaan edellisten väliin siten, että se on yleensä ajalliselta kestoltaan 
rajattua mutta vaativaa. Erilaiset luontoharrastukset sijoittuvat eri tavoin vakavan 
harrastuksen luokituksessa. En näe harrastustapojen luokittelua sinänsä erityisen 
mielekkäänä, mutta Stebbinsin jako auttaa ymmärtämään luontoharrastusten mo-
ninaisuutta ja tekemään laadullisia eroja eri harrastustapojen välillä. Tällä on mer-
kitystä paikannettaessa harrastajia luonnonsuojelutoimijoiden käytäntöyhteisössä. 
Stebbins korostaa aristoteelista ihannetta työstä itsen toteuttamisen mahdollistaja-
na ja pohdiskelua elämän merkityksenä. Harrastuksilla on keskeinen rooli elämän 
merkityksellisyyden ja hyvinvoinnin kokemisessa ja Stebbinsin mukaan ainoastaan 
vakava harrastaminen tarjoaa varsinaisia mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen 
(self-fulfillment, Stebbins 2007, 135). Monien luontoharrastajien kiinnostus luontoon 
on herännyt jo lapsuudessa. Kiinnostuksen heräämiseen on vaikuttanut joku per-
heenjäsen, sukulainen tai vaikkapa biologian opettaja. Sitoutuneille luontoharras-
tajille luontoharrastus on elämän punainen lanka; työn ja perheen ohella elämän 
merkityksellisyyttä keskeisesti jäsentävä toiminnan alue. Luontoharrastus tarjoaa 
elämäniloa ja mielenrauhaa (Haila 2004, 15) mutta saattaa tuottaa myös surua itselle 
merkityksellisten paikkojen tuhoutuessa esimerkiksi rakentamisen tieltä.

Stebbinsin arvion mukaan noin 20 prosenttia länsimaalaista on sitoutunut jon-
kinlaiseen vakavaan harrastamiseen ja useammat voisivat hänen mukaansa hyötyä 
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syvällisestä harrastuksesta elämän jäsentäjänä. Satunnainen ja projektiperustainen 
harrastaminen toimivat Stebbinsin mukaan ikään kuin vakavan harrastamisen 
mausteina, houkuttimina ja harrastuksesta kiinnostuneille reittinä vakavaan har-
rastukseen. Niinpä hän painottaa harrastusvalintojen pohtimisen merkitystä ja suo-
sittaa sellaista harrastusten yhdistelmää (leisure lifestyle), jossa yhdistyvät sopivassa 
suhteessa erilaiset vakavat harrastukset ja satunnaiset tai projektiperustaiset harras-
tukset. Tuija Sieväsen (2010) mukaan tämän hetken vahvoja teemoja eurooppalai-
sessa luonnon virkistyskäytön tutkimuksessa ovat hyvinvointi- ja terveysvaikutusten 
tunnistaminen ja mittaaminen. Fyysiseen ja henkiseen terveyteen liittyvät ongelmat 
ovat lisääntymässä (Laukkanen 2010) ja samalla lukuisissa tutkimuksissa on todettu 
luonnolla ja luontoliikunnalla olevan monella tapaa suotuisia vaikutuksia terveyteen 
ja hyvinvointiin. Tällöin kysymykseksi muodostuu, millä tavoin luontoharrastuksia 
voidaan lisätä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Vakavan harrastuksen kehyksessä luontoharrastusta tarkastellaan yksilön merki-
tysten näkökulmasta. Yksilölle harrastuksesta koituviksi hyödyiksi Stebbins luettelee 
muun muassa mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen ja itseilmaisuun, virkistäyty-
misen, itsen ja minäkuvan uudistumisen, saavutuksen ja johonkin kuulumisen tun-
teet sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen. Vakavan harrastamisen näkökulman kautta 
avautuu luontotietotyön ja ajankäytön organisoimiseen liittyviä kysymyksenasette-
luja, mutta se jättää näkymättömiin luontoharrastuksen historiallisen kehityksen 
luonnontieteen rinnalla ja harrastajien moninaiset roolit tiedon tuottajina ja luon-
nonsuojelutoimijoina. Tarkastelen seuraavassa yhteiskunnallisia kehityskulkuja, joi-
den seurauksena harrastajien luontotiedolle on syntynyt entistä enemmän kysyntää.

1.4 Luontotiedon yhteiskunnallinen tarve

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on aikamme suurimpia ympäristöongel-
mia, jossa kielteistä kehitystä ei ole onnistuttu kääntämään (Lyytimäki et al. 2011) 
– Ilkka Hanski (2009) on kirjoittanut maapallon lajimäärän olevan vapaassa pudo-
tuksessa. Biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus solmittiin Rio 
de Janeiron huippukokouksessa vuonna 1992. Suomen ensimmäinen kansallinen 
biodiversiteettiohjelma laadittiin vuosina 1996–1997 (Ympäristöministeriö 2007). 
Sen seuraaja, ”Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi” nimetty monimuotoisuuden 
suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma päivitettiin keväällä 2013 
ja on voimassa vuoteen 2020 saakka. YK:n biologista monimuotoisuutta koskeva 
yleissopimus ja EU:n lintu- ja luontodirektiivit velvoittavat Suomenkin luonnon mo-
nimuotoisuuden tilan seurantaan. Seurantatietoa tarvitaan paitsi luonnonsuojeluun 
ja luonnonvarojen käyttöön liittyvän päätöksenteon tueksi, myös maankäytön suun-
nittelussa, hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinneissa ja eri organisaatioiden ti-
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lasto- ja neuvontatyössä (Tutkimus, seuranta ja tietojärjestelmät -asiantuntijaryhmä 
2001, 8).

Luonnon monimuotoisuuden suojeluun tähtäävissä strategioissa ja ohjelmissa on 
lueteltu tavoitteita ja toimenpiteitä, joista monet liittyvät tutkimukseen ja luonnon-
kirjoa koskevaan tietoon. Riittävää tieteellistä tietopohjaa pidetään edellytyksenä 
tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseksi ja niissä onnistumisen seuraamiseksi. 
Samalla painotetaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja kansalaisten osallistumista 
monimuotoisuuden suojeluun. YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouk-
sessa Nagoyassa tavoitteiksi asetettiin muun muassa tietoisuuden lisääminen bio-
diversiteettikysymyksistä ja paikallisyhteisöjen osallistuminen luonnon monimuo-
toisuuden suojeluun. Euroopan Unionin seuraavana tavoitteena on – Countdown 
2010 -tavoitteessa epäonnistuttuamme – pysäyttää luonnon monimuotoisuuden 
köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. EU:n 2020-strategia käsittää kuusi tavoitetta 
ja niiden alla kaksikymmentä toimenpidettä, joissa mainitaan kansalaisten tiedon 
lisääminen luonnon monimuotoisuudesta ja ekosysteemipalveluista sekä kansalais-
ten lisääntynyt osallistuminen biodiversiteettipolitiikan toimeenpanoon (European 
commission 2011). Suomen biodiversiteettistrategian päämäärät ovat samansuuntai-
sia kansainvälisten tavoitteiden kanssa: kuudesta päämäärästä yksi koskee luonnon 
monimuotoisuutta koskevan tietopohjan vahvistamista ja toinen laajan yhteistyön 
vahvistamista eri toimijoiden kesken (Ympäristöministeriö 2007).

Yhtenä ongelmana luonnon monimuotoisuustiedon saatavuudessa on ollut lajin-
tuntemuksen asiantuntijoiden puuttuminen (mm. Wilson 1995). Luonnontieteel-
lisiin kokoelmiin perustuvat tieteenalat, taksonomia ja systematiikka, ovat jääneet 
vähälle huomiolle biologian opetuksessa jo pitkään (Opetusministeriö 2007, 32) ja 
lajiston tuntemukseen liittyvää opetusta on karsittu (Juslén et al. 2008, 26). Tilan-
teessa luontoharrastajien merkitys on korostunut. Luonnontieteellisten harrastaja-
yhdistysten aktiivisuus erityisesti havaintotietojen osalta on aina ollut merkittävää. 
Luonnonsuojelu on hyötynyt luontoharrastuksen kasvusta 1960-luvulta lähtien (A. 
Jokinen 2011a). Luontoharrastajien asema luontotiedon tuottajina on tunnustettu 
paitsi valtakunnallisissa seurannoissa ja tutkimushankkeissa, myös paikallistasolla, 
asiantuntijoina luonnonsuojelu- ja maankäyttökysymyksissä 1980-luvun puolivälistä 
lähtien (Laine & Peltonen 2003, 243). Luontoharrastajilla on paikallisesti usein pa-
ras tieto arvokkaista luontokohteista (Korte & Kosonen 2003, 7).

Luontoharrastajien yhteistyö on tiivistä niin paikallisten, alueellisten kuin val-
takunnallisten ympäristöviranomaisten kanssa. Tampereella luontoharrastajat ja 
alueellisen ympäristöhallinnon luonnonsuojeluviranomaiset tapaavat joka vuosi 
alkuvuodesta Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Vuotuisessa palaverissa luontoharras-
tusyhdistykset esittelevät aluehallinnolle käynnissä olevia hankkeitaan ja suunnitel-
miaan ja hallinto esittää harrastajille toiveita seurattavista lajeista ja alueista. Tam-
pereen kaupungille luontoharrastajien asiantuntemus on arvokasta muun muassa 
maankäytön suunnittelun taustaksi tehtävissä luontoselvityksissä.
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Useilla luontoharrastusjärjestöillä on omat havainto- ja aineistotietokantansa ja 
harrastajat osallistuvat hallinnon koordinoimiin lajistonseurantoihin. Vuonna 2005 
Suomessa oli meneillään 62 valtakunnallista monimuotoisuuden seurantahanketta 
(Toivonen & Liukko 2005), esimerkkeinä vaikkapa petolintuseuranta, putkilokas-
vien levinneisyyskartoitus, saimaannorppakannan seuranta, suurpetolaskennat tai 
valtakunnallinen päiväperhosseuranta. Ympäristöhallinnon lisäksi muita lajiseuran-
toja toteuttavia keskeisiä tahoja ovat Luonnontieteellinen keskusmuseo, Maa- ja elin-
tarviketalouden tutkimuskeskus, Merentutkimuslaitos, Metsäntutkimuslaitos, Riis-
ta- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Metsähallitus, BirdLife Suomi, Suomen WWF ja 
Suomen Perhostutkijain Seura. Useimmat seurannoista tarvitsevat harrastajakunnan 
työpanosta toteutuakseen ja harrastajat keräävätkin suurimman osan lajiseurantojen 
aineistoista (Tutkimus, seuranta ja tietojärjestelmät -asiantuntijaryhmä 2001, 10). 
23 hankkeessa koko aineisto on peräisin vapaaehtoisilta luontoharrastajilta ja met-
sästäjiltä, neljännes seurannoista toteutetaan harrastajien ja palkattujen tutkijoiden 
tai viranomaisten yhteistyönä.

Aineiston keruuseen osallistuu Luonnontieteellisen keskusmuseon laskujen mu-
kaan noin 10 000 vapaaehtoista harrastajaa (Tutkimus, seuranta ja tietojärjestelmät 
-asiantuntijaryhmä 2005, 25). Selvitysajankohtana 2001 biodiversiteettiseurantoihin 
käytettiin aikaa noin 300 henkilötyövuotta, josta noin 70 prosenttia oli vapaaeh-
tois- tai harrastajatyötä. Vapaaehtoistyön osuus vaihtelee seurannasta ja sen kohtees-
ta riippuen. Myös Metsähallitus tukeutuu seurannoissa yhteistyöhön harrastajien 
kanssa. Esimerkiksi Britanniassa harrastajien osuus lintuja koskevan seurantatiedon 
tuottajina on ”hyvinkin yli 90 prosenttia koko työpanoksesta, luultavasti 95–98 pro-
senttia” (Battersby & Greenwood 2004). Luonnon monimuotoisuuden seuranta on 
hallinnolle siten varsin tuottavaa toimintaa: ilman harrastajien vapaaehtoispanosta 
olisivat seurantojen kustannukset monikymmenkertaiset. Luonnontieteellisen kes-
kusmuseon asemaa selvittäneen työryhmän muistiossa puolestaan todetaan, että 

ilman luontoharrastajien satoja tuhansia työtunteja käsittävää vapaaehtoistyötä 
ei luonnontieteellinen museotoiminta nykyisessä muodossaan olisi työryhmän käsi-
tyksen mukaan mahdollista (Opetusministeriö 2007, 12–13).

Harrastajilla on keskeinen rooli myös seurantojen tulosten raportoinnissa: puolessa 
seurannoista tärkein raportointikanava ovat harrastajien omat julkaisut. Edward O. 
Wilson on pitänyt luonnon monimuotoisuuden kattavaa kartoitusta välttämättömä-
nä sen suojelemiselle ja kirjassaan Elämän monimuotoisuus hän arvioi tähän tarvit-
tavaa työpanosta seuraavasti:

Planeettamme suunnattoman biodiversiteetin täydellinen kartoitus saattaa tun-
tua mahdottomalta, koska niin harvat ihmiset ovat päteviä sen toteuttamiseen. 
Suurenergiafysiikan, molekyyligenetiikan ja muiden suurten tieteenalojen yrityk-
siin ja saavutuksiin verrattuna haaste ei kuitenkaan tunnu kovin suurelta. Kym-
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menen miljoonan lajin käsittely on mahdollista viidessäkymmenessä vuodessa jopa 
tehottomimmilla ja vanhanaikaisimmilla menetelmillä. Jos luokittelija edistyy 
varovaisella kymmenen lajin vuosivauhdilla, tekee lajien keräämisen edellyttä-
män kenttätyön, analysoi näytteet laboratoriossa, kirjoittaa niitä koskevat julkai-
sut, pitää lomansa ja viettää perhe-elämää, tehtävään tarvitaan noin miljoona 
miestyövuotta. Jos tiedemiehen tuottavana elinaikana pidetään viittäkymmentä 
vuotta, tehtävään kuluu 25 000 tutkijan ammattiura. Tarvittavien luokittelijoi-
den lukumäärä olisi silloin alle kymmenen prosenttia Yhdysvaltain tiedemiehistä 
ja se on selvästi vähemmän kuin Mongolian vakinaisen armeijan vahvuus, Hinds 
County Mississippin tukku- ja vähittäiskaupan henkilökunnasta puhumattakaan. 
(Wilson 1995, 344.)

Suomen lajien uhanalaisuutta arvioitiin viimeksi joulukuussa 2010 ilmestynees-
sä Punaisessa kirjassa (Rassi et al. 2010, 11). Uhanalaisuusarvioinnin sekä hoito- 
ja suojelutyön suunnittelun tueksi on perustettu 17 Suomen ympäristökeskuksen 
koordinoimaa eliötyöryhmää (Liukko & Raunio 2008). Työryhmissä on mukana 
asiantuntijoita paitsi tutkimuslaitoksista ja luonnonsuojeluhallinnosta myös harras-
tajajärjestöistä. Kasvityöryhmä on toiminut jo yli 20 vuotta ja yksi sen vakiintuneis-
ta toimintamuodoista on vuotuinen kasviharrastajaseminaari retkeilyineen (Ryttäri 
et al. 2009). Seminaari toimii merkittävänä tiedonvaihdon areenana ja pitää yllä 
harrastajien ja viranomaisten yhteistyösuhteita. Edelliseen uhanalaisarviointiin ver-
rattuna Suomen lajistosta on kertynyt uutta tietoa ja arvioitavien lajien määrä on 
kasvanut merkittävästi (Rassi et al. 2010). Tähän on keskeisesti vaikuttanut Ympä-
ristöministeriön vuodesta 2003 rahoittama puutteellisesti tunnettujen ja uhanalais-
ten metsälajien tutkimusohjelma PUTTE, joka on ollut suurin panostus lajistotut-
kimukseen Suomessa (Juslén et al. 2008). Tutkimusohjelmassa on löydetty yli tuhat 
Suomessa aiemmin tuntematonta eliölajia ja kuvattu toistasataa tieteelle entuudes-
taan tuntematonta lajia. Monien lajien elintavoista ja elinympäristövaatimuksista on 
saatu uutta tietoa.

PUTTE-tutkimusohjelma aktivoi tutkija- ja harrastajayhteisöä. Vahvan lajisto-
harrastuksen todetaan olevan tutkimukselle merkittävä voimavara ja edistyneiden 
harrastajien tunnustetaan olevan oman erityisalansa lajituntemuksessa jopa kansain-
välisiä huippuja. Puutteellisesti tunnettujen metsälajien tutkimusohjelma on ollut 
uraa uurtava tavassa, jolla tutkimusyhteisö avattiin myös harrastajille. Hankkeisiin 
osallistumisen kriteerinä on ollut asiantuntijuus riippumatta muodollisesta tieteelli-
sestä statuksesta (A. Jokinen 2011a). Yksi ohjelman päätavoitteista on ollut tuottaa 
laadukkaita määritysoppaita paitsi palvelemaan ympäristöhallintoa, myös lisäämään 
luontoharrastamisen mahdollisuuksia ja laajentamaan harrastusta uusiin eliöryhmi-
in (Sirkiä 2012). Näin PUTTE-ohjelma on osaltaan vastannut biodiversiteettistra-
tegian tavoitteisiin lisätä tietoa monimuotoisuudesta ja rakentaa yhteistyötä eri toi-
mijoiden kesken.
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Luonnon monimuotoisuuden seurannat on jaettu yleis- ja erityisseurantoihin. 
Yleisseurannoilla pyritään luomaan kuvaa eliölajistossa ja elinympäristöissä tapahtu-
vista yleisistä muutoksista. Erityisseurannan kohteina ovat kansallisesti tai kansain-
välisesti harvinaiset tai häviämisvaarassa olevat lajit ja elinympäristöt (Tutkimus, 
seuranta ja tietojärjestelmät -asiantuntijaryhmä 2005, 25). Vuoden 2005 selvityksen 
mukaan alle puoleen erityisseurannoista oli riittävät valmiudet. Esimerkiksi hyön-
teisten, sammalten, levien, sienten ja jäkälien seurantojen kehittämisen haasteena 
on lajiston hyvin tuntevien henkilöiden vähäinen määrä. Hallinnossa on tunnis-
tettu harrastajayhteistyöhön liittyviä haasteita. Useimmat seurantahankkeet ovat 
tutkijavetoisia ja ovat muotoutuneet osittain tutkijan tai harrastajan kiinnostuksen 
ja valmiuksien mukaan (Tutkimus, seuranta ja tietojärjestelmät -asiantuntijaryhmä 
2001). Havaintojen keruu saattaa painottua asiantuntevien harrastajien asuinpaik-
kakunnan mukaan epätasaisesti maan eri osiin. Monet seurannat ovat yhden tutki-
jan varassa ja monet edellyttävät vaativaa harrastustoimintaa ja hyvää lajituntemusta. 
Luontoharrastus on Suomessa hiipunut pitkään, mikä saattaa jatkossa haitata moni-
muotoisuuden seurantoja (Opetusministeriö 2007, 34). Kuten edellä totesin tampe-
relaisten harrastajien osalta, luontoharrastajat ikääntyvät, eivätkä nuoret harrastajat 
ole samassa määrin innostuneet seurantahavaintojen tuottamiseen.

Biodiversiteettiseurantoja pohtinut työryhmä totesi tarpeelliseksi harrastustoi-
minnan ylläpitämisen. Keinoina tähän nähtiin muun muassa viranomaisten ja har-
rastusjärjestöjen yhteistyön kehittäminen, internetin käyttö havaintojen keruussa, 
yleinen luontoharrastuksen edistäminen, julkaisutoiminnan ja harrastajille annetun 
palautteen tehostaminen ja koulutuksen lisääminen harrastajille. Selvityksessä ei 
enempää analysoitu luontoharrastuksen tulevaisuuskuvia eikä pohdittu, minkälaiset 
edellytykset vapaaehtoistoimijoilla on vastata seurantatiedon tarpeisiin ja ylipäätään 
miten harrastustoiminta sopii yhteen hallinnon odotusten kanssa. Näihin kysymyk-
siin haen vastauksia tässä työssä.

Luontoharrastajia on hallinnon toimesta pyritty rekrytoimaan tutkimuksen ja 
seurantojen tarpeisiin Suomen tapaan myös muualla. Rebecca Ellis ja Claire Water-
ton (2005) ovat tarkastelleet luontoharrastajien osallistumista luonnon monimuo-
toisuuden toimintaohjelman toteuttamiseen Isossa-Britanniassa. Heidän mukaansa 
hallinnossa omaksuttu ajatus kansalaisten osallistumisesta muokkaa harrastajien 
ja viranomaisten suhteita ja tuottaa harrastajien ja ammattilaisten muodostamaan 
tietoyhteisöön uudenlaista kompleksisuutta. Vaikka osallistumisen tarkoituksena 
on biodiversiteettipolitiikan avaaminen uusille toimijoille, käytännössä esimerkiksi 
hallinnon taholta määritellyt kriteerit havaintojen laadulle ja muodolle puhuttelevat 
vain osaa luontoharrastajista ja tietynlaista asiantuntijuutta.
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1.5 Tutkimuksen kysymyksenasettelu

Luontoharrastus sijoittuu mielenkiintoisella tavalla niin tieteen ja luonnontun-
temuksen, luonnosta nauttimisen kuin luonnonsuojelunkin alueille. Tarkastelen 
luontoharrastusta tässä työssä historiallisena, poliittisena ja kulttuurisena ilmiönä 
luonnonsuojelun kontekstissa. Ymmärrän luonnonsuojelun sektoripolitiikkaa laa-
jempana, monille yhteiskunnan alueille ulottuvana toimintana. Poliittisuudella 
tarkoitan poliittista päätöksentekoa laajemmin politisoitumisen prosesseja, joissa 
määritellään luontoharrastuksen ja erilaisten luonnon tuntemisen tapojen asemaa 
toisiinsa nähden. Maarten Hajerin (2003, 93–94) mukaan poliittisesta toimeenpa-
nosta ja paikallisista käytännöistä on tullut politiikan tekemisen paikka ja huomio 
on kohdistettava niihin. Vapaa-ajan alueelle sijoittuva luontoharrastus on perintei-
sesti ymmärretty epäpoliittisena, yksityisenä. Kehystän luontoharrastusta tässä työs-
sä yhdenlaisena ympäristökansalaisuutena ja siis julkiseen ja yhteisöön suuntautuva-
na, poliittisena toimintana. Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja siihen liittyvät 
tiedon ja työnjaon tarpeet hämärtävät rajaa harrastajien ja ammattilaisten välillä ja 
avaavat uudenlaisia kysymyksiä: minkälaista luontotietoa luonnonsuojelun pohjak-
si tarvitaan? Ovatko luontotietoa tuottavat rakenteet kestävällä pohjalla muutenkin 
harvalukuisten harrastajien ikääntyessä? Kanavoituuko harrastajien luonnonrakkaus 
yhteistyöhön ympäristöhallinnon kanssa? Minkälaista kulttuurista luontosuhdetta 
harrastuskäytännöt ilmentävät?

Kulttuurin voidaan ajatella kattavan laajasti kaiken ihmisen toiminnan, ajatte-
leman, puhuman ja tekemän (Milton 1996, 14). Kapeampi määritelmä on puhua 
tietyn kansan tai ryhmän kulttuurista, esimerkiksi suomalainen kulttuuri tai saame-
laiskulttuuri. Edelleen voidaan puhua esimerkiksi naiskulttuurista, populaarikult-
tuurista tai alakulttuureista. Hahmotan kulttuurin tässä työssä sekä kapeammas-
sa että väljässä mielessä. Tarkastelun kohteena on yhtäältä luontoharrastus osana 
kulttuuria laajemmassa mielessä, toisaalta erityinen luontoharrastuksen kulttuuri. 
Luontoharrastus on osa populaarikulttuuria kirjallisuudessa, elokuvissa ja mediassa. 
Luontoharrastuksessa on myös alakulttuurisia piirteitä: harrastajilla on esimerkiksi 
oma erikoissanastonsa, joka ei välttämättä avaudu ulkopuoliselle. Muun muassa Kari 
Väyrynen (2009) on peräänkuuluttanut kulttuurista käännettä yhteiskunnallisessa 
ympäristötutkimuksessa. Hän muistuttaa ihmisten suhteen luontoon olevan paljon 
monimutkaisempi kuin pelkkä ”ainesten vaihdanta” ja muun muassa luonnon es-
teettisillä arvostuksilla olevan sosiaalista merkitystä. Yrjö Haila ja Ville Lähde ovat 
kirjoittaneet, ettei kulttuurin ja luonnon suhteesta voi olla olemassa mitään koko-
naisteoriaa. Heidän mukaansa ei ylipäätään voida sanoa että luonnon ja kulttuurin 
välillä olisi jokin ”suhde”, sillä ne ovat toisiinsa liian tiiviisti kietoutuneita ja sisäisesti 
heterogeenisiä, jotta tällainen määrittely olisi osuva (Haila & Lähde 2003, 32).

Luontoharrastus on joukko käytännöllisiä luontosuhteita, jotka ovat luontokä-
sitysten perustana. Sosiologi Gary Alan Fine on tutkinut sienestyksen kulttuuria 
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etnografisella otteella (Fine 2003). Hän näkee luonnon kulttuurisena konstruktiona; 
luonnossa oleminen on hänelle samalla kulttuurissa olemista. Ville Lähde (2012) 
muistuttaa, ettei epistemologista ja metafyysistä näkemystä konstruktionismista pidä 
sekoittaa. Luontoharrastajien tutkimuksessa on kyse nimenomaan luontotiedon sosi-
aalisesta rakentumisesta, erotuksena banaaliin näkemykseen todellisuudesta ”vain” 
kulttuurisesti rakentuneena (emt., 103). Fine on jakanut tarkastelunsa sieniharrasta-
jien ja luonnon välisten suhteiden sekä harrastajien kokemusten tarkasteluun, harras-
tukseen liittyvän sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkasteluun sekä harrastajayhteisön 
rakenteiden tarkasteluun. Näistä yhdessä muodostuu kuva sieniharrastuksen kult-
tuurista. Näihin luontoharrastuksen kulttuurin elementteihin kohdistan huomioni 
myös tässä työssä. Fine kutsuu harrastuksen käytännöissä tehtävää luonnon määrit-
telyä luontotyöksi (naturework).

Olen edellä kuvaillut yleispiirteisesti luontoharrastuksen eri muotoja Suomessa. 
Valitsin harrastajayhteisöjä havainnoimalla tarkemman analyysin kohteeksi kolme 
tapausta, jotka luovat kuvaa eri luontoharrastustavoista eri konteksteissa. Kaikissa 
tapauksissa on kyse luontotiedosta eri muodoissaan sekä harrastajien ja hallinnon 
yhteistyöstä. Valitsin tarkasteluun tapauksia, joissa luontoharrastajat eivät ole yk-
sinomaan osallisia hallinnon ehdoilla, vaan ovat itse aloitteentekijöitä ja innovaat-
toreita. Tapausten kautta päästään käsiksi luontoharrastukseen asiantuntijuutena ja 
luontoharrastukseen intohimona, sekä näiden välisiin jännitteisiin. Tapaukset myös 
muodostavat ajallisen kaaren luontoharrastuksen alkuvaiheista tähän päivään.

Ensimmäinen tapaus koskee Tampereen luonnontieteellistä museota ja sen yh-
teenkietoutumista paikallisen luontoharrastuksen vaiheiden kanssa. Luontoharras-
tuksen historian selvittäminen on tarpeen, sillä tämän päivän kehityskulut eivät ole 
historiattomia, vaan osin seurausta aikaisemmista tapahtumista ja valinnoista, siis 
polkuriippuvaisia. Kun ymmärretään polut joita pitkin nykytilanteeseen on kuljet-
tu, voidaan hahmotella myös polkuja eteenpäin. Luonnontieteellinen museo kytkee 
luontoharrastajat kulttuuritoimijoiden piiriin. Tapauksen kautta tarkastelen luon-
nontieteellisiä kokoelmia luontotiedon yhtenä ”käyttöliittymänä” sekä harrastajia 
luonnontieteellisen sivistyksen vaalijoina.

Museotapauksessa toimijoina ovat edellä kuvaamieni tamperelaisten luontoyh-
distysten harrastajat. Toisessa ja kolmannessa tapauksessa on tarkastelun alla erityi-
sesti lintuharrastus. Toinen tutkimustapaus liittyy luontotietokantoihin ja luonnon 
luokituksiin. Tapauksen kautta tarkastelen, minkälaisia merkityksiä harrastajat lin-
tuharrastukselle antavat ja minkälaista sosiaalista dynamiikkaa luonnon luokituk-
set tuottavat harrastajayhteisöön ja viranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön. 
Kolmannessa tutkimustapauksessa lintuharrastajat esiintyvät luonnonhoitajina ja 
kokeellisten luonnonhoitotoimien puolestapuhujina. Tapauksen kautta pääsen tar-
kastelemaan EU-tasolla määriteltyjen luonnonsuojelutavoitteiden paikallista legiti-
miteettiä sekä luontoharrastajilla ja hallinnolla olevia erilaisia näkemyksiä luonnon-
suojelun tavoitteista, keinoista ja tarvittavasta tiedosta.
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Tutkimukseni kysymyksenasettelun taustalla on tarve hahmotella uudenlaisia 
luonnonsuojelukäytäntöjä ja aktiiviseen luontosuhteeseen pohjautuvaa ympäristö-
kansalaisuutta. Omistautuneita luontoharrastajia kolmessa tapauksessa tarkastele-
malla etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Minkälainen kuva luontoharrastajien toiminnasta ja käytännöistä tapausten 
kautta syntyy? 

2. Minkälaista luontotietoa harrastajat ovat tuottaneet tutkimustapauksissa? Mi-
ten harrastajatieto sopii yhteen hallintakäytäntöjen tiedon tarpeiden kanssa?

3. Minkälaisen toimintatilan harrastajat ovat kyenneet luomaan itselleen eri ta-
pauksissa? Minkälaisia toimintatilaa rajaavia tekijöitä nousee esiin? Ovatko 
luontoharrastajien ja ammattilaisten yhteydet sen kaltaisia, että näistä muo-
dostuu harrastajien ja ammattilaisten keskinäinen tieto- ja käytäntöyhteisö?

4. Toimiiko luontoharrastus aktiivisten ympäristökansalaisten kasvualustana?

Määrittelen seuraavassa luvussa tutkimuskysymyksissä esiin nousseita käsitteitä, ku-
ten tieto, toimijuus, käytännöt, toimintatila ja ympäristökansalaisuus, jotka toimivat 
työn analyyttisinä välineinä. Kolmannessa luvussa esittelen tapaustutkimuslähes-
tymistavan, kolme tutkimustapausta ja niiden tarkastelussa käyttämäni aineistot. 
Kuvailen kolmosluvussa myös tekemääni aineistolähtöistä analyysia sekä pohdin 
internet-aineistojen käytön etiikkaa ja tutkijan roolia johdatuksena tapaustutkimus-
luvuille.
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2 Luontoharrastus ja luonnonsuojelu

Tarkastelen luontoharrastajia tässä väitöskirjassa luonnonsuojelun toimijoina, kuten 
jo työn otsikosta käy ilmi. Luontoharrastuksen ja luonnonsuojelun suhde ei ole itses-
tään selvä. Kaikki luontoharrastajat eivät koe olevansa luonnonsuojelijoita, eivätkä 
kaikki luonnonsuojelijat ole välttämättä luontoharrastajia, ainakaan sanan vaativassa 
merkityksessä.

Luonnontutkijoiden ja suojelupolitiikan suhteeseen on liittynyt 1800-luvun lo-
pulta lähtien useita epistemologisia, kulttuurisia ja institutionaalisia konflikteja niin 
Isossa-Britanniassa kuin muuallakin (Bocking 1997, Ellis & Waterton 2004 mu-
kaan). Monet luontoharrastajayhteisöt ovat historiallisesti marginalisoituneet hal-
linnan ja jopa suojelun piiristä ja siksi niiltä löytyvä luontotieto on ollut luonnon-
suojelupolitiikan tavoittamattomissa. Harrastajien marginalisoitumisen seurauksena 
myös heidän tutkimansa eliöt ovat marginalisoituneet suojelupolitiikassa. Vuositu-
hannen vaihteessa esimerkiksi Britannian lajeihin ja elinympäristöihin painottuva 
luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelma todettiin liian kapeasti kohdennetuk-
si. Suojelun dynaamista ja osallistavaa luonnetta ryhdyttiin painottamaan. Tämän 
seurauksena ympäristöhallinnossa heräsi kiinnostus saada käyttöön aikaisemmin 
marginalisoitujen harrastajaryhmien luontotieto. Ellis ja Waterton tulkitsevat näin 
avautuneen tilaa uudenlaisen ympäristökansalaisuuden syntymiselle.

Keskitetty tiedonhallinta toimii suodattimena, joka erottelee erilaisia asiantunti-
juuksia (A. Jokinen 2011a, Lorimer 2006). Monimuotoisuuden hallinnassa tarjotut 
osallistumismahdollisuudet eivät välttämättä ota huomioon harrastuksen taustalla 
olevia erilaisia motiiveita ja luontosuhteita eivätkä harrastajayhteisön sisäistä dyna-
miikkaa. Hallinnossa luontoharrastajien osallisuuteen on otettu kartografinen lähes-
tymistapa, joka tuottaa esimerkiksi karttaesityksiä lajien esiintymisestä mutta jättää 
näkymättömiin erilaisten tulkintojen mahdollisuuden ja epäjatkuvuudet tiedon tuo-
tannon käytännöissä. Ellis ja Waterton ehdottavatkin kartografisen osallistumisnä-
kökulman täydentämistä etnografisella lähestymistavalla.

Epistemologinen kysymys tiedosta ja mahdollisuudesta tietoon on vaivannut ih-
mismieliä jo antiikin filosofeista saakka. Erilaisia tiedon laatuja ja tietämisen tapoja 
on pyritty luokittelemaan monin tavoin. Puhutaan tieteellisestä ja maallikkotie-
dosta, hiljaisesta ja kokemusperäisestä tiedosta ja niin edelleen. Samalla tavoin on 
eritelty asiantuntijuuden muotoja. Tiukasti asiantuntijatietoon nojaava suunnittelu 
ja politiikka ovat osoittautuneet ongelmallisiksi, ja tällöin avautuu tilaa erilaisille 
asiantuntijuuksille ja maallikkotiedolle (Fischer 2000, 108). Luontoharrastajat aset-
tuvat kiinnostavalla tavalla asiantuntijoiden ja maallikoiden rajapinnalle, maallik-
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koasiantuntijoiksi. Vesa Yli-Pelkonen ja Johanna Kohl ovat puhuneet paikallisesta 
ekologisesta tiedosta (Yli-Pelkonen & Kohl 2005), mutta luontoharrastajien tieto 
ei ole pelkästään paikallista. Harrastajat saattavat olla alallaan jopa kansainvälisesti 
parhaita asiantuntijoita, mutta suhteessa tieteen instituutioihin he ovat kuitenkin 
maallikoita. Karen Reid ja kumppanit (2011) ovat kutsuneet luontoharrastajien tie-
toa hybridiksi tiedoksi, jossa on samankaltaisuuksia sekä tieteen käytäntöjen että 
perinteisen ekologisen tiedon kanssa.

H.M. Collins ja Robert Evans (2002) ovat hylänneet maallikkoasiantuntijuuden 
(lay-expert) käsitteen ristiriitaisena ja käyttävät sen sijaan termiä kokemusperäinen 
asiantuntijuus (experiential expertise). Rajaa ei vedetä asiantuntijoiden ja maallikoi-
den välille, vaan asiantuntijoiden joukko määrittyy tapauskohtaisesti, riippumatta 
siitä ovatko nämä sertifioituja asiantuntijoita vai ”maallikoita” – samalla tavoin kuin 
puutteellisesti tunnettuja metsälajeja kartoittaneessa PUTTE-projektissa. Collins ja 
Evans erottavat asiantuntijuuden muodoiksi sisällöllisen asiantuntijuuden (contribu-
tory expertise) ja vuorovaikutusprosesseihin liittyvän asiantuntijuuden (interactional 
expertise). Michael Carolan (2006) lisää mukaan vielä ”kansalaisasiantuntijuuden” 
(public expertise), joka integroisi arvot päätöksentekoprosesseihin. Hänen mukaansa 
on tarvetta erityisesti välittävälle asiantuntijuudelle ja organisaatioille, jotka pyrkivät 
toimimaan välittäjinä tieteen ja politiikan instituutioiden ja asiantuntijuuksien ra-
jalla. Kimmo Saaristo (2000) on käsitellyt väitöskirjassaan ympäristökysymyksen ja 
asiantuntemuksen suhdetta ja päätynyt erottelemaan kolmenlaista asiantuntijuutta, 
joita voidaan pitää myös asiantuntijuuden eri puolina. Perinteinen professionaalinen 
asiantuntijuus nojaa tieteelliseen tietoon ja asiantuntijan institutionaaliseen asemaan. 
Vasta-asiantuntijuus on samankaltaista tietoon nojaavaa asiantuntijuutta, mutta tar-
kastelee kysymystä eri näkökulmasta ja erilaisista eettisistä lähtökohdista käsin. Kol-
mantena asiantuntijuuden puolena Saaristo tunnistaa toimintakeskeisen, käytännöl-
lisen keinotaitajuuden. Monimutkaisten ympäristökysymysten tapauksessa Saaristo 
peräänkuuluttaa avointa, moniulotteista asiantuntijuutta, ekspertiisi-hybridejä, jossa 
eri tietovarannot täydentäisivät toisiaan ja asiantuntijuus määrittyisi tapauskohtai-
sesti siten, ettei mitään tiedon laatua suljettaisi lähtökohtaisesti pois.

Tieto on modernissa yhteiskunnassa keskeisessä asemassa ja tietokäytännöt mää-
rittävät merkittävällä tavalla yhteiskunnallisia prosesseja ja valtasuhteita (Alastalo & 
Åkerman 2011, 18). Tietoyhteisön käytäntöjä tarkastelemalla on mahdollista päästä 
käsiksi hallinnon ja harrastajien välillä käytäviin luonnonsuojelun määrittelykamp-
pailuihin – luontoharrastuksen politiikkaan. Yhteiskuntatieteissä ja tieteen tutki-
muksessa on tapahtunut käänteitä, joiden seurauksena yhteisöjen organisoituminen 
ja ihmisen ja luonnon suhde on nähty uusista näkökulmista. Näitä käänteitä ovat 
kielellinen, materiaalinen ja käytännöllinen (Åkerman 2006, 13–15) käänne. Huo-
mio on siirtynyt vuorovaikutuksen ja diskurssien tarkastelusta tiedon muodostuksen 
materiaalisiin ehtoihin ja käytäntöihin. Taustalla on näkemys siitä, että ymmärryk-
semme maailmasta ei muodostu ainoastaan kielellisesti diskursseissa, vaan tekemällä 
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ja toimimalla, arjen pienissäkin käytännöissä. Tieteen ja teknologian tutkimukses-
sa on painotettu mikrotason käytäntöjä ja makrotason yhteiskunnallisia ilmiöitä ja 
teorioita yhdistävää analyysia sekä kognitiivisten, materiaalisten, sosiaalisten ja nor-
matiivisten tekijöiden yhteisvaikutusta (Jasanoff 2004b, 18, 38). Käänteet eivät tar-
koita aikaisempien tutkimussuuntausten hylkäämistä, vaan uudenlaisia painotuksia. 
Viimeisimpiä käänteitä yhteiskuntatieteissä ovat performatiivinen (Szerszynski et al. 
2003) ja affektiivinen (Nygren & Jokinen 2013) käänne; maantieteessä on puhuttu 
myös emotionaalisesta käänteestä. Huomio kohdistuu tietämisen kehollisiin käytän-
töihin ja eettiseen ja emotionaaliseen luontoon suuntautumiseen. Työni kiinnittyy 
näihin suuntauksiin tarkastellessani luontoharrastajien toimintaa ja luontotietokäy-
täntöjä, affektiivista tietämistä ja luonnon luokitusten performatiivisuutta. Ennen 
kuin määrittelen nämä käsitteet tarkemmin, tarkastelen seuraavassa, minkälaisten 
historiallisten kehityskulkujen kautta luontoharrastuksen ja luonnontieteellisen tut-
kimuksen suhteet ovat muodostuneet.

2.1 Luontoharrastus ja luonnontiede

Tiede muodostui omaksi alajärjestelmäkseen yhteiskunnan toimintojen ja työnjaon 
eriytyessä. 1600-luvun puolivälistä lähtien perustettiin Euroopassa oppineiden yh-
teisöjä ja akatemioita (Köhler 1990). Oppineista tuli uusi yhteiskuntaluokka. Luon-
nontieteen ja luontoharrastuksen lisääntymiseen vaikutti merkittävästi myös kirja-
painotaidon keksiminen, mikä toi tieteen löydökset suuremman yleisön ulottuville 
kirjoitetun kansankielen samalla yleistyessä. Suomen ensimmäinen yliopisto, Turun 
akatemia, perustettiin Ruotsin kuningaskunnan alaisuudessa vuonna 1640. Vaikka 
akatemialla oli alussa vahvasti teologinen tutkimusohjelma, toimi se merkittävänä 
alkusysäyksenä yliopistollisen luonnontutkimuksen syntymiselle Suomessa (Lehi-
koinen et al. 2003). 1700-luvun puolivälissä Turun Akatemiaan saatiin luonnontie-
teellinen museo (Lehikoinen et al. 2009). Luontoharrastuksen vaiheita Saksassa tar-
kastellut Köhler kirjoittaa ensimmäisten akatemioiden olleen varsin epämuodollisia 
tiedonvaihdon yhteisöjä. Vielä 1700-luvulla luonnontiede ei ollut vakiintunut omaksi 
yliopistolliseksi oppialakseen, vaan luonnontieteen opintoja tarjottiin muiden alojen 
luonnontieteellistä sivistystä tarvitseville opiskelijoille. Niin varhaiset hyönteistut-
kijat kuin kasvitutkijatkin olivat virkailijoita, opettajia, lääkäreitä ja apteekkareita. 
Tieteen, talouden ja politiikan yhteenkietoutumisen seurauksena tieteen tehtäväksi 
tuli löytää ratkaisuja yhteiskunnan ongelmiin, ja kasveissa kiinnosti erityisesti niiden 
rohdoskäyttö (Kukkonen & Enroth 1999). Tämän johdosta kasvinäytteiden määrä 
luonnontieteellisissä museoissa karttui (emt.). Tiede eriytyi omaksi merkitysjärjes-
telmäkseen ja Köhlerin mukaan valtiolliset yliopistot korvasivat akatemiat 1700- ja 
1800-lukujen vaihteessa.
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Ammattien kehittymistä ja vakiintumista on tutkittu professioiden sosiolo-
gian piirissä. Esa Konttinen (1991) on tarkastellut professioiden syntyä Suomessa 
1600-luvulta 1900-luvun taitteeseen. Hän on kiinnittänyt huomionsa erityisesti 
yhteiskunnan murroskohtiin, kuten 1800-luvun suuriruhtinaskunnan syntyyn ja 
vuosisadan lopun sääty-yhteiskunnan hajoamiseen. 1600- ja 1700-lukujen Suomessa 
professioiden kenttää määritti Konttisen mukaan jako johtaviin aateliston ja papis-
ton säätyprofessioihin ja muihin professioihin. Hyödyn aikakaudella 1730-luvulta 
1780-luvulle tutkimukselta odotettiin välitöntä hyötyä ja luonnontutkimuskin pai-
nottui luonnonvarojen alueelliseen kartoitukseen (Lehikoinen et al. 2003). 1700-lu-
vulla suomalaisen lintututkimuksen pysyvin saavutus oli Lehikoisen ja kumppanei-
den mukaan fenologisten seurantojen käynnistäminen. Vuosi 1855 oli merkittävä 
murroskohta Aleksanteri II:n noustua Venäjän valtaistuimelle (Konttinen 1991). 
Fennomaanit eli suomenmieliset ja liberaalit saivat toimintavapauksia ja vuoden 
1855 jälkeen syntyi Suomessa uudentyyppinen kansalaisyhteiskunta. Koulutuksesta 
tuli johtavien yhteiskuntaryhmien kamppailukenttä ja oppikoulujärjestelmä laajeni 
voimakkaasti. Professioiden säätyjako alkoi purkautua 1840-luvulla ja yliopistojen 
portit avautuivat eri väestöryhmille. Suomenkielisten, työläis- ja talonpoikaistaus-
taisten opiskelijoiden määrä nousi ja myös naiset mursivat tiensä yliopistoon. Kah-
den yhteiskuntaa jakavan säädyn tilalle muodostui ammatillisilta tunnusmerkeiltään 
yhtenäinen säätyläistö, jota ryhdyttiin kutsumaan myös sivistyneistöksi (Konttinen 
1993).

1800-luvun lopulta lähtien professioiden sisällä alkoi Konttisen mukaan tapahtua 
erikoistumista. Ammattikuntien omaehtoisuus vahvistui yhdistysten perustamisen 
helpottuessa 1880-luvulta lähtien ja ammattikunnat sulkeutuivat aikaisempaa tiu-
kemmin koulutukseen perustuvien tutkintojen mukaisesti. Arvostettujen profes-
sioiden kärjessä olivat esimerkiksi lääkärin, lakimiehen ja opettajan ammatit sekä 
arkkitehdin ja diplomi-insinöörin professiot. Luonnon tutkimuksesta ei muodostu-
nut samanlaista selkeää professiota, mutta luonnontieteen professionalisoitumiske-
hitys on muuten vastannut muiden professioiden kehityskulkua. Tuomo Särkikoski 
(1993) kirjoittaa teoreettisen ja käytännöllisen tiedon erottelun näytelleen tärkeää 
osaa teknisen koulutuksen ja tutkimuksen organisoinnissa ja sekä insinööriprofes-
sion itsenäistymisessä ja eriytymisessä. Vastaava erottelu on tapahtunut myös luon-
nontutkimuksen alueella. Luonnon tuntemus liittyi tiiviisti lääkärin ja apteekkarin 
ammatteihin ennen kuin erikoistui omaksi alakseen (Kraft & Alberti 2003). Suo-
men ensimmäinen tieteellinen seura, Societas Pro Flora et Fauna Fennica (SFFF) 
perustettiin vuonna 1821. Kielikysymys ja suomalaisuusaate vaikuttivat keskeisesti 
luonnontutkimuksen organisoitumiseen. Vuonna 1896 perustettiin suomenkielinen 
biologian seura Vanamo.

Tieteellisen tiedon lisääntyessä ja luonnonilmiöiden moninaisuuden vähitellen 
tultua ilmi alkoi eriytymistä tapahtua luonnontieteen sisällä erikoistuneiksi oppi-
aloiksi. 1700-luvulla ei kasvi- ja eläintiedettä vielä ollut olemassa eriytyneinä oppi-
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aloinaan, vaan luonnontiede jaettiin systematiikkaan ja luonnonhistoriaan (Köh-
ler 1997). Vielä 1800-luvun alkupuolella monet luonnontieteilijät hallitsivat hyvin 
useita tieteenaloja (Lehikoinen et al. 2008). Luonnontiede kehittyi paikallisesti eri 
painotuksin (Kraft & Alberti 2003) ja lajeja nimettiin ja kuvattiin eri käytäntöi-
hin perustuen. Tähän sekamelskaan toi järjestystä Carl von Linné systematiikallaan 
1700-luvulla. Linné kehitti terminologian ja menetelmän, jolla olemassa oleva luon-
totieto voitiin kuvata universaalisti ymmärrettävällä tavalla. Ekologian historiasta 
kirjoittanut Donald Worster (1994) on nimittänyt linnéläistä luonnon hallinnan ide-
ologiaa luonnonhistorian imperialistiseksi perinteeksi. Taustalla vaikutti eräänlainen 
”luonnonteologia” – kristinuskon ajatus ihmisestä luonnon herrana (Köhler 1990, 
1997, White 1997). Linnén vaikutuksesta muun muassa kasvien keruu muodostui 
Ilkka Kukkosen ja Johannes Enrothin (1999) mukaan suorastaan muoti-ilmiöksi.

Linnén aikaan 1700-luvun puolivälissä tunnettiin vasta reilut 4000 eläinlajia. 
1800-luvun lopulla tunnettujen lajien määräksi ilmoitettiin noin puoli miljoonaa 
ja vuonna 1975 Ernst Mayr kirjoitti yli miljoonasta eläinlajista (Köhler 1990). Nyt 
tunnettuja eliölajeja on noin 1,7 miljoonaa (Rassi et al. 2010); mahdollisesti lajeja on 
kymmeniä miljoonia (Salo et al. 2007). Luku saattaa olla tähänkin nähden monin-
kertainen, sillä vaikeampien lajiryhmien osalta taksonominen työ on pahasti kesken 
(FinBOL 2012). Monimuotoisuuden paljastuessa myös tieteenalojen sisällä alkoi ta-
pahtua erikoistumista. Luonnon koko kirjon hallitseminen näytti mahdottomalta 
ja erikoistuminen oli tarpeen. Muodostui laji- ja eliöryhmäkohtaisia erikoistuneita 
tietoyhteisöjä. Tieteen kommunikaation alakohtainen eriytyminen korosti kansain-
välisten kontaktien merkitystä, kun tiettyyn ryhmään saattoi olla erikoistunut vain 
pieni joukko tutkijoita (Köhler 1990). 

Alison Kraft ja Samuel Alberti (2003) ovat tarkastelleet biologian tutkimuksen 
ja opetuksen institutionalisoitumista 1800-luvun Pohjois-Englannissa. Tutkijat 
kiinnittävät huomionsa erityisesti luonnontieteellisiin museoihin ja laboratorioihin 
tutkimuksen ja opetuksen paikkoina. Muutoksen museossa tapahtuneesta morfo-
logisesta eli eliöiden ulkoasuun perustuvasta tutkimuksesta moderniin laboratorio-
painotteiseen luonnontieteeseen on esitetty tapahtuneen äkillisen murroksen kautta. 
Kraft ja Alberti esittävät muutoksen tapahtuneen kuitenkin vaiheittain ja paikallises-
ti eri tavoin, ja museon ja laboratorion eläneen rinnakkain luonnontieteellisen tutki-
muksen paikkoina. Samoin kuin luontoharrastus on säilynyt institutionalisoituneen 
luonnontieteen rinnalla, myös luonnontieteelliset museot ovat säilyneet kokeellisen 
laboratoriotutkimuksen rinnalla. Kraftin ja Albertin mukaan luonnontieteen pai-
notus museo- tai laboratoriotieteenä seurasi avainhenkilöiden taustaa ja mieltymyk-
siä. Muutos museosta laboratorioon ei ollut äkillinen eikä täydellinen, vaan vahvasti 
paikallisesta institutionaalisesta kontekstista riippuva. Museoiden ja korkeakoulujen 
henkilökunta ja luontoharrastajien yhteisöt olivat suurelta osin päällekkäisiä ryhmiä.

Luonnontieteen kehityskulun esittäminen laboratorioon keskittymisenä sulkee 
harrastajat ja maallikot tieteellisen tiedontuotannon ulkopuolelle. Jotkin tieteenalat 
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ja tieteen tekemisen tavat ovat harrastajille paremmin saavutettavissa kuin toiset, 
mikä liittyy tieteen tekemisen välineiden siirrettävyyteen (Meyer 2008). Mikäli 
tutkimuksessa tarvitaan kalliita ja suuria laitteita, joiden käyttö edellyttää erityis-
osaamista, kuten esimerkiksi hiukkasfysiikassa, ei harrastajien osallistuminen tutki-
mukseen ole mahdollista. Luonnontieteellisessä kenttätyössä ja museoissa tehtävässä 
morfologisessa ja luokitteluun perustuvassa tutkimuksessa ei tarvita yleensä kalliita 
välineitä, ja niinpä nämä tieteen tekemisen tavat ja paikat säilyvät avoimina myös 
harrastajille (Meyer 2005). Tämän vuoksi on syytä painottaa luonnontieteellisten 
museoiden säilymistä laboratorioiden rinnalla ja luontoharrastajien osallisuutta mu-
seoiden ympärille rakentuvissa tietoyhteisöissä.

Susan Leigh Star ja James Griesemer (1989) ovat tarkastelleet luonnontieteen 
institutionalisoitumista 1900-luvun alun Yhdysvalloissa. Heidän työnsä tunnetaan 
tieteen tutkimuksen piirissä erityisesti heidän käyttämänsä käsitteen rajakohde 
(boundary object) ansiosta, mutta myös heidän tutkimuksensa alkuperäinen konteks-
ti, Berkeleyn yliopiston eläintieteellinen museo, on tämän työn kannalta kiinnosta-
va. Star ja Griesemer kuvaavat luonnontiedettä heterogeenisenä, monien toimijoiden 
yhteistyötä vaativana käytäntönä. Berkeleyn museon perusti varakas perijä, intohi-
moinen luontoharrastaja ja keräilijä Annie Alexander (Star & Griesemer 1989). Hän 
palkkasi museon johtajaksi Stanfordin yliopistossa meritoituneen Joseph Grinnellin, 
joka ryhtyi kehittämään museota tutkimusinstituutiona. Kaliforniassa toimi aktii-
visesti monia luontoharrastajien yhteisöjä, kuten John Muirin Sierra Club, ja nämä 
halusivat osallistua museoon keskittyneeseen luonnontiedon keruuseen. Näytteiden 
keräämisessä tarvittiin myös metsästäjien apua harvinaisempien lajien saamiseksi 
museon kokoelmiin. Kaikkia eri toimijoita yhdisti näkemys Kalifornian luonnon 
ainutlaatuisuudesta ja tarpeesta säilyttää ja dokumentoida se. Toimijoilla oli myös 
toisistaan eriäviä tavoitteita ja toimintatapoja. Konsensus ei Starin ja Griesemerin 
mukaan ole välttämätöntä yhteistyön onnistumiselle, mutta neuvottelu ja tiedon tul-
kitseminen eri konteksteissa ovat tärkeitä.

Keskeiseksi museon ympärille muodostuneen kollektiivin toiminnalle muodostui 
tiedonkeruun menetelmien standardointi tavalla, joka mahdollisti tiedon siirtymi-
sen kontekstista toiseen merkityseroista huolimatta. Ulkona tapahtuvaa kenttätyötä 
– havainnointia ja näytteiden keräämistä  – ei ole pidetty erityisen tieteellisenä. Jotta 
”kentästä” tulisi tieteen tekemisen paikka, oli menetelmien standardointi välttämä-
töntä, ja näin myös harrastajat voivat osallistua tieteen tekemiseen (Meyer 2005). 
Menetelmien yhdenmukaistaminen ei yksin riittänyt, vaan Starin ja Griesemerin 
mukaan toimijoiden moninaisuuden ja yhteistyön hallintaan tarvittiin myös raja-
kohteita.

Rajakohteet ovat sellaisia objekteja, jotka ovat riittävän joustavia soveltuakseen 
paikallisiin tulkintoihin ja kuitenkin riittävän pysyviä säilyttääkseen identiteettinsä 
eri konteksteissa. Rajakohteet voivat olla konkreettisia tai abstrakteja, niillä on eri 
sosiaalisissa konteksteissa eri merkityksiä mutta ne kykenevät toimimaan tulkinnan 
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välineinä eri toimijoiden välillä. Pienin yhteinen nimittäjä ja siten ensimmäinen ra-
jakohde Berkeleyn museon yhteydessä toimineille oli Kalifornian osavaltio: paitsi sen 
monimuotoinen luonto, myös havaintojen perusteella rajatut karttaesitykset, jotka 
toimivat eräänlaisina ideaalityyppeinä (Star & Griesemer 1989). Myös museo itse 
toimi rajakohteena, tietovarastona (repository), jonka sisältämää tietoa eri toimijat 
voivat käyttää eri tavoin eri tarkoituksiin. Rajakohteet mahdollistavat yhteistoimin-
nan ”eri valuuttaa” käyttävien toimijoiden välillä: metsästäjät saavat rahaa museolle 
toimittamistaan eläimistä, museon toimintaa rahoittavat saavat kunniaa ja tieteel-
listä uskottavuutta, havaintojaan luovuttavat luontoharrastajat saavat vastalahjaksi 
tieteellisiä luokituksia paikalliselle luonnolle ja välineitä luonnonsuojeluun.

Morgan Meyer on tarkastellut luontoharrastajien ja ammattimaisten luonnon-
tutkijoiden yhteistyötä nykypäivänä Luxemburgin luonnontieteellisen museon kon-
tekstissa (Meyer 2005, 2008, 2010). Luontoharrastajat ovat keskeisessä asemassa 
näytteiden ja havaintojen toimittajina museolle ja harrastajien rooli yhteistyökump-
paneina on institutionalisoitu tavalla, jossa harrastajat ovat lähes tasavertaisia museon 
resurssien käyttäjinä. Harrastajat ja ammattitutkijat muodostavat Meyerin mukaan 
hybridin kollektiivin, jossa harrastajat ovat kuitenkin periferiassa. Luontoharrastajat 
ovat osittaisia tutkijoita (partial scientists), jotka kiinnittyvät tiedeyhteisöön heikoin 
sitein. Meyer ottaa esimerkeiksi yhteisöä ylläpitävistä rajakohteista julkaisut, joissa 
sekä harrastajat että ammattitutkijat julkaisevat havaintojaan ja tuloksiaan, ja hybri-
diyhteisön vuosittaiset kokoontumiset, joissa harrastajat saavat kiitosta panoksestaan 
ja sitoutuvat yhteisöön (Meyer 2005). Luontoharrastajien tavoitteet ovat kuitenkin 
yksilöllisiä ja luonnonhistorian haasteena kautta aikojen onkin ollut Meyerin mu-
kaan saattaa yksilölliset ja institutionaaliset tavoitteet hedelmälliseen vuorovaiku-
tukseen keskenään. Meyer korostaa tarvetta huolehtia heikoista siteistä, joilla har-
rastajat kiinnittyvät tietoyhteisöön, mikä vaatii ihmistuntemusta ja sensitiivisyyttä.

Harrastajien julkaistessa esimerkiksi tieteellisissä julkaisuissa hämärtyvät tieteen 
ja harrastuksen rajat. Harrastajat toimivat tieteen piirissä, mutta samalla rajaa tieteen 
ja ei-tieteen välillä pidetään yllä. Enroth ja Kukkonen (1999) ovat esimerkiksi suo-
malaisen kasvitieteen tarkastelussaan keskittyneet ”puhtaaseen” kasvitieteeseen ja 
jättäneet harrastajien osuuden kasvitieteen kehityksessä huomiotta. Thomas Gieryn 
(1983) on käyttänyt tieteen uskottavuuden ja auktoriteetin ylläpitämiseksi tehdys-
tä demarkaatiotyöstä rajatyön käsitettä. Rajatyötä tehdään hänen mukaansa tiede-
yhteisön retorisissa ja diskursiivisissa käytännöissä. Gierynin ajatusta rajatyöstä on 
kritisoitu siitä, ettei se ota huomioon tiedeyhteisöön liittyvää heterogeenisuutta ja 
materiaalisuutta. Tästä lähtökohdasta Morgan Meyer on tarkastellut tiedeyhteisössä 
tehtävän rajatyön ajallisia, tilallisia ja materiaalisia ulottuvuuksia (Meyer 2008). Har-
rastajien ja ammattitutkijoiden suhde aikaan on hänen mukaansa sekä laadullisesti 
että määrällisesti erilainen. Karkeasti ottaen ammattitutkijat käyttävät luonnontut-
kimukseen työaikaansa siinä missä harrastajat käyttävät vapaa-aikaansa. Näin ollen 
ammattitutkijoilla on pääsääntöisesti enemmän aikaa käytettävissään kuin harrasta-
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jilla, eikä harrastajia voida velvoittaa tiukoilla aikatauluilla. Jako työhön ja vapaa-ai-
kaan ei aina ole näin selväpiirteinen, ja ammattitutkijoilla ja harrastajilla on erilaisia 
rajoitteita ajankäytön suhteen. Ammattitutkijoilla ajankäyttöön liittyy myös raha; 
harrastajat ovat vapaampia päättämään ajankäytöstään.

Luontoharrastajat toimivat samoissa tiloissa kuin ammattitutkijat: kokouksissa, 
kentällä, julkaisuissa, tietokannoissa ja niin edelleen. Harrastajien toiminta painot-
tuu tilallisesti kotikentälle: harrastajat keräävät havaintoja ja näytteitä useimmin 
asuinpaikkansa lähiympäristöstä ja tekevät tutkimusta kotona, omalla tietokoneel-
laan, jolloin henkilökohtainen ja tieteellinen tila sekoittuvat. Tila ja aika ovat näin 
tiiviisti kytköksissä toisiinsa ja harrastaja joutuu tekemään rajatyötä sen suhteen, pal-
jonko henkilökohtaisesta ajastaan ja tilastaan antaa tutkimukselle. Tieteen piirissä 
joudutaan pohtimaan, missä määrin harrastajia voidaan ohjata. Rajatyön tekeminen 
ammatillisen identiteetin ylläpitämiseksi ei ole tarpeen ainoastaan ammattitutkijoil-
le, vaan myös harrastajat joutuvat huolehtimaan autonomiastaan omien yhteisöjensä 
koossa pysymiseksi (Meyer 2010). Tieteen ja harrastuksen raja on puoliläpäisevä: sitä 
sekä ylläpidetään että ylitetään samanaikaisesti. Meyerin (2008) mukaan professioi-
den muodostuminen ei ole ainoastaan historiallinen prosessi, vaan ammattilaisia ja 
harrastajia tuotetaan jatkuvasti rajatyön käytännöissä. Tällöin luontoharrastuksen 
asema suhteessa tieteeseen on muuttuva ja tarkastelulle avoinna.

Luontoharrastus on esitetty yhtenä vaiheena luonnontieteen eriytymisen ja ins-
titutionalisoitumisen prosessissa. Tieteellisen kommunikaation ja koulutusjärjestel-
män eriydyttyä akatemian toimintaan osallistuneet luontoharrastajat marginalisoi-
tuivat luonnontieteestä ja harrastuksen arvostus laski. Lineaarinen vaiheistus luo 
kuitenkin vaillinaisen kuvan, sillä luontoharrastajien yhteisöt toimivat edelleen vi-
reästi. Luonnontieteen ammatillistuminen ja ”harrastusmaistuminen” ovat tapahtu-
neet ja tapahtuvat edelleen rinnan tieteen käytännöissä (Meyer 2008). Köhler (1990) 
kirjoittaa:

Koska luontoharrastuksella ei ole sellaista omaa lokeroa jota ammattimainen tie-
de ei täyttäisi, vaan se on olemassa vakiintuneiden, sisäsyntyisten motiivien ja 
yhteiskunnallisten prosessien seurauksena, ei luontoharrastusperinteelle siksi näy 
loppua3. (Köhler 1990, 317.)

Olen Köhlerin kanssa eri mieltä luontoharrastuksen oman lokeron puuttumisesta ja 
samaa mieltä siitä, ettei luontoharrastuksen loppu sen omien historiallisten kehitys-
kulkujen valossa näytä välittömästi uhkaavan. Luontoharrastajilla on hybridi iden-
titeetti – he ovat ajoittain tutkijoita (Meyer 2005). Harrastajat ja ammattitutkijat 
kuuluvat Meyerin mukaan enemmän kuin yhdelle mutta vähemmän kuin usealle 

3 Alkup.: “Da Amateurwissenschaft keine Nische besetzt, die von der professionellen Wissenschaft 
nicht ausgefüllt wurde, sondern aufgrund stabiler, innerer, sozialer Prozesse existiert, ist ein Ende 
amateurwissenschaftlicher Tradition nicht absehbar.” Suomennos M.S.
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yhteiskunnallisen toiminnan kentälle. Luontoharrastajat eivät ole jonkinlaisia ”mel-
kein-tutkijoita”, matkalla tiedeyhteisön täysivaltaisiksi jäseniksi. Luontoharrastus on 
oma toiminnan alueensa, joka on itsessään täydellinen ja tieteestä poikkeava. Se on 
ollut olemassa ammattitutkimuksen rinnalla historian eri vaiheissa ja jatkaa olemas-
saoloaan osittain tutkimuksen ja hallinnon kentille kytkeytyen. Näitä rajanvetoja ja 
kytköksiä tarkastelen suomalaisten luontoharrastajien osalta tässä työssä.

2.2 Affektiivinen tietäminen

Lähdin johdannossa liikkeelle tarkastelemalla Aaro Hellaakoskea luonnonystävänä, 
runoilijana ja tutkijana. Leikola (1990) tulkitsi Hellaakosken runoista välittyvää 
luontosuhdetta luontoon sulautumisena, luonto-olemisena ja luonnoksi avartumi-
sena. Ihmismaantieteessä on tutkittu luonnontieteellisen kenttätyön käytäntöjä ja 
Leikolan käsitteille löytyy vastineet maantieteen teksteistä. Jamie Lorimer (2008) 
kirjoittaa Latouria seuraten tieteen edellyttävän, että tutkija oppii altistamaan itsen-
sä tutkimuskohteen vaikutukselle (learn to be affected) ja virittäytyy (tune in) havain-
noimaan ympäristöään, esimerkiksi tutkimuksen kohteena olevaa eliölajia. Tiede siis 
edellyttää affektiivista luontosuhdetta ja kehollista tietämistä. Affektiiviseen tietämi-
seen vaikuttavat lajien karisma ja havaittavuus (Lorimer 2006).

Nina Nygren ja Ari Jokinen (2013) ovat tutkineet liito-oravakartoittajien affek-
tiivisen tietämisen syntymistä kartoituskäytännöissä. He tekevät erottelun affektin, 
emootion ja tunteen ( feeling) käsitteiden välillä. Kirjoittajien mukaan affekti syn-
tyy suhteessa johonkin, kohtaamisen voimasta, tekemisen ja liikkeen seurauksena. 
Nygren ja Jokinen pitävät affektia tutkimuksessaan liito-oravakartoittajien havain-
nointikapasiteettia lisäävänä tekijänä. Affektiivisessa suhteessa kartoittaja avautuu 
havaitsemaan merkkejä liito-oravasta ja voi näin saavuttaa tietoa siitä. Affektiivi-
nen tietäminen opitaan prosessinomaisesti. Nygren ja Jokinen kuvaavat affektia ha-
vaitsijan ja havainnoitavan välisenä esikognitiivisena virtauksena (flow), joka tekee 
mahdolliseksi kehon harjaantumisen affektiiviseen tietämiseen. Affekti ilmaantuu 
inhimillisten ja ei-inhimillisten kehojen välisessä suhteessa. Tässä suhteessa se eroaa 
emootioista ja tunteista, jotka ovat yksilöllisiä tapahtumia. Nygren ja Jokinen kirjoit-
tavat Ben Andersonia (2006) seuraten tunteiden olevan affektien liikkeen hetkellisiä 
ilmauksia ja emootioiden puolestaan intiimejä olemisen tapoja, joiden kautta affek-
tiivinen koetaan. Koska affektit toimivat ihmisen esitietoisella alueella, asettaa tämä 
tiettyjä vaatimuksia tutkimusmenetelmille. Emootioita on mahdollista reflektoida ja 
tutkia siksi esimerkiksi haastattelumenetelmin, mutta affektiivisen tietämisen tutki-
minen vaatii Nygrenin ja Jokisen mukaan huolellista havainnointia. 

Ihmiskehon fysiologia – se että olemme suuria, kaksijalkaisia ja näkökeskeisiä 
nisäkkäitä – asettaa rajoituksia luonnon havaitsemiselle. Ääriesimerkkinä jos meillä 
olisi kidukset, olisivat havaintomme maailmasta painottuneet luultavasti hyvin eri 
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tavoin. Visuaalisina eläiminä emme havaitse niin helposti lajeja, jotka kommuni-
koivat pääasiassa feromonien välityksellä, ja kehomme ominaisuudet suodattavatkin 
havaintojamme maailmasta. Kehon rajoitteita on voitu kiertää teknologisilla keksin-
nöillä, kuten sukelluslaitteilla, mikroskoopilla ja kaukoputkella, mutta nämä eivät 
ole kaikkien harrastajien ulottuvilla. Esimerkiksi lintujen havaittavuus liittyy niiden 
kokoon, väriin, muotoon, nopeuteen, liikkuvuuteen ja ääntelyyn (Lorimer 2007). 
Nämä tekijät yhdessä muodostavat kunkin lajin tai yksilön olemuksen tai habituksen 
( jizz), joka mahdollistaa tunnistamisen. Olemuksen lisäksi eliön havaittavuus riip-
puu sen ajallisten ja tilallisten rytmien yhteensopivuudesta ihmisen rytmien kanssa. 
Havaitsemme helpommin lajit, jotka viihtyvät ihmisen kansoittamissa elinympäris-
töissä kuin syrjäseutujen lajit, ja päiväaktiivisista lajeista kertyy enemmän havaintoja 
kuin yöllä liikkuvista. Lajin olemus ja sen ekologiset rytmit muodostavat Lorimerin 
mukaan lajin ekologisen karisman. Linnut, samoin kuin harrastuskohteena suositut 
perhoset, kommunikoivat ihmiskehon kanssa yhteen sopivilla tavoilla, mikä selittää 
kiinnostuksemme kohdistumista erityisesti niihin.

Ekologisen karisman lisäksi Lorimer (2007) kuvaa eliöiden esteettistä karismaa 
ja sen vaikutusta suhteeseemme eri lajeihin. Puhuttaessa karismaattisista eläimistä 
mieleen nousee kuvia suurista nisäkkäistä, kuten jääkarhuista, susista tai tiikereis-
tä. Eläinten estetiikkaa ja karismaa on hyödynnetty luonnonsuojelussa. Tunnetuin 
esimerkki lienee WWF:n pandalogo, jota järjestö on hyödyntänyt varainkeruussaan 
ja voinut sen avulla suojella myös vähemmän karismaattisia lajeja. Lorimer viittaa 
eläinten käyttäytymistä tutkineen Konrad Lorenzin väitteeseen, jonka mukaan suo-
simme lajeja, joilla on yhteisiä piirteitä ihmislapsien kanssa ja tunnistettavat kasvot. 
Tämä selittää erityisesti pörröisen, söpön karisman (cuddly charisma) vetoavuutta 
ihmisiin. Kaikki esteettisesti karismaattiset lajit eivät kuitenkaan herätä sympatiaa. 
Toisena esteettisen karisman muotona Lorimer pitää villiä karismaa ( feral charisma), 
jota on esimerkiksi hyönteisillä. Gilles Deleuzea ja Félix Guattaria (1987) seuraten 
Lorimer kirjoittaa lukumäärältään runsaiden hyönteisten uhkaavan modernia kä-
sitystä rajallisesta subjektista. Hyönteisten käyttäytyminen on antroposentrisestä 
näkökulmasta kovasti poikkeavaa ja hyönteiset vaikuttavat muita eläimiä autonomi-
semmilta ollessaan jokseenkin välinpitämättömiä ihmisen läsnäolon suhteen. Niiden 
toiseus aiheuttaa monissa pelkoa, inhoa ja epäluottamusta. Villi karisma onkin jyr-
kässä kontrastissa pörröiseen söpöyden karismaan nähden.

Lorimerin (2007) mukaan lajien karismalla on keskeinen osuus monien luonto-
harrastajien vihkiytymisessä luonnonsuojeluun. Se toimii tarpeellisena vastapainona 
suojelubiologian reduktionistisille diskursseille ja käytännöille, jotka painottavat esi-
merkiksi molekyylibiologian menetelmiä lajien tunnistuksessa. Lajien karisman tar-
kastelu avaa näkemään ei-inhimillisen luonnon eroavaisuuksia sen sijaan että kaikki 
niputetaan ”luonnoksi”, ja erilaiset karismat auttavat näkemään lajien toimijuuden 
potentiaaleja. Lajien karisman tarkastelu tarjoaa hyväksyttävän ilmaisukanavan 
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luonnonsuojelun taustalla olevalle emotionaaliselle kiintymykselle, kun karismalla 
ymmärretään muutakin kuin pörröistä söpöyden karismaa.

Lorimerin (2008) esimerkkitapaus kertoo ruisrääkän (corncrake, Crex crex) las-
kennasta. Vaikeasti havaittavan lajin tapauksessa eivät lintuharrastajien yleisesti 
käyttämät näköhavaintoon perustuvat menetelmät toimi, vaan linnut on löydettävä 
äänen perusteella. On siis herkistyttävä kuuntelemaan. Lisäksi on opittava liikku-
maan pimeässä, sillä ruisrääkän soidin kuuluu yöllä. Lorimer kuvaa prosessia De-
leuzen ja Guattarin termein eläimeksi ja saalistajaksi tulemisena (becoming animal/
predator), samaan tapaan kuin Leikola kirjoitti Hellaakosken luontosuhteesta luon-
noksi avartumisena. Ari Jokinen on kuvannut liito-oravakartoittajien tietämyksen 
syntymistä: 

Liito-oravakartoittajat tietävät siksi, että he kävelevät. Sen lisäksi he kyykistele-
vät, tähystävät ja tunnustelevat etsiessään johtolankoja metsässä. He kykenevät 
kehollisuuden kautta toteutuvaan performatiiviseen tietämiseen. (Jokinen 2011a, 
87.)

Tieteellinen kenttätyö on moniaistillista ja ruumiillista, harjoitusta, kokemusta ja 
motivoitumista vaativaa. Kun havainnointitapahtuma, josta lintuharrastajat puhu-
vat myös metsästyksenä, on onnistunut ja havainnot kirjattu vihkoon, istuu tutkija 
kirjoituspöydän ääreen. Edessä on toinen metamorfoosi, laskijaksi tuleminen (beco-
ming calculator) ja monitahoisen kenttätiedon välittäminen standardoidulle tieteen 
kielelle. Kenttätyössä jokainen havaintotilanne on erilainen. Havainnoijat kokevat 
iloa ja pettymyksiä, jännitystä, intellektuaalista tyydytystä, väsymystä ja niin edel-
leen. Näille ei standardoidulla havaintolomakkeella ole saraketta, kuten ei esimer-
kiksi sillekään, että kokeneet havainnoijat oppivat erottamaan lintuyksilöt äänen 
perusteella. Luontoharrastajat eivät edusta luontoa lineaarisesti; havainnot ja koke-
mukset kentältä eivät käänny yksi yhteen tieteen, taulukoiden ja karttojen kielelle.

Luontoharrastajien omistautumisen taustalla on luonnonrakkaus – emotionaali-
nen suhde luontoon. Niin harrastajien kuin ammattitutkijoidenkin luontotieto syn-
tyy affektiivisten kohtaamisten ja käytäntöjen tuloksena. Affektiivisen tietämisen 
tuloksena syntynyttä luontotietoa saattaa olla hankala esittää luonnon luokitusten 
kanssa yhteensopivalla tavalla. Luonnon luokitukset ohjaavat tieteellistä kenttätyötä 
ja määrittävät affektiivisen oppimisprosessin mahdollisuuksia. Luokitukset ja tieto-
käytännöt saavat performatiivisen luonteen. Ne eivät ole ainoastaan luontotiedon 
järjestämisen työkaluja, vaan luokitukset järjestävät luontosuhteitamme.
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2.3 Harrastuksen ja tietokäytäntöjen performatiivisuus

Tieteelliseen luokitteluun ja lajisuojeluun painottuva luonnonsuojelupolitiikka on 
osoittautunut riittämättömäksi (mm. Haila 2007). Poliittisista toimista huolimat-
ta luonnon monimuotoisuus köyhtyy edelleen kiihtyvällä tahdilla. Hallinnassa ja 
suunnittelussa on vallalla staattinen käsitys luonnosta ja luonnon ja ihmisen suh-
teista (Szerszynski et al. 2003). Luokituksiin perustuva valittujen lajien suojelu ja 
niiden esiintymien rajaaminen muun maankäytön ulkopuolelle eivät ole riittäneet 
pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden hupenemista. Globaalien suojelutavoit-
teiden legitimiteetti ei paikallisesti ole ilmeinen (Haila 2007) ja toisaalta paikallisesti 
lajistoltaan monimuotoiset kohteet jäävät ilman lain suojaa, mikäli niille ei osu ns. 
statuslajeja (Ranta 2012, 47). On tarpeen pohtia minkälaisille luonnon tuntemisen 
tavoille menestyksekkään luonnonsuojelupolitiikan tulisi perustua.

Geoffrey Bowker (2000) kuvaa globaalissa biodiversiteettipolitiikassa määriteltyjä 
tiedon tarpeita panoptisiksi unelmiksi kartoittaa kaikki elämä maapallolla pienim-
mästä molekyylistä suuren mittakaavan geologisiin prosesseihin. Luonto näyttäytyy 
mahdollisena vain ihmisen välittämänä – jotta luontoa voidaan hallita paremmin, 
on se ensin tunnettava. Bowker (2000, 676) on esittänyt hallinnan utopian ongel-
mallisuuden vertauskuvan kautta: ”Jos talosi on tulessa, et välttämättä pysähdy laati-
maan luetteloa omaisuudestasi ennen kuin hyppäät ikkunasta ulos”4.

Ajatus luonnon täydellisestä tiedollisesta hallinnasta löytyy myös Suomen luon-
non monimuotoisuuden toimintaohjelman ja puutteellisesti tunnettuja metsälaje-
ja selvittäneen Putte-ohjelman taustalta. Tavoitteena on ennustuskykyinen, lain-
omainen tieto luonnon monimuotoisuudesta. Tähän panoptiseen unelmaan liittyy 
kuitenkin monia hankaluuksia, liittyen esimerkiksi lajien nimeämiseen ja vanhan 
havaintoaineiston käyttöön. Bowker muistuttaa että taksonomiaa ei ole löydetty 
luonnosta, sellaisenaan, vaan taksonomia on ihmisen luoma tapa luokitella luontoa. 
Luonto todellistuu tietynlaisena tietokäytäntöjen seurauksena. Hän painottaa me-
tadatan merkitystä panoptista unelmaa seurattaessa: tietoa luonnosta ei voi irrottaa 
alkuperäisestä kontekstistaan, vaan on tärkeää säilyttää havaintojen ohella tieto esi-
merkiksi siitä miten ja mihin tarkoitukseen havainnot on alun perin kerätty. Kon-
tekstuaalisen tiedon olemassaolo vähentää väärintulkinnan mahdollisuutta ja auttaa 
vertailemaan erilaisia, eri paikoissa ja eri aikoina tehtyjä havaintoja.

Teknologian kehittyessä ja uusien havaintojen myötä joudutaan taksonomioi-
hin tekemään muutoksia. Aikaisemmin tunnettuja lajeja jaetaan kahdeksi lajiksi ja 
luokitteluissa ajaudutaan ongelmiin, kun lajeja on nimetty eri puolilla maailmaa 
eri tavoin. Havaintoaineisto – ja maailma sen takana – on Bowkerin mukaan radi-
kaalilla tavalla singulaarinen, ainutkertainen. Hankaluudet luokittelussa kuvaavat 
luonnon monimuotoisuutta ja luokittelun keinotekoisuutta. Jopa laji havainnoinnin 

4 Alkup.: If your house is on fire, you do not necessarily stop to inventory the contents before 
 diving out the window. Suomennos M.S.
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yksikkönä on evoluution mittakaavassa keinotekoinen ja sen pitäminen luonnonsuo-
jelupolitiikan perustana voidaan kyseenalaistaa (Dyke 2006). Kyse ei siten ole vain 
tietokantojen ja havaintokäytäntöjen performatiivisesta luonteesta, vaan ontologises-
ta tietämisestä (Mol 2002, 6–7) – tavasta jolla ymmärrämme luonnon dynamiikan 
eri aikamittakaavoissa ja miten suhteutamme ihmisen toiminnan tähän. Helsingin 
Luonnontieteellisen museon ympäristökasvatuksesta vastaava Satu Jovero (2012) on 
pitänyt luonnon monimuotoisuuden ymmärtämisen ja arvostamisen haasteena ih-
misten puutteellista ymmärrystä evoluution toimintamekanismeista ja luonnonva-
linnasta:

Ongelman ydin on siinä, että ihmisillä on luonnosta hyvin staattinen käsitys ja 
lajit nähdään pysyvinä ” lopputuotteina”. Opetuksessakin faktoja kerrataan ja la-
jiluetteloita selataan kuin rautakaupan tuotekuvastoa, mutta ymmärrys moni-
muotoisuudesta voi jäädä hyvin ohueksi. (Jovero 2012, 5.)

Performatiivisen käänteen myötä luonto sekä ihmisen ja luonnon suhde on alettu näh-
dä staattisten rakenteiden ja sääntöjen sijaan aktiivisuutena, toimintana (Szerszynski 
et al. 2003). Sekä luonto että yhteiskunta nähdään dynaamisina, jatkuvasti uudelleen 
määrittyvinä. Performatiivisuuden käsitettä on eri yhteyksissä käytetty lukuisissa eri 
merkityksissä. Bronislaw Szerszynski ja kumppanit kirjoittavat performatiivisuudel-
la viitattavan yleisesti ensinnäkin kielen performatiivisuuteen ja toiseksi ilmiöiden 
syntyyn ja uusintamiseen – jotkin asiat ovat olemassa vain kun niitä tehdään. Kielen 
ei nähdä ainoastaan representoivan jotain itsensä ulkopuolella olevaa todellisuutta, 
vaan kieli tekee ja toimii, saaden aikaan vaikutuksia. Annemarie Mol (2002) lisää 
performatiivisuuden merkitysten listaan vielä vaativasta työtehtävästä selviytymi-
sen. Performatiivisuuden ajatusta on sovellettu monilla tutkimusaloilla, esimerkiksi 
 Judith Butler (2006) on kirjoittanut sukupuolesta (gender) performatiivisena, käy-
tännöissä tuotettuna.

Performatiivisuutta lähellä on performanssin (performance) käsite. Molin (2002) 
mukaan Erwin Goffman lainasi alun perin teatterin käsitteistöä tarkastellessaan 
identiteettejä. Goffmanin mukaan ihmiset, ollessaan vuorovaikutuksessa toistensa 
kanssa, esittävät erilaisia puolia itsestään. Myöhemmin Goffmanin näkemystä on 
kritisoitu siitä, että se antaa olettaa että on olemassa jokin ”takahuone”, performans-
sista erillinen todellisuus. Molin mukaan ero näyttämön ja takahuoneen, identi-
teetin ja performanssin välillä on sosiologiassa sittemmin hävinnyt – on olemassa 
vain näyttämöitä, joilla identiteetti rakentuu (emt., 37). Maarten Hajer (2006) on 
tarkastellut ympäristöhallintoa performanssina, teatterista tutuin käsittein. Tällöin 
toimijoilla on ennalta nimetyt roolit ja tietty skripti, käsikirjoitus, jonka he esittävät 
hallinnon näyttämöllä – tai mikäli ei ole, he improvisoivat.

Szerszynski ja kumppanit ovat tarkastelleet luonnon ja kulttuurin suhteita per-
formanssin kautta. Performanssi on heidän mukaansa tekemistä ja toimintaa, jossa 
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toimijuus toisaalta saa ilmaisunsa ja toisaalta myös syntyy (Szerszynski et al. 2003). 
Performanssi on lähellä myös käytännön käsitettä. Performanssiin kuuluu ennusta-
mattomuus ja improvisaatio. Myös luonnon on ajateltu syntyvän performanssissa, 
dynaamisten prosessien tuloksena. Performanssi nähdään ymmärryksen syntymisen 
tapana ja se edellyttääkin uudenlaista näkemystä siitä, mitä tieto on.

Annemarie Mol (2002) on tarkastellut ateroskleroosin eli laskimonkovettuma-
taudin määrittymistä sairaalakäytännöissä. Toimijoilla saattaa olla ”käsikirjoitus” 
jonka mukaan sairaus kuvataan tietynlaiseksi ja sitä hoidetaan sen mukaan. Erilaiset 
materiaaliset artefaktit osallistuvat performanssiin ja sairauden tuottamiseen. Mol 
pitää performanssin ja performatiivisuuden käsitteiden monimerkityksisyyttä on-
gelmallisena. Performanssin saatetaan ymmärtää tarkoittavan, että jossain on jokin 
käytännöistä erillinen todellisuus, että on suoriuduttava jostakin tietystä tehtävästä 
tai että performanssilla on hetken yli ulottuvia performatiivisia vaikutuksia. Mol ei 
halua kiinnittää työtään näihin merkityksiin ja päättääkin korvata performatiivisuu-
den todellistumisen (enactment) käsitteellä (emt., 32). Ilmiöt tuotetaan tai tehdään 
oleviksi käytännöissä, ja sama ilmiö voi siten todellistua monella tavoin, ontologisesti 
erilaisena. En tässä työssä tee lähtökohtaisesti valintaa performatiivisuuden määri-
telmien välillä, vaan eri määritelmät mielessä pitäen tarkastelen tapaustutkimusten 
kautta, mitä luontoharrastuksen ja tietokäytäntöjen performatiivisuus on.

Lorimer (2006) kirjoittaa tietoyhteisön käytännöissä toimivista suodattimista, 
jotka lajien on läpäistävä päätyäkseen suojeltavien listalle. Ensin laji on löydettävä. 
Sitten sen levinneisyyttä ja runsautta on selvitettävä ja lajia on tutkittava tarkemmin, 
jotta sen elintavoista ja elinympäristövaatimuksista osataan sanoa jotain. Tämän jäl-
keen voidaan arvioida, onko laji voimissaan ja kohdistuuko siihen uhkia. Tämän 
perusteella tehdään päätös otetaanko laji mukaan suojeluohjelmiin. Kaikkien suo-
dattimien läpi suojeltaviksi pääsevät vain harvat lajit. Bowker ja Lorimer nimittävät 
näin syntyvää kuvaa biodiversiteetistä oligoptiseksi: huomiomme kiinnittyy harvoi-
hin lajeihin muiden kustannuksella. Päätöksenteon perusteet eivät ole yksinomaan 
luonnontieteellisiä, vaan lajien suojelu-statukseen vaikuttavat esimerkiksi niiden 
karisma ja kulttuuriset merkitykset sekä hyötykäyttömahdollisuudet. Näiden etuoi-
keutettujen lajien joukossa on karismaattisia lajeja, aisteillemme helposti havaittavia 
lajeja kuten linnut ja perhoset ja lajeja, joilla arvioidaan olevan taloudellista merki-
tystä. Mikäli suojelemme vain tunnettuja ja priorisoituja lajeja, jäävuoren huippua, 
alkavat tietokäytännöt ja tietokannat toimia performatiivisesti: ne alkavat tuottaa 
itsensä näköistä luontoa (Bowker 2000). Luokituksesta tulee normi, jonka kuvaksi 
muutamme luontoa, peruuttamattomasti.

Kuva luonnon monimuotoisuudesta syntyy tietokäytännöissä, jotka saavat per-
formatiivisen luonteen. Tietokannoissa olevien havaintojen taustalla on monenlais-
ta sosiaalista ja ihmisen ja luonnon välistä dynamiikkaa. Jotta laji läpäisee tieto-
käytäntöjen ensimmäisen suodattimen ja tulee havaituksi ja sitä kautta ”olevaksi”, 
monenlaisten ehtojen pitää täyttyä. Tarvitaan harrastajia jotka liikkuvat luonnossa, 
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sekä lähiluonnossa että etäisemmillä ja vaikeakulkuisemmilla alueilla. Jotta laji tu-
lee havaituksi, tulee sillä olla harrastajalle jonkinlaista karismaa, söpöä tai villiä. 
Lajin tunnistusta helpottaa että siitä on saatavilla tietoa, ellei kyse ole harrastajasta 
joka hakeutuu aikaisemmin tutkimattomille alueille. Tapani Lahti (2008) on ku-
vannut harrastajien mielenkiinnon mukaan painottuneita havaintoja havaintovuo-
rena. Tämä tarkoittaa, että hyvin harvinaisista lajeista on vähän havaintoja siksi, 
että ne ovat harvinaisia, ja hyvin yleisistä taas on vähän havaintoja siksi, että ne eivät 
tavanomaisuudessaan kiinnosta harrastajaa ja jäävät sen vuoksi kirjaamatta. Havain-
tovuori siis kasautuu riittävän yleisistä eli havaittavissa olevista, mutta kuitenkin har-
rastajanäkökulmasta riittävän kiinnostavista lajeista. Myös tutkijoiden huomio on 
keskittynyt harvinaisiin ja harvinaistuviin lajeihin sekä elinympäristöihin, jolloin 
ympäristömuutosten vaikutukset tavallisiin lajeihin ovat jääneet vähemmälle huo-
miolle (Toivonen 2012). Kattavan aineiston kerääminen vähälukuisesta lajista veisi 
vuosikausia ja niinpä esimerkiksi lintututkimuksen kohteeksi valikoituvat usein lajit, 
joiden kanta on riittävän suuri (Lehikoinen 2008).

Harrastajien levinneisyys ja asuinpaikat vaikuttavat siihen, mikä osa luonnos-
ta tulee tutkituksi. Lorimer (2006) kertoo esimerkin tammihärkäkuoriaisten (stag 
beetle) kartoituksesta Englannissa. Kuoriaiset viihtyvät puistojen ja puutarhojen 
lahopuulla. Vuonna 1998 tehdyn kartoituksen tulokset näyttivät niiden viihtyvän 
erityisesti urbaanien ympäristöjen lähistöllä. Tämä hämmensi tutkijoita ja salaisuus 
alkoi valjeta vasta, kun kuoriaisten suosimaksi tiedetystä puistosta ei saatu ollenkaan 
havaintoja. Selvisi, että puisto oli suljettu iltaisin, jolloin kartoituksia tekevät har-
rastajat eivät päässeet puistoon havainnoimaan. Kartoituksen tulosten todettiinkin 
kertovan enemmän kuoriaisista kiinnostuneiden harrastajien ”reviireistä” kuin itse 
kuoriaisten levinneisyydestä.

Paitsi että tietokäytännöt ja tietokannat toimivat performatiivisesti tuottaen 
luonnonsuojelukäytännöissä luontoa omaksi kuvakseen, tietokannat ja luokitukset 
toimivat performatiivisesti tuottaen tietynlaisia luonnon harrastustapoja. Esimerk-
kinä tästä toimii lisääntynyt mielenkiinto uhanalaisiin lajeihin uhanalaisluokituksen 
julkaisemisen jälkeen. Tieteellisen tiedonintressin painottuessa ei elämykselliselle 
luontosuhteelle välttämättä jää sijaa. Luontoharrastajat ovat luonnon tuntijoina kes-
keisessä asemassa siinä, minkälainen kuva luonnosta meille välittyy ja millä tavoin 
luonnosta puhumme. Affektiivinen tietäminen ja tietokäytäntöjen performatiivisuus 
osallistuvat luontoharrastajien toimintatilan muotoutumiseen.

2.4 Harrastajien toimintatila

Työni tavoitteena on selkiyttää luontoharrastajien toiminnallisia edellytyksiä ja nii-
den eroja kolmen tutkimustapauksen välillä. Analyysissa keskeinen on toimintatilan 
käsite, jolla viittaan toiminnallisten mahdollisuuksien laajuuden sekä vaikuttavuu-
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den edellytyksiin ja rajoitteisiin. Yrjö Hailan (2009b) mukaan toimintatila (tai me-
taforisemmin ilmaistuna ekologia) käsittää sisäpuolen, ulkopuolen ja näiden välisen 
valikoivasti läpäisevän rajapinnan. Haila on pohtinut tutkijan toimintatilaa, mutta 
käsitteistöä voidaan soveltaa analogisesti luontoharrastajiin. Toimintatilan sisäpuoli 
muodostuu harrastajien omista käytännöistä. Ulkopuolelta luontoharrastajien toi-
mintatilaa muovaavat tekijät, jotka ovat heistä itsestään riippumattomia. Nämä te-
kijät voivat olla monenlaisia, esimerkiksi yleisiä yhteiskunnallisia arvostuksia, jotka 
konkretisoituvat luonnonsuojelupolitiikassa ja hallinnan käytännöissä (ks. kuva 3). 
Ulkopuolisten tekijöiden ollessa suhteellisen vakaita Haila on kutsunut niitä toimin-

Kuva 1: Luontoharrastajien toimintatila.
Harrastajien toimintatilaa voidaan kuvata ameebamaisena muotoaan muuttavana kuviona, joka hahmottuu ti-
lanteisesti toisaalta harrastajien toiminnan (sisäpuoli) seurauksena, sekä toisaalta toimintatilaan harrastajayh-
teisöstä, laajemmasta harrastajien ja ammattilaisten käytäntöyhteisöstä ja yleisesti yhteiskunnasta (ulkopuoli) 
kohdistuvista rajoituksista ja odotuksista riippuen (nuolet). Toimintatilan rajalla tehdään rajatyötä harrastuksen 
ja asiantuntijuuden suhteen. Rajapinta on puoliläpäisevä; kaikki toimintatilaan ulkoa kohdistuvat tekijät eivät pyri 
kutistamaan toimintatilaa vaan saattavat myös laajentaa sitä. Rajapinta on myös metabolinen ja vaatii aktiivista 
ylläpitoa, jotta tiedetyt haitalliset vaikutukset pysyvät ulkona ja tiedetyt kanavat sisältä ulos säilyvät avoimina. Har-
rastajien toimintatila ei kata koko harrastajayhteisöä sillä kaikki harrastajayhteisön jäsenet eivät osallistu ulospäin 
suuntaavaan yhteisölliseen toimintaan. Toisaalta harrastajien toimintatila ulottuu harrastajayhteisön ulkopuolelle, 
sillä luontoharrastajia on myös viranomaisten ja ammattimaisten luonnontutkijoiden joukossa. On myös harrasta-
jia jotka eivät toimi harrastaja- tai käytäntöyhteisön osina. Ameeban lonkerot ulottuvat myös uloimmalle kehälle, 
yhteiskuntaan saakka, sillä luontoharrastajat vaikuttavat esimerkiksi median kautta syntyviin käsityksiin luonnosta 
ja sen havainnoinnista. (Kuvan innoittajana toimi Mäkisen ja Annalan (2011, 62) laatima esitys korkeakouluopis-
kelijan toiminnan alueista. Ajatus asioiden esittämisestä ameeboina on peräisin Yrjö Hailalta, mutta tähän en 
löytänyt ympäristöpolitiikan luentomuistiinpanoistani viitettä.)
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tatilaa jäsentäviksi ulottuvuuksiksi tai dimensioiksi. Ulottuvuudet eivät ole toisistaan 
riippumattomia, eikä toimintatila siten jäsenny geometrisesti säännönmukaiseksi.

Toimintatilan sisä- ja ulkopuolen välissä oleva rajapinta on valikoivasti läpäisevä, 
ja luontoharrastajat voivat toiminnallaan vaikuttaa siihen, minkälaiseksi välityspro-
sessi muodostuu. Harrastajien toimintatila on siten riippuvainen ympäristöstään ja 
samalla harrastajien toiminta muuttaa ympäristöään. Tässä kaksisuuntaisessa vuo-
rovaikutuksessa se mikä on ulkopuolella tärkeää, sisäistyy, ja se, mikä toimii sisä-
puolella käyttövoimana, suuntautuu ulospäin (Haila 2009b). Kun toimintatilaa jä-
sennetään näiden merkityksellisten ulottuvuuksien mukaan, hahmottuu tuloksena 
Hailan mukaan toimintatilan topologia eli ”dynaamisesti muuttuva moniulotteinen 
geometria, jonka ulottuvuudet ovat vuorovaikutuksissa keskenään osittain ennakoi-
mattomilla tavoilla”. Luontoharrastukselle muodostuu siten oma ajassa muuntuva 
lokeronsa, jonka perusteena on toiminta ja joka ei ole täysin ennakoitavissa saati 
hallittavissa. Luontoharrastus on yhtäaikaisesti sekä omaehtoista että toisehtoista. 
Sisäsyntyinen liikevoima on välttämätön, mutta toimintatilaa määräävät väistämättä 
myös ulkoiset tekijät. Toimintatilan rajapinnalla tapahtuva neuvotteluprosessi voi-
daan ymmärtää myös Gierynin (1983) tarkoittamaksi rajatyöksi, jossa käydään neu-
vottelua identiteeteistä, auktoriteetista ja resursseista.

Helena Leino (2006) on väitöskirjassaan tarkastellut kaupunkisuunnittelun po-
liittisia ulottuvuuksia toimintatilan ja toimintatyylin käsittein. Toimintatilan käsi-
te on hänen mukaansa lähellä Tarrow’n poliittisen mahdollisuusrakenteen käsitettä 
(emt., 27). Leino kirjoittaa Kaj Ilmosta seuraten poliittisen mahdollisuusrakenteen 
pulmana olevan, ettei sen sisältämä politiikkakäsitys ymmärrä perinteisessä mieles-
sä vain vähän poliittisia liikkeitä, joille politiikka tapahtuu arkipäivässä, siis perin-
teisesti poliittisiksi ymmärrettyjen rakenteiden ulkopuolella. Tämän vuoksi Leinon 
mukaan onkin osuvampaa puhua toimintatilasta, joka muokkautuu jatkuvasti toi-
mijoiden tekemien ratkaisujen vaikutuksesta. Leino muistuttaa vielä toimintati-
lan tulkinnanvaraisuudesta: kaikki toimijat eivät miellä samoja seikkoja toimintaa 
määrääviksi tekijöiksi. Toimintatilan käsite Helena Leinon käyttämällä tavalla sopii 
myös tähän työhön, sillä luontoharrastajat eivät assosioidu perinteiselle politiikan 
kentälle eivätkä miellä itseään välttämättä poliittisiksi toimijoiksi, vaan luontohar-
rastuksen poliittisuus todellistuu harrastajien käytännöissä.

Sukulaiskäsitteinä toimintatilalle voidaan pitää mahdollisuuksien avaruutta sekä 
suunnitteluvaran ja liikkumavaran käsitteitä. Lähestymistapa on kaikissa saman-
kaltainen mutta näkökulma ja painotukset vaihtelevat. Mahdollisuuksien avaruus 
kuvaa niitä ulottuvuuksia tai vapausasteita, joita systeemillä on muuttua (Haila & 
Dyke 2006, 4–5). Ulottuvuudet ovat edellä kuvatulla tavalla sidoksissa toisiinsa ja 
siten vakiintuneeltakin näyttävä tila saattaa muuttua äkillisesti. Taru Peltola on väi-
töskirjassaan tutkinut paikallisen energiahuollon ympäristöpoliittista liikkumavaraa, 
jolla hän tarkoittaa ”teknisten järjestelmien toiminnallisiin suhteisiin kutoutuneita toi-
minta- ja valintamahdollisuuksia” (Peltola 2007, 16). Valintamahdollisuudet liittyvät 
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Peltolan mukaan asioiden ja ongelmien esiin nostamiseen, päätöksenteon sääntöjen 
määrittymiseen sekä toimijoiden puhe- ja toimivallan muotoutumiseen. Liikkuma-
vara viittaa Peltolan käyttämänä laajasti poliittisiin toimintamahdollisuuksiin eikä 
rajaudu esimerkiksi ympäristöhallinnon keinovalikoimaan. Peltola on kiinnittänyt 
huomionsa erityisesti teknologian rooliin toimintatilan jäsentäjänä ja tässä mielessä 
erityisesti toinen tutkimustapaukseni on lähestymistavaltaan lähellä hänen työtään.

Nina V. Nygren (2007) on omaksunut suunnitteluvaran käsitteen kaupunkisuun-
nittelijoilta ja hahmotellut sen aineksia tarkastellessaan liito-oravan huomioonotta-
mista kaupunkiseudun maankäytön suunnittelussa. Suunnitteluvaran tarkastelus-
sa toimintatilaa katsotaan siis erityisesti hallinnon ja suunnittelun näkökulmasta. 
Suunnitteluvara kuvastaa Nygrenin mukaan sitä, kuinka monin erilaisin tavoin 
jokin suunnittelulle asetettu tavoite on mahdollista saavuttaa. Suunnitteluvara voi 
muuttua dynaamisesti lyhyessäkin ajassa riippuen toimijoiden aloitteellisuudesta ja 
keskinäisistä suhteista (Jokinen et al. 2007). Suunnitteluvaralla on materiaalisia reu-
naehtoja ja siihen vaikuttavat oleellisesti myös toimijoiden näkemykset ja tulkinnat 
suunnittelun edellytyksistä. Suunnitteluvaran laajentamisessa on Nygrenin mukaan 
olennaisesti kyse rohkeudesta omaksua uudenlaisia näkemyksiä ja tulkintoja. Suun-
nitteluvaraa voidaan sekä antaa että aktiivisesti ottaa, nähdä, luoda ja avata. Toimin-
tatilan laajentamiseen voidaan soveltaa samoja teonsanoja. Jokinen ja kumppanit 
ovat nähneet toimijoiden monilukuisuuden ja erilaisuuden toimintatilan avaamisen 
voimavarana ja painottavat rohkeutta ryhtyä keskinäiseen kanssakäymiseen.

Maria Åkerman (2006) on kirjoittanut toiminnan tilasta tarkastellessaan poliit-
tista toimijuutta ja tiedon tuotannon käytäntöjä. Hänen tarkastelemissaan tapauk-
sissa toimijoiden yhteisen toiminnan tilan syntyminen edellytti eri tavalla välittynei-
tä osapuolten kohtaamisia (emt., 49). Kohtaamisissa puolestaan auttoivat Åkermanin 
mukaan jaetut tiedon tuotannon käytännöt, kuten luontoarvojen listaamiset ja me-
taforien avulla tapahtuvat ongelmanasettelujen rajaukset. Tiedon tuotannon käytän-
nöin voidaan toiminnan tilaa pyrkiä stabiloimaan ja tiivistää monimutkainen lähtö-
tilanne selkeäksi lopputulokseksi, jolloin voidaan sulkea ulkopuolelle vaihtoehtoisia 
todellisuuksia. Tiedon tuotannon käytännöin pyritään siis toimintatilan rajapinnalla 
tuottamaan tiedollisia sulkeumia, jotka samalla stabiloivat toimijoiden välisiä valta-
suhteita. Åkerman päätteleekin toiminnan tilan hetkellisen vakiintumisen kannalta 
olevan keskeistä, millä tavoin erilaiset tiedon tuotannon käytännöt limittyvät yhteen 
ja alkavat tukea toisiaan.

Åkermanin väitöskirjan teoreettisena viitekehyksenä on muun muassa Bru-
no Latourin, Michel Callonin ja John Lawn kehittelemä toimijaverkkoteoria, jos-
ta on peräisin näkemys toimijan ja toiminnan tilan yhtäaikaisesta rakentumisesta 
(co-construction) osana tiedon tuotannon käytäntöjä (Åkerman 2006, 18). Toimija, 
hänen intressinsä ja toimijapositionsa, saavat hahmonsa toiminnan käytännöissä, 
ja samanaikaisesti toimija-aseman rakentuessa syntyy yksilöllinen ja yhteisöllinen 
toimintatila. Toimijaverkkoteorian taustalla on materiaaliseksi tai artefaktuaaliseksi 
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konstruktionismiksi kutsuttu tutkimussuuntaus, jonka piirissä on pyritty kehittä-
mään käsitteistöä sosiaalisen ja materiaalisen, tai toisin sanoen ihmisen ja luonnon, 
vuorovaikutuksen ja yhteenkietoutumisen tarkastelemiseksi (emt., 35). Taustalla on 
ajatus, että maailmamme ei ole puhtaan sosiaalisesti konstruoitu, vaan materiaali-
nen luonto on sosiaalisessa, siis kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa, läpäiseväs-
ti läsnä. Toimijaverkkoteoriassa ja materiaalisessa konstruktionismissa painotetaan 
huomion kohdistamista mikrotason prosesseihin ja käytännöissä tapahtuvaan vuo-
rovaikutukseen, jolloin esiin nousevat erilaiset artefaktit, kuten toimintamallit tai 
tietokäsitykset. Toimintatilan määrittely ei siten tapahdu ainoastaan kielellisesti, dis-
kursiivisissa käytännöissä, vaan siihen osallistuvat myös monenlaiset luonnon oliot 
ja ihmisen aikaansaamat fyysiset rakennelmat, kuten lintutornit, perhoskokoelmat 
ja tietokannat.

Luontoharrastajiin ja luontotiedon käytäntöihin liittyvä tutkimus on monesti 
kytketty toimijaverkkoteoreettiseen lähestymistapaan (ANT, Actor Network Theory). 
Niin maantieteilijä Jamie Lorimer (2006, 2008), luontoharrastajia Luxemburgissa 
tutkinut Morgan Meyer (2005, 2008, 2010), Englannissa harrastajien ja hallinnon 
yhteistyötä tutkineet Rebecca Ellis ja Claire Waterton (2005) kuin liito-oravakar-
toittajia tarkastelleet Nina Nygren ja Ari Jokinenkin (2013) ovat viitanneet toimija-
verkkoteoreettisiin teksteihin. Vaikka en tässä työssä sitoudu ANT:n käsitteisiin, on 
työ saanut lähestymistavasta vaikutteita monien välitysten kautta.

Toimintatilan käsitteessä ymmärrettynä sisä- ja ulkopuolen välisenä vuorovai-
kutuksena on samaa kuin sosiologian peruskysymyksiin lukeutuvassa kysymyksessä 
subjektin ja rakenteen, ja samalla rakenteen ja historian, suhteesta (Hajer & Wage-
naar 2003, Sulkunen 1992). Yhteiskunta on täynnä liikettä ja toimintaa, mutta sen 
takaa on hankala nähdä sitä synnyttävää ja organisoivaa rakennetta. Todellinen toi-
mijan ja rakenteen välinen ongelma ratkaistaankin Sulkusen mukaan käytännössä, 
elävässä elämässä. Jokainen toimiva subjekti osallistuu niin rakenteiden ylläpitämi-
seen ja uusintamiseen kuin niiden muuttamiseenkin. Yhteiskunnan rakenteet syn-
tyvät yksilöiden ja yhteiskunnan toiminnassa, ja rakenteet puolestaan rajaavat toimi-
joiden toimintamahdollisuuksia. Ympäristöpolitiikan tutkimuksessa on omaksuttu 
näkemys, usein politiikan tutkijoihin Maarten Hajer ja Hendrik Wagenaar (2003) 
viitaten, että käytännöt ovat tärkeitä analyysiyksiköitä (Haila 2009a). Se millä ta-
solla käytännöt on mielekästä määrittää jää kussakin tutkimuksessa ratkaistavaksi.

Toimintatilan moniulotteisuudesta johtuen työni analyysiyksikkö vaihtelee tut-
kimustapauksesta toiseen ja myös tapausten sisällä. Analyysi kohdistuu niin toimi-
joihin, toimintaan kuin materiaalisiin ja diskursiivisiin käytäntöihin. Tapausnarra-
tiiveista olen paikantanut tihentymiä, joita olen tarkastellut yksityiskohtaisemmin 
(vrt. Leino 2006). Tihentymät kietoutuvat niin yksittäisten toimijoiden, materi-
aalisten objektien kuin hallinnollisten toimintatapojenkin ympärille. Tässä työssä 
tarkastelen luontoharrastajien toimintatilaa ensisijaisesti harrastajien näkökulmasta, 
toimintatilan sisäpuolelta käsin. Toimintatila on tällöin sekä yksilöllinen että yhtei-
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söissä syntyvä. Koska mielenkiinnon kohteena on harrastajille avautuva toimintatila 
eli sisä- ja ulkopuolen välinen hedelmällinen vuorovaikutus, on tarpeen tarkastella 
myös ulkopuolta – niitä tekijöitä jotka muodostavat toimintatilan kontekstin sitä ra-
jaten. Rakenteet, kollektiivinen toimijuus ja yksilöllinen toimijuus ovat kaikki vuo-
rovaikutuksessa (Lawrence 2006), ja työn metodologinen näkökulma sijoittuukin 
strukturalismin ja individualismin välimaastoon. Luontoharrastajien toimintatilassa 
on oletettavasti joitain enemmän tai vähemmän pysyviä piirteitä joidenkin reunaeh-
tojen ollessa ennalta määriteltyjä. Toimintatila kuitenkin rakentuu tapauskohtaisesti 
harrastajien aktiivisen toiminnan tuloksena. Tapaustutkimusten pohjalta voidaan 
tunnistaa luontoharrastajien toimintatilan yleisiä ja tapauskohtaisia piirteitä sekä 
mahdollista potentiaalista toimintatilaa. Moniulotteinen toimintatilan näkökulma 
soveltuu kompleksisen ekososiaalisen maailman tarkastelemiseen.

Luontoharrastajat liittyvät osaksi monimuotoisia tieto- ja käytäntöyhteisöjä (Haas 
1992, Wenger 1999), joiden toimintatilaa rajaavat niin erilaiset sosiaaliset, kielelli-
set, poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset kuin materiaaliset ja ekologisetkin teki-
jät – luontoharrastajat liittyvät osaksi heterogeenisiä yhteenliittymiä (heterogenous 
assemblages, Bennett 2004) ja ekososiaalisia verkostoja (Haila 2009a). Harrastajat 
kiinnittyvät niin tieteen, kulttuurin, vapaa-ajan, virkistyksen kuin harrastamisen-
kin kentille, ja harrastus ja harrastajien toimintatila saa erilaisia henkilökohtaisia, 
kollektiivisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Toimintatila syntyy sekä yksilöiden 
että yhteisöjen toiminnassa, ja kollektiivinen toimijuus saa muotonsa yksilöiden toi-
minnasta. Yksilöiden toimintamahdollisuuksiin vaikuttavia seikkoja voivat olla esi-
merkiksi ikä, koulutus, elämäntilanne, kommunikaatiotaidot ja monista tekijöistä 
koostuva sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma. Tässä työssä minulla ei ole edellytyk-
siä tarkastella luontoharrastuksen taustalla olevia psykologisia vaikuttimia, mutta 
kohdistan huomion harrastajien harrastukselleen mainitsemiin motiiveihin ja mer-
kityksiin sekä jossain määrin niihin yksilöllisiin elämänpolkuihin, joiden tuloksena 
aktiivisiksi luontoharrastajiksi on kasvettu.

Juha Suoranta kirjoittaa yhteiskunnallisen ja tieteellisen elämän kokonaisuut-
ta luonnehtivan metodologisen epävarmuuden (Suoranta 2008). Hänen mukaansa 
olemme tilanteessa, jossa ”menetelmien, lähestymistapojen ja teorioiden polyfoniasta 
piirtyy esiin ihminen sosiaalista todellisuuttaan neuvotellen, puhuen ja toimien rakenta-
vana tutkimuskohteena” (emt., 97). Ekososiaalisesta näkökulmasta tähän voisi lisätä, 
että esiin piirtyvät erilaiset luontosuhteet ja maailmassa olemisen tavat. John Law 
on samaan tapaan kirjoittanut, että mikäli maailma on suurelta osin pinnallinen, 
hetkellinen, liukas, tunteellinen, epäspesifi ja vaikeasti tavoitettava, tämä tarkoittaa 
että yhteiskuntatieteiden tutkimuksessa on ryhdyttävä tietämään, ajattelemaan ja 
toimimaan uusin tavoin (Law 2004, 2). Suoranta puhuu ”elävästä metodologiasta”, 
jolla ei pyritä tutkimuskäytännön suoraviivaiseen normittamiseen vaan pohdiske-
levan otteen vahvistamiseen. Law muistuttaa myös tutkimusmenetelmien olevan 
performatiivisia. Menetelmillä emme ainoastaan tule määritelleeksi toimijuuden 
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paikkaa, vaan syyllistymme myös tutkimuskohteen riisumiseen lumoavuudestaan 
(disenchantment, emt. 154).

2.5 Luontoharrastus ympäristökansalaisuutena

Luontoharrastus voi olla paitsi omaehtoista virkistystä ja luonnon tarkkailua, myös 
suuntautua edellä kuvatulla tavalla hallinnon ja luonnonsuojelun tiedonintressien 
palveluun. Luonnonsuojelun tietokäytännöissä luontoharrastajille avautuu monen-
laisia rooleja riippuen muun muassa siitä, toimitaanko esimerkiksi metsätalouden vai 
yhdyskuntasuunnittelun piirissä (A. Jokinen 2011a). Maankäyttö- ja rakennuslain 
uudistus vuosituhannen alussa avasi yhdyskuntasuunnittelun päätöksentekoproses-
sit entistä laajemmalle toimijajoukolle. Suunnittelussa pidetään entistä tärkeämpänä 
paitsi eri ryhmien osallistumismahdollisuuksia, myös riittäviä suunniteltavaa aluetta 
koskevia selvityksiä ja luontoarvojen suojelua. Harrastajien luontotiedolle on entistä 
enemmän kysyntää myös paikallisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain myötä kansa-
laiset saivat myös lain valvontatehtävän maankäytön kontrollin siirtyessä oikeuslai-
tokselle. Kansalaisten on siis oltava perillä kaavojen muoto- ja sisältövaatimuksista 
osatakseen tarvittaessa valittaa oikeuteen. Koska paikalliset luontoarvot ja kohteet 
ovat yleensä parhaiten juuri luontoharrastajien tiedossa, ovat nämä uudessa tilan-
teessa eräänlaisessa kaksoisroolissa. Luontoharrastajat tuottavat selvitystietoa maan-
käytön suunnittelun pohjaksi ja myöhemmin valvovat tiedon huomioon ottamis-
ta kaavoissa. Luontoharrastus voidaan Ellisin ja Watertonin (2004) tapaan nähdä 
uudenlaisena, muotoutumassa olevana ympäristökansalaisuutena (environmental 
citizenship in-the-making).

Luontoharrastajien ympäristökansalaisuutta tietokäytäntöjen näkökulmasta ko-
koaa yhteen kansalaistieteen käsite (citizen science, Irwin 1995). Kansalaistiede voi-
daan ymmärtää paitsi kansalaisia palvelevana tieteenä (science for the people), myös 
tieteenä jonka tekemiseen kansalaiset aktiivisesti osallistuvat. Kuten yllä on tullut 
esiin, luontoharrastajat osallistuvat monin tavoin tieteellisen tiedon tuottamiseen, 
mutta on myös tieteen alueita, joille harrastajilla ja kansalaisilla laajemmin ei ole 
pääsyä. Alan Irwinin mukaan tieteen ja teknologian kehitys on paitsi tuonut mo-
nenlaista yhteiskunnallista hyvää, se on myös tuottanut yhteiskunnallisia ja ympäris-
töongelmia, joita Ulrich Beck on muun muassa kuvannut riskiyhteiskuntana. Tiede 
on eriytynyt kauas kansalaisten arjesta ja samalla tieteellisestä rationaalisuudesta ja 
kehitysuskosta on tullut jokseenkin kyseenalaistamattomia. Tieteen ja kansalais-
ten suhde nähdään yleisesti siten, että tieteen tehtävä on ”valistaa” tietämättömiä 
kansalaisia. Irwin peräänkuuluttaa kestävämpiä tieteen tekemisen muotoja, tieteen 
tuomista lähemmäksi kansalaisia ja moninaisten tietojen merkityksen ymmärtämis-
tä. Samansuuntaisia vaatimuksia ovat esittäneet Silvio Funtowicz ja Jerome Ravetz 
puhuessaan ns. post-normaalista tieteestä (Funtowicz & Ravetz 1993). Heidän nä-
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kemyksensä mukaan laajemman tietokäsityksen omaksuminen ja tieteen osallisten 
joukon laajentaminen ei ainoastaan lisää tieteen hyväksyntää ja demokraattisuutta, 
vaan on välttämätöntä tieteen laadun kannalta ja ratkaisujen löytämiseksi yhteis-
kunnallisiin- ja ympäristöongelmiin.

Luontoharrastajien ympäristökansalaisuus ei tyhjene tiedon tuottajan ja maan-
käytön vahtikoiran rooleihin. Luontoharrastajat osallistuvat luonnonsuojelutyöhön 
monin tavoin käytännön luonnonhoitajina, hoitaessaan vapaaehtoisina esimerkiksi 
uhanalaisten kasvien tai hyönteisten elinympäristöjä, rengastaessaan lintuja, viedes-
sään pönttöjä metsiin ja rakentaessaan tekopesiä. Harrastajat tekevät vapaaehtois-
ta ympäristökasvatustyötä järjestäessään retkiä, julkaistessaan lehtiä ja vastatessaan 
yleisön luontokysymyksiin. Edelleen luontoharrastajat toimivat luonnonsuojelussa 
aloitteellisesti ja esittävät uusia alueita suojelun ja hoidon piiriin. Luontoharrastus 
ja luonnonsuojelu ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa, vaikka ne toisinaan halutaan-
kin mieltää erillisiksi. Luonnonsuojelua ja ympäristöliikehdintää on käsitelty useissa 
tutkimuksissa, mutta luontoharrastajat on ympäristöliikkeen tutkimuksessa rajattu 
ulkopuolelle. Poikkeuksellisesti Pekka Jokinen (2011) mainitsee myös luontoharras-
tusjärjestöt kansalaisten ympäristöryhmiin kuuluviksi.

Modernit kansalaiset kokevat yleisen käsityksen mukaan vieraantuneensa puo-
luepolitiikasta ja sen tuomista osallistumismahdollisuuksista (mm. Haila et al. 
2009, Leino 2006). Nyky-yhteiskunnassa käsitys hyvästä elämästä painottuu Bar-
ryn (2006) mukaan yksityisen alueelle, ja täyttymystä haetaan ennen kaikkea työn, 
kodin, perheen ja vapaa-ajan piiristä (vrt. Stebbins 2007). Tämän vuoksi uusia kan-
salaisuuden muotoja, joissa kansalaisuus ei pelkisty äänestäjän ja veronmaksajan 
rooleihin, on hänen mukaansa järkevää hahmotella tästä todellisuudesta lähtien. 
Aikaisemmin yksityisen alueelle sijoittuviksi ajateltujen valintojen näkeminen poliit-
tisina laajentaa kansalaisuuden aluetta (Dobson 2003). Kun kansalaisten osallistu-
mismahdollisuuksia muun muassa maankäytön suunnittelussa on kehitetty, päätök-
senteon läpinäkyvyys lisääntyy ja samalla kansalaisuus saa uudenlaisen poliittisen 
merkityksen (Haila et al. 2009, Hajer 2003). Kansalaiset ovat kiinnostuneita itseään 
lähellä olevista asioista, kuten asuinalueen suunnittelusta, ja näin osallistumisen pe-
rustaksi hahmottuu yksittäisiä, konkreettisia kysymyksiä. Äänestyskäyttäytymisenä 
mitattu osallistumisaktiivisuus ei siten anna koko kuvaa kansalaisten poliittisesta 
osallistumisaktiivisuudesta, vaan kansalaiset saattavat olla hyvinkin aktiivisia lähei-
siksi kokemissaan asioissa tavoilla, joita ei perinteisesti ole mielletty poliittisiksi.

Kansalaisuus on perinteisesti tarkoittanut oikeudellista asemaa suhteessa kan-
sallisvaltioon ja käsittänyt sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Synnymme tietyn 
maan kansalaisiksi ja tietyn paikan kuntalaisiksi, vaikka emme kansalaisuutta ak-
tiivisesti harjoittaisikaan. Globalisaatiokehityksen myötä niin kansalaisuuden teoria 
kuin käytännöt ovat muutoksessa ja kansalaisuuden sisällöstä ja paikasta käydään 
keskustelua (Dobson 2003). Ympäristökansalaisuus on yksi uusista kansalaisuuden 
muodoista, jossa keskustelu kohdentuu yksilöiden, hallinnon, ympäristön ja yhteisen 
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hyvän välisiin suhteisiin osallistuen samalla yleisempään kansalaisuuskeskusteluun 
(Vihersalo 2011). Yhteistä eri määritelmille on kansalaisten ympäristövastuullisuu-
den painottaminen ja kansalaisuuden tilallisen kiinnityksen laajentaminen kansal-
lisvaltiosta globaaliksi ympäristövastuullisuudeksi. Ympäristökansalaisuus nähdään 
yhtenä keinona kohti kestävää yhteiskuntaa (Gough & Scott 2006).

Sekä ympäristö että kansalaisuus ovat monitulkintaisia käsitteitä. Ympäristöulot-
tuvuus voidaan nähdä sekä kansalaisuutta kaventavana että laajentavana (Vihersalo 
2011). Kansalaisuuden demokraattinen ulottuvuus kapenee, mikäli ympäristökan-
salaisuus nähdään vain yksilön vastuullisuutena esimerkiksi vahvan kansalaisyhteis-
kunnan ja rakenteiden muuttamisen sijaan tai mikäli se ymmärretään vain välineenä 
kestävän yhteiskunnan saavuttamiseksi (Latta 2007). Toisaalta edellä kuvatulla taval-
la yksityisiksi miellettyjen valintojen näkeminen poliittisina laajentaa kansalaisuu-
den aluetta. John Barry (2006) on esittänyt, että ympäristökansalaista ei kiinnosta 
ainoastaan ympäristön tila, vaan myös ne yhteiskunnalliset ja taloudelliset käytän-
nöt, jotka tukevat tai estävät kestävän yhteiskunnan rakentumista. Ympäristökan-
salaisuus nähdään siten demokraattista osallistumista ja päätöksentekoa tukevana.

Ympäristökansalaisuuteen liittyen käydään keskustelua siitä, onko vihreä kulut-
tajuus ympäristökansalaisuutta. Leena Haanpää (2008) näkee ekologisen kulutta-
misen askeleena kohti ympäristökansalaisuutta. Kuluttajuuden korostaminen ym-
päristökansalaisuuden osana on ongelmallista sikäli, että se jättää näkymättömiin 
erilaiset vaihtoehtoiset elämäntavat, vastarinnan ja kuluttamattomuuden, ja alistaa 
näin poliittisen yksilöllisille valinnoille (Eräranta & Moisander 2006).

Vastuu luonnosta ja ympäristöstä kuuluu Suomen perustuslain mukaan jokaisel-
le. Näin ajatellen jokaisen suomalaisen tulisi toimia ympäristövastuullisesti, ympä-
ristökansalaisen tavoin. Erilaisissa asennemittauksissa vihreät arvot nousevat yleen-
sä korkealle, mutta arvot ja tieto ympäristökysymyksistä eivät kuitenkaan käänny 
suoraviivaisella tavalla toiminnaksi ympäristön puolesta (Ahonen 2006). Yksilön 
vaikutusmahdollisuudet rakenteellisiin ympäristöongelmiin ovat rajalliset, ja arkista 
valinnanvapautta rajoittavat muun muassa taloudelliset tekijät sekä yhteisössä nor-
meina pidetyt toimintatavat (Dobson & Bell 2006). Ympäristökansalaisuuden hah-
mottaminen globaalin ympäristöhuolen kautta saattaa Szerszynskin (2006) mukaan 
loitontaa ihmisiä ympäristöstä ja luonnosta, ja hänen mielestään ympäristökansa-
laisuutta pitäisikin ajatella lähtien paikasta, välittömästä elinympäristöstämme ja 
sosiaalisista suhteistamme. Kaupunkisuunnittelun kaltaisissa kysymyksissä kansa-
laisuus paikantuu edellä esitetyllä tavalla entistä pienempään mittakaavaan, kansa-
laista lähellä oleviin kysymyksiin. Ympäristökansalaisuuden edistämiseksi tarvitaan 
edelläkävijöitä ja innostavia esimerkkejä (MacGregor et al. 2005). Normatiivisen 
ihanneympäristökansalaisuuden sijaan on hedelmällisempää tarkastella erilaisten 
ympäristökansalaisuuksien käytäntöjä.

Ympäristökansalaisuuden edellytyksenä voidaan pitää huolenpitoa ympäristön 
laadusta ja luonnon elinvoimaisuuden vaalimista osana yksilön tavanomaisia käytän-
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töjä. Ympäristökansalaisuus rakentuu siten ympäristöpoliittisesta toiminnasta. Ih-
misellä voi olla elämässään monia erilaisia, keskenään ristiriitaisiakin toimijarooleja. 
Toimijuuden käsite korostaa inhimillisen toiminnan ymmärtämistä prosesseina, ei 
pelkästään yksittäisinä tapahtumina ja päätöksentekotilanteina. Samalla tavoin ym-
päristökansalaisuus on mielestäni hedelmällistä ymmärtää tavoitteellisena prosessina 
– ympäristökansalaisuus syntyy toiminnassa. Toiminta palkitsee toimijan tuomalla 
esimerkiksi osallisuuden ja itsen toteuttamisen kokemuksen, ja pitää näin itseään 
yllä. Toimijuus nostaa esille tapahtumakulun ymmärtämisen kannalta tärkeät ele-
mentit. Åkerman (2006) on nostanut esiin tietokäytäntöjen toimijasuhteita muovaa-
van vaikutuksen. Hänen mukaansa toimijuus syntyy monimuotoisten käytäntöjen 
tuloksena. Osa käytännöistä on diskursiivisia, mutta osa ei artikuloidu sanoiksi. Pel-
kästään puhetta tarkastelevat tutkimusotteet eivät siten tuo näkyviin julkisten dis-
kurssien ulkopuolella, rutinoituneissa käytännöissä syntyvää toimijuutta. Hajerin ja 
Wagenaarin (2003) mukaan käytäntöjen tutkiminen avaa näkökulman poliittisten 
prosessien organisoitumiseen ja poliittisten toimintamahdollisuuksien määrittymi-
sen tarkasteluun.

Myös Hendrik Wagenaar ja Noam Cook (2003) ovat korostaneet käytäntöjen 
tutkimusta politiikan analyysissa. Heidän mukaansa toiminnan käsite sisältyy käy-
täntöihin ja on kaikenlaisten käytäntöjen keskeinen elementti. Käytännöissä ei ole 
kyse vain rationaalisen tiedon toimeenpanosta, vaan käytännöt ovat oma maailman 
ymmärtämisen tapansa. Kirjoittajat näkevät käytännöt tärkeänä politiikan ulottu-
vuutena, jossa on oma käytännöllinen logiikkansa, oma holistinen ja tulkitseva tie-
tämisen tapansa ja oma moraalinen, vuorovaikutteinen ja tunteellinen maailmassa 
olemisen tapansa. Leino (2006, 153) kirjoittaa: käytännöt toisin sanoen luovat todelli-
suutta, käytännöissä toteutetaan aiemmin suunnitellut toimintapolitiikat, käytännöissä 
asiat politisoituvat. Käytäntö sisältää myös yllätyksen, ennustamattomuuden potentiaa-
lin. Wagenaar ja Cook ovat korostaneet käytäntöjen käsitteen moniulotteisuutta. 
Käytännöt voidaan ymmärtää esimerkiksi tekemisenä, tietämisen tapana, habituk-
sena, toiminnan teoriana ja merkitysten rakentamisena. Käytäntöjen moniulottei-
suudesta johtuen niihin kiinni pääsemiseksi sopivia lähestymistapoja tutkimuksessa 
ovat tapaustutkimus, diskurssianalyysi tai etnografinen tutkimusote, jotka pyrkivät 
tutkittavan ilmiön yksityiskohtaiseen kuvaamiseen (Wagenaar & Cook 2003). Wa-
genaar ja Cook painottavat myös tutkijan kriittistä, refleksiivistä, käytännöllistä ja 
autenttista otetta työhönsä.

Etienne Wenger (1999) on kirjoittanut käytäntöyhteisöistä sosiaalisen oppimisen 
paikkoina. Käytäntöyhteisöt muodostuvat hänen mukaansa yhdessä toimivista ih-
misistä ja meistä jokainen kuuluu lukuisiin käytäntöyhteisöihin esimerkiksi työssä, 
vapaa-ajalla, koulussa ja kotona. Käytäntöyhteisöt eivät kuitenkaan rajaudu insti-
tuutioiden rajojen mukaan eivätkä muodollisiin jäsenyyttä edellyttäviin yhteisöihin, 
vaan ne voivat olla myös epämuodollisia ja julkilausumattomia. Käytäntöyhteisöjä 
ei pidä Wengerin mukaan ymmärtää myöskään pelkästään instrumentaalisina, jo-
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honkin päämääriin pyrkimisen välineinä, vaan niissä on kyse tietämisestä, yhdes-
säolosta, elämän merkityksellisyydestä, tyydyttävän identiteetin rakentamisesta ja 
ylipäätään ihmisenä olemisesta (emt., 134).

Wengerin mukaan käytäntöyhteisöt ovat merkittäviä oppimisen, merkitysten 
muodostamisen ja identiteettien rakentumisen paikkoja, ja oppiminen tapahtuu 
keskeisesti yhteisöllisessä osallistumisessa. Käytäntö viittaa Wengerin mukaan te-
kemiseen historiallisessa ja sosiaalisessa kontekstissa, joka jäsentää tekemisemme 
merkityksiä. Suomalaisessa ympäristökansalaisuuden tutkimuksessa muun muassa 
Riikka Paloniemi ja Sanna Koskinen (2005) ovat painottaneet aktiivista osallistu-
mista ja oppimista ympäristökansalaisuuden rakentajina. Ympäristökansalaisuutta 
on pohdittu myös kasvatuksen ja koulutuksen kontekstissa (Aura et al. 1997, Can-
tell 2006, Koskinen 2010). Kansalaiskasvatuksen tavoitteena on lasten osallisuus 
ja aktiivinen kansalaisuus ja lapsuuden luontokokemusten ajatellaan luovan pohjan 
ympäristökansalaisuudelle. Esa Konttinen (1999) on tarkastellut Suomen luonnon-
suojeluliiton paikallisyhdistyksiä ympäristökansalaisuuden ”kyläseppinä”. Ympäris-
tökansalaisuutta taotaan aktiivisessa osallistumisessa, toiminnassa ja käytännöissä.

Keskustelu ympäristökansalaisuudesta on kytköksissä keskusteluun identiteeteis-
tä. Vanhat, kansalaisuuteen, sukupuoleen, etnisyyteen jne. sitoutuneet identiteetit 
ovat väistymässä ja antavat tilaa uusille identiteeteille, jotka sirpaloittavat yksilöä 
yhtenäisenä subjektina (Hall 1999). Tästä seuraa Stuart Hallin mukaan identiteet-
tikriisi vakaiden tukipisteiden puuttuessa yksilön sosiaalisesta maailmasta. Joillekin 
hybridit identiteetit toimivat ehkä luovuuden lähteinä ja ne koetaan myöhäismo-
derniteettiin sopiviksi. Pasi Mäenpää on kirjoittanut leikkivistä kaupunkilaisista 
ja kaupunkitilasta puolijulkisena identiteettien näyttämönä ja esilläolon paikkana 
(Mäenpää 2005). Toisaalta hybridiseen identiteettiin liittyvällä epämääräisyydellä ja 
relativismilla on vaaransa. Ristiriitaiset identiteetit saattavat tuoda turvattomuuden 
ja riittämättömyyden tunteen ja passivoida kansalaisia, kun omat vaikutusmahdolli-
suudet koetaan pieniksi tai olemattomiksi. Vahva paikallinen – ei niinkään nationa-
listinen tai etninen – identiteetti saattaa auttaa toimimaan globaalissa, pirstaleisessa 
maailmassa. Identiteetti on keskeinen käsite myös Wengerin (1999) käytäntöyhtei-
söjen tarkastelussa. Hän ymmärtää identiteetin samanaikaisesti yksilöllisenä ja yh-
teisöllisenä. Identiteetti on Wengerille paitsi johonkin yhteisöön kuulumista, myös 
neuvoteltu kokemus ja oppimispolku. Identiteetti muotoutuu osana yhteisöä – olem-
me perusolemukseltamme relationaalisia ja luomme merkityksiä suhteessa muihin 
yksinkin ollessamme (Vartiainen 1999). Sitoutuminen esimerkiksi paikalliseen ym-
päristötoimintaan tai luontoharrastukseen saattaa tarjota ankkurin identiteetille ja 
rakentuvalle ympäristökansalaisuudelle.

Luontoharrastus voidaan nähdä uudenlaisena tiiviin luontosuhteen ympärille ra-
kentuvana ympäristökansalaisuutena, jolloin kansalaisuus voidaan palauttaa välit-
tömään elinympäristöön ja arkisiin käytäntöihin ja tätä kautta kansalaisille avautuu 
uudenlaisia toimintamahdollisuuksia. Käytäntöjä tutkimalla päästään käsiksi luon-
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toharrastajien ympäristökansalaisuuteen ja luonnonharrastuksen kautta avautuvaan 
poliittiseen toimijuuteen. Kansalaisuuteen on perinteisesti liitetty oikeudet ja vel-
vollisuudet, ja aristoteelisessa perinteessä keskustellaan myös kansalaisen hyveistä. 
Oikeus puhtaaseen ympäristöön kuuluu perustuslain mukaan kaikille ja tämä tuo 
mukanaan vastuun ympäristöstä huolehtimisesta. Entä mitä ovat ympäristökan-
salaisen velvollisuudet? Voidaanko ajatella että luonnon tuntemus yleissivistyksen 
osana kuuluu ympäristökansalaisuuteen? Aktiivista luonnossa liikkumista, luon-
nontuntemuksen kehittämistä ja sille pohjautuvaa opetusta ja valistusta sekä tiedon 
tuottajana osallistumista voidaan pitää luontoharrastajien kansalaishyveinä. Luon-
toharrastuksen taustalla on alun perin ollut toive saada ihmiset yhteyteen luonnon 
kanssa ja siten lisätä ymmärrystä ihmisen paikasta osana luontoa ja tarpeesta toimia 
luonnon vaalijoina. Luonnonhoitajina ja luonnontuntijoina luontoharrastajat ovat 
aktiivisia luonnonsuojelutoimijoita. Tarkastelen minkälaisista elementeistä ja min-
kälaisten käytäntöjen tuloksena luontoharrastajien ympäristökansalaisuus koostuu.
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3 Tapaukset, aineistot ja menetelmät

3.1 Tapaustutkimus lähestymistapana

Työni metodologia on ollut iteratiivinen ja tarkentunut prosessin edetessä. Työs-
kentelyotteeni oli etenkin työn alkuvaiheessa kartoittava ja etnografinen. Lähdin 
aineistonkeruussa käytännössä liikkeelle siten, että liityin jäseneksi tamperelaisiin 
luontoharrastusyhdistyksiin, aloin saada niiden julkaisut ja liityin myös yhdistys-
ten sähköpostilistoille. Ryhdyin siis etnografina luontoharrastajien kisälliksi (Agar 
1980). Tutkijan roolini on perustunut eräänlaiseen opportunistiseen yhteisöjäsenyy-
teen (Jokinen 2011): tartuin muita elämänalueitani lähellä olevaan tutkimusaihee-
seen. Olen seurannut Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen, Tampereen kasvitie-
teellisen yhdistyksen, Tampereen sieniseuran ja Tampereen hyönteistutkijain seuran 
sähköpostilistoille lähetettyjä viestejä ja niillä käytyjä keskusteluja vuodesta 2006. 
Osallistuin harrastusyhdistysten kokoontumisiin havainnoiden harrastajien toimin-
taa. Alun aihepiiriä kartoittavassa tutkimusvaiheessa tein myös haastatteluita niin 
luontoharrastajien kuin joidenkin ympäristöhallinnon viranomaisten ja tutkijoiden 
kanssa. Haastattelut tuottivat mielenkiintoista aineistoa, mutta eivät kiinnittyneet 
mihinkään rajattuun kysymyksenasetteluun. Pian tulikin ilmeiseksi tarve kohden-
taa tutkimusasetelmaa, jotta työ ei jäisi luontoharrastuksen yleiseksi kuvailuksi. 
Päätin lähestyä luontoharrastusta tapaustutkimuksen keinoin ja valitsin lähempään 
tarkasteluun kolme tapausta.

Tapaustutkimuslähestymistavassa on mahdollista säilyttää tutkimuskohteen ko-
konaisvaltaisuus ja olennaiset piirteet, ja sen valintaan johtaa halu tarkastella moni-
mutkaisia sosiaalisia ilmiöitä (Yin 2003). Tapaustutkimuksessa tutkimuskohdetta 
tarkastellaan kontekstissaan, mutta kohteen ja kontekstin rajat eivät välttämättä ole 
selviä. Robert K. Yinin mukaan tapaustutkimuksessa huomio voi kohdistua pää-
töksentekoon – missä ja miksi päätös tehtiin, miten se pantiin toimeen ja millä seu-
rauksin – mutta yhtä hyvin yksilöihin, organisaatioihin, prosesseihin, ohjelmiin, 
instituutioihin tai tapahtumiin. Tapaustutkimus voi olla luonteeltaan kartoittavaa, 
kuvailevaa, selittävää, arvioivaa tai havainnollistavaa. Tapaustutkimuksessa tavoit-
teena on tiheä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Laine et al. 2007). Marja-Liisa Hon-
kasalo (2008) ymmärtää Clifford Geertzin lanseeraaman tiheyden kontekstuaali-
suutena, tietylle kentälle sijoitettuna tutkimuksena. Tiheydellä tarkoitetaan hänen 
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mukaansa tutkittavan kohteen kuvaamista toisaalta useissa vaihtuvissa konteksteissa 
tai holistisesti kulttuurin kokonaisvaltaista kuvausta vastaan.

Tapaustutkimuksessa käytetään tyypillisesti monia menetelmiä ja erilaisia ai-
neistoja, ja tutkimuskohdetta lähestytään näiden kautta trianguloiden (Laine et al. 
2007). Tapaustutkimuksissa on määriteltävä paitsi se, mikä kyseisessä tutkimuksessa 
on tapaus, eli millä tavalla tutkittava tapahtumakulku on rajattu ja kehystetty tut-
kimuksen tarpeisiin, myös se, mistä tapaus on tapaus (emt., 10). Tutkimustapausten 
valinnassa voidaan noudattaa tutkimusasetelmasta riippuen erilaisia periaatteita. 
Tarkasteluun voidaan ottaa ainutlaatuisuutensa vuoksi kiinnostava tapaus. Tapauk-
seksi voidaan valita myös tyypillinen tapaus tai äärimmäinen tapaus, joka paljas-
taa tutkittavaan ilmiöön liittyviä reunaehtoja (emt., 31–33). Tapauksen määrittele-
miseksi on tehtävä valintoja ajallisen rajauksen, aineistojen ja toimijoiden suhteen: 
mitä tapahtumakulkuja ja millä ajanjaksolla tutkimuksessa seurataan. Tapaus on siis 
mahdollista rajata monin tavoin, ja valittu rajaus riippuu valitusta näkökulmasta ja 
asetetuista kysymyksistä. Tutkijan rooli on tässä keskeinen: tapaustutkimus on per-
formatiivista toimintaa, jossa tutkimuskohteesta tuotetaan yksi mahdollinen kuvaus 
ja analyysi. Samasta tapauksesta on mahdollista eri näkökulmista esittää erilaisia 
tulkintoja.

Tapaustutkimuksista puhuttaessa nousee yleensä esiin myös kysymys yleistet-
tävyydestä – mitä yleisempää yksittäisten tapausten perusteella voidaan päätellä? 
Tapaustutkimuksissa on eroja myös yleistettävyyden tavoitteiden osalta. Kaikissa 
tapauksissa ei pyritäkään yleistämään tapauksen ulkopuolelle ja toisaalta yksittäisis-
täkin tapauksista saatetaan tehdä yleisiä teoreettisia yleistyksiä. Tapaustutkimusten 
tuloksia voidaan yleistää niiden dynaamisten piirteiden osalta analogisesti samankal-
taisiin tapauksiin (Haila 2007) ja tapauksista voidaan ottaa opiksi niiden keskeisten 
piirteiden osalta. Yleistettävät piirteet eivät ole kaikissa tapauksissa samoja, vaan eri 
tapauksissa saattaa nousta esiin erilaisia dynaamisesti yleistyskelpoisia piirteitä. Bent 
Flyvbjerg jättää kysymyksen yleistämisestä osin lukijan vastuulle Aalborgin kes-
kustan kehittämistä tarkastelevassa tapauskuvauksessaan (Flyvbjerg 1998). Hänen 
mukaansa tapaustutkimuksessa on tilaa paitsi tutkittavien ja tutkijan äänelle, myös 
lukijan omille tulkinnoille siitä, mistä tapauksessa on kysymys.

3.2 Kolme tapausta Pirkanmaalta

Työssä tarkastelun kohteena ovat luontoharrastajille luonnonsuojelun käytännöissä 
avautuvat toimintamahdollisuudet. En ole ensisijaisesti kiinnostunut harrastajien 
osallisuudesta valmiiksi rajatuissa hallinnon prosesseissa. Kansalaisten osallistumi-
sesta esimerkiksi maankäytön suunnitteluprosesseissa on tehty lukuisia tutkimuksia, 
joissa yleisesti nousee esiin, että kansalaisten huolet ja hallinnon prosessit eivät sovi 
saumattomasti yhteen, ja kansalaiset kokevat pääsevänsä mukaan keskusteluihin 
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liian myöhään (Arola 2002, Bäcklund et al. 2002, Kettunen 2004, Leino 2006, 
Roininen et al. 2003, Sjöblom 2002). Halusin ottaa tarkasteluun tapauksia, joissa 
luontoharrastajat näyttivät omaehtoisesti määrittelevän osallistumisensa ehtoja; ta-
pauksia joissa on nähtävissä innovatiivista, harrastajalähtöistä aktiivisuutta. Sherry 
Arnstein on esittänyt paljon viitatun kansalaisosallistumisen asteiden luokittelun, 
kansalaisosallistumisen tikapuut (Arnstein 1969). Hän erottaa kahdeksan osallis-
tumisen tyyppiä aina osallistumattomuudesta kansalaisten informointiin, kuulemi-
seen, kumppanuuteen ja lopulta kansalaisvalvontaan (citizen control). Luontoharras-
tajat asettuvat eri tilanteissa eri kohtiin osallistumisen tikapuita, mutta tässä työssä 
mielenkiinto kohdistuu erityisesti tikkaiden yläpäähän, kumppanuuden kaltaisiin 
vahvan osallisuuden muotoihin.

Olen valinnut tarkasteluun kolme tapausta, jotka esittävät tutkimuskohteen, 
luontoharrastuksen, erilaisissa konteksteissa. Tapaukset myös muodostavat ajallisen 
kaaren luontoharrastuksen alkuvaiheista tähän päivään ja luovat kuvaa luontohar-
rastajien monitoimisuudesta. Tapaukset täydentävät toisiaan ja niistä yhdessä syntyy 
monipuolinen, joskaan ei kaikenkattava, kuva luontoharrastuksesta ja harrastajien 
toimijarooleista.

Haave luonnontieteellisestä museosta
Ensimmäinen tapaus koskee Tampereen luonnontieteellistä museota ja sen yhteen-
kietoutumista paikallisen luontoharrastuksen vaiheiden kanssa. Luonnontieteel-
listen kokoelmien ja luontoharrastuksen juuret ulottuvat niin Tampereella kuin 
muuallakin Suomessa vähintään vuosisadan taakse. Tampereen luonnontieteellisen 
museon kokoelmat ovat luontoharrastajien aikaansaannosta. Tampereen luonnon-
tieteellinen museo perustettiin vuonna 1961 ja kokoelmat olivat välillä varastoi-
tuna toistakymmentä vuotta, kunnes museo avattiin uudelleen joulukuussa 2010. 
Museon uusi tuleminen tekee tapauksen ajankohtaiseksi ja tarjoaa mahdollisuuden 
tarkastella museon ja luontoharrastajien dynamiikkaa historian valossa. Tarkastelen 
tapauksen kautta luonnontieteellisten kokoelmien ja näyttelyiden merkityksiä luon-
toharrastukselle ja laajemmin luonnonsuojelulle. Tapauksen kautta kuvaan myös 
luontoharrastuksen asemaa osana paikallista ympäristöliikehdintää ja luonto- ja ym-
päristöjärjestöjen kenttää.

Olen konstruoinut Tampereen luonnontieteellisen museon ja paikallisen luonto-
harrastuksen tarinan pääosin kirjallisten lähteiden valossa. Museon historia ja vai-
heet on dokumentoitu hyvin paikallisyhdistysten lehdissä, kuten Tampereen kasvi-
tieteellisen yhdistyksen Talvikissa, Tampereen hyönteistutkijain seuran Diaminassa, 
Tampere-seuran Tammerkoski-lehdessä ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyk-
sen Tampereen seudun luonto -lehdessä. Olen käyttänyt aineistona myös Aamu-
lehdessä olleita kirjoituksia luonnontieteellisen museon vaiheista vuodesta 1994, 
jonne asti Aamulehden sähköinen arkisto ulottuu, vuoteen 2010. Luettelo aineis-
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tosta löytyy liitteestä 2. Kirjallisen aineiston lisäksi selvitin eri tahojen odotuksia ja 
näkemyksiä museon ja luontoharrastajien dynamiikasta haastatteluin. Haastattelin 
luonnontieteellisen museon vaiheissa mukana olleita keskeisiä henkilöitä: Tampe-
reen kaupungin museotoimen johtajaa, luonnontieteellisen museon amanuenssia 
sekä museon vaiheissa mukana olleita luontoharrastajia. Haastatteluja on yhteensä 
seitsemän. Lisäksi luonnontieteellistä museota on sivuttu muutamissa muissa väitös-
kirjan aineistona olevissa haastatteluissa. Haastattelut on tehty vuosina 2008–2010. 
Kuvatessani tamperelaisen luontoharrastajakentän nykypäivää, erilaisia harrastusta-
poja ja harrastajien motivaatioita olen käyttänyt aineistona myös aikaisemmin ym-
päristöpolitiikan opinnäytteitä varten tekemiäni luontoharrastajien haastatteluita 
vuosilta 2002 ja 2006. Näitä haastatteluita on yhteensä kymmenen. Tein kaikki 
haastattelut teemahaastatteluina, jotka nauhoitin. Viittaan haastatteluihin tekstissä 
hakasulkeissa olevalla järjestysnumerolla, esimerkiksi [H15]. Olen tekstissä täsmen-
tänyt sanallisesti kuka aineistokatkelmassa puhuu, esimerkiksi ”ympäristöhallinnon 
virkamies”. Mikäli olen lyhentänyt lainattua aineistokatkelmaa alkuperäisestä, on 
poisto merkitty katkelmaan hakasulkeiden sisällä olevilla kolmella pisteellä […].

Osa tapauksen aineistosta on kerätty osallistuvalla havainnoinnilla. Osallistuin 
muun muassa uuden luonnontieteellisen museon avajaisiin joulukuussa 2010 sekä 
maaliskuussa 2011 museolla järjestettyyn yleisötilaisuuteen, jossa paikalliset luonto-
harrastusjärjestöt esittäytyivät ja kertoivat toiminnastaan.

Lintuharrastuksen teknologinen organisoituminen
Toisessa tapauksessa tarkastelun kohteena on luontotietojen organisointi ja tämän 
vaikutukset luontoharrastukseen, erityisesti lintuharrastukseen. Luonnontieteelli-
sen keskusmuseon Hatikka-järjestelmä eliölajihavaintojen keräämiseksi ja BirdLife 
Suomen Tiira-lintuhavaintotietokanta otettiin käyttöön samoihin aikoihin vuonna 
2006. Järjestelmien perustamiseen liittyi erimielisyyttä museon ja lintuharrastajien 
välillä koskien lintuhavaintojen käsittelyä. Erimielisyydet kulminoituivat vuosina 
2006–2010 tehdyssä Suomen kolmannessa lintuatlashankkeessa. Kaksi rinnakkais-
ta havaintojärjestelmää johtivat hankalaan tilanteeseen. Palvellakseen sekä lintuhar-
rastajien yhteisöä että Atlas-laskentaa harrastajien olisi pitänyt tallentaa havaintonsa 
sekä Tiiraan että Hatikkaan. Tarkastelen tapauksen kautta sitä, minkälaisia merki-
tyksiä luontotiedolla on toisaalta viranomaisille, toisaalta luontoharrastajille. Pohdin 
mitä oli kahden osin kilpailevan tietojärjestelmän rakentamisen taustalla ja mitä 
tämä merkitsee luonnon monimuotoisuutta koskevan tiedon hallinnan kannalta. 
Tapauksen kautta avautuu myös mahdollisuus tarkastella harrastajayhteisössä käytä-
viä keskusteluja harrastamisen tavoista ja asiantuntijuuden määrittelystä.

Tietokantoja koskevassa tapauksessa käytän keskeisenä aineistona Pirkanmaan 
lintutieteellisen yhdistyksen sähköpostilistalla aiheesta käytyä keskustelua. Poimin 
listalta aineistoksi paitsi suoraan tietokantoihin ja lintuatlakseen liittyneet viestit, 
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myös sellaista samaan aikaan käytyä yleisempää lintuharrastukseen ja -tutkimuk-
seen liittyvää keskustelua, joka auttaa ymmärtämään tapauksen taustoja. Sähkö-
posteja kertyi tapaukseen liittyen joulukuusta 2006 vuoden 2011 tammikuuhun 
A4-sivuiksi muutettuna 176 sivua. Keskusteluun osallistui enemmän tai vähemmän 
aktiivisesti parikymmentä lintuharrastajaa. Tietokantoja koskeva tapaus on valta-
kunnallinen ja siinä keskeisinä toimijoina ovat kansallisen tason toimijat, luonnon-
tieteellinen keskusmuseo ja BirdLife Suomi. Tapauksessa oli keskeisinä toimijoina 
mukana myös pirkanmaalaisia lintuharrastajia, ja paikallisyhdistyksessä tapauksesta 
käyty keskustelu auttaa tarkastelemaan eri tasojen ja toimijoiden välistä dynamiikkaa 
ja sitä, minkälaisena kysymys tietokannoista erilaisille lintuharrastajille näyttäytyi.

Osan tapauksen aineistoa muodostavat BirdLifen Tiira-havaintojärjestelmän val-
takunnalliselta keskustelufoorumilta poimitut viestit, Tiira-järjestelmän uutispals-
talta poimitut tiedotteet, luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka-järjestelmän 
uutissivuilta poimitut tiedotteet ja Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen Lin-
tuviesti-lehdessä aiheesta kirjoitetut jutut. Muita käyttämiäni internet-lähteitä ovat 
BirdLifen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon verkkosivut sekä kolmannen Lin-
tuatlaksen tulossivut.

Verkko- ja keskusteluaineistoja täydensin haastattelemalla Tiiran ja Hatikan ke-
hityksessä keskeisesti mukana olleita henkilöitä, luonnontieteellisen museon seuran-
noista vastaavia henkilöitä, lintuatlaksen koordinaattoria ja muutamia lintuharrasta-
jia tietojärjestelmien käyttäjinä. Haastateltavia oli yhteensä seitsemän. Haastattelut 
on tehty aikavälillä 2008–2011. Yhden haastatteluista tein Luonnontieteellisellä 
keskusmuseolla neljän henkilön ryhmähaastatteluna. Viittaan ryhmähaastatteluun 
tekstissä haastattelun ja henkilön numerolla, esimerkiksi [H9/3]. Menetelmän va-
linnan taustalla oli tutkimusekonomia – sain haastatelluksi neljä ihmistä yhdellä 
Helsingin reissulla. Ryhmähaastattelu ei ole sama asia kuin monta yksilöhaastattelua 
yhdessä (Eskola & Suoranta 1998, Hirsjärvi et al. 1997), ja tämä oli toinen syy me-
netelmän valinnalle. Halusin koota museolla harrastajien kanssa yhteistyötä tekeviä 
henkilöitä yhteen ajatuksena, että pohdinnasta voisi olla heillekin työssään iloa. Toi-
mijoiden reflektointi haastattelutilanteessa oli analyysin kannalta hyödyllistä ja nosti 
esiin asioita, joihin en pelkästään internetaineiston varassa olisi päässyt käsiksi.

Lintujärven kunnostusta taidekäsityönä
Kolmas tutkimustapaus sijoittuu Lempäälän Ahtialanjärvelle ja kertoo lintuharras-
tajien siellä tekemästä lintuveden kunnostustyöstä. Tapaus on siinä määrin moni-
polvinen, että tiivistin joitakin sen vaiheita kronologiseksi luetteloksi liitteeseen 1. 
Ahtialanjärvi on kansallisesti merkittävä lintujärvi. 2000-luvun alussa paikalliset 
lintuharrastajat ryhtyivät suunnittelemaan järven kunnostusta. Hanke toi yhteen 
monia järven tilasta kiinnostuneita toimijoita, mutta verkosto ei hankkeen päätyttyä 
jatkanut toimintaansa. Paikalliset lintuharrastajat jatkoivat kunnostustoimia koet-
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taen saada tukea eri tahoilta. Epäselvässä hallinnollisessa tilanteessa lintuharrastajat 
ovat jatkaneet kunnostustoimia itsenäisesti. Heidän kokeilevat kunnostusmenetel-
mänsä ovat tuottaneet tulosta ja Ahtialanjärvi mainitaan sisämaan mielenkiintoi-
simpana lintukohteena. Tapaukseen liittyy monenlaista lintuharrastajayhteisön si-
säistä ja harrastajien ja hallinnon eri tasojen välistä dynamiikkaa, jota tarkastelen 
tapauksen analyysissa. Lintuharrastajien antaumuksellinen kunnostustyö koettelee 
vapaaehtoisuuden rajoja ja toiminnallaan he haastavat vallitsevat käsitykset luon-
nonsuojelun tavoitteista ja menetelmistä.

Myös tämän tutkimustapauksen löysin seuraamalla Pirkanmaan lintutieteellisen 
yhdistyksen sähköpostilistalla käytyä keskustelua. Tapaukseen liittyvät 51 sähköpos-
tiviestiä muodostavat osan tapauksen aineistosta. Myöhemmin aluetta kunnostavat 
lintuharrastajat perustivat oman Lokkisaari-yhdistyksensä ja sille sähköpostilistan, 
jolle lähetetyt viestit ovat mukana aineistossa. Liityin myös Lokkisaari-yhdistykselle 
perustettuun Facebook-ryhmään tarkkailijana ja kannustajana. Tein 11 teemahaas-
tattelua tapauksen keskeisten toimijoiden kanssa vuonna 2009. Tapauksen kahdesta 
pääosassa olevasta lintuharrastajasta haastattelin toisen ensin yksin, sitten tapasin 
heidät kaksi kertaa yhdessä. Yhden haastatteluista tein puhelimitse, yhden lintuhar-
rastajien kanssa Ahtialanjärvellä soudellen ja yhden lintutornissa Sarkkilanjärvellä. 
Loput haastatteluista tehtiin tavanomaisina teemahaastatteluina kaksin haastatelta-
van kanssa eri paikoissa: ylipiston kirjaston ryhmätyötilassa, Tampereen kaupungin-
kirjaston kahviossa, Pirkanmaan ympäristökeskuksessa (myöhemmin Pirkanmaan 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskus), Lempäälän kunnanvirastos-
sa, kotonani ja Lempäälän Mantunkulman Neste-huoltamon kahviossa.

Souteluhaastattelu menetelmänä on yksi versio muun muassa Ari Jokisen, Evelii-
na Asikaisen ja Kirsi Mäkisen käyttämästä kävelyhaastattelusta (Jokinen et al. 2010). 
Samoin kuin ryhmähaastattelukaan ei ole sama kuin monta yksilöhaastattelua yh-
dessä, ei souteluhaastattelu tai kävelyhaastattelu ole vain haastattelun sijoittumista 
tavanomaisen toimistoympäristön ulkopuolelle. Jokisen ja kumppaneiden mukaan 
kävelyhaastattelussa saadaan kokemuksellisuuteen, paikkaan ja tiedonmuodostuk-
seen kiinnittyvää monipuolista tutkimusaineistoa. Haastateltavien jokapäiväiseen 
ympäristöön jalkautuessaan tutkija saa tuntuman haastateltavan käytännölliseen, 
rutiinien ja kehollisuuden ilmentämään ympäristösuhteeseen ja tietämisen tapaan 
(emt., 260). Kävelyhaastattelu on kirjoittajien mukaan myös tasa-arvoistava mene-
telmä toteutuessaan haastateltavalle tutussa ympäristössä, jossa hän on asiantuntija. 
Tarkastellessani kolmannessa tapauksessa erilaisia tietämisen tapoja ja lintuharras-
tajien kehollista ja affektiivista tietämistä, tutkimuskohteessa soutelu harrastajien 
kanssa osoittautui välttämättömäksi. Se paitsi loi perustan luottamukselliselle tutki-
mussuhteelle, myös auttoi hahmottamaan tapauksen keskeisenä kontekstina toimi-
vaa materiaalista ympäristöä. Haastateltavat kiikaroivat soudellessamme jatkuvasti 
lintuja ja heidän puheensa keskeytyi tämän tästä havaintoja koskevin kommentein. 
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Lintuharrastajia paikan päällä haastatellessani koin käytännössä, minkälainen hei-
dän suhteensa järveen on ja millä tavoin harrastajat ympäristöään tarkkailevat.

Tapausta taustoittaakseni otin aineistoksi myös Ahtialanjärveä koskevat sano-
malehtikirjoitukset paikallisesta Lempäälän-Vesilahden Sanomista (LVS) ja alueen 
päälehti Aamulehdestä (AL) vuodesta 1997, jolloin järven liittäminen Natura-suoje-
lualueverkostoon oli ajankohtaista, vuoteen 2010. Haulla paikallislehden sähköisestä 
arkistosta löytyi 58 tapauksen kannalta kiinnostavaa juttua, Aamulehden arkistosta 
löysin 18 juttua Ahtialanjärveen liittyen. Varhaisimmat paikallislehden numerot kä-
vin läpi mikrofilmeiltä Tampereen kaupunginkirjaston arkistossa.

3.3 Internet-aineiston käytön etiikasta

Internet-aineistojen käyttöön tutkimuksessa liittyy erityisiä eettisiä kysymyksiä 
(Kuula 2011). Internet on tutkimusetiikasta kirjoittaneen Arja Kuulan mukaan 
edelleen osin harmaata aluetta etiikan soveltamisen näkökulmasta. Internet voi 
olla itsessään tutkimuksen kohteena, tutkimuksen teon väline tai tiedonlähde. In-
ternetistä peräisin olevia aineistoja voidaan käyttää tutkimuksessa ainakin kahdella 
tapaa: tiedonlähteenä tai aineistona. Käytettäessä internet-artikkeleita, keskustelu-
puheenvuoroja, blogikirjoituksia tms. tiedonlähteenä, pätevät normaalit tieteelliset 
viittauskäytännöt. Internet-lähteisiin viitatessa kirjoittajan tai julkaisuajankohdan 
selvittäminen saattaa olla hankalaa, mutta viittauksessa pyritään mahdollisuuksien 
mukaan täsmällisyyteen. Käytettäessä internet-aineistoja tutkimusaineistona tulee 
pohdittavaksi erityyppisiä kysymyksiä, jotka riippuvat aineiston laadusta ja tutkitta-
vasta kohteesta. Eettiset kysymykset ovat erilaisia riippuen siitä, tutkitaanko verkko-
sivuja, sähköposteja tai esimerkiksi reaaliaikaisia chatteja. Tuija Saresman mukaan 
pelkkä kysymys tutkittavien anonymiteetin suojaamisesta on heppoista nettietiikkaa 
(Saresma 2012).

Kuulan (2011, 193) mukaan tutkijoilla on erilaisia näkemyksiä internetissä jul-
kaistujen materiaalien luonteesta. Ne voidaan nähdä kulttuurisina teksteinä tai 
esityksinä, joilla rakennetaan sosiaalista minäkuvaa. Yhtä hyvin internet voidaan 
nähdä sosiaalisena ympäristönä, jossa todelliset ihmiset esittävät näkemyksiään ja 
tuntemuksiaan ja hakevat omaa paikkaansa yhteisössä. Internet-aineiston käyttöön 
ei Kuulan mukaan olekaan olemassa yleisiä ja ehdottomia sääntöjä, vaan tutkijan on 
viime kädessä ratkaistava työhönsä liittyvät eettiset kysymykset tapauskohtaisesti. 
Internetin avoimuus ja julkisuus eivät tarkoita sitä, että kaikki aineisto olisi sellaise-
naan käytettävissä tutkimukseen. Tutkimusetiikan perusperiaate on, että tutkittavat 
osallistuvat tutkimukseen vapaaehtoisesti. Kyse on vuorovaikutuksen säilyttämisestä 
vapaana (Eskola & Suoranta 1998, 54). Kun internetissä julkisen ja yksityisen raja 
on häilyvä, on tutkijan pohdittava, milloin aineistoja voi huoletta käyttää ja milloin 
tutkittavilta pitäisi pyytää suostumus ennen internet-aineistojen käyttöä. Erityisen 
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tarkkana on oltava arkaluonteisten aiheiden tai esimerkiksi alaikäisiä koskevan inter-
net-materiaalin käytössä. Vaikka foorumit tai sähköpostilistat olisivat luonteeltaan 
avoimia, on ne perustettu tiettyä tarkoitusta varten, ja foorumille kirjoittavat ihmi-
set saattavat mieltää ne luonteeltaan suljetuiksi tietyn ryhmän yhteisöiksi. Tällöin 
viestien käyttäminen tutkimukseen poikkeaa aina foorumin ja viestien lähettäjän 
alkuperäisestä tarkoituksesta, ja tutkijan on syytä pohtia miten tutkittavat kokevat 
viestiensä käyttämisen tutkimukseen.

Kuulan mukaan henkilötietolaki asettaa peruslähtökohdat myös internet-aineis-
ton käyttöön liittyville rajoituksille ja velvoitteille. Esimerkiksi viestien kerääminen 
tutkimusaineistoksi sähköpostilistalta siten, että lähettäjien sähköpostiosoitteet tal-
lennetaan mukaan, on henkilötietorekisterin keräämistä, ja siten tutkittavilta on 
pyydettävä lupa henkilötietojen säilyttämiseen. Sähköpostiosoite on henkilökohtai-
nen tunnistetieto ja myös sähköpostiosoitteiden otsikkotiedot (headerit) sisältävät 
Kuulan mukaan epäsuoria tunnistevihjeitä. Internet-aineiston käyttöä tutkimukses-
sa pohdittaessa nyrkkisääntönä voidaan pitää sen foorumin avoimuutta, jolta aineis-
toa kerätään. Mitä suljetumpi lista on, sen ehdottomampaa on Kuulan mukaan pyy-
tää lupa viestien tutkimiseen. Listaviestien tutkimuskäyttöä ei riitä oikeuttamaan se, 
että tutkija itse on listan jäsen. Esimerkiksi järjestöjen jäsenille tarkoitettu suljettu 
sähköpostilista on Kuulan mukaan tyypillisesti sellainen, jonka tietoja voi käyttää 
vain listan pitäjän ja listalle osallistuvien luvalla.

Tämän työn aineistoksi olen seurannut Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen, 
Tampereen sieniseuran, Tampereen hyönteistutkijain seuran ja Pirkanmaan lintu-
tieteellisen yhdistyksen sähköpostilistoilla käytyjä keskusteluja ja tallentanut vies-
tejä tutkimusaineistoksi. Olen kuulunut sähköpostilistoille kahdessa roolissa: paitsi 
luontoharrastuksen tutkijana, myös luonnonsuojelutoimijana. Se, että olen kyseisten 
yhdistysten jäsen ja itse asianosainen, ei kuitenkaan anna minulle oikeutta käyttää 
listakeskusteluja tutkimusaineistona, vaan tämä on perusteltava erikseen. Mainitut 
sähköpostilistat ovat luonteeltaan varsin erilaisia ja niinpä niiden käyttöön liittyy 
myös eri tavoin eettisiä kysymyksiä. Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen ja 
Tampereen sieniseuran sähköpostilistoja käytetään lähinnä yhdistysten tapahtumis-
ta tiedottamiseen. Listoilla ei juuri käydä keskustelua ja viestien määrä on vähäi-
nen. Tampereen hyönteistutkijain seuran sähköpostilistalle kirjoitetaan tiheämmin. 
Suurin osa viesteistä on luonteeltaan informatiivisia: yhdistyksen jäsenet kertovat 
havainnoistaan ja keskustelu listalla on melko vähäistä. Mainittua kolmea listaa 
olen käyttänyt lähinnä luodakseni itselleni kuvaa yhdistysten toiminnasta ja luonto-
harrastuksen muodoista, enkä näe tähän liittyvän erityisiä eettisiä ongelmia. Olen 
osallistunut mainittujen yhdistysten kokouksiin myös kasvotusten luontoharrastusta 
havainnoiden ja roolini tutkijana on ollut tutkittavien tiedossa.

Enemmän eettisiä kysymyksiä kohdistuu sen sijaan Pirkanmaan lintutieteellisen 
yhdistyksen sähköpostilistalta keräämieni viestien käyttöön tutkimuksessa. Listan 
tarkoitusta on kuvattu seuraavasti: Pirkanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen sisäiseen 
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tiedottamiseen, keskusteluun ja lintuhavaintojen ilmoittamiseen tarkoitettu sähköinen 
postituslista. Lista on siis varsin suljettu, yhdistyksen sisäiseksi tarkoitettu. Olen teh-
nyt läsnäoloni listalla tutkijana tiettäväksi listalle kuuluville. Tutkimuksen prosessi-
luonteesta johtuen kysymyksenasettelu on työn edetessä muuttunut, eikä listalla oli-
joille siten ole ollut täsmällisesti tiedossa, mihin tutkimukseen listan viestejä käytän. 
Jotta en olisi ilman listalle kuuluvien suostumusta kerännyt henkilötietolain tarkoit-
tamia tunnistetietoja, poistin keräämistäni sähköpostiviesteistä lähettäjän sähkö-
postiosoitteen. Tekstissä viittaan viesteihin nimettöminä. Nämä toimenpiteet eivät 
kuitenkaan poista sitä viestien käyttöön liittyvää eettistä kysymystä, että työssäni 
tuon lintuharrastajayhteisön sisäiseen kommunikointiin tarkoitetulla listalla käytyjä 
keskusteluja yleiseen tietoon. Tämä koskee erityisesti toista tapaustutkimusta, jossa 
nousee esiin harrastajayhteisön sisällä käytävä määrittelykamppailu siitä, mitä lin-
tuharrastus on. Harrastus merkitsee monille harrastajille elämän pääasiallista sisäl-
töä ja siihen liittyy monia maailmankatsomuksellisia kysymyksiä. Sähköpostilistalle 
kirjoittaessaan harrastajat rakentavat minäkuvaansa. Siksi viestien käyttöön ja yhtei-
sön sisäisen keskustelun julki tuomiseen ei ole syytä suhtautua kevyesti.

Katson että harrastajayhteisön monimuotoisuus ja siihen osin liittyvät sisäiset 
ristiriidat ovat lintuharrastusta vähänkin tunteville tiedossa muutenkin, eikä tut-
kimukseni paljasta tähän liittyen mitään erityisen arkaluonteista uutta tietoa. En 
käytä työssä henkilöihin viittaavia aineistokatkelmia. Katson että viestien käyttöä 
aineistona perustelee tutkimukseni metodologia ja näkökulma. Työssäni kirjoitan 
luontoharrastuksen monimuotoisuutta näkyviin ja lintuharrastuksen teknologisesta 
organisoitumisesta puhuttaessa on olennaista seurata harrastajayhteisössä aiheesta 
käytyä keskustelua siinä teknologisessa mediassa, jossa sitä käydään. Haastattelut sa-
masta aiheesta ovat aineistona hyvin erityyppisiä. Harrastajayhteisön sisäisten mää-
rittelykamppailujen esiin nostaminen ei ehkä ole kaikille harrastajille mieleen, mutta 
perustelen tätä luontoharrastajien toiminnan tarkastelun yhteiskunnallisella merkit-
tävyydellä. Erilaisten harrastaja-toimijuuksien poliittinen luonne on tarpeen nostaa 
esiin uudenlaisten luonnonsuojelun tietokäytäntöjen hahmottelemiseksi. Katson täs-
sä myös tutkija-toimijan asemani osittain puoltavan listaviestien käyttöä tutkimuk-
sessa. Vaikka pelkästään listalle kuulumiseni ei anna minulle lupaa viestien käyttöön 
tutkijana, on työni näkökulmana harrastajien äänen kuuluvaksi tekeminen ja pyrin 
käsittelemään aineistoa kunnioittavasti. Järjestötoimijana tulen kuulumaan listalle 
myös jatkossa ja tekemään yhteistyötä harrastajien kanssa, ja pyrin työssäni käsitte-
lemään aineistoa tavalla, joka mahdollistaa luottamuksellisen suhteen myös jatkossa.

Toisessa tutkimustapauksessa käytin aineistona myös BirdLifen Tiira-havainto-
järjestelmän valtakunnalliselta keskustelufoorumilta poimittuja viestejä, Tiira-järjes-
telmän uutispalstalta poimittuja tiedotteita sekä luonnontieteellisen keskusmuseon 
Hatikka-järjestelmän uutissivuilta poimittuja tiedotteita. Tiedotteiden käyttöön ei 
nähdäkseni liity erityisiä eettisiä kysymyksiä, vaan niihin on mahdollista viitata 
kuten mihin tahansa kirjalliseen materiaaliin. Tiira-keskustelufoorumi on luonteel-
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taan avoimempi kuin esimerkiksi Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen jäsenille 
suunnattu sähköpostilista, mutta myös foorumiviestejä aineistona käytettäessä on 
muistettava henkilötietolain vaatimukset. Poistin aineistosta lähettäjien sähköposti-
osoitteet ja käsittelen viestejä tekstissä nimettöminä. Tiira-keskustelufoorumin vies-
tejä on mahdollista lukea rekisteröitymättä, ja foorumille kirjoittavat voivat päät-
tää mitä tietoja heistä näytetään julkisesti. Osa kirjoittaa nimimerkillä, osa omalla 
nimellään. Foorumilla käytiin varsin kipakkaa keskustelua siitä, keiden havainnot 
tietokantaan ovat toivottavia. Analyysini ei ole tarkoitus henkilöityä ja siksi olen 
esittänyt keskustelussa esiintyneet näkemykset anonyymeinä.

Mainittujen listojen lisäksi olen saanut aineistoksi sähköpostiviestejä liittyen kol-
manteen tutkimustapaukseen. Myös näitä viestejä pyrin käsittelemään anonyymisti 
viitaten yleisesti viranomaistahoon tai harrastajiin viestien lähettäjänä. Internet-ai-
neiston analyysiin ja tulkintaan liittyy myös muita kuin tutkimusetiikkaan liittyviä 
erityiskysymyksiä (Kuula 2011). Internet-aineisto on autenttista, tutkijasta riippu-
matta olemassa olevaa aineistoa, toisin kuin tutkijaa varten tuotettu haastattelupu-
he. Sähköpostikeskustelun seuraaminen on havainnointia, jossa tutkijan läsnäolo ei 
muuta tilannetta. Tekstinä sähköpostit ovat erityylisiä kuin litteroitu, puhekielinen 
kaarteleva ja pohdiskeleva haastattelupuhe. Sähköposti-ilmaisu on usein tiivistä ja 
saattaa olla poleemistakin. Listoille kirjoitetaan välittömiä tunnepitoisia purkauksia 
ja toisaalta pohdittuja puheenvuoroja. Keskustelua ulkopuolisena seuranneena olen 
saattanut ottaa esimerkiksi ironiset kommentit sellaisenaan, vakavasti esitettyinä, 
kontekstia riittävästi tuntematta. Yleisesti internet-aineisto on kuitenkin kiertelemä-
töntä eikä systemaattista väärinymmärryksen vaaraa nähdäkseni ole. Internet-aineis-
tonkin tulkinnassa on syytä muistaa, ettei siinä ole edustettuna kuin osa harrastajis-
ta ja heidän näkemyksistään.

3.4 Aineistolähtöinen analyysi

Väitöskirjani sijoittuu ympäristöpolitiikan oppiaineeseen ja laajasti ymmärrettynä 
monitieteisen yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen alueelle. Ympäristöpolitiikan 
tutkimus on syntynyt ympäristön politisoitumisen seurauksena etsimään vastauksia 
ympäristökysymykseen (Haila & Jokinen 2001) – ympäristöherätyksen tuloksena 
muodostuneeseen uuteen tapaan hahmottaa ihmisen ja luonnon suhde ongelmal-
lisena. Ympäristön politisoitumisen seurauksena syntyi ympäristöpolitiikka julki-
sen vallan toimenpidealueena, mutta ympäristöpolitiikan tutkimuksessa tarkastelu 
ulotetaan politiikan institutionaalisten rajojen yli ja ympäristöpolitiikka asetetaan 
laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin (Laine & Peltonen 2003, 19). Koska ym-
päristökysymys määrittyy aika- ja tilamittakaavasta riippuen moniulotteisena, ei sen 
tarkasteluun ole mahdollista soveltaa yhtä vakiintunutta teoreettista lähestymistapaa 
(Tynkkynen 2008, 16). Moniulotteisten yhteiskunnallisten ja ympäristöongelmien 
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ratkaisemiseksi korostetaan monitieteisen tai poikkitieteellisen tutkimuksen tarvet-
ta. Eri taustoista yhteiseen tutkimushankkeeseen tulevat tutkijat saattavat joutua 
näkemään paljon vaivaa jo pelkästään yhteisen kielen luomiseksi, sillä eri aloilla on 
erilaisia epistemologisia ja ontologisia näkemyksiä lähtien siitä, millä tavoin ”luonto” 
voidaan ottaa tutkimuksen kohteeksi, ja tästä johtuen erilaisia metodologisia lähes-
tymistapoja (Santaoja et al. 2013).

Yksittäisen tutkijan kohdalla monitieteisyys merkitsee tasapainoilua laaja-alai-
suuden ja erikoistumisen välillä, tai kuten Sheila Jasanoff (2004b) kysyy: miten vält-
tyä reduktionismin ansalta ajautumatta lamauttavaan holismiin. On mahdotonta 
tuntea usean tutkimusalan kirjallisuutta ja keskusteluja läpikotaisesti, mutta tietyn 
alan käsitteistöön rajautuminen näyttäytyy monimutkaisten kysymysten edessä 
helposti riittämättömältä. Pekka Jokinen (2012) on nähnyt yhteiskuntatieteellisen 
ympäristötutkimuksen yhtenäisen identiteetin puuttumisen mahdollisuutena: tut-
kijoilla voi olla useita erikoistumisaloja ja monia tieteellisiä identiteettejä, mikä lisää 
tieteenalojen vuorovaikutusta. Yksittäiselle ja varsinkin uransa alussa olevalle tut-
kijalle selkeän tieteenalaidentiteetin puuttuminen saattaa toisinaan olla tuskallista 
ja olen itse kadehtinut kollegoja, jotka voivat ilmoittaa selkeästi ”olen biologi” tai 
”olen politiikan tutkija” (vrt. Lehtonen 2006). Identiteettikriisiä osin helpottaa se, 
että esimerkiksi sellaisella vakiintuneella tieteenalalla kuin sosiologiassa käydään 
jatkuvasti keskustelua siitä, mitä sosiologia on, tutkimuksen hajauduttua lukuisille 
erikoistuneille sosiologian aloille, kuten ympäristösosiologia. Identiteetin etsiminen 
ei ole ominaista vain lähtökohtaisesti monitieteisille aloille.

Ympäristökysymys avaa moniulotteisia tiedollisia tarpeita (Haila et al. 2009, 
183). Ympäristöpolitiikan tutkimus onkin luonteeltaan ongelmakeskeistä – ongel-
mien määrittely itsessään on tutkimusongelma (Haila & Jokinen 2001, 18). Työni 
on saanut vaikutteita monelta suunnalta. Erilaiset tietämisen tavat nousevat työssä 
keskeisiksi ja tämän kaltaisia kysymyksiä on esitetty erityisesti tiedon sosiologian 
ja monitieteisesti tieteen ja teknologian tutkimuksen piirissä (STS, ks. Hackett et 
al. 2008). Työssäni on nähtävissä vaikutteita myös toimijaverkkoteoreettisesta lä-
hestymistavasta (ANT, mm. Latour 2005), jossa huomio kohdistuu paitsi ihmistoi-
mijoihin ja näiden väliseen vuorovaikutukseen, myös ei-inhimillisiin toimijoihin ja 
materiaalisiin objekteihin toiminnan ja vuorovaikutuksen muotoutumisessa. Työni 
on lähellä myös tulkitsevaa politiikka-analyysia (IPA, Häikiö & Leino 2013), jossa 
keskiössä ovat toimijat erilaisissa yhteiskunnallisissa prosesseissa ja merkitykset toi-
minnan ja instituutioiden muokkaajina.

Aineiston analyysi eteni tutkimusprosessin kuluessa vaiheittain metodologisen 
lähestymistavan ja käsitteellisten välineiden tarkentuessa. Tein analyysia aineisto-
lähtöisesti käsitteellisen esiymmärryksen tukemana siten, että työn käsitteelliset 
valinnat ja kysymyksenasettelut tarkentuivat aineistosta tehtyjen tulkintojen oh-
jaamina työn edetessä. Aineistolähtöinen analyysitapa jättää tilaa tapaustutkimus-
ten ainutkertaisuudelle ja uusille tulkinnoille sen sijaan, että aineisto puristettaisi 
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ennalta rakennetun käsitteellisen kehikon läpi. Aineistolähtöinenkään analyysi ei 
ole ”puhtaasti” aineistolähtöistä, sillä käsitteellinen esiymmärrys ja alustava kysy-
myksenasettelu ohjasivat jo tutkimustapausten valintaa, rajausta ja aineistonkeruuta. 
Tutkija ei aineistolähtöisessäkään analyysissa ole tyhjä taulu. Analyysin aineistoläh-
töisyys tulee siitä, että aineistolle ja tapaukselle annetaan tilaa ja aineiston lähiluvulla 
etsitään vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuin ”mistä tässä tapauksessa on kysymys” 
ja ”mitä tästä tapauksesta voidaan oppia”. Näin kullekin tutkimustapaukselle löytyi-
vät omat analyysikäsitteensä ja -näkökulmansa työn läpileikkaavien käsitteellisten 
näkökulmien lisäksi.

Jokainen kolmesta tapaustutkimuksesta vastaa työn kysymyksenasetteluun eri 
näkökulmasta. Tapausten analyysin tukena käytin työn alussa keräämääni aineis-
toa, joka ei suoraan kiinnittynyt yksittäisiin tapauksiin. Litteroin tekemäni haastat-
telut sanatarkasti ja alustavat teemat aineistosta alkoivat hahmottua haastattelujen 
purkuvaiheessa. Käytännössä tulostin kaikki aineistot, niin lehtiartikkelit, sähkö-
postiaineiston, dokumenttiaineiston kuin haastattelutkin, ja keräsin kunkin tutki-
mustapauksen aineiston omaan kansioonsa. Alustavaa analyysia tein esimerkiksi 
lehtiaineiston osalta jo lehtiä läpi käydessäni ja juttuja aineistoon valitessani. Samoin 
tapauksiin liittyvää sähköpostiaineistoa läpikäydessäni ja valikoidessani tein aineis-
tosta alustavaa teemoittelua ja luokittelua. Etenin analyysissa aineistoa lukemalla ja 
teemoja esiin nostamalla käsin tulosteisiin merkiten. Tein myös teemallisia yhteen-
vetoja aineistosta tekstinkäsittelyohjelmalla. Pasi Mäenpää on kutsunut vastaavaa 
analyysitapaa teoreettisesti informoiduksi mutta aineistolähtöisyyttä painottavaksi 
sisällön analyysiksi (Mäenpää 2005, 62).

Etenin tapausten analysoinnissa kooten eri aineistojen pohjalta tapausten vaiheet 
kronologiselle aikajanalle (ks. liite 1). Menettely auttoi kokoamaan aineiston, saa-
maan esiin tapausten olennaiset piirteet ja hahmottamaan tapahtumien kulkua. Ai-
kajanojen laatimisen yhteydessä tunnistin tapausten keskeiset toimijat, hahmottelin 
näiden suhteita ja kiinnitin huomiota tapauksen käännekohtiin. Aineiston kronolo-
ginen järjestäminen toteutti käytännössä aineistotriangulaation periaatetta: aikaja-
nalla eri aineistot oli mahdollista kirjoittaa yhteen toisiaan täydentämään. Aikajanat 
koostettuani kirjoitin eri aineistoja yhdistellen tiiviit tapausnarratiivit tapahtumien 
kulusta. Tarkoituksenani oli tässä vaiheessa kirjoittaa vastaten kysymykseen ”mitä ta-
pahtui” käytettävissäni olleen aineiston pohjalta, mutta toki myös tässä vaiheessa oli 
mukana monenlaisia tutkijan valintoja ja tulkintoja. Flyvbjergin tapaan kiinnityin 
narratiivien kirjoittamisessa tapahtumien kuvaamiseen ajan, paikan, toimijoiden 
ja kontekstin näkökulmista (Flyvbjerg 1998, 8). Pyrin tapausnarratiiveissa tiheään 
kuvaukseen. Analyysin kannalta tarpeettomiksi jääneet yksityiskohdat karsiutuivat 
myöhemmin. Tämän jälkeen ryhdyin kirjoittamaan aineistoa näkyviin narratiivin 
tueksi, ja tarkastelin eri toimijoiden näkemyksiä tapahtumista. Tein analyysia dis-
kurssianalyyttisellä otteella ja etsin aineistosta jaettuja ja poikkeavia tapoja kehystää 
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tapahtumia. Työn edetessä aineiston analyysi irtaantui kronologisesta tapauksen ku-
vauksesta temaattisemmalle ja käsitteellisemmälle tasolle.

En edennyt analyysissa tapaus kerrallaan, vaan tapausten analyysi on ollut työn 
alla samanaikaisesti aineiston keruun ollessa vielä käynnissä. Uuden aineiston myötä 
käsitys tapauksista on syventynyt ja eri aineistojen yhdistely tapausten analyysissa on 
mahdollistanut niiden tarkastelemisen eri näkökulmista. Työstin tapauksia eteen-
päin rinnakkain ja vuorotellen. Tapausten analyysit tukivat toisiaan ja oivallukset 
yhden tapauksen analyysissa saivat näkemään myös muut tapaukset uudessa valossa. 
Prosessia voi parhaiten kuvata ajatuksella hermeneuttisista kehistä, jossa aineiston 
kerääminen, analyysi, lukeminen ja käsitteiden pohtiminen sekä kysymyksenasette-
lu lomittuvat ja vuorottelevat siten, että ymmärrys tutkimuskohteesta täydentyi eri 
vaiheiden kautta. Keskeinen väline analyysiprosessissa on ollut myös aika: ensim-
mäiset tulkinnat tapauksista olivat erilaisia kuin lopulta pidemmän pohdinnan tu-
loksena syntyneet. Kun tapausnarratiivit alkoivat saada muotoaan, hahmottui myös 
se, minkälaista johdatusta aiheeseen kukin tapaus kaipasi.

Itselleni merkittävä aineiston työstämisen tapa on ollut kirjoittaa tutkimuspäivä-
kirjaa, johon on prosessin aikana kertynyt noin 450 sivua pohdintaa. En ole niin-
kään käyttänyt päiväkirjaa sellaisena kurinalaisena ajanhallinnan välineenä kuin 
Hirsjärvi ja kumppanit (1997, 52) ehdottavat, vaan se on pikemminkin ollut itsesug-
gestiokeino työn etenemiseksi. Olen esitellyt tutkimustapauksia useaan otteeseen eri 
seminaareissa ja konferensseissa ja kehystänyt tapauksia eri tilanteissa eri näkökul-
mista. Esityksistä saamani palaute on auttanut analyysissa eteenpäin. Kolmannesta 
lintujärven kunnostusta koskevasta tutkimustapauksesta olen kirjoittanut aiemmin 
muutamassa julkaisussa (Leino et al. 2010, Santaoja 2010a, 2010c), mutta väitös-
kirjaa varten myös tuon tapauksen aineistonkeruu ja analyysi on jatkunut edelleen.

Kun tapaustutkimustekstit alkoivat valmistua, testasin tulkintojani lähettämällä 
tekstejä kommentoitavaksi kunkin tapauksen asianosaisille. Tämän kaltainen laa-
jennettu vertaisarviointi on ominaista niin sanotulle postnormaalille tutkimukselle, 
kun pyritään saamaan tutkittavien ääni esiin ja varmistamaan tutkimuksen kelvolli-
suus tosielämän toimijoiden näkökulmasta (Funtowicz & Ravetz 1993). Tutkimuk-
sen asianosaisilta saamani palaute on paikoin merkittävästi vaikuttanut tapauksista 
tekemiini tulkintoihin ja auttanut ymmärtämään tapahtumia eri näkökulmista. 
Tulkinnat syntyivät vuorovaikutuksessa tapausten toimijoiden kanssa, vaikka lopul-
linen vastuu tulkinnoista on tietysti tutkijan. Sheila Jasanoffin (2004a) ajatus tiedon 
ja sosiaalisen järjestyksen yhdessä muotoutumisesta (co-production) on läsnä työssäni 
monella tapaa. Paitsi että tutkimuksen kohteena on tarkastella luontotietokäytäntöjä 
ja sitä, minkälaista vuorovaikutusta ne synnyttävät harrastajien ja muiden toimijoi-
den välille, vuorovaikutukseni tutkittavien kanssa on vaikuttanut niin siihen millä 
tavoin tutkimuskohteen ymmärrän, kuin siihen minkälaisena näen oman tutkijan 
ja toimijan roolini.
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3.5 Tutkijana sisä- ja ulkopuolella

Etnografisessa tutkimuksessa tutkijan roolin pohtiminen suhteessa tutkimuskohtee-
seen on keskeistä ja tärkeää se on kaikessa tutkimuksessa (Häikiö & Niemenmaa 
2007, Lehtonen 2007). Roolini tutkijana on kolmessa tapaustutkimuksessa ollut 
kussakin hieman erilainen. Toisessa tietokantoihin liittyvässä tapauksessa olen ol-
lut selkeimmin ulkopuolisen tutkijan asemassa. Tähän vaikutti osaltaan tapauksen 
ajoittuminen: kiista lintuharrastajien ja Luonnontieteellisen keskusmuseon välillä oli 
pääpiirteissään ohi ja kolmas lintuatlas oli ehtinyt päättyä, kun tartuin tapaukseen. 
Eri osapuolet suostuivat haastatteluihin vasta pienen harkinnan jälkeen, sillä kiista 
oli jättänyt haavoja, joiden pelättiin tapauksen kaivelun myötä aukeavan uudelleen. 
Toivon, että tapauksen läpikäyminen auttaa mukana olleita toimijoitakin näkemään 
uudella tapaa, mistä kiistassa muun muassa oli kyse.

Tampereen luonnontieteellisen museon ympärille rakentuvassa tapauksessa olen 
ollut mukana vähäisessä määrin myös toimijana. Tampereen vihreät jättivät syk-
syllä 2005 kaupunginvaltuustolle aloitteen luonnontieteellisen museon uudelleen 
avaamiseksi ja aloitteen seurauksena kaupungin budjettiin saatiin määräraha, jolla 
palkattiin uusi museoamanuenssi vuonna 2007. Olin mukana työstämässä aloitetta 
muiden järjestötoimijoiden kanssa. Olen seurannut museon vaiheita niin tutkijan 
kuin kansalaisaktiivin mielenkiinnolla. Tutkijana olen tapauksen suhteen silti ul-
kopuolinen: kunnia luonnontieteellisistä kokoelmista ja museon perustamisesta on 
yksinomaan luontoharrastajien.

Eniten olen pohtinut tutkimuseettisiä kysymyksiä ja tutkijan rooliani liittyen 
kolmanteen tutkimustapaukseen, lintuharrastajien Lempäälän Ahtialanjärvellä te-
kemään kunnostustyöhön. Tapauksen toimijajoukko on pieni eikä henkilöitymiseltä 
voi välttyä. Olen pitänyt varsin tiiviisti yhteyttä tapauksen lintuharrastajiin, saanut 
heiltä runsaasti tapaukseen liittyvää aineistoa ja kallistunut tulkinnoissani harrasta-
jien kannalle. Kansalaistoimijoiden näkökulman painottuessa sain toisaalta hallin-
non viranomaisilta aiemmasta tekstiluonnoksesta arvion, ettei tapauskuvaus tehnyt 
oikeutta hallinnossa tehtävälle luonnonsuojelutyölle. Palautteen jälkeen tekemäni 
analyysi- ja kirjoituskierroksen tuloksena teksti on uskoakseni oikeudenmukaisempi 
kaikkien toimijoiden suhteen.

Erityisesti kolmannessa tapauksessa työni on saanut toimintatutkimuksen piir-
teitä. Toimintatutkimus on yleisnimitys lähestymistavoille, joissa tutkimuksella py-
ritään tekemään käytäntöön kohdistuva interventio (Eskola & Suoranta 1998, 126). 
Toimintatutkimus on Kuulan (1999) mukaan erityinen tapa hahmottaa tutkimuk-
sen ja tutkittavan todellisuuden suhde ja toimintatutkijuus on tietynlainen luon-
teenpiirre. Toimintatutkijalla on usein ”parantajan” asenne tutkimuskohteeseensa 
ja tutkijalla saattaa olla oma missionsa. Ernest Stringerin (1999) mukaan yhteisö-
lähtöisen toimintatutkimuksen tavoitteena on demokraattinen tutkimus ja osal-
listujien elämänlaatua parantavien käytäntöjen etsiminen. Tunnistan itseni näistä 
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kuvauksista. Työskentelyni on ollut eri kohdin prosessia ja eri tapauksissa enem-
män tai vähemmän osallistuvaa. Samanaikainen toiminta ympäristöjärjestössä on 
helpottanut pääsyäni kentälle, olen saanut osan tutkittavista luottamuksen ollessani 
samaa porukkaa. Tutkijana tapauksiin on kuitenkin otettava analyyttista etäisyyttä 
ja olenkin monesti työn varrella esittänyt itselleni kysymyksen, kenen kanssa oikein 
olen samassa veneessä (ks. kuvat 1 ja 2). Kysymys jää ilmaan. Tutkijalle ja järjestö-
toimijalle avautuva toimintatila on erilainen, eivätkä toimijaroolini tyhjene näihin 
kahteen toimija-asemaan.

Kuva 2: Tutkijan rooli – yksin tieteen norsunluutornissa (tässä Ahtialanjärven lintutornissa); 
kuva itselaukaisimella M.S....

Kuva 3: ...vai samassa veneessä tutkittavien kanssa? Kuva: Rainer Mäkelä.
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4 Tapaus I: Haave luonnontieteellisestä museosta

Suomalaisten luonnontieteellisten museoiden juuret kietoutuvat tiiviisti luontohar-
rastukseen – näin myös Tampereella. Harrastajien keräämien luonnontieteellisten 
kokoelmien historia ulottuu Tampereella yli sadan vuoden päähän, 1800- ja 1900 
-lukujen taitteeseen. Tarkastelen tässä luvussa luontoharrastuksen organisoitumista 
ja luonnontieteellistä museotoimintaa Tampereen esimerkin kautta. Tampereen mu-
seo ja harrastuskenttä toimivat esimerkkinä valtakunnallisesta ja kansainvälisestäkin 
kehityksestä mutta ovat samalla erityislaatuisia. Tampereen luonnontieteellisen mu-
seon yleisönäyttely avattiin uudelleen joulukuussa 2010 kokoelmien oltua viisitois-
ta vuotta varastoituna ja yleisöltä piilossa. Museon uusi tuleminen tekee tapauksen 
ajankohtaiseksi ja tarjoaa mahdollisuuden tarkastella uudelleen avatun museon ja 
luontoharrastuksen dynamiikkaa historian valossa.

Haave luonnontieteellisestä museosta toimi yhtenä alkusysäyksenä paikallisen 
luontoharrastuksen organisoitumiselle, mutta kysyn, mikä merkitys paikallisella 
museolla ja luonnontieteellisillä kokoelmilla on ollut luontoharrastukselle sen his-
torian eri vaiheissa. Tarkastelen niitä tekijöitä, jotka ovat synnyttäneet Tampereel-
le monimuotoisen ja eläväisen luontoharrastajayhteisön. Pohdin myös, minkälaisia 
vaikutuksia ympäristöherätyksellä on ollut luontoharrastukselle yhteiskunnallisena 
toimintana. Tavoitteenani on tapauksen kautta luoda kuvaa luontoharrastuksesta 
osana tieteellisen ja kulttuurisen toiminnan kenttiä.

4.1 Kansallisromantiikka ja kotiseuturakkaus 
varhaisen luontoharrastuksen innoittajina

Luontoharrastuksen juuret Suomessa ulottuvat 1700-luvulle (Simola 2008a). Men-
neiden vuosisatojen Suomi oli Simolan mukaan eurooppalaisille eksoottinen kolkka, 
jonka luonnossa oli vielä 1800-luvullakin suuria tutkimattomia alueita. Tiedemie-
hille riitti töitä, mikä loi vahvan kenttätutkimuksen perinteen. Luontoharrastus oli 
tuolloin tutkimusretkeilytyyppistä herrasmiesharrastusta, joka osaltaan loi pohjaa 
luonnonsuojelun ja luonnon tutkimuksen synnylle (Kauppinen 2007). Kenttätutki-
mukseen valikoitui henkilöitä, jotka olivat kiinnostuneita luonnosta elämyksellisenä 
kokonaisuutena, ja näin valikoituneessa harrastaja- ja tutkijakunnassa myös luon-
nonsuojeluaate sai vastakaikua jo varhaisessa vaiheessa (Simola 2008a). Suomi siir-
tyi vuonna 1809 Venäjän autonomiseksi suurruhtinaskunnaksi, minkä seurauksena 
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kansallisuusaate alkoi vähitellen vahvistua. Luontokiinnostuksen lisääntyminen oli 
kytköksissä kansallistunteen nousuun.

1700-luvun hyödyn aikakaudella luonto nähtiin vastuksena ja elinkeinojen pe-
rustana. Seuraavalla vuosisadalla romantiikan ideoiden valossa luonto näyttäytyi 
myös elämysten tarjoajana ja itsessään arvokkaana. J.L. Runeberg ja Sakari Topeli-
us kuvasivat Suomen luontoa ja luontoelämyksiä kirjoissaan. Myös maalaustaiteel-
la on ollut suuri vaikutus suomalaisten maisemien arvostukseen (Simola 2008b). 
Liikenneyhteyksien kehittyessä erämaaluonto tuli maisemamaalarien ulottuville. 
Tunnetuimpia suomalaisen kansallismaiseman ihannetta luoneita taiteilijoita ovat 
Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt ja Pekka Halonen. 1890-luvulla valokuvaus 
nousi luonnonkuvauksessa maalaustaiteen rinnalle. I.K. Inha kiersi kameroineen 
Suomea polkupyörällä ja julkaisi vuonna 1896 teoksen Suomi kuvissa, jossa hän 
muun muassa murehti aarniometsien häviötä. Monet luontokuvaajat, kuten Einari 
Merikallio, Yrjö Kokko ja Heikki Willamo ovat kukin aikanaan puhuneet luonnon-
suojelun puolesta. Heikki Simola kirjoittaa, että samalla tavoin kuin maalaustaiteen 
klassikoihin tiivistyivät kansallisen identiteetin ainekset, myös luontovalokuvista on 
poimittavissa avainkuvia joihin tiivistyy tietyn suojelukysymyksen olemus. 

Luonnonharrastuksen historiaa tunnetaan myös Pirkanmaalla ainakin 1700-lu-
vulle asti. Keskeisenä henkilönä tuolta ajalta mainitaan usein silloisen Pirkkalan 
Kaarilan kartanossa5 syntynyt Pehr Adrian Gadd, joka teki havaintoja Tampereen 
luonnosta ja tunnettiin niin kasvi- kuin hyönteistutkijanakin (Järventausta 2011, 
Kääntönen 1988a). Gadd liikkui Tampereen seudulla pitäjänkuvausta kokoamassa ja 
istutuksia tekemässä. Kaarilan kartanon alueella kasvaakin mielenkiintoista lajistoa, 
jonka taustalta löytyy itse Linné, ja muun muassa Tampereen korkeimmat metsä-
lehmukset6 (Korte & Kosonen 2003). Gadd ei ollut ainoastaan luonnon harrastaja, 
vaan opiskeli Turun akatemiassa, toimi luonnonhistorian dosenttina ja hoiti kemian 
professuuria vuodesta 1761 kuolemaansa asti. Suomen ensimmäinen tieteellinen seu-
ra, Societas Pro Flora et Fauna Fennica (SFFF) perustettiin vuonna 1821 Turussa. 
Seuran tavoitteena oli Suomen suurruhtinaskunnan eläin- ja kasvimaailman tutki-
minen, ja seuran jäsenet ryhtyivät keräämään eläin- ja kasvinäytteitä pysyvien koko-
elmien perustamiseksi (Skytén 2010). Kokoelmia oli kerätty jo tätä aikaisemminkin, 
sillä jo vuonna 1811 Turun akatemian kokoelmat käsittivät yli 10 000 kasvilajia, ja 
lintukokoelmaan oli karttunut keräilyn ja lahjoitusten tuloksena satoja lajeja läheltä 
ja kaukaa (Lehikoinen et al. 2009). Suomalainen lintututkimus ja perhostutkimus 
olivat Turun akatemiassa päässeet hyvää alkuun (Mikkola et al. 2005). Turun Ku-

5 Nykyään osa Tampereen kaupungin Raholan kaupunginosaa.
6 Kaarilan kartanon alueella kasvoi Suomen toiseksi korkein 250-vuotias metsälehmus, ns. Gad-
din lehmus, jonka kaupunki päätti kaataa turvallisuussyistä sisältä lahona. Alueen asukkaat vastus-
tivat historiallisen puun kaatamista aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti, mutta puu kaadettiin 
2008. Pätkä onttoa runkoa on nähtävissä ja läpi ryömittävissä Tampereen luonnontieteellisessä mu-
seossa.
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ninkaallisen Akatemian tiloissa sijainneet Gaddin ja muiden tutkijoiden keräämät 
kokoelmat kuitenkin tuhoutuivat Turun palossa vuonna 1827. Turun palon jälkeen 
seura siirtyi Helsinkiin ja palossa tuhoutuneiden kokoelmien kerääminen aloitettiin 
uudelleen.

Harrastus luonnontieteisiin lisääntyi tamperelaisen kasviharrastaja Matti Kään-
tösen mukaan 1800-luvun loppupuolella Darwinin polveutumisopin rantauduttua 
Suomeen. Harrastuneisuuden lisääntymisen taustalla oli myös suomalaisuusaatteen 
ja kotiseutuharrastuksen nousu (Kääntönen 1975, 2007). Monet varhaisista luon-
nontutkijoista eivät olleet toiminnassaan pitkälle erikoistuneita, vaan tutkivat ja 
keräsivät monipuolisesti niin kasveja, hyönteisiä kuin lintujakin. 1800-luvulta tun-
netaan jo useita keräilijöitä ja luonnon tutkijoita, joko Pirkanmaalla syntyneitä tai 
muualta tulleita, jotka retkeilivät Tampereen seudulla (Järventausta 2011, Kääntö-
nen 1988a). Useimmat heistä olivat korkeasti koulutettuja, lääkäreitä tai luonnon-
tiedettä lähellä olevan alan tohtoreita. Helsingissä syntynyt ja Turussa opiskellut 
eläinlääketieteen dosentti, Helsingin hyönteismuseon esimiehenäkin toiminut John 
Sahlberg teki useita keräilyretkiä Pirkanmaalle 1800-luvulla. Societas Pro Flora et 
Fauna Fennican lehdessä julkaisemassaan kirjoituksessa vuodelta 1876 Sahlberg 
mainitsee Pirkanmaalta löytämänsä kaksi Suomelle uutta lajia (Järventausta 2011). 
Luonnontieteellisen keskusmuseon eläinmuseo julkaisee edelleen hänen nimeään 
kantavaa hyönteistieteellistä aikakauslehti Sahlbergiaa. 1800-luvulla luontoharras-
tuksen yleistymiseen keskeisinä vaikuttivat perustetut luonnontieteelliset seurat ja 
niiden käynnistämä julkaisutoiminta, joka mahdollisti tiedonvälityksen laajemmalle 
yleisölle. Tuohon aikaan tieteen kieli Suomessa oli ruotsi. SFFF:n julkaisutoiminta 
käynnistyi vuonna 1848 Notiser ur Sällskapets Pro Fauna et Flora Fennica förhandlin-
gar -sarjan ensimmäisen niteen ilmestyessä.

Lintujen kevätmetsästyksellä ja munien keruulla oli etenkin syrjäseuduilla suuri 
merkitys ihmisravinnon lähteenä (Vuorisalo et al. 1999). 1900-luvun alussa Suomen 
saaristolintukannat olivatkin Timo Vuorisalon ja kumppaneiden mukaan aallon-
pohjassa. 1600- ja 1700 -luvuilla monista lintulajeista maksettiin tapporahaa; hävi-
tettäviin lajeihin luettiin muun muassa varpuset ja muut ”vahingolliset pikkulinnut” 
(emt.). Tapporahajärjestelmästä sai metsästäjien huonon lajintuntemuksen vuoksi 
kärsiä moni rauhoitettukin lintulaji. Eläinsuojeluliike organisoitui yhdistyksiksi en-
nen luonnon- ja ympäristönsuojelua ja ensimmäiset vetoomukset lintujen kevätmet-
sästyksen rajoittamiseksi tehtiin 1700-luvulla. Näkemys lintujensuojelusta oli edel-
leen valikoiva: petolintuihin suhtauduttiin kielteisesti eikä lintujensuojelu ulottunut 
esimerkiksi metsästettäviin lintuihin. Yksittäiset ihmiset harjoittivat lintujensuoje-
lua pesäpönttöjä asettamalla jo 1800-luvulla.

Sakari Topelius perusti Helsinkiin Ruotsin mallin mukaan Kevätyhdistyksen 
pikkulintujen suojelemiseksi (Majföreningen till småfåglarnas skydd) vuonna 1870. 
Topelius oli perustamassa myös Helsingin eläinsuojeluyhdistystä 1874 (Leikola 
2008). Kaupungistumisen myötä mielenkiinto kohdistui ihmisen seuralaisena – tai 
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riesana – kaupungissa viihtyviin lajeihin, ja varhaisten ympäristöongelmien kuten 
huonon ilmanlaadun ja puutteellisen hygienian vuoksi syntyi kaipuu maalle ja puh-
taaseen luontoon. 1800-luvulta 1900-luvun puoliväliin yksi suomalaisten koulupoi-
kien lempiharrastuksista oli linnunmunien keräämien ja pesien tuhoaminen (Meh-
tälä & Vuorisalo 2006), mikä myös toi eläinsuojelijoille aihetta kritiikkiin. Mehtälä 
ja Vuorisalo eivät pidä tätä pelkästään negatiivisena ilmiönä ja osoituksena luonnosta 
vieraantumisesta, sillä sellaisenaan ei-toivottu pesärosvous lisäsi koululaisten biolo-
gian tuntemusta ja kiinnostusta luontoon. Kevätyhdistyksen kaltaisia yhdistyksiä 
syntyi muuallekin Suomeen ja niihin kuului parhaimmillaan vuonna 1987 jopa 
30 000 koululaista. Pian tämän jälkeen toiminta hiipui ja Kevätyhdistyksen toimin-
taa jatkamaan perustettiin vuonna 1895 Sylviayhdistys, joka pyrki kannustamaan 
koululaisia lintujen tarkkailuun (Vuorisalo et al. 1999).

Elias Lönnrot tunnetaan parhaiten Suomen kansalliseepoksen Kalevalan ke-
rääjänä. Lönnrot edisti merkittävällä tavalla suomen kielen kehittymistä luomalla 
suomenkielistä sanastoa, mutta hän oli myös lääkäri ja itseoppinut kasvitieteilijä. 
Lönnrotin Flora Fennica (Suomen kasvisto) ilmestyi vuonna 1860 ja sen merkitys 
kasvitieteen kehitykselle oli keskeinen. Flora Fennica perustui hieman aikaisem-
min ilmestyneeseen ruotsalaiseen kasvioon, jonka Lönnrot käänsi suomeksi ja so-
velsi Suomen kasvillisuutta vastaavaksi. Kasviston toinen uudistettu painos ilmesty 
kuusi vuotta myöhemmin suomenkielisellä nimellä Suomen kasvisto. Vuonna 1896 
suomenkieliset luonnontieteen opiskelijat perustivat biologian seura Vanamon (nimi 
oli tuolloin Vanamo – suomalaisen luonnontieteen ystävät). Kielikysymys oli yh-
distyksen toiminnassa varsin keskeinen, sillä sen tarkoitukseksi mainittiin ”edistää 
suomen kielen käytäntöä luonnontieteiden, varsinkin kasvi- ja eläintieteen alalla” 
(Teräs 2006). Seuran suururakka toiminnan alussa oli suomenkielisen tiedesanas-
ton luominen ja suomenkielisten kasvien ja eläinten nimien kerääminen. Vuodesta 
1897 Vanamo alkoi julkaista yleistajuista luonnontieteellistä aikakauslehteä, Luon-
non Ystävää (vuodesta 1947 Luonnon Tutkija). Vuonna 1920 perustettiin seuran 
oma tieteellinen aikakauslehti Annales Societatis Zoolog.-Botanicae Fennicae Vanamo. 
Huolimatta paperin säännöstelystä sodan jälkeen Vanamon tieteellinen tutkimus- ja 
julkaisutoiminta voimistui. Seura perusti 1946 uuden julkaisusarjan Suomalaisen 
Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon pöytäkirjat ja tiedonannot, josta muo-
dostettiin kasvi- ja eläintieteelliset sarjat Annales Botanici Fennici ja Annales Zoologici 
Fennici. Julkaisutoiminnan lisäksi seuran toimintamuotoja ovat olleet muun muassa 
kasvikartoitusten tekeminen, retkien ja luentotilaisuuksien järjestäminen sekä sti-
pendien myöntäminen opiskelijoille. Seura on vaalinut tutkijoiden ja harrastajien 
yhteistyötä ja edistänyt tutkijoiden ja tutkimuksen käyttäjien vuoropuhelua.

Suomen ja koko Pohjolan luonnonsuojeluaatteen lähtölaukauksena pidetään 
Leikolan mukaan tutkimusmatkailija A.E. Nordenskiöldin 1880 julkaistua kirjoi-
tusta ”Ehdotus valtiopuistojen perustamiseksi Pohjoismaihin” (Leikola 2008). Suo-
meksi teksti ilmestyi valtion ensimmäisen luonnonsuojeluvalvojan Rolf Palmgrenin 
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pääteok sessa Luonnonsuojelu ja kulttuuri vuonna 1922. Teoksessa Palmgren kuvasi 
suomalaisen luonnonsuojeluaatteen syntyvaiheita ja otti kantaa suojelun puolesta. 
Kansallispuistojen piti Nordenskiöldin mukaan sijaita vaikeapääsyisillä syrjäseuduil-
la, joilla metsätalouden harjoittaminen olisi joka tapauksessa kannattamatonta. Li-
sääntyvä teollistuminen ja liikenne olivat 1830-luvulla Saksassa joutuneet ensi kerran 
konfliktiin luonnon puolustajien kanssa. Yhdysvalloissa Yosemiten osavaltiopuisto 
perustettiin vuonna 1864 ja maailman ensimmäinen kansallispuisto Yellowstone 
vuonna 1872. Suomessa seurattiin muun maailman tapahtumia ja luonnontutkijat 
ryhtyivät puhumaan Nordenskiöldin esityksestä. Kansallispuistoaatteen ja lintujen-
suojeluaatteen yhdistäjäksi Suomessa tuli Leikolan mukaan 1800- ja 1900 -lukujen 
vaihteessa eläintieteen professori J.A. Palmén. Lintujen tutkijana tunnettu Palmén 
perusti ostamalleen tilalle Tvärminnen eläintieteellisen tutkimusaseman, joka hä-
nen kuoltuaan siirtyi Helsingin yliopistolle. Palmén toimi sekä Suomen Maantie-
teellisessä Seurassa että Societas pro Fauna et Flora Fennicassa ja puhui molemmissa 
kansallispuistojen perustamisen puolesta. Palmén vertasi alkuperäisen luonnon säi-
lyttämistä työhön, jota Lönnrot ja muut olivat tehneet suomalaisen kansanperinteen 
keräämiseksi (Leikola 2008). Hän piti myös välttämättömänä, että perustettaisiin 
erityinen luonnonsuojeluyhdistys suojelutyötä jatkamaan. Tämä tavoite toteutui 
kansallisella tasolla yli kolme vuosikymmentä myöhemmin. Venäläinen vallanpitäjä 
ei katsonut hyvällä suomenmielistä suojeluaatetta, mutta senaatti asetti kuitenkin 
1907 niin sanotun suojametsäkomitean, joka otti ohjelmaansa luonnonpuistojen 
perustamisen. Ensimmäinen varsinainen luonnonpuisto perustettiin Lappiin Mal-
latunturille 1916.

Suomen ensimmäinen luontokerho perustettiin Vaasan ruotsalaisessa lyseos-
sa vuonna 1883 (Telkänranta 2008a). Maamme vanhin luonnonsuojeluyhdistys, 
Kuopion luonnon ystävät, perustettiin vuonna 1896. Yhdistyksen tavoitteena oli 
luonnontuntemukseen ja -tutkimiseen innostaminen (Kauppinen 2007). Perusta-
mistaan seuraavana vuonna yhdistys käynnisti luonnontieteellisen museon syntyyn 
johtaneen aineistonkeruun, kun lehtori Benjamin Ståhlberg lahjoitti yhdistyksen 
kokouksessa kolme täytettyä pöllöä museon alkupääomaksi. Muutamia vuosia myö-
hemmin luonnonharrastus ja tutkimus alkoi järjestyä Tampereellakin, kun vuosina 
1899–1907 Tampereen oppikouluihin perustettiin Vuokko-, Kataja-, Kielo- ja Käpy 
-nimiset luontokerhot (Kääntönen 1994). Luontokerhotoiminnan käynnistymises-
sä keskeinen rooli oli luonnonhistorian opettajilla. Kerhojen toimintaan osallistui 
henkilöitä, joista tuli tamperelaisen luonnonharrastuksen ja -tutkimuksen keskeisiä 
vaikuttajia. Vuonna 1902 Tampereen reaalilyseon Vuokko-kerhon puheenjohtaja-
na toimi tuolloin 17-vuotias Thorwald Grönblom (Kuusela 2011b), josta muodostui 
tamperelaisen luonnonharrastuksen kantava hahmo.

Tampereen geologia oli tullut tunnetuksi J.J. Sederhomin tutkimusten ansiosta 
vuosisadan vaihteessa, ja Tampereen suomalaisessa yhteiskoulussa luonnonhistori-
an opettajana työskennellyt A.M. Heikel (Heikinheimo) esittikin 1904 luonnon-
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tieteellisen yhdistyksen perustamista geologian pohjalle (Kääntönen 1975). Noihin 
aikoihin oli herännyt ajatus maakunnallisen Hämeen museon perustamisesta, ja 
luonnontieteellisen yhdistyksen tarkoitukseksi nähtiin laajojen luonnontieteellisten 
kokoelmien aikaansaaminen museon luonnontieteellistä osastoa varten. Museoasiaa 
ajoi Helsingin yliopiston Hämäläis-Osakunnan kuraattori, maisteri Julius Ailio 
(Kääntönen 2008). Hanke Hämeen museon saamiseksi Tampereelle oli Kääntösen 
mukaan tärkeä kimmoke Tampereen luonnontieteellisen yhdistyksen perustamiselle. 
Vuonna 1905 Tampereen suomalaiseen yhteiskouluun tuli opettajaksi maisteri K.H. 
Hällström, joka oli Helsingissä toiminut luonnontieteellisen Vanamo-yhdistyksen 
sihteerinä. Yhdessä maisteri Heikinheimon kanssa hän teki aloitteen luonnontie-
teellisen yhdistyksen perustamiseksi. Yhdistyksen perustamista valmistelemaan 
kokoontui opettajavaltainen joukko toukokuussa 1905. Suurlakon aiheuttamien le-
vottomuuksien vuoksi Tampereen luonnontieteellisen yhdistyksen perustava kokous 
siirtyi pidettäväksi helmikuussa 1906 (Kääntönen 1975).

Kuopiossa luonnontieteellinen museotoiminta pääsi varsinaisesti käyntiin vuon-
na 1907, kun museo pääsi muuttamaan väliaikaisista tiloista nykyiseen Kuopion 
museorakennukseen. Samana vuonna Tampereella perustettiin Hämeen museoseu-
ra ajamaan Hämeen museohanketta ja luonnontieteellinen yhdistys hankki kokoel-
miin ensimmäiset täytetyt eläimet. Hämeen museo avautui jo seuraavana vuonna 
1908. Luonnontieteellisen aineiston kerääminen oli kuitenkin käynnistynyt vaati-
mattomasti. Luonnontieteellinen yhdistys anoi Tampereen kaupungilta 300 markan 
avustusta kokoelmien kartuttamiseen. Avustusta ei kuitenkaan saatu, eikä Hämeen 
museon luonnontieteellinen osasto yhdistyksen resurssien puutteessa toteutunut 
(Kääntönen 2008).

Tampereen luonnontieteellisen yhdistyksen toimintamuodoiksi suunniteltiin ret-
kiä, lehdistössä julkaistavia tiedonantoja luonnosta, kokouksia ja yhteistyötä oppi-
koulujen luontokerhojen kanssa. Toimintaan haluttiin mukaan myös nuoriso, eikä 
siitä siten tulisi muodostua liian tieteellistä (Kääntönen 1975). Yhdistyksen tarkoitus 
oli myös jakaa tutkimusstipendejä ja palkintoja sekä kerätä luonnontieteellisiä ko-
koelmia ja havaintomuistiinpanoja. Yhteydenpito koululaisyhdistyksiin sujui varsin 
hyvin, sillä kerhojen kuraattorit osallistuivat luonnontieteellisen yhdistyksen toimin-
taan. Tuohon aikaan myös Tampereella harrastettiin kansanomaisten eläin- ja kas-
vinimien keräilyä. Luonnontieteellisen yhdistyksen sihteeri, tyttökoulun opettajana 
työskennellyt Eva Borg sai keruutyöhön mukaan muutamia tyttökoulun oppilaita. 
Kerätyt nimet julkaistiin Vanamon Luonnon ystävä -lehdessä. Vuosina 1907 ja 1908 
Tampereen luonnontieteellisen yhdistyksen toiminta oli aktiivista, mutta maisteri 
Heikinheimon muutto pois Tampereelta vuonna 1909 lamautti Kääntösen mukaan 
pahasti yhdistyksen toimintaa. Kokouksia pidettiin vain harvakseltaan, eikä yhdis-
tys kokoontunut enää vuoden 1915 jälkeen. Oppikoulujen luontokerhojen toiminta-
kin oli taantunut. 



91Rakkaudesta luontoon

Hiljaiselon jälkeen vuonna 1932 Tampereen lyseolle kokoontui 21 ihmisen jouk-
ko Thorwald Grönblomin aloitteesta pohtimaan luonnontieteellisen yhdistyksen pe-
rustamista uudelleen Tampereelle (Kääntönen 1988a). Kokouksen koolle kutsunees-
sa lehti-ilmoituksessa todettiin, että ”luonnontuntemusta harrastavia henkilöitä on 
Tampereellakin siksi runsaasti, että sellaisen seuran tai yhdistyksen perustaminen, joka 
ottaisi tehtäväkseen jäsentensä luonnontuntemuksen kehittämisen, on tarpeen vaatima” 
(Kääntönen 1972). Tapaamisen tuloksena perustettiin Tampereen Luonnon Ystävät, 
jonka merkitys luonnonharrastuksen synnyttäjänä ja kehittäjänä Tampereen seu-
dulla on Kääntösen mukaan ollut aivan ratkaiseva. Sateenvarjo- ja keppitehtailija, 
hyönteistutkija Grönblomista tuli yhdistyksen puheenjohtaja ja siinä tehtävässä hän 
vaikuttikin vuoteen 1964 saakka. Tampereen Luonnon Ystävät peri aikaisemman 
luonnontieteellisen yhdistyksen omaisuuden, johon kuului sammaltutkija V.F. Brot-
heruksen sammalleksikaattikokoelma sekä 17 täytettyä eläintä. Yhdistys otti kes-
keiseksi tavoitteekseen kokoelmien keräämisen myöhemmin perustettavaa biologista 
museota varten. Yhdistyksen jäsenet ja monet ulkopuoliset lahjoittivat aineistoa ja 
kokoelmia täydennettiin myös ostoilla.

Suomeen saatiin luonnonsuojelulaki maamme itsenäistymisen jälkeen, vuonna 
1923. Luonnonsuojelurintamalla ei Leikolan mukaan tapahtunut pitkään aikaan 
mitään konkreettista, mutta kansallispuistojen perustamista pohdittiin edelleen. 
Ehdotuksen laatiminen tulevista kansallis- ja luonnonpuistoista annettiin kasvitie-
teen professori Kaarlo Linkolan tehtäväksi. Suunnitelma valmistui 1926 ja kaksi 
vuotta myöhemmin eduskunta päätti neljän kansallispuiston ja seitsemän luonnon-
puiston perustamisesta (Leikola 2008). Laki luonnonsuojelualueista vahvistettiin 
vasta 1938 ja kaksi suunnitelluista luonnonpuistoista jätettiin pois. Samana vuonna 
joukko tieteellisiä seuroja – Societas pro Fauna et Flora Fennica, Suomen Maantie-
teellinen Seura, Suomen Metsätieteellinen Seura ja Vanamo-seura – järjesti kokouk-
sen luonnonsuojelun edistämiseksi. Leikola kirjoittaa seurojen päättäneen perustaa 
erityisen yhdistyksen luonnonsuojelua ajamaan, kuten Palmén oli jo vuosikymmeniä 
aikaisemmin ehdottanut. Yhdistys sai nimekseen Suomen Luonnonsuojeluyhdistys 
ja puheenjohtajakseen kasvitieteilijä Kaarlo Linkolan. Sanomalehdissä julkaistussa 
kokouskutsussa yhdistyksen tarvetta perusteltiin seuraavin sanoin:

Luonnon varjeleminen vaurioilta, jotka eivät ole välttämättömiä, on kaikkien si-
vistyskansojen keskuudessa muodostunut tärkeäksi aatteelliseksi ja käytännölliseksi 
pyrkimykseksi. Meilläkin on olemassa ajanmukainen luonnonsuojelulaki, ja vii-
me helmikuussa perustettiin kauan odotetut kansallis- ja luonnonpuistot valtion-
maille. Kokemus on kuitenkin jo ehtinyt näyttää, ettei pelkkä virallinen toiminta 
luonnon suojelemiseksi riitä. Tarvitaan yksityisestä harrastuksesta, lämpimästä 
sydämestä versovaa työskentelyä kaikkien kansankerrosten voittamiseksi luonnon-
suojelun ystäviksi ja toteuttajiksi. (Poutanen & Suominen 2008.)
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Suomen luonnonsuojeluyhdistys ehti toimia vuoden verran ennen toisen maailman-
sodan puhkeamista syksyllä 1939. Talvi- ja jatkosodan aikanakin luonnon tunte-
mukselle oli kysyntää, ja yhdistyksen Helsingissä järjestämät retket, etenkin lintu-
retket, osoittautuivat suosituksi vastapainoksi sota-ajan arjelle (Poutanen 2008b). 
Yleisölle tarkoitettujen linturetkien perinteen käynnisti vuonna 1924 perustettu 
Suomen Lintutieteellinen yhdistys, joka järjesti retkiä Helsingin Vanhankaupun-
ginlahdelle (Nieminen 2008). Sota-aika ei voinut olla vaikuttamatta luonnonsuo-
jeluyhdistyksenkään toimintaan, kun monet yhdistyksen toimijat joutuivat ase-
palvelukseen, eivätkä kaikki palanneet rintamalta (Poutanen & Suominen 2008). 
Sota-aikana pommitukset ja ulkonaliikkumiskiellot rajoittivat maastossa retkeilyä, 
joten harrastustoiminta supistui sisätiloissa pidettyihin esitelmiin. Jatkosodan aikana 
vuonna 1943 perustettiin oppikoulujen luontokerhojen yhdyssiteeksi Luonto-Liitto. 
Yhdistyksen piti aluksi olla vain kemiankerhojen yhdysside, mutta joukon jäätyä vä-
hälukuiseksi mukaan kelpuutettiin myös muiden luonnontieteiden harrastuskerhoja 
(Telkänranta 2008a). Luonto-Liitto oli koululaisten oma järjestö, johon kutsuttiin 
kuraattoreiksi kokeneempia aikuisia. Sodan jälkeen 1950-luvulla järjestön retket ja 
leirit muodostuivat keskeisiksi osiksi toimintaa.

4.2 Museohaave toteutuu Tampereella, luontoharrastus erikoistuu

Tampereen Luonnon Ystävien yhdistys keskittyi perustamisensa jälkeen tarmok-
kaasti luonnontieteellisten näytteiden keräämiseen tavoitteenaan luonnontieteellisen 
museon saaminen Tampereelle. Kokoelmia säilytettiin Tampereen lyseon tiloissa. 
Hyönteiskokoelmat karttuivat erityisesti Thorwald Grönblomin ansiosta. Hyönteis-
harrastaja muistutti haastattelussa kokoelmien ja harrastustoiminnan merkityksestä 
museolle:

Miksi täällä on tämä museo? Sehän on tämä kuuluisa Grönblom, elikkä jota 
itte en oo tavannut mutta olen tavannut ihmisiä jotka hänet ovat tavanneet. Ja 
hän oli tämmönen tehtailija ja taloudellisesti riippumaton, vaikka hän poltti sen 
tehtaansakin kyllä. Ja hän sitten harrasti monella tavalla, monikerroksisesti, ja 
innosti semmosen poikajoukon. Sitten niillä oli semmonen ihmeellinen vaihto-
systeemi koulujen kanssa. Kouluilla oli jotain kokoelmia ja näillä oli kokoelmia, 
joitain sitoumuksia keskenään. Ja perustivat sitten nämä kokoelmat. Eli eihän ole 
museota ilman kokoelmia, nämä seinät, seiniä kyllä on. Mutta mistä niitä sisuksia 
sitten sais? Niin nämä sisukset on kyllä puhtaasti Grönblomin ansiota. Jos sitten 
ajattelee kokoelmia, niin on meidänkin yhdistys sitten kantanut tänne useamman 
tuhatta näytettä ihan tässä nyt, ei mulla ole tarkkoja lukuja, mutta paljon on, ja 
ne on sitten harvinaisia kaikki. Että on kannettu kortta kekoon. [H28]
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1900-luvun alussa luonnontieteellisiä kokoelmia kartutettiin vielä metsästyksen ja 
keräilyn avulla. Kasvikokoelmien pohjaksi Luonnon Ystävien yhdistys sai joidenkin 
Tampereen lyseon oppilaiden herbaariot vuonna 1933 sekä muiden kasvitutkijoiden 
lahjoituksia (Kääntönen 2007). Eläinkokoelmat karttuivat myös monien preparaat-
toreiden lahjoitusten kautta. Kokoelmien karttuminen mahdollisti vuonna 1934 en-
simmäisen luonnontieteellisen näyttelyn järjestämisen Tampereen taidemuseon ti-
loissa (kuva 4). Aamulehti kirjoitti 22.4.1934: ”näyttely edustaa kulttuuriharrastusta, 
joka luonteeltaan on mitä kansantajuisin, mutta johon julkisuudessa ei kaupungissamme 
ole juuri paljoakaan huomiota omistettu.”

Vuonna 1936 Tampereen lyseo muutti uuteen rakennukseen Pyynikintorin lai-
dalle, ja luonnonystävien kokoelmat saivat tilaa biologian luokkahuoneessa. Koko-
elmien karttuessa tilat kävivät kuitenkin ahtaaksi, sillä vuonna 1942 kokoelmissa 
oli jo esimerkiksi 312 täytettyä lintua. Tampereella käytiin eri tahojen kesken neu-
votteluita museotalon saamiseksi kaupunkiin. Luonnon ystävien yhdistys osallistui 
neuvotteluihin ja liittyi vuonna 1939 perustetun museotaloyhdistyksen jäseneksi 
(Kääntönen 1972). Yhdistyksen toiminta hiljeni sotavuosien aikana mutta elpyi pian 
uudelleen. Sodan jälkeen vuonna 1946 luonnonystävien yhdistys järjesti yleisölle lin-
tunäyttelyn ja vuonna 1948 jälleen taidemuseossa luontonäyttelyn, jossa oli esillä 
lähinnä Grönblomin hyönteisiä. Jälkimmäisen näyttelyn tuloista jaettiin avustuksia 
yhdistyksen ansioituneille jäsenille tutkimuksia varten. Näyttelyt kiinnostivat ylei-

Kuva 4: Tampereen Luonnon Ystävien kasvi- ja hyönteiskokoelmia esiteltiin Tampereen 
taidemuseon tiloissa järjestetyssä näyttelyssä vuonna 1934. Kuva: Vapriikin kuva-arkisto



94 Minna Santaoja

söä ja tätä perusteena käyttäen vuosina 1952 ja 1958 Tampereen Luonnon Ystävät 
kääntyi kaupunginhallituksen puoleen kokoelmatiloja koskien. Vastaus oli kuiten-
kin kielteinen, kuten aikaisemmin Luonnon Ystävien pyytäessä avustusta luonnon-
tieteellisten kokoelmien kartuttamiseen (Kääntönen 2007). Tilanpuutteesta johtuen 
eläintieteellisiä kokoelmia ei voitu kasvattaa. Luontoharrastustoiminta jatkui tästä 
lannistumatta vilkkaana. Luonto-Liiton talvipäiviä vietettiin Tampereella vuonna 
1955, päiville osallistui 150 luontoliittolaista. Thorwald Grönblom piti osallistujille 
esitelmän suurperhosten levinneisyydestä Suomessa (Heimonen & Kaaro 1999).

Vuonna 1960 Tampereen Luonnon Ystävät järjesti jälleen luonnontieteellisten 
kokoelmien näyttelyn Pyynikintorin laidalla nuorisolautakunnan tiloissa. Kaupun-
ginjohtaja Oiva Kaivolan näyttelyvierailun seurauksena ajatus luonnontieteellisen 
museon perustamisesta sai viimein kannatusta myös Tampereen kaupungin johdol-
ta. Kaupunginhallituksen asettama toimikunta esitti nykyisen pääkirjasto Metson 
paikalla, Hämeenpuiston ja Pirkankadun kulmauksessa, sijainnutta Kaipion taloa 
kokoelmien sijaintipaikaksi (kuva 5). Kaipion talon alakertaa ryhdyttiin kunnos-
tamaan museo- ja näyttelytilaksi. Vuonna 1961 luonnontieteellinen museo avattiin 
juhlallisesti. Tampereen kaupunki sitoutui valtuuston päätöksellä huolehtimaan 
Luonnon ystävien kokoelmista ja ne lahjoitettiin kaupungille. Luovutettaessa ko-
koelmat luetteloitiin tarkasti. Museolle valittiin johtokunta, jossa Luonnon ystävien 
yhdistystä edusti Thorwald Grönblom. Ensimmäisenä museonhoitajana toimi pre-
paraattori Eero Pajarre. Luonnontieteellisen museon perustaminen toteutti lopulta 
Luonnon Ystävien yhdistyksen keskeisen tavoitteen.

Karen Rader ja Victoria Cain (2008) ovat tarkastelleet luonnontieteellisissä mu-
seoissa tapahtuneita muutoksia Yhdysvalloissa 1930-luvulta 1980-luvulle. Museoissa 

Kuva 5: Tampereen luonnontieteellinen museo avattiin pääkirjasto Metson paikalla 
sijainneessa Kaipion talossa vuonna 1961. Kuva: Vapriikin kuva-arkisto.
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tapahtui kyseisellä ajanjaksolla heidän mukaansa asteittainen siirtyminen luonnon-
historiasta luonnontieteen esittelyyn, mikä näkyi museoiden näyttelytoiminnassa. 
Muutos liittyi Raderin ja Cainin mukaan laajempaan keskusteluun museoiden teh-
tävästä tutkimusinstituutioina ja tieteellisen kasvatuksen tarjoajina. Taustalla oli 
poliittisia tavoitteita kansalaisten tieteellisen sivistyksen lisäämiseksi, ympäristöon-
gelmien ratkaisemiseksi ja kansakunnan talouden kohentamiseksi. Luonnontieteel-
liset museonäyttelyt kehittyivät yksityisistä kokoelmavitriineistä (curiosity cabinets) 
täytettyjen eläinten ja muiden näytteiden taksonomisiin esillepanoihin, ja katalo-
ginomaisista monimuotoisuuden esittelyistä tarkasti suunniteltuihin dioraamoihin, 
jotka pyrkivät visuaalisin keinoin kontekstualisoimaan luonnonolioita ja -ilmiöitä. 
Näyttelyihin lisättiin ääntä, liikkuvaa kuvaa ja jopa eläviä eläimiä. Samalla paino-
tettiin näyttelyiden interaktiivisuutta; museovieraat haluttiin valjastaa passiivisista 
katsojista tieteellisten kokeiden tekijöiksi. Kun dioraamojen ja muiden visuaalista 
esillepanoa korostavien näyttelytekniikoiden käyttö yleistyi, näyttelyiden raken-
taminen samalla professionalisoitui ja irtaantui tieteellisestä tutkimuksesta, mikä 
määritti uudelleen tieteentekijöiden ja yleisön suhdetta.

Kehityskulku ei Raderin ja Cainin mukaan ollut kaikille museotoimijoille mie-
leen ja muutosvaiheessa käytiin keskusteluja luonnontieteellisten kokoelmien ja 
kokonaisvaltaisten, ”keinotekoisten” visuaalisten esillepanojen pedagogisesta pa-
remmuudesta. Taksonomisen luonnon esittelyn kannattajat syyttivät rakennettuja 
dioraamoja luonnon väärentämisestä (nature-faking) ja uudenlaisen museopedagogii-
kan katsottiin soveltuvan paremmin lastentarhoihin. Luonnontieteellisten museoi-
den rinnalle alkoi muodostua uudenlaisia tiedettä popularisoivia keskuksia, jotka 
kamppailivat museoiden kanssa resursseista. Uudessa tilanteessa luonnontieteelliset 
museot joutuivat perustelemaan toimintaansa kuten luonnontieteellisten kokoel-
mien keruuta uusista näkökulmista. Kuten muutos museosta laboratoriotutkimuk-
seen, ei muutos luonnontieteellisiä kokoelmia esittelevästä museosta elämyksellisiin 
tiedekeskuksiinkaan ole ollut täydellinen, vaan erilaiset toimijat jatkavat toimintaan-
sa rinnan. Yhdysvalloissa tapahtunut muutos luonnontieteellisessä museokentässä on 
tapahtunut omanlaisenaan myös Suomessa, koskien niin Luonnontieteellistä kes-
kusmuseota kuin Tampereen museon kaltaisia pienempiä museoita. Uudenlaisen 
tiedekasvatuksen tuloa ilmentää muun muassa Vantaan Tikkurilassa vuonna 1989 
avattu Tiedekeskus Heureka. Rader ja Cain kirjoittavat, että museoiden historiaa 
ei ole syytä tarkastella vain paikallisesti, vaan laajemmassa tieteen ja yhteiskunnan 
muutosten kontekstissa.

Perustettaessa Tampereen luonnontieteellisen museon kokoelmissa oli yli 400 täy-
tettyä eläintä ja muun muassa noin 10 000 arkkia kasvinäytteitä. Museon näyttelyyn 
rakennettiin kuusi biologista ryhmää eli dioraamaa, jotka kertoivat elämästä joen 
varrella, rannalla, talvisessa metsässä, pihamaalla, keväisessä metsässä ja tunturissa 
(Kääntönen 2007). Vuodesta 1962 museon vetonaulana oli elävä lintuhämähäkki 
nimeltä Amalia, joka oli kulkeutunut Suomeen banaanilastin mukana. Hämähäkki 
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söi hiiren pari kolme kertaa vuodessa, eli toistakymmentä vuotta ja saavutti laajasti 
kuuluisuutta. Sen ruokailusta tehtiin televisio-ohjelmakin (Kuusela 2011b). Tampe-
reen luonnontieteellisen museon näyttely vaikuttaa 1960-luvulla noudatelleen sa-
manaikaisesti muualla vallalla olleita näytteillepanon trendejä, mutta myös museon 
tutkimustehtävä oli edelleen nousussa. Museon kokoelmat kasvoivat 1960-luvulla 
jatkuvasti. Vuonna 1963 luonnontieteellinen museo laajeni Kaipion talon kolman-
teen kerrokseen. Laajennuksen myötä museon yläkerrassa esiteltiin karhuja, majavia, 
joenvarsinäkymää, kettu ja sarvipöllö sekä huuhkajan pesä. Esillä oli lisäksi muuta-
kin materiaalia, kuten Grönblomin kokoelmista metsien ja kotien tuhohyönteisiä, 
kiviä ja fossiileja, sekä erikoisuuksia, kuten nelijalkainen kuovinpoikanen.

Tampereen luonnontieteellisen museon kasvikokoelmat olivat kasvaneet lahjoi-
tusten ja testamenttien myötä vuoteen 1968 mennessä siihen mittaan, että ne lii-
tettiin mukaan maailman kasvikokoelmia esittelevään kokoomateokseen eli niin 
sanottuun herbaarioindeksiin tunnuksella TMP (Kääntönen 2007). 1960-luvun 
lopussa museo siirrettiin johtokunnan alaisuudesta vasta perustetun kaupungin mu-
seolautakunnan alaisuuteen. Johtokunnan lakkauttamisen myötä yhteydet museon 
ja Tampereen Luonnon Ystävien välillä heikkenivät. Tähän vaikutti myös Eero Pa-
jarteen jääminen eläkkeelle museonhoitajan toimesta vuonna 1970. Vuosina 1970–
74 Tampereen luonnontieteellisen museon hoitajana toimi lintu- ja hyönteismies 
Ilmari Mäkisalo. Lipunmyyjänä museolla toimi toisinaan Matti Kääntönen, josta 
sittemmin tuli paikallisen kasviharrastuksen kantava hahmo ja kasvitieteellisen yh-
distyksen pitkäaikainen puheenjohtaja. Museolla vieraili erityisesti monia aktiivisia 
hyönteisharrastajia (Kuusela 2011b).

Kasvi- ja hyönteisharrastajat kokoontuivat Kaipion talon takahuoneessa, jonne 
kuljettiin ruostuneen metallisillan kautta, Kaipion kivitalosta viereisen puutalon 
vintille. Kääntönen (1972) mainitsee keskeisimpänä yhdistyksen jäsenistöä koossapi-
täneenä toimintamuotona kokoukset, joissa kuultiin esitelmiä ja jäsenten havaintoja. 
Esitelmöitsijöinä oli monia nimekkäitäkin luonnontutkijoita ja aiheiden kirjo oli laa-
ja. Kokouksien kantavana hahmona oli puheenjohtaja Grönblom. Hänet tunnetaan 
etupäässä hyönteistutkijana, mutta Kääntönen kirjoittaa hänellä olleen luontohar-
rastuksensa monipuolisuuden vuoksi edellytykset toimia yhdistystä koossa pitävänä 
ja harrastusta synnyttävänä voimana. Grönblomin monipuolisesta luontoharrastuk-
sesta todistavat hänen yhdistyksen kokouksissa pitämänsä esitysten aiheet: Suomen 
tikoista, Kotiemme tuhohyönteisistä, Lintuaiheista maailman postimerkeissä, Suo-
men Salix (paju)-lajeista ja niiden sekamuodoista, Litorinakauden fossiilisia pähki-
nöitä ja Kovakuoriaisia Tampereen seudulla (Kääntönen 1972). 

Kaipion talon alakerta toimi oopperan harjoitussalina. Nämä kokemukset ja 
Thorwald Grönblomin värikkään persoonan ympärille kerääntynyt hyönteisharras-
tajien joukko innoittivat Pekka Kuuselan kirjoittamaan radiokuunnelman tampe-
relaisesta hyönteisharrastuksesta ja ”museon ja oopperan kummituksista” (Kuusela 
2011a). Kuusela muistelee, kuinka silloinen museonhoitaja esitteli tunnettua hyön-
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teisharrastajaa: ”Tämä herra Grönblom tietää kaiken hyönteisistä. Hän osaa puhua 15 
kieltä ja hän hukkaa sateenvarjoja enemmän kuin me muut lyijykyniä. Hän myös ki-
roilee, mutta se ei ole vaarallista.” Tamperelaiseen luontoharrastukseen ja luonnontie-
teellisen museon syntyyn keskeisesti vaikuttanut Thorwald Grönblom kuoli vuonna 
1971. Hänen mittavan perhoskokoelmansa saamiseksi Tampereen museolle käytiin 
neuvotteluja. Vastoin odotuksia Grönblom ei ollut testamentannut kokoelmia hänel-
le tärkeälle paikalliselle museolle tai yhdistykselle. Kokoelmat siirrettiin Helsingin 
eläinmuseoon, josta ne palasivat kotiinsa vasta vuonna 2009 (Kuusela 2011b). Per-
hostutkijain kerhon puheenjohtajana Grönblomia seurasi Jaakko K. Kangas.

Luonnontieteellisten kokoelmien kasvu jatkui 1970-luvulla. Täydennystä saatiin 
harrastajilta erityisesti hyönteiskokoelmiin (Kääntönen 2007), ja museo sai myös 
useita merkittäviä kasvikokoelmalahjoituksia. Myös kirjallisuutta kertyi museon ko-
koelmiin. Vuosina 1971 ja 1973 luonnontieteellisen museon erikoisnäyttelyssä oli 
esillä trooppisia perhosia ja muita eksoottisia hyönteisiä. Näyttelyt kiinnostivat ylei-
söä, mutta paikallisen luonnon harrastajat kritisoivat eksoottista näyttelyä museon 
rahojen hukkaamiseksi paikallisen luonnon esittelyn kustannuksella.

Rinnan luonnontieteellisten kokoelmien keruun ja näyttelytoiminnan muutos-
ten kanssa tamperelainen luontoharrastus alkoi erikoistua. Vuonna 1946 Tampereen 
Luonnon Ystäviin perustettiin kolme jaostoa: kasvitieteellinen, lintutieteellinen ja 
hyönteistieteellinen jaosto (Kääntönen 1972). Hyönteistieteellisen jaoston johtaja-
na toimi Thorwald Grönblom ja jaosto toimi hyvin aktiivisesti. Lintuharrastuksen 
innoittaja Tampereella oli A.O. Salonen, mutta lintujaostoa johti aluksi Pentti Su-
honen (Kääntönen 1988a). Vuonna 1949 lintujaosto järjesti suurelle yleisölle tarkoi-
tetun lintukurssin ja retken, ja näistä tuli suosittuina jokavuotinen tapa (Kääntönen 
1972). Molempien jaostojen toimintaan vakiintui Kääntösen mukaan vähitellen tiet-
ty kantajoukko, joka takasi harrastustoiminnan jatkuvuuden. Kasvijaoston toiminta 
oli sen sijaan hänen mukaansa muutaman henkilön varassa. Luonnonharrastuksen 
erikoistuminen jaostoiksi söi resursseja emoyhdistyksen toiminnasta. Jaostot eriytyi-
vätkin erikoisyhdistyksikseen ja aikansa erityisyhdistyksiä yhdistävänä tahona toi-
mittuaan Luonnon Ystävät lakkasi lopulta toimimasta.

Ensimmäisenä Tampereen Luonnon Ystävien yhdistyksestä irtaantuivat hyön-
teisharrastajat, kun Tampereen perhostutkijain kerho perustettiin vuonna 1967. 
Thorwald Grönblom innosti ympärilleen aktiivisen poikajoukon. Vuosi perusta-
misen jälkeen museon tutkijainhuoneessa kokoontuneella kerholla oli 30 jäsentä. 
Seuran nimen muutos Perhostutkijain kerhosta Hyönteistutkijain seuraksi kertoo 
harrastuksessa tapahtuneista muutoksista ja erikoistumisesta. Hyönteisharrastus 
lähti liikkeelle ”helpoista” ja näyttävistä perhosista, mutta harrastuksen laajetessa ja 
syventyessä mukaan tulivat myös muut hyönteiset ja nimi vaihdettiin kuvaamaan 
paremmin laajentunutta harrastuskenttää. Hyönteisyhdistyksen jäsenkunta ei juuri 
mene päällekkäin muiden luontoharrastusyhdistysten kanssa, sillä vaikka hyönteis-
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tutkimus edellyttää esimerkiksi kasvintuntemusta, ei harrastajien aika riitä monella 
taholla toimimiseen.

Harrastajien keräämät hyönteiskokoelmat muodostavat merkittävän osan Tam-
pereen luonnontieteellisen museon kokoelmista. Kokoelmien karttuminen riippuu 
harrastajien kiinnostuksen kohteista, lahjoituksista ja testamentilla luovutetuista 
kokoelmista sekä tutkimustyön myötä karttuvista kokoelmista. Hyönteistutkijain 
seuran museovastaava kuvasi kokoelmien karttumista:

Koppakuoriaiskokoelma on erinomainen, sieltä ei puutu paljon mitään, se on siitä 
erikoinen. No puuttuu tietysti, mutta se on kyllä mittava. No pikkuperhoset on 
aika huonossa jamassa siellä, niitä ei oo oikein mittään, mutta osa jäsenistöstä just 
tällä hetkellä hioo kynsiään, että omasta kokoelmastaan siirtäis semmosen roh-
keen parttian sinne. No kukkakärpäsiä, jotka on tämän Piiraisen Teron ja miksei 
munkin semmonen yhteinen harrastus, niin ei ollut yhtään. Niin ilmeisesti joku 
sitten kertoi Tapani Järveläiselle tämän asiantilan, niin Tapani yhtäkkiä sano, 
että hän haluaa lahjottaa koko kokoelmansa teille. Kysyttiin että ooks sää tullu 
hulluksi, kun et sää oo vanhakskaan tullut. No eikun hän sanoi että hän haluais 
että niillä olis hyvä koti. No se on nyt tuolla kaapin päällä, siellä on edustavat 
kukkakärpäsvalikoimat. Elikkä tämmösiä nää kokoelmat on, semmosia kaikki 
kokoelmat on. [H28]

Tampereen lintutieteellinen yhdistys perustettiin vuonna 1970. Lintuharrastajien 
yhdistys muutti nimensä toimialueen laajentuessa vuonna 1993 Pirkanmaan lintu-
tieteelliseksi yhdistykseksi. Yhdistys lahjoitti Tampereen kaupungin museotoimelle 
vuonna 2005 noin 2000 linnun siipeä käsittävän siipikokoelman, jota käytetään 
rengastettavien lintujen tunnistuksen opetteluun. Siipikokoelma on Tampereen 
luonnontieteellisen museon erikoisuus, jollaista ei muualta löydy. Kokoelmaan liittyi 
myös alan kirjallisuutta (AL 9.6.2005). Kokoelman kerääjä Jaakko Syrjäsen mukaan 
siipiä on saatu auton alle jääneistä, ikkunaan törmänneistä tai muulla tavoin kuol-
leista linnuista (AL 15.11.2005). Tuttavat toivat Syrjäselle siipiä ulkomailta saakka. 
Vastaavan kokoelman kerääminen ei enää olisi mahdollista, sillä laki kieltää kerää-
mästä lintuja tai muitakaan eläimiä. Linnunsiipikokoelmasta on tekeillä myös kirja. 
Rengastajille siivet ovat hyödyllisiä lajintunnistuksen opettelussa ja suurta yleisöä 
saattaa viehättää siipien estetiikka, samoin kuin kauniit perhoset.

”Tampereen Sieniseuran perustamisen taustalla olivat erityisesti kaksi Etelä-Pohjan-
maalta kotoisin olevaa biologian lehtoria, Maija Rantala ja Reijo Linkoaho”, kirjoittaa 
Matti Kääntönen (1991). Linkoahon vetämä Pirkanmaan yhteiskoulun Alopex-ker-
ho järjesti sieninäyttelyitä, joihin saatiin asiantuntija-apua Turusta ja Helsingistä 
saakka. Sieniseuran perustava kokous pidettiin lokakuussa 1970. Linkoahosta tuli 
yhdistyksen puheenjohtaja ja Rantalasta sihteeri. Porukka oli aluksi pieni mutta 
innokas. Sienituntemukselle riitti kysyntää, kun 1970-luvulla elettiin Kääntösen 
mukaan luonnonkasvien hyväksikäytön renessanssiaikaa. Sieniseura on julkaissut 
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muun muassa vuonna 1987 luettelon Pirkanmaan sienistä, ja maakunnasta kerättyjä 
näytteitä on toimitettu paitsi Tampereen museon kokoelmiin, myös yliopistollisiin 
museoihin. Joitain uusien sienilajien tyyppinäytteitä on päätynyt ulkomaisiinkin 
museoihin.

Tampereen kasvitieteellinen yhdistys sai alkunsa vuonna 1973, kun Tampereen 
luonnontieteellisen museon takahuoneeseen kokoontui muutamia kasveista kiinnos-
tuneita henkilöitä Pertti Rannan ja Matti Kääntösen koolle kutsumina (Kääntönen 
1988b). Kasviharrastajien ryhmä toimi aluksi Tampereen Luonnon ystävien alajaos-
tona ja rekisteröityi itsenäiseksi yhdistykseksi vuonna 1976. Yhdistyksen puheenjoh-
tajana on alusta asti toiminut nyt jo eläkkeellä oleva historian opettaja Matti Kään-
tönen. Yksittäisten avainhenkilöiden keskeinen rooli nousee esiin erikoistuneiden 
luontoharrastusyhdistysten toiminnassa. Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen 
jäsenet ovat keränneet runsaasti kasvinäytteitä paitsi Tampereen luonnontieteelli-
sen museon (TMP) kokoelmiin, myös muihin museoihin, erityisesti Helsingin kas-
vimuseoon (H). Harrastajien keräämiä näytteitä on hyödynnetty tekeillä olevassa 
moniosaisessa tieteellisessä Flora Nordica -suurkasviossa. Toiminnan materiaalisilla 
puitteilla oli ratkaiseva merkitys luontoharrastustoiminnan vauhtiin pääsemiseksi. 
Näytteiden karttuessa ja tiedon ja kokemuksen lisääntyessä harrastajat alkoivat eri-
koistua. Lisääntynyt tieto ja luonnon luokitukset järjestelivät uudelleen paikallisten 
luontoharrastusten sosiaalisia rakenteita.

4.3 Harrastajien tieto, luonnonsuojelijoiden mielipiteet?

Ympäristön- ja luonnonsuojelun uudelleen organisoituminen 1960- ja 70 -lukujen 
taitteessa oli käynnissä samanaikaisesti koko Suomessa. Luonnonsuojelu laajeni 
1960-luvulla luonnontutkijoiden harrastuksesta yhteiskunnalliseksi toiminnaksi 
(Nienstedt 1997) ja monet biologiankin opiskelijat alkoivat huolestua ympäristön 
tilasta (Poutanen 2008a). Vuonna 1938 perustettu Suomen luonnonsuojeluyhdistys 
oli keskittynyt perinteiseen luonnonsuojeluun. Suomen luonnonsuojeluliitto perus-
tettiin vuonna 1969 ja vuonna 1970 se otti suojelutyön vetovastuun Suomen Luon-
nonsuojeluyhdistykseltä. Kolmiportainen liitto-piirit-paikallisyhdistykset -rakenne 
otettiin käyttöön vuonna 1974. Luonnonsuojelun voimistuneet vaatimukset asetti-
vat odotuksia myös Tampereen Luonnon Ystävien toiminnalle, mutta yhdistyksessä 
painottui luonnonharrastuksen ja tutkimuksen edistäminen. Tampereen Luonnon 
Ystävillä oli mahdollisuus liittyä Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyk-
seksi, mutta jaostojen ja erikoisyhdistysten syntymisen myötä kuihtunut yhdistys 
ei enää kyennyt vastamaan haasteeseen (Kääntönen 1994). Yhdistys jäi sivuraiteelle 
luonnonsuojelutoiminnan uudistumiskehityksestä, joka nosti esiin uusia toimijoita 
(Laine & Peltonen 2003).
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Luonnonsuojelutoiminnan järjestäytymiseksi Tampereen seudulla perustettiin 
Pirkanmaan Luonnonsuojeluyhdistys vuonna 1969. Markus Laine ja Lasse Peltonen 
ovat väitöskirjassaan ”Ympäristökysymys ja aseveliakseli” tarkastelleet ympäristön 
politisoitumisen vaiheita Tampereella (Laine & Peltonen 2003). Poliittisen kuohun-
nan ja kaupunkiympäristön suojeluun painottuvan yhdistystoiminnan vahvistumi-
sen seurauksena luonnonharrastus ja vapaaehtoinen ympäristönsuojelutoiminta er-
kanivat Tampereella Kääntösen mukaan erityisen etäälle toisistaan:

Koko maassakin havaittavissa oleva jakautuneisuus luonnonharrastuksen ja -tut-
kimuksen sekä ympäristönsuojelun välillä on Pirkanmaalla ja Tampereella eri-
tyisen suuri. Tampereen Luonnon Ystävien piiristä syntyneet erikoisyhdistykset: 
lintutieteellinen, kasvitieteellinen ja hyönteistieteellinen yhdistys sekä lisäksi sie-
niseura edustavat kiitettävällä tavalla syvällistä alkuperäisluonnon tuntemusta. 
Sen sijaan näiden piirissä toimivat henkilöt eivät yleensä ole mukana ympäris-
tönsuojeluyhdistyksissä, joissa tietenkin edellytetään laajempaa yhteiskunnallista 
näkemystä. Tästä taas toisaalta seuraa, ettei ympäristönsuojeluyhdistyksillä aina 
ole sitä riittävää paikallistuntemusta, joka täytyy olla aktiivisen luonnonsuoje-
lun perustana. Pahimmassa tapauksessa ympäristö- ja luonnonsuojeluyhdistyksissä 
ei edes tiedetä, miten paljon hyödyllistä tietoa luonnon erityispiirteistä on vuo-
sikymmenten mittaan kertynyt Pirkanmaan eri osista. Luonnonharrastajien ja 
maastossaliikkujien helmasynteihin kuuluu taas turhan vaatimattomasti pantata 
tietojaan ja kokemuksiaan. Käsittääkseni olisi konkreettisten tulosten ja ympäris-
tönsuojelun uskottavuuden kannalta välttämätöntä yhdistää nämä kaksi turhan 
erillään olevaa toimintalinjaa myös Tampereella. (Kääntönen 1988a, 11.)

Tamperelainen ympäristöliikehdintä eli 1960-luvulta 1990-luvulle Laineen ja Pel-
tosen mukaan politisoitumisen ja neutralisoitumisen syklejä. ”Epäpoliittinen” luon-
toharrastus vaihtui yhteiskunnallisemmaksi ympäristönsuojeluksi ja radikaaliksi 
vasemmistolaiseksi yhteiskuntakritiikiksi. Kuten Tampereen esimerkki osoittaa, ei 
luontoharrastus ole kadonnut minnekään, vaikka sitä ei olekaan tavattu kehystää 
osaksi ympäristöliikettä. Ympäristöliikkeen keinovalikoiman laajetessa myös lapsille 
suunnattu luontoharrastustoiminta nousi uuteen kukoistukseen, kun Luonto-Liit-
to alkoi 1980-luvulla järjestää lapsille luontokerhoja ja -leirejä (Telkänranta 2008c). 
Tampereen seudulla lasten ja nuorten luontokerhotoimintaa kokoava Hämeen luon-
topiiri perustettiin 1974. Myöhemmin aluejärjestön nimi muuttui Luonto-Liiton 
Hämeen piiriksi. Luontokerhotoiminnan kohtaloksi koitui hieman paradoksaalises-
ti 1980-luvulla toteutettu peruskoulu-uudistus, joka erotti eri ikäryhmät toisistaan 
yläasteille ja lukioihin, jolloin kerhotoiminnan jatkuvuus katkesi. Luontoharrastus 
oli Telkänrannan mukaan jäämässä yhteiskunnallisten muutosten myötä muutenkin 
alakynteen. Nuorten vapaa-aikaa alkoivat viedä televisio, videot ja sitten tietokoneet, 
eikä ötököiden perässä konttaaminen ollutkaan enää jännittävintä, mitä koululainen 
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saattoi vapaa-aikanaan keksiä. 1980-luvun lopulla luontokerhotoiminta lakkasi Suo-
mesta lähes kokonaan.

Ympäristöjärjestöjen kentän monipuolistuttua uusilla yhteiskunnallisilla liikkeil-
lä luontoharrastus on näyttänyt jäävän suhteellisesti entistä enemmän marginaaliin 
ainakin Tampereella. Toisaalta paikallisten luontoharrastusyhdistysten jäsenmää-
rät ovat karkeasti kymmenesosa ympäristönsuojeluyhdistyksen jäsenistöstä, mutta 
niiden kuukausikokouksiin osallistuu silti helposti parikymmentä aktiivista har-
rastajaa. Luonnonharrastus- ja suojeluyhdistyksillä on Tampereella ja Pirkanmaalla 
varsin selkeä työnjako. Luonnonsuojeluliiton Tampereen paikallisyhdistys toimii 
vahtikoirana ympäristönsuojeluasioissa ja maankäyttökysymyksissä ja tekee tarvit-
taessa lausuntoja, mielipiteitä, muistutuksia ja valituksia ympäristönäkökohtien ja 
luontoarvojen huomioon ottamiseksi. Harrastus ja suojelu eivät Tampereellakaan 
aina ole olleet selvästi toisistaan erossa. Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen pu-
heenjohtaja Matti Kääntönen toimi aktiivisesti Tampereen ympäristönsuojeluyhdis-
tyksen edeltäjän, Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistyksen rauhoitustoimikunnassa 
ja oli myöhemmin perustamassa ympäristönsuojeluyhdistystä Suomen luonnonsuo-
jeluliiton paikallisyhdistykseksi. Luontokohteiden kartoitus on muodostanut pitkä-
ikäisimmän yhteistyömuodon kaupungin ja luonnonsuojelijoiden välillä (Laine & 
Peltonen 2003, 154). 

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys keskittyi pitkään perustamisensa jälkeen 
luontoharrastajien näkökulmasta nimenomaan ympäristönsuojelu- eikä niinkään 
luonnonsuojelukysymyksiin, ja niinpä luontoharrastusyhdistykset ovat vähän vas-
tentahtoisesti joutuneet ottamaan kantaa myös luonnonsuojelukysymyksiin. Tam-
pereen kasvitieteellinen yhdistys, Tampereen hyönteistutkijan seura ja Pirkanmaan 
lintutieteellinen yhdistys ovat antaneet lausuntoja koskien maankäyttöä itsenäisesti 
ja yhdessä luonnonsuojeluliiton järjestöjen kanssa. Vaikka harrastusyhdistykset teke-
vät luonnonsuojelutyötä, eivät kaikki harrastajat välttämättä miellä tai halua mieltää 
itseään luonnonsuojelijoiksi. Luontoharrastajien näkökulmasta luonnonsuojelijat ot-
tavat kantaa esimerkiksi maankäyttökysymyksiin toisinaan turhan kevyin tiedoin 
paikallisesta luonnosta, jolloin lausunnot jäävät yleiselle ja periaatteelliselle tasolle ja 
niiden vaikuttavuus vähäiseksi. Harrastusyhdistykset näkevät oman roolinsa yhdis-
tysten välisessä yhteistyössä tiedon tuottajina, jolloin suojelujärjestöjen mielipiteillä 
olisi enemmän painoarvoa. 

Luontoharrastusta ja -suojelua ei voi tiukasti erottaa toisistaan, vaikka asiantun-
tevat harrastajat haluavatkin pitäytyä tiedon tuottajan roolissa. Luontoharrastajat 
ovat halunneet nähdä toimintansa epäpoliittisena. Samalla he kuitenkin osallistu-
vat luonnonsuojelukysymysten politisoimiseen – määrittelykamppailuun siitä, mitä 
asioita luonnon- ja ympäristönsuojelussa on käsiteltävä ja mitkä luontoarvot esimer-
kiksi tulee säilyttää. Haave luonnontieteellisestä museosta voidaan nähdä poliittisen 
sulkeuman tavoitteluna: luonto ja luonnonharrastus halutaan nostaa kaupungissa 
arvostettuun asemaan, mikä legitimoisi luontoharrastusta ja palauttaisi sen ikään 
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kuin epäpoliittiseksi. Luonnontieteellistä museota ajamalla luontoharrastajat ovat 
tulkintani mukaan koettaneet vapautua luonnonsuojelun politisoitumisen taakasta, 
kun luonnon tuntemus olisi jälleen tukeva osa yleissivistystämme.

4.4 Museo kuihtuu, ympäristökysymys institutionalisoituu

4.4.1 Kokoelmat logistisen dominopelin uhrina

1970-luvulla Tampereen luonnontieteellisellä museolla järjestettiin lähes vuosittain 
pienimuotoisia vaihtuvia näyttelyitä. Museossa kävi 1970-luvulla vuosittain tois-
takymmentätuhatta vierasta. Monet toivat mukanaan näytteitä määritettäviksi, ja 
myös museon omia näytteitä lainattiin silloin tällöin tutkimustarkoituksiin. Vuon-
na 1974 järjestettiin kaupungin museotoimen johdon sekä tamperelaisten biologien 
ja harrastusyhdistysten välinen neuvottelu luonnontieteellisen museon kehittämis-
mahdollisuuksista (Kääntönen 2007). Museonhoitaja Mäkisalo näki alustuksessaan 
museolla viisi tehtäväpiiriä: yleisömuseona ja palvelupisteenä toimimisen, biologian 
opetuksen tukemisen, luonnonharrastuksen herättämisen ja tukemisen sekä Pirkan-
maan luontoa koskevien näytteiden ja tietojen kokoamisen. Matti Kääntönen alkoi 
kunnostaa luonnontieteellisen museon kasvikokoelmia, sillä lahjoituksina saadut 
näytteet oli järjestettävä osaksi valmiita kokoelmia (emt.). Museon jäkäläkokoelmia 
järjesteli myöhemmin Pertti Ranta.

Ilmari Mäkisalon muutettua paikkakunnalta muihin tehtäviin häntä seurasi mu-
seonhoitajana pikkuperhosiin erikoistunut Jorma Kyrki vuosina 1974–75 (Kuusela 
2011b). Jo nuorena perhosharrastajana museolla tutuksi tullut Kyrki piti museon-
hoitajana erityisesti hyönteisharrastusta edelleen vireänä, mutta oli museonhoitajana 
vain reilun vuoden ja toimi sen jälkeen hyönteistutkijana Oulussa ja Rovaniemellä. 
Häntä seurasi museonhoitajana Tuula Kallio eläkkeelle jäämiseensä, 1990-luvun 
lopulle saakka. Tässä kohdin yhteydet luontoharrastajien ja museon välillä olivat 
museotoimen johtajan mukaan katkenneet, sillä Kallio siirtyi museonhoitajan teh-
tävään kaupungin organisaation sisällä muista tehtävistä, eikä hänellä ollut tarvitta-
vaa pätevyyttä ja asiantuntemusta toimia keskustelukumppanina luontoharrastajien 
suuntaan [H27].

Luontoharrastajien tiedossa oli jo 1970-luvulla, että Kaipion talo, jossa luonnon-
tieteellinen museo sijaitsi, tultaisiin purkamaan paikalle rakennettavan uuden kirjas-
totalon tieltä (Kääntönen 2007). Tätä ennakoiden luonnonharrastusyhdistykset jät-
tivät Tampereen kaupungille vuonna 1976 muistion tulevan, kirjastotalon yhteyteen 
rakennettavan luonnontieteellisen museon tarpeista. Muistiossa ehdotettiin muun 
muassa tutkijanhuoneita ja tieteellisten kokoelmien sijoittamista näiden yhteyteen, 
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jotta ne eivät veisi tilaa näyttelyosastolta. Harrastajat toivoivat myös tilavaa varastoa, 
pakkaamoa ja pakastinta.

Vuonna 1982 luonnontieteellisen museon kokoelmat varastoitiin teollisuusraken-
nukseen Vehmaisiin ja osaksi silloisen teknillisen museon varastoon. Kaipion talo 
purettiin ja uutta pääkirjasto Metsoa ryhdyttiin rakentamaan vuonna 1978. Kir-
jastotalo valmistui vuonna 1986 ja uusi luonnontieteellinen museo avattiin vuonna 
1988 (Kääntönen 2007). Luonnontieteellisen museon uusi näyttely (kuva 6) raken-
nettiin vailla kontaktia paikallisiin luontoharrastajiin. Näyttely keskittyi Kääntösen 
mukaan esittelemään erilaisia luonnon hyväksikäytön tapoja, kuten kalastusta, met-
sien muokkausta ja vesien rakentamista. Lisäksi esillä oli luonnon historiallista kehi-
tystä, uhanalaisia lajeja ja suurehko kivikokoelma. Museon kävijämäärät nousivat yli 
20 000 kävijään vuodessa. Joitain erillisnäyttelyitä järjestettiin edelleen yhteistyössä 
luontoharrastajien kanssa. Kääntönen mainitsee tamperelaista kasviluontoa esitel-
leen näyttelyn, vuoden lintupiirtäjien kuvat, uhanalaisten kasvien valokuvanäyttelyn 
ja Paavo Korhosen dendriittien7 näyttelyn. Viimeksi mainittua varten tyhjennettiin 
pieni osa perusnäyttelyä.

Tieteellisiä hyönteis- ja kasvikokoelmia järjesteltiin edelleen vähitellen harras-
tajien toimesta. Kääntönen järjesti muutoissa sekoittuneet putkilokasvikokoelmat 
systemaattiseen järjestykseen. Museon kirjasto karttui edelleen lahjoituksista. Muut 
toiminnat kilpailivat kuitenkin luonnontieteellisen museon kanssa tiloista, ja tieteel-
liset kasvi- ja hyönteiskokoelmat siirrettiin kirjastolta Hatanpään kartanon tiloihin 
(Kääntönen 2008). Tove Jansson, Tuulikki Pietilä ja Pentti Eistola olivat lahjoitta-

7 Dendriitit ovat sammalta tai puuta muistuttavia kiteytymiä, jotka ovat syntyneet nesteeseen 
liuenneen mineraalin kiteytyessä nesteen kuivuttua.

Kuva 6: Luonnontieteellinen museo kirjastotalo Metson alakerrassa. Kuva: Vapriikin kuva-
arkisto.



104 Minna Santaoja

neet Tampereen kaupungille ja Tampereen taidemuseolle noin 2000 teoksen muu-
miaiheisen kokoelman vuonna 1986. Kokoelma haluttiin saada yleisön nähtäville, 
ja niinpä Tampereen taidemuseon Muumilaakso ja sen yhteyteen avattu muumi-
kauppa saivat suuren osan luonnontieteellisen museon tiloista käyttöönsä 1990-lu-
vun alussa (Kääntönen 2007, 2008). Lopusta museotilasta vajaa puolet varattiin 
kaupungin järjestelypäällikkönä työskennelleen Paavo Korhosen kivikokoelmalle. 
Kivimuseon tekemä tilanvaltaus luonnontieteelliseltä museolta ei närkästyttänyt 
ainoastaan luontoharrastajia, vaikka kiviharrastus yhdenlaista luontoharrastusta on 
sekin. Aamulehden mielipideosastolla kansalainen ihmetteli yksityisen kaupungin-
valtuutetun kokoelmista kootun kivimuseon rahallista tukemista otsikolla ”Intian 
kivetkö meidän kulttuuriamme?” (AL 20.10.1994), ja kutsui kivimuseota hiottujen 
korukivien myyntinäyttelyksi.

Luontoharrastajat pyrkivät vielä keväällä 1993 päivittämään luonnontieteellisen 
näyttelyn jäljellä olevia osia enemmän Pirkanmaan luonnosta kertoviksi. Vuoden 
1995 alussa loputkin luonnontieteellisestä näyttelystä Metsossa purettiin. Hatan-
pään kartano vuokrattiin yksityiselle nukke- ja pukumuseolle, ja siellä varastoituna 
olleet luonnontieteelliset kokoelmat siirrettiin Tampellan tiloihin niin sanottuun 
alaverstaaseen. Sinne siirrettiin myös kirjaston näyttelyssä ollut materiaali. Kaupun-
gin museotoimen aikeena oli luopua kokonaan kirjastotalon näyttelytiloista. Puoli 
vuotta myöhemmin tehtiin kuitenkin museotoimen johtajan mukaan poliittinen 
päätös, että luonnontieteellisen museon paikalla avattaisi kivimuseo [H27]. Kivi-
museon perustaminen söi tilasta luopumisesta kaavaillun säästön, eikä luonnontie-
teellisen museon kehittämiseen jäänyt resursseja. Kaupunki kuitenkin lupasi että 
museo avattaisi uusissa tiloissa mahdollisimman pian. Luonnontieteellisen museon 
amanuenssi jatkoi työtä kivimuseolla eläkkeelle jäämiseensä asti.

Luonnontieteellisen museon kokoelmat jouduttiin siirtämään Tampellan alueen 
toiseen rakennukseen, niin sanottuun luolatehtaaseen, missä kokoelmien hoito kävi 
harrastajille lähestulkoon mahdottomaksi. Seuraavaksi kokoelmat siirrettiin Tam-
pellan alueen uudisrakentamisen alta Hämeen museon tiloihin. Kääntönen kirjoit-
taa olevan historian ironiaa, että alun perin yli sata vuotta sitten ei luonnontieteel-
listä osastoa Hämeen museoon saatu, mutta nyt luonnontieteelliset kokoelmat olivat 
varastoituna suljetun museon tiloissa Näsilinnassa (Kääntönen 2008). Hämeen mu-
seo oli suljettu vuonna 1998 säästösyistä. Esimerkiksi Kuopion luonnontieteellinen 
museo on toiminut yhtäjaksoisesti perustamisestaan lähtien yli 100 vuotta, joten 
Tampereen luonnontieteellisten kokoelmien taipale on ollut erikoisen kivikkoinen 
(emt.). Taloustilanne ja kokoelmatilat ovat tosin aiheuttaneet huolta myös esimer-
kiksi Helsingissä luonnontieteellisellä keskusmuseolla (Biström 2002).

Tampereen museokeskus Vapriikki avattiin vuonna 1996 vanhassa Tampellan 
tehdasrakennuksessa. Vapriikista kaavailtiin kotia teknilliselle, luonnontieteellisel-
le ja kaupunginmuseolle, Suomen koulumuseolle, kuva-arkistolle ja konservointi-
laitokselle (AL 23.2.1996). Vuonna 1990 museotoimen johtajana aloittanut Toimi 
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Jaatinen arveli lehtijutussa luonnontieteellisen museon erottuvan selkeimmin omak-
si osastokseen. Vuonna 1997 järjestettiin Vapriikissa maailman lepakoita esitellyt 
näyttely, joka olisi voinut ennakoida luonnontieteellisen museon uutta tulemista. 
Lepakkonäyttely oli uuden museokeskuksen ensimmäinen näyttely, johon mate-
riaali oli kokonaisuudessaan hankittu muualta. Näyttelyssä ei ollut sanaakaan Suo-
men lepakoista, mikä herätti arvostelua (AL 30.5.1997). Vapriikin perusnäyttelyn 
ensimmäinen osa valmistui vuonna 2001, eikä luonnontieteellinen näyttely ollut sen 
osana. Perusnäyttelyn rakentaminen oli kaupungin museotoimelle suururakka, joka 
ei antanut mahdollisuutta samanaikaisesti viedä eteenpäin muita museohankkeita 
(AL Moro 6.4.2000). Museojärjestelyjä hankaloitti myös varastotilojen puute. Mu-
seotoimi tarvitsi kipeästi tiloja kokoelmien säilytykseen, jotta näyttelytoiminnalle 
saataisi lisää tilaa.

1990-luvun alkupuolella Tampereen kaupungin ympäristötoimijat olivat suun-
nitelleet ympäristötietokeskuksen perustamista (ks. Santaoja 2005). Kaupungin 
ympäristövalvonta oli työllistetty viranomaistehtävissä, mutta kuluttajavalistusta ja 
ympäristötietoa koettiin tarpeelliseksi levittää entistä tehokkaammin tamperelai-
sille. Kaupungin puistoyksiköllä oli ollut samansuuntaisia suunnitelmia, ja niinpä 
niitä päätettiin viedä eteenpäin yhdessä (AL 24.11.1994). Ympäristötietokeskus oli 
osa kaupunginvaltuuston vuonna 1994 hyväksymää ympäristöpoliittista ohjelmaa 
(AL 12.6.1996). Vuonna 1996 ympäristötietokeskuksen tilantarpeesta tehtiin sel-
vitys ja sitä kaavailtiin Hatanpään kartanon entiseen navettaan, Jukola-rakennuk-
seen. Ympäristötiedon lisäksi keskuksen vetonauloiksi kaavailtiin talvipuutarhaa ja 
luontomuseota. Ympäristötietokeskukseen suunniteltiin luontoharrastajille kokoon-
tumistiloja ja aineiston säilytystiloja. Hatanpään kartanon tilat tarvittiin kuitenkin 
nukke- ja pukumuseon käyttöön, eikä kartano sijainnut ympäristötietokeskusta aja-
tellen riittävän keskeisellä paikalla (AL 19.10.2000).

2000-luvun alussa Tampereelle suunniteltiin rakennettavaksi matkakeskusta, 
joka olisi yhdistänyt linja-auto- ja rautatieasemat. Ympäristökeskusta ryhdyttiin 
suunnittelemaan tyhjenevän linja-autoaseman rakennukseen. Ympäristötietokes-
kuksen yhteyteen suunniteltiin perustettavaksi kansalaistaloa, joka toimisi kohtaa-
mispaikkana erilaisille yhdistyksille. Luonnontieteellinen museo ja luontoharrastajat 
olivat edelleen mukana suunnitelmissa. Matkakeskushanke ei kuitenkaan toteutu-
nut eikä linja-autoasema siten vapautunut käyttöön. Tampereen kaupungin vuoden 
2001 talousarvioon varattiin 200 000 markkaa ympäristötietokeskuksen suunnit-
telua varten (AL 9.11.2000). Tässä vaiheessa esiin nousi ympäristötietokeskuksen 
sijoittaminen uudisrakennukseen Sorin aukiolle, ortodoksikirkon viereen Koskikes-
kus-kauppakeskuksen tuntumaan (AL 8.1.2002). Suunnitelmat olivat mittavat ja 
luonnontieteellinen museo olisi saanut tilat uudesta keskuksesta. Sorin aukion ra-
kennussuunnitelmat herättivät kuitenkin asukkaissa voimakasta vastustusta ja suun-
nitelma haudattiin (AL 19.3.2003).
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Koska laajapohjaisen ympäristötietokeskuksen perustaminen osoittautui hanka-
laksi, ryhtyivät kaupungin eri toimijat suunnittelemaan ympäristöyhteistyötä uu-
delta pohjalta (Santaoja 2011). Syntyi ajatus eri toimijoiden ekokumppanuudesta, 
joka ei toteutuakseen vaatisi mittavia tiloja vaan voitaisi käynnistää järjestelemällä 
uudelleen olemassa olevia resursseja ja tarjoamalla esimerkiksi erilaisia palveluja ja 
tietoja internetin välityksellä. Sähkölaitos tarjosi tilat perustettavalle ympäristökes-
kukselle ja syksyllä 2002 Tammerkosken päällä sijaitsevaa patorakennusta kunnos-
tettiin ympäristökeskukselle (AL 20.8.2002). Perustettavan ympäristötietokeskuk-
sen oli tarkoitus olla suppeampi ensimmäinen vaihe, ja suunniteltu laajapohjainen 
ympäristökeskus, jonka osaksi myös luonnontieteellinen museo liitettäisi, perustet-
taisi muualle mahdollisimman pian. Ympäristötietokeskus Moreenia avattiin mar-
raskuussa 2002 (AL 21.11.2002).

Luontoharrastajille oli pettymys, ettei luonnontieteellistä museota lopulta saatu 
osaksi ympäristötietokeskustakaan. Luontoharrastajat ovat kuitenkin tehneet ym-
päristötietokeskuksen kanssa yhteistyötä ja tiloissa on järjestetty esimerkiksi talvi-
lintunäyttely, sieninäyttely ja pieniä hyönteisaiheisia näyttelyitä. Luontoharrastus ja 
luonnontieteelliset kokoelmat ovat siis olleet pienimuotoisesti esillä yleisölle museon 
varastointiaikanakin. Laajemman ympäristötietokeskuksen toteutuminen ei näyt-
tänyt enää todennäköiseltä toiminnan vakiinnuttua nykyisiin tiloihin. Luonnon-
tieteellistä museota oli siten museotoimen johtajan mukaan tarpeen jälleen miettiä 
erillisenä toteutettavaksi.

4.2.2 Luonnontieteellinen museo Tampereen museokentässä

Tampereen museokenttä on ollut jatkuvassa liikkeessä ja monipuolistunut. Tampere 
tunnetaan erikoisista museoistaan, kuten vakoilumuseo ja Lenin-museo. Uusia näyt-
telyitä on perustettu ja luontoharrastajat ovat esittäneet kitkeriäkin kommentteja 
siitä, kuinka viihteellisemmät museot ovat ajaneet luonnontieteellisten kokoelmien 
säilyttämisen ja esillepanon ohitse. Vuonna 2001 museokeskus Vapriikissa avattiin 
esimerkiksi Jääkiekkomuseo ja vuonna 2003 Kenkämuseo. Voidaan tietysti kysyä, 
toteuttavatko nämä museot samanlaista kulttuurityötä ja valistustehtävää kuin luon-
nontieteellinen museo, mutta eri museoita on monesta syystä hankala asettaa vas-
takkain.

Suomen Jääkiekkomuseon perustaminen sai alkukipinän vuonna 1979, kun osa-
na Suomen Jääkiekkoliiton 50-vuotisjuhlallisuuksia järjestettiin jääkiekkohistorial-
linen näyttely Tampereen Aluesäästöpankin tiloissa (Suomen jääkiekkomuseo 2011). 
Samana vuonna jääkiekkovaikuttajat perustivat Suomen Jääkiekkomuseoyhdistyk-
sen, joka ryhtyi keräämään esineistöä. Näyttely avautui Tampereella Hakametsän 
jäähallilla joulukuussa 1979, josta se siirtyi museokeskus Vapriikkiin. Yhteistyössä 
Tampereen kaupungin museotoimen ja Suomen Urheilumuseon kanssa näyttely-
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toiminta ammattimaistui. Jääkiekkomuseon vastuulla on suomalaisen kiekkokult-
tuurin tallentaminen laaja-alaisesti, ja kahden kiekkojoukkueen Tampere oli sille 
luonteva paikka. Jääkiekkomuseon perustaminen ei varsinaisesti ollut pois luonnon-
tieteelliseltä museolta, sillä sen takana oli yksityistä rahaa.

Myös kenkämuseon perustamiselle oli vahvat kulttuuriset perusteet. Ensimmäi-
nen Jalin kenkätehdas perustettiin Tampereelle vuonna 1875, ja kaikkiaan Tampe-
reella on toiminut yli 200 kenkätehdasta (MTV3 2003). Tampereen teknillisessä 
museossa oli vuosina 1971–1982 esillä kenkänäyttely, mutta museo paloi tuhopol-
tossa vuonna 1989 (STT-MTV3 2003). Kengätkin olivat Tampereella pitkään vail-
la pysyvää näyttelytilaa. Kenkiä oli esillä Vapriikin avausnäyttelyssä vuonna 1996 
ja Kengän kutsu -näyttelyssä vuonna 1997 ennen erillisen museon perustamista. 
Teollisesti valmistettujen kenkien lisäksi museolla on laaja kulttuurihistoriallinen 
kenkäkokoelma.

Luontoharrastajat hermostutti Aamulehdessä 2005 Vapriikin näyttelypäälliköl-
tä lainattu kommentti, jonka mukaan ”Tampereelle olisi kiva saada vielä vaikkapa 
Rokkimuseo”. Vaikka Manse tunnetaan myös rockmusiikistaan, oli idea Rokkimu-
seosta jo luonnontieteellisen museon kohtalosta huolestuneille liikaa. Tampereen 
kasvitieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Matti Kääntönen kirjoitti Aamulehteen 
3.9.2005 mielipiteen otsikolla ”Arvokokoelma rappeutuu”. Kirjoituksessa hän kertasi 
luonnontieteellisen museon historiaa ja luontoharrastajien panosta siinä, muistut-
ti museotoimen johtajan luvanneen että museo avattaisi Vapriikin tiloissa vuoteen 
1997 mennessä ja kertoi luonnontieteellisten kokoelmien rappeutuvan puutteellisissa 
varasto-olosuhteissa. Kääntönen kirjoitti:

On likimain skandaalimaista, että vuosikymmenien aikana vapaaehtoisesti kerä-
tyt ja osin myös ostetut esineet ja muu arvokas tieteellinen materiaali päästetään 
rappeutumaan. […] Luonnolla ei tässäkään mielessä pyyhi täällä hyvin. Se jää 
milloin muumien, milloin jääkiekkomuseon ja nyt ehkäpä Rokkimuseon jalkoi-
hin. (AL 3.9.2005.)

Kaupungin museotoimenjohtaja vastasi kirjoitukseen ja kertoi luontomuseolle löy-
tyvän tilat lähivuosina. Kokoelmia ei hänen nähdäkseen uhannut tuhoutuminen 
konservaattoreiden seuratessa niiden kuntoa säännöllisesti, kun kokoelmia lainat-
tiin esimerkiksi ympäristötietokeskukselle (AL 8.9.2005). Syyskuussa 2005 Tam-
pereen vihreä valtuustoryhmä teki aloitteen, jossa toivottiin luonnontieteellisen 
museon avaamista mahdollisimman nopeasti (AL 23.9.2005). Paikaksi esitettiin 
museokeskus Vapriikkia. Museotoimen johtaja kuvasi haastattelussa taustalla olleita 
monimutkaisia tilajärjestelyitä, jotka tähtäsivät myös luonnontieteellisen näyttelyn 
avaamiseen. Museokokoelmille oli jo pitkään tavoiteltu varastotilaa, jota 2000-lu-
vun lopulla ryhdyttiin remontoimaan Ruskoon vanhaan sukkatehtaaseen (AL 
23.5.2007). Sitä mukaa kun kokoelmia on voitu siirtää Vapriikista uuteen kokoel-
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makeskukseen, on näyttelytiloja järjestelty uudelleen. Jääkiekkomuseo siirtyi uuteen 
paikkaan Vapriikissa ja sai lisätilaa, ja jääkiekkomuseon aikaisempi paikka vapautui 
lopulta luonnontieteellisen museon uudelle näyttelylle.

Tampereen luonnontieteellisen museon avaaminen vuonna 1961 ajoittui sopivas-
ti nousevaan ympäristöhuoleen nähden. Luonnon tuntemuksen ja suojelukiinnos-
tuksen lisäämiselle nähtiin yhteiskunnallinen tarve. Myöhemmin museon ollessa 
suljettuna luontoharrastusyhdistykset joutuivat järjestämään toimintansa muissa 
tiloissa ja vuosien varrella nämä uudet materiaaliset puitteet harrastuskäytännöille 
vakiintuivat. Luonnontieteelliselle museolle ja sen tekemälle luontokasvatukselle ei 
1990-luvulla ehkä kaupungin taholla nähty akuuttia tarvetta, sillä ympäristökysy-
mykset olivat jo muutenkin esillä ja institutionalisoituneet kaupungin hallintoon. 
Tämä ei kuitenkaan poistanut luontoharrastajien huolta luonnontieteellisestä mu-
seosta. Kokoelmien keräämiseen oli laitettu valtavasti vapaaehtoistyötä, joka menisi 
hukkaan, jos kokoelmat päästettäisiin rapistumaan puutteellisissa varasto-olosuh-
teissa. Ympäristökysymysten vakiinnuttua ympäristöhallintoon luontoharrastajat 
kamppailivat pitääkseen luonnonharrastusta ja luonnontuntemusta esillä. Taustalla 
oli näkemys siitä, että ilman paikallisen luonnon tuntemusta ymmärrys ympäristö-
kysymyksistä jäisi vaillinaiseksi, eikä luonnonsuojelun arvoa ymmärrettäisi. Muse-
ohaaveen taustalla on ollut hätä luonnon puolesta ja huoli luonnontieteellisen sivis-
tyksen rappeutumisesta.

Luontoharrastajien rooli luontotiedon tuottajina ja luonnonsuojelutyössä koetut 
pettymykset ovat osaltaan saaneet harrastajat epäluuloisiksi hallintoa kohtaan. Ny-
kyisen museotoimenjohtajan aikana keskusteluyhteys luontoharrastajiin on elvytetty 
uudelleen. Vaikka kaupungin museotoimi on täysin erillään esimerkiksi maankäy-
tön suunnittelusta, on taustalla sama päätöksentekokoneisto, jossa luontoarvot eivät 
yleensä ole päällimmäisiä. Luonnontieteellinen museo voisi tarjota paikan luonto-
harrastuksen jäsentymiselle ja paikan, jossa myös luonnonsuojelijoiden ja luontohar-
rastajien tiedonvaihto voisi toteutua nykyistä organisoidummin. Samalla museo on 
osa ”koneistoa”, johon nähden luontoharrastajien ja luonnonsuojelijoiden ruohon-
juuritason kansalaisaktiivisuus asettuu kriittiseen suhteeseen ja vastavoimaksi. Tä-
mänkaltainen epäluuloinen asenne näkyy esimerkiksi kasvitieteellisen yhdistyksen 
Matti Kääntösen kommentissa:

Luonnosta vieraantumisesta todistavat yhä enemmän ympärillä esiintyvät ilmiöt, 
johon kuuluvat yhtä lailla lehtien yleisönosastoissa esiintyvät viherpiipertäjiä syyl-
listävät änkyräkirjoittajat kuin johtavien poliitikkojenkin toisinaan suustaan 
päästämät lausuntosammakot. (Kääntönen 2011.)

Lamassa tamperelainen luontoharrastus ei museon puuttumisesta huolimatta ollut, 
sillä luontoharrastajat olivat saavuttaneet tunnustetun asiantuntija-aseman ja yhteis-
työ esimerkiksi kaupungin kanssa on ollut tiivistä (Laine & Peltonen 2003).
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4.5 Luonnontieteellisen museon uudelleensyntymä

Tampereen luonnontieteellinen museo sai odottaa uuden näyttelyn avautumista 15 
vuotta johtuen kaupungin taloudellisesta tilanteesta ja erilaisista priorisoinneista. 
Museon avautumisen lykkääntymistä voidaan pitää myös onnekkaana. Perustettaes-
sa museo uudelleen vuonna 2010 se avautui monille tamperelaisille aidosti uutena ja 
toteutukseltaan nykyaikaisena. Museon avautuminen herätti myönteistä huomiota 
ja saa mahdollisesti aikaan uutta luontokiinnostusta. Odottelun taustalla oli logisti-
nen dominopeli, jonka vyörymistä odotettiin ja siten haluttiin antaa luonnontieteel-
liselle museolle kunnolliset tilat. Museotoimen johtaja pohti haastattelussa:

En mä liikaa kyllä poliitikkoja syyttäisi, vaan kyllä se niin on, että jos mä itse 
olisin hirveesti halunnut, niin tietysti oltaisi voitu se luonnontieteellinen museo 
[perustaa], ja jättää joku muu asia tekemättä. Kyllä käytännössä tämmönen viras-
topäällikkö pystyy aika pitkälle päättämään asiat. Mutta siihen liittyy niin moni 
asia, se on tavallaan peliä. Sillä tavalla että jos mä olisin halunnut että tehdään 
nopeasti luonnontieteellinen museo, niin silloin olisi tehty se tuonne missä on tuo 
jääkiekkomuseo, tai kenkämuseo. Silloin olisi valmiiks tavallaan sidottu se tilanne 
niin, että se olis ollut hyvin pitkään aika pieni se museo. Mutta tämä vaihtoehto 
mikä nyt toteutuu, sitä jouduttiin kyllä odottamaan, mutta se tulee saamaan kaks 
kertaa niin paljon tilaa kuin tuolla ylhäällä olis ollut. Että ehkä se odottaminen 
kuitenkin kannatti. [H27]

Tampereen luonnontieteellisen museon vaiheissa keskeiseksi nousi soveltuvan näyt-
telytilan löytyminen. Myös kaupungin museotoimen johtaja nosti kokoelmien arvoi-
sen tilan löytymisen keskeiseksi edeltävässä lainauksessa. Samuel Alberti on tehnyt 
laajan katsauksen luonnontieteellisiä museoita käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen 
muun muassa luonnonhistorian ja tieteen tutkimuksen näkökulmista (Alberti 2008). 
Hän kirjoittaa kokoelmapolitiikan näkyvän rakennuksissa, joihin luonnontieteelli-
set näytteet on sijoitettu – käsitystä luonnosta on konstruoitu myös museoarkki-
tehtuurilla. Myös Tampereen museon tapauksessa luonnontieteellisten kokoelmien 
sijoituspaikkojen voidaan tulkita kuvastavan luonnonharrastuksen ja -tutkimuksen 
arvostusta eri ajankohtina. Luonnontieteellinen museo avattiin alun perin keskeisel-
lä paikalla Hämeenpuiston varrella arvorakennuksessa. Kaipion talon purkamisen 
jälkeen luonnontieteellinen museo pääsi samalle keskeiselle paikalle, uuteen nimek-
käiden arkkitehtien suunnittelemaan erikoiseen kirjastorakennukseen. Pian käyn-
nistyi kuitenkin museon vähittäinen alasajo ja kokoelmien evakkoaika, kun luon-
nontieteellinen museo lopulta suljettiin kokonaan. Kesti vuosia ennen kuin sinne 
tänne sirotellut kokoelmat pääsivät osin uudelleen näytille. Tampereen punatiilistä 
teollisuusarkkitehtuuria on vähitellen otettu uuteen käyttöön, se mitä purkamiselta 
on säilynyt, ja museokeskus Vapriikki perustettiin keskustan laitamille, Tammer-
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kosken kansallismaisemaan vanhaan teollisuuskompleksiin. Luonnontieteelliselle 
museolle ei lähtökohtaisesti löytynyt museokeskuksesta sijaa, mutta harrastajien sin-
nikkyyden ja tilajärjestelyjen myötä LuMu pääsi yhdeksi Vapriikin museoista. Suu-
ressa, sokkeloisessa museokeskuksessa luonnontieteellinen museo näyttäytyy yhtenä 
museon osastona eikä kehysty niinkään omaksi irralliseksi museokseen.

4.5.1 Uusi amanuenssi ja uudet tilat puhaltavat museon henkiin

Vuonna 2007 Tampereen kaupungin budjettiin saatiin valtuustoaloitteen seurauk-
sena varat luonnontieteellisen museon amanuenssin viran perustamista varten. Vih-
reiden tekemän aloitteen taustalla olivat paikalliset luontoharrastusyhteisöt. Marras-
kuussa 2007 Tampereen luonnontieteellisen museon uutena amanuenssina aloitti 
filosofian tohtori, biologi ja hyönteistutkija Tomi Kumpulainen. Kumpulainen työs-
kenteli aikaisemmin Jyväskylän yliopiston yhteydessä olevassa luonnontieteellisessä 
museossa, ja hänellä oli jo entuudestaan kontakteja tamperelaisiin hyönteisharras-
tajiin. Ilman näyttelyä ja henkilöresursseja Tampereen luonnontieteellistä museota 
ei käytännössä ulospäin ollut. Uusi amanuenssi puhalsi luonnontieteellisen museon 

Kuva 7: Tampereen luonnontieteellinen museo avattiin uudelleen museokeskus Vapriikissa 
joulukuussa 2010. Kuva M.S.
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uudelleen henkiin. Kaupungin museotoimenjohtaja piti uuden amanuenssin aloitta-
mista tärkeänä luontoharrastajien kanssa tehtävän yhteistyön kannalta:

Ne yhdistykset olis edellyttäneet, että meidän puolella on tämmönen asiantunteva 
keskustelukumppani. Että tämmönen harrastajien yhteisesti toimiminen, mikä 
tahansa luonnontiede tai arkeologia tai rakennustutkimus, niin aina se edellyttää 
että on kovan luokan ammattilainen, jotta se uskottavuus säilyy. Jotta se osaa 
niinkun saada niistä harrastajista sen hyödyn mikä niistä voi saada. Niin meidän 
piti odottaa että tuo Tomi tuli töihin, ennen kuin me päästiin tälle tasolle. Että 
voitiin sitten virittää se yhteistyö ja lähteä vakavammin liikkeelle tässä. Meillähän 
on ollu hirveen hyviä yksittäisiä henkilöitä ja sitten näitä yhdistyksiä, jotka on 
näitä kokoelmia hoitanu. [H27]

Varsin nopeasti uusi amanuenssi sai myös luontoharrastajat vakuuttuneiksi. Mu-
seoamanuenssin oli ulkopuolelta tulevana mahdollista rakentaa yhteistyötä puhtaal-
ta pöydältä ja häntä alettiinkin pian pitää innostuneena ja asiantuntevana vetäjänä 
Tampereen luonnontieteelliselle museolle. Kasviharrastaja arveli, että ”se tässä on 
kaikkein merkittävintä se hänen roolinsa. Ja kaikesta päätellen hän on myöskin hyvin 
perehtynyt ja innokas” [H29].

Amanuenssi ryhtyi valmistelemaan luonnontieteellisen museon uutta näyttelyä, 
jonka tavoiteltiin avautuvan kansainvälisenä luonnon monimuotoisuuden teema-
vuonna 2010. Työ käynnistyi luonnontieteellisten kokoelmien kuntotarkistuksella 
ja inventoinnilla. Luonnontieteellisen museon kokoelmat joutuivat muuttamaan 
vielä kerran ennen pääsyään toistaiseksi lopullisiin sijoituspaikkoihinsa Ruskon ko-
koelmakeskukseen ja Vapriikin luonnontieteellisen näyttelyn yhteyteen (kuva 7). 
Hämeen museon rakennus tyhjennettiin vesivahingon vuoksi ja luonnontieteelliset 
kokoelmat siirrettiin vuodenvaihteessa 2009–2010 Tammelaan kaupungin muse-
otoimen niin sanotulle kokoelmaklinikalle Pohjolankatu 25:een, entiseen Haarlan 
paperitehtaan kiinteistöön. Kumpulainen ryhtyi kuvaamaan myöhempää käyttöä 
varten selkärankaisnäytteitä ja pakkasi ne siten, että näytteet kestäisivät vielä edessä 
olevat kokoelmien muutot [H25]. 

Amanuenssin muita tehtäviä olivat alussa kontaktien luominen eri tahoille ja 
ideoiden kartoittaminen tulevien näyttelytoimintojen pohjaksi. Kumpulainen aisti 
luonnontieteellisten kokoelmien pitkän varastoinnin hiertäneen luontoharrastajien 
ja kaupungin museotoimen välejä. Maaliskuussa 2008 hän kutsui tamperelaisten 
luontoharrastusyhdistysten edustajat koolle suunnittelemaan museotoimintaa yli 
kymmenen vuoden tauon jälkeen. Amanuenssi myös vieraili yhdistysten kokouk-
sissa kertomassa suunnitelmista uudeksi näyttelyksi ja museon halukkuudesta tehdä 
yhteistyötä harrastajien kanssa. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen lintuillassa 
syyskuussa 2009 hän muun muassa esitti lintuharrastajille toivomuksen, että har-
rastajat laittaisivat löytämänsä hyväkuntoiset kuolleet linnut pakastimeen ja toimit-
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taisivat museolle, sillä monet museon kokoelmien linnuista olivat huonokuntoisia, 
lintuja puuttui tai ne olivat muuten näyttelyyn käyttökelvottomia.

Tampereen kaupungin budjetti oli talouslamassa tiukoilla ja harrastajat joutuivat 
edelleen jännittämään, toteutuisiko museo aikataulussa. Tammikuussa 2010 Aamu-
lehti otsikoi: ”Edellinen lama nukutti Tampereelta luonnontieteellisen museon. Nykyi-
sen taantuman aikana Luonnontieteellinen museo herätetään henkiin.” (AL 16.1.2010) 
Museon kerrottiin avautuvan Vapriikissa joulukuussa, ja museotoimenjohtaja Jaati-
nen lupasi näyttelyn tarjoavan uudenlaisen näkökulman Tampereen ja sen ympäris-
tön luontoon vesistöineen ja eläimineen. Näyttelyn avautumista ennakoivia juttuja 
julkaistiin Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen Talvikki-lehdessä (Kääntönen 
2010) ja hyönteistutkijoiden Diaminassa. Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyk-
sen Tampereen seudun luonto -lehdessä otsikoitiin ”Uusi luonnontieteellinen museo 
toteutuu viimeinkin” (Santaoja 2009, 2010b). Tampereen hyönteistutkijain seuran 
puheenjohtaja Tero Piirainen kirjoitti Diaminassa otsikolla ”Tukea luontoharrastuk-
selle”: 

Paikallisesti Tampereella on vielä yksi asia, jossa harrastajat tarvitsisivat käde-
nojennusta. Tampereen luonnontieteellinen museo tullaan ilmeisesti avaamaan 
lähiaikoina. Kävin juuri Vapriikin museokeskuksessa. Vitriinit olivat hienoja ja 
erityisesti Velomania! näyttelyn ”tuunatut” polkupyörät hauskoja. Vain ihmisiä ja 
toimintaa puuttui, museokeskus oli hiljainen kuin muinainen huopatossutehdas. 
Ehkä luonnontieteellinen museo voi olla tekemässä sinänsä hienosta museokeskuk-
sesta paikkaa, jossa tamperelaiset ja tänne muualta matkanneet voisivat oikeasti 
tulla tekemään jotain, eivätkä vain katsella, mitä muut ovat tehneet. Jos luon-
nontieteellisen museon yhteydestä löytyisi paikka, jossa olisi kokoontumistilat luon-
toharrastusyhdistyksille, asiallinen kirjasto ja tieteelliset kokoelmat saman katon 
alla, olisi se varmasti luontoharrastajien tiiviissä käytössä, ja toisi lisäarvoa myös 
muille museon käyttäjille, kuten koululaisryhmille. (Piirainen 2008.)

Hyönteisharrastajat kaipasivat museolta tiloja, jossa kokoelmat olisi mahdollista saa-
da aktiiviseen käyttöön ja museoon saataisiin näin toiminnallisuutta. Museotoimen 
tavoitteet luonnontieteelliselle museolle olivat samansuuntaiset: museotoimen joh-
taja näki luonnontieteellisten kokoelmien esille saamisen tärkeänä museokeskuksen 
vetovoiman kannalta [H27]. Pohjolankadun kokoelmaklinikka, jonne luonnon-
tieteelliset kokoelmat välivarastoitiin, toimi väliaikaisesti kaivatun kaltaisena har-
rastustilana, vaikka kokoelmat eivät vielä julkisesti esillä olleetkaan. Tampereen 
hyönteistutkijain seura ryhtyi kevätkaudella 2010 pitämään kuukausikokouksiaan 
kokoelmaklinikan tiloissa. Tilat tarjosivat harrastajille entistä helpomman pääsyn 
luonnontieteellisiin kokoelmiin ja kirjastoon, ja niiden järjestämisessä ja kunnon tar-
kastuksessa riitti työtä.

Alkuvuonna 2012 Tampereen kaupungin tilakeskus päätti vuokrata Pohjolanka-
dun kiinteistöstä, jossa luonnontieteelliset kokoelmat sijaitsevat, harjoitustiloja bän-
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deille. Melusta johtuen hyönteisharrastajat eivät enää pitäneet tiloja kokoontumisiin 
soveltuvina, ja kun ei tilanteeseen saatu muutosta, päättivät harrastajat siirtää ko-
kouksensa jälleen kirjastotalo Metson kokoustiloihin (Jäsentiedote 1/2012). Tilanne 
oli harmillinen juuri kun harrastajat olivat päässeet kokoontumaan samoissa tilois-
sa kokoelmien kanssa ja harrastusyhteisöön oli syntymässä uudenlaisia käytäntöjä. 
Kaikki vuokralaiset olisivat joutuneet lähtemään Pohjolankadun kiinteistöstä vuo-
den 2012 loppuun mennessä joka tapauksessa, sillä Tampereen kaupunki suunnitteli 
kiinteistön tontille täydennysrakentamista. Museoamanuenssin mukaan luonnon-
tieteelliset kokoelmat tulisivat siirtymään museokeskus Vapriikkiin.

4.5.2 Luonnontieteelliset kokoelmat: harrastuksen ja tutkimuksen selkäranka

Vuonna 1992 tehdyn inventaarion perusteella Tampereen luonnontieteellisen muse-
on kokoelmissa oli yli 42 000 hyönteisnäytettä lähes 3800 lajista (Kääntönen 2007). 
Tampereen luonnontieteellisen museon amanuenssi kertoi museokokoelmien kart-
tuneen edelleen kokoelmien ollessa varastoituna. 

Hyönteiskokoelman osalta kartunta on jatkunut tässä, mutta sitten muilta osin 
ei juurikaan ole karttuneet viime aikoina. Kasvikokoelmat hiukan, ja sielläkin 
kasviyhdistys on mahdollisuuksien rajoissa pystynyt huoltamaan hiukan. Mutta 
siellä [Hämeen museolla oli] huonot tilat ja heilläkään ei kasviyhdistyksellä oo 
valtavan suuri tämä henkilöstökapasiteetti. Mutta kuitenkin vähän. Ja sit myös 
lintuyhdistys, joka on täällä vahva, niin he on sitä linnunsiipikokoelmaa myös 
seuranneet ja huoltaneet jonkun verran. Mutta sit täytetyt linnut ja nisäkkäät, ne 
on ollu ihan hunningolla. [H25]

Putkilokasvikokoelman inventaariossa 1998 Kääntönen laski kokoelmassa olevan 
noin 33  000 arkkia kasvinäytteitä, joista reilu puolet oli peräisin Pirkanmaalta 
ja loput muualta. Jäkäliä kokoelmissa on noin 1800 näytettä, sammalia Kääntö-
sen mukaan noin tuhat ja sieniä 150. Hyönteisharrastajien kokouksessa pohdittiin 
Grönblomin hyönteiskokoelman väliaikaisen menettämisen Helsinkiin olleen sikäli 
onnekasta, että siellä kokoelma säilyi todennäköisesti paremmassa kunnossa kuin 
Tampereen museokokoelmien väliaikaisissa varastotiloissa. Kokoelmien palatessa 
Tampereelle harrastajat tarkastivat, paljonko tuholaiset olivat syöneet ja paljonko 
kokoelmista oli Helsingissä ”poimittu päältä”.

Kun mukaan lasketaan linnunsiipikokoelma, selkärankaiset ja mineraalinäyt-
teet, on edelleen karttuneiden kokoelmien laajuus tällä hetkellä noin 100 000 eril-
listä näytettä (Vapriikki 2012). Kokoelmayksilöiden runsaslukuisuus on Tampereen 
museotoimenjohtajan mukaan luonnontieteellisten museoiden erityispiirre, joka tuo 
omat haasteensa sopivien tilojen löytämiselle ja esimerkiksi kokoelmien inventoimi-
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selle: niitten kokoelmien lukumäärän runsaus on yksi semmonen, mikäli vertaa johonkin 
taidemuseoon, että niitä näytteitä on kokonaisuudessaan paljon [H27]. Luonnontieteel-
lisiä kokoelmaesineitä on yhtä paljon kuin kaikkia muita museoesineitä yhteensä 
(Alberti 2008). Vertailun vuoksi esimerkiksi Porin luontotalo Arkin luonnontieteel-
listen kokoelmien näytteiden kokonaismäärä on tällä hetkellä 31 800 kappaletta. 
Iisalmen luontomuseon kokoelmissa on noin 40 000 putkilokasvinäytettä, useita tu-
hansia hyönteisyksilöitä ja erikoisuutena yli 30 000 näytteen nisäkäskallokokoelma. 
Kuopion luonnontieteellisen museon kokoelmissa taas oli vuonna 2006 yhteensä 
noin 950 000 näytettä ja dokumenttia. Kuopion museon kokoelmia onkin sanottu 
maamme merkittävimpiin lukeutuviksi.

Tampereen museon kokoelmat olivat varastoituna vuosikausia puutteellisis-
sa olosuhteissa ja ne joutuivat muuttamaan moneen otteeseen. Harrastajien panos 
kokoel mien huoltamisessa on ollut merkittävä niiden säilymisen kannalta. Kokoel-
mien jääminen vähälle huomiolle on hiertänyt luontoharrastajien ja Tampereen 
kaupungin välejä, vaikkei tuho lopulta täydellistä ollutkaan. Kokoelmat pakattiin 
museoamanuenssin mukaan huonosti muuttojen yhteydessä [H25]. Lähtö oli tullut 
kiireellä eikä osaavaa työvoimaa ollut saatavilla. Varastossa kokoelmat ovat heiluneet 
ja kaatuilleet ja kärsineet vahinkoja. Siirtely ei ole tehnyt kokoelmille hyvää, eikä 
niiden kuntoa ole voitu seurata ahtaissa varastotiloissa. Tuholaisongelmia on ollut 
museoamanuenssin mukaan vähän varastoinnin pituuteen nähden, mutta kaiken 
kaikkiaan kokoelmat ovat olleet liian vähällä huomiolla:

Kokoelmat on olleet tosikin vähällä huomiolla, ihan liian vähällä. Se riippuu 
mistä osiosta kokoelmia on kyse. Hyönteiskokoelmat ja se linnunsiipikokoelma on 

Kuva 8: Luonnontieteellisessä museossa on esillä joitain valittuja paloja luonnontieteellisistä 
kokoelmista. Kuva M.S.
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mun mielestä kaikkein parhaassa kunnossa. Niitä on huollettu säännöllisesti, on 
tehty myrkytyksiä sillon tällön ja pakastettu niitä. Ja niitä on käytetty. Toisaalta se 
käyttö kuluttaa niitä, mut se tarkottaa myös että niitä seurataan ja huomataan jos 
siellä jossain on jotain tuholaista ja niiden syömäjälkee, niin saadaan heti pakas-
tettua ja se vahinko jää tosi vähäseks. Eli kun ne on olleet aktiivikäytössä ja täällä 
on tosi vireä hyönteisseura, niin se on sitten ylläpitänyt ja hoitanut näitä. [H25]

Hyönteiskokoelmiinkaan eivät elävät tuhohyönteiset ole tervetulleita, vaan niitä py-
ritään torjumaan kokoelmia säännöllisesti pakastamalla ja myrkyttämällä. Hyön-
teisharrastaja kuvasti elävästi museokokoelmien varastointivaiheita ja kokoelmia 
kohdanneita tuhoja:

Ne oli yhdessä vaiheessa vaan kasassa tuolla Vapriikilla ja joku kävi hyönteismyrk-
kyä ruiskuttamassa. Sinne oli vaikea päästä. No alussa sinne ei päässyt ollenkaan. 
Se alennustila alkoi siitä kun se Metson kirjasto tuli siihen, ja edellinen lama ja 
näin poispäin. Ja sitten oltiin vähän siitä sitten neuvotteluyhteydessä kaupun-
kiin, ja kaupunki oli siitä sitten vähän nenä kippurassakin, että tiukka, vähän 
tiukka kielenkäyttö, mutta kyllä he meitä ymmärsi. Järjesti sitten siitä Hämeen 
museon nurkasta vahtimestarin asunnon, kaksio, huonekorkeutta vähintäänkin 
riittävästi. Sinne pääsi hyvin, meillä oli oma avain, että sinne vaan avas oven ja 
meni, mihin vuorokauden aikaan vaan, siellä ei ollut hälyttimiäkään. Ne tilat 
oli pimeet ja ne oli ahtaat, ja siellä oli semmonen väliaikaisuuden tunnelma. 
Että sielläkään ei olis voitu näitä kokoelmia hoitaa tuholaisia vastaan. Se on tää 
pakastaminen aika tärkeetä. 

No tuolla Hämeen museossa [kokoelmien] tilanne ei ollut vakaa. Syöpäläiset 
söi enemmän kuin olis ollut kohtuullista. Elikkä ne olivat siellä talon sisuksissa, 
viettivät varmaan ihan asiallista perhe-elämää siellä. Kun se ajolähtö tuli sieltä, 
kun siellä on paksut välipohjat, niin siellä oli mömmiäisiä ja ties mitä. Mutta 
tämä [Pohjolankadun kiinteistö] on sementtiä, ei tällä mitkään mömmiäiset 
asu. Suota ja mitä siihen aikaan nyt lähinnä käytettiin fylleinä, niin siellä oli syö-
päläisen hyvä elää. Ja ne on sitten pieniä koppakuoriaisia, Anthrenus museorum 
(museokuoriainen) ja mitä niitä nyt on, niin ne söi pikkusen huolestuttavassa 
tahdissa. No [kokoelmat] tuotiin tänne, ja samalla kun ne tuotiin tänne katottiin 
kaikki missä oli jotain ikävää, pantiin erikseen ja pakastettiin ensin. Nyt tuolla on 
semmonen pakastusroteeraus menossa, että se jos syöpäläiset olis saaneet ylivallan, 
niin ei. [H28]

Hyönteiskokoelmat ovat selvinneet harrastajien aktiivisuuden ansiosta ja Pohjolan-
kadun kokoelmaklinikan tiloissa hyönteiskokoelmia on myrkytetty ja pakastettu 
talkoilla. Tuholaiset eivät ole vain hyönteiskokoelmien ongelmana. Lintuharrasta-
jien Tampereen kaupungille lahjoittamat linnunsiivet myrkytettiin ja pakastettiin 
-31 asteeseen kahdeksi viikoksi, ennen kuin ne siirrettiin kaupungin haltuun. Siivet 
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on myrkytettävä lähes vuosittain, etteivät ihrakuoriaiset ja muut ötökät tuhoa niitä. 
Ehkä eniten muutoissa ja varastoinneissa ovat kärsineet hauraat kasvikokoelmat:

Totesin että kyllä niitä on pideltävä kuin sairasta lasta, ettei ne hajoo kokonaan. 
Aattele, että kun on muutama sata kasvia pinossa ja ne on kuivia, niin voit kuvi-
tella, ettei ne kovin hyvässä kunnossa ole. Tai pääasia on se, että kun ne on kuivia, 
ne ei kestä käsittelyä. Siinä on, aikamoista rapinaa syntyy ja kyllä sieltä roskaa 
putoili välistä kun siirrettiin vaikka kuinka varovasti. [H29]

Tieteelliset kokoelmat edellyttävät jatkuvaa kunnon seurantaa. Tässä mielessä on 
tarpeen että kokoelmat ovat paikassa, jossa niiden aktiivinen käyttö on mahdollista 
ja seurantaa tulee samalla tehdyksi. Luonnontieteellisen keskusmuseon eläinmuseon 
johtaja Olof Biström on painottanut myös kokoelmien saavutettavuutta ja turval-
lisuutta, sillä kokoelmat ovat hänen mukaansa ”kansakunnan muisti”, jonka tulee 
olla turvassa talouden heilahteluista riippumatta (Biström 2002). Kokoelmien käyt-
tö vaatii kuitenkin varovaisuutta, jottei herkkiä kokoelmia rasiteta liikaa, ja tämän 
vuoksi kokoelmia ei voida asettaa suuren yleisön tutkittavaksi. Tampereen luonnon-
tieteellisten kokoelmien ylläpito on ollut harvojen harrastajien käsissä eikä tieto vält-
tämättä ole välittynyt harrastajayhteisön sisällä. Aktiivinen kasvi- ja sieniharrastaja 
ei ollut selvillä, minne yhdistyksen kokouksissa kiertävät näytteet lopulta päätyvät:

En mä osaa sanoa että onko [Tampereen museon kokoelmiin] sitten liitetty niitä 
vai onko sitten toimitettu Helsinkiin kasvimuseoon. Mutta kyllä se on, näytteitä 
itse kullakin näyttää sillon tällön olevan esitellä, viime kokouksessakin oli, mutta 
en mä tiedä sitten minne ne päätyy, onko ne asianosaisten omissa kokoelmissa, vai 
jos ne sitten toimittaa ne jonnekin, niin onko se sitten Helsinkiin kasvimuseolle. 
[H29]

Myös tieto museon hyönteiskokoelmista on harvojen käsissä, lähinnä kokoelmia 
aktiivisesti huoltaneen eläkkeellä olevan harrastajan ja luonnontieteellisen museon 
hyönteisiin erikoistuneen amanuenssin tiedossa:

Inventoitu, ei, en mä tiedä tuleeko ne koskaan inventaariin sillä tavalla että esi-
merkiksi joka yksilö olis kirjattu. Kyllä niitten yks kerrallaan vieminen, muutta-
minen tietokantaan niin huh heijaa, en tiedä tuleeko sitä koskaan tehtyä. No se 
on tietyssä järjestyksessä, että Kumpulainen tietää ja mää tiedän jos joku kysyy, 
että missä laatikossa suunnilleen joku on, suunnilleen tiedetään. Ei se onneks ole 
niin suuri, niin suuri se ei ole, eikä siitä aiota varmaan koskaan tehdä. Järjestys 
on vanhahtava, se on niiltä ajoilta kun se Grönblomilta jäi. Se ei oo paha, koska 
ei se, sama se missä järjestyksessä se on, kun tekee kääntötaulukon näihin uusiin 
järjestelmiin. [H28]
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Kun luonnontieteellisen museon kokoelmat saadaan tilaan, jossa niitä on mahdol-
lista aktiivisesti hyödyntää, tukevat kokoelmat entistä paremmin myös ympäristövi-
ranomaisten tekemää lajin- ja ympäristönsuojelutyötä, ja näin museon, harrastajien 
ja ympäristöhallinnon yhteistyö voi entisestään tiivistyä.

Yhdistykset on ne, jotka käytännössä käyttää ja kartuttaa [kokoelmia], ja siellä 
on ihmisiä jotka tekee ihan tieteellistä tutkimusta, ja muuta tutkimusta myös. 
Myöskin sitten näitten kokoelmien käyttö on tukenut tätä paikallista lajiston ja 
ympäristönsuojelutyötä, niin on se hankaloittanut tätä työtä kun ei voida sanoa 
missä jokin elukka on, missä kunnossa se on, taikka joku kasvi, että löytyykö sella-
sii näytteitä. Ei oo ollu ihmistä joka ois osannut vastata näihin kysymyksiin. Kyllä 
se ihan selvästi aistittavissa on, kyllä se on hiertänyt näitä välejä. Mutta kyllä ne 
yhteydet koko ajan olemassa on olleet. [H25]

Museoamanuenssi kirjoitti museon avautumista ennakoineessa lehtijutussa kokoel-
mien keräämisen tarkoituksesta:

Museo kerää tieteellisiä kokoelmia, jotka eivät ole esillä näyttelyssä. Ne eivät aivan 
kestäisi suuren yleisön käyttöä, mutta valikoituja näytteitä laajoista kokoelmista 
voi päästä katsomaan tarvittaessa. Kokoelmia kerätään pitkän aikavälin tieteel-
lisiä, tutkimuksellisia ja opetuksellisia tarkoituksia varten. (Kumpulainen 2011)

Vaikka Tampereen kaupungin museotoimi ei luonnontieteellistä tutkimusta harjoit-
tava laitos olekaan, voidaan kokoelmia käyttää tutkimus- ja opetustarkoituksiin (ks. 
kuva 8). Luonnontieteellisen museon yhden miehen henkilöstöllä ei suuria resursseja 
tutkimuksen tekemiseen ole, mutta kokoelmien tutkimuskäytöstä ja karttumisesta 
vastaavat luontoharrastajat. Luonnontieteellisen museon amanuenssi pohti haastat-
telussa erilaisia kokoelmien kartuntatapoja ja sitä, miten kokoelmia on mielekästä ja 
mahdollista kartuttaa:

Kokoelma karttuu niin eriskummallisin tavoin, että se riippuu aina mitä sieltä 
tulee milloinkin. Että voi vaikka kärpästutkija lahjoittaa 5000 yksilöä sisältävän 
kärpäskokoelman, eikä sit oikein muita. Et se on vähän satunnaista. Yleiset tai 
hyvin tunnetut lajit tietysti karttuu vähän helpommin. Kyllä yleensä pyritään 
kartuttaa kokoelmia siten, että saadaan peruslajisto mukaan, mutta ehdottomasti 
aina otetaan kaikki tämmöset erikoisuudet mukaan, jota ei ole muualla saatavis-
sa, koska niillä saattaa olla arvoa jopa ihan kansainvälisesti tai kansallisestikin. 
Että harkitusti kartutetaan, ei ihan sumeilematta kaikkia oteta vastaan mitä tar-
jotaan, kun sitten kukaan ei pidä huolta niistä. Että ne olennaisimmat lajiryhmät 
ja olennaisimmat lajit kannattaa olla. Arvokkaita kokoelmia kun tarjotaan, niin 
ne kannattaa ehdottomasti joko ottaa ite vastaan tai sitten ohjata muualle. Ei sitä 
oikeestaan semmosta vaatimusta voi esittää harrastajille, että kerätkääs nyt tätä, 
että sitä kautta se kuitenkin pääasiassa tällä hetkellä karttuu. Sitten on tietysti 
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niitä jotka on yliopistoissa, niin ne kartuttaa tutkimustoimintaan ja lahjoittaa 
aineistoa. Sit on näitä satunnaisia, että ihmiset löytää kuolleena ja toimittaa 
näytteen. [H26]

Kokoelmilla on monia käyttötarkoituksia. Kokoelmat palvelevat opetuksessa, niin 
yliopistojen biologian opetuksessa kuin harrastuksessaan etenevien itseopiskelussa. 
Vaikka luontoharrastuksessa on tapahtunut teknologian kehityksen myötä paljon 
muutoksia ja esimerkiksi valokuvaaminen on yleistynyt, eivät tapahtuneet muu-
tokset silti poista näytteiden ja kokoelmien tarvetta. Tampereen kasvitieteellisen 
yhdistyksen puheenjohtajan mukaan kasvimaantieteellinen tutkimus olisi mahdo-
tonta ilman näytteitä ja kasvikokoelmia (henkilökohtainen sähköpostitiedonanto 
7.11.2012). Kasvinäyte on dokumentti tehdystä löydöstä, ja niin kasvi-, sieni-, jäkälä- 
kuin sammalnäytteet ovat välttämättömiä taksonomisessa tutkimuksessa. Tutkijat 
ja harrastajat vierailevat museoissa näytteitä vertaamassa, ja samassa tarkoituksessa 
näytteitä lainataan museoista tutkijoille. Tampereen museon amanuenssi kuvasi ko-
koelmien tieteellistä merkitystä samaan tapaan:

Luonnontieteessä se on ihan ehdoton ja korvaamaton tämmönen kokoelma siinä 
mielessä, että on ne näyteyksilöt mihin voi verrata. Että jos sulla on joku kas-
vi tai hyönteinen määritettävänä, niin loppujen lopuksi päädytään aina niihin 
varmistettujen yksilöiden vertaamiseen. Tämmönen verrokkikokoelma, mikä on 
varmennettu ja mihin voidaan verrata. Se on luonnontieteessä hyvin pitkälle kor-
vaamaton millään valokuvilla, sitä on paloittain tehty, se ei seuraa aikaansa, 
vuosikymmenien tai pidempiäkin aikavälejä, ei kata kaikkia eliöryhmiä. Mut 
kyllä se on se käytössä oleva, tai saatavilla oleva, päivitetty kokoelma, mikä on 
ihan korvaamaton. Sen lisäks on sitten nimenomaan karttuva kokoelma, että se 
seuraa aikaansa, nimistö vaikka, että se ei ole historiallinen kokoelma, sata vuotta 
sitten eläneen kuuluisan keräilijän lahjoittama, ja sit se on jäänyt sille tasolle, että 
nimistö on muuttunut.

Ja sitten luonnontieteessä tapahtuu hyvin paljon sitä kun tekniikka on kehitty-
nyt, vaikka DNA-määritys, on käynyt niin että joku laji on jaettu kolmeen, ja sit-
ten on vaikka näitä lajeja, kun kuviteltiin ennen että ne kaikki kuuluu samaan, 
että siellä on tosi paljon tämmöstä tapahtunut. Ja niillä kokoelmilla ei ole semmos-
ta tieteellistä arvoa, että ne lajimääritelmät on väärin. Ja sitä kautta sitten koko-
elmien on oltava niin sanottuja eläviä, ajassa olevia kokoelmia, et ikinä niissä ei 
oo kaikkia lajeja mitä vois olla. Ja sit kun tällä alueella ei oo, koko maakunnassa 
ei oo toista tämmöstä julkista tahoo, joka ylläpitäis tämmöstä kokoelmaa, niin 
tämä on ihan yliverto. Ja sillä on semmosta merkitystä esimerkiksi ympäristönsuo-
jelutyössä, kun joskus pitää kattoo joku tietty näyte, et jos on joku alue inventoitu 
ja vaikka ympäristökeskuksen tai kaupungin ympäristötoimen työntekijä haluaa 
tulla kattomaan. Että näitä yksilöitä ei löydy netistä tai mistään, että miltä ne 
näyttää, Suomessa kasvaneet yksilöt näyttää, voi tulla täältä kattoon. Kun on kai-
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kenlaisia maankäytön paineita ja suunnitelmia, mitkä aiheuttaa sen, että käyttö-
tarpeita olis, kun vaan ne, se kokoelma ja ne puitteet on toimivat. [H26]

Museoamanuenssi nimesi haastattelussa monia erilaisia kokoelmia. Tieteelle, tutki-
mukselle ja opetukselle tärkeä on verrokki- eli referenssikokoelma, jossa olevat näyt-
teet on pitävästi tunnistettu ja joihin voidaan verrata löydettyjä yksilöitä. Pitkän 
ajan kuluessa kartutetut museokokoelmat muodostavat ympäristöhallinnollekin la-
jistoa koskevan tietoperustan, ja lajinäytteet ovat välttämättömiä todistuskappaleita 
esimerkiksi uhanalaistarkasteluissa (Opetusministeriö 2007). Amanuenssi teki eron 
historiallisen kokoelman ja päivitetyn, elävän ja ajassa olevan kokoelman välillä. Tie-
teen ja teknologian kehityksen myötä esimerkiksi lajien nimistössä on tapahtunut 
muutoksia. Aikaisemmin yhtenä pidettyjä lajeja on määritysmenetelmien kehityk-
sen myötä jaettu kahdeksi lajiksi. Luonnontieteelliset kokoelmat ovat ajan tasalla 
vain jos niitä päivitetään. Historiallisella kokoelmallakin on arvonsa, mutta ei ajan 
tasalla olevan kokoelman kaltaista tieteellistä arvoa verrokkikokoelmana. Historial-
lisistakin kokoelmista voidaan saada luonnon ymmärtämisessä ja suojelussa tarpeel-
lista tietoa esimerkiksi lajien levinneisyyksistä:

Joskus on tämmösiä tarpeita että pystytään seuraamaan lajien levinneisyyttä, tai 
jos joku laji esimerkiks jaetaan kahteen ja sit voidaan kattoa vanhoista kokoelmis-
ta että katos vaan, täältä löytyykin molempia, niin sit voidaan saada tietoa lajien 
levinneisyydestä. Ja kiinnostaa monesti yhtä lailla harrastajia kuin tutkijoita, että 
ne jotka sanoo olevansa harrastajia, on oikeestaan tutkijoita. [H26]

Tampereen museon luonnontieteelliset kokoelmat näyttävät sijoittuvan historiallis-
ten ja ajassa olevien kokoelmien välimaastoon. Museon hyönteiskokoelmat ovat esi-
merkiksi siinä järjestyksessä kuin ne Thorwald Grönblomilta aikoinaan jäivät, mutta 
toisaalta harrastajien ja amanuenssin tiedossa on suunnilleen mitä mistäkin löytyy, 
ja kokoelma on siten käytettävissä määrityksen apuna. Kasvitieteellisen yhdistyk-
sen puheenjohtaja Matti Kääntönen on järjestänyt kasvikokoelmia systemaattiseen 
järjestykseen. Luonnontieteelliset museokokoelmat ovat merkittäviä paitsi luonnon-
tieteellisesti myös kulttuurihistoriallisesti. Seuraava katkelma kasviharrastajien ko-
kouksesta 7.11.2006 tekemistäni muistiinpanoista kuvaa sitä kulttuurihistoriallista 
tietämystä, jota harrastajilla on luonnontieteellisen lajitietämyksen lisäksi:

Kokouksesta poissa ollut Linkoaho on saanut Sydänheimon herbaarion, ja Kään-
tönen katsoi parhaaksi toimittaa se kasvimuseoon. Kääntönen kertoi kasvienvaih-
toyhdistyksestä, herbaarion joukossa oli pinkka erikoisuuksiakin. Hän muistut-
ti lähdekritiikin olevan paikallaan, kasveihin oli liitetty entisajan tapaan lyhyt 
teksti. Kääntönen sanoi herbaariossa olevan ”ällistyttävän hyväkuntoista tava-
raa” ja otti esimerkiksi 1867 Saanalta August Juhani Melan keräämän näytteen. 
Hän arveli, että näytteet olisi ehkä myöhemmin liimattu paperille, mukana ovat 
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kulkeneet alkuperäiset laput. Näytteitä laitettiin kiertämään varoituksella ”ettei 
kannata kauheen jyrkästi kallistella”. ”Mikä se nyt onkaan suomeksi?”, käyräsara. 
Vaihdon kautta oli tullut erikoisuus, Silesiasta tullut näyte, jossa herra P. Milden 
leima, tällä ei katsottu olevan muuta kuin kuriositeettiarvoa. Jonkin näytteen 
kerääjäksi mainittiin Lars Levi Laestadius, käsiala saattaa olla Malmbergin.

Kasviharrastuksen historia ja nimekkäät harrastajat tulevat harrastajayhteisössä 
eloon kokoelmanäytteiden kautta. Eri aikakausilta olevat näytteet kertovat ajan 
tieteellisistä käytännöistä ja luonnontutkijoiden yhteisöstä, jossa ovat vaikuttaneet 
monet muilla aloilla tunnetuksi tulleet henkilöt, kuten Laestadius. Erilaisen am-
matti- ja koulutustaustan omaavat luontoharrastajat ovat olleet keskeisessä roolissa 
luonnontieteellisten kokoelmien karttumisessa ja siten luonnontutkimuksen ja -suo-
jelun edistämisessä. Kokoelmien karttumisen tavat kuvastavat tieteelliseen tietoon 
liittyviä epävarmuuksia ja aukkoisuutta – harrastajien kiinnostuksen mukaan jotkin 
eliöryhmät tulevat hyvinkin tarkasti tutkituksi toisten jäädessä vähälle huomiolle. 
Tämä ei vähennä kokoelmien arvoa, vaan kertoo aikakauden arvostuksista ja kiin-
nostuksen kohteista.

Luontoharrastajat eivät ainoastaan kerrytä ja huolla luonnontieteellisiä kokoel-
mia, vaan tarvitsevat niitä itse harrastuksessaan. Hyönteisharrastaja kuvasi miten 
kokeneetkin harrastajat käyttävät olemassa olevia kokoelmia:

Kokoelmia käytetään tunnistamiseen. Elikkä koppakuoriaiskokoelma, niin se on 
niin hyvä että sitä voi käyttää jos on kokenutkin harrastaja, niin kuin vaikka 
Salokanteleen Juha, niin hän edelleen käy vertailemassa siellä. Perhosissa ei oo 
silleen, kun meillä on muutama jäsen kun on tämmösiä eläviä tietosanakirjoja, 
niinkun Seurasen Ilkka, että ne tietää tuosta vaan mikä laji on, niin sen tarve 
ei oo niin suuri. Ja ovat myös hyvin avuliaita. Jos on joku nuori henkilö, joka 
haluaa tunnistuttaa, niin se ei oo kun huhhei kun Ilkka käy sen läpi ja se sanoo 
nää on nämä ja ei tässä ole mitään vaikeaa. Että tämmöseen vertailuun, ei niin 
paljon kuin voisi. Mutta se on tavallaan siinä jemmassa niin sanotusti siltä va-
ralta, kyllähän se päivä varmaan tulee. Ja nyt kun sitten on päästy tähän, että 
nää on paremmin saavutettavissa, meidän kokoukset on tässä, niin nyt on sitten 
pieni askel siihen, että osa tulee pikkusen aikasemmin tai jää tänne, tulee niinkun 
tutuksi. Semmonen askel siinä nyt on menossa. Ja kirjasto on sama juttu, siellä 
on tuhansien eurojen kirjat, ja varmastikin nyt kun lämpiävät. Sitä ei oo saatu 
sitä lainaustoimintaa sillai, ne oli tuolla kirjastossa ja kyllä ne helppo oli saada, 
mutta ei ne ollu siinä kuin valintamyymälässä, niin ei ne oikeen vaan lähteny 
siitä. [H28]

Luonnontieteelliset kokoelmat ovat pysyvä tietovaranto, jonka avulla harrastajat voi-
vat kartuttaa tietämystään. Kokoelmien säilytyksen fyysisillä puitteilla on merkitys-
tä kokoelmissa olevan tiedon saatavuudelle. Kokoelman kaltaisena tietovarantona 
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toimivat myös kokeneet ja taitavat harrastajat, mutta ”elävien tietosanakirjojen” on-
gelma on, että tietovaranto poistuu heidän myötään, ellei sitä ole siirretty tai tallen-
nettu jollakin tavoin. Digitaaliseen muotoon saatetut kokoelmat helpottaisivat tie-
don siirrettävyyttä ja saatavuutta ja turvaisivat kokoelmissa olevan tiedon säilymisen 
hauraiden näytteiden rapistuessa. Digitointi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi her-
baarioarkkien kuvaamista ja niillä olevien tietojen tallentamista. Luonnontieteelli-
sen havaintoaineiston digitaaliseen muotoon saattaminen on otettu kansainvälisesti 
tavoitteeksi. Joensuussa aloitti alkuvuonna 2011 luonnontieteellisen keskusmuseon 
ja Joensuun yliopiston yhteinen luonnontieteellisten kokoelmien digitointikeskus 
Digitarium. Keskuksessa paitsi tallennetaan luonnontieteellisiä kokoelmia digitaa-
liseen muotoon, myös koulutetaan osaavaa työvoimaa digitoinnin tarpeisiin. Edessä 
oleva urakka on melkoinen. Digitointikeskuksen projektipäällikkö Hannu Saaren-
maa kirjoitti keskuksen blogissa:

Maailman luonnontieteellisissä museoissa arvioidaan olevan noin kaksi miljar-
dia näytettä, joista Suomessa 20–30 miljoonaa. Suomalaisista näytteistä on vasta 
noin 10 % digitaalisesti luetteloitu. Museoiden yhteisen, vuonna 2009 laadi-
tun digitointistrategian mukaan tärkeimmät kokoelmat olisi digitoitava tulevina 
25 vuotena, mikä merkitsee noin miljoonan näytteen käsittelyä vuodessa. Kun 
tiedetään, että parhaimmillaan yksi henkilö voi käsitellä 100 näytettä päivässä, 
kyseessä on noin tuhannen henkilötyövuoden urakka. Tähän tarvittaisiin siis noin 
50 kokoaikaista, osaavaa työntekijää, jos tavoitteesta halutaan pitää kiinni. (Saa-
renmaa 2011a)

Kaiken luonnontieteellisen aineiston digitointi 25 vuodessa näyttää mahdottomal-
ta tehtävältä. Saarenmaa korostaa, että tärkeintä kuitenkin on liike eikä päämäärä. 
Aineiston käsittelyä joudutaan priorisoimaan ja digitoinnin yhteydessä näytteiden 
määritys on tavoitteena varmistaa (Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Oy 2009). 
Tämä edellyttää digitointia tekeviltä lajintuntemuksen erityisosaamista, ja koulutet-
tavien joukossa on ollut biologien lisäksi luontoharrastajia (henkilökohtainen sähkö-
postitiedonanto 3.7.2011). Saarenmaa pohti, että harrastajille voisi järjestää työpa-
jan aineistojen tallentamisesta. Yksityiskokoelmien tallentaminen on urakka, johon 
julkisilla toimijoilla ei ole resursseja, ja harrastajia onkin ohjeistettu kokoelmiensa 
digitointiin Luonnontieteellisen keskusmuseon verkkosivuilla (Saarenmaa 2011b). 
Digitointitavoitteen saavuttamiseksi kehitetään uusia ideoita, ja digitointikeskus on 
vain yksi solmu moninaisten toimijoiden verkostossa. Joensuun digitointikeskukseen 
on rakenteilla automaattinen digitointilinjasto, joka nopeuttaisi työtä ja mahdollis-
taisi aineiston tallennuksen massoittain. Näin aineisto saataisiin entistä paremmin 
palvelemaan tutkimusta ja luonnonsuojelua paitsi Suomessa myös kansainvälisesti. 
Luonnontieteellisten aineistojen digitointia on jo tehty luonnontieteellisissä museois-
sa. Tampereella ei tähän ole vielä ollut resursseja, mutta luonnontieteellisen museon 
amanuenssin mielestä digitoimista on syytä pitää pitkän tähtäimen tavoitteena:



122 Minna Santaoja

Nään että ihan samalla tavalla kun nää kokoelmat fyysisesti voi palvella ihmisiä, 
niin ne voi palvella digitaalisessa muodossa. Mun mielestä tulee olla kaikkien käy-
tössä, koska se ei ole keneltäkään poies että ne on netissä ne kokoelmatiedot, jos sillä 
joku saa hyvää tutkimusta aikaseks, olkoon sitten täällä tai vaikka Vaasassa tai 
ihan missä vaan. Se tuskin on luonnolta pois tai joltain tamperelaiselta pois, eikä 
varsinkaan multa. Että tavoitteena on, että nää museon kokoelmat voitais digi-
talisoida tulevaisuudessa, mut se ei oo ihan tänä tai ens vuonna, et joskus sitten 
myöhemmin. Jyväskylästä tänne tulin ja siellä se projekti aloitettiin ja siinähän ei 
siinä vaiheessa tainnu olla mukana Suomesta kuin nelisen toimijaa, käytännössä 
museoita kaikki. Jotka sitten liittyvät tämmöseen, nythän on semmonen luon-
nontieteellisten museoiden tietokanta kuin GBIF, niin se on se kaikkein laajin ja 
suurin ja merkittävin näistä, ja siihen nyt sitten pyritään saamaan Suomesta toi-
mijoita lisää. Siihen ei pelkästään tuu kokoelmat vaan myös havaintotietokannat, 
lintu- ja hyönteishavainnot, mitkä on luotettavia ja lajinmääritykset on varmo-
ja. Jyväskylässä aloitettiin ja sinne saatiin liitettyä tiettyjä osioita. Mut sielläkin, 
vaikka se on yliopiston museo ja on ihan erilaiset henkilöresurssit kun täällä ja se 
on ollut koko aika toiminnassa, niin sielläkin kuitenkin erikseen sitä varten pal-
katut, vasta käynnistetty projektia, eli se on todella työlästä se digitointi. Et siellä 
onko nyt noin 10 % kokoelmista saatiin sinne, noin vuoden panoksella. Ja se oli 
osio mikä oli helpoin siirtää sinne, että oli valmiiks esimerkiksi kasvirekisterissä, 
ja se oli tavallaan Excel-tietokannassa, mikä voitiin aika helposti forwardoida 
sinne. Eli se oli semmonen osio, vuodessa, tollasessa museossa. Et täällä voi aatella 
et puhutaan ihan eri ajoista. Mut kyllä se pitää tavoitteena olla. [H25]

Samuel Alberti (2008) ennustaa luonnontieteellisille museoille valoisaa tulevaisuut-
ta, sillä kokoelmille keksitään jatkuvasti uusia tiedettä ja yhteiskuntaa hyödyntä-
viä käyttömuotoja. Museokokoelmien käyttöä tarkastellut Rebecca Ellis (2008) 
kirjoittaa luonnontieteellisten kokoelmien olevan jatkuvan uudelleenmäärittelyn 
kohteena. Albertin mukaan luonnonsuojeluretoriikka on vahva aikaisempia ja ny-
kyisiä museokäytäntöjä yhdistävä tekijä. Kokoelmien ja havaintoaineiston vapaaseen 
saatavuuteen tähtäävien hankkeiden kuten GBIF (Global Biodiversity Information 
Facility) lisäksi merkittävä museokokoelmiin tukeutuva kansainvälinen hanke on 
Barcode of Life Initiative (BOLI). Suomen kansallisen yksikön, Finnish Barcode of 
Life (FinBOL), tavoitteena on tuottaa DNA-viivakoodit Suomen eliölajistolle. Kan-
sainvälisen Barcode of Life -hankkeen tavoitteena on pitkällä tähtäimellä tuottaa 
DNA-viivakoodikirjasto koko maailman eliölajistolle (FinBOL 2012). Hankkeen ta-
voitteena on lajintunnistuksen standardointi tiettyyn DNA-sekvenssiin perustuen, 
ja hankkeeseen osallistuvien haaveena on, että markkinoille tulisi DNA-sekvensseri, 
eräänlainen luonnon ”viivakoodinlukija”, jonka avulla kuka tahansa voisi tunnistaa 
minkä tahansa lajin missä päin maailmaa hyvänsä (Ellis 2008). BOLI-hankkeen on-
nistumisen edellytyksenä on, että maailman luonnontieteelliset museot osallistuvat 
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siihen ja ottavat käyttöönsä hankkeessa laaditut DNA-sekvenssoinnin standardit, 
jotta eri tahoilla syntyvä lajintunnistustieto on luotettavaa ja vertailukelpoista.

DNA-tunnistuksen käyttöönotto ei kuitenkaan poista näytteiden keräämisen ja 
kenttätyön tarvetta eikä kirjavien käytäntöjen seurauksena syntyvien kokoelmien ja 
tietovarantojen epäjatkuvuuksia. DNA-sekvenssointi lisää yhden työvaiheen luon-
nontieteellisen näytteen matkalle ja tietoyhteisön käytäntöihin, ja analyyttisen ket-
jun pidentyessä kentältä tunnistukseen tietokäytäntöjen hauraus lisääntyy. Eliölajien 
viivakoodikirjasto voi lopulta olla vain niin täydellinen kuin ne luonnontieteelliset 
kokoelmat, joiden pohjalta DNA-sekvenssointi on tehty. Itse sekvenssointiin liittyy 
monenlaisia valintoja, jotka tuovat lajintunnistukseen tulkinnanvaraisuutta. Barco-
de of Life -hankkeen kaltaisista, luonnon monimuotoisuuden täydelliseen luette-
lointiin pyrkivistä hankkeista on käyty kriittistä keskustelua (Bowker 2000, Ellis 
2008, Haila 2004). Rebecca Ellis on tarkastellut, minkälaista ymmärrystä luon-
nosta DNA-koodaus edustaa ja todennut sen resonoivan voimakkaasti 1700-luvun 
linnéläisen lajien nimeämisen ja kartoittamisen kanssa. Lajien viivakoodaus perus-
tuu oletukseen, että yhteiskunnan taksonomisen tiedon tarve täyttyy vain lajita-
son tunnistustiedolla. Taksonomisen tutkimuksen viimeisimpänä edistysaskeleena 
markkinoitu kartoitushanke näyttäytyy siis luonnonhistorian valossa takaperoiselta 
sivuuttaessaan parin viime vuosisadan aikana luonnontutkimuksessa ja ekologiassa 
tapahtuneen kehityksen. DNA-sekvenssit eivät kerro mitään esimerkiksi lajien vä-
lisistä suhteista. Teknologiapainotteinen hanke jäsentää myös tietoyhteisön toimin-
taa ja harrastajien ja ammattitutkijoiden suhteita tavalla, joka näyttäytyy askeleena 
menneiden vuosisatojen tilanteeseen. Kun ”varman” lajintunnistuksen mielletään 
tapahtuvan vasta laboratoriossa DNA-sekvenssoinnin tuloksena, alennetaan luon-
toharrastajat takaisin kentälle raakadatan kerääjiksi sen sijaan että nämä olisivat tie-
toyhteisön tasavertaisia jäseniä. Rebecca Ellis painottaa historiallisesti ja yhteiskun-
nallisesti rikkaampien luontojen esillä pitämisen tarvetta tieteellisessä ja poliittisessa 
keskustelussa. Paikallisen luonnontieteellisen museon tapauksessa matka kentältä 
museoon ei ole yhtä pitkä kuin kansainvälisissä hankkeissa eikä luonnontieteellisissä 
kokoelmissa oleva tieto siten irtoa yhtä helposti historiallisista merkityksistään.

4.5.3 Luontoharrastajat ja luonnontieteellisen museon uusi näyttely

Lopulta 15 vuoden odotuksen jälkeen Tampereen luonnontieteellinen museo, tai 
tarkkaan ottaen museon uusi näyttely, avattiin 8. joulukuuta 2010 museokeskus 
Vapriikin toisessa kerroksessa. Ennen avajaisia museolle perustettiin internet-sivut, 
joilla seurattiin näyttelyn rakentumista. Tampereen kaupungin museotoimen julkai-
semassa Museoon! -lehdessä museoamanuenssi Kumpulainen kirjoitti luonnontie-
teellisen museon vaiheista ja avautuvasta näyttelystä otsikolla ”Tampereen luonnontie-
teellisen museon juuret ovat luontoharrastuksessa” (Kumpulainen 2010) – harrastajien 
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osuutta haluttiin tuoda esiin. Pian avaamisen jälkeen luonnontieteellinen museo oli 
Vapriikin suosituin käyntikohde, ja museon vieraskirja täyttyi kiitoksista. Kalenteri 
täyttyi opaskierroksista koululuokille – näyttely löysi yleisönsä.

Näyttelyn avajaisiin oli apulaiskaupunginjohtajan, Tampereen museotoimenjoh-
tajan ja luonnontieteellisen museon amanuenssin lisäksi kutsuttu puhumaan Tam-
pereen kasvitieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Matti Kääntönen. Puhujat iloitsi-
vat museon avautumisesta ja arvelivat sen täyttävän tärkeää tehtävää uusien luonnon 
ystävien innostamisessa. Kasviyhdistyksen puheenjohtajan puheessa oli kuultavissa 
pettymystä hänen mainitessaan, että luonnontieteellisten kokoelmien kerääminen, 
hoito ja tutkimus ovat edelleen suurelle yleisölle näkymättömäksi jäävää toimintaa. 
Perustutkimukseen kuuluva museotyö tapahtuu aina julkisuudelta pimennossa – tekevät 
sitä sitten alan tutkijat tai harrastajat (Kääntönen 2010). 

Tampereen luonnontieteellisen museon uusi perusnäyttely keskittyy pirkanmaa-
laisen luonnon monimuotoisuuden esittelyyn. Vitriineissä on kokoelma eläinten luu-
rankoja ja kalloja sekä täytettyjä lintuja, hyönteisillä on oma huoneensa. Näyttelyssä 
on viisi dioraamaa eli kolmiulotteista maisemakuvaelmaa täytettyine eläimineen. 
Niissä kuvataan muun muassa elämää Pyhäjärven vedenpinnan alla ja päällä, tal-
vista metsän elämää ja lehtometsää puroineen kesällä. Eri tiloissa on oma äänimai-
semansa. Tammerkoski ja kalat ovat saaneet huomiota. Museokierroksen lähetessä 
loppuaan kuljetaan kasvikäytävän läpi, jonka seinillä olevat kasvikuvat on skannattu 
luonnontieteellisen museon omista kokoelmista. Ehkä huomiota herättävimpiä näyt-
telyssä ovat maskottihirvi Hiski, jota ei ole ympäröity lasein ja sen kokoa pääsee siksi 
ihmettelemään läheltä, ja sitä vastapäätä sijoitettu susi. Näyttelytilassa on kosketus-
näytöllisiä infotauluja, joista voi hakea lisää tietoa muun muassa linnuista, hyön-

Kuva 9: Luontoharrastukset ovat esillä uudessa museossa omassa vitriinissään (vas.). 
Lukunurkkauksessa voi tutustua muun muassa yhdistysten julkaisuihin. Kuva M.S.
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teisistä ja museon historiasta. Dioraamojen käyttö luonnontieteellisissä näyttelyissä 
taksonomisten vitriinien sijaan yleistyi Albertin (2008) mukaan Skandinaviassa ja 
Pohjois-Amerikassa 1800-luvun lopulla. Muutos tapahtui samanaikaisesti kun luon-
nonsuojelutavoitteet rantautuivat luonnontieteelliseen museotoimintaan. Dioraamat 
tarjosivat ”ikkunoita luontoon” ja luonto esitettiin toiminnallisina kokonaisuuksina, 
ei vain erillisinä lajeina. Dioraamat yhdistivät tiedettä ja taidetta – yksityiskohtaiset 
maisemat ja asetelmat ovat taiteilijoiden ja kuraattorien näkemys luonnosta, niissä 
esitetyistä elinympäristöistä ja lajien välisistä suhteista.

Tampereen luonnontieteellisen museon historiaa on esillä myös näyttelytilan yh-
dessä vitriinissä, ja tätä kautta luontoharrastajien rooli museon taustalla tulee näky-
väksi. Tampereella tällä hetkellä toimivat luontoharrastusyhdistykset – kasvi-, hyön-
teis-, lintu- ja sieniseura – esittäytyvät omassa vitriinissään (kuva 9). Kultakin on 
esillä perustiedot, toiminnan kuvausta ja yhteystiedot. Näyttelytilassa on lukunurk-
kaus, jossa on mahdollista tutustua luontojärjestöjenkin julkaisuihin. Näyttelyssä 
esillä olevat perhoset ja muut hyönteiset ovat peräisin museon omista kokoelmista 
ja varta vasten paikallisilta hyönteisharrastajilta. Hyönteistutkijain seuran puheen-
johtaja Tero Piirainen on piirtänyt kaikki interaktiivisella näytöllä olevat hyönteis-
ten kuvat (kuva 10b). Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Matti 
Kääntönen on ollut kirjoittamassa yhdeltä inforuudulta löytyvää museon historiik-
kia (kuva 10a). Lintuharrastajat ovat esillä olevien lintujen takana. Sieniharrastus ja 
sienet ovat saaneet uudessa näyttelyssä vähiten näkyvyyttä. Sienet kutistuvat kui-
vuessaan helposti tunnistamattomiksi, eikä sieninäytteitä ole siksi helppo panna esil-
le. Luontoharrastajat on mainittu näyttelyaineiston tuottajina nimeltä yksittäisinä 
henkilöinä, ei yhdistystensä edustajina, ja luontoharrastajien yhteys näyttelyyn jää-
nee useimmalta museokävijältä huomaamatta.

Vaikka uusi luonnontieteellinen näyttely ei rakentunutkaan kokonaan museon 
omista, harrastajien keräämistä luonnontieteellisistä kokoelmista, on museoama-
nuenssi painottanut luontoharrastuksen, havaintojen ja näytteiden merkitystä näyt-
telytoiminnan taustalla:

Aktiivinen paikallinen luontoharrastus ja -tutkimus ovat vieläkin luonnontie-
teellisen toiminnan kivijalkoja. Ihmiset tänäkin päivänä tutkivat omaa ympäris-
töään ja kartuttavat tietämystämme siitä tekemällä havaintoja ja keräämällä ai-
neistoja. Näin meille kertyy ainutlaatuisia valokuvia, kertomuksia, tutkimuksia 
tai näytteitä luonnosta. Museon tehtävä on säilyttää tätä tietoa ja tuoda sitä kiin-
nostavasti ja monipuolisesti ihmisten saataville. Nyt luonnontieteellisen museon 
uuden näyttelyn ja muun aktivoitumisen kautta paikallinen luonto hiipii jälleen 
lähemmäs ihmistä myös Tampereella. (Kumpulainen 2010.)

Nyt avautunut luonnontieteellisen museon näyttely on ykkösvaihe. Laajemmassa 
kakkosvaiheessa näyttelyn yhteyteen on tarkoitus saada aktiivikäytössä olevat hyön-
teis- ja kasvikokoelmat, linnunsiipikokoelma ja museoamanuenssin mukaan ehkä 
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joitain selkärankaisia opetuskokoelmamielessä [H26]. Vuoden 2013 aikana Vapriik-
kiin on tarkoitus saada myös kokous- ja tutkimustilat harrastajien käyttöön (henki-
lökohtainen sähköpostitiedonanto 6.2.2012). Vaikka luonnontieteellisen näyttelyn 
avautuminen oli merkkitapaus sinänsä, vaadittiin luontoharrastajilta vielä hieman 
kärsivällisyyttä. Museotoimen johtaja pohti mahdollista ristiriitaa harrastajien toi-
veiden ja museotoimen tavoitteiden välillä:

Me katsotaan niin, että meidän kohdeyleisö on lapset ja nuoret. Se voi olla, että 
nämä aktiiviharrastajat haluaisivat meidän painottavan enemmän heidän pal-
velemistaan. En tiedä voisko näin olla, ehkä hekin ymmärtävät, että luonnon 
kannalta tärkeetä on saada nuoria kiinnostumaan. Mutta vois niinkun jossain 
määrin olla tämmöstä intressiristiriitaa. [H27]

Kuva 10a ja b: Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Matti Kääntönen on 
ollut laatimassa museon historiikkia (yllä). Hyönteistutkijain seuran puheenjohtaja Tero 
Piirainen on kuvittanut hyönteiset interaktiiviselle näytölle (alla). Kuvat M.S.
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Kaupungin museotoimen näkökulmasta julkisin varoin yllä pidetty museo palve-
lee luontoharrastajia laajempaa yleisöä, ja ensisijaisena pidettiin yleisölle suunnatun 
luonnontieteellisen näyttelyn avaamista. Ristiriita museosta toisaalta tieteellisen tut-
kimuksen paikkana ja toisaalta yleisölle suunnattuna spektaakkelina ei ole ominai-
nen vain Tampereen museolle, vaan se on vaivannut luonnontieteellisiä museoita jo 
vuosikymmenten ajan (Alberti 2008, Rader & Cain 2008). Uudelleen henkiin herä-
tetyn Tampereen luonnontieteellisen museon tavoitteet näyttävät olevan 2010-luvul-
la jokseenkin samat kuin museolle 1970-luvulla määritellyt tehtävät: yleisömuseona 
ja palvelupisteenä toimiminen, biologian opetuksen tukeminen, luonnonharrastuk-
sen herättäminen ja tukeminen sekä Pirkanmaan luontoa koskevien näytteiden ja 
tietojen kokoaminen. Lapset ja nuoret valikoituivat uuden museon keskeiseksi koh-
deryhmäksi muun muassa uuden museoamanuenssin taustasta johtuen. Amanuens-
silla on luonnontieteellisen tohtorikoulutuksen lisäksi opettajankoulutus ja hänellä 
oli uutta näyttelyä suunnitellessa vahva näkemys museon tehtävästä ympäristökas-
vatuksessa:

Mun mielestä lähes tärkeimpiä kävijäryhmiä tulee olemaan lapset, elikkä kou-
lu- ja päiväkotiryhmät, koska siellä tosi merkittävästi kasvu- ja nuoruusvaiheessa 
pystytään vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja siihen, miten ihmiset oppii tun-
temaan ja havainnoimaan ympäristöä. Ja välittämään siitä myöskin. Kun tulee 
jonkinlaista tietoo, niin sitten sitä luo jonkinlaisen suhteen ympäristöön. Ja tuntee 
ehkä vastuunsa ja oppii omien tekojensa vaikutukset ihan eri tavalla. [H25]

Myös harrastajat odottivat uuden museon herättävän kiinnostusta luontoharrastusta 
kohtaan ja tuovan mahdollisesti uusia harrastajia. Harrastajat odottivat kuitenkin 
näyttelyn kytkeytyvän suoremmin harrastustoimintaan ja museon tarjoavan parem-
mat edellytykset myös jo nykyisten, edistyneiden harrastajien luonnontutkimuksel-
le. Harrastajien toiveissa oli siten tutkimusmuseo (Star & Griesemer 1989), mutta 
museon näyttely toteutettiin yleisömuseona. Jo 1970-luvulla silloisessa luonnontie-
teellisessä museossa luonnontutkijan uraansa aloitellut Pertti Ranta kirjoitti uudesta 
museosta sen avaamisen jälkeen Tammerkoski-lehdessä:

Museo ei ole pelkästään esineitä ja kuvia museosaleissa, vaan sen takana ovat laa-
jat kokoelmat ja kokonainen asiantuntijayhteisö, johon tukeutua. Vanha Kaipion 
talo oli tamperelaisen luontotutkimuksen ja harrastuksen keskipiste, jonka kautta 
kaikki langat kulkivat. Museon pitää saavuttaa uudestaan tämä keskeinen ase-
ma. Sen voi saavuttaa yhteistyöllä. (Ranta 2011.)

Ranta totesi kirjoituksessaan museoalan kehittyneen 15 vuodessa ja näyttelyiltä odo-
tettavan nyt interaktiivisuutta. Lapset saivatkin luonnontieteellisen museon näytte-
lyssä puuhakohteensa: onton lehmuksenrungon läpi pääsee ryömimään (kuva 11), 
näyttelyssä voi silitellä ja arvuutella eri eläinten turkkeja, luonnon tuoksuja voi nuuh-



128 Minna Santaoja

kia ja koettaa tunnistaa pulloista, lattian tasalle vaivautuva pääsee kurkistamaan 
hiirenkoloihin ja tunnelia pitkin ryömiessään voi kuvitella uivansa kalojen kera 
Tammerkosken alla. Rannan mukaan punainen lanka oli päässyt katoamaan koko-
naisuudesta, kun esimerkiksi tamperelainen kaupunkiekologian tutkimus ja kasvi-
kartoitukset olivat jääneet mainitsematta. Uudessa Tampereen luonnontieteellisen 
museon näyttelyssä ovat nähtävissä museotoiminnan historialliset kerrostumat, ja 
näyttelyä voisi luonnehtia perinteitä kunnioittavaksi nykyaikaiseksi luonnontieteel-
liseksi näyttelyksi. Museossa on esillä niin taksonomisia näytteitä vitriineissä (linnut, 
luurangot, hyönteiset) kuin eliöitä luonnollisissa ympäristöissään dioraamoissa esi-
tettynä. Tampereen luonnontieteellisen museon näyttely noudattelee osin luonnon 
kummallisuuksien esittelyn perinnettä (curiosity cabinets), sillä museon näyttelyssä 
on esillä muun muassa kaksi kuolleen peuraemon vatsasta löydettyä syntymätöntä 
vasaa, jotka vetoavat söpöydellään. Museo esittelee paikallista luontoa, mutta pyrkii 
samalla valistamaan kävijöitä evoluution toiminnasta ja luonnon monimuotoisuu-
desta. Museon on mahdollista ottaa kantaa myös ajankohtaiseen petokeskusteluun 
näyttelyssä olevan suden ja siihen liittyvien merkitysten ja sen ympärille rakennetta-
vien tarinoiden kautta. Museonäyttelyssä näyttää olevan monenlaisia intertekstuaa-
lisia kerrostumia ja riippuen siitä minkälaisina nämä näyttäytyvät museokävijöille, 
saattaa näille rakentua näyttelystä monenlaisia tarinoita ja tulkintoja.

Uusi museoamanuenssi on pitänyt luontoharrastusyhdistyksiin tiiviisti yhteyttä 
niin museon ensimmäisen vaiheen suunnittelussa kuin lähivuosina avautuvan laa-
jemman näyttelyn suunnittelussa. Alkuvuonna 2011 avajaishulinoiden jälkeen ama-
nuenssi kutsui luontoharrastusyhdistykset yksitellen tutustumaan uuteen näytte-

Kuva 11: Lapset saivat uudessa museossa puuhakohteensa: ns. Gaddin lehmuksen onton 
rungonpätkän läpi mahtuu ryömimään. Kuva M.S.
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lyyn. Ainakin Tampereen hyönteistutkijain seura, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri 
ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys tarttuivat tilaisuuteen. Maaliskuussa 2011 
käynnistyivät luonnontieteellisen museon yleisöluennot yhteistyössä luontoharrasta-
jien kanssa. Ensimmäisellä yleisöluennolla esiteltiin erikoistuneita luontoharrastus-
tapoja otsikolla ”Luonto harrastuksena – kuinka luontoa voi harrastaa?” Kaikki neljä 
paikallista luontoyhdistystä olivat edustettuina. Keväällä ja syyskesällä luentosarja 
jatkui sieni-, lepakko-, lintu- ja hyönteisaiheilla. Marraskuussa 2011 juhlittiin mu-
seokeskus Vapriikin 15-vuotissyntymäpäiviä ja samalla luonnontieteellisen museon 
50-vuotissyntymäpäiviä vuodesta 1961 laskien. Luontoyhdistykset saivat kutsun 
kakkukahveille museoon ja osana juhlallisuuksia museokävijöille järjestettiin lajin-
tunnistuskilpailu.

Aikaisempi Tampereen luonnontieteellinen museo oli vahvasti luontoharrastajien 
käsissä ja heidän toimintansa solmukohta. Linkki harrastajien keräämien luonnon-
tieteellisten kokoelmien ja museonäyttelyn välillä oli suora: näyttelyssä oli esillä omia 
kokoelmia ja harrastajat jopa vastasivat esillepanosta. Uudelleen avattavasta museos-
ta toivottiin vastaavanlaista toimintojen keskusta. Kun luonnontieteellisen museon 
toiminta käynnistyi uudelleen ja ammattimaistui uuden amanuenssin myötä, nousi 
näyttelyn suunnittelussa keskiöön Tampereen kaupungin museoista löytyvä museo-
alan osaaminen ja museotoiminnan kulttuuriset ja kasvatukselliset tavoitteet. Museo 
emansipoitui harrastuksesta, samaan tapaan kuin luontoharrastajat ovat emansipoi-
tuneet asiantuntijoina museosta. Luontoharrastajille annettiin kunnia museotoimin-
nan käynnistämisestä ja kokoelmien keruusta, mutta Tampereen luonnontieteellisen 
museon uusi näyttely ei varsinaisesti keskity esittelemään paikallisen luonnontut-
kimuksen saavutuksia. Museo toimii rajakohteena, joka liittää luontoharrastuksen 
uudella tavalla osaksi kulttuurin, hallinnan ja kasvatuksen verkostoja.

4.5.4 Tampereen museo osana luonnontieteellistä museokenttää

Tampereen luonnontieteellinen museo liittyy osaksi Suomen luonnontieteellisten 
museoiden verkostoa. Suomen Museoliitto järjestää säännöllisesti Luonnontieteel-
lisiä museopäiviä, jotka tarjoavat foorumin museoiden jäsentyneelle yhteistyölle. 
Suomessa toimii toistakymmentä luonnontieteellistä museota tai näyttelyä.8 Museot 
ovat organisoituneet hallinnollisesti eri tavoin ja niillä kaikilla on oma historiansa, 
joka liittyy kaikkialla tavalla tai toisella myös luontoharrastustoimintaan. Alueelliset 
museot ylläpitävät alueellisesti ja paikallisesti merkittäviä luonnonhistoriallisia ko-
koelmia, jotka täydentävät Helsingin luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmia. 

8 Linkit luonnontieteellisten museoiden internet-sivuille löytyvät kootusti Tampereen luonnontie-
teellisen museon nettisivuilta: http://vapriikki.net/lumu/linkkeja/ (luettu 12.7.2012). Tässä esitetty 
katsaus museoihin on koottu lähinnä museoiden nettisivuilta löytyvistä tiedoista ja historiikeista. 
Luettavuuden vuoksi en ole merkinnyt lähteitä tekstiin.
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Luonnontieteellisen keskusmuseon organisaatiota uudistettiin muutama vuosi sit-
ten, ja pitkän aikavälin tavoitteena on, että Suomessa olisi yksi Luonnontieteellinen 
museo, jolla olisi toimipisteitä eri puolilla Suomea. 

Luonnontieteellinen keskusmuseo on Helsingin yliopiston alainen tutkimusyk-
sikkö. Helsingin yliopisto osti ”kimnaasirakennuksen” vuonna 1923, sillä sillä yli-
opiston eläintieteen laitos ja sen kansalliskokoelmat sijaitsivat hajallaan ja ahtaasti 
(Luonnontieteellinen keskusmuseo 2008). Valmisteluiden jälkeen eläinmuseo avat-
tiin yleisölle kaksi vuotta myöhemmin. Samassa talossa sijaitsivat niin kokoelma- ja 
työtilat kuin näyttelysalitkin. Eläinmuseon kokoelmien perustan muodosti Societas 
pro fauna et Flora Fennica -seuran vuonna 1858 Helsingin yliopistolle lahjoittama 
eläinkokoelma. Kokoelmia kartutettiin ostamalla, vaihdossa ja metsästämällä, sit-
temmin lahjoituksilla. Eläinmuseo ja sen kokoelmat palvelivat aluksi ensisijaisesti 
yliopiston opiskelijoita ja tutkijoita. Näyttelyt olivat alussa auki yleisölle vain sun-
nuntaisin. Kansainvälistä kehityskulkua seuraten näyttelyt alettiin nähdä entistä 
enemmän tiedon välittäjänä ja ihmisten valistajana. Vanhat vitriinit vaihtuivat uu-
denlaisiin dioraamoihin ja näyttelyä suunniteltiin erityisesti koululaisia ja perheitä 
silmällä pitäen. Luonnontieteellinen keskusmuseo ja sen näyttelyjaosto perustettiin 
vuonna 1988 ja näyttleyitä ryhdyttiin kehittämään määrätietoisesti. Uudistusten 
myötä Eläinmuseon nimi ei enää vastannut museon sisältöä ja vuodesta 1996 näyt-
telyn nimeksi tulikin Luonnontieteellinen museo. Helsingin yliopiston eläintieteen 
laitos muutti uudelle Viikin kampukselle vuonna 2002 ja vuonna 2005 käynnis-
tyi Luonnontieteellisen museon rakennuksen mittava peruskorjaus. Museon uudet 
näyttelyt avattiin vuonna 2008. Perusnäyttelyt esittelevät Suomen ja maailman 
luonnon monimuotoisuutta eri leveysasteilla sekä elämän historiaa tieteen uusimpien 
tutkimustulosten valossa (Hiisivuori 2008).

Luonnontieteellisen keskusmuseon tehtävänä on ylläpitää luonnontieteellisiä 
kansalliskokoelmia, järjestää näyttelytoimintaa ja tehdä tutkimusta ja opetustyötä. 
Museo tekee yhteistyötä kansainvälisesti ja kansallisesti ympäristöviranomaisten ja 
tutkijoiden kanssa. Museon verkkosivuilla on laajasti tietoa eri eliöryhmistä, ja mu-
seo ylläpitää muun muassa Hatikka-havaintopäiväkirjaa, johon voi tallettaa luon-
tohavaintoja. Luonnontieteellisen keskusmuseon osia ovat kasvimuseo, eläinmuseo, 
kasvitieteellinen puutarha ja geologian museon Mineraalikabinetti. Luonnontieteel-
lisellä keskusmuseolla on neljä yleisökohdetta eri puolilla Helsinkiä: luonnontieteel-
linen museo Töölössä, kasvitieteelliset puutarhat Kaisaniemessä ja Kumpulassa sekä 
Mineraalikabinetti Kruunuhaassa. Keskusmuseon eri yksiköissä työskentelee noin 
170 henkilöä. Kasvimuseon kokoelmissa on yli kolme miljoonaa näytettä kasveista ja 
sienistä. Kasvikokoelmia käyttävät sekä koti- että ulkomaiset tutkijat kasvitaksono-
miaa, kasvimaantiedettä ja niiden lähialoja koskevissa tutkimuksissa. Eläinmuseon 
tekemän tutkimuksen painopistealueita ovat systematiikan ja taksonomian lisäksi 
eläinmaantiede sekä lajiston kartoitus- ja seurantahankkeet. 
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Turun biologinen museo on kaupungin museo, joka sai alkunsa lahjoitusvaroin 
vuonna 1902. Turun yliopistossa biologian laitoksella on omat eläin- ja kasvimuse-
onsa, joiden kokoelmat palvelevat tutkimusta ja opetusta eivätkä ole yleisölle avoinna 
kuin pyynnöstä. Jyväskylässä sijaitseva Keski-Suomen luontomuseo on osa Jyväs-
kylän yliopiston museota ja sen luonnontieteellistä osastoa, mutta museon näyttely 
palvelee myös laajempaa yleisöä. Keski-Suomen luontomuseolla on seitsemän työn-
tekijää.

Oulun yliopistossa toimivat eläinmuseo ja kasvimuseo biologian laitoksen alaisi-
na yksikköinä. Eläinmuseon näyttely on avoinna yleisölle, kasvimuseon kokoelmat 
palvelevat tutkijoita. Oulun yliopiston museoiden kokoelmat juontavat juurensa vuo-
teen 1925, jolloin oululaiset luonnonharrastajat perustivat Oulun Luonnonystäväin 
yhdistyksen. Tampereella muutamaa vuotta myöhemmin perustetun yhdistyksen 
tapaan sen tavoitteena oli luonnontieteellisen museon aikaansaaminen. Luonnonys-
täväin yhdistyksen kokoelmat tuhoutuivat talvisodan pommituksissa, mutta keruu 
aloitettiin uudelleen, ja kokoelmat lahjoitettiin Oulun yliopistolle vuonna 1960. Ou-
lun yliopiston kasvimuseo perustettiin Luonnonystäväin yhdistyksen lahjoittaman 
kokoelman pohjalta vuonna 1961 – samana vuonna kuin Tampereen ensimmäinen 
luonnontieteellinen museo. Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksella Joensuussa 
on myös omat kasvi- ja eläinkokoelmansa, joita ei ole asetettu yleisön nähtäville. 
Kuopion luonnontieteellinen museo puolestaan sai alkunsa vuonna 1897 Kuopion 
Luonnon Ystäväin yhdistyksen kokoelmista. Museota ylläpitää Kuopion kaupunki ja 
se palvelee myös Itä-Suomen yliopiston luonnontieteellisenä museona.

Museotoiminnan edistämiseksi opetusministeriö loi vuonna 1979 maakun-
tamuseojärjestelmän. Koko maa jaettiin 20 alueeseen, joilla kullakin yksi museo 
nimettiin maakuntamuseoksi. Toimialueet eivät täysin vastaa nykyisiä maakuntia. 
Monilla maakuntamuseoilla on lahjoituksena saatuja luonnontieteellisiä kokoelmia 
ja joillakin niistä myös luonnontieteellistä näyttelytoimintaa. Pirkanmaan maakun-
tamuseo on museokeskus Vapriikki, jonka yhteyteen uudelleen avattu Tampereen 
luonnontieteellinen museo perustettiin. Porissa sijaitseva Luontotalo Arkki toimii 
Satakunnan Museon luonnontieteellisenä yksikkönä. Luontotalon kokoelmat perus-
tuvat keräilijöiden ja luontoharrastajien lahjoituksiin. Vaasassa sijaitsee Merenkur-
kun luontokeskus Terranova, jonka ylläpitäjät ovat Pohjanmaan museon luonnontie-
teellinen osasto ja Metsähallitus. Luontokeskuksen kokoelmat muodostuvat pääosin 
Ostrobothnia Australis -yhdistyksen kokoelmista. Lintu- ja nisäkäskokoelmat muo-
dostuvat suurelta osin kahden keräilijän Boden-Stenbäckin kokoelmista 1800-luvun 
lopulta, kasvi- ja hyönteiskokoelmat ovat peräisin 1920-luvulta. Luontokeskukses-
sa säilytetään myös Vaasan lyseon lukion luonnontieteellisiä kokoelmia. Terranova 
esittelee maankohoamisrannikkoa ja Merenkurkun luonnon erityispiirteitä. Myös 
Lapin maakuntamuseolla on pohjoisen luonnon erityispiirteitä esittelevät luonnon-
tieteelliset kokoelmat, joista osia on esillä alueen historiaa ja luontoa esittelevissä 
näyttelyissä.
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Kokkolan luonnontieteellinen museo Kieppi on kaupungin museo, samaan ta-
paan kuin Tampereen museo. Kiepin luonnontieteelliset kokoelmat koostuvat kol-
mesta osasta: Veikko Salkion elämäntyönään keräämästä luonnonhistoriallisesta 
kokoelmasta, Viljo Nissisen mineraalikokoelmasta ja Armas Järvelän perhoskoko-
elmasta. Kokkolan kivikerho kokoontuu Kiepissä ja harrastajien kanssa tehdään yh-
teistyötä myös muilla tavoin.

Kahta luonnontieteellistä museota, Forssan luonnonhistoriallista museota ja Iisal-
men luontomuseota, pidetään edelleen yllä yhdistysvoimin. Iisalmen luontomuseota 
ylläpitää Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys, joka on Lounais-Hämeen luonnon-
suojeluyhdistyksen tavoin Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys. Iisalmen 
yhdistys on toiminut vuodesta 1952 ja luontomuseo on sen toiminnan keskus. Mu-
seon kokoelmista löytyy muun muassa maailmanlaajuisestikin harvinaisen suuri 
yksittäisten henkilöiden keräämä nisäkkäiden kallokokoelma, jossa on yli 30 000 
kallonäytettä.

Forssan museota ylläpitää Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys. Museo 
avattiin vuonna 1968 ja se perustuu Torild Branderin kokoelmiin. Brander oli Fors-
sassa samankaltainen luontoharrastuksen ja museotoiminnan voimahahmo kuin 
Thorwald Grönblom Tampereella. Branderin ja kotiseutuyhdistyksen yhteistyön tu-
loksena yhdistykseen perustettiin 1951 luonnonsuojelutoimikunta, jonka pohjalta 
perustettiin 1956 itsenäinen yhdistys, Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys. 
Kartanonisäntä Brander keräsi ympärilleen ja palkkasi kymmenpäisen asiantuntija-
joukon luontoa tutkimaan, ja aineiston kertyessä hän osti ja lahjoitti luonnonsuoje-
luyhdistykselle huoneiston kokoelmien säilyttämiseen. Luonnontieteellisen museon 
perustaminen oli ollut ajatuksissa 1950-luvun alusta asti, ja Forssan kaupungin ta-
loudellisella tuella Forssan luonnonhistoriallinen museo avattiin virastotalossa vuon-
na 1968. Brander toimi kuolemaansa vuoteen 1992 asti luonnonsuojeluyhdistyksen 
puheenjohtajana ja museon johtajana (Suoranta 2006-2008).

Mainittujen lisäksi luonnontieteellisiä ja luonnonhistoriallisia kokoelmia on 
myös Merentutkimuslaitoksella, Metsähallituksella ja Riista- ja kalatalouden tut-
kimuskeskuksella. Metsähallitus ylläpitää 20 luontokeskusta, joissa on esillä kun-
kin alueen luonnosta kertovia näyttelyitä. Yksityisiä pienempiä ja suurempia kasvi-, 
hyönteis- ja muita kokoelmia on tuhansia, ja niistä suuri osa päätyy ennen pitkää 
osaksi julkisia kokoelmia lahjoituksina tai testamentteina. Punkaharjulla toimii suo-
malaisen metsäkulttuurin erikoismuseo Lusto ja saamelaiskulttuuria ja Ylä-Lapin 
luontoa esittelee Siida Inarissa. Luonnontieteellisten museoiden joukkoon liittyvät 
vielä kivi- ja geologiset museot. Tampereen luonnontieteellinen museo perustettiin 
siis osaksi kirjavaa luonnontieteellisten museoiden joukkoa, joita kaikkia yhdistävät 
yksittäisten henkilöiden intohimo luontoon ja tästä syntyneet kokoelmat.

Tampereen luonnontieteellinen museo ei suinkaan ole ainoalaatuinen toimies-
saan ilman kytköstä luonnontieteelliseen tiedekuntaan yliopistolla. Tämänkaltainen 
näkemys tuntuu silti istuvan tiukasti monella taholla ja tamperelaisen luontoharras-
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tuskentän elinvoimaisuus ilman yliopistokytköstä herättää hämmästystä. Tampe-
reen hyönteistutkijain seuran museovastaava arveli haastattelussa, ettei Tampereen 
kaupunkia olisi syytä erityisesti parjata museohankkeen venymisestä, vaan kaupun-
ki on hänen mukaansa osoittanut jopa joustavuutta museoasiassa: 

Kyllähän nuo päättäjät huomaa, että täällä ei ole biologian tiedekuntaa, että 
täällä ei ole niinkun semmosta tarvetta. No kouluilla tietenkin on. Mutta täällä 
ei niinkun ole museolle semmosta luonnollista sijaa. No onhan Kuopiossa hyvä 
museo ja Forssassakin on museo, se on ihan hyvä, ja tämmösiä on. Mutta kyllä 
kaupunki on venynyt pikkusen silleen, jos ajatellaan nyt että kaupungin velvolli-
suus on tehdä se Metson paikalla ollut museo entiselleen. Niin se on tietysti, poliit-
tinen päättäjä päättää mitä tehdään. Mutta tämän ne nyt ymmärsi: kokoelmat 
on arvokkaita ja ne tuhoutuu jos ei jotain tee. [H28]

Myös Tampereen kaupungin museotoimen johtajalla oli näkemys, että luonnontie-
teelliset museot yleisesti toimivat yliopistojen yhteydessä ja Tampereen museo olisi 
siten poikkeuksellinen:

Kyllä tämä meidän luonnontieteellinen museo on poikkeuksellinen, että suu-
rin osahan näistä luonnontieteellisistä museoista on yliopistojen ylläpitämiä ja 
Kuopios sa, jossa on kunnallinen museo, niin se on hyvin merkittävä ja siellä on 
paljon henkilökuntaa, nimenomaan tutkijatason henkilöitä. Me ollaan poikkeus-
asemassa, pienet henkilöresurssit, joskin taas hyvä tämmönen museaalinen tausta, 
että meillä on ollut sitä museaalista osaamista, joka hyödyttää sitä luonnontie-
teellistäkin museota kovasti. Mutta ilman näitä harrastajia niin eihän tästä olis 
tullut yhtään mitään eikä jatkossakaan tule yhtään mitään, koska me emme kos-
kaan tule saamaan niin paljon henkilökuntaa joka pystyis kaikkia asioita hoitaan. 
[H27]

Kytkös luontoharrastajien toimitaan näyttää monilta unohtuneen ja luonnontie-
teellisten museoiden ajatellaan kuuluvan ”luonnostaan” vain yliopistojen yhteyteen. 
Toisaalta kääntäen paikallinen museo on ylpeyden aihe ollessaan puhtaasti harras-
tajavetoinen. Luonnontieteellisten museoiden yhteiskunnallinen tehtävä ei ole riip-
puvainen yliopistoyhteydestä. Museotoimenjohtaja näki museolla olevan laajemman 
yhteiskunnallisen velvoitteen vastata luontotiedon tarpeeseen [H27].

Vaikka luonnontieteellisen museotoiminnan juuret ulottuvat yli sadan vuoden 
taakse, on museokentällä tapahtunut paljon myös lähivuosina, kuten Tampereen 
museon amanuenssi pani merkille:

Esimerkiksi maakunnallisia toimijoita on tullu lisää tai ne on saaneet uusia tiloja, 
esimerkiks Vaasan Terranovahan, se maankohoamisrannikkoa esittelevä näyttely, 
olikohan se ihan EU-hanke, niin se on ihan uus, vuoden kaks ollut. Sitten Sata-
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kunnan museosta tehtiin tää erillinen luontokeskus Arkki, avattiin vissiin vuonna 
2000. Jyväskylän museolla oli ihan kälynen ja pölynen ja pieni ja ihan onnetto-
missa tiloissa se yliopiston museo, niin se vuonna 2002 avas uuden perusnäyttelyn. 
Se oli kanssa EU-projekti, siellä olin mukana. [H25]

Amanuenssi arveli, että luonnontieteellisten museoiden merkitys ja vaikutukset 
luontokiinnostuksen herättäjänä tultaisiin näkemään maakunnissa ajan kanssa. 
Tampereen museon uutta näyttelyä suunniteltaessa museoamanuenssi kiersi muissa 
museoissa katsomassa osviittaa toteutukseen ja luomassa kontakteja:

Tulevaan näyttelyyn suunnitellaan semmonen osio, että tarvittavaa työvoimaa ja 
muuta ei kaikkea tuu löytymään tästä maakunnasta, niin sillon tullaan käyttä-
mään näitä muita museoita. Keskusmuseoon mulla on taustanikin takia jo yh-
teyksiä, ja tätä näyttelytoimintaa varten mehän ollaan kierretty noita maakun-
nallisia museoita ja katottu niitten näyttelyitä, tai niinko siinä mielessä myöskin 
katottu että minkälaisia nämä muut on, minkälaiseen museokenttään tämä tulee 
sijoittumaan. On ideoita sitten jatkossa, ja myöskin niin päin että tämmöstä ei 
ainakaan meille. Ja sitten samalla tutustuu näihin ihmisiin siinä mielessä että 
mitä resursseja siellä on käytettävissä tarvittaessa, et kyl tää verkosto on tosi tärkee 
myös. Et nää kumminkin nää maakunnalliset luontomuseot, jos näin voi kutsua, 
niin ei ne oo kauheesti toistensa kanssa kilpailijoita, että ne toimii siinä oman 
maakunnan alueella. Ennemminkin tukee toistensa toimintaa. [H25]

Koska Tampereen luonnontieteellisellä museolla on vain yksi palkattu työntekijä, ei 
näyttelytoiminnan käynnistäminen ollut mahdollista pelkästään omin voimin, vaan 
muista museoista löytyvä tietotaito tuli tarpeeseen. Luonnontieteellisillä museoilla 
on vaihtosopimus, jonka mukaan aineistoa luovutetaan toisille museoille maksutta. 
Tämä helpotti merkittävästi näyttelyaineiston keräämistä.

Mehän luonnontieteelliset museot vaihdetaan maksutta. Luonnontieteellisillä 
museoilla on oikeus ylläpitää kokoelmia, siis semmosia että tavalliset ihmiset ei 
saa edes säilyttää vaikka täytettyä huuhkajaa, mutta museot saa. Ja ne myöskin 
vaihtaa keskenään, että jos toisella on pakkasessa viis pöllöä ja toisella ei oo yh-
tään, niin ne myös lahjoittaa korvauksetta. Että tämmöstä sanaa olen jättänyt ja 
nyt hissun kissun on alkanut kerääntymään mitä mä olen tohon kaavaillut. Pal-
jon on, että esimerkiksi olen kaavaillut tohon siiliä, mut jos ei tohon siiliä mistään 
ehjänä saada niin ei niitä kauheesti metsästämään ruveta. Et ainoo mitä vois 
tietty ajatella niin ois joku riistalaji, mitä jossain liikenneturva- tai jossain muussa 
mielessä voi aatella. Että jos lahjottaa meille ja se on vaiks kaadettu kaatoluvalla, 
niin se on ihan ok. Museo ei lähde itse metsästämään. Mutta suurin osa varmaan 
tulee, voisin veikata että 95 prosenttia varmaan tulee muitten museoitten meille 
tulevista lahjoituseläimistä. Meille tuli esimerkiksi just lahjoituksena just viime 
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viikolla ilves tuolta Lahden läheltä, se oli jäänyt junan alle, juna oli töytässyt sitä 
kuolettavalla tavalla. Se oli vaan niin nuori ilves että en tiedä onko sille käyttöä 
näyttelyssä. Meillä on tuolla pakastin johon voidaan kerätä tämmöset ehjät, käyt-
tökelpoiset eläimet. [H26]

Monilla museon kokoelmayksilöillä on oma mielenkiintoinen tarinansa. Eläimiä ei 
tänä päivänä tapeta näyttelyä varten, kuten joskus aikaisemmin on tehty, vaan ko-
koelmat karttuvat erilaisin keinoin. Luonnontieteellisten museoiden kokoelmissa on 
eroja sen mukaan, minkä alan harrastajia museon alueella on sattunut vaikuttamaan 
ja minkälaisia kytköksiä eri alojen keräilijöillä on ollut museoihin. Vanhan Tam-
pereen luonnontieteellisen museon kokoelmia ei juurikaan voitu uuden näyttelyn 
rakentamisessa käyttää, ja täydennystä oli saatava muualta:

Kokoelmat, vaikka ne olis hyvässäkin kunnossa, ne ei ole semmosia että voitais 
tänä päivänä semmosenaan laittaa esille. Sieltä löytyy, sanotaan vaikka 80 vuotta 
tai 40 vuottakin vanhaa täytettyä lintua, jotka on laitettu sillä tavalla, että siellä 
on joku hassunnäköinen puupalikka alla, tai ne on täytetty erikoiseen asentoon, 
että niitä ei enää nykyään täytettäisi sillä lailla. Esimerkkinä vaikka jotkut pik-
kunisäkkäät joskus aikoinaan, vaikka ois joku pieni myyrä tai siili tai joku, niin 
ne on täytynyt täyttää hampaat irvessä, mahdollisimman pelottavaan asentoon, 
että on haluttu korostaa ihmisen ja luonnon eroa. Niin ei sellasta enää voi laittaa 
mihinkään. Sitten kun se näyttely tulee, jos sinne haluaa jotain esille, niin pitää 
olla suora viittaus että nämä on vanhoja kokoelmia. Tai sit jos jotain semmosia 
tulee että ne on hyvässä asennossa, on täytetty hyvin ja säilyneet hyvin, niin sit 
semmosia jotain voidaan käyttää siinä. Mutta arvotonta kokoelmaa ei olekaan, 
mutta sen arvo on jossain muussa, opetus ja muuta. [H25]

Useimmat luonnontieteelliset museot keskittyvät oman alueensa luonnon erityis-
piirteiden esittelemiseen. Näin ollen ne eivät juuri kilpaile toistensa kanssa. Luon-
nontieteellinen keskusmuseo Helsingissä on erikoisasemassa kokoelmien laajuuden 
suhteen. Hyönteisharrastaja pohti museoiden työnjakoa:

No Helsingin kokoelma nyt on ihan järisyttävä, kun siellä on Mannerheimista 
asti kaikki Turun palon jälkeen mitä nyt säästy sitten, nää Sahlbergin lainat. 
Siis siellä Turun palossa tuhoutui hyvin paljon, oikeastaan kaikki paitsi mikä oli 
Sahlbergilla lainassa, ja hänellä oli hyvin paljon lainassa. […] Että ei se Turun 
palo sikäli tehnyt lovea. Mutta vanhat hyönteiskokoelmat meni. No sen jälkeen 
kun sitä oli kartutettu siellä Helsingissä, niin se oli aivan omaa luokkaansa. Ei 
Suomessa tarvii olla toista semmosta. Kaikki muut onkin sitten tämmösiä niin-
kun, kuka harrastaa mitäkin niin ne on sitten kunnossa. Täällä on harrastettu 
koppakuoriaisia niin ne on sitten, se on ihan hyvä kokoelma, Pirkanmaan mitta-
suhteissa. […] Me ollaan sitä tässä mietitty julistettaisko me kansallinen hätätila 
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että haluttais tänne lisää esineistöä. Me ollaan kuitenkin koettu, että me ollaan 
aika juureva joukko, sekä harrastaja- että tämä museo on aika hyvin juureva sillä 
tavalla, että toistaiseks meillä on vähän ongelma, että mikä tarkkaan ottaen olis se 
puutelista, joka me lähetettäis esimerkiks Helsinkiin. Ja olisko sittenkin käteväm-
pää, että jos joku haluaa niin harvinaisia yksilöitä nähdä, niin menköön sitten 
Helsinkiin. [H28]

Kaikki harrastajat eivät olleet aivan samaa mieltä museoiden työnjaosta kokoelmien 
suhteen. Kasvi- ja sieniharrastaja oli sitä mieltä, että harrastajan kannalta on parempi 
jos näyte löytyy läheltä. Eli jos meillä on olemassa, meillä on näyte täällä lähempänä, 
niin täältä on turha lähteä Helsinkiin vertaamaan näytettä. Mutta se on eri asia kuinka 
pitkälle se on kirjoissa ja kansissa kuten totesin. [H29] Tampereen kasvikokoelmassa 
on kohtalaisesti sellaistakin informaatiota, mitä ei missään muualla ole saatavissa 
(Kääntönen 2010). Koska Tampereen kasvikokoelmaa ei vielä ole viety luonnontie-
teellisen keskusmuseon Kastikka-tietokantaan, on tamperelaisen kokoelman sisäl-
tämä ainutkertainen tieto saatavissa vain fyysistä kokoelmaa tarkastelemalla tai sen 
tuntevilta harrastajilta. Muutamilla harrastajilla on siten keskeinen portinvartijan ja 
tiedonvälittäjän rooli.

4.5.5 Museosta metsään – näyttelyn, kokoelmien 
ja luontoharrastuksen dynamiikka

Tampereen luonnontieteellisen museon amanuenssi Kumpulainen totesi avajaispu-
heessaan, että luonnontieteellisen museon näyttelyn muodossa luonto oli nyt tullut 
kaupunkiin. Näyttelyn perimmäisenä tarkoituksena ei ole museokäynti vaan se, että 
museon innoittamina lähdettäisiin ulos luontoon. Erityisesti lasten ja nuorten in-
nostaminen luontoon otettiin tavoitteeksi. Luonnontieteellisen keskusmuseon tehtä-
väksi on hahmotettu samaan tapaan toimia ”ponnahduslautana ulkona odottavaan 
elämään” (Soulanto 2012). Tampereen kaupungin museotoimenjohtaja näki muse-
on merkityksen laajemmin paitsi ympäristökasvatuksessa, myös museokeskuksen ja 
kaupungin vetovoimaisuuden lisääjänä ja aikalaiskeskusteluun osallistujana:

Varmaan on lapset ja koululaiset kaikkein tärkein kohderyhmä, mutta on sit-
ten normaalikävijätkin. Ja on meillä noita ulkomaisiakin kävijöitä, niin on kiva 
kertoa heillekin museossa luonnosta. Jos on kiireinen kävijä ettei kerkiä muuten 
Tampereella käymään luonnossa, niin voi kertoa, museosta saa tietoa. Ja sitten 
tällaisten tapahtumien kautta, kun on ajankohtainen luontoteema josta keskustel-
laan paljon, niin tietysti museo voi olla aktiivinen ja järjestää jonkun tilaisuuden 
ja osallistua sitä kautta keskusteluun, että tän tyyppistä tulee varmaan olemaan 
aika paljon. [H27]
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Luonnontieteellisen museon amanuenssi Kumpulainen kirjoitti Tampereen museoi-
den tiedotuslehdessä museon oltua auki muutaman kuukauden, että pirkanmaalai-
sen luonnon monipuolisuuteen voi nyt tutustua Vapriikissa kuivin jaloin (Kumpu-
lainen 2011). Hän kertoi näyttelyn olevan museolle ikkuna, mutta kävijälle se voi olla 
tietopankki, seikkailu tai olohuone. Kumpulainen kirjoitti näyttelyn olevan kuten 
sen pohjana olevat luonnontieteelliset kokoelmat – näytteitä ja esimerkkejä luonnos-
ta, jossa ihmeteltävää on vielä monin verroin enemmän. Avajaisvieraiden joukossa 
ollut luonnonsuojelija tuhahti, että täytetyt eläimet tuskin ovat luontoa kaupungissa 
– museorakennuksen katollakin olisi enemmän luontoa. Luonnontieteellinen museo 
näyttäytyy eräänlaisena paradoksina – voiko sisätiloissa oleva kuollutta luontoa esit-
televä museo tarjota luontoharrastukseen innostavan luontoelämyksen? Anto Lei-
kola on lainannut runoilija-akateemikko V.A. Koskenniemen lapsuudenmuistelmia 
koulun kokoelmahuoneesta:

Missään en tuntenut niin selvästi, niin paikallistuneena ristiriitaa luonnon ja 
opetuksen välillä kuin koulumme museohuoneessa, jonka kuva on symbolisesti 
jäänyt oppivuosiltani muistiin kuin terävä syövytyspiirros. Ajatuksissani rinnastan 
sen niiden kukkaiskirkkomaiden kanssa, joita kutsutaan herbaarioiksi ja jotka 
uudistetuin nimilapuin kuin uudelleen kiilloitetuin hautakirjoituksin periytyvät 
koululaispolvelta toiselle (samoin kuin postimerkkialbumit). Museohuoneemme 
ansiota oli, että pistävä naftaliininhaju liittyi erottamattomasti nisäkkäiden ja 
lintujen tuntemukseeni ja antoi papukaijakaapin kohdalla pienen esimaun tropii-
kin ryyditetystä ilmastosta…. Luontoa ja luonnontunnelmaa oli tässä koulumme 
biologisessa kokoelmassa saman verran kuin Edgar Allan Poe’n kauhukertomuk-
sissa. (Leikola 1997, 79–80.)

Samuel Alberti (2008) on tarkastellut kysymystä siitä, minkälaista on luonnontie-
teellisten museoiden näyttelyissä esiintyvä luonto. Hän käyttää käsitettä ”museo-
luonto” (museum nature) kysyessään, missä määrin museoissa esillä oleva luonto itse 
asiassa on luontoa ja missä määrin se on artefakti, ihmisen tekoa. Jo museoluonnon 
käsitteen käyttö paljastaa Albertin näkemyksen siitä, että luonnontieteelliset mu-
seot eivät suinkaan tarjoa ”ikkunaa luontoon”. Luonto ei ole läsnä museossa sel-
laisenaan eivätkä esimerkiksi dioraamat museossa ole viattomia, naturalistisia esi-
tyksiä luonnosta. Vaikka luonnontieteellisessä museossa olisi esillä luontokappaleita, 
siis esimerkiksi täytettyjä eläimiä tai prässättyjä kasveja, ihmistekoisten mallien tai 
luontoa jäljittelevien esineiden sijaan, Alberti korostaa että näitä ei ole löydetty eikä 
asetettu näyttelyyn sellaisenaan. Museoesineiden valmistamiseen on tarvittu paljon 
ihmiskätten työtä. Eläimet on täytetty, perhoset levitetty ja neulattu, näytteet on 
luetteloitu ja varastoitu ja asetettu esille tietyllä tapaa. Museot eivät siten Albertin 
mukaan ole vain luonnontieteellisen tiedon välittämisen kanavia, vaan niissä luo-
daan aktiivisesti käsityksiä luonnosta. Luonnontieteellinen näyttely on eräänlainen 
performanssi, taiteellinen produktio.
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Perinteisesti luonnontieteellinen museo on erotettu muista museoista: luon-
nontieteellisiä kokoelmayksiköitä kutsutaan näytteiksi (specimen) siinä missä muut 
museokokoelmat koostuvat esineistä (artefacts). Materiaalisen kulttuurin osaksi on 
ymmärretty ihmisen tekemät tai muokkaamat esineet, mikä on määritelmällisesti 
jättänyt luonnonoliot ulkopuolelle. Alberti kuitenkin kirjoittaa luonnontieteellisten 
näytteiden olevan tieteen materiaalista kulttuuria siinä missä mikroskoopit, oppikir-
jat ja koeputketkin. Luonnontieteellisten esineiden tarkastelu Latourin tapaan osana 
materiaalista kulttuuria auttaa hahmottamaan niitä teoreettisia, eettisiä ja poliittisia 
tarkoituksia, joiden vuoksi luonto esitetään museossa juuri tietynlaisena. Alberti eh-
dottaa luonnontieteellisten museoiden ja kokoelmien ymmärtämistä dynaamisina 
kokonaisuuksina, joissa museoluonto ja kulttuuri tuottavat toinen toistaan (co-pro-
duction; Jasanoff 2004a). Luonnontieteellinen museo on Albertin mukaan keskeinen 
urbaani luonnon (ja kulttuurin) määrittelyn paikka.

Luontoharrastuksen alkamiseen ja luonnonrakkauden syntymiseen ei liene yhtä 
oikeaa tapaa, ja elämyksiä museo epäilemättä tarjoaa, luokiteltiin nämä sitten luon-
toelämyksiksi tai ei. Museossa luonnon monimuotoisuuteen on mahdollista tutus-
tua tavoilla, joka harvoin on ulkona luonnossa mahdollista. Opastetuilla kierroksilla 
näyttelystä saa enemmän irti, kun dioraamat ja näytteillä olevat eläimet kiinnittyvät 
osaksi tarinoita ja tietoa. Amanuenssi kuvasi aikaisemmasta luonnontieteellisestä 
näyttelystä kuulemaansa yleisöpalautetta:

Tosi monet kertoo, ketkä on nähneet sen vanhan museon, ei tarvii olla niin van-
hakaan, että se oli tosi hyvä ja he muistaa sen ja sen jutun sieltä, et miksi se piti 
laittaa pois, ja he ovat innostuneita kun ne kuulee et tänne tulee uus. Ja varmasti 
kiikuttavat omia lapsiaan sinne. Ja tuolla huomattiin, et ne ei aina oo uusia ihmi-
siä jotka tulee museolle, vaan monet ihmiset tykkää siitä paikasta ja ne tulee sinne 
käymään uudelleen. Esimerkiksi kun siellä oli pysyvä näyttely ja vaihtuvia näytte-
lyitä, et monet ikävöi kun teillä oli sillon se hieno leijona, kun oli se kissanäyttely, 
että miksei sitä leijonaa enää ole. Et tavallaan se oli ikävää ettei sitä ollut, niin 
se oli positiivista, että muodostuu eliöihin tommosia suhteita näin lyhyen ajan 
puitteissa. Että kyl sitä vaikutusmahdollisuutta on jos vaan onnistutaan. [H25]

Luontoharrastajat odottivat uuden luonnontieteellisen näyttelyn avautumista va-
rovaisen innostuneina. Museon toivottiin tuovan harrastukselle näkyvyyttä ja sitä 
kautta uusia harrastajasukupolvia. Lintuharrastaja pohti, että kyllä se varmaan ihan 
tämmönen merkityksellinen tekijä olis, erinäkösiä näyttelyitä ja muuta tämmöstä, niin 
hyvin suunniteltuna se antais varmaan lisää kiinnostusta tälle alalle [H11]. Hyönteis-
harrastaja arveli samaan tapaan: ”Kyllä mä luulen, että se olis monella tapaa semmonen 
piristysruiske se museo. Kyllä luontotiedon levittäminen aika kömpelöä on ilman sitä 
näyttelytilaa.” [H28] 

Museoamanuenssi oli sitä mieltä, että museolla tulee olla vahva linkki perusope-
tukseen, koska sitä kautta tavoitetaan suuri joukko ihmisiä. Luontoharrastajat ”uk-
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koutuvat ja akkautuvat” mikä herättää huolta harrastuksen ja sitä kautta syntyvän 
luontoa koskevan ymmärryksen jatkuvuudesta, mutta luonnontieteellisen museon 
amanuenssi oli optimistinen museon vaikutusmahdollisuuksien suhteen:

Täs on tiettyjä realiteetteja, että onhan se ikärakenne semmonen ihan vinoutunut, 
mikä vaikuttaa. Että vanhaa asianharrastajagurua löytyy sieltä, mut ei oo niin 
paljon niitä nuoria. Lintuharrastus on ehkä sen verran erilainen, että siinä on tosi 
tukevalla pohjalla. Sitten taas kasviharrastajilla on pienentynyt se harrastajakun-
ta. Että jos se suuntaus jatkuu tämmösenä, niin onhan se huolestuttavaa, tai se on 
huolestuttavaa jo nyt. Mutta kyllä mä uskon ja toivon että siihen voi vaikuttaa 
ittekin omalla toiminnallaan, että yrittää tosi paljon virkistää näitä yhteyksiä ja 
keksiä yhteisiä hankkeita ja projekteja. Ei niitä tarvii edes keksiä, niitä on keksitty 
jo, toteuttaa niitä ennemminkin. Ja sitten saada tätä julkisuutta että ihmiset tie-
tää että tämmöstä toimintaa on ja voivat kiinnostua siitä. [H25]

Museoamanuenssi oli sitä mieltä, että museo omalla näyttelytoiminnallaan ja näky-
vyydellään sekä kokoelmia ylläpitämällä ja kartuttamalla tukee tutkimustoimintaa. 
Tutkimus- ja harrastustoimintaa pidettiin keskeisenä luontokasvatustavoitteessa on-
nistumisessa, onhan se koko museon taustalla. Tärkeää on pitää kokoelmat elävinä 
ja karttuvina. Museon vaiheiden tarkastelussa keskeiseksi nousi kysymys harrastuk-
sen ja kokoelmien dynamiikasta ja sille tarjotuista fyysisistä puitteista:

Jahka ne tilat saadaan käyttöön, niin sillon voidaan alkaa kartuttaa kokoelmia. 
Sillon yhdistykset, tai yhdistysten toimintaedellytykset, on paremmat, kun he pys-
tyy vaiks kouluttamaan. Jos käytetään vaikka niitä täytettyjä lintuja, linnunsiipiä 
esimerkkinä, pystyy ihan toisella tavalla käyttämään rengastustentteihin, hyödyn-
tämään kokoelmia. Viedään ihmisiä, ryhmiä, koululaisia, pidetään kokoelmia 
yllä koululaisia varten, niin on mahdollista, ehkä sitä kautta pitkällä aikavälillä 
syntyy tai pysyy kiinnostus kasveihin ja eläimiin. Semmosta toimintaa ei tässä 
maakunnassa oo ollut oikeestaan ollenkaan, paitsi mitä nyt on ollut näitten järjes-
töjen kautta. Mut tukea siihen ei oo ollu kaupungilta, tai puitteet ei oo ollut kovin 
hyvät siihen ainakaan. Mut yritetty on. [H25]

Myös Helsingin eläinmuseon johtaja Biström on painottanut materiaalisten puittei-
den luomia edellytyksiä yhteistyölle. Kun Helsingin yliopiston luonnontieteelliset 
museot ja alan opetuslaitokset toimivat samoissa rakennuksissa, yhteistyö tutkimuk-
sessa ja tilojen käytössä oli tiivistä (Biström 2002). Museo onkin hänen mukaan-
sa tutkimuskeskus joka tarvitsee sellaisen toimintaympäristön, johon kokoelma- ja 
aineistonkäsittelytilojen lisäksi kuuluvat muun muassa tutkijoiden ja vierailijoiden 
työtilat. Luontoharrastuksen kipinänä keskeiseksi näyttävät nousevan nimenomaan 
museon kokoelmat ja harrastajien tutkimustoiminta, ei niinkään näyttely. Museon 
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keskeinen tehtävä olisi näin esitellä ja tehdä näkyväksi luontoharrastustoimintaa, sil-
lä harrastuksessa eteenpäin pääseminen on helpompaa kokeneempien opastuksella:

Kyl mä ainakin uskoisin, et kun on yhdistys niin se ainakin helpottaa sitä harras-
tamista, et löytyy auttajia, kavereita ja neuvojia, se auttaa. Ja sit tämmönen paik-
ka, missä niihin voi tutustua koska vaan, ja kokoelmia, ja pääsee heti kattomaan, 
ne on tuolla. Ja se auttaa, kun tapahtumia ja teemapäiviä järjestää, tavallaan jos 
kutsutaan vaikka tiettyjä ryhmiä, tai jos on jotain tiettyä ohjelmaa tähän liittyen, 
asiantuntijoita ja tämmöstä. [H25]

Vaikka vaativa luontoharrastus säilyneekin edelleen varsin harvojen harrastuksena, 
voivat luonnontieteelliset näyttelyt hyönteisharrastajan arvion mukaan tuoda harras-
tuksen aloittamiseen uusia jäsentyneitä mahdollisuuksia:

Kyllä tää hyönteisharrastus, siinä mitassa kun tää yhdistys harrastaa, niin kyl-
lä se on aika vähälukunen joukko sitten. Kyllä se vaatii aika lailla. Että usein 
sanotaan, ei tarvii olla hullu täällä ollakseen, mutta kyllä siitä on aika paljon 
apua. Vanha puujalkavitsi tietysti, mutta kyllä se on pitkälle totta. Kyllähän tää 
aika erikoinen harrastus on. Mutta taas sitten pienimuotosena, kun ihmiset tuolla 
mökkeilee, niin kysyy, he näki semmosen ja semmosen tuolla, mikä se on ja pitää-
kö sitä suojella. Ja kyllä se semmonen, ihmiset suhtautuu hyvin myötätuntoisesti 
siihen. Kun muistaa noita sota-aikoja, kun tässä on sen verran vanhempi että 
tuli siihen aikaan synnyttyä, niin kyllä ne vanhemmat ihmiset oli aika semmosia 
luontomyönteisiä, että kyl se vaan tärkee asia on. Ja tommonen museo ja siihen 
liittyvä näyttely, niin se vähän jäsentäis sitä. [H28]

Harrastuspiireihin mahtuu monenlaisia persoonia:

Osa jäsenistä kulkee aina yksinään. Ja osa kulkee aina porukassa. Että kyllähän 
nämä on hyvin suosittuja nämä harrastajaryhmätapaamiset, koska siinä oppii 
hyvin paljon. Kyllähän tämä hiukan siis omalaatuista väkeä on, mutta kyllä har-
rastajapiireissä aina, kyllä vaikka jossain huippu-urheilussa on omituista väkeä. 
Omituista väkeä on eri puolilla varmaan. Kyllä nämä on tämmösiä hyvin tove-
rillisia nämä tilaisuudet. Olen ainakin ymmärtänyt, että uudet jäsenet yritetään 
ottaa ystävällisesti vastaan, vaikkakin tämä hyönteisharrastus ruokkii semmosia, 
niinkun vähän nyt yksinäisajattelijoita, joita niitäkin on sitten, joille ihan psy-
kiatrit on antaneet diagnooseja ja tällä tavalla, mutta ei se nyt sen omituisempi 
tartte olla. Mutta hyvä muisti on eduks kyllä. [H28]

Harrastukseen uppoutuminen saattaa tuoda eksentrisen leiman, joka voidaan posi-
tiivisesti tulkita ”hajamielisen professorin” karismaksi. Harrastajayhteisössä ollaan 
suvaitsevaisia erilaisten persoonien ja pienten kuriositeettien suhteen, ja yhteinen 
mielenkiinnon ja intohimon kohde luo toverillisen ilmapiirin. Tämän vuoksi tun-
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tuisi merkittävältä, että luonnontieteellisen museon kokoelmat saisivat paikkansa 
museonäyttelyn yhteydessä ja että harrastajatiloissa nuorten luontoharrastajanalku-
jen olisi mahdollista päästä kontaktiin kokeneiden harrastajagurujen kanssa. Näin 
voisi muodostua mestari–kisälli-suhteita, joiden varassa luonnon tuntemus siirtyisi 
seuraavalle sukupolvelle. Luontoharrastusyhdistyksissä harrastajajoukon ikäänty-
mistä pidetään ongelmana, vaikka toisaalta virkeille eläkeläisille saattaa tarjoutua 
uusi mahdollisuus luontoharrastukseen. Yhdistystoiminnan järjestäminen tavalla, 
joka palvelisi myös vasta-alkajia, on osoittautunut hankalaksi, koska silloin kokouk-
set eivät palvelisi pidemmälle ehtineitä harrastajia:

Sehän on ihan kauheeta yhdistyksille jos keski-ikä nousee, niin nehän kuihtuu. 
Lapsia ei käy. Me ollaan mietitty ankarasti miten saatas kokoukset semmoseks, 
mut ei ne oikein, kun jos me pidetään ihan lastenohjelmaa siinä, niin ei se palvele 
sitten taas. Mäkin muistan kun aloin käydä, niin tää kun se on aivan tyrmäävää, 
kun suurperhosia on tuhat ja pikkuperhosia on toista tuhatta ja koppakuoriaisia 
on kolme tuhatta, ja keskustellaan tieteellisillä nimillä ja mäiskitään tosta vaan 
ja kaikki osaa heti, että juu juu se suurperhonen asuu siinä ja siinä kylässä, niin 
se on vaan, tietysti. [H28]

Yhdistysten keskeistä toimintaa ovat erilaiset tehtävät selvitykset ja tätä kautta luon-
nonsuojelutyö. Harrastajayhdistysten resurssit eivät riitä sekä uusien harrastajien 
kouluttamiseen että tutkimus- ja selvitystyöhön. Niinpä luonnonsuojelun näkökul-
masta vaikutuksiltaan suorempi tieteellinen harrastus painottuu ja yhdistystoimin-
taan mukaan lähtemisen kynnys pysyy korkealla. Tässä luonnontieteellinen museo 
voisi toimia välittäjänä ja järjestää aloittelijoille sopivaa luontoharrastustoimintaa, 
joka sitten toimisi väylänä edistyneeseen harrastukseen. 

Luontoa voi harrastaa lukemattomin eri tavoin, ja jokaisella on oma tapansa ja 
omat syynsä harrastukselleen. Luonnon estetiikka ja monimuotoisuus ovat monen 
harrastajan kiinnostuksen taustalla, vaikka esteettisistä mieltymyksistä puhutaankin 
hieman häpeillen. Kasviharrastaja tunnusti: Noo … eniten mua kyllä kiinnostaa käm-
mekät. Ja sitten täytyy sanoa, että vähän hölmöltä kuulostaa, mutta kasvit jotka ovat 
esteettisiä, eli hivelee mun estetiikkaa, ovat kauniin näköisiä. [H29] Pitkälle edistynyt-
tä luontoharrastusta näyttää leimaavan tietty vakavuus; tieteellisen tutkimustoimin-
nan yhteydessä ei ulospäin helposti puhuta luonnosta nauttimisesta ja esteettisistä 
mieltymyksistä, vaikka harrastajien kokoontumisissa tai haastattelussa estetiikalle 
saatetaan antautua estottomammin. Kuitenkin juuri lajien karisma ja kauneus on 
usein kiinnostusta yllä pitävä tekijä: Tuijotellaan sitten pikkuperhosia, ne näyttää mi-
kroskoopilla aika leuhkan näkösiltä. [H28] Tämän kaltaisia elämyksellisiä näköaloja 
luontoharrastukseen museo voisi tarjota.

Monet luontoharrastajista kertovat kiinnostuksen luontoon alkaneen jo lapsuu-
dessa tai nuoruudessa, joten tästä näkökulmasta lasten mieltäminen museon kes-
keisimpänä kävijäryhmänä on perusteltua. Eräs hyönteisharrastaja kertoi vieneensä 
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lapsiaan luonnontieteelliseen museoon. Innostus luontoon heräsi, mutta ei aivan 
suunnitellulla tavalla: No siinä on semmonen hassu asia, että yritin noita lapsia innos-
taa mutta innostuin sitten ite. En mä oo siis kouluajoista asti harrastanut. [H28] Luon-
tokiinnostuksen heräämiseen on useimmiten vaikuttanut vanhempi sisarus tai joku 
aikuinen, kuten oma isä, sukulainen tai biologian opettaja. Luonnontieteen opetuk-
sessa ja koulujen opetussuunnitelmissa tapahtuneiden muutosten vuoksi harrastajat 
ovat olleet huolestuneita koulujen biologian opetuksen tasosta:

Opettajien tietomäärä tässä on kyllä niin luteinen, että se on hämmentävää, tosi 
hämmentävää. Ne ei tosiaan paljon hämähäkkiä erota lutikasta että se on jännä, 
mitä siellä oikein.. Nyt kun lääkärinä on lupa vähän ihmetellä, kun lastenlää-
kärin ammatissa täytyy tietysti olla aika tarkka, että ei siinä ihan summamuti-
kassa voi mitään, ehkä on ymmärrettävää. Niin sitten ihmettelee että vastaava 
ei vallitsekaan ihan yleisesti, että voi opettaa biologiaa tietämättä paljon mitään 
biologiasta, niin johan on ihme… [H28]

Haastattelemani hyönteisharrastaja oli lopulta optimistinen Tampereen uuden luon-
nontieteellisen museon vaikutusmahdollisuuksien suhteen: Kyllä niitä on sitten tiede-
miehiä, jotka kirjoittaa muistelmissaan, että siellä museossa minä kipinän sain. [H28]
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5 Tapaus II: Lintuharrastuksen 
teknologinen organisoituminen

Luonnon monimuotoisuutta koskevia tietotarpeita on määritelty strategioissa ja oh-
jelmissa, ja niihin pyritään vastaamaan tutkimus- ja kehittämishankkeilla Suomessa 
ja maailmalla. Lajien esiintymistiedon perusteella voidaan tutkia muutoksia luon-
non monimuotoisuudessa, kuten lajien runsaudessa ja levinneisyydessä. Seuranta-
tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta kootaan monella taholla. Keskeisiä näistä 
ovat Luonnontieteellinen keskusmuseo, ympäristöministeriö, Suomen ympäristö-
keskus ja Metsähallitus. BirdLife Suomella on tärkeä rooli linnustonseurannoissa ja 
Suomen Perhostutkijain Seura osallistuu hyönteisten seurantoihin. Tieto lajeista ja 
niiden esiintymisestä on tällä hetkellä hajallaan eri tahoilla ja erilaisissa tietojärjestel-
missä (Opetusministeriö 2007, Tillier 2010). Tietojärjestelmiin on pääsy vain osalla 
tiedon tarvitsijoista, mistä johtuen tieto ei välity eri toimijoiden ja järjestelmien vä-
lillä, ja tietojärjestelmissä on eliöryhmästä riippuen merkittäviä puutteita. Nina V. 
Nygren on tarkastellut alueellisen ja paikallisen tason toimijoiden tietojärjestelmien 
yhteensopivuuteen liittyviä kysymyksiä liito-oravan suojelua käsittelevässä väitöskir-
jassaan (Nygren 2013), ja kirjoittaa muun muassa tiedonvaihdon ongelmista ympä-
ristöhallinnon ja metsäsektorin välillä. Luonnon monimuotoisuutta koskevan tiedon 
ongelmat liittyvät siten sekä uuden tiedon keräämiseen että olemassa olevan tiedon 
järjestämiseen ja saatavuuteen.

Suomessa Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Suomen ympäristökeskus ovat 
vastuussa luonnon monimuotoisuuden valtakunnallisen tilan seurannasta ja siihen 
tarvittavien tietoaineistojen kehittämisestä ja hallinnoinnista (Opetusministeriö 
2007). Suomessa on Luonnontieteellisen keskusmuseon asemaa selvittäneen työryh-
män raportin mukaan noin 50 miljoonaa luontotietoa, jotka jakaantuvat 30 miljoo-
naan havaintotietoon (ilman näytettä) ja 20 miljoonaan kokoelmayksilöön. Näistä 
kaksi kolmasosaa on Luonnontieteellisen keskusmuseon hallussa. Havaintotiedoista 
on digitaalisissa tietokannoissa noin 80 prosenttia, kokoelmayksilöistä on luette-
loitu vain noin 12 prosenttia. Suomessa muihin luonnontieteellisiin museoihin ja 
kokoelmiin yli kahdensadan vuoden aikana kertynyt tieto lajistosta ei ole käyttökel-
poisessa muodossa tai yhteensopivaa ympäristöhallinnon tietojärjestelmien kanssa 
(emt.). Aineistojen saatavuuden parantamiseksi perustettiin Joensuuhun Itä-Suomen 
yliopiston yhteyteen Luonnontieteiden digitointikeskus Digitarium keväällä 2011. 
Tavoitteena on saattaa kokoelmissa oleva monimuotoisuustieto helpommin saatavil-
le digitaalisessa muodossa.
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Erilaisten kansainvälisten sitoumusten myötä lajistotiedolle on yhä enemmän ky-
syntää muun muassa tutkimuksessa, luonnonsuojelussa, ympäristön tilan seuran-
nassa, maankäytön suunnittelussa, opetuksessa ja koulutuksessa (Schulman 2012). 
Paikkatiedon saatavuutta yhtenäisessä muodossa kaikilta jäsenmailta edellyttää EU:n 
Inspire-direktiivi, joka on Suomessa saatettu voimaan lailla ja asetuksella paikkatie-
toinfrastruktuurista (Maa- ja metsätalousministeriö 2009). Direktiivin tavoitteena 
on yhtenäistää julkisen hallinnon paikkatietovarantojen hallintaa ja saattaa paikka-
tiedot tietoverkon kautta yhteiskäyttöön. Suomen kansallisena monimuotoisuustie-
don välitysjärjestelmänä on toiminut Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä LU-
MONET, joka on linkkikokoelma eri tahoilta löytyvään monimuotoisuustietoon. 
Tavoitteena on verkossa toimiva Suomen eliölajitietokanta Ruotsin Artportalenin 
malliin (Toivonen & Liukko 2005), jossa kerätyt luontotiedot olisivat yhteiskäytössä 
ja laajasti saatavilla. Syksyllä 2012 Suomeen päätettiin perustaa virtuaalinen lajitie-
tokeskus, joka kerää yhteen tiedot lajistosta kansalaisten ja viranomaisten käyttöön 
(Luonnontieteellinen keskusmuseo 2012). Lajitietokeskushanke käynnistettiin semi-
naarilla eri tahojen yhteisen tahtotilan muodostamiseksi koskien tietojen jakamista. 
Ympäristöministeri Ville Niinistö toivoi tilaisuuden jälkeen julkaistussa tiedotteessa, 
että kaikille avoin portaali kannustaisi paitsi ammattilaisia myös harrastajia kar-
toittamaan lajistoa vielä entistä laajemmin ja toisi näin lisätietoa Suomen luonnosta 
(Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo 2012).

Luonnon monimuotoisuuden seurannoissa noin 70 prosenttia maastotyöstä teh-
dään vapaaehtoistyönä (Luonnonsuojelun tuottavuushanke 2008a). Vapaaehtoiset 
lajiharrastajat ovat tallentaneet yli puolet kaikista Suomen lajitiedoista ja heidän työ-
panoksensa on kasvanut verkossa olevien tietokantojen yleistyessä. Lajitiedon keruu 
ja tarve lisäävät myös luontoharrastajilla olevan luontotiedon kysyntää. Seurantojen 
jatkuvuuden turvaamiseksi on todettu tarvittavan uusia vapaaehtoistyöntekijöitä, ja 
toisaalta nykyisten harrastajien kiinnostusta seurantoihin osallistumiseen on pidet-
tävä yllä. Pääsy aineistoihin on riippuvainen myös erilaisista teknisistä ratkaisuista. 
Lajitietojen hallintaa pohtinut työryhmä esitti, että kaikki luontotietoa hallitsevat 
tahot omaksuisivat aineistoilleen vapaan ja avoimen yhteiskäytön politiikan, jotta 
myös asiantuntevien luontoharrastajien havaintojen keruujärjestelmät saataisiin so-
vitetuksi yhteen.

Tarkastelen seuraavassa luontotietoja koskevassa tapauksessa viranomaisten ja 
harrastajien yhteistyötä luontohavaintojen keruussa ja sitä, minkälaista dynamiikkaa 
tiedon keruun teknologiset ratkaisut tuottavat tähän yhteistyöhön ja luontoharras-
tajien yhteisöön. Luonnontieteellinen keskusmuseo julkaisi Hatikka-luontopäivä-
kirjan havaintotietojen keräämiseksi eri eliölajeista vuonna 2006. Samaan aikaan 
lintujärjestö BirdLife Suomi julkaisi oman lintuhavaintojen tallentamiseen luodun 
Tiira-havaintojärjestelmänsä. Kahden tietojärjestelmän rinnakkaiseloon liittyi epä-
selvyyttä lintuhavaintojen tallennuspaikasta ja käytöstä. Kiista kärjistyi yhtä aikaa 



145Rakkaudesta luontoon

alkaneessa pesimälinnuston levinneisyyttä selvittäneessä Suomen kolmannessa lin-
tuatlashankkeessa.

5.1 Reikäkorteista piippareihin – lintutiedon 
välitysjärjestelmien kehittyminen

Kuusi lintuharrastusyhdistystä perusti BirdLife Suomen edeltäjän, Lintutieteellisten 
Yhdistysten Liiton, vuonna 1973. Yhteistyöelimen perustamisen taustalla oli ajatus 
organisoida lintuhavaintojen keruu valtakunnallisesti, ja järjestön ajateltiin toimivan 
lintututkijoiden ja harrastajien yhteistyöelimenä. Jo seuraavana vuonna siirryttiin-
kin Suomessa käyttämään yhtenäisiä kaavakkeita valtakunnallisessa lintuhavainto-
jen keruussa (BirdLife Suomi 2006). 1960-luvulla paikallisyhdistyksiksi organisoi-
tunut lintuharrastus eli 1970-luvulla suurten muutosten aikaa. Määrityskirjallisuus 
monipuolistui, kaukoputkien käyttö yleistyi ja autot mahdollistivat retkeilyn ympäri 
Suomea (Lehikoinen et al. 2003). Lintuharrastuksella ja havaintotiedon keruulla on 
Suomessa pitkät perinteet ja lintu- ja linnustoseurannat ovat Suomessa erinomaisella 
mallilla laajan harrastajajoukon ansiosta. Uranuurtaja lintujen runsauden selvittä-
misessä ja linjalaskennoissa oli Einari Merikallio, jonka tulokset 1920-luvulta alkaen 
loivat pohjan seuraavien vuosikymmenten maan kattaville linjalaskennoille (Väisä-
nen et al. 1998). Ensimmäinen pesimälinnuston levinneisyyttä kartoittava lintuatlas 
toteutettiin Suomessa vuosina 1974–79 ja tämän yhteydessä vuonna 1977 uudistet-
tiin valtakunnallinen havaintojenkeruujärjestelmä. Toisen lintuatlaksen maastotyöt 
aloitettiin vuonna 1986 ja saatiin päätökseen 1989. Kolmas atlas toteutettiin vuosina 
2006–2010.

Malli atlaskartoitukseen tulee Britanniasta. Atlaksessa kartoitetaan Suomessa 
pesivien lintulajien levinneisyys, ja edellisiin atlaksiin vertaamalla päästään selvyy-
teen levinneisyyden muutoksista. Havaintotietoja kerätään koko maasta 10x10 ki-
lometrin ruuduilta ja lajien levinneisyydet esitetään kartoilla. Atlaskartoitus ei anna 
tietoa lajien runsaudesta ja kannankehityksestä vaan ainoastaan levinneisyydestä. 
Risto Väisänen ja kumppanit (1998) mainitsevat ensimmäisen lintuatlaksen Suo-
men lintuharrastajien ensimmäiseksi suureksi yhteistutkimukseksi, joka vilkastutti 
lintuyhdistysten toimintaa. Suomen kolmen lintuatlaksen sarjaa on kuvattu maail-
manlaajuisesti ainutlaatuiseksi, ja se tarjoaa pitkäaikaista seurantatietoa lintulajien 
uhanalaisuuden arvioinnin tueksi. Suomen johtava asema lintututkimuksessa juon-
tuu pitkälti vuosikymmeniä jatkuneesta ammattitutkijoiden ja lintuharrastajien yh-
teistyöstä.

Toisen lintuatlaksen tulokset julkaistiin teoksessa Muuttuva pesimälinnusto 
(Väisänen et al. 1998), joka ilmestyi kahdeksan vuotta atlaslaskennan päättymi-
sen jälkeen. Kolmannen lintuatlaksen tulokset julkaistiin huhtikuussa 2011. Ai-
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kaisemmista lintuatlaksista poiketen tulokset julkaistiin pysyvänä verkkosivustona 
(Valkama et al. 2011). Verkkojulkaisun etuna mainittiin ennen kaikkea nopeus: 
tulosraportti oli nähtävillä jo kolmen kuukauden kuluttua hankkeen päättymises-
tä. Verkkojulkaisussa ovat mukana myös ensimmäinen ja toinen atlas, ja erityisen 
vertailutyökalun avulla eri atlasten tuloksia on helppo vertailla. Teknologian kehit-
tyminen ja internet ovat mullistaneet luontoharrastusta ja erityisesti lintuharrastusta 
viime vuosikymmeninä. Uusien teknologioiden ja lähes reaaliaikaisen tiedotuksen 
myötä lintuharrastuksesta on tullut entistä helpompaa ja samalla nopeatempoisem-
paa, ja uudenlaiset harrastustavat ovat lisänneet lintuharrastuksen suosiota. Kun 
toiseen lintuatlakseen osallistui 1457 havainnoijaa, oli uusimmassa lintuatlaksessa 
havaintoja tekemässä yli 5000 henkilöä.

1990-luvun alussa Lintutieteellisten Yhdistysten Liitto kehitti ja tarjosi jäsenyh-
distyksilleen atk-ohjelmia lintuhavaintojen käsittelyyn. Vuonna 1992 jäsenjärjestö 
Bongariliitto aloitti maailman ensimmäisen valtakunnalliseen tekstihakujärjestel-
mään perustuvan lintuhavaintojen tiedotusjärjestelmän, Lintutiedotuksen. Lintu-
harvinaisuuksista kiinnostuneilla Bongariliiton jäsenillä oli mahdollisuus saada no-
peasti tieto havaituista harvinaisuuksista ensin tekstihakulaitteeseen (”piippariin”) 
ja myöhemmin tekstiviestinä matkapuhelimeen, tarkkoine ajo-ohjeineen (Riihimäki 
& Uppstu 2006). Aikaisemmin tieto havaituista harvinaisuuksista välittyi harras-
tajien keskuudessa lankapuhelimitse tapahtuvana soittorinkinä. 1990-luvulla myös 
kotitietokoneet ja internetin ja sähköpostin käyttö yleistyivät, ja myös nämä välineet 
valjastettiin lintutiedon välittämiseen. Pirkanmaalla esimerkiksi lintutieteellisen 
yhdistyksen sähköpostilistan käyttöönotto mullisti lintuhavaintojen ilmoittamista, 
lisäsi havaintojen ilmoittajien määrää ja yhdistyksen Lintuviesti-lehteen laadittavien 
lintukatsauksien pohjana käytettävää havaintoaineistoa. Sähköpostilistalta havain-
not kerättiin näkyviin Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kotisivuille. Järjes-
telmässä oli myös ongelmansa: arkaluonteisia havaintoja, kuten harvinaisten lintujen 
pesimähavaintoja, oli ongelmallista ilmoittaa sähköpostilistan kautta, eikä havainto-
ja ollut mahdollista muokata jälkikäteen (Uppstu 2006).

Vuonna 1998 BirdLife Suomen kotisivut uudistettiin ja etusivulle luotiin suuren 
suosion saavuttanut Lintutilanne-palvelu, johon koottiin viikoittain lintutilanne eri 
puolilla maata yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Kotisivu-uudistus lisäsi sivujen 
suosiota siten, että vuonna 2001 BirdLifen sivuilla vieraili vuodessa yli 200 000 kävi-
jää, mikä oli yli puolet enemmän kuin edellisenä vuonna. Puolen miljoonan kävijän 
raja saavutettiin vuonna 2005 (BirdLife Suomi 2006). Suosion kasvaessa havaintojen 
keruun organisoimisesta käytiin keskustelua lintuharrastajien keskuudessa. BirdLife 
Suomen edustajisto käsitteli vuonna 2003 kokouksessaan lintuhavaintojen keruuta 
ja päätti perustaa havaintotoimikunnan, joka aloitti toimintansa vuoden 2004 alus-
ta. Toimikunta ryhtyi valmistelemaan uutta havaintojenkeruujärjestelmää. Paikalli-
silla lintuyhdistyksillä oli omia vaivalloisia ja enemmän tai vähemmän puutteellisesti 
toimivia tietokantojaan havaintojen keräämiseksi, ja järjestössä oli herännyt ajatus 
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valtakunnallisen havaintojärjestelmän rakentamisesta. Kaikki paikallisyhdistysten 
keräämä lintuhavaintotieto olisi ilmoitettavissa yhteen paikkaan ja löydettävissä yh-
destä paikasta (sähköposti Pily-listalla 2.1.2007). Huhtikuussa 2006 avattiin valta-
kunnallinen Tiira-lintutietopalvelu, jolla oli vuoden lopussa jo 5480 käyttäjää. Tii-
raan talletettiin vuoden 2006 loppuun mennessä 600 000 lintuhavaintoa ja lisäksi 
vanhoista havaintoarkistoista siirrettiin miljoona havaintoa. Tiiran sivuilla oli vuo-
den aikana 700 000 kävijää.

Paikalliset lintuhavaintojen ilmoittamiskanavat väistyivät valtakunnallisen ha-
vaintojenkeruujärjestelmän käyttöönoton myötä, kun harrastajat siirtyivät seuraa-
maan lintutilannetta valtakunnallisesta järjestelmästä. Tiedonvälitysjärjestelmän 
muutokset aiheuttivat muutoksia myös lintujärjestöjen julkaisemien lehtien luontees-
sa. BirdLife Suomen julkaiseman Linnut-lehden päätoimittaja Jan Södersved muisteli 
pääkirjoituksessa, että ennen internetiä ja Tiiraa havaintokatsauksia ja tiedonantoja 
luettiin lehdestä jopa kuukausien tai vuosien viiveellä (Södersved 2010b). Enää lehti 
ei pysty kilpailemaan viimeaikaisten havaintojen ja uutisten välittäjänä, koska lehden 
ilmestyessä tiedot ovat jo levinneet yleiseen tietoon harrastajien tarkasteltua niitä in-
ternetistä. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen Lintuviesti-lehdessä on julkaistu 
vuodenaikaiskatsauksia eri vuosien lintutilanteesta, esimerkiksi ”Pirkanmaan lintu-
kevät 1998” (Mäkelä & Rintamäki 2007). Uusi havaintojenkeruujärjestelmä ajatel-
tiin palvelemaan lintukatsausten laatimista, mutta Tiira-järjestelmän käyttöönoton 
jälkeen heräsikin keskustelua entisenlaisten katsausten tarpeellisuudesta havaintojen 
ollessa nähtävänä internetissä. Pirkanmaalla katsaukset on toistaiseksi haluttu säilyt-
tää niitä lintuharrastajia varten, jotka eivät käytä internet-pohjaista havaintojärjestel-
mää, ja niitä on suunniteltu muutettavaksi luonteeltaan entistä enemmän trendejä 
ja muutoksia yhteen vetäviksi ja analyyttisiksi havaintojen toistamisen sijaan. Osa 
lintuyhdistyksistä on luopunut katsausten laatimisesta Tiiran myötä.

Reaaliaikainen tiedonvälitys on muuttanut myös harrastajayhteisön keskustelu-
kulttuuria. Kun ennen keskustelua käytiin lehdissä ja punnittua vastausta kärke-
vään puheenvuoroon jännitettiin seuraavan lehden ilmestymiseen asti, mahdollistaa 
internet keskustelun välittömästi, minkä seurauksena keskustelu usein kuumenee 
[H13]. Teknologia on lintuharrastuksessa saanut keskeisen roolin, ja on siksi tarpeen 
tarkastella, minkälaista ekososiaalista dynamiikkaa sen ympärille rakentuu.

5.2 Tiira–Hatikka–Atlas-kolmiodraama

Samoihin aikoihin kun lintuharrastajien keskuudessa keskusteltiin lintuhavaintojen 
kokoamisesta, ryhtyi Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseo 2000-luvun 
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alussa kehittämään Hatikka9-tietojärjestelmää tietojen keräämiseksi kasviharras-
tajilta aikaisempien paperipohjaisten menetelmien tilalle. Museon velvoitteena on 
havaintotietojen kerääminen kaikista eliölajeista, ja Hatikka-järjestelmän kehittäjät 
totesivat, että järjestelmää voitaisiin laajentaa vähällä vaivalla kattamaan muutkin 
eliöryhmät [H13].

Luonnontieteellinen keskusmuseo ja BirdLife olivat pääosin tietoisia toistensa 
tietokantahankkeista ja yhteistyöstä neuvoteltiin. Lintuharrastajat saivat keskus-
museolta ristiriitaista informaatiota siitä, kerättäisiinkö myös museon järjestelmällä 
lintuhavaintoja. Keskusteluja käytiin yhteisestä järjestelmästä mutta BirdLife ei pi-
tänyt tätä mahdollisena vaihtoehtona, sillä Luonnontieteellinen keskusmuseo olisi 
tällöin vaatinut itselleen havaintoaineiston omistusoikeuden. Alun perin vaihto-
ehtona oli kuitenkin lintuhavaintojärjestelmän sijoittaminen museon palvelimelle 
(sähköposti Pily-listalla 2.1.2007). Lintuhavaintojen kokoaminen ja arkistoiminen 
on perinteisesti ollut alueellisten lintuyhdistysten toimintaa, mutta Luonnontieteel-

9 Hatikka-nimi viittaa tietojärjestelmän alkuperäiseen käyttötarkoitukseen kasvihavaintojen ke-
ruussa. Hatikka eli peltohatikka on yleinen yksivuotinen pelloilla, pientareilla ja puutarhoissa viih-
tyvä rikkakasvi.

Kuva 12: Tiira–Hatikka–Atlas-kolmiodraama. Kuvakaappaukset osoitteista lintuatlas.fi, tiira.fi 
ja hatikka.fi. Kuva M.S.
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lisellä keskusmuseolla oltiin yllättyneitä, kun BirdLife päätti toteuttaa oman tieto-
järjestelmänsä [H12]. Kesällä 2005 BirdLife palkkasi ohjelmoijan lintuhavaintojär-
jestelmää tekemään. Tällöin kävi selväksi, ettei lintuhavaintojärjestelmää sijoitettaisi 
luonnontieteellisen museon palvelimelle muun muassa teknisistä syistä. BirdLifen 
järjestelmää ryhdyttiin rakentamaan aikaisempiin kokemuksiin perustuen avoimen 
lähdekoodin ohjelmistoilla (sähköposti Pily-listalla 2.1.2007), ja kun museon tieto-
järjestelmät perustuivat kaupallisiin ohjelmistosovelluksiin, eivät järjestelmät kom-
munikoineet keskenään.

Loppusyksyllä 2005 lintuharrastajat vuorostaan ilmaisivat yllätyksensä siitä, että 
Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka-järjestelmällä kerättäisiin BirdLifen lin-
tuhavaintojärjestelmästä huolimatta myös lintuhavaintoja. Luottamuspulaa koettiin 
puolin ja toisin [H10]. Luonnontieteellisen keskusmuseon näkökulmasta harrastajil-
la ei ollut syytä yllättyä museon toiminnasta, sillä järjestössä oltiin tietoisia museon 
viranomaisvelvoitteesta kerätä tietoa lajien runsaudesta ja levinneisyydestä. Sitä vas-
toin museolla ihmeteltiin BirdLifen haluttomuutta lintuhavaintotietojen luovutta-
miseen museolle. Lintuharrastajien näkökulmasta museo ei ollut kertonut avoimesti 
suunnitelmistaan. Harrastajat ihmettelivät miksi museolle ei kelpaa harrastajien ha-
vaintotietokanta, ja museota epäiltiin halusta ”omia” harrastajien havainnot.

Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka-tietojärjestelmä avattiin koekäyt-
töön marraskuussa 2005 ja julkaistiin varsinaisesti yleiseen käyttöön tammikuussa 
2006. Hieman myöhemmin, huhtikuussa 2006 BirdLife julkaisi Tiira-lintutieto-
järjestelmänsä. Järjestelmään siirrettiin yhdistysten vanhoja havaintoarkistoja ja sen 
käytöstä järjestettiin koulutusta kymmenellä paikkakunnalla. Havaintojärjestelmän 
yhteyteen avattiin keskustelufoorumi, jossa on omat osionsa tiedotteille, kysymyk-
sille ja palautteelle sekä yleiselle lintuja ja niiden määritystä koskevalle keskustelulle. 
Vuoden 2006 aikana BirdLifen kaikki jäsenyhdistykset siirtyivät käyttämään Tiiraa 
ensisijaisena havaintojenkeruujärjestelmänä.

Samaan aikaan uusien havaintojärjestelmien käyttöönoton kanssa oli alkamas-
sa Suomen kolmas lintuatlas (kuva 12). Edellisen lintuatlaksen valmistumisesta oli 
kulunut 15 vuotta ja ympäristöhallinto tarvitsi päivitettyä tietoa lintujen levinnei-
syydestä uhanalaisarvioinnin pohjaksi. Tähtäimeksi atlaksen valmistumiselle ase-
tettiin vuosi 2010, joka oli julistettu kansainväliseksi luonnon monimuotoisuuden 
vuodeksi [H12]. Hanketta rahoittava Ympäristöministeriö edellytti, että hankkeen 
taakse koottaisiin mahdollisimman laaja joukko yhteistyötahoja. Hakemusta ryh-
dyttiin valmistelemaan Luonnontieteellisellä keskusmuseolla ja tuleva atlaskoordi-
naattori pyysi BirdLifea hankkeeseen partneriksi. BirdLifessa oli herännyt ajatuksia 
hankesuunnitelman kehittämiseksi yhdistyslähtöisempään suuntaan. Niinpä Bird-
Lifessa pidettiin kiinni Tiira-havaintojärjestelmän käyttämisestä atlashavaintojen 
keruussa ja haluttiin odottaa järjestelmän käyttöönottoa [H12]. Luonnontieteellinen 
keskusmuseo halusi edetä atlashankkeessa ja hanke aloitettiin siten ilman BirdLifen 
mukanaoloa. Mukaan tulivat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Metsähallitus 
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ja Metsäntutkimuslaitos. Havainnot päätettiin kerätä Hatikan alle luodun atlas-jär-
jestelmän kautta. Tilanne oli erikoinen, sillä puuttuvat lintuharrastajien havainnot 
olisivat jättäneet atlaksen väistämättä tyngäksi.

BirdLife Suomen ylin hallinnollinen elin on edustajisto, joka koostuu jäsenyh-
distysten edustajista. Edustajiston kautta jäsenyhdistykset ilmaisevat tahtonsa, jon-
ka toteutumista BirdLife Suomi keskusorganisaationa edistää. Maaliskuussa 2006 
BirdLifen edustajisto edellytti kokouksessaan järjestön hallitusta selvittämään tek-
niset mahdollisuudet kerätä atlashavaintoja myös järjestön oman Tiira-järjestelmän 
kautta (sähköposti Pily-listalla 21.3.2006). Edustajisto suositteli, etteivät lintuhar-
rastajat ryhtyisi atlashankkeeseen paikallistasolla eikä havaintoja tallennettaisi Ha-
tikkaan, ennen kuin aineistonvaihdosta Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa 
olisi sovittu. Tästä suosituksesta puhuttiin myöhemmin atlas-boikottina (sähköposti 
Pily-listalla 27.12.2006).

Tilanteessa lintuharrastajat olivat hankalassa välikädessä. Sähköpostilistoilla liik-
kui osin ristiriitaisia ohjeita siitä, miten atlashavaintojen tallennuksen kanssa tulisi 
menetellä, ja tämä oli osaltaan rakentamassa epäselvyyden ilmapiiriä atlashankkeen 
ympärille. Palvellakseen sekä atlaskartoitusta että lintuharrastajayhteisöä parhaalla 
mahdollisella tavalla atlakseen osallistuvien harrastajien olisi pitänyt syöttää havain-
tonsa kahteen paikkaan: pesintään viittaavat havainnot Hatikan atlasjärjestelmään 
ja muut lintuhavainnot Tiiraan. Monelle lintuharrastajalle oli tärkeää saada kaikki 
havainnot syötettyä yhteen paikkaan Tiira-tietokantaan, eivätkä he ymmärtäneet 
mistä kinastelussa BirdLifen ja museon välillä oli kysymys. Harrastajanäkökulmasta 
tilanteen hankaluutta kuvattiin verkkokeskustelussa:

Kun maastossa kirjaa havainnot ensin havikseen10, sitten osan vielä kotihavikseen 
ja lopuksi naputtaa ne kaikki koneelle, niin siinä sitä on kerrakseen tekemistä 
harrastuksen piikkiin ilmankin, että syöttäisi havikset koneelle vielä toistamiseen.

Lopulta boikotti ja kiista sulivat pois ikään kuin itsestään, kun lintuharrastajat, jotka 
olivat halukkaita osallistumaan atlashankkeeseen, päättivät lähteä maastoon muse-
on ja BirdLifen kiistasta huolimatta ja alkoivat tallentaa havaintojaan museon atlas-
järjestelmään [H13].

Keskustelua atlashavaintojen tallennuspaikasta hämmensi osaltaan vielä se, että 
samaan aikaan oli käynnissä alueyhdistysvetoisia paikallisatlaksia, joissa havaintoja 
kerättiin kunta- tai kaupunkikohtaisesti yleensä 1x1 kilometrin ruuduissa. Näiden 
paikallisatlasten havaintojen syöttämistä varten BirdLife avasi Tiira-järjestelmään 
mahdollisuuden pesintään viittaavien havaintojen11 tallentamiseen. Järjestelmän oh-

10  Kirjoittaja käyttää termiä ”havis” puheenvuorossaan kahdessa merkityksessä: ensin tarkoitta-
maan havaintovihkoa, myöhemmin lyhenteenä havainnolle.
11  Atlaskartoituksessa pesintään viittaavat havainnot on erotettava esimerkiksi muuttomatkallaan 
levähtämässä havaituista linnuista. Tämä tapahtuu lisäämällä havaintoon pesimävarmuusindeksi, 
joka kertoo kuinka todennäköisesti kyse on pesinnästä. Esimerkiksi havaittaessa emo kantamassa 
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jeistuksessa kyseisen kentän kohdalla kerrottiin pesimävarmuusindeksin olevan pai-
kallisatlaksia varten eikä valtakunnallisen atlaksen havaintojen syöttöä varten. Tästä 
huolimatta pieni osa harrastajista käytti Tiiraa muidenkin alueiden atlashavaintojen 
syötössä, koska halusivat syöttää havainnot vain kerran yhteen järjestelmään. Luon-
nontieteellisellä museolla oltiin harmissaan siitä, että atlashavaintoja joutui näin 
”väärään paikkaan”.

Luonnontieteellisen keskusmuseon ja BirdLifen toimijoiden välit olivat tietokan-
takiistan johdosta varsin tulehtuneet. Luonnontieteellisen keskusmuseon haastatel-
tavan mukaan lintuharrastajien sähköpostilistoilla mustamaalattiin museon toimin-
taa, ja joidenkin museon toimijoiden taholta vastattiin samalla mitalla. Keskustelu 
meni henkilökohtaiseksi ja molemmat osapuolet syyttivät toista vääristelystä. Tässä 
kohdin sekä Luonnontieteellisellä keskusmuseolla että BirdLifessa tapahtui henkilö-
vaihdoksia, jotka tekivät mahdolliseksi yhteistyön aloittamisen osin puhtaalta pöy-
dältä [H10]. Luonnontieteellisen keskusmuseon haastateltava arvioi tilannetta: Nyt 
meillä on uusi johtajakin, se ei oo ollenkaan lintuihminen, että sitä ei voida ainakaan 
heti nähdä semmosena pimeyden ytimen johtajana [H12]. Lopulta BirdLife teki Luon-
nontieteellisen keskusmuseon kanssa sopimuksen lintuatlakseen osallistumisesta.

Eläinmuseo edellytti, että saadakseen atlakseen kertyneen havaintoaineiston 
käyttöönsä BirdLifen paikallisyhdistysten tulisi nimetä atlasvastaavat edistämään 
atlashanketta alueellaan (sähköposti Pily-listalla 2.1.2007). Atlasvastaavat alkoivat 
toimia linkkinä paikallisyhdistysten ja Luonnontieteellisen keskusmuseon välillä ja 
välittivät tietoa atlaksen etenemisestä sekä ohjeita kartoitukseen osallistumiseksi pai-
kallisyhdistysten sähköpostilistoille. Kiistan väistyminen mahdollisti tiedonsaannin 
atlaksesta myös niille lintuharrastajille, joille asia ei entuudestaan ollut tuttu ja jotka 
eivät olleet mukana aikaisemmissa atlaslaskennoissa. Riitasoinnut atlaskeskustelussa 
vaimenivat ja muutamat atlakseen aktiivisesti osallistuvat lintuharrastajat kannusti-
vat myös muita osallistumaan kartoituksiin.

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen vuoden 2007 ensimmäisessä Lintuvies-
ti-lehdessä kerrottiin käynnissä olevasta kolmannesta atlaskartoituksesta ja annettiin 
ohjeita siihen osallistumiseksi. Havainnot kehotettiin ilmoittamaan Luonnontie-
teellisen keskusmuseon Hatikka-tietokantaan tai paperilomakkeella Eläinmuseolle. 
Artikkelissa viitattiin havaintojen tallennuspaikasta käytyyn keskusteluun ja ker-
rottiin, etteivät Tiiraan tallennetut havainnot siirry automaattisesti Eläinmuseon 
atlastietokantaan (Lähteenmäki & Rintamäki 2007). Viimeisenä mahdollisuutena 
tarjottiin kuitenkin atlashavaintojen tallentamista Tiira-järjestelmän kautta:

Jos atlakseen soveltuvia havaintojaan ei ilmoita suoraan Eläinmuseolle, PiLY:n 
hallitus suosittelee, että pesintään viittaavat havainnot ilmoitetaan vaihtoehtoi-

nokassaan ruokaa merkitään pesintä varmaksi (sähköposti Pily-listalla 1.7.2008). Tätä tietoa ei auto-
maattisesti ole mukana kaikissa lintuhavainnoissa, joten mitkä tahansa lintuhavainnot Tiiraan tai 
Hatikkaan syötettynä eivät kelpaa Atlakseen.
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sesti Tiira-järjestelmään pesimisvarmuusindeksillä varustettuina. Tällä tavoin 
ilmoitettuja havaintoja voidaan jatkossa käyttää hyväksi myös atlaksessa. […] 
PiLY:n hallitus pitää tärkeänä, että atlakseen saadaan mahdollisimman paljon 
havaintoja, ilmoituskanavasta riippumatta. […] PiLY tuleekin siirtämään omal-
ta alueeltaan Tiiraan ilmoitetut atlashavainnot Eläinmuseon järjestelmään sään-
nöllisin väliajoin. […] Eli atlashavainnon syöttämiseksi Tiiraan tulee normaaliin 
havaintoon verrattuna lisätä vain pesimisvarmuusindeksi, havaintojen ilmoitus-
lomakkeella sijaitsevan atlasvalikon avulla. Tämän toimintatavan myötä ainakin 
PiLYn alueelta ilmoitetut havainnot tulevat olemaan atlaksen käytössä.

Pirkanmaan lintutieteellisessä yhdistyksessä toimittiin siten vastoin virallista at-
las-ohjeistusta, kun lintuharrastajia kannustettiin Tiira-järjestelmän käyttöön 
ohjeistamalla atlashavaintojen syöttämisessä. Tämä tapahtui kuitenkin yhteis-
ymmärryksessä Eläinmuseon kanssa, sillä artikkelin lopussa kirjoittajat kiittivät 
Luonnontieteellisen keskusmuseon atlaskoordinaattoria avusta Tiira- ja Hatikka 
-tietokantojen yhteensovittamista koskevissa tekstiosioissa (Lähteenmäki & Rinta-
mäki 2007, 22). Atlashavainnoista nousseessa tietokantakiistassa oli nähtävästi alu-
eellisia eroja eri lintuyhdistysten välillä.

Luonnontieteellinen keskusmuseo ja BirdLife kävivät edelleen neuvotteluja sel-
laisen rajapinnan rakentamisesta tietojärjestelmien välille, joka mahdollistaisi at-
lashavaintojen tallentamisen myös BirdLifen Tiira-järjestelmän kautta (sähköposti 
Pily-listalla 2.1.2007). Kesäkuussa 2007 atlaksen ohjausryhmä tiedotti, ettei BirdLi-
fen ehdottamaa rajapintaa rakennettaisi, koska hankkeella ei ollut tähän resursseja. 
BirdLifen Tiira-järjestelmään tallennetut atlashavainnot kopioitiin Hatikka-järjes-
telmään kertasiirtona syksyllä 2007 (sähköposti Pily-listalla 19.6.2007).

Huhtikuussa 2010 lintuharrastajien listoilla tiedotettiin, että kyseisenä vuonna 
lintuatlakseen voisi osallistua myös BirdLifen Tiira-lintutietokannan kautta lisää-
mällä havaintoon pesimävarmuusindeksin (sähköposti Pily-listalla 1.4.2010). Raja-
pintaa ei Tiira- ja Hatikka -järjestelmien välillä edelleenkään ollut, vaan atlashavain-
not siirrettiin jälleen kertasiirtona Tiirasta Hatikkaan syksyllä 2010. Tarjoamalla 
mahdollisuuden tallentaa havaintoja myös Tiiran kautta Luonnontieteellinen kes-
kusmuseo halusi ennen kaikkea viestiä yhteistyöhalukkuuttaan lintuharrastajien 
suuntaan [H12]. Havaintojen siirtämisessä järjestelmien välillä on kuitenkin ongel-
mansa. Kopioitaessa havaintoja järjestelmästä toiseen eivät alkuperäiseen havaintoon 
Tiira-järjestelmässä mahdollisesti myöhemmin tehdyt muutokset siirry Hatikkaan, 
koska järjestelmät eivät kommunikoi keskenään [H12, H13]. Siirron seurauksena 
atlasaineisto osin korruptoitui, kun yhteys alkuperäisaineistoon menetettiin. Sama 
ongelma tulee vastaan, kun esimerkiksi Luonnontieteellisen keskusmuseon tietojär-
jestelmästä kopioidaan eliölajitietoja ympäristöhallinnolle. Tämä oli osittain museon 
haluttomuuden taustalla käyttää Tiiraa atlashavaintojen keruukanavana.
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Vaikka konflikti BirdLifen ja museon välillä laukesi, arvelivat molemmat osapuo-
let sen vaikutusten näkyvän pitkään [H10, H12]. Konflikti saattoi vaikuttaa myös 
atlaksen lopputulokseen, sillä haastateltujen mukaan sen seurauksena jotkut aktiivi-
set harrastajat jättivät havaintonsa toimittamatta, ja ylipäätään alkuhankaluuksien 
arveltiin vaikuttaneen atlas-aktiivisuuteen [H10]. Kartoituksen päästyä vauhtiin 
muodostui ongelmaksi se, että suurin osa havainnoijista asui Etelä-Suomessa, eikä 
atlaskartoittajia tahtonut riittää pohjoiseen. Tiedotuksessa painotettiinkin suuntaa-
maan atlasretkiä entuudestaan huonommin selvitetyille ruuduille. Heinäkuussa 2009 
Luonnontieteellisen keskusmuseon atlaskoordinaattori organisoi erityisen atlasrallin 
Kuhmossa ja heinäkuussa 2010 vastaava tapahtuma järjestettiin Kainuussa alueiden 
heikon kartoitustilanteen parantamiseksi (sähköposti Pily-listalla 22.4.2010).

Suomen kolmas lintuatlas onnistui epäonnisesta alusta huolimatta mainiosti ja 
karttaruutujen selvitysaste nousi korkeammaksi kuin aikaisemmissa atlaskartoituk-
sissa. Yksi selittävä tekijä tässä oli museon haastateltavien mukaan nopean palautteen 
mahdollisuus [H12, H13]. Kun havainnot syötettiin atlasjärjestelmään, ne näkyivät 
reaaliajassa myös kartalla, jolloin oli mahdollisuus seurata aineiston kertymistä. Mu-
seolla arveltiin välittömän palautteen motivoineen harrastajia merkittävästi osallis-
tumaan atlakseen. Reaaliaikainen tiedonsaanti mahdollisti myös sen, että huonosti 
kartoitetut alueet saatiin selville nopeasti ja kartoitusponnistukset voitiin keskittää 
niille.

Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka-eliölajitietokanta ja BirdLife Suomen 
Tiira-lintuhavaintojärjestelmä jatkavat rinnakkaiseloaan rauhanomaisesti. Pirkan-
maan lintutieteellisen yhdistyksen vuoden 2006 viimeisen Lintuviestin pääkirjoi-
tuksessa mainittiin Tiira-havaintojärjestelmän ja kolmannen lintuatlaksen nousseen 
vuoden keskustelluimmiksi aiheiksi harrastajien keskuudessa, ja alun jälkeen näytti 
siltä että ”Tiira ja Hatikka pystyvät lisääntymään samalla luodolla” (Rintamäki 2006). 
Kirjoittaja arveli tämän lisäävän rivilintuharrastajien luottamusta heidän havainto-
jaan hyödyntäviä tahoja kohtaan. Luonnontieteellinen keskusmuseo ja BirdLife Suo-
mi solmivat vuonna 2012 yhteistyösopimuksen ja viestivät näin yhteistyösuhteensa 
toimivuutta lintujen seurannassa ja havainnoinnissa. Loppuvuonna 2012 Luonnon-
tieteellinen keskusmuseo avasi verkkosivuillaan linnustonseurannan tulospalvelun, 
jonka toivotaan edelleen motivoivan harrastajia osallistumaan seurantoihin.

5.3 Lintujen karisma ja harrastuksen suosio

Suomen tämänhetkinen tilanne, jossa lintuhavainnot ovat erillään muusta lajisto-
tiedosta, ei ole ainutlaatuinen, vaan tilanne on Luonnontieteellisen keskusmuseon 
haastateltavan mukaan sama myös esimerkiksi Britanniassa: havainnot muista eliö-
ryhmistä kerätään kootusti, mutta lintuhavainnoista vastaa järjestö British Trust for 
Ornithology. BirdLife Suomen edustaja näki tilanteen johtuvan siitä, että lintuhar-
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rastus on muita luontoharrastuksen muotoja vahvemmin keskittynyt luonnontie-
teellisten museoiden ulkopuolelle, harrastusjärjestöihin. Muissa eliöryhmissä monet 
avaintoimijat ja lajintuntijat kuuluvat museoiden henkilökuntaan. Suomessa muiden 
eliöryhmien harrastajien kanssa on päästy yhteisymmärrykseen siten, että esimerkik-
si Suomen perhostutkijain seuran hyönteistietokanta sijaitsee museon palvelimella, 
sudenkorentoharrastajat ilmoittavat havaintonsa Hatikan kautta ja kasviharrastajien 
Kastikka-tietokantakin on kytketty Hatikkaan.

Näyttää siltä että muutaman vuoden sisään me päästään varmaan aika hyvin 
tämmöseen keskitettyyn järjestelmään, että ehkä linnut on ainoa sitten jotka jää 
ulkopuolelle. [H13]

Hyönteisharrastajien näkemys havaintojen avoimuudesta näyttää eroavan jyrkästi 
lintuharrastajien halusta pitää havainnot omassa hallussaan. Tampereen hyönteistut-
kijain seuran Diamina-lehdessä esimerkiksi kirjoitettiin seuraavaa (Piirainen 2008):

Hyönteisten havaintotietokannasta löytyy jo 800 000 havaintoa harrastajien sin-
ne tallettamina, mikä on hieno esimerkki harrastajien yhteisöllisestä saavutukses-
ta. Museoiden ja yliopistojen toivoisi ottavan mallia uudesta toimintamallista ja 
tulevan mukaan huolehtimaan tuosta jatkuvasti kasvavasta tietovarastosta, sa-
malla säilyttäen nykyisten järjestelmien avoimuuden ja tiedon vapaan kulun sitä 
tarvitseville.

Tilanne herättää kysymyksen lintuharrastuksen ja lintuhavaintojen erityisluonteesta 
muihin luontoharrastusaloihin nähden. Lintuhavaintoja on suhteessa moninkertai-
sesti verrattuna havaintoihin muista eliölajeista, ja jakauma on vinoutunut. Iso-Bri-
tanniassa esimerkiksi yli 60 prosenttia kaikista havaintotiedoista koskee lintuja ja 
vain reilu prosentti kuoriaisia, vaikka kuoriaislajeja on paljon enemmän kuin lintu-
lajeja (Lorimer 2006).

Lintuharrastus ei ole erityisasemassa vain tietokantojen osalta, vaan harrasta-
jien ikä- ja sukupuolijakaumassa on eroa verrattuna muihin luontoharrastusaloihin. 
Luontoharrastuksen ollessa karkeasti ottaen miesvaltaista ja aktiivisten harrastajien 
ollessa iäkkäitä, on lintuharrastus luontoharrastusaloista eniten profiloitunut kaiken 
ikäisille soveltuvana monimuotoisena koko perheen harrastuksena. Lintuharrastus 
on erikoistuneen luontoharrastuksen lajeista kasvattanut suosiotaan voimakkaasti. 
Esimerkiksi Yhdysvalloissa peräti 33 prosenttia aikuisväestöstä harrastaa jollain ta-
paa lintuja, ja lintuharrastajiksi itsensä mieltävien määrä on yli kaksinkertaistunut 
vuodesta 1982 vuoteen 2003 (Scott & Thigpen 2003). Myös Pirkanmaan lintutie-
teellisen yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut nopeasti: vuonna 2003 yhdistyksellä 
oli noin 850 jäsentä ja vuonna 2011 jo yli tuhat, joista naisia noin neljännes.

Lintuharrastuksen saavuttamaa asemaa suosituimpana erikoistuneen luontohar-
rastuksen muotona on perusteltu lintuharrastuksen historialla. Linnut on semmo-
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nen ryhmä mitä on harrastettu pitkään, siinä on erittäin laajaa se harrastustoiminta. 
[H9/3]. 

Ja sitten toisaalta lintuharrastus on niin vanha luontoharrastus, että siinä on ta-
vallaan rakenteet valmiina. Kaikkia just jotain lintuharrastusoppaita ja lintutor-
neja siellä sun täällä, hienoja tauluja että mitä täällä luultavasti tulet näkemään, 
ja sillai muutenkin hyvin organisoitua. Ehkä se on sellanen johon sitten helposti 
lähtee. [H6]

Lintuharrastuksella on ollut 40 vuotta aikaa institutionalisoitua ja BirdLifen tem-
paukset kuten Pihabongaus ja Tornien taisto ovat herättäneet median ja yleisön 
kiinnostuksen. Lintumaailman vuodenkiertoa kuten muuttoja seurataan aktiivisesti 
mediassa ja harrastuksen saamalla julkisuudella on epäilemättä keskeinen merkitys 
sen suosion kasvussa. Harrastuksen historiallisuus ei kuitenkaan selitä sen nykyistä 
asemaa, sillä muilla luontoharrastuksen muodoilla, kuten kasvi- ja hyönteisharras-
tuksella, on yhtä pitkät juuret.

Lintujen suosiota on selitetty myös sillä, että ihmisen mielenkiinnon on tapana 
kohdistua lähinnä itsemme kaltaisiin olentoihin. Haastatellut pohtivat lintujen vie-
hätystä seuraavasti: 

Ne on vähän samantapaisia otuksia kuin ihminen, tämmösiä näköeläimiä. Li-
säksi ne on tarpeeksi isoja, ja lajimäärä on suhteellisen rajallinen että ne pystyy 
tunnistamaan. Ja sitten kun on tämmönen harrastajakunta syntynyt, se ikään 
kuin ylläpitää itse itsensä hyvällä esimerkillään. [H9/3]

Suomessa tavattujen lintujen luettelossa on 468 lajia (maaliskuussa 2012). Tämä on 
suhteellisen rajallinen määrä verrattuna esimerkiksi Suomesta vuoteen 2007 men-
nessä tavattuun noin 21 000 hyönteislajiin. Lintulajit tunnetaan ja linnuista on saa-
tavana runsaasti määrityskirjallisuutta. Aktiivisimmat lintubongarit ovat Suomes-
sa onnistuneet havaitsemaan yli 420 lintulajia. Lintuharrastus luontoharrastuksen 
muotona saattaa tuntua helposti lähestyttävältä; ajatus siitä, että elämänsä aikana 
oppisi tunnistamaan koko Suomen lintulajiston ei ole mahdoton. Lorimer (2007) 
on todennut samoin, että mahdollisesti havaittavien lintujen listan kohtuullinen pi-
tuus selittää osaksi lintuharrastuksen suosiota Iso-Britanniassa. Hallittavuuden tun-
ne mahdollistaa intellektuaalisen tyydytyksen. Hyönteis-, kasvi- ja sieniharrastus 
ovat tässä suhteessa hankalampia: lajeja on paljon ja monet niistä tunnetaan edelleen 
puutteellisesti. Harrastajan on mahdotonta tuntea syvällisesti koko lajistoa, ja siksi 
monet pidemmälle edenneet harrastajat erikoistuvat johonkin ryhmään, esimerkiksi 
kovakuoriaisiin tai kaksisiipisiin. Lajien puutteellinen tunnettuus vaikuttaa myös 
harrastuksen käytäntöihin. Lintuharrastus on ollut suuren joukon ulottuvilla, har-
rastajajärjestöillä on vakiintunut jäsenkunta ja sen myötä taloudellinen asema. Ins-
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titutionalisoituminen on mahdollistanut harrastuksen kasvun, eriytymisen ja myös 
itsenäisen tutkimustoiminnan. Lorimer (2006) kuvaa kehityskulkua urautumisena.

Myös muiden eliöryhmien harrastajien keskuudessa on ollut tahtoa omien ha-
vaintojärjestelmien luomiseen, mutta tämä ei ole ollut taloudellisista ja muista re-
sursseista johtuen harrastajille samassa mittakaavassa mahdollista kuin lintuharras-
tajille. Muiden eliöryhmien harrastajat ovat siten määrityksen osalta riippuvaisempia 
museoiden resursseista. Lintu tunnistetaan yleensä paikan päällä, mutta esimerkiksi 
hyönteisistä joudutaan yleensä ottamaan näyte, jotta lajimääritys pystytään myö-
hemmin varmistamaan. Tätä kuvaa seuraava katkelma Luonnontieteellisen keskus-
museon edustajan haastattelusta:

On tietysti vähän monimutkaisempaa harrastaa hyönteisiä. Ensin sun täytyy löy-
tää se. Sit sun täytyy tappaa se. Sit se täytyy levittää ja antaa kuivua, tai neulata 
siinä välissä. Sit sulla täytyy olla kokoelmatilat, laatikot ja kaapit. Kun sit sä ostat 
kiikarin ja lintukirjan ja meet sinne kattoo kauniita lintuja. [H9/1]

Lintuharrastuksen näkyvyys ja suosio ovat tuoneet lisää harrastajia, ja eri luontohar-
rastusten kuvataan vetävän puoleensa erilaisia harrastajia:

Kyllä se tietysti vähän on semmonen trendikäs ja poikamainenkin harrastus, kai 
sitä näin vois sanoo. Elikkä siihen liittyy tiettyä kilpailumentaliteettia, se on vä-
hän toisenlaista kuin kasvien kanssa nysvääminen, se on semmonen vähän niin-
kun vanhojen tätien puuhaa. […] Linnut on semmonen nuorekas harrastus. Että 
ne on kauniita, lentäviä, liikkuvia, äänteleviä, että ne ei jökötä paikallaan niin 
kuin kasvit. Ja sitten ne on jollain tavalla konkreettisempia, kasvien maailma ja 
ehkä sientenkin maailma joltain osaltaan, tutkitaan aina jotain nyppyjä tai kar-
voja jostain varresta, se ei kyllä… [H4]

Katkelmat tukevat Lorimerin (2006) tulkintaa, jonka mukaan lintuihin kohdistu-
nut kiinnostus selittyy lintujen karismalla ja havaittavuudella. Lajien karismaatti-
suutta saattaa osaltaan lisätä se, että niiden ajalliset syklit eivät ole synkroniassa ih-
misten kanssa. Osa lintuharrastajista suuntaa erityisesti yölaulajaretkille. 

Ajatusta harrastettavan eliöryhmän karismaattisuudesta voi venyttää harrastaja-
ryhmien erojen tarkasteluun. Luontoharrastajien keskuudessa vallitsee tyypittelyjä, 
joissa esimerkiksi hyönteisharrastajat mielletään tutkijatyypeiksi [H1] ja lintuhar-
rastajat liikkuvaisiksi ”lintujen perässä lentäjiksi” [H6]. Eroja on myös harrastuksen 
sosiaalisuudessa.

Tuntuu että ainakin lintuharrastajilla on tosi semmosta sosiaalista, että ne tapaa 
toisiaan, useimmiten vissiin aika sattumalta, sattumanvaraisesti jossain lintutor-
neilla ja maastossa ja tuntuu että ne kaikki tuntee toisensa jotenkin. No jos sitten 
harrastaa kasveja tai sieniä niin sitten niinkun useinkaan ei törmää muihin. 
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[…] Kun noita lintuharrastajia oon kuullut, niin ei niitä kiinnosta semmoset 
staattiset, paikallaan pysyvät, nyhräämistä vaativat jutut, että haluaa just lentää 
lintujen perässä, niin sanotusti. [H6]

Sosiaalinen ja dynaaminen lintuharrastus vetää puoleensa suurempaa harrastaja-
joukkoa kuin tutkimukseen sulkeutuneemmat harrastusmuodot. Harrastajapiireissä 
kultivoidaan lukkarin rakkaudella stereotyyppejä omasta porukasta. Lintuharrasta-
jissa on kaikkien tuntemia voimakkaita persoonia kuten Pentti Linkola. Lintuhar-
rastajien kyvystä itseironiaan kertoo kirja Ornimisen sietämätön keveys (Koivula & 
Södersved 1996). 

5.4 Havaintojen laatukontrolli asemoi harrastajia

Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka-havaintopäiväkirjan ja BirdLifen 
Tiira-lintutietopalvelun tarkoitukset vastasivat pitkälti toisiaan ja myös niiden koh-
deryhmät esitettiin samankaltaisina, sillä erotuksella että Tiiralla kerätään vain 
lintuhavaintoja ja Hatikalla havaintoja kaikista eliöistä. Sekä Tiiran että Hatikan 
kerrottiin olevan tarkoitettu kaikille lintu- ja luontoharrastajille. Tarkemmassa kat-
sannossa molempien osalta tehtiin kuitenkin rajanvetoa sen suhteen, keille järjestel-
mät on etupäässä suunnattu ja minkälaisia havaintoja niihin siten toivotaan.

Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka-tietokanta on avoin kaikille käyttä-
jille ja kuka tahansa voi luoda sinne oman käyttäjätilinsä ja tallentaa havaintojaan. 
Museon Hatikka-järjestelmän kehityksessä on käyttäjäkyselyn perusteella jonkin 
verran keskitytty tietynlaisiin käyttäjiin: sellaisiin jotka retkeilevät ja kirjaavat ha-
vaintoja paljon. Hatikan usein kysytyissä kysymyksissä on annettu vastaus muun 
muassa siihen, kenelle havaintopäiväkirja on tarkoitettu ja mitä havaintoja kannattaa 
tallentaa:

Hatikka on tarkoitettu ensisijaisesti suomalaisille luontoharrastajille, jotka liik-
kuvat luonnossa ja tekevät havaintoja kasvien, eläinten ja sienten esiintymises-
tä ja runsaudesta Suomessa tai muissa maissa. […] Perusvaatimuksena Hatikan 
käytölle on riittävä lajintuntemus ja ylipäätään käsitys siitä, mitä lajilla tarkoi-
tetaan. Siilin tai harakan voi turvallisesti kirjata havaintopäiväkirjaan, koska 
samannäköisiä lajeja ei Suomessa esiinny muita. Sen sijaan esimerkiksi lokkeja 
ja koivuja on maassamme jo useita eri lajeja, ja niiden erottaminen toisistaan 
vähintään lajitasolla on toivottavaa, jotta havaintojen käyttökelpoisuus olisi mah-
dollisimman hyvä.

Hatikan käyttäjiä on pyritty motivoimaan havaintojen tallentamiseen muun muassa 
kertomalla, mihin havaintoja on hyödynnetty. Esimerkkeinä on mainittu Espoon 
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kanikartoitus, Mikkelin alueen luontoselvitys, sudenkorentohavaintojen ja vierasla-
jihavaintojen keruu sekä esimerkiksi kangasajuruohon esiintymisen selvittäminen 
(tiedote 9.6.2009). Hatikkaa käytetään myös monien tutkimusprojektien havainto-
jen tallennuskanavana, mutta tämä edellyttää harrastajalta enemmän perehtymistä, 
sillä kullakin projektilla on omat tallennusohjeensa. Hatikan kautta on tallennettu 
myös Luonto-Liiton yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa vuosittain 
järjestämän kevätseurannan havaintoja. Museon näkökulmasta kevätseurannassa 
saatava aineisto on kuitenkin ”semmosta vähän kevyempää tavaraa”, koska havainto-
jen paikkatieto on yleensä esimerkiksi kunnan tarkkuudella [H13]. Kevätseuranta 
toimii Luonnontieteellisen keskusmuseon haastateltavan mukaan kuitenkin tärkeäl-
lä tavalla ihmisten motivointina ja kiinnostuksen herättäjänä luonnon tapahtumiin. 
”Keväällä on helppoo kun kaikki on innoissaan kun linnut tulee ja kukat alkaa kukkia.” 
Eri maiden tietojärjestelmien kehittyessä on suunniteltu Euroopan laajuista kevät-
seurantaa, jossa voitaisiin reaaliaikaisesti seurata kevään etenemistä etelästä pohjoi-
seen [H13].

Vaikka Hatikka on avoin kenelle tahansa, on järjestelmän tarkoitus kuitenkin 
luotettavan tiedon kokoaminen luonnon monimuotoisuudesta, mikä osaltaan ra-
jaa toivottua käyttäjäjoukkoa ja havaintojen käsittelytapoja. Vuonna 2010 Hati-
kasta alettiin Luonnontieteellisessä keskusmuseossa kehittää uutta versiota (tiedote 
25.1.2010), joka otettiin varsinaisesti käyttöön maaliskuussa 2011 (tiedote 16.2.2011). 
Uusi Hatikka on vanhasta erillinen järjestelmä, minkä vuoksi käyttäjien oli rekiste-
röidyttävä erikseen uuteen järjestelmään. Luontoharrastajat voivat edelleen käyttää 
Hatikkaa entiseen tapaan henkilökohtaisena luontopäiväkirjana, ja Hatikan kautta 
on mahdollista tallentaa havaintoja eri seurantoihin. Uuden Hatikan hakutoiminnot 
monipuolistuivat siten, että sen kautta on mahdollista hakea paitsi Hatikkaan syö-
tettyjä havaintoja, myös kaikkia luonnontieteellisen keskusmuseon ”tietovarastoon” 
kerättyjä havaintoja. Esimerkiksi kasvitietojärjestelmä Kastikka tuli uuden Hatikan 
myötä ensi kertaa julkiseen käyttöön [H13].

Uudessa järjestelmässä käyttäjät jaetaan kolmeen eri luokkaan. Ylimmässä käyt-
täjäluokassa ovat tutkijat ja viranomaiset, joille räätälöidään tarpeiden mukaiset 
käyttöoikeudet tietojärjestelmään. Luontoharrastajilla on mahdollisuus ilmoittautua 
museon vakituisiksi avustajiksi, jolloin he saavat käyttöönsä Hatikka-käyttäjätilin, 
jonka oikeudet on räätälöity kunkin tarpeen mukaan. Alimmassa käyttäjäluokassa 
ovat avoimen verkkosivun kautta rekisteröityneet käyttäjät, joiden henkilöllisyyttä ei 
ole varmistettu. He pääsevät näkemään vain Hatikan julkisiksi tallennetut havain-
not, eikä avoimen rekisteröitymisen kautta tulleiden käyttäjien havaintoja käytetä 
kaikissa julkisissa havaintolistauksissa (tiedote 16.2.2011).

Uusi käyttäjäluokitus ei Luonnontieteellisen keskusmuseon haastateltavan mu-
kaan tuo luontoharrastajille suurta muutosta nykyiseen tilanteeseen, sillä museon 
vakituiset avustajat ovat käytännössä jo pitkälti olleet sitä esimerkiksi kasviharrasta-
jien osalta:
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Jos katsotaan sitä datan kertymistä, niin sanotaan näin että 20–30 harrastajaa 
tuottaa selkeesti yli puolet siitä aineistosta. Siellä on hyvin vino se jakauma ja 
siellä on pääasiassa niitä tehotiedontuottajia, tehoharrastajia, jotka tyypillisesti on 
niitä henkilöitä, jotka haluaa olla näitä vakituisia avustajia. [H13]

Hatikkaan kuuluvassa kasvien levinneisyystietoja sisältävässä Kastikka-tietokannas-
sa aineisto on museon haastateltavan mukaan jo periaatteessa käynyt läpi laadun-
valvonnan järjestelmään sisään tullessaan aineiston ollessa edistyneiden, vakavasti 
otettaviksi tiedettyjen harrastajien keräämää. Hatikan käytössä painotetaan järjes-
telmään syötettävien havaintojen luotettavuutta. Koska kuka tahansa voi käyttää 
Hatikkaa henkilökohtaisena luontopäiväkirjanaan, ei epäluotettavinakaan pidet-
täviä havaintoja voida poistaa järjestelmästä. Luonnontieteellisen museon järjestel-
mässä havaintoaineiston laadunvalvonta tapahtuu suurelta osin jälkikäteen ja siten 
käyttäjänäkökulmasta näkymättömissä, hienotunteisesti.

Me lähdetään museolla siitä että kerätään se havaintomassa yhteen paikkaan ja 
lähdetään ajamaan tämmösillä aika järeillä analyysimenetelmillä sitä laadunval-
vontaa sisään. [H13]

Uuden Hatikan ominaisuuksiin lisättiin mahdollisuus kommentoida muiden te-
kemiä havaintoja ja nostaa näin kohteliaasti esiin epävarmoja havaintoja (tiedote 
10.12.2009). Kommentit ovat Hatikan havaintoja käytettäessä luokittelijoiden apu-
na, joten havaintojen luotettavuutta arvioidaan sekä vertaisarviointina että hierark-
kisesti tutkijoiden toimesta. Jo aikaisemmin museon kanssa yhteistyössä toimineet 
harrastajat ymmärtävät ja hyväksyvät laadunvalvonnan periaatteet: kun havainto 
julkistetaan, se tulee samalla tieteen käytäntöjen mukaisesti julkisen arvioinnin pii-
riin. Havaintoa voidaan kritisoida ja se voidaan arvioida epäluotettavaksi – tämä 
on yhteistyön lähtökohtana hyväksyttävä. Museon käyttäjäluokitus perustuu ajatuk-
seen, että havainnon tekijä on keskeinen havainnon luotettavuutta arvioitaessa. Kun 
havainnon tekijä tunnetaan, voidaan havainnon uskottavuutta arvioida vaikka vie-
lä sadan vuoden päästäkin. Laadunvalvonnassa on museon haastateltavan mukaan 
kyse siitä, että

kun ei oo mitään tavallaan konkreettista muuta kuin tieto siitä, että joku henkilö 
väittää nähneensä jossain jotain, niin ainoa miten se voidaan arvioida niin tiede-
tään se, että onko tämä henkilö uskottava siinä suhteessa. [H13]

Havaintojen tekijän uskottavuuteen vaikuttavat paitsi harrastuskokemuksen pituus 
ja tieto-taito lajintunnistuksessa, myös henkilökohtaiset sosiaalipsykologiset ominai-
suudet. Tietoyhteisössä tunnetaan esimerkiksi henkilöitä, jotka näkevät säännönmu-
kaisesti enemmän harvinaisia lajeja kuin pidetään mahdollisena, ja niinpä heidän 
havaintonsa saatetaan vaivihkaa karsia pois epäluotettavina. Lintuyhdistyksissä on 
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perinteisesti lähdetty havaintojen varmistuksessa siitä, että havainnoija ei tee havain-
nosta luotettavampaa, vaan myös kokeneiden harrastajien erikoiset havainnot tarkis-
tetaan. Taustalla on ajatus, että myös kokeneille harrastajille ja tutkijoille voi sattua 
virheitä, ja toisaalta myös maallikoiden havainnot voivat olla paikkansapitäviä. Poik-
keuksellisten havaintojen osalta edellytetään pitävät todisteet. Havainnoijan henki-
lön ja kokemuksen merkityksestä havainnon paikkansapitävyyden arvioinnissa on 
harrastajayhteisön sisällä erilaisia näkemyksiä. Osa harrastajista on sitä mieltä, että 
harrastajan tunnettuus ja kokemus tulisi ehdottomasti ottaa huomioon havainnon 
luotettavuuden arvioinnissa. Kolmannen lintuatlaksen aineiston tarkastus tehtiin 
lintuyhdistysten yhteyshenkilöiden ja Luonnontieteellisen keskusmuseon yhteistyö-
nä.

Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka-järjestelmän etuna on mainittu sel-
laisten luontoharrastajien palveleminen, jotka tarkkailevat luontoa kokonaisuutena, 
eivätkä rajaudu tiukasti johonkin eliöryhmään. Tiira-järjestelmään kirjataan vain 
linnut, mutta Hatikassa voi samassa havaintoerässä kirjata myös esimerkiksi lintu-
retkellä näkemänsä oravan tai hirven. Sekä Tiiran että Hatikan kehittämisessä tasa-
painoillaan jatkuvasti sen suhteen, pitäisikö järjestelmien palvella mahdollisimman 
monia erilaisia käyttäjiä, vai korostetaanko havaintoaineiston luotettavuutta ja siten 
kokeneempien luontoharrastajien käyttäjäryhmää. 

Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka-havaintopäiväkirjaan oli järjestel-
män ehtiessä vuoden ikään liittynyt reilut 3000 käyttäjää ja sinne oli tallennettu 
yli 300 000 havaintoa eri eliölajeista (tiedote 8.1.2007). BirdLifen Tiira-tietokanta 
osoittautui käyttäjissä mitattuna suositummaksi. Tiiran täyttäessä vuoden keväällä 
2007 järjestelmällä oli 6500 käyttäjää ja havaintoja oli talletettu 1,9 miljoonaa (tie-
dote 29.3.2007). Tiira kasvatti suosiotaan lintuharrastajien keskuudessa jopa siinä 
määrin, että keväällä 2009 vilkkaimpaan lintuaikaan järjestelmän hakutoimintoja 
jouduttiin rajoittamaan, koska suuri kävijämäärä aiheutti hitautta toimintaan. Hel-
mikuussa 2010 Tiira ylitti viiden miljoonan havainnon rajan (tiedote 11.2.2010). 
Järjestelmällä oli lähes 12 000 rekisteröitynyttä käyttäjää ja havaintoja talletettiin 
päivittäin jopa 2000.

Tiira-lintuhavaintojärjestelmän kerrottiin sen käyttöönoton yhteydessä olevan 
tarkoitettu kaikille linnuista kiinnostuneille. Kun lintuja eri tavoin harrastavat ryh-
tyivät kirjaamaan havaintojaan järjestelmään, käynnistyi keskustelu havaintojen luo-
tettavuudesta ja aineiston laadusta. Järjestelmän uutispalstalla kerrottiin yleisvinkki-
nä, että ”Tiiraan saa syöttää ihan niin monta (oikeata) lintuhavaintoa kuin itse haluaa 
ja viitsii”, sekä tavallisista että harvinaisemmista linnuista (tiedote 26.7.2006). Tiiran 
kerrottiin toimivan sekä harrastajalle omana havaintopäiväkirjana että lintuyhdistys-
ten arvokkaana tietopankkina, museon Hatikan tapaan. Myöhemmin viestinnässä 
painotettiin linnun tarkan paikan kirjaamista (tiedote 3.3.2008) sekä epävarmojen 
havaintojen kirjaamista epävarmoina eikä lajinimellä, jotta kertyvä havaintomassa 
olisi mahdollisimman laadukasta (tiedote 3.11.2006).
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Tiira-lintuhavaintojärjestelmässä on havaintojen laadunvalvonnassa valittu erilai-
nen linja kuin Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikassa. Tiirassa havainnot ar-
vioidaan jo siinä vaiheessa kun ne syötetään järjestelmään. Toiset harrastajat saattavat 
kiinnittää huomion epäilyttäviin havaintoihin ja viestiä näistä havainnon tekijälle. 
Lintuyhdistyksissä on valittu havaintojärjestelmän yhdistyskäyttäjät, jotka pääsevät 
näkemään kaikki, myös käyttäjien salaamat havainnot, ja käyvät havaintoja läpi esi-
merkiksi laadittavien lintukatsauksien pohjaksi. Yhdistyskäyttäjät voivat tarvittaessa 
kysyä lisätietoja havainnoista. On intuitiivisesti yllättävää, että lintuharrastajien yh-
teisössä havaintojen laatuun on otettu tiukempi kanta kuin tutkijayhteisössä.

BirdLifessa valtakunnan tasolla Tiira-havaintojärjestelmän kehittämisestä vastaa 
havaintotoimikunta. Harvinaisia lintuja koskevien havaintojen laadunvalvonta on 
institutionalisoitunut valtakunnalliseksi rariteettikomiteaksi sekä lintuyhdistyksissä 
alueharvinaisuuskomiteoiksi. Harvinaisuuskomiteat ovat määritelleet paikallisesti ja 
valtakunnallisesti harvinaisten lintulajien luettelot, ja niillä olevia lintuja koskevat 
havainnot on alistettava komiteoiden tarkastettavaksi, ennen kuin havainto hyväk-
sytään mukaan Tiiran julkiseen listaukseen, laskentoihin ja katsauksiin. Havainnos-
ta on tehtävä lomake, valtakunnallisesti harvinaisesta havainnosta sekä alueelliselle 
että valtakunnalliselle rariteettikomitealle, joka sitten ottaa yhteyttä havainnon te-
kijään määritelläkseen havainnon todenmukaisuuden. Mikäli havainnon on tehnyt 
ns. maallikko, opastavat kokeneemmat lintuharrastajat ilmoituksen teossa rariteetti-
komitealle. Tavallisten, rariteettikomitean alaisuuteen kuulumattomien lajien osalta 
havaintojen laadunvalvontaa tekee lintuyhdistyksissä havaintotoimikunta. Kaikissa 
lintuyhdistyksissä ei havaintotoimikuntaa yhdistyksen resursseista johtuen erikseen 
ole, vaan tavallisiakin lajeja koskevat havainnot tarkistaa harvinaisuustoimikunta. 
Havaintotoimikunnat tarkastavat muun muassa ns. fenologiset havainnot, eli esi-
merkiksi poikkeuksellisen varhaisia tai myöhäisiä muuttajia koskevat havainnot.

Harrastajayhteisön toimintatapa, jossa vääräksi arvioitu ja hylätty havainto pois-
tetaan tietojärjestelmästä, on herättänyt arvostelua. Ikään kuin ne viisaat miehet siel-
lä Helsingin toimistossa olisivat tietäneet paremmin, mitä itse asiassa näit (sähköposti 
Pily-listalla 8.12.2010). Laadunvalvonta on käyttäjille näkyvämpää kuin Hatikassa, 
koska epäilyttävinä pidetyt havainnot poistetaan järjestelmästä. Keskustelua ha-
vaintoaineiston laadunvalvonnasta käytiin Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen 
sähköpostilistalla samoihin aikoihin lintuatlakseen liittyneen keskustelun kanssa. 
Laadunvalvonta ja komiteoiden toimintatavat ovat harrastajayhteisössä kestopu-
heenaiheita, ja keskustelu aiheesta roihahti kiivaana uudelleen alkuvuonna 2013. 
Harrastajayhteisön ulkolaidalla lintumaailmaa havainnoivan harrastajan kamppai-
lusta saada tunnustusta havainnoilleen kertoo myös Arto Vuorjoen (Vuorjoki 1994) 
kirja Ulkonokalta tuulee. Osa harrastajista on kokenut, että komiteoilla harrastajia 
jaotellaan hyviin ja huonoihin, ja on kokenut havaintonsa hylkäämisen hyvin hen-
kilökohtaisesti:
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Muutama kevät sitten siellä oli rautiainen muutolta palannu ja mä ilmotin sen, 
niin tavallinen lintu kuin nyt sitten rautiainen on. Sitä mun muuttohavaintoa ei 
hyväksytty […] Muutamaa päivää myöhemmin se laskettiin kevään ensimmäiseks 
rautiaiseks. Mä kyllä perustelin sitten tälle kyseiselle henkilölle, että kun samaa 
reittiä kulkee päivittäin joko kävellen tai pyörällä, niin mä kyllä tiedän mikä 
siellä on muuttava lintu. Siis millä perusteella toisen muuttava lintu hyväksytään 
ja toisen ei. Ensinnäkin tää joka tän diskas ei asu meillä päin, että ei voi tietää 
mikä on muuttava. […] Määhän lakkasin ilmoittamasta Tiiraan havaintoja, se 
vaikutti niin syvästi minuun (nauraa). Että mä ilmottelen vaan jotain havainto-
ja, mut en vieläkään sillai kuin muuten ilmoittais. [H8]

Lintuhavaintojärjestelmä ja ylipäätään yhteisöllinen harrastustoiminta saa erilaisia 
merkityksiä eri harrastajille, ja näiden merkitysten kanssa yhdistystoiminnassa ta-
sapainoillaan. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen listalla Tiirasta, Hatikasta 
ja lintuatlaksesta käytyyn keskusteluun osallistui parisenkymmentä keskustelijaa. 
Tämä on pieni osuus yhdistyksen noin tuhannesta jäsenestä. Kaikki lintuyhdistyk-
sen jäsenet eivät sähköpostilistalle kuulu, ja suurin osa näyttää seurailevan keskuste-
lua siihen itse osallistumatta. Sähköpostikeskustelussa painottuvat siten vain tietyn 
joukon mielipiteet ja näkemykset. Monet keskustelijoista ovat pitkän linjan lintuhar-
rastajia, ja keskustelun saamat sävyt saattavat säikäyttää kokemattomampia harrasta-
jia. Kuitenkin Tiira-järjestelmän tavoitteina nähtiin lintuharrastuksen edistäminen 
ja uusien harrastajien mukaan houkutteleminen:

Tiira-järjestelmä on erinomainen asia. Se on mielestäni edistänyt ja kasvattanut 
lintuharrastusta ja tuonut yhdistyksiin lisää jäseniä. […] Tiiran avulla saamme 
entistä enemmän ja entistä tarkempia havaintotietoja aiempaa useammalta ha-
vainnoijalta. […] Mitä enemmän havaintoja Tiira-järjestelmässä on, sen parem-
pi tuntemus meillä on Pirkanmaan ja koko Suomen linnustosta.

Tiira-foorumilla ja yhdistysten sähköpostilistoilla käydyissä keskusteluissa esitettiin 
sen suuntaisia näkemyksiä, että havaintojen laadusta tulisi huolehtia käyttäjäjoukkoa 
rajaamalla. Lintuharrastaja kirjoitti Tiira-foorumilla lokakuussa 2006:

Hieman ärsyttää se, että järjestelmään voi syöttää havaintoja kuka tahansa. Jos 
havainnon ilmoittaja ei kuulu tuttavapiiriin eikä ole muuten tunnettu ornitologi, 
ei ole mitään takeita lajinmäärityksen oikeellisuudesta.

Harrastajat kertoivat esimerkkejä havaintotilanteista, joissa olivat päätyneet toisen, 
tuntemattoman harrastajan kanssa eri lajimääritykseen, mutta myöhemmin olivat 
löytäneet Tiirasta toisen harrastajan kirjaaman havainnon ”väärällä” lajinimellä. 
Huhtikuussa 2006 Tiira-foorumille kirjoittanut harrastaja oli sitä mieltä, että käyt-
täjäjoukkoa olisi syytä rajoittaa:
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Mielestäni oli virhe julkistaa Tiira kaikille avoimena systeeminä. Vähintäänkin 
sen käyttöä tulisi havaintojen ilmoittamisen suhteen rajoittaa BirdLifen jäseniin 
ja parasta olisi, jos uusien BL-havainnoitsijoiden pitäisi Tringan12 mallin mukai-
sesti läpäistä tunnistuskoe saadakseen ilmoittamisoikeudet.

Harrastaja oli sitä mieltä, ettei BirdLifella ollut velvollisuutta ylläpitää havaintojärjes-
telmää muille kuin jäsenilleen. Avoimuudesta seurasi hänen näkemyksensä mukaan 
havaintodatan korruptoituminen. Maallikkohavainnot toivat hänen mukaansa hy-
vin vähän merkityksellistä tietoa mutta johtivat sen sijaan moniin ongelmiin. Muut 
harrastajat vastasivat kirjoittajalle, etteivät yhdistykset järjestä jäsenilleen tunnis-
tustenttejä. Ainoastaan linturengastajat joutuvat suorittamaan lajitunnistustentin. 
Tiiran käyttöoikeuden rajaaminen BirdLifen jäseniin ei vielä ratkaisisi havaintojen 
luotettavuuden ongelmaa, sillä yhdistyksen jäsenyys ei vielä takaa määritystaitoa.

Käyttöoikeuden rajoittamista peräävät puheenvuorot jäivät keskustelussa lopulta 
vähäisiksi ja Tiiraa koskevassa viestinnässä painotettiin edelleen, että järjestelmään 
olisi mielekästä tallentaa kaikki mahdolliset lintuhavainnot. 

Älä mieti kannattaako jokin havainto ilmoittaa, ilmoita se. Havainnon ilmoit-
tamisesta ei ole mitään haittaa. Vaikka havainto tuntuisi nyt vähäpätöiseltä, 
tulevaisuudessa se voi olla mielenkiintoinen. […] Alueelliset lintuyhdistykset tar-
vitsevat havaintojasi. Lintuhavainnot ovat yhdistystoiminnan ja yhdistysten us-
kottavuuden perusta. (tiedote 5.12.2007)

Ajatuksena oli, että linnustonsuojelun kannalta arvokkaat havainnot saataisiin 
käyttöön mahdollisimman lyhentämättöminä. Keskustelu Tiiran aineiston käytet-
tävyydestä kuitenkin jatkui. Samassa yhteydessä lintuyhdistysten kerrottiin olevan 
erityisen kiinnostuneita kaikista uhanalaisia lajeja koskevista havainnoista, erityises-
ti pesimähavainnoista, haukkojen, kotkien ja pöllöjen pesimähavainnoista, kevään 
ensi muuttajista ja syksyn viimeisistä yksilöistä, suurista yksilömääristä sekä harvi-
naisuuksista. Havainnot tavallisista lajeista eivät lintuyhdistysten listalla nousseet 
esiin. Juuri tavallisia lajeja koskevien lajien osalta Tiiraan kertyvää aineistoa onkin 
pidetty ongelmallisena, useasta syystä. Tavallisia lajeja koskevat havainnot ovat usein 
ns. maallikkoharrastajien syöttämiä, jolloin näihin jo lähtökohtaisesti kohdistuu 
tunnettuja havainnoijia enemmän epäluuloja.

Tavallisista lajeista ei havaintoja kirjata säännönmukaisesti muulloin kuin silloin, 
kun tietty laji on esimerkiksi lintuyhdistyksen erityisen seurannan kohteena. Täs-
tä johtuen tavallisia lajeja koskeva havaintoaineisto on sattumanvaraista, eikä juuri 
kerro lajien levinneisyydestä tai runsaudesta. Osa harrastajista on ollut huolissaan 
siitä, että esimerkiksi yksittäiset järjestelmään kirjatut havainnot pajulinnuista tai 
kottaraisista saattaisivat alkaa elää omaa elämäänsä siten, että aineistossa olevaa 

12 Tringa on BirdLifen Helsingissä toimiva jäsenyhdistys.
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vääristymää ei osattaisi ottaa huomioon johtopäätöksiä tehtäessä, vaan havaintojen 
katsottaisiin kuvaavan lajien runsautta. Yksittäisten havaintojen perusteella lajien 
voidaan kuvitella olevan hyvin harvinaisia, vaikka kyse on siitä, ettei runsaista lajeis-
ta ole kirjattu havaintoja ylös. Jos lajeja sitten myöhemmin seurattaisiin tarkemmin 
ja verrattaisiin tuloksia aikaisempaan aineistoon, saattaisi lajin kannankehityksestä 
syntyä virheellinen kuva. Muut Tiira-foorumille kirjoittaneet lintuharrastajat toi-
saalta lohduttivat huolestuneita, että aineiston rajoitukset pidetään mielessä tutki-
musta tehtäessä, ja runsaita lajeja tutkittaessa ei todennäköisesti käytettäisi Tiiran 
hajahavaintoaineistoa, vaan Eläinmuseon ja lintuasemien seuranta-aineistoja (viesti 
foorumilla 22.5.2006).

Sekä Tiiraan että Hatikkaan kertyy monenlaisilta luontoharrastajilta vakioi-
matonta, heterogeenistä havaintoaineistoa. Tämän lisäksi molempiin järjestelmiin 
kerätään seurantojen ja kartoitusten tuloksena systemaattisesti kerättyä, vakioitua 
aineistoa. Niin vakioidun kuin vakioimattomankin aineiston käytössä on otettava 
huomioon se konteksti, jossa aineisto on kerätty. Heterogeenisyyttä aineistoon tuot-
tavat esimerkiksi havainnoijamäärän kasvu, harrastajien aktiivisuus sekä optiikan ja 
liikenneyhteyksien paraneminen (sähköposti Pily-listalla 15.12.2010). Erityisen iso 
”ryppy” aineistossa on siitä kirjoittaneen harrastajan mukaan Tiiran käyttöönoton 
ajankohtana. Keskitetyn havaintojärjestelmän käyttöönotto mullisti monin tavoin 
havaintojen keruuta, mikä tulisi ottaa huomioon aineistoa eri ajankohdilta vertail-
taessa.

Toinen harrastaja kommentoi, että havainnoitsijoiden määrä ja muutokset ha-
vaintojen keruun järjestelmissä on mahdollista ottaa huomioon aineiston käsittelys-
sä (sähköposti Pily-listalla 15.12.2010). Tavallisten lajien osalta on kuitenkin mah-
dotonta erotella yksilömääriä ja havaintomääriä toisistaan (sähköposti Pily-listalla 
15.12.2010), ja keskustelussa päädyttiinkin toteamaan, ettei Tiiran havaintoaineis-
ton perusteella pidä vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä lintukantojen muu-
toksista (sähköposti Pily-listalla 18.12.2010). Eri tavalla ja eri aikakausilla kerättyjen 
havaintojen pohjalta voidaan tulkita lintukannoissa tapahtuneiden muutosten suun-
tia, mutta absoluuttisista yksilömäärien muutoksista aineisto ei kerro (sähköposti 
Pily-listalla 15.12.2010). Aineiston tulkinnassa ja sen pohjalta laadittavien katsaus-
ten laatimisessa onkin pidetty tärkeänä paikallistuntemuksen lisäämistä ja alueilla 
retkeilevien lintuharrastajien yhteistyöpanosta, jotta aineistoa ei tulkittaisi irrallaan 
kontekstista (sähköposti Pily-listalla 18.12.2010, myös (Bowker 2000). Keskustelus-
sa kritiikki ei kohdistunut ainoastaan ”harrastelijoiden” tekemien hajahavaintojen 
ongelmallisuuteen, vaan aineiston tasalaatuisuuden suhteen ”ongelmana” mainittiin 
myös joidenkin lajien osalta tehdyt tehokartoitukset, joiden koettiin vääristävän ha-
vaintoaineiston vuosien välistä vertailtavuutta. Harrastaja kritisoi:
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Tämäkin omalta osaltaan osoittaa, miten kova USKO joillakin on tämän yhdis-
tyksen keräämän aineiston käytettävyyteen sellaisenaan, kun syvällisempi tutkimus 
vaarantaa ”kannanmuutosten seurannan” (sähköposti Pily-listalla 18.10.2010).

Keskustelussa näyttää lopulta muodostuneen yhteisymmärrys siitä, että kaikkien 
harrastajien havainnot ovat arvokkaita ja tervetulleita, ja havaintokäytäntöjen hete-
rogeenisyys on otettava huomioon aineistoa tulkittaessa.

5.5 Lintutiedettä vai -harrastusta?

Havaintovuori-ilmiön (Lahti 2008) mukaisesti havaintoja kasautuu riittävän ylei-
sistä eli havaittavissa olevista, mutta kuitenkin harrastajanäkökulmasta riittävän 
kiinnostavista lajeista. Tähän suuntaan ohjataan Tiiran käyttäjiä edellä esitetyllä 
luettelolla yhdistyksiä erityisesti kiinnostavista havainnoista. Havaintovuori-ilmiö 
on tutkimuksen ja ympäristöhallinnon näkökulmasta ongelmallinen.

Havaintovuori-ilmiötä tuottavat paitsi harrastajien vinoutunut mielenkiinto har-
vinaisia lajeja kohtaan, myös Luonnontieteellisen keskusmuseon haastateltavan mu-
kaan Tiira-järjestelmän havaintojen kirjaamisessa tehdyt ratkaisut. Yksittäisten ha-
vaintojen tarkkuuden ja oikeellisuuden painottaminen ei välttämättä vie maastossa 
tapahtuvaa havainnointia toivottuun suuntaan. Pyrkimys mahdollisimman suureen 
tarkkuuteen havaintopaikan ilmoittamisessa saattaa haastateltavan mukaan johtaa 
siihen, että harrastajan on lähes mahdotonta kirjata ylös vaikkapa kymmenen kilo-
metrin matkalla näkemänsä sata varpusta.

Mitä harrastajat näkee laadunvalvontana, ne ottaa usein semmosen paljon jyr-
kemmän kannan kuin tutkijat. […] Harrastajat katsoo sitä maailmaa niin mus-
tavalkoisesti […] Harrastajaporukassa on tavallaan outo mielikuva siitä, mitä 
tieteellinen työ on. Esimerkiks Tiirassa, kun sitä kehitettiin, niin siinä oli semmo-
nen, että jokainen havainto piti kirjata metrin tarkkuudella. [H13]

Harrastusyhdistyksillä ja Luonnontieteellisellä keskusmuseolla näyttää olevan jos-
sain määrin erilainen näkemys siitä, mitä tiede ja tutkimus ovat, mikä näkyy erilai-
sena suhtautumisena havaintoaineiston laadunvalvontaan. Luonnontieteellisen kes-
kusmuseon näkemys havaintoaineistosta on, että kaikki havainnot ovat arvokkaita, 
sillä tällä hetkellä vähemmän kiinnostava tai vääränä pidetty havainto saattaa myö-
hemmin osoittautua kiinnostavaksi tai oikeaksi. Museon näkökulmasta erikoistu-
neet lajiharrastajat tarkastelevat luontoa kapeina ”siivuina”. Toisaalta museon haas-
tateltava esitti myös ympäristöhallinnon katsannon olevan vastaavalla tavalla kapea.

Kun Suomen ympäristökeskus pyytää meiltä dataa, niin ne ei jaottele lintuihin 
ja nisäkkäisiin, ne jaottelee sillä tavalla, onko joku laji uhanalainen vai ei. Sit-
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ten kun joku laji ei oo uhanalainen, ne ei oo yhtään kiinnostuneet siitä. Mut sit 
aina välillä kun uhanalaisten lista muuttuu, niin sit huomaa, että nyt me ollaan 
kiinnostuneita tästä lajista, mistä vielä viis vuotta sitten ne ei ollu kiinnostuneita. 
Ja sit ne pyytää meiltä taas uutta dataa. Kun mehän hoidetaan kaikkia lajeja 
välittämättä siitä, onko ne uhanalaisia vai ei, onko ne lintuja tai mitä. Keskus-
museo on tavallaan ainoita organisaatioita yhdessä muiden luonnontieteellisten 
museoiden kanssa, jotka ottaa semmosen kokonaisvaltaisen kuvan, että ei ruveta 
erottelemaan mikä nyt on kiinnostava ja mikä ei ole kiinnostava. [H13]

Sekä tutkijat että harrastajat painottavat havaintojen luotettavuutta tutkimuksen 
pohjana. Lintuharrastajayhteisössä ja Tiira-havaintojen laadunvalvonnassa tieteel-
lisyyden kriteerinä on pidetty havainnon mahdollisimman suurta maantieteellistä 
tarkkuutta. Havaintoaineiston tarkkuuden ajatellaan lisäävän sen luotettavuutta ja 
tieteellistä arvoa, ja vahvistavan näin järjestön asemaa linnustonsuojelun ja -tutki-
muksen toimijana. Suhtautuminen tiukan tieteellisyyden tavoitteeseen jakaa kui-
tenkin mielipiteitä harrastajayhteisön sisällä ja osa harrastajakunnasta on kokenut 
itsensä laadunvalvonnan käytännöin ulos rajatuksi. Eroa on tehty harrastelun ja har-
rastuksen välillä (sähköposti Pily-listalla 31.12.2010) ja peräänkuulutettu esimerkiksi 
toimikuntien toimintaperiaatteiden ja havainnointikäytäntöjen läpinäkyvyyttä luo-
tettavuuden lisäämiseksi.

Havaintoaineiston laatua on ajateltu voitavan osittain parantaa harrastajia opas-
tamalla. Liiallinen ohjeistus havaintojen kirjaamisesta saattaa kuitenkin kääntyä 
itseään vastaan. Järjestelmän avoimuutta puolustanut kirjoittaja totesi verkkokeskus-
telussa, että ” jos kirjaamista aletaan kovin tiuhaan jankuttaa ja ohjeita terästää, osa 
havaintojensa kirjaajista katoaa sen siliän tien”. Tutkimuksellisuus saattaa harrastaja-
yhteisössä näyttäytyä myös painolastina ja nostaa osallistumisen kynnystä tarpeet-
toman korkealle. Lintuharrastajayhteisön sisällä tähän liittyy keskustelu siitä, onko 
järjestön toiminnassa syytä painottaa tutkimuksen tekoa vai lintuharrastusta, kuten 
seuraava katkelma sähköpostipuheenvuorosta havainnollistaa:

Ongelmana on, että kuka tahansa voi laittaa sinne mitä tahansa havaintojaan. 
[…] Mutta: tämä on yhä Pirkanmaan lintuTIETEELLINEN yhdistys. Eli jon-
kinlaiset, edes alkeellisetkin kriteerit täytyy olla, kun isosta havaintomassasta ve-
detään johtopäätöksiä ja katsauksia. […] Tietysti voimme muuttaa yhdistyksen 
nimen Pirkanmaan lintuHARRASTUSyhdistykseksi, mutta olkoon se toisen 
värssyn aihe.

Harrastajayhteisön sisällä tehtiin Tiira–Hatikka–Atlas -keskustelussa varsin voi-
makkaita erotteluja harrastajaryhmien välillä perustuen näiden aktiivisuuteen ja 
osaamiseen. Keskustelua käytiin jonkin verran myös siitä, kuka ylipäätään kelpaa 
harrastajayhteisön jäseneksi.
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On kyseenalaistettu, että halutaanko me enää jäseniä yhdistykseen. Että ihan to-
sissaan on keskusteltu tästä, mikä mun mielestä on totaalisen absurdia. Tietenkin 
halutaan. Jos ei muuta, niin ne maksaa jäsenmaksua… [H10]

Pitkän linjan harrastaja muisteli keskustelussa, kuinka hänen liittyessään silloiseen 
Tampereen Lintutieteelliseen yhdistykseen jäseneksi pääsy vaati kahden jäsenen suo-
situksen. Tämän kaltainen menettely on edelleen käytössä Suomen vanhimmassa 
tieteellisessä seurassa, Societas Pro Fauna et Flora Fennicassa. Lintuharrastus on 
kasvattanut viime vuosina suosiotaan voimakkaasti. Aloittelevien ja harrastukseen 
kevyemmin suhtautuvien harrastajien lisääntyessä pitkän linjan ornitologit saatta-
vat tuntea jäävänsä harrastajayhteisössä marginaaliin, ja omaa harrastajaidentiteettiä 
puolustetaan rajanvedoin. Harrastuksen suosion kasvu on ollut siinä määrin nopeaa, 
että harrastajayhteisössä tapahtuneita muutoksia ei välttämättä ole ehditty pane-
maan merkille. Lintuharrastuksen muutosten arveltiin olevan myös havaintokiistan 
taustalla:

Museolta kesti vähän aikaa tajuta että lintuharrastajakenttä on muuttunu ihan 
älyttömästi. Että sillon kun tehtiin 80-luvulla tai 70-luvulla aikaisempi Atlas, 
niin on ollu semmonen, muutamia kiinnostuneita aktiivisia ihmisiä, ja ne on 
tienny mikä Atlas on, että niille ei oo tarvinnu selittää. Mutta nythän on kaiken-
näköisiä harrastajia, että tapaa tuolla lintutorneissa eikä oo ikinä nähny missään, 
että silleen levinnyt hirveesti. [H10]

Vaikka lintuharrastajayhteisöön toivotaan lisää jäseniä, samalla erilaisten harrastaji-
en välillä tehdään erotteluja. Harrastuksessaan eri tavoin painottuneilla on erilaisia 
näkemyksiä siitä, minkälaista on ”oikea” lintuharrastus. Rajanvetoja tehtiin sähkö-
postikeskustelussa:

Yhdistyksen toiminnassa voi olla siis höttöporukkaa, joka käy ostelemassa pinssejä 
ja ajelee yhdistyksen bussiretkillä ympäri maakuntaa. Sitten on se porukka, joka 
pohdiskelee [kaatopaikalla] aroharmaalokkejaan. Mutta nykyistä suurempi osa 
tulisi osallistua erilaisiin seurantoihin pihabongauksesta alkaen. Tällöin tehdään 
enemmän tai vähemmän vakavaa tiedettä jostain rajatusta aiheesta tai rajatulta 
alueelta useamman vuoden ajan.

Harrastajayhteisössä kritiikki kohdistuu ”sunnuntaiharrastajiin” ja maallikoihin, joi-
den havaintoihin ei välttämättä luoteta ja jotka eivät kevyemmällä harrastuksellaan 
vie lintujensuojelua ja -tutkimusta eteenpäin muuten kuin yhdistyksen jäsenmaksun 
maksamalla. Aktiivisempaa osallistumista toivotaan, ja yhdistyksen retkille osallis-
tuminen on aloitteleville harrastajille varmasti tärkeä tapa oman harrastuksen käyn-
nistämiseksi ja harrastajayhteisöön mukaan pääsemiseksi, mutta höttöporukkaan 
leimaaminen keskustelussa tuskin kannustaa osallistumaan. Kritiikkiä sisäänpäin 
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lämpiävyydestä saavat myös harrastuksen sisällä tiettyyn lajiryhmään erikoistuneet 
harrastajat.

Toinen ryhmä, johon harrastajayhteisön sisällä on tavattu kohdistaa kritiikkiä, 
ovat bongarit. Yleiskielessä sanaa ”bongaus” käytetään usein tarkoittamaan kaikkea 
lintuharrastusta, ja bongauksesta puhuminen on yleistynyt muillekin elämänalueil-
le. Lintuharrastajille bongauksella on kuitenkin tarkka merkitys: bongaus tarkoittaa, 
että lähdetään katsomaan jonkun muun jo aikaisemmin havaitsemaa, yleensä har-
vinaista lintua. Bongauksen vastakohta on spontaani- eli sponderetkeily, jolloin läh-
detään retkelle valittuun kohteeseen ja tarkkaillaan niitä lintuja mitä vastaan sattuu 
tulemaan, yrittämättä nähdä juuri tiettyä lintua. Bongatusta linnusta saa pisteen, 
pinnan. Useimmat lintuharrastajat kirjaavat ylös havaintojaan ja listaavat ainakin 
elämänsä aikana näkemänsä lintulajit, elikset. Laskea voi myös esimerkiksi vuo-
denpinnoja eli vuodareita, kuntakohtaisia pinnoja, lastenvaunu-, parveke- tai kesä-
mökkipinnoja. Pinnoja voi periaatteessa laskea mistä tahansa. Bongaus saattaa saada 
äärimmäisiä muotoja, joita Kenneth Sheard (1999) on verrannut huippu-urheiluun. 
Bongaus ei lintuharrastuksen muotona ole välttämättä sitoutumisen asteen suhteen 
ollenkaan kevyttä. Kummastusta saattavat herättää harrastajat, jotka lähtevät bon-
gausreissulle jopa helikopterilla kesken työpäivän.

Harvalle bongarille bongaus on ainoa lintuharrastuksen muoto, ja toisaalta 
useimmat lintuharrastajat bongaavat ainakin toisinaan, kun kiinnostava laji sattuu 
lähistölle. Ensimmäisenä suomalaisena lintuharrastajana 400 eri lintulajia havainnut 
tamperelainen Jouni Riihimäki kuvasi harrastustaan Pirkanmaan lintutieteellisen 
yhdistyksen Lintuviesti-lehdessä:

Olen harrastanut lintuja hyvin monipuolisesti. Alkuaikoina mielettömän pitkät 
staijaukset eli muuton seurannat olivat pääosissa, niin kuin Suomessa silloin oli 
tapana. […] Myöhemmin kuvaan tulivat muutamia mainitakseni lintuasema-
rengastukset, lintujen kaitafilmaus ja valokuvaus, lajitutkimus, yhdistystoiminta 
ja linnustonsuojelu (olin jopa aikoinaan Forssan Koijärven ”kahinassa” muka-
na!). Nykyään ulkomaan linturetket ovat enemmän tai vähemmän säännöllisiä. 
(Riihimäki & Uppstu 2006).

Suomessa bongaus lintuharrastuksen muotona on eriytynyt siinä määrin, että bon-
gareilla on oma järjestönsä, Bongariliitto, ja sen kautta toimiva lintuhavaintojen vä-
litysjärjestelmä, Lintutiedotus. Lintuhavainnoista tiedottamisen lisäksi järjestö pyr-
kii ohjaamaan käyttäytymistä bongaustilanteissa siten, ettei linnuille, asukkaille tai 
muulle ympäristölle aiheudu häiriötä. Bongauksen ympäristövaikutukset ja lintujen 
perässä ajelu ovat saaneet osakseen kritiikkiä, ja vastauksena tähän lintuyhdistykset 
ovat muun muassa alkaneet järjestää toimialueillaan Ekopinnakisoja, joissa kilpail-
laan ilman moottoriajoneuvoja nähtyjen lintujen määristä.
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Lintuharrastusta luokitelleissa tutkimuksissa (Kim et al. 1997, Scott & Thigpen 
2003, Scott et al. 2005) harrastuksessa erikoistumisen mittareina on käytetty muun 
muassa harrastuksen tärkeyttä harrastajalle, vuoden aikana tehtyjen linturetkien ja 
havaittujen lintulajien määrää sekä harrastukseen sijoitettua rahaa. Amerikkalaisessa 
tutkimuksessa David Scott ja Jack Thigpen (2003) luokittelivat lintutapahtumassa 
käyneet harrastajat satunnaisiin, kiinnostuneihin, aktiivisiin ja taitaviin harrasta-
jiin. Luokittelu on samankaltainen kuin Stebbinsin (2006) jako vakavaan, projek-
tiperustaiseen ja satunnaiseen harrastamiseen. Yli 70 prosenttia harrastajista kuului 
satunnaisten ja kiinnostuneiden luokkaan; taitaviin sijoittui alle 10 prosenttia har-
rastajista.

Taitavat harrastajat tunnistivat Scottin ja Thigpenin mukaan muita huomatta-
vasti enemmän lintulajeja ulkonäön ja äänen perusteella. Tutkijoiden mukaan eri-
koistumisluokat kuvaavat harrastuksen vaiheita ja harrastusvuosien karttuessa har-
rastajat siirtyvät vähitellen satunnaisista taitaviksi harrastajiksi. Toisaalta kirjoittajat 
toteavat, että harrastukseen käytetty aika, taidot ja harrastukselle annetut merkityk-
set eivät välttämättä korreloi keskenään. Edistyneet harrastajat saattavat esimerkiksi 
retkeillä muita vähemmän, sillä heidän retkeilynsä on valikoivampaa (Moore et al. 
2008). Seong-Seop Kim ja kumppanit (1997) toteavat myös, että sosiaalipsykologi-
nen sitoutuminen harrastukseen ja harrastuskäyttäytyminen eivät ole suoraan yhtey-
dessä toisiinsa (myös Scott et al. 2005). Ilmoitettu sitoutuminen lintuharrastukseen 
ei suoraviivaisesti tarkoita esimerkiksi retkipäivien lisääntymistä.

Retkipäivien, tunnistettujen ja havaittujen lintulajien määrän ja harrastukseen 
sijoitetun rahamäärän mittaaminen sopivat erityisesti bongaustyyppisen harras-
tuksen kuvaamiseen. Ellis ja Waterton (2005) ovat englantilaisia luontoharrastajia 
tutkiessaan paikantaneet harrastajayhteisössä osin julkilausumattomat arvostuksen 
tikapuut. Lineaarisessa tikapuumallissa harrastajat järjestyvät kisälleihin ja mesta-
reihin ja tikkaita edetään ylös luotettavaksi lajien tuntijaksi. Tikapuumallissa on 
samaa kuin Scottin ja Thigpenin (2003) harrastajaluokituksessa, jossa todettiin la-
jintuntemuksen esittäminen lineaarisesti kehittyvänä ongelmalliseksi. Harrastajayh-
teisön keskuudessa ei ole yksimielisyyttä siitä, ketkä kuuluvat harrastajien eliittiin ja 
seisovat tikkaiden yläpuulla, eivätkä kaikki pyri harrastuksessaan samaan suuntaan. 
Harrastus avautuu pikemminkin moniulotteiseksi viuhkaksi kuin suoraviivaisiksi 
tikapuiksi.

Lintuharrastuksen tieteellistä haaraa sitoutumisen ja systemaattisuuden asteen 
puolesta edustaa lintujen rengastus. Rengastus on luvanvaraista toimintaa, joten va-
paaehtoisten rengastajien on suoritettava lajintunnistustentti ja saatava kokeneen ren-
gastajan todistus lintujenkäsittelytaidoistaan [H9/3]. Rengastustoimintaa valvotaan 
tarkasti, ja rengastus pyritään ohjaamaan käynnissä oleviin tutkimusprojekteihin. 
Eläinmuseon rengastustoimisto pitää satoihin rengastajiin tiiviisti yhteyttä ja antaa 
rengastajille palautetta. Vuosittain järjestettävään rengastajakokoukseen osallistuu 
parisataa rengastajaa, ja tapahtuma toimii samankaltaisena harrastajien yhdyssiteenä 
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kuin kasviharrastajaseminaari tai Luxembourgin luonnontieteellisen museon avus-
tajilleen järjestämä seminaari (Meyer 2010). Vuosittaisten tietojen pohjalta kootaan 
rengastajan vuosikirja, joka lähetetään kaikille rengastajille. Luontoharrastuksessa 
tapahtuneet muutokset näkyvät luonnontieteellisen museon haastateltavan mukaan 
myös rengastuksessa:

Kyllä noi kaikki ongelmat on tunnistettavissa myös tuolla rengastoimiston puolel-
la. Rengastajien keski-ikä menee koko ajan ylöspäin, ja sanoisko semmonen yh-
teiskunnan pinnallistuminen on näkynyt tuolla myös rengastajien laadussa sillä 
tavalla, että nyt on tosi vaikeeta saada semmosia rengastajia, jotka tekis semmosia 
vaativampia rengastushommia, että pitäis tonne jonnekin korpeen lähteä. Että 
semmoset, jotka pystyy jotenkin läheltä tietä hoitamaan niin pystytään tekemään, 
mutta missä pitäis olla tommosta laajempaa maastokokemusta, niin niihin ei oi-
kein tahdo löytyä ihmisiä. [H9/2]

Rengastus ja lintuseurantoihin osallistuminen kuuluvat harrastajayhteisössä leikilli-
sesti nimettyyn kärsimysornitologiaan, joka vaatii harrastajalta enemmän vaivannä-
köä. Luonnontieteellisen keskusmuseon haastateltava pohti yleisemmin lintuharras-
tuksen muutoksia:

Harrastajia on kyllä ehkä enemmän, mutta se harrastus on muuttunut, no niin 
tapahtuu ehkä aika usein kun joku asia tulee suosituksi, niin se muuttuu ikään 
kuin pintapuolisemmaksi. Niin se kova ydin, se vanha harrastajaporukka, joka 
jaksaa sitten kärsiä ja istua vesisateessa ja rämpiä suolla, niin niitten osuus ei 
ainakaan hirveesti ole kasvanut, voi pahimmassa tapauksessa olla jopa vähen-
tynyt. Esimerkiks tässä lintuatlaksessa kaikkein eniten tietoa tuottavat semmoset 
viis-kuus-seittemänkymppiset kaverit, jotka on olleet kuvioissa vuosikymmeniä ja 
tottuneet tämmöseen niin sanottuun kärsimysornitologiaan. Että nuoret on kui-
tenkin enemmän, vois sanoo tämmöstä mukavuudenhaluista. […] Parasta mitä 
lintuharrastajat vois tehdä, kun se on mennyt niin bongauspainotteiseksi se toi-
minta, että alkaisi kouluttamaan nuorta sukupolvea lintulaskentoihin. Siinä ei 
tarvita hirvittävää lajintuntemusta, koska suurin osa mitä sä näet on talitiaisia 
ja variksia ja muita helppoja oppia tuntemaan. Mutta samalla oppisi sen käytän-
nön, että kun sä meet linturetkelle, kirjaat kaiken mitä havaitset. [H13]

Seurantojen ja tutkimuksen kannalta arvokkainta lintuharrastusta on sellainen, jos-
sa hakeudutaan uusille entuudestaan kartoittamattomille alueille tekemään aidosti 
uusia havaintoja, ja toisaalta harrastus, jossa harrastaja käy säännöllisesti samoilla 
kohteilla ja kartoittaa pitkäjänteisesti näiden alueiden linnut (Rönkä 2009). Saman 
linnun bongaaminen vaikka kymmeniä kertoja ei tuo uutta informaatiota, sillä ky-
seessä on yksi lintu. Tietotarpeet asettavat odotuksia harrastajayhteisölle ja harras-
tustavoille, mutta Luonnontieteellisen keskusmuseon taholta voidaan vapaaehtoisia 
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harrastajia ohjeistaa ja velvoittaa vain rajatussa määrin. Havaintoaineiston laadun 
varmistamiseksi ohjeistus on tarpeen, jotta asiat tehdään samalla tavoin ja tulokset 
ovat vertailukelpoisia. Toisaalta harrastajat toimivat vapaaehtoisesti ja keskeistä on-
kin heidän motivoimisensa. Kysyessäni Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkija 
määritteli museon näkökulmasta ihanteellista lintuharrastajaa pilke silmäkulmassa:

Pitää olla aktiivinen moniosaaja, joka kykenee maastossa liikkumaan ja kykenee 
käyttämään paperilomakkeita ja selviää noista sähköisistä jutuista ja muista. Pi-
tää olla tunnollinen. [H9/2]

Myös harrastajayhteisön keskusteluissa yhtenä ominaisuutena ihanteelliselle lin-
tuseurantoihin osallistujalle mainittiin maastokelpoisuus (sähköposti Pily-listalla 
23.7.2009). Maastokelpoisuudella voidaan ymmärtää monia asioita. Se tarkoittaa 
tiedollisia valmiuksia liikkua maastossa, taitoa paikantaa itsensä kartalle eksymät-
tä. Maastokelpoisuudella voidaan ymmärtää myös henkilön fyysisiä ominaisuuksia, 
fyysistä kuntoa ja kapasiteettia jaksaa liikkua maastossa. Maastokelpoisuus on sidok-
sissa myös harrastajien ikääntymiseen: ikä saattaa rajoittaa maastossa liikkumista 
ja jotkut iäkkäämmät harrastajat ovat jättäytyneet pois linnustonseurannoista sen 
vuoksi että heidän kuulonsa rajoittaa lintujen äänten havaitsemista.

Bongauksen ja muun viihteellisemmän harrastamisen sekä rengastuksen ja muun 
kärsimysornitologian lisäksi kolmas lintuharrastuksen alalaji on käytännön linnus-
tonsuojelutyö, minkä osa harrastajista nostaa hierarkiassa ylimmäksi:

Eräs osa yhdistyksen sisällä ainakin on vastaavasti aivan eliittiä, joille bensan 
käryttäminen ”tieteellisyyden nimissä” on suorastaan suositeltavaa, nimittäin 
tekopesien rakentajat, riekkosuon ojientäyttäjät, kuukkelimetsässä henkensä ja 
omaisuutensa uhalla elinympäristöjä suojelevat, lintuvesiä palkatta ennallistavat, 
etelänsuonsirrin pesimäniittyjä talkoilla niittävät, linnunpönttöjen rakentelijat, 
tuulihaukan poikasia tunteja laskematta rengastavat ja syöttävät, sianruhoja 
jäälle kärräävät, kuntabyrokratian korppikotkia ahdistelevat, ’ kotiinpäin’ vetä-
vät luontokartoittajat ym ym.

Tämän tyyppistä harrastusta kuvaan tarkemmin kolmannessa tutkimustapauksessa. 
Merkittävä, mutta jokseenkin näkymätön eikä kovin korkealle arvostettu harrastuk-
sen muoto on yhdistyksen pyörittämisessä tehty vapaaehtoistyö. Muun muassa lin-
tuhavaintojen laadunvalvonnasta huolehtivat toimikunnat toimivat vapaaehtoisten 
varassa. Järjestöjyrät ottavat usein varsin vastentahtoisesti ja oman harrastamisensa 
kustannuksella vastuun yhdistystoiminnasta, edistävät ja pitävät organisoitunutta 
harrastusta koossa ja tuottavat palveluita muille harrastajille. Yhdistyksillä voi olla 
merkittävä ohjaava vaikutus esimerkiksi seurantojen järjestämisessä.
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Perinteisesti meillä on toki ollut lintu-, kasvi-, sieni-, hyönteis- ym. tieteellisiä 
yhdistyksiä, jotka ovat saaneet julkista painoarvoa nimillään sekä tietämystä 
painottavalla esiintymisellä, ja tähän traditioon liittyvät myös kaikenmaailman 
komiteat ja gurut. […] Kuitenkin lintuyhdistysten tieteellisyys ja maine on vain 
rajatuilta osin komiteoiden ja huippupätevän havainnoinnin varassa. Se, missä 
lintutieteellisten yhdistysten, PILY mukaan lukien, tulisi reippaasti parantaa tie-
teellisiä käytäntöjään, on jäsenistön aktiivisempi osallistuminen mm. talvilintu-, 
vesilintu- ja petolintulaskentoihin. Esim. ilmeisesti yli puolet Suomen jo olemassa 
olevista talvilintulaskentareiteistä on laskematta. […] Tällainen toiminta lisäisi 
mielestäni yhdistysten tieteellistä painoarvoa merkittävästi. (sähköposti Pily-lis-
talla 31.12.2010)

Tarkastelen seuraavassa vielä tarkemmin, millä tavoin atlaskartoitus istuu suhteessa 
muihin linnustoseurantoihin ja sitä, miten erilaiset lintujen seurannat ja laskennat 
tuottavat erilaisia harrastustapoja ja harrastajia.

5.6 Vastavuoroisuus ja valta tietojenvaihdossa

Kuvasin edellä tietokantoihin ja lintuatlashankkeeseen liittyvän tapahtumakulun 
2000-luvun alusta vuoteen 2012 ja pohdin lintuharrastuksen erityislaatua suhteessa 
muihin luontoharrastuksen aloihin. Tarkastelen seuraavassa muita lintuhavaintojen 
tallennuskanavasta syntyneen kiistan taustoja.

Kiista atlashavainnoista Luonnontieteellisen keskusmuseon ja BirdLifen välillä 
hälveni keskeisten henkilöiden vaihduttua kummallakin taholla. Erimielisyyden 
taustalla näyttävät olleen muutaman henkilön väliset näkemyserot, eivätkä kiistan 
syyt näyttäneet paikallisille lintuharrastajille selviltä. Haastateltavien mukaan kiis-
tan taustalla oli myös historiallisia kaunoja ja henkilösuhteiden rikkoja. Tarkoituk-
seni ei tässä ole analysoida henkilöiden ominaisuuksia, eikä henkilöiden toiminta-
tapoja painottava tulkinta selitä tapausta kuin osittain. Tapauksen ympärillä käyty 
keskustelu paljastaa eri tahojen välillä ja harrastajayhteisön sisällä vaikuttavia erilai-
sia tavoitteita toiminnalle. 

Lintuharrastajien näkökulmasta kiista havainnoista syntyi vastareaktiona Luon-
nontieteellisellä museolla Hatikan myötä heränneelle kiinnostukselle lintuhavaintoja 
kohtaan. Harrastajien näkökulmasta museo ei ollut aikaisemmin ollut kiinnostunut 
kartoitusten ulkopuolella kertyvästä havaintoaineistosta, jonka kerääminen oli ollut 
lintuyhdistysten keskeinen tehtävä. Museon koettiin siten pyrkivän lintuyhdistysten 
reviirille tavalla, joka tunkeutui yhdistysten olemassaolon perusteisiin. Kolmiodraa-
man taustalla oli myös epäonninen ajoitus: kahden tietojärjestelmän samanaikainen 
ilmaantuminen ja lintuatlaksen yhtäaikainen käynnistyminen. Luonnontieteellisen 
keskusmuseon haastateltava peilasi tilannetta Ruotsiin:
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Ruotsalaisilla kävi sikäli parempi tuuri, että kun ne rakensi sen oman systeeminsä 
alusta lähtien, niin ne oli sikäli niin ajoissa liikkeellä, että siinä ei päässyt semmos-
ta hajaannusta tulemaan. Että jos me olis Hatikka julkaistu joskus vuoden 2000 
paikkeilla, niin tavallaan se olis sillon varmaan lyönyt läpi niin hyvin sitten, että 
ei olis tämmöstä hajaannusta tullut. [H13]

Luontotietokannoissa suunta on kohti avoimia ja keskitettyjä ratkaisuja esimerkiksi 
Ruotsin Artportalenin malliin (Toivonen & Liukko 2005), johon on koottu tietoa 
kaikista eliöryhmistä. Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka-tietojärjestelmä 
vie kehitystä Suomessa samaan suuntaan, samoin vastikään perustettu lajitietokes-
kus. Luontotiedon avoimen saatavuuden tavoittelulla pyritään tehostamaan tiedon-
vaihtoa eri toimijoiden välillä ja näin parantamaan päätöksenteon tietopohjaa ja esi-
merkiksi tehostamaan tutkimusta. Taustalla on Luonnontieteellisen keskusmuseon 
asiantuntijan mukaan myös ajatus, että avoimien tietojärjestelmien ympärille voisi 
syntyä monenlaista yritystoimintaa [H13]. Inspire-direktiivi aineiston vapaasta saa-
tavuudesta ei kuitenkaan velvoita järjestöjä. Lintuyhdistysten näkökulma havainto-
jen kaupallistumiseen oli, ettei havaintoja kannattaisi luovuttaa ilmaiseksi niin että 
muut voisivat hyötyä niistä taloudellisesti, vaan yhdistyksissä haluttiin hyödyntää 
havaintodatan kaupallista potentiaalia itse. Mikäli lintuhavaintoaineisto olisi ollut 
Hatikassa vapaasti saatavana, olisi tämä mahdollisuus menetetty. Lintuyhdistysten 
käytännöt aineiston luovutuksen suhteen ulkopuolisille tahoille vaihtelevat: osa yh-
distyksistä myy aineistoaan esimerkiksi maankäytön tarpeisiin tai konsulteille, osa 
luovuttaa sitä käyttöön korvauksetta ja osa ei luovuta aineistoa ollenkaan muuhun 
kuin suojelu- tai tutkimuskäyttöön.

Luonnontieteellisen keskusmuseon haastateltavan näkemyksen mukaan kiistassa 
oli oleelliselta osin kyse juuri aineistoon liittyvistä taloudellisista intresseistä:

Se yhteistyö kaatui aika pitkälle juuri siihen, kun museo lähtee siitä, että se data 
olis avointa, julkisesti saatavilla. Ja BirdLifella oli intressi myydä sitä dataa, niin 
oli periaatteelliset ristiriidat siitä sitten. [H13]

Lintuharrastajien näkökulmasta havaintokiistan ja taloudellisten intressien suhde 
ei kuitenkaan ollut näin suoraviivainen, eikä tulonmuodostus ollut keskeisenä vai-
kuttimena haluttomuudessa jakaa havaintoaineistoa vapaasti saataville. Lintuyhdis-
tyksillä on hallussaan vuosikymmenten mittaisia havaintoaineistoja, ja yhdistykset 
hyödyntävät kertyvää aineistoa luonnonsuojelupyrkimyksissään. Lintuyhdistykset 
ovat aikoinaan syntyneet lintuharrastuksen ja osin -tutkimuksen ympärille, mut-
ta luonnonsuojelutehtävä on yhdistysten toiminnassa viime vuosikymmenen aika-
na korostunut (BirdLife Suomen edustaja, henkilökohtainen sähköpostitiedonanto 
10.1.2013). Tämän taustalla on muun muassa luontoarvojen riittävää selvittämistä 
edellyttävä Maankäyttö- ja rakennuslaki. Lintuharrastus on muutamassa vuosikym-
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menessä muodostunut yhteiskunnalliselta vaikutukseltaan merkittäväksi (Juslén et 
al. 2008).

Suojelutyössä lintuyhdistykset näkevät vahvuudekseen juuri linnuston tuntemuk-
sen, mikä tarkoittaa käytännössä lintuhavaintoja. Tämän vuoksi havaintoaineiston 
oikeellisuutta ja tarkkuutta pidetään harrastajien keskuudessa tärkeänä. Havain-
toaineistonsa voimalla yhdistykset pystyvät osallistumaan ja vaikuttamaan muun 
muassa maankäytön suunnitteluun. Yhdistykset eivät ole halunneet luovuttaa lintu-
havaintojaan vapaasti käytettäviksi, koska niiden näkökulmasta maankäytön suun-
nittelijat ja selvityksiä tekevät konsultit koettavat korvata tarvittavien lintuselvitysten 
tekemisen olemassa olevia aineistoja tarkastelemalla. Tiiraan erilaisilta harrastajilta 
kertyvä havaintoaineisto on laadultaan vaihtelevaa. Kun harrastajien näkökulmasta 
maankäytössä tarvittavia linnustoselvityksiä tekevät usein ihmiset, joilla on heikko 
tietämys linnuista, eivät nämä välttämättä osaa käsitellä havaintoaineistoa tarpeelli-
sella kriittisyydellä. Lintuyhdistykset eivät halua lintuselvityksiä tehtävän pelkästään 
Tiirassa olevan havaintoaineiston perusteella, mikäli Tiiran aineisto ei ole riittävä 
selvityksen tekemiseksi. Näin lintuyhdistykset pyrkivät varmistamaan, ettei arvok-
kaita luontokohteita esimerkiksi tuhottaisi puutteellisesti tehtyjen selvitysten vuoksi.

Puutteellisesta aineistosta tehtävät väärät tulkinnat saattaisivat johtaa myös lin-
tuharrastajien ja -järjestön asiantuntemuksen kyseenalaistamiseen. Kun havaintojen 
luotettavuuden varmistamiseksi on tehty yhdistyksissä paljon työtä, on ymmärret-
tävää että käsitellyn aineiston käytöstä halutaan korvaus. Suojelutyön ja havainto-
aineiston tärkeyttä lintuyhdistyksille havainnollistaa se, että siinä missä Luonnon-
tieteellisen keskusmuseon palvelimelle sijoitettu havaintojärjestelmä olisi toteutettu 
verovaroin ja olisi siten ollut lintuyhdistyksille maksuton, oman Tiira-havaintojär-
jestelmän luominen ja ylläpitäminen on BirdLifelle merkittävä kuluerä. Havaintoai-
neiston myynnillä näitä kuluja on osittain mahdollista kattaa.

Historiallisesti luonnontieteen institutionalisoiduttua ja ammattilaisten ja har-
rastajien rajanvedon syntyessä luotiin työnjako, jossa edistyneet luontoharrastajat 
tuottavat laboratorioihinsa ja työhuoneisiinsa sidotuille tutkijoille arvokasta havain-
totietoa kentältä (Drouin & Bensaude-Vincent 1996). Luontoharrastajien ja viran-
omaisten välillä on perinteisesti ollut julkilausumaton sopimus (vital contract), jonka 
mukaan havaintotietojen luovutus perustuu vastavuoroisuuteen ja lahjaan (Ellis & 
Waterton 2005). Havaintonsa luovuttaessaan luontoharrastajat odottavat ympäris-
töhallinnon taholta, Luonnontieteellinen keskusmuseo mukaan lukien, että tietojen 
lähde on ilmoitettu asianmukaisesti kun heidän havaintojaan käytetään erilaisissa 
raporteissa. Lintuatlaksen tapauksessa tämä toteutui esimerkiksi siten, että atlakseen 
havaintoja toimittaneiden yli 5000 henkilön nimet on lueteltu loppuraportissa. Kol-
mannen atlaksen sivuilla on listattu myös 100 aktiivisinta havainnoitsijaa. Kärjessä 
oleva Esko Gustafsson on tallentanut yli 27 000 atlashavaintoa, ja hän saa erityis-
kiitoksen valtakunnallisena atlasmotivaattorina toimimisesta (Valkama et al. 2011).



175Rakkaudesta luontoon

Ellisin ja Watertonin (2005) mukaan harrastajat luovuttavat havaintoaineistonsa 
olettaen, että se saatetaan tieteellisen tiedon muodossa palvelemaan yhteistä hyvää, 
luonnonsuojelua. Harrastajien ja viranomaisten välisen hiljaisen sopimuksen taus-
talla on toinen, vieläkin näkymättömämpi sopimus harrastajien ja luonnon välil-
lä. Ellis ja Waterton kutsuvat tätä myös ensimmäiseksi sopimukseksi (first contract, 
amateur – nature contract). Myös tämä sopimus perustuu vastavuoroisuuteen: har-
rastaja kokee olevansa etuoikeutettu päästessään nauttimaan luonnon kirjosta, ja 
tätä vastaan hän kokee olevansa velvollinen huolehtimaan, että hänen havaintojaan 
käytetään asianmukaisesti. Harrastajilla on tietysti erilaisia tapoja harrastaa ja siten 
erilaisia sopimuksia luonnon kanssa. Ensimmäisen sopimuksen ajatuksena on luon-
non edustajana toimiminen, luonnon äänen käyttäminen ja luonnon hyvinvoinnista 
huolehtiminen. Mikäli harrastajan ja luonnon välistä sopimusta ei kunnioiteta ha-
vaintoaineiston käytössä, ei harrastajalla välttämättä ole halua kunnioittaa myös-
kään harrastajien ja hallinnon välistä sanatonta sopimusta tietojen luovuttamisesta.

Tilannetta mutkistaa se, että luontotiedon kysynnän kasvaessa on kentälle tullut 
uusia toimijoita, kuten konsulttiyrityksiä, jotka myös koettavat saada harrastajien 
havaintoja käyttöönsä (Ellis & Waterton 2005). Uudessa tilanteessa osa luontohar-
rastajista on nähnyt tilaisuuden osaamisensa kaupallistamiseen ja alkanut odottaa 
rahallista korvausta toimittamastaan havaintoaineistosta. Luontoharrastajat tekevät 
myös toiminimellä selvityksiä ympäristöhallinnolle ja maankäytön tarkoituksiin. 
Kaupankäynti havaintoaineistolla muuttaa paitsi harrastajien, viranomaisten ja mui-
den havaintotiedon käyttäjien välistä, myös harrastajayhteisön sisäistä dynamiikkaa. 
Havaintotiedon kaupallistumisen saatetaan kokea rikkovan harrastajan ja luonnon, 
ja harrastajien ja ammattilaisten välisiä perinteisiä hiljaisia sopimuksia.

Lintuharrastus on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Harrastajien määrä on 
lisääntynyt, ja siten myös erilaisten harrastustapojen ja harrastajilla olevien erilaisten 
intressien määrä. Jotta yhdistykset pystyvät palvelemaan lisääntynyttä ja monipuo-
listunutta jäsenistöään, tarvitsevat ne toimintaansa resursseja. Halussa säilyttää ha-
vaintoaineiston omistusoikeus lintuyhdistyksillä oli osin kyse taloudellisen autono-
mian lisäämisestä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattamiseksi [H13]. 

Tiira-järjestelmässä olevaa havaintoaineistoa päätettiin kuitenkin toimittaa kor-
vauksetta Fennoscandian Birds- ja Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 
-palveluihin (tiedote 14.12.2009). Aineisto ”karkeistettiin” 10x10 kilometrin ruu-
duille, jolloin havainnon täsmällistä paikkaa ei ole tiedossa eikä aineistoa siten voi 
käyttää hyväksi esimerkiksi yksityiskohtaisessa maankäytön suunnittelussa. Aineisto 
on karkeistettu myös havainnon tekijän osalta: GBIF-järjestelmään jaetuissa lintuha-
vainnoissa ei näy havainnon tekijän nimeä vaan sen yhdistyksen nimi, jonka alueelta 
havainto on tehty. Tiirassa oleva yksityiskohtaisempi havaintoaineisto siis säilytti 
kaupallisen arvonsa, sillä havaintoja ei saa haettua järjestelmästä käyttökelpoisessa 
tietokantamuodossa ilman yhdistyksen avustusta (Uppstu 2006). BirdLife osallistuu 
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kuitenkin karkeistetulla aineistolla yleisiin pyrkimyksiin luonnon monimuotoisuus-
tiedon kokoamiseksi. 

Viime kädessä havaintojen tuoma valta on tietysti yksittäisillä lintuharrastajilla, 
jotka päättävät osallistuvatko esimerkiksi atlaskartoitukseen ja toimittavatko havain-
tonsa ja mitä kautta yhteisiin järjestelmiin. Tietokantakiistan taustalla ollutta tavoi-
tetta lintuyhdistysten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamisesta ei selkeästi 
kommunikoitu paikallisille lintuharrastajille, jotka ihmettelivät miksi asiassa ei pääs-
tä yhteisymmärrykseen. Osa harrastajista oli sitä mieltä, että kiistassa oli pohjimmil-
taan kyse arvovallasta, niin museon kuin BirdLifenkin taholla. Osa harrastajista ei 
nähnyt ongelmallisena toimia Luonnontieteellisen keskusmuseon ohjeiden mukaan 
ja tallentaa atlashavaintonsa Hatikka-järjestelmän kautta. Osa lintuharrastajista 
taas halusi pitää kiinni kaikkien lintuhavaintojen tallentamisesta yhteen paikkaan, 
järjestön omaan Tiira-havaintojärjestelmään. Anna Lawrence (2006) on todennut 
tutkittuaan Iso-Britanniassa luontoharrastajien osallistumista luontoseurantoihin, 
että valta ei tietoyhteisössä paikannu yksinkertaisesti hierarkian yläpäähän, tietoa 
käyttäville viranomaisille. Harrastajilla on erilaisia motiiveja harrastukselleen, ja 
monille havaintojen tuottaminen hallinnon tarpeisiin toimii perusteluna luonnossa 
liikkumiselle, jota tehtäisi muutenkin mutta ilman havainnoinnin tuomaa tarkoi-
tuksenmukaisuutta. Motiivit harrastukselle ovat monille hyvin henkilökohtaisia, ja 
seurantoihin osallistuminen saattaa monille olla väline oman harrastuksen ja oppi-
misen jäsentämiseen, ja näin valtauttaa harrastajia ympäristökansalaisina.

Lawrence on havainnut eroja tiedonvaihdon sujuvuudessa mittakaavasta riip-
puen. Yhteistyö ja tiedonvaihto toimivat yleensä ongelmitta paikallisten toimijoiden, 
harrastajien ja hallinnon, välillä, ja harrastajat luovuttavat havaintonsa mielellään 
myös harrastajien keskusorganisaation käyttöön. Mitä kauemmas hallinnon tasoilla 
mennään paikallisesta kontekstista, sitä enemmän epäluottamusta saattaa esiintyä 
sen suhteen, mihin käyttöön harrastajien havaintodata lopulta päätyy. Harrastajien 
valtautuminen saattaa Lawrencen mukaan liittyä myös yhteisöön kuulumiseen ja 
sitä kautta harrastuksen ja elämän mielekkyyteen. Vaikka monet luontoharrastajis-
ta liikkuvat luonnossa mielellään yksin ja mieltävät ehkä olevansa hieman erikoisia 
yksinäisajattelijoita, kuuluminen samanhenkisten yhteisöön on monille merkittävä 
osa harrastuksen merkityksiä. Yhteisöön kuuluminen rakentaa identiteettiä ja liit-
tää yhteiskuntaan, vaikka harrastaja säilyttäisikin etäisyytensä harrastajayhteisöön. 
Monien harrastajien maailmankuva ja luontosuhde on ambivalentti; samalla sekä 
optimistinen että epätoivoinen. Luonnossa liikkuvat harrastajat näkevät luonnon ja 
lajien ahdingon ja monet ovat menettäneet itselleen tärkeitä paikkoja. Luonnossa 
liikkuminen ja havaintojen tekeminen tuo kuitenkin tunteen siitä että jotain on 
tehtävissä, ja tieteen ja havainnoinnin tarjoamat menetelmät ja säännöt voivat tarjota 
harrastajalle kokemuksen maailman jäsentyneisyydestä kaikesta tuhosta huolimatta 
(Lawrence 2006).
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Harrastajat kritisoivat hallintoa siitä, että hallinnossa pyritään keräämään vain 
minimimäärä tietoa ja tekemään vähin mahdollinen määrä toimenpiteitä. Hallin-
non tiedonintressejä näyttävät motivoivan lähinnä raportointivelvollisuudet ylem-
mille hallinnon tahoille lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin liittyen 
(Lawrence & Turnhout 2010). Hallinnon toimintatilaa rajaavat käytettävissä olevat 
resurssit, mutta on nähdäkseni syytä tehdä ero myös hallinnon instituution ja hallin-
nossa työskentelevien henkilöiden välillä. Hallinnon viranomaistenkin toimintatila 
on rajattu, eivätkä nämä välttämättä viranomaisroolissa voi toteuttaa omia sisäisiä 
motivaatioitaan ja arvojaan. Myös monia hallinnossa työskenteleviä motivoi luon-
nossa liikkuminen ja läheinen luontosuhde. Viranomaiset ja tutkijat ”kuutamokeik-
kailevat” luontoharrastajina säilyttääkseen tuntuman kenttätyöhön ja ylläpitääkseen 
kontakteja ja kenttäuskottavuuttaan (Ellis & Waterton 2005). Kenttätyön tarpeel-
lisuutta ja palkitsevuutta kuvaavat seuraavat katkelmat Luonnontieteellisen keskus-
museon tutkijoiden haastatteluista:

Minä olen ainakin huomannut sen, että kun meillä on käynnissä erilaisia pro-
jekteja, niin kannattaa itse osallistua jonkun verran ihan maastossa, että säilyy 
se sormituntuma siihen, minkälaista se maastotyö on ja kuinka palkitsevalta ja 
mukavalta se tuntuu sen varsinaisen harrastajan kannalta. […] Sitten siinä myös 
helposti, täällä tehdään näitä erilaisten seurantojen ohjeita, niin helposti tehdään 
liian hankalia ohjeita. Kun niitä on itse ainakin hiukan maastossa kokeillut, se 
realismi säilyy. [H9/3]

Kun me istutaan aika paljon konttorissa, niin on hirveen tärkeetä käydä maas-
tossa, että säilyy tuntuma lajistoon, varsinkin hyönteisillä, ja muutenkin, kaikilla 
tasoilla. On ihan selvä että kun lajistossa tapahtuu muutoksia niin on vähän 
pihalla täällä jos ei ole sitä tuntumaa, ihan tämmöset perus-, datan ja aineiston 
keräilyt maastossa. [H9/1]

Myös monet työkseen luontoa tutkivat ovat samalla luontoharrastajia, käyttäen va-
paa-aikaansa luonnon tarkkailuun. Siinä missä luontoharrastajat ovat osittaisia tut-
kijoita (Meyer 2005), ovat luonnon tutkijat ja virkamiehet osittaisia harrastajia, mikä 
ylläpitää vastavuoroista suhdetta.

5.7 Atlaksen merkitys linnustonseurantojen kokonaisuudessa

Luonnontieteellisen keskusmuseon intendentti kannusti harrastajia lintulaskentoi-
hin sähköpostilla tammikuussa 2010:

Lintukantojen seurantaa koordinoi Suomessa Helsingin yliopiston Eläinmuseo. 
Seurantaan kuuluvat mm. lintuatlas, pesäkortit, ruokintapaikkaseuranta, tal-
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vilintu-, vesilintu-, piste- ja linjalaskenta. Näistä talvilintulaskenta ja lintuatlas 
ovat selkeästi suosituimmat, sillä niihin osallistuu vuosittain toista tuhatta lintu-
harrastajaa. Ruokintapaikkoja seuraa runsaat 200 henkilöä, mutta muissa seu-
rannoissa on mukana korkeintaan viitisenkymmentä henkeä seurantaa kohden.

[…] Jo yhden kohteen seuraaminen vuodesta toiseen parantaa kokonaiskäsitys-
tä lintukantojemme tilasta. Laskentojen tiedot ovat suojelutoiminnan selkäranka 
esimerkiksi tilastoitaessa lajien taantumien suuruuksia ja alueellisia kannanvaih-
teluja. Laskentojen tuloksia on hyödynnetty mm. parhaillaan käynnissä olevassa 
lintujen uhanalaisuusluokituksessa sekä muussa lintujen esiintymistä koskevassa 
tutkimuksessa. Kevään aloittaa vesilintulaskenta, jonka ensimmäinen laskenta-
kierros tehdään Etelä-Suomessa vapun jälkeen.

Aloittelevalle lintuharrastajalle helpoin seurantamuoto lienee ruokintapaikkaseuran-
ta, joka voi tarkoittaa käytännössä lintulaudan vieraiden seurantaa keittiön ikku-
nasta Luonnontieteellisen keskusmuseon ohjeiden mukaan. Talvella, asuinpaikasta 
riippuen, mahdollisia lajeja on vain muutamia. Yhdessä Luonto-Liiton kanssa to-
teutettava kevätseuranta toimii matalan kynnyksen seurantamuotona lapsille ja ai-
kuisille. Kevätseuranta on niin kutsuttua fenologiatutkimusta, jossa tutkitaan luon-
nonilmiöiden ajoittumista, esimerkiksi kevään ensimmäisiä kukkijoita tai syksyn 
viimeisiä muuttajia.

Atlaskartoituksessa selvitetään Suomessa pesivien lintujen levinneisyyttä. Atla-
saineisto on lintututkimuksessa ns. kvalitatiivista eli laadullista aineistoa; kvantita-
tiivista eli määrällistä aineistoa kerätään muilla menetelmillä. Lintujen runsaudesta 
pyritään saamaan kuva muun muassa linjalaskennoilla. Linjalaskennassa kuljetaan 
tietty reitti ja kirjataan ylös kaikki sen varrella havaitut linnut. Monia reittejä on 
laskettu vuosikausia, niin että vertailuaineistoa on kertynyt pitkältä aikaväliltä. Yri-
tyksenä on museon haastateltavan mukaan elvyttää esimerkiksi Ruotsissa hyvinkin 
suosittuja pistelaskentoja13. Pistelaskenta on kevyempi versio linjalaskennasta ja siinä 
kuljetaan tietty reitti pysähtyen muutamassa pisteessä kuuntelemaan ja havainnoi-
maan lintuja. Laskentareitin voi valita vapaasti, ja reitti kuljetaan kerran alkukesällä. 
Pistelaskentakin vaatii pesimälinnuston ja lintujen äänten tuntemusta. Kartoituslas-
kennassa selvitetään tietyn rajatun alueen linnusto.

Kolmatta lintuatlasta markkinoitiin kaikille lintuharrastajille sopivana osallistu-
mismuotona ja tällä koetettiin rakentaa myös siltaa tietojen tallentamista koskeneen 
kiistan yli:

Atlashavaintoja on järkevä kerätä molemmilla [järjestelmillä], koska paatu-
neiden atlasaktiivien lisäksi atlashavaintoja voi tehdä kuka tahansa luonnossa 
liikkuva, ja koska tuhannet lintuharrastajat Suomessa joka tapauksessa pitävät 

13 Kuvaukset linnustonseurannan menetelmistä mm. http://www.luomus.fi/seurannat/linnut.
htm.
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havaintopäiväkirjaansa Tiirassa ja kirjaavat havaintonsa sinne. (sähköposti Pi-
ly-listalla 3.1.2007)

Lintuatlaksesta luotiin kuvaa, jossa jokainen voi osallistua pienelläkin panoksella 
atlaskartoitukseen: niin sauvakävelijät, mökkeilijät kuin sunnuntairetkeilijät (sähkö-
posti Pily-listalla 1.1.2008). Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen sähköpostilis-
talla käydyn keskustelun perusteella meni varsin pitkään, ennen kuin lintuatlakseen 
osallistumiseksi alettiin antaa selkeää ohjeistusta. Kolmannen maastokauden alkaes-
sa keväällä 2010, kiistan liennyttyä ja ohjeistuksen tarpeen ehkä selvittyä museolle, 
listalla oli seuraava ohjeistus:

Atlashavainto on yksinkertainen: ruutu, laji, pvm ja pesimisvarmuuskoodi. Atlas 
kaipaa niin yksittäisiä havaintoja, paljon havaintoja yhdestä ruudusta kuin ha-
vaintoja kymmenistä ruuduista. Normaali lintuharrastaja liikkuu kyllä lähikuu-
kausien aikana aika monella ruudulla ja ehtii hyvin tallettaa havaintonsa myös 
atlakseen. (sähköposti Pily-listalla 21.4.2010)

On kiinnostavaa, miten ”normaali lintuharrastaja” viestissä nähdään. Maallikon nä-
kökulmasta atlashavainto ei vaikuta kovin yksinkertaiselta. Ainoa parametri, joka 
ei tuota päänvaivaa on päivämäärä; muut vaativat paljonkin erityistietämystä. On 
osattava sijoittaa itsensä kartalle, tunnistettava lintulajeja, tiedettävä pesimisvarmuu-
sindeksit ja osattava tulkita lintujen käyttäytymistä maastossa pesinnän todennäköi-
syyden näkökulmasta. Normaali lintuharrastaja ei tässä enää olekaan kuka tahansa 
sauvakävelijä, vaan asiaan vihkiytynyt harrastaja.

Kuten edeltävässä lainauksessa sähköpostikeskustelusta mainittiin, lintuatlak-
seen voi osallistua monin tavoin: joko toimittamalla yksittäisiä havaintoja tai kar-
toittamalla tehokkaasti useita laskentaruutuja. Vuosien 2006–2010 lintuatlaksessa 
on mukana yhteensä 1,2 miljoonaa lintuhavaintoa. Sata aktiivisinta havainnoitsijaa 
tuottivat 57 prosenttia havainnoista, ja 20 aktiivisinta havainnoitsijaakin toimittivat 
yhteensä lähes neljänneksen atlashavainnoista. Atlakseen osallistuneiden havain-
nointiaktiivisuudessa oli siis suuria eroja, ja suurin osa 5000 atlakseen osallistuneista 
toimittivat lähinnä yksittäisiä havaintoja.

Harrastajan kokemuksesta riippuen saman ajan voi museon haastateltavan mu-
kaan käyttää karttaruudulla monin tavoin. Lintuatlaksessa haasteeksi muodostui 
Pohjois-Suomen kartoittaminen riittävästi suuren osan lintuharrastajista asuessa ete-
lässä. Havainnot painottuvat harrastajien asuinpaikkojen mukaan Etelä-Suomeen. 
Luonnontieteellisen keskusmuseon haastateltavan mukaan lintuatlaskartoilla oli 
nähtävissä kärsimysornitologian vähäinen suosio: esimerkiksi suot näkyivät kartoilla 
valkoisina alueina havaintojen puuttuessa. Seuraava lainaus kuvaa kartoitusmenetel-
missäkin tapahtuneita muutoksia:
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Ne jotka Atlakseen kerää tuhansia havaintoja, niin ne menee autolla ruudulta 
toiselle, nousee autosta ylös ja kattoo vähän, että ei niinkun tartte mennä mi-
hinkään. […] Nyt viimeisenä vuonna on koetettu kannustaa ihmisiä käymään 
suolla, että pitäis jaksaa mennä suolle. Se on ihan semmonen mikä näkyy noissa 
levinneisyys… [H12]

Kaikki lintuharrastajat eivät sijoita atlaslaskentoja eri harrastustapojen hierarkiassa 
korkealle:

Mainitut talvilintulaskenta, petolintukartoitukset, reittilaskenta ja atlas ovat 
tyypillisesti harrastuksen alkupuolen aktiviteetteja, vaikka niihin kokenuttakin, 
ammattimaista porukkaa osallistuu. [H33]

Atlaskartoitusten hyötyjä suhteessa niihin käytettävään panostukseen on myös ky-
seenalaistettu, ja kokeneiden lintuharrastajien mukaan linnuston muutokset tun-
netaan Suomessa hyvin ilman kartoitustakin. Atlaksella saatava uusi tieto on siten 
vähäistä. BirdLife Suomen näkökulmasta sama resurssi olisi parempi käyttää muilla 
seurantamenetelmillä saatavan kvantitatiivisen aineiston keräämiseen kuin kvali-
tatiiviseen atlasaineistoon, jolloin saataisiin tietoa lintujen runsauden muutoksista. 
Lintuatlasten julkaisemisen yhteydessä on samalla julkaistu arvioita lintulajien po-
pulaatioista ja kannankehityksestä, mistä on saattanut harrastajille syntyä kuva, että 
nämä tiedot saataisiin lintuatlaskartoituksella. Vaikka atlas onkin helppo ja kaikille 
harrastajille sopiva keino osallistua lintututkimukseen ja sellaisena toimii reittinä 
tärkeämpiin seurantoihin osallistumiselle, tulisi lintuharrastuksessa painottaa Bird-
Life Suomen edustajan mukaan muita seurantoja kuin atlasta (henkilökohtainen 
sähköpostitiedonanto 10.1.2013).

Vain muutamaa päivää ennen lintuatlaksen tulosten julkistamista maamme luul-
tavasti tunnetuin lintuharrastaja, kalastaja Pentti Linkola oli luennoimassa Vam-
malassa Pirkanmaan Vihreiden järjestämässä tilaisuudessa aiheenaan linnuston 
muutokset. 80 vuotta täyttänyt Linkola on retkeillyt noin 250 Suomen kunnassa ja 
rengastanut 68 000 lintua. Linkola oli yhden miehen kymmeniä vuosia jatkuneella 
havainnoinnillaan tullut samoihin tuloksiin kuin viisivuotinen, tuhansien harrasta-
jien havaintoihin pohjautuva lintuatlas-hanke. Linkola kertoi isojen lintujen, kuten 
harmaalokin, joutsenten, kurjen ja harmaahaikaran lukeutuvan menestyviin lajei-
hin. Menestyjiä ovat hänen mukaansa myös sinitiainen, viherpeippo ja punarinta. 
Taantuneita ovat Linkolan mukaan pienet linnut: käenpiika, keltavästäräkki, kivi-
tasku ja kuhankeittäjä, sekä muista metso, teeri ja metsähanhi. Samoja lajeja luetel-
tiin kolmannen atlaksen julkistamistilaisuudessa. Linkolan kaltaisia omistautuneita, 
laajasti retkeileviä ja linnuston perinpohjaisesti tuntevia harrastajia on enemmän 
kuin mitä harrastajayhteisön ulkopuolelta katsottuna näyttää. Huoli harrastajien vä-
henemisestä näyttää tarpeettomalta, mikäli yhden henkilön intensiivinen seuranta 
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tuottaa luotettavan kuvan linnuston muutoksista. Demokratiassa luonnonsuojelu-
politiikka ei voi kuitenkaan perustua yhden henkilön havaintoihin, vaan tarvitaan 
yhteisöllisiä tiedon tuotannon käytäntöjä, pelisääntöjä ja vertaiskontrollia, jotta ha-
vaintojen luotettavuudesta saadaan käsitys. 

Eri toimijoilla näyttää olevan eriäviä näkemyksiä siitä, mitä lintulaskentoihin 
osallistuminen harrastajilta vaatii. Kokeneempi museon haastateltava näki, että seu-
rantoihin on mahdollista osallistua jo peruslajintuntemuksella. Nuorempi lintutut-
kija, jolla laskentojen opettelu oli vielä tuoreessa muistissa, puolestaan oli sitä mieltä, 
että linjalaskenta on ”hardcore” ja vaatii pidempää harrastuskokemusta ja paneutu-
mista.

Jos ajattelee jotain lintujen kartoituslaskentaa, niin se on niin pirun työlästä, että 
joutuu opettelemaan pari vuotta ennen kuin sen tajuu miten se täytyy tehdä. […] 
Kyllä ne ensimmäisten kesien kartat on ihan karmeita, ennen kuin tajuu mistään 
että mitä ne siellä on, että oppii lintujen käyttäytymistä, että mitä ne tekee revii-
reillään. [H12]

Valkeakoskelainen lintuharrastaja Jorma Ahola on kuvaillut kotisivuillaan teke-
miensä linjalaskennan ja kartoituslaskennan käytäntöjä artikkelissa ”Lintuharras-
tuksen kolmas kategoria – kärsimysornitologia” (Ahola 2009). Hän painottaa kirjoi-
tuksessaan pitkien aikasarjojen arvoa linnuston muutosten seurannassa ja kannustaa 
harrastajia seuraamaan vaikka kotinurkillaan pienen alueen linnustoa useampana 
alkukesän päivänä. Myös tässä ilmenevät harrastajien ja hallinnon eroavaisuudet 
kiinnostavan tiedon mittakaavoissa. Siinä missä hallinto painottaa kattavaa tietoa 
lajeista ja kannustaa havainnointiin uusilla alueilla, saattaa harrastajalle olla miele-
kästä seurata tiiviisti itselle tärkeän paikan lajistoa ja muutoksia luonnossa (Lawrence 
& Turnhout 2010). Toisaalta Ahola mainitsee kartoituslaskennan ongelmaksi, että 
”nykyisin laskentakohteen laskenta pyritään suorittamaan useampaan kertaan ja tässä 
tuo alun työläys tulee eteen – ei ole kovin ”mediaseksikästä” koluta samaa kohdetta 
moneen kertaan. Puuduttavaakin se on, mieluimmin sitä kiertelee tekemässä havaintoja 
vaihtelevissa maastoissa ja maisemissa.” Aholan kirjoitusta lukiessa paljastuu varsin 
pian, että ”kärsimysornitologia” on kirjoituksessa lainausmerkeissä.

Aholan kertomus linjalaskennasta kertoo tavasta, jolla kokenut kartoittaja ympä-
ristöään tarkkailee, ja niistä vihjeistä, joilla hän linjalta linnut tunnistaa. Kuuntelua, 
kulkemista, pysähtelyä. Ari Jokinen (2011a) kirjoittaa liito-oravakartoittajista samaan 
tapaan: nämä tietävät, koska kävelevät ja kyykistelevät. Tieto syntyy kehollisissa 
käytännöissä ja kartoitus näyttäytyy affektiivisena käytäntönä, jossa kartoittajalla on 
lämmin ja läheinen suhde kartoitettavaan paikkaan. Samankaltaisia kokemuksia vä-
littyy myös esimerkiksi Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen sähköpostilistalle 
tai verkkosivuille kirjoitetuista retkikertomuksista.
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Siitä se alkoi ”kärsimys” – upeita aamuja ja auringonnousuja, rastaiden konser-
tit kiihkeimmillään, punarintojen heleä puron sointuvaa solinaa kuvaava laulu 
kaikkialla. […] Upeita hetkiä kaiken kattavassa lehtokasvien yltäkylläisyydessä, 
näsiät, sinivuokot, lehto-orvokit, sinipunaiset imikät, linnunherneet ja lopulta 
tuomien huumaava tuoksu. Lehtokurpan soidin, kun linnut muutama tunti 
auringon nousun jälkeen lensivät ympyrää puiden lomassa, välillä laskeutuen 
toisiensa ympärillä kaula pystyssä pasteeraten. Kaikki nämä ja monet muut las-
kennan aikana eteen sattuneet luonnonnäytelmät, korvasivat sen väsymyksen ja 
ärtymyksen mitä kompassin kanssa tiheikköjen läpi kulkeminen aiheutti. (Ahola 
2009.)

Aholan kirjoituksen tarkoituksena näyttää olevan paljastaa, että vaivalloisena pidet-
ty kärsimysornitologia ja seurannat ovat itse asiassa kaikkea muuta kuin kärsimystä. 
Seurannat ja laskennat vaativat harrastajalta vaivannäköä, mutta palkitsevat tämän 
monin tavoin. Seurantoja ja kartoituksia tehdään tutkimuksen, luonnonsuojelupo-
litiikan ja suunnittelun tarpeisiin, mutta harrastajalle niillä on myös monia muita 
merkityksiä. Näitä muita merkityksiä ja käytäntöjä näkyväksi tekemällä voidaan in-
nostaa uusia harrastajia laskentoihin. Muutokset harrastajakunnassa eivät ole jääneet 
huomiotta Luonnontieteellisellä keskusmuseolla laskentoja organisoiviltakaan, vaan 
erilaisia, mahdollisimman matalan kynnyksen laskentoja on pyritty kehittämään 
ja elvyttämään. Luonnon monimuotoisuuden seurannan näkökulmasta myös tieto 
yleisten lajien levinneisyydestä ja runsaudesta on tarpeen, ja tämä on sen kaltaista 
tietoa jota myös aloittelevat harrastajat voivat tuottaa. Edistyneempien harrastajien 
kiinnostuksen suuntautumisen ja hallinnon tietotarpeiden välillä on epäsuhta, joka 
voisi avata uutta tilaa aloittelevien harrastajien osallisuudelle. Tämä edellyttää tämän 
tilan näkyväksi tekemistä sen sijaan, että aloittelevia harrastajia vähätellään ”höttö-
porukkana”. Jotta lintuharrastus ja luonnon seuranta mielletään yhteiskunnallisesti 
merkittäväksi toiminnaksi, tarvitaan laaja harrastajajoukko, joka osoittaa harrastuk-
sen suosion ja näin legitimoi vaatimukset linnustonsuojelusta. Harrastuksen esillä 
pitäminen toimii alustana, josta myös tulevaisuudessa kasvaa linkoloita, jotka ha-
vainnoivat aktiivisesti luontoa.

Ahola kuvaa harrastajan yksin tekemiä laskentoja ja kartoituksia, ja monille har-
rastajille juuri yksin luonnossa liikkuminen on palkitsevaa (Lawrence & Turnhout 
2010). Toisaalta harrastajien tiedontuotanto on perustavalla tavalla yhteisöllistä. 
Harrastajien tiedontuotanto on kollektiivista paitsi yhdistyksen ja organisoitujen tie-
tokäytäntöjen tasolla, myös välittömämmällä, intiimimmällä tavalla. Ari Jokinen on 
kuvannut tätä artikkelissaan lintuharrastajien Tornien taisto -tapahtumasta (2011b). 
Havaintotilanteeseen usein liittyvät hankaluudet ja epävarmuustekijät pitävät huo-
len siitä, että lintuhavainnoissa riittää keskusteltavaa.
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5.8 Ornimisen sietämätön vaikeus

Ari Jokinen on tarkastellut kollektiivista lintujen havainnointia ekologisen psyko-
logian näkökulmasta. Hän kuvaa havaitsemista kokonaisvaltaisena tapahtumana 
(Jokinen 2011b, 67):

Lintujen tunnistus ei perustu niinkään yksittäisten pukutuntomerkkien vertai-
luun ja yhdistelemiseen, vaan ääneen tai nopeasti hahmotettavaan linnun koko-
naishabitukseen, jonka tietty erityispiirre usein vahvistaa. Kontekstilla voi olla 
uskottua suurempi merkitys lintujen tunnistamisessa, sillä […] tutussa paikassa 
lintu voi olla helpompi tunnistaa kuin vieraassa.

Havaitsemisen psykologiasta keskustellaan myös harrastajien keskuudessa. Lintuhar-
rastajien listalla käydyssä keskustelussa havaintojen luotettavuudesta eräs harrastaja 
esitti pitkän punnitun puheenvuoron havaitsemiseen liittyvistä epävarmuustekijöis-
tä. Hän muistutti, että ”oikein tehty ja määritetty lintuhavainto on harrastuksen ydin, 
perusyksikkö. Joka tätä ei ymmärrä, ei ymmärrä harrastuksen luonnetta ollenkaan” 
(sähköposti Pily-listalla 18.12.2010). Vaikka kirjoittaja painotti havaintojen paik-
kansapitävyyttä, hän nosti esiin tekijöitä, jotka hankaloittavat varmaa määritystä.

Lajin määrittäminen on loppujen lopuksi melko usein hankalaa puuhaa, tämä on 
tärkeää ymmärtää. Määritystaidon opettelu on elämänikäinen (tai elinkautinen) 
prosessi, joka ei lopu koskaan. Itse olen monesti huomannut että tauko lintuhar-
rastuksessa aiheuttaa mm. äänten tunnistamiseen aukkoja. Joskus sitä on aivan 
äimän käkenä jonkin yleisen lajin kohdalla. Linnut myös ääntelevät välillä kum-
mallisesti. […] Lintuhavainnon tekeminen ei ole koskaan puhdasta objektiivista 
toimintaa. Lähtökohta on tietysti luonnontieteellinen: on olemassa kullekin lajille 
ominaiset tuntomerkit. Tästä eteenpäin vaikeudet alkavat. Edes tuntomerkit eivät 
ole yksiselitteiset. […] 

Havaintotilanne muodostaa toisen probleeman. Itse havainto on aina ihmi-
sen toimintaa, jota säätelee aina ihmisen toimintaan kuuluvat säännöt ja ehdot. 
Näitäkin asioita täytyy niin komitean kuin kaikkien muidenkin ottaa huomioon. 
Eri ihmiset arvioivat värit ja koot eri tavoin. Lintuhavaintoihin ja lajin var-
mistukseen liittyy melkoisia psykologisia ja sosiaalisia paineita, jotka voivat ohit-
taa kylmän harkinnan. Esimerkiksi muuttohavaintopaikalla kymmenien ihmis-
ten samaan aikaan tekemää havaintoa on vaikea kyseenalaistaa, vaikka omasta 
mielestä määritys olisi voinut olla jotain muutakin. Kukapa sitä haluaisi saada 
ikävän ihmisen mainetta? Myös erilaiset kilpailut ja pinnalistat voivat joissakin 
tapauksissa innostaa ruksailemaan havaintoja, jotka jossakin toisessa tilanteessa 
olisivat jääneet kysymysmerkiksi. Kilpailu nähdä kevään ensimmäinen havainto 
jostakin lajista voi vaikuttaa määritysvarmuuteen. Isojen muuttoennätysten rik-
kominen voi vaikuttaa tapaan laskea lintuparven kokoa. Ja niin edelleen.
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Kirjoittaja nosti esiin havaintotoimikuntien roolin havaintojen varmistajana ja tieto-
kanta-aineiston tulkitsijana ja ihmetteli joidenkin harrastajien negatiivista suhtautu-
mista toimikuntiin. Harrastajayhteisön vertaisarviointi toimii tilanteissa, joissa usea 
harrastaja ehtii näkemään saman linnun, ja tämän vuoksi kirjoittaja piti avoimuutta 
ja luottamusta harrastajayhteisössä tärkeinä ominaisuuksina.

Sosiaali-psykologisesta elementistä johtuen on myös tärkeää, että komitea tuntee 
jäsenet ja jäsenet tuntevat toisensa. Kyse on luotettavuudesta ja luottamuksesta 
– ei pelkästään siitä, kuinka hyvin harrastaja tuntee lintujen tuntomerkit tai 
osaa täyttää lomakkeen. Harvinaisuuksien kohdalla tämä ei ole enää nykyisin 
suuri ongelma. Kiitos Bongariliiton Lintutiedotuksen nykyisin aika moni ehtii 
nähdä havaitun harvinaisuuden nopeasti linnun löytäjän lisäksi. Bongariliitto 
toiminnallaan lopetti lähes kokonaan vanhan panttauskulttuurin, jossa harvinai-
suuksista ei kerrottu muille. Samoin Tiira antaa nykyisin mahdollisuuden käydä 
nopeasti paikalla katsomassa harvinaista lintua. Ylipäätään tunnistustaidot ja 
kirjallisuus ovat kehittyneet valtavasti. Myös joka toisella näyttää nykyisin ole-
van kamera mukana, jolloin nykyisin valtaosasta rariteeteista saadaan valokuva 
todisteeksi.

Harrastaja arveli vertaisarvioinnin toimivan harvinaisten lintuhavaintojen osalta 
moitteettomasti, mutta piti ongelmallisena yleisiä lajeja koskevien havaintojen luo-
tettavuutta, kuten edeltävissäkin keskusteluissa on noussut esiin.

Minusta isompi ongelma on se, että millä tavalla pystytään erottamaan jyvät 
akanoista, kun puhutaan ns. tavallisista lajeista, joita ei ark-komitea tarkasta. 
Havaintotoimikunnan työ on siksi tärkeää. Esimerkkinä vaikkapa rantasipi, haa-
rapääsky tai piekana. Rantasipi on yleinen kaikkien tuntema lintu. Huhtikuussa 
nähty rantasipi voi kuitenkin olla vaikkapa metsäviklo, jos asiaa ei tule ajatelleek-
si. Viherpeipon keväinen lento voi muistuttaa pääskyä. Kirkkaana maaliskuun 
päivänä lumesta heijastuva valo tekee buteosta helposti piekanan. […] Ja sitten 
nämä havainnot ilmestyvät Tiiraan varmoina havaintoina.

Harrastaja arveli, että havaintojen avoimuudella ja välittömällä julkaisemisella ha-
vaintotietokannassa saattaa olla myös kääntöpuolensa. Mikäli harrastaja on kirjan-
nut havaintonsa Tiiraan muiden nähtäväksi, saattaa jälkeenpäin olla korkea kynnys 
tunnustaa, että havaintotilanteeseen liittyi epävarmuuksia, ja muuttaa havaintoa. 
Aikaisemmin havainto oli kirjattuna mahdollisesti vain harrastajan omaan havain-
tovihkoon, ja siksi sitä oli mahdollisuus pohdiskella ja tarvittaessa muuttaa jälkikä-
teen uskottavuuttaan menettämättä. Harrastaja pohti myös muita lintuharrastuksen 
muuttuneita käytäntöjä, jotka osaltaan lisäävät epävarmuutta.



185Rakkaudesta luontoon

Keväisin ihmettelen usein, kuinka paljon lintuharrastajia liikkuu maastossa il-
man lintuopasta. Opas kyllä omistetaan, mutta se on kotona hyllyssä. Olisi tär-
keää, että nimenomaan havaintotilanteessa verrataan heti lintua oppaan tunto-
merkkeihin. Vain näin oma tuntemus voi kehittyä. Jälkeenpäin ihmisen oikukas 
mieli voi muuttaa havaintoa suuntaan tai toiseen. Turha on lintukirjaa kotona 
pitää.

Vaatimus havaintojen luotettavuudesta ja harrastuksen tieteellisyydestä saattaa sivu-
vaikutuksena tuottaa epätoivottuja käytäntöjä. Harrastajat saattavat kokea painetta 
esiintyä asiantuntijoina ja kirjata havaintonsa varmoina huolimatta havainnointiin 
liittyvistä epävarmuuksista. Lintukirjan selaamista saatetaan pitää asiantuntemat-
tomuuden ja omien tunnistustaitojen puutteellisuuden tunnustamisena, ja niinpä 
lintukirja saa pölyttyä kotona kirjahyllyssä. Keskustelussa nostettiin esiin, että ko-
keneiden harrastajien tulisi näyttää esimerkkiä hyvistä lintuharrastuskäytännöistä 
ja vastapainona harrastajia arvottavalle keskustelulle olisi syytä pitää esillä havain-
nointiin liittyviä hankaluuksia. Lajintunnistuksessa kehittyminen on kirjoittajan 
mukaan elinikäinen prosessi, ja siksi lintuoppaan selaamisessa havaintopaikalla ei 
pitäisi olla mitään hävettävää. Kilpailuhenkisen lintuhavainnoinnin sijaan uusille 
harrastajille ja seurantoihin osallistujille avaisi tilaa käytäntöjen ja niiden reunaehto-
jen näkyväksi tekeminen. Kun harrastajan ei tarvitse olla lähtökohtaisesti kaikkitie-
tävä, avautuu tilaa monimuotoisille tietokäytännöille.

Lintujen tunnistamista ja siihen liittyviä hankaluuksia on käsitelty Kuukkelin 
kaltaiset -lintuharrastusoppaassa (Hänninen 2011), joka lähetetään kaikille Bird-
Lifen uusille jäsenille liittymislahjana. Itsekritiikkiä ja malttia -nimetyssä jaksossa 
muistutetaan: Jos lajin määritys tuntuu vähänkin epävarmalta, kannattaa lintu jättää 
tunnistamatta. […] Lintuja on aina syytä tarkkailla tietyllä nöyryydellä ja varovaisuu-
della (emt., 15). Esitin luvussa 5.3 Lorimeria seuraten, että yksi lintuharrastuksen 
suosiota selittävä tekijä on lajimäärän rajallisuus ja siten hallittavuuden tunne. Edel-
tävä keskustelu kyseenalaistaa tämän tulkinnan. Vaikka lajeja on rajallinen määrä, 
liittyy liikkuvaisten lintujen tunnistamiseen monia hankaluuksia. Osa lintuharras-
tuksen viehätystä ovatkin muuttuvien tilanteiden tuomat haasteet. Harrastuksen 
luonteeseen näyttää kuuluvan ”vääntäminen”, havaintojen oikeellisuudesta keskus-
telu. Keskustelun dynamiikka liittyy myös harrastuksen vuodenkiertoon, kuten eräs 
lintuharrastajamaailmaa läheltä tarkastellut minulle huomautti. Talvella, kun lin-
tumaailmassa on hiljaista, harrastajat nostavat tylsistyneinä esiin arkistojen aarteita 
ja epäselviä havaintoja. Kevätmuuttojen käynnistyessä harrastajat eivät enää jouda 
kiistelemään sähköpostilla.
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6 Tapaus III: Lintujärven 
kunnostusta taidekäsityönä

6.1 Vesirakennuksesta vesiensuojeluun: 
järvet kamppailujen kohteena

Järviimme on jo vuosisatoja kohdistunut monenlaisia käyttöpaineita kotitarvekäy-
töstä maatalouteen ja teollisuuteen. Erilaiset vesistöjen käyttömuodot ovat olleet 
sidoksissa taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen ja muovanneet vesistö-
jemme tilaa (Lakso & Alasaarela 1990). Aktiivisesta vesirakennuskaudesta on tultu 
vesiensuojelun ja vesistöjen hoidon korostamiseen. Esko Lakso ja Erkki Ala-Saarela 
kirjoittavat järvien vedenkorkeuksien muutoksista: ”Kaskimaiden ehtyessä ja lain-
säädännöllisten esteiden poistuessa talonpojat alkoivat 1700-luvulla himoiten katsel-
la matalarantaisia järviä.” Ensimmäinen muistiinmerkitty järvenlasku Suomessa oli 
Lakson ja Ala-Saarelan mukaan Soivinginjärven kuivatus Pohjois-Karjalassa vuonna 
1774. Suomessa on laskettu tuhansien järvien vedenpintaa peltoalan lisäämiseksi. 
Laajat matalakasvuiset rantaniityt ja -luhdat syntyivät karjatalouden ansiosta, kun 
niityiltä korjattiin rantaheinää rehuksi ja karja laidunsi luhdalla. Kun työläs niitty-
talous alkoi tulla kannattamattomaksi, lintuvesien rannat alkoivat kasvaa umpeen 
(Mikkola-Roos & Väänänen 2005).

1900-luvulla järviä ryhdyttiin laajamittaisesti säännöstelemään energian tarpee-
seen ja tulvien ehkäisemiseksi. Valtaosa säännöstelyistä käynnistyi 1950- ja 1960 -lu-
vuilla. Säännöstelyssä veden juoksutusta lisätään talvella energiankulutuksen ollessa 
korkeimmillaan. Näin järveen saadaan myös tilaa kevään tulvavesiä varten. Kesällä 
vedenpinta pyritään pitämään virkistyskäyttöä varten mahdollisimman korkeana ja 
tasaisena (Lakso & Alasaarela 1990). Lintuvesien ja kosteikkojen arvo on perustunut 
vapaana virtaaviin vesiin ja luonnontulvien ylläpitämään monimuotoisuuteen (Mä-
kelä 2005b). Vesien säännöstelyllä ja tulvasuojelulla on tuhottu ja heikennetty monia 
kosteikkoja. Toisaalta ihmistoimet ovat vaikuttaneet lintujärvien kehitykseen myös 
myönteisesti: rehevien pikkujärvien kehitystä rikkaiksi lintuvesiksi on edesauttanut 
jossain historian vaiheessa tehty vedenlasku tai maatalous, kuten karjan laidunnus 
(Ruokonen & Laurinolli 2005).

Järvien laskuihin, kuivatukseen ja säännöstelyyn liittyen on Suomessa käyty mo-
nia kamppailuita, tunnetuimpana näistä kaiketi Forssan Koijärvellä käyty kamppai-
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lu lintujärvestä vuonna 1979, joka antoi alkusysäyksen poliittisen vihreän liikkeen 
synnylle. Pertti Koskimiehen (2008) mukaan pitkäaikaisin lintujärvikiista käytiin 
Parikkalan Siikalahdesta. Ensimmäinen varsinainen luonnonsuojelukamppailu 
Suomessa käytiin Karjalan kannaksella noin 50 kilometriä Viipurista itään sijaitse-
vasta Äyräpäänjärvestä (Huttunen 2010). Äyräpäänjärvi oli kehittynyt arvokkaaksi 
lintujärveksi samalla tavoin kuin muutkin sisämaan lintujärvet, kun Vuoksen ve-
denpintaa laskettiin uuden laskureitin avulla viljelykelpoisen maan paljastamiseksi 
1857. Äyräpään kiistassa oli Huttusen mukaan kysymys siitä, kuivatettaisiinko järvi 
niittymaaksi, vai pitäisikö se suojella ja jopa perustaa kansallispuistoksi. Einari Meri-
kallio teki 1920-luvulla tutkimuksia järven monipuolisesta linnustosta ja hänen kir-
jansa Äyräpäänjärvi: Suomen linturikkain järvi toi järven valtakunnan julkisuuteen. 
Kirjan ilmestymisvuonna 1927 Äyräpäänjärvestä tehtiin myös Suomen ensimmäi-
nen luontodokumentti. Äyräpäänjärveä pidettiin tuolloin pohjoismaiden parhaana 
lintujärvenä ja kuivatussuunnitelmat herättivätkin laajaa vastustusta. Kiista järvestä 
jäi ratkaisematta talvisodan sytyttyä, ja vasta 1990-luvulla suomalaistutkijat pääsivät 
katsomaan mitä Äyräpäälle kuuluu. Järven rannat ovat kasvaneet umpeen karja-
talouden muututtua ja laidunnuksen loputtua. Entiset rantaluhdat kasvavat tiheää 
lehtimetsää, mikä tarjoaa elinympäristön erilaiselle lintulajistolle kuin aikaisemmin. 
Pesimälinnuston muutoksista huolimatta Äyräpäänjärvi on Huttusen mukaan edel-
leen pohjoismaiden tärkeimpien ja lajistollisesti merkittävien lintujärvien joukossa. 
Vuonna 1996 järvi suojeltiin.

Kuivatusten seurauksena monet järvet, kuten Espoon Kirkkojärvi tai Nurmi-
järven Nurmijärvi katosivat kokonaan. Kannaksen Äyräpäänjärvestä, Forssan Koi-
järvestä ja monista muista taas tuli arvokkaita lintujärviä (Telkänranta 2008b). 
Koijärven kiistassa asetelma oli samankaltainen kuin Äyräpäällä: kuivataanko vai 
suojellaanko. Koijärven tapaus oli mielenkiintoinen, sillä kiistan aikaan järvi ei enää 
virallisesti ollut järvi. Koijärvi oli yritetty kuivata 1900-luvun alussa siinä täysin on-
nistumatta, mutta alue oli merkitty karttoihin kuivamaaksi (Helin 2008). Niinpä 
keväällä 1979 paikallisilla maanviljelijöillä ei ollut estettä ryhtyä perkaamaan Koijär-
ven laskuojaa pitääkseen 16 hehtaaria porkkanapeltoa kuivana. Paikallisten maanvil-
jelijöiden perustamalla kuivatusyhtiöllä oli viranomaisten lupa laskea järven pintaa 
(Konttinen 2011). Aikaisemman vedenlaskun seurauksena Koijärvestä oli kuiten-
kin muodostunut yksi Suomen arvokkaimmista lintujärvistä, jota luonnonsuojelijat 
ryhtyivät puolustamaan. Koijärvellä kansalaistottelemattomuus otettiin suomalai-
sen ympäristöliikkeen keinovalikoimaan aktivistien kahliutuessa kaivinkoneeseen 
pysäyttääkseen sen etenemisen laskuojaa kaivamaan. Konflikti jatkui oikeussaleissa 
ja aktivisteja tuomittiin maksamaan sakkoja. Koijärven tapaus sai paljon valtakun-
nallista huomiota ja kahden kesän kahinoinnin jälkeen järvi suojeltiin.

Samanaikaisesti Koijärven kanssa kamppailtiin järven kohtalosta myös Ete-
lä-Pohjanmaalla sijaitsevalla Lappajärvellä. Antti Tuuri on kuvannut Lappajärven 
säännöstelyn vaiheet kirjassaan Kertomus järvestä (Tuuri 1981). Järven pinnankor-
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keutta ryhdyttiin säännöstelemään voimatalouden tarpeisiin vuonna 1960. Asukkai-
den mielestä järven vedenpinta laskettiin liian alas ja kun asukkaiden näkemykset 
eivät vaikuttaneet säännöstelyyn, lappajärveläiset päättivät rakentaa järven niskalle 
padon vedenkorkeuden nostamiseksi. Toukokuun 2. päivänä 1979 padonrakennus-
talkoisiin osallistui noin 2000 lappajärveläistä eli puolet kunnan silloisesta väestöstä 
(Suominen 2008). Vesipiiri päätti purkaa kansanpadon, mutta lopulta Lappajärven 
säännöstelyssä päästiin sopuun ja veden pinta säädettiin asukkaita tyydyttävälle ta-
solle.

Järviä ja kosteikkoja ryhdyttiin kunnostamaan 1960-luvulla. Kunnostusten ta-
voitteet ja menetelmät ovat vaihdelleet. Valtaosassa kunnostuksista on ollut tavoit-
teena avoveden lisääminen ja veden laadun parantaminen, mikä on palvellut vir-
kistyskäyttöä, veneilyä ja kalastusta (Lehtoranta 2005, Mikkola-Roos & Väänänen 
2005). Nykyään kunnostuksessa painottuu virkistysarvojen lisäksi luonnon moni-
muotoisuus ja luontoarvojen säilyttäminen. Vesienhoidon tavoitteena on vesipuitedi-
rektiivin mukaisesti pinta- ja pohjavesien hyvä tila koko EU:n alueella vuoteen 2015 
mennessä. Noin kolmannes Suomen arviolta 1500 kunnostuksen tarpeessa olevas-
ta järvestä on mukana alueellisissa vesienhoito-ohjelmissa ja niiden kunnostukseen 
valtio voi osallistua rahoittajana. Muut kunnostuskohteet ovat niin paikallisia tai 
ne eivät täytä yleishyödyllisyyden ehtoja valtion rahoituksen saamiseksi, että vastuu 
kunnostuksesta jää hankkeen toteuttajille. Kunnostusaloitteita tehdään ympäris-
töhallinnolle enemmän kuin määrärahoilla pystytään toteuttamaan (Sarvilinna & 
Sammalkorpi 2010), ja niinpä omaehtoisen kunnostus- ja hoitotoiminnan merkitys 
tulee nykyisestä kasvamaan.

Lintuvesien suojelun tarpeeseen havahduttiin 1970-luvulla. Lintuvedet ovat 
matalia järviä tai lahtia, parhaimmillaan vesialueiden ja kasvipeitteisten alueiden 
muodostamia mosaiikkeja, jotka tarjoavat otollisen pesimä-, ruokailu- ja levähdy-
sympäristön monipuoliselle linnustolle (Mikkola-Roos & Väänänen 2005). Vuon-
na 1981 valmistunutta lintuvesien suojeluohjelmaa vauhdittivat vuonna 1971 Ira-
nin Ramsarissa solmittu kansainvälinen kosteikkosopimus ja Koijärven kamppailu. 
Ramsar-sopimuksen mukaisia kosteikkoluontotyyppejä ovat meren, sisävesien ja ran-
tojen lisäksi suot sekä tulvametsät ja rakennetut kosteikot. Huomattava osa Suomen 
ramsar-alueista on vesilinnuston kannalta merkittäviä soita. Suomen arvokkaimmat 
lintuvedet kuuluvat Ramsarin kosteikkojensuojelusopimukseen, valtakunnalliseen 
lintuvesien suojeluohjelmaan, Suomen EU-jäsenyyden myötä Natura 2000 -suoje-
lualueverkostoon sekä kansallisesti arvokkaiden lintualueiden FINIBA-verkostoon. 
Suojeluohjelmissa on annettu velvoitteita kosteikkojen kunnostamiseksi. Suomen 
ympäristökeskuksessa on kehitetty lintuvesien suojelupistejärjestelmä, jota sovelta-
malla on laskennallisesti priorisoitu kohteiden kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden 
tarvetta ja kiireellisyyttä (Asanti et al. 2005).

Kosteikot ovat lintujen suojelun kannalta Euroopan uhanalaisin ympäristö (Mik-
kola-Roos & Väänänen 2005). Vaikka kosteikkoja on Suomessa säilynyt enemmän 
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kuin Keski-Euroopassa ja vesistöjen tila on parantunut 1970-luvulta huomattavasti 
muun muassa jätevesien käsittelyn seurauksena, rehevöityminen ja umpeenkasvu 
uhkaavat edelleen monia kosteikkoalueita (Sarvilinna & Sammalkorpi 2010). Kos-
teikkoja ei alueiden käytön muututtua synny samalla tavoin kuin ennen, minkä 
vuoksi kosteikkojen suojelu ja hoito on välttämätöntä. Luonnolliset kevättulvat ovat 
linnustolle tärkeitä pitäessään kosteikkoja avoimina ja ylläpitäessään monimuotoi-
suutta. Rainer Mäkelän (2005b) mukaan kosteikkojen suojelussa ja hoidossa tarvit-
taisiin asiantuntemusta, mielikuvitusta ja ennakkoluulottomuutta, mikä tarkoittaisi 
esimerkiksi siirtymistä tulvasuojelusta eli tulvien välttämisestä myös tulvien suoje-
luun eli niiden sallimiseen.

Lintuvesien normaaliin kehityskulkuun kuuluu vähittäinen umpeenkasvu ja 
soistuminen (Pitkänen & Tavast 2005). Kasvillisuuden muuttuessa myös linnusto 
muuttuu huomattavasti. Tapauskohtaisesti pohditaan, tarvitseeko lintuvesi kunnos-
tusta ja hoitoa, vai onko paras ratkaisu antaa luontaisen kehityksen tapahtua. Näke-
myksiin siitä, mikä on arvokas lintuvesi, on Mäkelän (2005b) mukaan vaikuttanut 
oleellisesti naurulokin levittäytyminen Suomessa. Pirkanmaalla arvokkaita lintuve-
siä on 1950-luvulta lähtien luonnehtinut jopa satojen parien naurulokkiyhdyskunta 
ja sen suojassa pesivät vesilinnut. Viime vuosikymmenten aikana linnuston yleiskuva 
on muuttunut ja tämän myötä myös käsitys arvokkaista lintuvesistä. Naurulokkien 
ja vesilintujen sijaan lajistomittareina on alettu pitää muun muassa kurkea, joutsen-
ta, kaulushaikaraa ja ruskosuohaukkaa, joista useimmat ovat Pirkanmaan linnus-
toon 50 vuoden kuluessa levinneitä uudistulokkaita. Lintuvesien lajiston monipuo-
listuessa ovat monet 1970-luvun perinteiset lintujärvet Mäkelän mukaan kuitenkin 
köyhtyneet pahoin.

Tarkastelen tässä luvussa lintuharrastajien lintujärvellä tekemää pitkäjänteis-
tä kunnostus- ja hoitotyötä. Tarkastelun kohteena oleva järvi on Lempäälän Ah-
tialanjärvi, joka kuuluu edellä lueteltuihin suojeluohjelmiin. Tapaus on kertomus 
intohimoisesta lintujensuojelutyöstä ja tarkastelen sen kautta arvovaltaan, asian-
tuntijuuteen, erilaisiin suojelunäkemyksiin ja eri tahojen yhteistoimintaan liittyviä 
kysymyksiä. Lintuveden suojelussa toimitaan kirjaimellisesti ruohonjuuritasolla. 
Tapauksen tarkastelu ulottuu tässä syksyyn 2012, mutta tapahtumat ovat edelleen 
liikkeessä ja Ahtialanjärven tarina jatkuu. Ahtialanjärven tapaus on siinä määrin 
monipolvinen, että olen koonnut joitakin tapauksen keskeisiä vaiheita aikajanalle 
liitteeseen 1.
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6.2 Ahtialanjärven kukoistus ja rappio: ekososiaaliset 
prosessit lintujärven muovaajina

Lempäälä on 20 000 asukkaan kunta Tampereen kaupunkiseudulla. Kunnan kes-
kusta sijaitsee Ahtialanjärven ja Kirkkojärven välisellä kannaksella. Lempäälässä si-
jaitseva Ahtialanjärvi kuuluu kansallisesti tärkeistä lintualueista (FINIBA) Etelä-Pir-
kanmaan lintuvesiin ja järvi on ollut lintuvesien suojeluohjelmassa vuodesta 1981. 
Järven pinta-ala on rantaluhdat ja -pensaikot mukaan lukien 168 hehtaaria. Järvi 
on erittäin matala, veden keskisyvyys on noin yksi metri. Keskustaajaman läheisyy-
destä huolimatta Ahtialanjärven rannat ovat säilyneet pääosin rakentamattomina. 
Ahtialanjärven Lokkisaari on tärkeä lintujen pesimäalue ja järvi on tärkeä muuton-
aikainen levähdysalue etenkin sisämaassa harvoin pysähtyville kahlaajille (Valtion 
ympäristöhallinto 2010). Ahtialanjärvellä on havaittu yli 200 lintulajia ja järvellä 
pesivät muun muassa kaulushaikara ja ruskosuohaukka, laulujoutsen, naurulokki, 
pikkulokki ja rytikerttunen (Lempäälän kunta 2009). Vuonna 1998 Ahtialanjärvi 
liitettiin EU:n Natura-alueiden verkostoon lintudirektiivin mukaisesti arvokkaana 
lintujärvenä (SPA). Natura-alue on laajuudeltaan 159 hehtaaria. Ahtialanjärvi on 
myös kasvilajistoltaan arvokas kosteikkobiotooppi.

Ahtialanjärven liittäminen Natura-verkostoon tapahtui sopuisasti, vaikka luon-
nonsuojeluohjelman valmistelu muualla Suomessa nostatti vastalauseiden myrskyn 
ja johti jopa maanomistajien nälkälakkoon (Hiedanpää 2002). Alueellinen ympäris-
töviranomainen sai paikallisilta maanomistajilta kahdeksan muistutuskirjettä, joista 
useimmissa oltiin huolissaan suojelun vaikutuksista rantarakentamiselle sekä maa- ja 

Kuva 13: Leader-rahoituksella vuosina 2001–2004 Ahtialanjärven itäpuolella sijaitsevalle 
lintutornille vievän polun varteen tehtiin lintujärvestä kertovia opastauluja. Kuva M.S.
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metsätalouden harjoittamiselle omalla kiinteistöllä. Yhdessä muistutuksessa suojelua 
omalla kiinteistöllä pidettiin tarpeettomana, koska rantaa oli siihenkin asti hoidettu 
”luontoystävällisesti”. Suojelua pidettiin useammassa muistutuksessa yleisesti kan-
natettavana asiana ja kahdessa muistutuksessa viranomaisia kiitettiin kansalaisten 
huomioon ottamisesta, kun oli puhelimitse saatu vastaus mieltä askarruttaneisiin 
kysymyksiin. Yksi asukas ehdotti vesilintujen metsästyskiellon ulottamista koko 
järven alueelle. Yksittäisten maanomistajien kohdalla hämmennystä herätti se, että 
Natura-alueen rajaus poikkesi joiltain osin lintuvesien suojeluohjelman rajauksesta. 
Joidenkin osalta viivoja siirrettiin kartalla vastaamaan aikaisempaa rajausta. Natu-
ran rajaus ulottui osittain maa-alueelle ja herätti Lempäälän kunnan ympäristövi-
ranomaisen mukaan tulkintaongelmia sen suhteen, minkälaisia toimenpiteitä ran-
ta-alueella saa tehdä ja vaikeuttaako Natura esimerkiksi peltoviljelyä [H18].

Ahtialanjärvi on osa paikallisesti ja maakunnallisesti tärkeitä kulttuurimaise-
mia. Järven itäpäässä sijaitsee Lastusten kartano viljelymaisemineen. Länsipäässä on 
maakunnallisesti arvokas Mottisten kulttuurimaisema, joka koostuu talosta ja piha-
piiristä, jossa sijaitsevat muinaisjäännökset ovat peräisin kivikautisesta asutuksesta 
(Metsähallitus et al. 2012). Ahtialanjärven pohjoisrantamilla sijaitsee noin 60 asuk-
kaan Ahtialan kylä, joka niin ikään on maakunnallisesti arvokas kulttuuriympä-
ristö. Järvi kuuluu kylää ympäröivään perinteiseen hämäläiseen maalaismaisemaan 
ja on kyläläisten virkistyskäytössä. Ahtialassa toimii aktiivinen kyläyhdistys, joka 
on talkoovoimin kunnostanut uimarannan järven rantaan ja rakentanut laiturin. 
Juhannuksena järven rannassa poltetaan kokkoa. Ahtialan lenkki eli Ahtialanjär-
ven kiertäminen on lempääläläisten suosima ulkoilureitti, jonka pituudeksi tulee 
7–8 kilometriä. Lempäälän keskustasta on järvelle matkaa puolisen kilometriä ja 
2000-luvun loppupuolella rakennetulta Laasonportin asuinalueelta noin kilometri. 
Ahtialanjärvellä kalastetaan ja talvella järven jäällä luistellaan. Lempäälän ympäri 
kulkeva melontareitti kulkee Kirkkojärveltä Lempäälän kanavan kautta Ahtialan-
järvelle ja Kuokkalankoskea laskien takaisin Kirkkojärvelle. Ahtialanjärvi kuuluu 
säännösteltyyn Vanajaveden reittivesistöön.

Ahtialanjärven historiaa lintujärvenä tunnetaan 1700-luvulle, jolloin Lempää-
län koskia perattiin tulvien ehkäisemiseksi (Mäkelä 2005a). Vuonna 1816 toiminta 
tehostui kun Suomeen perustettiin koskienperkausjohtokunta. 1800-luvulla eri vai-
heissa tehdyissä koskien perkauksissa veden pinta aleni Vanajaveden reittivesistössä 
useita metrejä. Ahtialanjärven keskelle muodostui savipalssiksi nimetty savinen saari, 
joka sittemmin tunnetaan Lokkisaarena14. 1920–30-luvuilla Lokkisaari ei vielä ollut 
kookkaiden vesikasvien peittämä. Saaren ruovikoituminen alkoi 1940-luvulla. Alaa 
on vallannut erityisesti isosorsimo, jota istutettiin 1700- ja 1800-luvuilla puutarho-

14 Lokkisaari ei ole saaren virallinen nimi ja lintuharrastajat kirjoittavatkin sen yleensä pienellä 
alkukirjaimella. Tällöin ”lokkisaari” viittaa yksinkertaisesti saareen, joka tunnetaan siellä asuvasta 
suuresta lokkiyhdyskunnasta. Kirjoitan saaren nimen tässä erisnimen tapaan isolla alkukirjaimella 
selvyyden vuoksi, viittaamaan juuri kyseiseen saareen.
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jen somistukseksi ja rehukasviksi (Kosonen 1999). Vielä 1950-luvun lopulla esiintyi 
paikallisia tulvia, mutta nämä loppuivat vuonna 1962 kun Vanajaveden ja Pyhäjär-
ven vesistöä ryhdyttiin säännöstelemään Lempäälän kanavan kautta. Ahtialanjärven 
vedenpinta on keväällä tulva-aikaan jopa neljä metriä alempana kuin luonnontilas-
sa (Mäkelä 2005a). Vedenpinnan laskemisen seurauksena Ahtialanjärven rannoille 
avautui laajoja paljaita liejupintoja jotka houkuttelivat mm. kahlaajia. Linnusto siis 
hyötyi vedenpinnan säännöstelystä, mutta vain väliaikaisesti. Moninaiset ekologiset 
ja ihmisen aikaan saamat prosessit ovat muovanneet Ahtialanjärveä jo ennen kun-
nostushankkeen käynnistymistä.

6.3 Lintuharrastajat aktivoituvat – kunnostushanke käynnistyy
Se on se lintumiesten intohimoisuus joka on kantanut [H20].

Ahtialanjärvi vakiintui linturetkikohteeksi 1950–60-luvuilla. Järven maine lintu-
järvenä lisääntyi maakunnan ensimmäisestä pikkulokin pesimähavainnosta vuonna 
1960 (Mäkelä 2005a). Noihin aikoihin Ahtialanjärvellä havaittiin muuttoaikaan 
myös runsaasti kahlaajia, päivässä enimmillään esimerkiksi 300 suokukkoa, 300 
suosirriä ja 50 tylliä. 1970-luvulla kasvillisuus kuitenkin valtasi lietepinnat ja kah-
laajat enimmäkseen katosivat Ahtialanjärveltä. Seuraavan vuosikymmenen aikana 
myös lokkiyhdyskunta alkoi taantua. Toisaalta järven linnusto monipuolistui muun 
muassa kaulushaikaralla ja ruskosuohaukalla. Edelleen valtakunnallisesti arvokkaa-
na lintujärvenä Ahtialanjärvi oli mukana vuonna 1982 vahvistetussa lintuvesiensuo-
jeluohjelmassa ja vuonna 1998 järvi liitettiin EU:n Natura 2000 -suojelualueverkos-
toon. Vuonna 1999 Lasse Kosonen kirjoitti Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen 
Lintuviesti-lehdessä:

Lempäälän Ahtialanjärvi on tunnustettu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintu-
järveksi, jonka pesimälinnustoon kuuluvat parhaiden lintujärviemme eliittilajit 
kuten pikkulokki, ruskosuohaukka ja kaulushaikara. Monista hienoista satun-
naisvieraista puhumattakaan. (Kosonen 1999.)

1990-luvun alkupuolella lempääläläinen lintuharrastaja Tatu Itkonen totesi, että oli-
si ryhdyttävä toimiin Ahtialanjärven kohentamiseksi lintujärvenä.

Siellä oli 60–70-luvun vaihteessa rengastettu paljon kahlaajia, ja mä kun kävelin 
siellä niillä luhdilla ja potkiskelin niitä paakkuja ja totesin, että täällä nää lietteet 
on kasvillisuuden alla vieläkin, niin sitä kautta se lähti. [H14]

Itkonen järjesti vuonna 1998 kahden muun lintumiehen kanssa Lokkisaaren en-
simmäiset hoitotoimet maanomistajan luvan saatuaan (Kosonen 1999). Talkoilla 
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raivattiin saaren kuivempaan osaan lintujen pesimäalueille ja lokkiyhdyskuntaan 
kasvaneet pajukot (sähköposti PILY-listalla 24.5.2007). Myös toinen, Nokialla noin 
40 kilometrin päässä asuva pitkän linjan lintuharrastaja Rainer Mäkelä oli haaveillut 
Ahtialanjärven keskellä sijaitsevan saaren saamisesta hoidon piiriin [H14]. Itkonen 
ja Mäkelä löysivät toisensa ja heistä muodostui Ahtialanjärven kunnostuksen voi-
makaksikko, josta puhun jatkossa lokkisaarelaisina15. Lintuharrastajat näkivät Ah-
tialanjärvellä aivan poikkeuksellista potentiaalia, sillä avoimen vesialueen keskellä 
sijaitseva saari tarjoaisi kunnostettuna sopivat olosuhteet monipuoliselle linnustolle 
(Mäkelä 2005a). Pienpedot eivät pääsisi avoveden ympäröimälle saarelle, mikä tar-
joaisi linnuille turvalliset pesimis- ja ruokailuolosuhteet. Myös vesistön säännöstely 
tarjosi Ahtialanjärvellä mahdollisuuksia, sillä veden korkeus eri aikoina oli ennus-
tettavissa ja tämä voitiin ottaa hoitotoimien suunnittelussa huomioon. Odotusarvo 
kunnostuksen tuloksellisuudelle oli siten korkealla.

Ahtialanjärven tilasta huolestuneet lintuharrastajat tekivät vuosina 1997 ja 1999 
kaksi aloitetta järven kunnostamiseksi Lempäälän kunnalle ja Pirkanmaan ym-
päristökeskukselle (Lammi 2001). Järven kohentaminen oli ollut ajatuksissa myös 
Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistyksessä, kunnan ympäristötoimessa ja järven 
tilasta kiinnostuneilla poliitikoilla. Syksyllä 1999 perustettiinkin ns. Ahtialanjär-
vi-työryhmä, jossa oli edustus Lempäälän kunnasta, Lempäälän ympäristönsuoje-
luyhdistyksestä, Pirkanmaan ympäristökeskuksesta (vuodesta 2010 Pirkanmaan 
ELY-keskus) ja mainitut Ahtialanjärven suhteen aktiiviset lintuharrastajat Pirkan-
maan lintutieteellisestä yhdistyksestä. Työryhmän koolle kutsuminen annettiin 
Lempäälän kunnassa matkailuasioiden parissa työskennelleelle henkilölle, joka 
kuului myös Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistykseen. Työryhmä alkoi yhdessä 
Suomen ympäristökeskuksen kanssa suunnitella Ahtialanjärven kunnostusta. Lem-
päälän kunta ja Pirkanmaan ympäristökeskus tilasivat tammikuussa 2000 Suomen 
ympäristökeskukselta perusselvityksen, jonka pohjalta laadittiin järvelle kunnostus-, 
hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2000–2006. Suunnitelman tavoitteena oli esit-
tää kunnostus- ja hoitotoimenpiteet Natura-alueen luontoarvojen turvaamiseksi ja 
virkistyskäytön ohjaamiseksi ja kehittämiseksi. Hanketta esiteltiin paikallislehdes-
sä, yleisötilaisuudessa ja Lempäälän kunnan internetsivuilla. Järven kunnostuksesta 
kiinnostuneille järjestettiin myös maastokatselmus ja eri tilaisuuksissa saatu palaute 
otettiin huomioon hoito- ja käyttösuunnitelman viimeistelyssä.

Ensimmäisiä kokeilevia hoitotoimia Ahtialanjärven linnustoarvojen parantami-
seksi tehtiin vuonna 1999. Lintuharrastajat niittivät pieniä aloja kasvillisuutta järven 
itärannalla (Mäkelä & Itkonen 2009). Vuonna 2001 hoitotoimet kohdistettiin en-

15 Mainitsen lokkisaarelaiset tässä nimeltä heidän luvallaan, koska heidän henkilöllisyytensä on 
tapausta tunteville joka tapauksessa selvillä, ja nimet tulevat esiin viitatessani heidän laatimiinsa ra-
portteihin ja muihin kirjoituksiin. Tapauksen analyysin ei ole tarkoitus henkilöityä tarpeettomasti, 
vaan tarkastelun alla ovat toimijoiden edustamat ajatus- ja toimintatavat. Tämän vuoksi kutsun lin-
tuharrastajia ”lokkisaarelaisiksi”. Myös tapauksen muut toimijat esiintyvät tekstissä taustatahojensa 
edustajina.
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simmäisen kerran järven keskellä olevaan Lokkisaareen, jossa niitettiin isosorsimo- 
ja osmankäämikasvustoja. Tavoitteena oli saattaa noin parin hehtaarin saari ennen 
pitkää kokonaisuudessaan avoimeksi. Työ alkoi tuottaa nopeasti tulosta. Kahlaajia 
alkoi lepäillä rantavyöhykkeillä ja 30 vuoden tauon jälkeen tehtiin Ahtialanjärvellä 
havaintoja muun muassa arktisista kuovi- ja pikkusirreistä (Mäkelä & Kytömäki 
2005). Jotta järven kunnostus saataisi kunnolla käyntiin, tarvittiin hankkeelle ra-
hoitusta. Ahtialanjärven rantamilla asuva lempääläläinen kunnanvaltuutettu ja val-
takunnallisestikin maaseudun kehittämisasioissa tunnettu keskustalainen vaikuttaja 
suostutteli tuttavansa, lempääläläisen biologian opettajan ja ympäristönsuojeluyh-
distyksen jäsenen, rahoitushanketta organisoimaan [H20]. Ahtialanjärvi-työryhmä 
ryhtyi Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistyksen vetämänä käynnistämään Lea-
der-hanketta suunniteltujen kunnostus- ja hoitotoimien rahoittamiseksi.

Ahtialanjärvi-kehittämishanke sai alueella Leader-hankkeita koordinoivalta maa-
seudun kehittämisyhdistys Kantri ry:ltä rahoituspäätöksen vuosille 2001–2004. 
Leader-rahoituksen osuus oli noin 250 000 markkaa eli noin 43 000 euroa. Omara-
hoitusosuuden kattamiseksi Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistys sai onnekkaasti 
25 000 markan lahjoituksen Ålandsbankenin Pirkanmaan alueen luontotoimikun-
nalta Ahtialanjärven kunnostushankkeeseen. Loput tarvittavasta omarahoitusosuu-
desta katettiin lintuharrastajien ja muiden hankkeeseen osallistuneiden talkootyöllä. 
Hankkeen hallinnointi ja rahaliikenne oli Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistyksen 
kontolla lintuharrastajien vastatessa käytännön fyysisistä kunnostus- ja hoitotöistä.

Ahtialanjärven katsottiin sen keskeisestä sijainnista ja luontoarvoista johtuen 
sopivan luonnontuntemuksen ja ympäristönsuojelun opetus- ja valistuskohteeksi. 
Hoitotoimenpiteistä tulisivat rahoituspäätöksen mukaan hyötymään luonnon lisäksi 
myös kuntalaiset, ranta-asukkaat ja matkailuyrittäjät. Ahtialanjärven hoito- ja käyt-
tösuunnitelmassa tavoitteeksi asetettiin järven säilyttäminen ja parantaminen lintu-
vetenä (Lammi 2001). Leader-hankkeessa tavoitteiksi otettiin myös luontotietouden 
lisääminen ja Ahtialanjärven kehittäminen lintu- ja luontomatkailukohteena (Kantri 
ry 2001). Rahoituspäätöksessä mainittuja toimenpiteitä olivat luontopolun (kuva 13) 
ja liikuntarajoitteisille varustetun lintutornin rakentaminen, maiseman avaaminen 
rantapuustoa raivaamalla sekä kahlaajien ja sorsalintujen elinolojen parantaminen 
muun muassa niittämällä kaislikkoa ja poistamalla luhta-alueelta pensaikkoa sekä 
karjan laidunnuksella. Järven tilasta suunniteltiin kerrottavan julkaisuilla ja näytte-
lyillä sekä rakentamalla myöhemmin omana hankkeenaan opastuskeskus tai info-
piste Leader-hankkeessa järjestettävän lintutornin suunnittelukilpailun perusteella.

Mutkikkaat maanomistusolot ovat yksityisten lintuvesien kunnostusta hanka-
loittava tekijä, sillä kunnostustoimiin on oltava maanomistajien lupa, ja osakkailla 
saattaa olla erilaisia näkemyksiä tehtävistä toimista. Ahtialanjärvi on ns. yhteistä ve-
sialuetta eli useammalle kiinteistölle kuuluvaa yksityistä vesialuetta. Järvi on jaettu 
viiden osakaskunnan kesken. Ahtialanjärven Leader-hankkeessa saatettiin muun 
muassa osakaskuntien edustajia, kunnan edustajia ja ympäristökeskuksen edustajia 
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saman pöydän ääreen, mikä oli hankkeen vetäjän mukaan yksi sen merkittävistä 
saavutuksista [H20]. Ahtialan kalastuskunta oli kunnanvaltuutetun mukaan ainoa 
järvellä toimiva kalastuskunta ja siten hankkeessa keskeinen yhteistyökumppani. 
Muiden osakaskuntien osakkaiden kalastusinto kohdistui muualle, jos sitä oli lain-
kaan [H22]. Järven etelärannalla Vaihmalan osakaskunnassa on Lempäälän kun-
nalla suuri omistusosuus, joten osakaskunta oli siksi helppo kytkeä mukaan Lea-
der-hankkeeseen.

Ahtialanjärven rantamailla sijaitsee kaksi kartanoa, ja suurmaanomistajilla oli 
painava sanansa sanottavana järven asioista päätettäessä. Leader-hanketta koordi-
noinut Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistyksen henkilö käytti henkilökohtaisia 
suhteitaan ja keskusteluilla pehmitti maanomistajat hankkeelle myönteisiksi, niin 
että hoitotoimet voitiin ulottaa heidänkin mailleen. Kyl tää suurin piirtein koko järvi 
saatiin tän hankkeen myötä kytkettyä siihen mukaan, eri osakkaita vähän eri tavalla 
kohdellen [H20]. Maanomistajilla ja erityisesti Ahtialanjärven rannan kartanono-
mistajilla on ollut keskeinen rooli rauhoitettaessa järvi metsästykseltä. Natura 2000 
-alueilla on pääasiallisesti sallittu metsästys (Pitkänen 2005). Metsästystä on kat-
sottu tarpeelliseksi rajoittaa vain erityisen tärkeillä linnustonsuojelualueilla, joilla 
metsästys voisi haitata linnuston suojeluarvoja muun muassa muutonaikaisilla le-
vähdysalueilla. Yksityisillä luonnonsuojelualueilla metsästyksestä päättäminen on 
maanomistajan käsissä.

Vaikka Ahtialanjärvi kuului lintuvesien suojeluohjelmaan Naturaan liitettäessä, 
ei suojelua ollut järvellä vielä toteutettu ja järvi oli suojeltu ainoastaan kaavoituk-
sella. Ahtialanjärven itärannan osakaskunnan suuri osakas oli iäkäs kartanonherra, 
joka oli halunnut omilla maillaan suojella lintuja ja kieltänyt metsästyksen. Yhden 
osakaskunnan osalta metsästys oli tämän myötä käsitelty. Keväällä 2000 Ahtialan 
kalastuskunta päätti alkaa myydä sorsastuslupia kalastuskunnan taloudellisen tilan-
teen kohentamiseksi ja kalaistutusten mahdollistamiseksi. Omilla maillaan sorsas-
tuksen kieltänyt kartanonherra ei päätöksestä ilahtunut ja tiedusteli kalastuskun-
nalta, minkälaisista summista lupien myynnissä oli kyse. Tämän kuultuaan hän 
esitti, että maksaisi kalastuskunnalle omasta pussistaan vuosittain 1000 euroa, toi-
nen kartanonherra maksaisi toisen tuhatlappusen ja Lempäälän kunta vielä saman 
verran, jotta Ahtialan kalastuskunta luopuisi sorsastuksesta. Järjestely sopi kaikille, 
kalastuskunta kumosi aikaisemman päätöksensä myydä lupia ja epämuodollisella 
korvausjärjestelyllä Ahtialan osakaskunnan alue rauhoitettiin useamman vuoden 
ajan metsästykseltä [H22]. 

Vuonna 2002 Ahtialanjärvellä ryhdyttiin toteuttamaan lintuvesien suojeluohjel-
man mukaisia rauhoituksia. Ahtialan osakaskunnan alue, joka kattaa noin neljän-
neksen järvestä, perustettiin luonnonsuojelulain mukaan yksityiseksi luonnonsuoje-
lualueeksi, ja kalastuskunta sai ympäristöhallinnolta kertakorvauksen. Lempäälän 
ympäristönsuojeluyhdistys myönsi seuraavana vuonna ympäristöpalkinnot Ahtialan 
kalastuskunnalle ja kahdelle kartanonomistajalle ansioista Ahtialanjärven rauhoi-
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tuksessa. Ahtialan kalastuskunnan metsästyskiellon toivottiin toimivan esimerkki-
nä muillekin järven kalastuskunnille (LVS 12.6.2003). Loput Ahtialanjärvestä rau-
hoitettiin lintuvesien suojeluohjelman mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi vuonna 
2006.

Maanomistajien ja Pirkanmaan ympäristökeskuksen väliset neuvottelut lintu-
veden rauhoittamisesta luonnonsuojelualueeksi olivat osa Leader-hanketta, jossa 
Ahtialanjärven arvoa lintuvetenä pyrittiin nostamaan myös monin käytännöllisin 
toimin. Kesällä 2001 olivat lintuharrastajat aloittaneet niitot Lokkisaaressa, ja seu-
raavana vuonna saaren itä- ja pohjoisreunaa avattiin niitoilla edellisvuotta laajem-
min. Niittoa tehtiin osin tarkoitusta varten vuokratusta niittoveneestä käsin ja osin 
käsityönä. Kevättalvella 2003 Lokkisaaren keskiosiin kaivettiin kaivinkoneella allik-
ko, joka lisäsi mosaiikkimaisuutta ja vesialueiden ja kasvipeitteisten alueiden vaihte-
lua, ja siten saaren houkuttelevuutta kahlaajille. Kesällä 2003 Lokkisaaressa pesikin 
suokukko, ensimmäisen kerran 15 vuoteen Pirkanmaalla, ja pikkulokki vakiintui 
jälleen saaren linnustoon. Kahlaajia tavattiin saarella jo monipuolisesti, mutta kuiva 
syksy ei ollut otollinen suurempien lintumäärien pysähtymiselle (Mäkelä & Itkonen 
2009).

Allikoiden kaivamiseen oli Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Vaihmalan osa-
kaskunnan lupa. Kaivuita pohjustettiin ajelemalla saaressa traktorilla pitkin talvea, 
jotta maan pinta jäätyi kaivinkoneen kestäväksi. Järvellä tapahtuva liikenne herät-
ti lempääläläisissä kiinnostusta yhden kysyvän mielipidekirjoituksen verran, johon 
kunnostajat vastasivat toimivansa ympäristökeskuksen hyväksynnässä. Allikon kai-
vussa lokkisaarelaisten ja alueellisen ympäristökeskuksen sekä maanomistajan välille 
syntyi kuitenkin eripuraa. Ympäristökeskus ei antanut läjittää kaivettua maamassaa 
Lokkisaareen, vaan vaati sen kuljettamista pois saaresta. Maanomistajan toivee-
na oli, että maa olisi jätetty saareen, ja lintuharrastajat olisivat halunneet kehittää 
Lokkisaareen turvallisia pesimäalueita sorsille ja lokeille maata läjittämällä. Vasta-
hankaisuutta maan pois kuljetukseen lisäsi se, että operaatio tuli Leader-hankkeelle 
kalliiksi (Mäkelä & Itkonen 2009). Ympäristöviranomaisen näkemys oli kirjattuna 
Ahtialanjärvelle laadittuun hoito- ja käyttösuunnitelmaan, joka noudatteli lintuve-
sien kunnostuksen ohjeita:

[R]uoppausmassat on kuljetettava kuivalle maalle, vaikka tästä aiheutuu huo-
mattavia kustannuksia. Lampareiden tai väylien reunoille läjitetyt massat pen-
soittuvat muutamassa vuodessa, jolloin lintujen tarvitsema maaston avonaisuus 
häviää. Penkoille kasvaneet puut ovat sopivia tähystyspaikkoja variksille ja penkat 
hyviä kulkureittejä petonisäkkäille. (Lammi 2001, 21.)

Vaatimuksessa maan pois kuljettamisesta ei otettu huomioon käynnissä olevaa järven 
kunnostus- ja hoitohanketta ja sitä, että jatkuvalla hoidolla pusikoituminen voitai-
siin estää. Lokkisaarelaiset katsoivat, ettei heille, maanomistajankin vastustuksesta 
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huolimatta, jäänyt muuta mahdollisuutta kuin noudattaa viranomaisen määräystä. 
Saman vuoden syksynä saaren reunat avattiin kauttaaltaan ruovikoista niittämällä. 
Myös syksyn niitoissa syntyneet kasvijätteet edellytettiin kuljetettavaksi pois saares-
ta, mikä ei sekään ollut lokkisaarelaisten toiveiden mukaista. Heidän näkemykses-
sään kasvimassaakin olisi voitu hyödyntää saaressa linnuston hyväksi. Kasvijäte on 
lintuvesikunnostuksissa määrätty korjattavaksi pois, koska mätänevät kasvit lisäävät 
veden ravinteisuutta ja pohjaan painuessaan kuluttavat happea. Kelluva kasvimassa 
saattaa aiheuttaa myös maisema- ja hajuhaittoja ja toimia kasvualustana vesikasveille 
rehevöittäen lintuvettä edelleen (Mikkola-Roos & Niikkonen 2005).

Kevättalvella 2004 Lokkisaareen kaivettiin koneellisesti useampia pieniä alli-
koita kuorimalla isosorsimokasvustoa pois juurineen. Pääosa maa-aineksesta kulje-
tettiin edelleen ympäristökeskuksen vaatimuksesta saaresta pois. Kunnostustoimet 
uhkasivat pysähtyä maanomistajan hermostuttua maan pois kuljettamisesta, ja 
lokkisaarelaiset olivat hankalassa välikädessä. Loput maamassat päätettiin läjittää 
saareen ja kunnostajat tekivät omaa näkemystään noudatellen kaapimisaineksesta 
jokusia korotuksia lokkiyhdyskunnan puolelle. Korotusten tavoitteena oli lintujen 
pesimämenestyksen turvaaminen vedenpinnan vaihteluissa. Sateisen kevään vuoksi 
vedenpinta nousi säännöstelystä huolimatta nopeasti, mikä heikensi lintujen pesimä-
menestystä. Lokkien ja vesilintujen pesiä jäi veden alle eikä esimerkiksi suokukol-
le jäänyt mahdollisuutta asettua pesimään. Ruovikoiden niitto toteutettiin jälleen 
syksyllä, ja lisäksi allikoiden ympäristöä muokattiin maata kääntämällä. Vuonna 
2005 hoitotoimet olivat edellisvuosien kaltaisia. Kevättalvella tehtiin entistä laajem-
pia konekaivuita. Maa-ainesta läjitettiin saaren reunamille muun muassa lokkien 
pesintöjä hyödyntämään. Syksyn niitot alkoivat helpottua kun edellisvuosien työllä 
isosorsimokasvuston pinta-alasta oli saatu valtaosa hävitetyksi.

Lokkisaaren kunnostajat ovat hoitotöiden ohessa havainnoineet saaren ja laajem-
min Ahtialanjärven linnustoa tiiviisti ja ovat laatineet hoitotoimista raportteja, joista 
selviävät toimien tulokset linnuston monipuolistumisena. Ahtialanjärven linnustoa 
on seurattu varsin tiiviisti jo 1960-luvulta (Mäkelä 2001), joten kunnostuksen ja hoi-
don vaikutuksia on voitu verrata seuranta-aineistoon usean vuosikymmenen ajalta. 
Tämä lisää kohteen arvoa, sillä monilta lintuvesiltä ei vastaavaa seuranta-aineistoa 
ole. Lintuvesien suojelussa on painotettu pesimälajistoa, mutta muutonaikaisen lajis-
ton kertymät voivat olla merkittävämpi suojeluperuste (Mikkola-Roos & Niikkonen 
2005) ja siksi myös muutonaikainen seuranta on tärkeää.

Lokkisaaren kunnostajat ovat edenneet töissä samanaikaisesti sekä suunnitel-
mallisesti että kokeillen, kehitellen saareen lajikohtaisesti sekä pesimä- että muut-
tolinnustolle sopivaa ympäristöä. Kunnostajien kokeilevaa toimintatapaa ja sen li-
mittymistä lajiston havainnointiin kuvaa esimerkiksi seuraava katkelma raportista 
vuodelta 2004:
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Edellissyksyn ruovikkoniittojen ja kevättalven toimenpiteiden, sekä jälleen ko-
neaurauksen ansiosta, saari oli nyt keväällä ensi kertaa liki kauttaaltaan mata-
lana reunoja myöten. Tämän seurauksena tapahtui jälleen merkittävä positiivi-
nen muutos linnustossa. Lapasorsien ja tukkasotkien kannat kohosivat jo todella 
huomattaviksi. Saaren pohjois- ja länsipuolen niityiltä löydettiin pieneltä alalta 
muun muassa seitsemän lapasorsan munapesää. Lokkiyhdyskunnassa pesi lisäksi 
yhdeksän paria tukkasotkia ja punasotkiakin kolmisen paria. Vastaavia lapasor-
san ja tukkasotkan pesimistiheyksiä ei Pirkanmaalla ole todettu vuosikymmeniin. 
Sekä pikku-, että naurulokkikanta jatkoi sekin kasvuaan, pikkulokkeja oli nyt jo 
noin 50 paria. Punajalkavikloja oli soitimella parhaimmillaan jopa kolme paria, 
mutta suokukon yrityksistä jäädä pesimään ei nyt ollut merkkejä. Mahdollisina 
uusina pesimälajeina kiinnostusta saareen osoittivat jouhisorsa ja töyhtöhyyppä. 
(Mäkelä & Itkonen 2009.)

Kesäkuussa 2004 saatiin osoitus siitä, kuinka Ahtialanjärven kunnostustoimet tuot-
tavat tulosta paitsi pesimälinnuston, myös harvinaisten lintuvieraiden muodossa. 
Isovesipääsky tavattiin ensimmäistä kertaa Pirkanmaalla, ja kyseessä kerrottiin ole-
van erityisen tarunhohtoinen laji, joka pesii luoksepääsemättömillä arktisilla saarilla 
Jäämeressä. Lempäälän-Vesilahden Sanomat (17.6.2004) kertoi linnun löytymisestä 
ja bongaustapahtumasta:

Torstai-iltana 10. kesäkuuta Ahtialanjärvellä soudellut lintuharrastaja Tatu It-
konen ei ollut uskoa silmiään, kun sotkaparvea kiikaroidessaan näkökenttään ui 
pieni kirkasvärinen kahlaajalintu, isovesipääsky. Tatulle tuli kiire soutaa rantaa 
ilmoittamaan havainnosta muille harrastajille. Puoli tuntia myöhemmin tieto 
suurharvinaisuudesta tavoitti Bongariliiton lintutiedotuksen välityksellä tuhat-
kunta harrastajaa, joista monen illanviettoon tulikin äkillinen muutos: retki 
Lempäälän Ahtialanjärvelle.

Ensimmäiset bongarit saapuivat muutamassa minuutissa ja puolen tunnin kulut-
tua paikalla oli jo viitisenkymmentä pirkanmaalaista lintuharrastajaa. Kaikkiaan 
Ahtialanjärvellä vieraili isovesipääskyä katsomassa satamäärin lintuharrastajia, kau-
kaisimmat lehden mukaan Kuusamosta saakka. Ahtialanjärvi osoitti vetovoimansa 
paitsi linnuille, myös lintuharrastajille, ja onnistuneet kunnostustoimet saivat valta-
kunnallista näkyvyyttä harrastajayhteisössä.

Leader-hankkeeseen osallistujat joutuivat toteamaan järven olevan niin iso, et-
teivät voimavarat riittäisi kaikkien rantojen käsittelyyn. Niinpä kunnostus- ja hoi-
totoimet keskitettiin Lokkisaareen ja järven rantoja raivattiin hankkeen aikana vain 
joiltain osin. Lintuja harrastavan Lempäälän kunnanpuutarhurin johdolla oli nii-
tetty säännöllisesti myös kuntakeskuksen puoleista rantaa. Rantaluhdan avoimena 
pitämiseksi ryhdyttiin suunnittelemaan laidunnusta Ahtialan kylän rantaan. Vaik-
ka laidunnusta ei suunniteltu Ahtialanjärven kartanonomistajien maille, oli koko 
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hankkeen onnistumiseksi tarpeen saada paikalliset kartanonherrat myötämielisiksi 
laidunnukselle. Viereisen kartanon omistajan mielipide oli ensin, että Ahtialanjärven 
rannalla ei ole koskaan karja laiduntanut, eikä laidunna [H20]. Tilannetta mutkisti 
se, että laiduntava karja kuului toiselle hämäläiselle kartanonisännälle, jonka karjaa 
oli maisemanhoitotöissä myös Valkeakoskella ja Porvoossa (LVS 7.6.2004). Paikal-
lisella kartanonherralla oli iso kynnys sallia toisen kartanonomistajan eläinten tulo 
naapuriinsa. Leader-hankkeen vetäjä onnistui kuitenkin saamaan tämän neuvotte-
luissa suostuvaksi. Laidunnuksen mahdollisti myös maatalouden ympäristöhoidon 
erityistuki.

Laidunnus herätti paikallisissa epäilyjä myös ”päästöjensä” ja rehevöittävän vai-
kutuksensa osalta [H18]. Maatalouden päästöistä on käyty julkisuudessa paljon kes-
kustelua ja asukkaat tulkitsivat keskustelun liittyvän laidunnukseen suoraviivaisesti 
siten, että jos muutenkin ollaan tiukkoja päästöjen suhteen, ei lehmiä pidä tuoda 
vesistön äärelle laiduntamaan. Laiduntavien lehmien rehevöittävä vaikutus on kui-
tenkin ilmeisen pieni verrattuna laidunnuksesta parhaimmillaan saatavaan hyö-
tyyn. Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistyksen toimijat rakensivat talkoilla osana 
Leader-hanketta laidunta ympäröivän 700 metriä pitkän piikkilanka-aidan ja myös 
Lempäälän kunta osallistui talkoisiin ja kustannuksiin. Kesäkuun alussa 2004 kym-
menen simmental-rotuista emolehmää vasikoineen kirmasi kesälaitumelle Ahtialan-
järven rannalla. Lehmien omistaja vuokrasi rantaniityn ja metsikön maanomistajilta 
laidunnukseen seitsemäksi vuodeksi.

Lokkisaarelaiset joutuivat kuitenkin pettymään laidunnuksen tehoon rannan 
avoimena pitämisessä. Me tehtäis paljon parempaa jälkeä ihan käsityönä, että siitä 
ei oo mitään hyötyä [H14]. Laiduntavaa karjaa oli alueeseen nähden liian vähän, 
eikä laidunnuspainetta kohdistunut riittävästi ranta alueelle. Lehmillä oli tarpeeksi 
syötävää muualla, eivätkä ne joutuneet ruokailemaan hankalakulkuisella luhdalla. 
Laidunkausi jäi myös lyhyeksi: Ne on niin kalliita ne lehmät ettei niitä kannata pitää 
ulkona [H14]. Lokkisaarelaiset katsoivat, että laidunnus oli lopulta rahan tuhlaamis-
ta ja se olisi voitu käyttää paljon tehokkaammin käsin tehtävissä kunnostustöissä. 
Rantaniittyjen hoidon sudenkuopiksi laidunnuksella mainitaan myös lintuvesien 
kunnostushankkeiden parhaita käytäntöjä esittelevässä raportissa juuri laiduntavien 
eläinten hankala saatavuus, liian vähäinen laidunpaine ja lyhyt laidunnusaika ny-
kyisten eläintenpitokäytäntöjen suosiessa karjan sisällä pitämistä (Mikkola-Roos & 
Niikkonen 2005). Ahtialanjärvellä laidunnuksen riskit eläinten omistajalle konkre-
tisoituivat siten, että yksi laiduntavista lehmistä juuttui kiinni upottavaan luhtaan 
ja jouduttiin vetämään sieltä pois [H18]. Parhaimmillaan laidunnus voi kuitenkin 
toimia monivaikutteisena luonnon- ja maisemanhoitona, sillä rantaniittyjen laidun-
nus on myös tärkeää perinnebiotooppien hoitotyötä.

Lintujärven kunnostustoimet eivät ole kaikilta osin sopineet saumattomasti yk-
siin järven virkistyskäytön kanssa. Naurulokkiyhdyskunnan menestyminen ei ole 
ollut kaikille mieluista, kuten käy ilmi Lempäälän-Vesilahden Sanomien otsikosta 
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22.7.2002: Lokinosumat ärsyttävät veneenomistajia. Nimimerkki ”Luonnon ystävä 
rajaan asti” puuttui samaan aiheeseen mielipidekirjoituksessaan 20.2.2003. Hän 
piti lokkiyhdyskuntaa ulosteiden määrän ja lokkien kirkumisen aiheuttaman me-
lusaasteen vuoksi ympäristö- ja terveysriskinä, minkä lisäksi lokinpoikaset toikka-
roivat kirjoittajan mukaan talojen pihoissa ja maanteillä vaaratilanteita aiheuttaen. 
Kirjoittaja toivoi keinoja lokkien häätämiseksi ja yhdyskunnan pienentämiseksi jo 
siitäkin syystä, että väitti naurulokkien olevan melkoisia muna- ja poikasrosvoja ja 
karkottavan muut linnut pesimästä Ahtialanjärveltä. Samassa yhteydessä kirjoitta-
ja nosti esiin Lokkisaaressa tehdyt kaivutyöt ja ihmetteli kenen mandaatilla niitä 
tehtiin. Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistyksen jäsen ja toinen lokkisaarelaisista 
vastasivat ”Luonnon ystävälle” (LVS 24.2.2003) ja oikaisivat kirjoituksessa esiinty-
neitä virheellisiä näkemyksiä. He muistuttivat naurulokin olevan rauhoitettu laji ja 
sen pesäpaikan hävittämisen siten rikos. Naurulokit eivät lokkisaarelaisen mukaan 
estä muita lajeja pesimästä vaan päinvastoin toimivat kirkuessaan tarpeellisena häly-
tysjärjestelmänä muille linnuille petoeläinten lähestyessä, ja mahdollistavat näin esi-
merkiksi sotkien pesinnän naurulokkikolonian suojissa. Myöhemmin veneilyseura 
on ehdottanut laiturimaisten rakenteiden tekoa lokkien oleskeltavaksi Lokkisaareen, 
jotta mittava lokkiyhdyskunta ei keskittäisi kaikkia ”päästöjään” venelaitureille.

Talvella 2007 Ahtialanjärvellä eivät olleet törmäyskurssilla niinkään virkistys-
käyttö ja luontoarvot vaan erilaiset virkistyskäytön muodot. Järven jäälle pohjois-
pään lahdenpoukamaan oli aurattu jäärata, jossa ajettiin autoilla jäärata-ajoa. Jär-
ven jäällä hiihtäjät ja pilkkijät hermostuivat jäärata-ajosta aiheutuvaan meluun ja 
pakokaasuihin. Huolta herätti myös se, että autoja säilytettiin kevättalvella järven 
jäällä, ja jään sulaessa autot olisivat painuneet järven pohjaan. Lehdissä käydyn kes-
kustelun seurauksena jäärata-autot vietiin pois jäältä, mutta hiihtäjät olivat edelleen 
huolissaan jäällä ajettavasta ”moottorikelkkarallista”. Järkevän kelkkailun kannatta-
jat totesivat paikallislehdessä ”muutaman häirikön pilaavan kaikkien kelkkailijoiden 
maineen” (LVS 18.2.2008). Kunnan ympäristösihteerikin oli sitä mieltä, että reitillä 
pysyvälle kelkkailulle järven jäällä ei sinänsä olisi estettä, mutta valvonta on käy-
tännössä hankalaa. Lempäälän kunnan liikunta- ja nuorisojaosto esitti ja ympäris-
tösihteeri valmisteli rakennus- ja ympäristöjaostolle esityksen, että kunta hakisi Pir-
kanmaan ympäristökeskukselta jäälläajokieltoa järvelle (Aamulehti 2.3.2007). Jäällä 
ajaminen oli aikaisemman päätöksen mukaan jo kielletty maaliskuun puolivälistä 
lähtien. Lempäälän kunnanhallitus pyysi jäälläajokieltoa Pirkanmaan ympäristö-
keskukselta, ja kuulemisajan jälkeen kielto astui voimaan tammikuussa 2008 (LVS 
4.1.2008). Kielto ei koskenut moottorikelkoilla tapahtuvaa hiihtolatujen tekemistä, 
retkiluisteluradan ylläpitotöitä eikä vesihuoltolaitoksen kunnossapitoon liittyviä töi-
tä. Lokkisaaren kunnostustöihin liittyvä mahdollinen moottoriliikennöinti ei pää-
töstä valmisteltaessa ilmeisesti noussut esiin.

Ahtialanjärven Leader-hanke toi onnistuneesti eri tahoja yhteisen lintuveden 
kunnostushankkeen taakse, mutta täysin ei ristiriidoilta vältytty. Seuraavana veden-
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jakajana hankkeessa kohosi esiin lintutorni, jota on erään mielipidekirjoituksen mu-
kaan suunniteltu vuosien varrella kuin Iisakin kirkkoa (LVS 5.3.2009). 

6.4 Lintutorni joka ei toteutunut

Leader-hankkeessa oli tarkoitus rakentaa luontopolku Ahtialanjärven rantaan. Sa-
moihin aikoihin hankkeen kanssa vuonna 1999 oli käynnistynyt läheisen Laason-
portin asuinalueen suunnittelu, jonka yhteydessä tehtiin lakisääteinen arviointi 
asutuksen Natura-alueeseen kohdistuvista vaikutuksista. Huolta herätti, että järven 
rantaan tehtävästä luontopolusta muodostuisi uuden alueen asukkaille koiranulkoi-
lutusreitti, ja polulla liikkuminen häiritsisi järvellä pesiviä lintuja. Luontopolun ra-
kentamisesta luovuttiin ja asukkaiden liikkuminen suunniteltiin hankkeen vetäjän 
mukaan ohjattavaksi polkuja pitkin olemassa olevan lintutornin suuntaan [H20]. 

Ahtialanjärven itärannalla on 1990-luvun alussa Lempäälän kunnan ja Valkea-
kosken lintumiesten yhdessä rakentama perinteinen puurakenteinen lintutorni. Tor-
nin rakentamisesta neuvoteltiin pitkään kartanonomistajan kanssa, jonka maille 
se lopulta rakennettiin, ja kartanonomistaja suostui jättämään pellon pientareelle 
kulkuväylän tornille. Leader-hankkeessa kunnostettiin lintutornille vievää polkua. 
Suureen rooliin hankkeessa nousi uuden lintutornin suunnitteleminen järven etelä-
rannalle, sillä olemassa olevasta tornista ei näe Lokkisaareen, jonne linnuston moni-
muotoisuus on hoitotoimien ansiosta keskittynyt. Saareen ei näe sitä lähinnä olevalta 
järven etelärannaltakaan, sillä ”saari” on hädin tuskin vedenpinnan yläpuolella ole-
vaa kosteikkoa ja luhtaa. Kasvillisuuden noustessa kesällä linnut saavat olla saaressa 
varsin hyvin katseilta suojassa. Luhta-alueella kulkeminen on hankalaa eikä tietysti 
pesimärauhan vuoksi sallittuakaan. Eri tahot pitivät lintutornin saamista tärkeänä, 
jotta lintuharrastajat ja muut kuntalaiset pääsisivät osallisiksi kunnostus- ja hoito-
töiden tuloksista. Tornin ja sen tuoman näköyhteyden luomista pidettiin tärkeänä 
myös yleisemmän hyväksynnän saamiseksi hankkeelle [H22].

Lintutornia ei ollut mahdollista toteuttaa Leader-rahoituksella, vaan sen ra-
kentaminen olisi vaatinut oman investointihankkeensa, mutta tornin suunnittelu 
aloitettiin osana hanketta. Tornin saaminen Ahtialanjärven rantaan oli paitsi lin-
tuharrastajien, myös Lempäälän kunnan matkailutoimen intresseissä. Paikalliset 
lintuharrastajat ovat arvioineet Ahtialanjärvellä käyvän parituhatta lintuharrastajaa 
vuodessa. Kävijämäärän arveltiin lisääntyvän merkittävästi suotuisaan paikkaan si-
joitetun lintutornin myötä (Metsähallitus et al. 2012). Matkailuviranomaisen lisäksi 
Leader-hankkeen vetäjä ja kunnanjohtaja innostuivat ajatuksesta, että torni toimisi 
Valkeakosken suunnasta tultaessa eräänlaisena Lempäälän porttina ja maamerkki-
nä. Heräsi ajatus, että torni toistaisi Lempäälän logon muotoa ja se tehtäisiinkin pe-
rinteisen puurakenteisen lintutornin sijaan teräksestä. Leader-hankkeen vetäjä tilasi 
alustavat torniluonnokset paikalliselta arkkitehdilta. Suunnitelmia esiteltiin näyttä-
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västi alueen päälehti Aamulehdessä (6.3.2004) ja paikallisessa Lempäälän-Vesilah-
den Sanomissa. Tornia kuvattiin muun muassa seuraavasti: 

Torni olisi kaikkea muuta kuin perinteinen lyhtypylväistä koottu ”hirvilava”. 
[…] Uusi lintutorni olisi teräsrakenteinen, kevyt, ilmava, luja ja lennokas. […] 
Tornia ei toteutettaisi lintubongareiden ehdoilla, vaan sen on tarkoitus palvella 
aivan kaikkia kuntalaisia vauvasta vaariin. (LVS 11.3.2004.)

Lempäälän kunnanvaltuusto myönsi vuoden 2004 talousarvioon 38  000 euron 
määrärahan suunnitellun kaltaisen lintutornin saamiseksi järven etelärannalle. Tor-
nin rakentamisesta järjestettiin tarjouskilpailu, johon tuli vain yksi 80 000 euron 
vastaus. Hinta herätti hämmästelyä, ja asiasta vihiä saanut Aamulehti otsikoi etusi-
vullaan 4.4.2005 ”Lempäälään maan kallein lintutorni”. Sisäsivun otsikosta paljastui 
vielä toinenkin ongelma tornin toteutuksessa: ”Suomen kallein lintutorni on liian len-
nokas ja matala lintuharrastukseen”. Lempäälän logoa muistuttavan teräsrakenteisen 
tornin korkeudeksi oli suunniteltu vain viisi metriä, ja lintuharrastajat kritisoivat, 
ettei korkeus riittäisi näkemään koko Ahtialanjärvelle. Tornin muoto oli myös sellai-
nen, että ylätasanteelle mahtuisi kerrallaan vain muutama ihminen ja kaukoputkien 
kanssa tulisi ahdasta. Lokkisaarelaiset pitivät ajatusta lintutornista, jota ei tehtäisi 
lintuharrastajia varten älyttömänä. Tarve luoda tornista jonkinlainen tilataideteos 
kertoo siitä, ettei kaikilla taholla ymmärretty lintumatkailussa mahdollisesti olevaa 
potentiaalia: Ahtialanjärvelle tultaisiin katsomaan lintuja, ei tornia.

Lempäälän tornihankkeen valmistelijat yksinkertaistivat tornisuunnitelmia ja 
tornin korkeutta nostettiin Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen palautteen 
perusteella. Tornin toteuttamisesta järjestettiin uusi tarjouskilpailu teräsalan yrit-
täjille. Lempäälän kuntapäättäjät olivat kuitenkin säikähtäneet tornin kustannuksia 
ja hankkeen saamaa julkisuutta ”Suomen kalleimpana lintutornina” sekä lintuhar-
rastajien siihen kohdistamaa kritiikkiä. Niinpä kunta vetäytyi lintutornihankkeen 
tukemisesta ja veti talousarviosta pois suunnittelun jälkeen jäljellä olleet rahat (LVS 
1.12.2005). Kunnanhallituksen päätös oli pettymys tornihankkeen valmistelijoille ja 
myös hanketta ajaneelle keskustalaiselle valtuutetulle, joka kuvasi hankkeen kaatu-
mista seuraavasti: Sitten nää, no nimiä mainitsematta, populistiset paikallisvaikuttajat 
aloitti ne riekkujaiset, että siinä oli monta yleisönosastokirjoitusta kuinka tämä kaikki on 
vanhuksilta pois ja tämmöstä, kerskarakentamista Lempäälässä [H22]. Valtuutettu piti 
lyhytnäköisenä tornihankkeesta luopumista, sillä torni olisi hänen mukaansa keino 
voittaa suuri yleisö luonnonsuojelutoimien puolelle.

Lokkisaarelaiset näkivät lintutornihankkeen kariutumisessa onnea onnettomuu-
dessa: kun lintuharrastukseen huonosti sopiva maamerkkitorni jäi toteutumatta, on 
paikalle edelleen mahdollista saada lintuharrastusta palveleva torni. Tornihanketta 
ei takaiskusta huolimatta kuopattu. Vuonna 2007 ympäristönsuojeluyhdistys haki 
ja sai kunnalta 1000 euroa omatoimirahaa tornin suunnitteluun. Leader-hanketta 
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vetänyt ympäristönsuojeluyhdistyksen jäsen totesi kuitenkin tässä vaiheessa, ettei 
hänellä tai yhdistyksellä olisi voimavaroja lähteä viemään hanketta eteenpäin, vaan 
se olisi lintumiesten homma [H20].

Tornin tarve nousi uudelleen esiin kesäkuussa 2008, kun Ahtialanjärvi vastaan-
otti seuraavan harvinaisen lintuvieraansa. Lempäälän-Vesilahden Sanomat uutisoi 
etusivullaan 9.6.2008: ”Lintuharvinaisuus toi ruuhkan Ahtialanjärvelle. Bongaajat 
kaipaavat havainnointia helpottavaa lintutornia.” Havainto harvinaisesta Amerikan 
vieraasta keltajalkaviklosta (Tringa flavipes) oli kolmas Suomessa. Aikaisemmin lajin 
oli nähnyt Suomessa vain neljä ihmistä, mutta nyt Ahtialanjärvellä sadat bongarit 
pääsivät lisäämään lajin pinnalistalleen. Linnun löysivät ja tiedon siitä välittivät Lok-
kisaaren kunnostajat. Tatu Itkonen kuvasi Linnut-lehden harvinaisuushavainnoista 
kertovalla palstalla keltajalkaviklon määritystilannetta:

Lintu oli liian pitkänomainen niin liroon kuin lampivikloonkin verrattuna, ja 
ruokailuasento omintakeinen, johtuen pitkistä jaloista. Se vaikutti punajalkavik-
loakin kookkaammalta. Huomio kiinnittyi myös tummiin siiven kärkiin ja lin-
nun lennähtäessä näkyi sen liromainen yläperä. Lopulta keltaiset jalat erottuivat. 
Tuntomerkkien myötä jännitys vapautui Rainerin raikuvaan määrityskarjaisuun: 
”Meillä on keltajalkaviklo tossa!” ja hysteeriseen nauruun, sekä allekirjoittaneen 
asiaankuuluvaan suomalaiskansalliseen voimasanaosioon. (Itkonen 2008.)

Ulkoasultaan vaatimattoman linnun havaitsemista kaukoputkella heinikosta 500 
metrin päästä pidettiin varsinaisena urotyönä, ja moni lintuharrastaja joutuikin te-
kemään Ahtialanjärvelle useamman visiitin ennen kuin sai keltajalkaviklon näköpii-
riinsä [H24]. Tornin puuttumista harmiteltiin, sillä yläilmoista linnun havaitsemi-
nen olisi helpottunut.

Lintujen tarkkailua ja havainnointia lokkisaaresta helpottaisi suuresti kunnolli-
nen lintutorni, joka samalla kokoaisi myös lintuharrastajat yhdelle alueelle. Ym-
päristöään korkeammasta tornista myös lokkisaaren heinikon seassa piileskelevä 
keltajalkaviklo olisi paremmin havaittavissa, ja kuka tietää, mitä muita lintuja 
saaren kätköissä onkaan kevään mittaan piipertänyt. (LVS 9.6.2008.)

Keltajalkaviklon vierailun myötä Lempäälässä havahduttiin massabongauksen tuo-
maan pysäköintiongelmaan, joka ei poistuisi lintutornin myötä. Bongarit ruuhkaut-
tivat Valkeakoskentien pitkältä matkalta Ahtialanjärven lähistöllä ja lempääläläiset 
ihmettelivät mistä oli kysymys. Lintutornin puuttuessa jotkut bongareista olivat kii-
venneet järven rannassa sijaitsevan kunnan vedenottamon katolle saareen nähdäk-
seen. Tapausta ei Lempäälässä puheitta ohitettu. Lokkisaaren kunnostajat osoittivat 
tilanteessa yksityisyritteliäisyyttä ja soutivat maksusta innokkaita bongareita lähem-
mäs Lokkisaarta keltajalkavikloa katsomaan.
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Vuonna 2009 lokkisaarelaiset tekivät Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen 
kautta Lempäälän kunnalle aloitteen, jossa esitettiin paitsi jälleen kerran lintutornin 
saamista järven etelärannalle, myös jatkorahoitusta hoitotoimille ja linnuston tark-
kailun edistämistä rakentamalla piilokoju Lokkisaareen. Lintuharrastajat esittivät 
hoitotoimien laajentamista läheiselle Sarvikkaan luhta-alueelle. Kunnan ympäristö-
jaosto myönsi 700 euron avustuksen yhdistykselle Ahtialanjärvellä tehtäviin hoito-
toimiin. Lintutornin toteuttaminen otettaisi esille vuoden 2010 talousarvioesityksen 
laadinnan yhteydessä (LVS 27.4.2009). Budjettikäsittelyssä lintutorni pudotettiin lo-
pulta pois seuraavan vuoden talousarviosta. Tornin saaminen järven etelärantaan on 
ollut yksimielisesti kaikkien tapauksen toimijoiden tavoitteena, mutta epäonnisesti 
hanke on kerta toisensa jälkeen kaatunut eri syistä, lähinnä rahoituksen puutteessa. 
Lintutornin puuttuminen on osaltaan saanut aikaan sen, ettei Ahtialanjärvestä ole 
tullut niin suosittua lintujen tarkkailukohdetta kuin se linnustonsa monipuolisuu-
den perusteella voisi olla. Tornin puuttuminen on välillisesti vaikuttanut siihen, et-
teivät Lokkisaaren kunnostajat ole saaneet harrastajayhteisöltä enempää tukea.

6.5 Harrastajien ja hallinnon toimintatavat erkanevat

Ahtialanjärven Leader-hanke päättyi virallisesti vuonna 2004. Leader-hankkeen 
käynnistäneet lintuharrastajat, lokkisaarelaiset, jatkoivat kunnostus- ja hoitotoimia 
saaressa itsenäisesti eivätkä juuri olleet osallisina lintutornia koskeneessa kuohunnas-
sa. Leader-hankkeen vetäjä, Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistyksen toimija, oli 
hankkeen päättyessä uupunut. Hankkeen vetäjä oli panostanut paljon näyttävän ja 
matkailunkin kannalta merkittävän lintutornin saamiseksi Ahtialanjärven rannal-
le. Lintutornin yhteyteen oli suunniteltu järviluonnosta kertovaa infopistettä, jota 
varten hankkeen vetäjä oli tuottanut 16 infotaulua. Kun torni ei toteutunut, osa 
tauluista kiinnitettiin järven itärannalla olevalle vanhalle tornille vievän polun var-
teen. EU-rahoitteinen hanke oli vapaaehtoistoimijoille byrokratialtaan varsin raskas, 
mitä osaltaan lisäsi hankkeen ajoittuminen ajankohtaan, jolloin Suomen valuutta 
muuttui markasta euroksi. 

Siinä alkuun hankkeessa oli ongelmana se että piti niitä summia vääntää mar-
koista euroiksi. TE-keskus valvoi kaikkea ihan sentilleen, että kyllä siellä haettiin 
joskus ihan yhtä senttiäkin. […] Oli se kyllä jotenkin vaikeeta, hieman liian vai-
kee meidän… (naurahtaa) [H20]

Hankerahojen tilityksessä oli viiveitä, mistä johtuen hankkeen vetäjä jopa lainasi 
hankkeelle omista rahoistaan. Lintutornista koitunut eripura lintuharrastajien ja 
hankkeen vetäjän ja muiden matkailuorientoituneiden välillä oli varmasti myös yksi 
syy siihen, että hankkeelle ei ryhdytty suunnittelemaan jatkoa. 
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Lintumiesten näkövinkkeli on niin ahdas, että tornin kannalta ei ole väliä minkä 
näköinen ja missä paikassa se torni on, kunhan siitä näkee lintuja hyvin. Ja taasen 
mä olen tässä ympäristönsuojeluyhdistyksen näkövinkkelistä, että se ympäristö on 
myöskin tärkeä. Ja tässä on ollut tietynlainen ristiriita, mikä on ollut ylivoimai-
nen ylitettäväksi. [H20]

Lintutornihankkeesta näyttää muodostuneen jonkinlainen arvovaltakysymys. Lin-
tuharrastajilla oli tornille vain yksi vaatimus – että sieltä näkisi lintuja. Vuonna 2005 
Leader-hankkeen päätyttyä Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistys kuitenkin myönsi 
ympäristöpalkinnot Ålandsbankenille ja Pirkanmaan lintutieteelliselle yhdistyksel-
le molempien merkittävästä panoksesta Ahtialanjärven kunnostushankkeessa (LVS 
13.6.2005). Lintuharrastajista palkinnon ottivat itseoikeutetusti vastaan Lokkisaa-
ren kunnostajat. Leader-hankkeen päättyminen ei lokkisaarelaisille tarkoittanut hoi-
totoimien päättymistä, vaan heille oli selvää, että hankkeessa saavutettuja tuloksia 
tulisi ylläpitää jatkossakin hoitotoimin, ja Ahtialanjärven ja laajemmin läheisen Sar-
vikkaan alueen lintuarvoja olisi mahdollista kehittää edelleen (Mäkelä & Itkonen 
2009). Myös valtakunnallisissa lintuvesien kunnostuksen ja hoidon ohjeistuksessa 
painotetaan jatkuvan hoitotyön merkitystä kertaluonteisten kunnostushankkeiden 
lisäksi (Mikkola-Roos & Niikkonen 2005).

Leader-hankkeen tavoitteena oli ollut, että vapaaehtoistoimijat ja yhdistykset oli-
sivat hankkeessa kunnostus- ja hoitotyön käynnistäjinä, mutta vastuu Natura-järven 
luontoarvojen ylläpidosta siirtyisi sitten Pirkanmaan ympäristökeskukselle. Ympä-
ristökeskuksen rooli oli hankkeessa vetäjän mukaan kuitenkin liian heikko, eikä 
ympäristökeskuksen edustaja osallistunut aktiivisesti hanketapaamisiin.

Ei sieltä nyt varsinaista apua tullut, ei asiantuntemusapua eikä muuta apuakaan. 
Eikä se ympäristökeskus ole vieläkään noteerannut tätä Ahtialanjärveä sen vaa-
timassa merkityksessä. Se ei ole missään heidän virallisissa toimenpideohjelmissa, 
että he tekis mitään siellä. Tää on kyllä musta suorastaan häpeä. [H20]

Vuonna 2006 alueellinen ympäristökeskus myönsi hakemuksesta Pirkanmaan lintu-
tieteellisen yhdistyksen kautta 3000 euroa Ahtialanjärven hoito- ja kunnostustöihin. 
Seuraavana vuonna tukea ei enää saatu, koska Ahtialanjärven hoito- ja käyttösuun-
nitelman voimassaolo päättyi vuonna 2006. Viranomaisen näkökulmasta alueen 
hoidon tuli luonnonsuojelulakiin nojaten perustua suunnitelmaan, johon olisi yh-
dessä kirjattu tavoiteltavat arvot ja tarvittavat toimenpiteet. Ahtialanjärven aikaisem-
paan hoito- ja käyttösuunnitelmaan oli kirjattu vuonna 2006 laadittavaksi yhteenve-
to, jossa tarkasteltaisi toimenpiteiden tuloksia ja arvioitaisi hoitotoimien jatkamisen 
tarvetta (Lammi 2001). Tätä tarkastelua ei tehty, eikä hallinnolla ollut resursseja 
hoito- ja käyttösuunnitelman päivittämiseen. Lokkisaarelaisten näkökulmasta hoi-
totoimien jatkuvuuden suhteen ajauduttiin ikävään hallinnolliseen välitilaan.
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Tuen myöntämisen esteeksi kerrottiin ympäristökeskuksen taholta myös, ettei 
alueellisella viranomaisella ollut käytettävissään vapaasti eri hankkeisiin kohdistet-
tavaa rahaa, vaan ympäristökeskus joutuisi erikseen hakemaan rahoitusta kuhunkin 
hankkeeseen ympäristöministeriöltä. Lokkisaarelaiset eivät olleet tietoisia tästä ei-
vätkä hakuajoista, ja niinpä tuki Ahtialanjärven hoitotoimiin vuodelle 2007 ei ehti-
nyt ympäristökeskuksen budjettiin. Ympäristöhallinnon näkökulmasta vahvistettua 
hoitosuunnitelmaa pidettiin välttämättömänä edellytyksenä hoitotöiden rahoittami-
selle ja lokkisaarelaiset luvattiin kutsua hoidon ja käytön suunnitteluun mukaan, 
kun suunnittelutyö pääsisi käynnistymään. Sama tilanne toistui seuraavinakin vuo-
sina: lokkisaarelaiset hakivat tuloksetta ympäristökeskukselta tukea Ahtialanjärven 
hoitotoimiin.

Lokkisaarelaiset olivat ympäristökeskuksen tuen puutteesta turhautuneita ja ym-
mällään. Heidän näkökulmastaan kunnostus- ja hoitotöiden tulokset puhuivat puo-
lestaan, ja he odottivat uuden hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen käynnistyvän 
vanhan umpeuduttua. Ahtialanjärvi oli jo ensimmäistä hoito- ja käyttösuunnitel-
maa laadittaessa pesivien kosteikkolintujen suojeluarvon perusteella yksi Pirkan-
maan parhaista lintujärvistä (Lammi 2001). Lokkisaaren hoitotöiden seurauksena 
siitä oli kehittynyt sisämaan merkittävin lintukohde monipuolisen pesimä- ja muut-
tolajistonsa ansiosta. Monen vuoden kunnostus- ja hoitotoimia ei lokkisaarelaisten 
näkökulmasta pitänyt päästää hukkaan, vaan hoito vaati jatkoa myös rahoituksen 
muodossa. Lokkisaarelaiset kutsuivat useaan otteeseen alueellisen ympäristökeskuk-
sen luonnonsuojeluviranomaisia käymään paikan päällä ja toteamaan työn tulokset 
omin silmin. He esittivät myös useaan otteeseen toiveen palaverista, jossa keskustel-
taisiin Ahtialanjärven ja Lokkisaaren tilanteesta, jossa lokkisaarelaiset voisivat esi-
tellä hoitotöiden tuloksia ja tulevaisuuden suunnitelmiaan ja jossa voitaisiin päästä 
yhteisymmärrykseen jatkon suhteen. Viranomaisen näkökulmasta tapaaminen olisi 
ajankohtainen vasta, kun alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa ryhdyttäisiin päivit-
tämään (mm. sähköposti 21.1.2010).

Alueellisessa ympäristöhallinnossa oli samanaikaisesti käynnissä suuria muu-
toksia, jotka eivät välttämättä näkyneet ulospäin mutta söivät hallinnon resursse-
ja. Alueelliset ympäristökeskukset lakkautettiin ja siirrettiin osaksi perustettavia 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia eli ELY-keskuksia. Muutoksen myötä 
alueellinen ympäristöhallinto siirtyi Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen. Muu-
toksen valmistelu oli käynnissä jo vuonna 2008 ja ELY-keskukset perustettiin vuon-
na 2010. Organisaatiomuutosten myötä entisen Pirkanmaan ympäristökeskuksen 
luonnonsuojelutehtävät siirrettiin osaksi ELY-keskuksen suurempaa luonnonvarayk-
sikköä. Luonnonsuojelutehtäviin käytettävissä oleva budjetti ja henkilöstö supistui-
vat. Luonnonsuojelijoiden pelkona valtakunnallisesti oli, että aluehallintouudistus 
johtaisi ympäristöhallinnon alasajoon (Koivulehto & Leino 2012), ja pelko näyt-
tää toteutuneen. Pirkanmaan ELY-keskuksessa työskentelee luonnonsuojeluteh-
tävissä viisi henkilöä, joiden kontolla on niin luonnonsuojeluohjelmien toteutus, 



207Rakkaudesta luontoon

 METSO-toimintaohjelma ja laji- ja luontotyyppisuojelu, kuin perinnebiotooppien 
hoidon ohjaus ja maisemansuojelun tehtävätkin. Luonnonsuojeluviranomaiset oh-
jaavat myös maankäytön suunnittelua, ympäristölupia ja ympäristövaikutusten arvi-
ointeja luonnonsuojelunäkökulmasta.

Hallinnon organisaatiomuutosten rinnalla valtionhallinnossa oli käynnissä laaja 
vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelma. Luonnonsuojelun tuottavuushankkeessa selkiy-
tettiin muun muassa Metsähallituksen ja alueellisten ympäristökeskusten työnjakoa 
luonnonsuojelutehtävissä (Luonnonsuojelun tuottavuushanke 2008b). Esimerkiksi 
luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista keskitettiin Metsähallitukselta ympäristö-
keskuksiin, ja yksityisten suojelualueiden hoitoa suunniteltiin siirrettäväksi Metsä-
hallitukselle. Siirto käynnistettiin portaittain siten, että ensin Metsähallitukselle 
siirrettiin METSO-kohteet. Lintuvesien hoidon osalta päätettiin odottaa organi-
saatiomuutoksen valmistumista. Pirkanmaan luonnonsuojeluviranomaiset toivoivat 
lintuvesien hoidon siirtämistä Metsähallitukselle nopeammalla tahdilla, sillä ympä-
ristökeskuksessa ei ollut resursseja hoidon ja käytön suunnitteluun. Ympäristökes-
kuksessa kuitenkin kannettiin luonnonsuojeluviranomaisen mukaan huolta lintu-
vesien tilasta. Muutosten keskellä lintuvesien suojeluohjelman kohteita perustettiin 
yksityisiksi suojelualueiksi, alueella toteutettiin Life-rahoitteinen lintuvesien kun-
nostushanke ja teetettiin useille lintujärville linnusto- ja kasvillisuusselvityksiä tu-
levien hoitosuunnitelmien pohjaksi. Vesienhoidon yhteistyötä käynnisteltiin laajan 
yhteistyöverkoston kanssa ja Pirkanmaalla oli käynnissä lukuisia vesistöjen kunnos-
tushankkeita, joissa oli mukana aktiivisia kansalaisia. Luonnonsuojeluviranomaisten 
näkökulmasta yksityisten lintuvesien suunnitteluun ei ollut mahdollista ryhtyä en-
nen kuin toimijoiden työnjako ja resurssit olisivat selvillä.

Kansalaisten näkökulmasta hallinnon myllerrys tapahtui varsin näkymättömäs-
ti. Lokkisaarelaiset olivat jatkaneet hoitotöitä Ahtialanjärvellä ilman rahallista tukea 
useamman vuoden ja hermostuivat, kun keskusteluyhteyttä viranomaisten kanssa 
ei saatu syntymään. Niinpä he päättivät ohittaa Pirkanmaan ympäristökeskuksen 
ja lähtivät avaamaan solmua Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön 
kautta. Loppukesällä 2008 Lokkisaaressa vierailivatkin kutsusta ministeriön lintuve-
sien kunnostuksesta vastaava viranomainen sekä kaksi Suomen ympäristökeskuksen 
lintuvesien kunnostuksen asiantuntijaa. Pirkanmaan luonnonsuojeluviranomaiset 
olivat jälleen kieltäytyneet kutsusta. Lintuvesien kunnostuksen asiantuntijat pitivät 
lokkisaarelaisten tekemää hoitotyötä arvossaan ja lokkisaarelaisten mukaan ympäris-
töministeriön viranomainen lupasi selvittää, minkälaista ohjeistusta ministeriö voisi 
asiassa alueelliselle ympäristökeskukselle antaa. Kun lokkisaarelaiset keväällä 2009 
kyselivät ohjeistuksen perään ja saivat kuulla, ettei ohjeistusta ministeriöstä ollut 
annettu, hermostuivat he entisestään ja lähettivät alueelliselle ympäristökeskukselle, 
ministeriöön ja Suomen ympäristökeskukseen tulikivenkatkuisen kirjelmän, jossa 
kyselivät viranomaisten saaressa käynnin hyötyjen perään (1.3.2009). Samalla he 
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kyseenalaistivat ylipäätään alueellisen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön 
asiantuntemuksen lintuvesien kunnostuksessa.

Lintuharrastajien ympäristöhallinnon toimintaan kohdistama kritiikki sai voi-
maa Vanajaveden vesistön säännöstelyn Lokkisaaressa aiheuttamista pesimätuhoista 
sekä Pirkanmaan ympäristökeskuksen muutamalla lintujärvellä tekemistä Life-ra-
hoitteisista kunnostustoimista, joiden tuloksia lokkisaarelaiset pitivät epäonnistu-
neina. Nämä Ahtialanjärven tarinaan liittyvät episodit auttavat ymmärtämään mo-
nimutkaista sosio-ekologista verkostoa tapahtumien taustalla ja erilaisia näkemyksiä 
lintuvesikunnostuksessa käytettävästä tiedosta ja toimintatavoista.

6.5.1 Vesistön säännöstely ja Ahtialanjärven pesätuhot

Lokkisaarelaiset ovat seuranneet kunnostustöiden ohessa lintujen pesintämenestystä 
Lokkisaaressa tiiviisti ja todenneet vesistön säännöstelystä aiheutuneet pesätuhot. 
Liitettäessä Ahtialanjärvi Natura-verkostoon jäivät alueella olemassa olleet luvat voi-
maan ja niinpä vesistön säännöstely on jatkunut entisellään [H21]. Säännöstellynkin 
vesistön pinnankorkeus riippuu myös sademääristä, mutta lintuharrastajien mielestä 
vesistön tavoiteltu vedenkorkeus oli asetettu liian korkealle ja pinnan korkeus nos-
tettu kesällä liian myöhään huippuunsa, jolloin linnut olivat ehtineet pesiä mutta 
linnunpoikaset eivät vielä olleet ehtineet kuoriutua. Näin vedenpinnan alapuolella 
olleet munapesät tuhoutuivat. Lokkisaarelaiset kysyivät, miten on mahdollista että 
alueellinen ympäristökeskus, joka on vastuussa sekä vesistöjen säännöstelystä että 
Natura-alueiden luontoarvoista, voi sallia pesien tuhoutumisen suojelualueella sään-
nöstelyn seurauksena. Lokkisaarelaiset olivat ilmoittaneet pesätuhoista puhelimitse 
ympäristökeskuksen säännöstelystä vastaavalle virkamiehelle ja toimittaneet ympä-
ristökeskukseen myös raporttinsa Lokkisaaren hoitotoimista ja linnustosta vuosilta 
2001–2008. Raporttiin he olivat kirjanneet myös säännöstelyn aiheuttamat pesätu-
hot. Kun ilmoitukset eivät tuottaneet tulosta, raportoivat he vielä kesäkuussa 2009 
kirjallisesti pesätuhoista ympäristöministeriölle ja Pirkanmaan ympäristökeskuksel-
le (sähköposti 23.6.2009). Pesätuhoissa oli lintuharrastajien kokemuksen perusteella 
kyse vain parista–kolmesta sentistä vedenpinnan huippukorkeudessa. Lokkisaare-
laiset peräänkuuluttivat eri tahojen kesken pidettäväksi palaveria, jossa käsiteltäisi 
Pirkanmaan lintuvesien kunnostusta laajemminkin.

Heinäkuussa 2009 Pirkanmaan ympäristökeskus vastasi lokkisaarelaisten kirjel-
mään koskien säännöstelyä ja pesimätuhoja Ahtialanjärvellä (16.7.2009, Dnro PIR-
2009-V-86-333). Vastauksessa kerrottiin ympäristökeskuksen jääneen odottamaan 
lintuharrastajien yhteydenottoa ja vesienhoito-osastolla jo kootun aineistoa kokousta 
varten. Ehdotusta palaverin ajankohdasta ei kummaltakaan taholta tehty. Kirjeessä 
käytiin läpi Vanajaveden vesistön säännöstelyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä seik-
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kaperäisesti. Vastauksen perusteella säännöstelyyn vaikuttaminen voimassa olevien 
lupien puitteissa vaikutti varsin hankalalta:

Vanajavesi on yksi osatekijä vesistöketjussa Längelmävesi – Mallasvesi – Vanajave-
si – Pyhäjärvi – Kulovesi – Rautavesi – Liekovesi – Kokemäenjoki, jossa kussakin 
kohteessa tehtävät paikalliset säännöstely- ym. toimenpiteet vaikuttavat paitsi ve-
sistönosaan itseensä myös alapuoliseen vesistöön. Yleisen edun kannalta on tällöin 
oleellista, että erilaiset toimenpiteet suunnitellaan niin paljolti kuin mahdollista 
siten, että hyödyt ja haitat jakaantuvat mahdollisimman tasapuolisesti.

Vastauksessa kerrottiin Pirkanmaan ympäristökeskuksen selvittäneen vuosina 1999–
2004 mahdollisuuksia kehittää säännöstelyjä voimassa olevien lupaehtojen mukai-
sesti ottaen ”uusien käyttömuotojen”, eli maatalouden ja tulvasuojelun sijaan lähinnä 
erilaisten virkistyskäyttömuotojen, intressit paremmin huomioon. Lokkisaarelaiset 
painottivat, että säännöstely olisi mahdollista toteuttaa heidän nähdäkseen pesinnät 
huomioon ottaen voimassa olevien lupien puitteissa.

Ympäristöhallinnon vastauksessa lokkisaarelaisille kerrottiin vielä syksyllä 2009 
pidettävästä seurantaseminaarista, jossa käsiteltäisi säännöstelyn toimenpidesuo-
situsten toteutumista ja vaikutuksia. Vastauksessa vedottiin jälleen Ahtialanjärven 
päivitettävään hoito- ja käyttösuunnitelmaan, jossa tultaisi kiinnittämään huo-
miota myös lintuharrastajien tekemiin ”huolestuttaviin havaintoihin lintujen pesien 
tuhoutumisesta”. Ympäristöviranomaisten tuen puutteeseen turhautuneet lokkisaa-
relaiset kutsuivat ympäristöviranomaisia jälleen kerran tutustumaan Lokkisaaren 
tilanteeseen paikan päällä, ja viimeisenä oljenkortenaan he mainitsivat viestissään 
(sähköposti 19.1.2010) selvittävänsä Pirkanmaan ympäristökeskuksen säännöstelyn 
Natura-alueella aiheuttamien pesimätuhojen viemistä EU:n oikeusjärjestelmän tut-
kittavaksi. Lokkisaarelaisten säännöstelyä koskenut kirjelmöinti sai lopulta aikaan 
muutoksia säännöstelyssä. Vuosina 2011 ja 2012 lokkisaarelaiset havaitsivat, ettei 
veden pinta noussut enää entisiin korkeuksiin. ELY-keskus pyrki tarkoituksellisesti 
ottamaan lintujen pesinnän huomioon veden korkeuksissa (Metsähallitus 2011).

6.5.2 Lintuvesien kunnostuksen Life-hanke ja harrastajien kritiikki

Toinen tapaus, joka on saanut lintuharrastajat kyseenalaistamaan alueellisen luon-
nonsuojeluviranomaisen asiantuntemusta lintuvesiasioissa, liittyy Pirkanmaan ym-
päristökeskuksen vuosina 2004–2008 toteuttamaan EU:n Life-rahoitteiseen hank-
keeseen ”Pirkanmaan arvokkaiden lintuvesien kunnostus ja hoito”. Hankkeessa 
kunnostettiin neljää pirkanmaalaista lintuvettä – harrastajien näkökulmasta isolla 
rahalla mutta vaatimattomin tuloksin. Mukaan otetut järvet olivat Alhonlahden 
alue Ylöjärvellä, Ekojärvi Sastamalassa, Kukkolanjärvi Pälkäneellä ja Sarkkilanjärvi 
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Hämeenkyrössä. Kaikki mukaan otetut järvet olivat Ahtialanjärven tapaan valta-
kunnallisesti arvokkaita lintujärviä ja mukana Natura-suojeluverkostossa. Lokki-
saarelaisten hampaisiin joutuivat erityisesti Hämeenkyrön Sarkkilanjärvellä tehdyt 
kunnostustoimet ja he kyselivät, miksi linnustoltaan arvokasta Ahtialanjärveä ei 
otettu mukaan hankkeeseen. Lokkisaarelaiset olivat usean vuoden ajan koettaneet 
saada muutaman tuhannen euron tukea Lokkisaaren kunnostuksiin ympäristökes-
kukselta, eivätkä voineet ymmärtää, ettei tätä rahaa löytynyt mistään, mutta muita 
lintujärviä kunnostettiin hankkeessa, jonka kokonaisbudjetti oli lähes 570 000 eu-
roa.

Sarkkilanjärvi on lintudirektiivin mukainen Natura-alue, ja valtakunnallisesti 
tärkeä lintualue niin pesimälinnuston kuin muutolla levähtävän linnustonkin kan-
nalta (Pitkänen 2005). Alueen suunnittelua pidettiin kiireellisenä niin direktiivi-
lajien säilymisen kuin alueen virkistys- ja monikäytön kannalta. Sarkkilanjärvellä 
toteutettiin Pirkanmaan ensimmäinen varsinainen lintuveden kunnostushanke Eu-
roopan aluekehitysrahaston rahoituksella vuosina 1998–2000. Tuolloin umpeenkas-
vaneen järven vesialuetta lisättiin niitolla ja järvelle rakennettiin kaksi lintutornia 
(Pitkänen & Tavast 2005). Lokkisaarelaiset arvostelivat jo ensimmäisellä kerralla 
tehtyjä kunnostustoimia:

Se oli valtaosa järvestä, mitä sanoisin, ehkä 85 prosenttia, niin se oli täysin um-
peen kasvanut järvi. Se pohjaruopattiin sillai, että se muuttu täysin kasvittomaksi 
alueeksi. Jos siihen ois jätetty mosaiikkimaisesti kasvillisuussaarekkeita, niin kuin-
ka paljon siitä oiskaan ollu hyötyä vesilintupoikueille. Nokikanoille, uikuille, pu-
nasotkille, telkälle. Mutta siinä ovat ilmeisesti maanomistajat vaatineet, että kun 
aamukahvia juo, niin sininen vedenpinta päilyy ikkunasta. [H14]

Lokkisaarelaisten tulkinta, jonka mukaan hankkeessa edettiin maanomistajien 
ehdoilla eikä linnuston ehdoilla sai vahvistusta Aamulehdessä olleesta jutusta (AL 
30.5.2010). Artikkelissa ihmeteltiin, miksi kunnostus tehtiin kalastuksen ehdoilla, 
kun Life-raha kuitenkin oli tarkoitettu lintuveden kunnostukseen. Lokkisaarelais-
ten närkästystä Ahtialanjärven jäämisestä Life-hankkeen ulkopuolelle lisäsi se, että 
mukaan kuitenkin pääsi Sarkkilanjärvi, jolla oli jo kertaalleen tehty hoitotoimia. 
Harrastajat kysyivät miten oli mahdollista, että Sarkkilanjärven kunnostus arvioitiin 
edelleen kiireelliseksi, vaikka järvellä oli jo kertaalleen tehty kunnostustöitä. Töi-
den uusimisesta lintuharrastajat saivat tukea tulkinnalleen, että ympäristökeskuksen 
ensimmäisellä kerralla tekemät kunnostustoimet olivat epäonnistuneet. Life-hank-
keen tavoitteet olivat samat kuin lokkisaarelaisten tavoitteet omissa hankkeissaan: 
tavoitteena oli säilyttää ja parantaa lintuvesien arvoa monipuolisina lintujärvinä yh-
teistyössä paikallisten toimijoiden ja intressitahojen kanssa. Sarkkilanjärvellä oli tar-
koitus, edelleen Ahtialanjärven tapaan, palauttaa avovesialueiden ja kasvillisuuden 
mosaiikkia kaivamalla avovesiallikoita ja rakentamalla linnuille pesimäsaarekkeita 
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umpeenkasvaneille alueille (Pirkanmaan ympäristökeskus 2006). Hankkeiden to-
teutus ja siten myös lopputulokset poikkesivat kuitenkin ratkaisevasti toisistaan.

Life-hankkeeseen mukaan otettujen järvien valinnan taustalla oli muun muas-
sa vuonna 2005 valmistunut Pirkanmaan Natura-alueiden hoidon ja käytön yleis-
suunnitelma, jossa selvitettiin alueiden hoito- ja kunnostustarpeita (Pitkänen 2005). 
Yleissuunnitelma tehtiin Pirkanmaan ympäristökeskuksen, Metsähallituksen Län-
si-Suomen luontopalvelujen ja Pirkanmaan liiton yhteistyönä. Pirkanmaan Natu-
ra-alueista 19 on lintuvesiä, ja yleissuunnitelmassa näillä kaikilla todettiin olevan 
tarvetta alueen linnustollista arvoa säilyttäviin tai parantaviin kunnostustoimiin. 
Pirkanmaalla sijaitsee 115 valtioneuvoston hyväksymää Natura 2000 -aluetta, joista 
30:lle oli olemassa hoito- ja käyttösuunnitelma, yhtenä Ahtialanjärvi. Yleissuunni-
telmassa Natura-alueiden hoidon ja käytön suunnittelu priorisoitiin kiireellisyysjär-
jestykseen perustuen mm. alueisiin kohdistuviin maankäyttöpaineisiin, virkistyksen 
ja matkailun aiheuttamiin suunnittelutarpeisiin ja elinympäristöjen säilymiseen. 
Pirkanmaan Natura-kohteista 18:n suunnittelu arvioitiin kiireelliseksi. Näistä seitse-
män oli lintuvesiä, mukana Sarkkilanjärvi, Ekojärvi ja Alhonlahden alue.

Life-hankkeen kohteiden valinnassa otettiin huomioon muitakin seikkoja kuin 
suunnittelun kiireellisyys. Maanomistus on ollut Life-hankkeissa keskeisessä osassa, 
sillä maanomistajia on ollut ympäristöministeriön viranomaisen mukaan hankala 
saada lähtemään hankkeisiin, ja niinpä hankkeita on toteutettu lähinnä kohteissa, 
joissa maanomistajina ovat olleet valtio tai kunnat [H23]. Hankesuunnitelmia laa-
dittaessa on jouduttu myös ennakoimaan, missä kohteissa tarvittavien vesirakennus- 
ym. lupien saaminen näyttää todennäköiseltä [H21].

EU:n Life-rahoituksesta on muodostunut keskeinen lintuvesien hoidon ja kunnos-
tuksen rahoituslähde kotimaisten resurssien niukentuessa (Mikkola-Roos & Niik-
konen 2005). Lintuvesien hoito tapahtuu entistä useammin erilaisissa kehittämis-
hankkeissa ja projektien muodossa. Life-hankkeissa vaaditaan hakijalta 50 prosentin 
omarahoitusosuus, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka hankkeisiin saadaan rahoitusta 
ulkopuolelta, sitovat ne samalla ympäristöministeriön ja aluehallinnon resursseja. 
Osa omarahoituksesta voidaan kuitata viranomaisten työnä, mutta hankkeisiin on 
voitava osoittaa myös rahaa [H21]. Pirkanmaan luonnonsuojeluviranomaisen näke-
mys olikin, että ympäristökeskuksen resurssit lintuvesien kunnostukseen ja hoitoon 
olivat vuosina 2004–2008 sidottuna Life-hankkeen toteuttamiseen [H16]. Raha, 
jota ympäristökeskus voi hakea ympäristöministeriön ympäristönsuojeluyksiköltä 
lintuvesien kunnostukseen ja hoitoon ja jota myös lokkisaarelaiset tavoittelivat, meni 
hankevuosina kohdealueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien laatimiseen ja niiden 
pohjaksi tehtyjen selvitysten tekemiseen, kunnostus- ja hoitotöihin sekä hankkeista 
tiedottamiseen. Ympäristökeskusten toiminnassa etusijalla olivat myös olemassa ole-
vien suojeluohjelmien toteuttaminen, ja vasta kun suojeluohjelmat olisivat valmiit, 
voitaisiin viranomaisen mukaan miettiä, olisiko resursseja ottaa uusia kohteita suun-
nittelun, suojelun ja hoidon piiriin [H16, H21]. Suojeluohjelmien toteuttaminen ja 
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rauhoituksista neuvottelu maanomistajien kanssa on sellaista ympäristöviranomai-
sen toimintaa, joka ei välttämättä näy ulospäin kuin asianosaisille. Hallinnon resurs-
sien niukkuus ei näy katsottaessa suurten hankkeiden kokonaisbudjetteja.

Lokkisaarelaiset tulkitsivat viranomaisen haluttomuuden tukea Ahtialanjärven 
kokeilevaa kunnostushanketta johtuvan sanktioiden pelosta [H15]; ei uskalleta läh-
teä mukaan hyviksikään koettuihin hankkeisiin Natura-alueella EU-sanktioiden 
pelossa. Tulkinta sai vahvistusta luonnonsuojeluviranomaisen haastattelussa hänen 
kertoessaan Life-rahoitteisen lintuvesien kunnostushankkeen hallinnoinnista:

Se oli vaikee prosessi ja sitä hakemustakin tehtiin monen kuukauden aikana, ja 
siinä oltiin paljon yhteydessä niihin asiantuntijoihin, jotka Suomessa näitä hank-
keita pistää meneen sit eteenpäin komissioon. Niitä kriteereitä, että minkälaisia 
toimenpiteitä siinä pitää olla, että mitä rahoitetaan, ja että siitä ei tule liian isoo, 
ja että sitten niihin hoitotöihin löytyy meiltä osaamista. Ja se kustannusten ja-
kautuminen on semmosessa Life-hankkeessa hirveen tärkeetä. Noille tehtiin niitä 
kaivuhommia, että sitä ihan konkreettista työtä piti sisältyä siihen hankkeeseen. 
Ja niille toimenpiteille hankittiin ympäristölupaviraston luvat, ja ihan se että 
ne kerettiin siinä aikataulussa toteuttaa. Se on aika jännittävä hanke kun siinä 
on ton tyyppisiä, kun ne on niin kauheen tiukkoja kuitenkin ne Life-hankkeet, 
että sai kaikki tehtyä. Ja sen hankkeen aikanahan sitä ei pysty kovin paljon enää 
muuttaan, että kyllä siinä on ratkaisut tehty jo sillon kun se hakemus laitettiin si-
sään. Se on se Life-hankkeen henki, että jos haluaa sitä rahoituskanavaa käyttää, 
niin on tehtävä ensinnäkin se mitä on luvattu ja se on tehtävä, suurin piirtein 
niiden allikoiden pinta-ala on ilmoitettava sillon komissiolle kun sitä hakemusta 
on laitettu. Että kyllä sitä pitkään ajateltiin, että ei kyllä haeta sitä Life-rahaa, 
että se on mahdoton ajatus, meidän alueella. Se on ehkä eri asia rannikolla, missä 
on semmosia suuria alueita, erilaiset toimenpiteet. Kyllä mä oon sitä mieltä että 
tommoset kokeilevat on ihan mielenkiintoinen, mutta ei Lifeen sovi ollenkaan, 
koska se pitää niin vuosikausia etukäteen ilmottaa että tehään tämmönen, ja sit-
ten kanssa tehään. Kamala byrokratia jos jotain muuttaa, tai sitten pitää erikseen 
hakee jotain lupaa muuttaa niitä, ja on kyllä kova duuni. [H21]

Tilanne, jossa Life-rahoitus on pääasiallinen lintuvesien kunnostuksen ja hoidon 
rahoituslähde, mutta hankkeet koetaan jopa hallinnon taholta liian vaativiksi, on 
ongelmallinen. Margus Ellermaa ja Andreas Lindén (2011) ovat todenneet Suomen 
kansainvälisesti tärkeiden lintukosteikkojen tarkastelussaan, että juuri Life-rahoi-
tuksella tehdyt lintuvesien kunnostushankkeet ovat onnistuneet nostamaan koh-
teiden suojelupistearvoa. Sama kaava ei kuitenkaan sovi kaikkialle. Life-hankkeet 
ovat olleet tuloksellisia rannikon suurilla kunnostettavilla alueilla, mutta näyttävät 
soveltuvan huonosti ahdingossa oleville sisämaan lintuvesille.
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6.5.3 Ahtialanjärvi lähietäisyydeltä – Sarkkilanjärvi satelliitista

Erilaisten tietämisen tapojen ja tietämisen lajien ja asiantuntijuuksien yhteensopi-
mattomuus näyttää olleen keskeinen seikka niin Ahtialanjärven skisman kuin har-
rastajien Sarkkilanjärvellä tehtyihin kunnostustoimiin kohdistaman kritiikin taus-
talla. Lokkisaarelaiset toimivat kirjaimellisesti ruohonjuuritasolla. Heillä on pitkä 
kokemus linnustonsuojelutyöstä ja he lähestyvät lintuveden kunnostustöitä kokeile-
valla ja oppivalla otteella. ”Se ei ole asiantuntemattomuuden merkki jos suunnitelmat 
muuttuu.” He ovat edenneet Lokkisaaren kunnostuksessa lajikohtaisesti paikkaa tar-
kastellen ja kehittäen ja metri metriltä suunnitellen (kuva 14). Ympäristöhallinnon 
lintuvesien kunnostuksessa toimitaan heidän näkökulmastaan aina samalla kaaval-
la, ja viranomaisilta puuttuu heidän nähdäkseen maastosta oman oppimisen kautta 
lähtevää asiantuntemusta. ”Että ne on ihan kursseilla opittuja perusperiaatteita mitä 
ne soveltaa sitten.” Perusperiaatteiden soveltaminen meni lokkisaarelaisten mielestä 
erityisesti pieleen Hämeenkyrön Sarkkilanjärven Life-rahoitteisessa lintuveden kun-
nostuksessa.

Olen jo edellä lainannut lintuharrastajien kuvausta Lokkisaaressa tehdyistä hoi-
totöistä, mutta havainnollistan harrastajien lähestymistapaa vielä seuraavilla katkel-
milla Lokkisaariraportista vuosilta 2001–2008 (Mäkelä & Itkonen 2009). Katkel-
mien aiheena on pikkulokin asettuminen uudelleen Ahtialanjärven linnustoon ja 
harrastajien tämän edistämiseksi tekemät toimet, ja ne liittyvät myös edellä kuvat-
tuun vesistön säännöstelyyn kohdistuneeseen arvosteluun.

Kuva 14: Ahtialanjärven Lokkisaari. Kuva M.S.
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2006:

Merkittävin ja yllättävin huomio oli kuitenkin, ettei pikkulokkeja saapunut koko 
toukokuun ja kesäkuun aikana saaren kuin parhaimmillaankin alle 20 yksilöä ja 
että loppujen lopuksi vakituisesti saaressa oleskeli vain enintään neljä paria, jotka 
eivät nekään oikein millään tahtoneet löytää paikkaa pesälle. Tasaisesti vuodesta 
2003 jatkunut kannan nousu ja vakiintuminen lajistoon sai siis pahan kolauk-
sen. Tämä herätti ihmetystä jo siitäkin syystä, että pesinnät olivat edelliskesänä 
onnistuneet huippuhyvin. Pikkulokki on kuitenkin oikukas ja vaatelias laji kaikin 
tavoin, jonka esiintymistä saattaa merkittävästi häiritä myös muutonaikaiset ja 
talvehtimisalueisiin liittyvät häiriöt.

Yksi syy näin oikukkaaseen käyttäytymiseen löytyi myös lokkisaaresta, sillä 
pikkulokkien edellisvuotinen, kevättalvella 2004 koneella mulloskäännetty pää-
pesintäalue pohjoisniityllä oli painunut hyvin pitkälle kasaan ja vettynyt. Lisäksi 
kun säännöstely oli kovin veivaavaa ja nosti hetkittäin vedenpinnan lähes huip-
puunsa jo toukokuun lopulla, pikkulokit katsoivat tilanteen liian levottomaksi 
siitä huolimatta, että pohjoisniityn läjitysalue olisi silmämääräisesti pitänyt tästä 
huolimatta tarjota pikkulokille pesintämahdollisuuden. Vahvimmin nämä muu-
tamat parit kehittelivät pesintää itäpuolen kelluvalle hetteikölle ja yksi munape-
säkin oli hetken. 

Koska linnut kovasti soidintelivat vielä kesäkuun lopullakin ja selvästi hai-
kailivat pesinnän aloittamista, toimme niinkin myöhään kuin 22.6. saareen 
kokeilumielessä 16 heinäpaalia siinä uskossa, että linnut kiinnostuisivat niistä 
pesäalustoina. Sijoitimme paalit vieri viereen kaakkoiskulmauksen altaaseen edel-
lisvuotisen, nyt liettyneen läjitysmassan päälle ja kas kummaa, 27.6. näistä kah-
delle oli munittu ja pikkulokit hautoivat. Hämmästystä lisäsi vielä, että nämä 
paalit olivat ajautuneet pois vettyneen läjitysmassan päältä ja kelluivat avovedes-
sä. Pesinnät luonnollisesti tuhoutuivat, mutta paljastivat mielenkiintoisia asioita 
pikkulokin vaatimuksista ja herkkyyksistä.

2007:

Suurin mielenkiinto pesimälinnuston osalta kohdistui jo yksistään edellisvuoden 
tapahtuminen johdosta pikkulokkiin. Näistä tapahtumista oppineina toimme tou-
kokuun alussa saaren pohjoisniityn koilliskulmaukseen 19 heinäpaalia tiiviiseen 
ryppääseen, jotka paalutimme seipäillä kiinni, sillä korkeamman veden aikaan 
ne olisivat muuten ajelehtineet pois. Lisäksi vielä 10.5. toimme saaren kaakkois-
kulmaukseen allasalueelle peräti 50 heinäpaalia, jotka nekin seivästettiin kiinni. 
Paalit tuotiin tarkoituksella vasta toukokuun puolella senkin takia, etteivät ne 
houkuttelisi naurulokkeja pesimään ”väärälle puolelle” saarta.

Koko toukokuun näytti, että pikkulokkien touhu oli samalla tasolla kuin edel-
lisvuonna. Säännöllisesti lintuja käkätteli saaressa vain muutamia. Mutta sitten 
kesäkuun ensimmäisellä viikolla pohjoisniityn yllä alkoi pesintöjä enteilevä elä-
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väinen käkätys parhaimmillaan noin 40 pikkulokin voimin. Pian alueen läjitys-
kiilalle alkoi ilmaantua munapesiä. Kaikkinensa pesinnän aloitti noin 20 paria. 
Haudonnat olivat päällä vielä 21.6., mutta sitten yhtäkkiä osin äärimmilleen 
viedyn vedenpinnan nousun takia pesinnät tuhoutuivat yksi toisensa perään ja 
linnut katosivat kokonaan heinäkuun alkuun mennessä.

Heinäpaalit eivät nyt houkutelleet pikkulokkeja pesimään vaikkakin linnut 
käyttivät niitä mielellään lepäilyyn ja tarkkailualustoina. Sen sijaan kalatiirat ot-
tivat ne omakseen ja ehkä tämänkin johdosta saaren kalatiirakanta alkoi lisään-
tyä selvemmin. Emolintujen perusteella saaressa pesi alun toistakymmentä paria.

2008:

Pesimälinnuston osalta lokkisaaren mielenkiintoisimman lajin, pikkulokin, kanta 
oli lähtenyt uuteen nousuun. Yhdyskunta kasvoi selvästi edellisvuodesta ja poh-
joisniityn vallille ja ympäristöön asettui pesimään noin 40 paria (80 yksilöä). Pe-
sinnät alkoivat touko-kesäkuun vaihteessa. Valtaosa pesistä oli perinteisellä, osin 
savipohjaisella reunavallilla, mutta jokusia myös heinäpaaleilla, joita olimme jäl-
leen toukokuun alkupuolella tuoneet noin nelisenkymmentä vallin kylkeen, saaren 
puolelle. Lisäksi pikkulokit rakensivat hauskan näköisiä tötteröpesiä mullosmät-
täille. Uusi, edellissyksynä sarapaakuista kyhätty valli ei ainakaan vielä (liian 
avoimena?) houkutellut pikkulokkeja lykkäämään tähän pesiä.

Katkelmat kuvaavat lintuharrastajien maastotöiden intensiteettiä ja tästä syntyvää 
kokemuksellista tietoa. Harrastajat ovat havainnoineet pikkulokin kantaa pitkällä 
ajanjaksolla ja osaavat siten suhteuttaa kunnostustöiden seurauksena nopeastikin 
näkyvät muutokset kannassa. Lintuharrastajat tulkitsevat lintujen käyttäytymistä 
ja lukevat siitä pesimäympäristön soveltuvuutta, ”pikkulokit katsoivat tilanteen liian 
levottomaksi”. Toisaalta he asettavat lokkisaaressa näkyviä kannan muutoksia myös 
globaaliin kontekstiin, ”esiintymistä saattaa merkittävästi häiritä myös muutonaikaiset 
ja talvehtimisalueisiin liittyvät häiriöt”. Vedenpinnan vaihdellessa ja lokkien ”haikail-
lessa pesintää” lokkisaarelaiset päättivät koettaa tarjota pikkulokeille pesimäalustoja 
viemällä saareen heinäpaaleja. Innovaatio saikin lokkien suosion, ja vaikka pesin-
nät lopulta tuhoutuivat, olivat lokkisaarelaiset oppineet tapauksesta jotain arvokasta 
vastaisuuden varalle. Seuraavana vuonna he veivät pikkulokeille lisää heinäpaaleja 
pesimäalustoiksi ja tällä kertaa kiinnittivät ne tukevasti paikoilleen, jotta pesinnät 
eivät tuhoutuisi paalien ajelehtiessa veden mukana. Sinä vuonna pikkulokit eivät 
innostuneet pesimään paaleille, mutta kalatiirat ottivat ne omakseen.

Heinäkuussa 2012 Akaan Viialassa raportoitiin mahdollisesti maailman ensim-
mäinen pikkulokin kattopesintä maailmassa. Lokkisaarelaiset pohdiskelivat yhdis-
tyksen Facebook-sivuilla pitkästi kattopesintöjen taustalla olevia tekijöitä ja niiden 
yhteyttä lintuvesillä tapahtuneisiin muutoksiin. Entisen vaneritehtaan varaston ka-
tolla pesi nyt jo 63 parin kalatiirakolonia, ja niiden joukosta laskettiin 38 hautovaa 
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pikkulokkia. Kaikkiaan katolla pesi viisi eri lintulajia: kalatiiran ja pikkulokin li-
säksi pikkutylli, jonka on todennettu pesineen katolla edellisen kerran Tampereel-
la vuonna 1992, sekä kalalokki ja naurulokki. Lokkilintujen siirtyminen pesimään 
katoilla on Mäkelän ja Itkosen mukaan varsin tuore ilmiö, jonka taustalla ovat pait-
si tehtaiden sulkemiset, ennen kaikkea turvallisten pesäpaikkojen niukkeneminen 
vesialueilla. Myös pesärosvot, kuten varis, ruskosuohaukka, harmaalokki, minkki 
ja supikoira ovat aiheuttaneet muutoksia pesinnöissä. Näiden seurauksena muun 
muassa hoitotoimin Ahtialanjärven Lokkisaareen palautetut pikkulokki ja punajal-
kaviklo eivät ole enää pesineet saaressa (Lokkisaari ry. Facebook-päivitys 24.7.2012).

Varis ja harmaalokki ovat runsastuneet ihmisen ansiosta, suuret kaatopaikat ovat 
tarjonneet ravintoa lajeille. Mäkelä ja Itkonen pohtivat, että haitalliset lajit tulisi 
saada aisoihin etenkin arvokkailla lintukohteilla, antavat metsästäjille tunnustusta ja 
kehottavat entistä aktiivisempaan pienpetopyyntiin. Ahdingossa pikkulokki ja kala-
tiira ovat lokkisaarelaisten mukaan osoittaneet kekseliäisyyttä. Kattopesinnät tarjo-
avat turvaa linnuille, sillä maapedot eivät pääse katoille, ja avoin pesäpaikka ja suuri 
lintuyhdyskunta tarjoavat mahdollisuuden puolustautua ilmasta tulevilta vaaroilta. 
Ravinnon saannin kannalta on tärkeää, että pesäpaikat sijaitsevat vesistön yhteydes-
sä. Kattopesintöjen pohdinta luo kuvaa siitä vahvasta alueellisesta asiantuntemuk-
sesta, jota lokkisaarelaiset Pirkanmaan linnuston tuntijoina edustavat. Tapahtumat 
Lokkisaaressa kytkeytyvät ensi näkemältä yllättävillä tavoilla, monimutkaisten 
ekososiaalisten vuorovaikutussuhteiden kautta esimerkiksi kattopesintöihin Viialas-
sa. Lokkisaarelaiset painottivat pohdinnassaan eri toimijoiden yhteistyön tärkeyttä, 
jotta linnuston hyväksi tehtäville toimenpiteille saataisi yleinen hyväksyntä.

Harrastajien kokemuksellinen tieto syntyy maastossa oppimisen kautta eikä sitä 
voi oppia kirjoista. Tämän kaltainen ote lintuveden kunnostukseen poikkeaa kovas-
ti Life-hankkeena toteutetusta Pirkanmaan lintuvesien kunnostuksesta. Hämeen-
kyrön Sarkkilanjärven 25-sivuisessa kunnostussuunnitelmassa käsitellään yhdellä 
sivulla järven linnustoa (Pirkanmaan ympäristökeskus 2006). Kunnostustoimia 
varten Sarkkilanjärven linnustosta tilattiin selvitys Pirkanmaan lintutieteelliseltä 
yhdistykseltä. Selvityksen tekivät kaksi yhdistyksen jäsentä, jotka ovat olleet jossain 
määrin mukana myös Ahtialanjärven kunnostustöissä ja olivat siten kunnostus- ja 
hoitotöiden osalta varsin samoilla linjoilla lokkisaarelaisten kanssa. Kunnostussuun-
nitelmassa lainataankin lintuharrastajien selvityksen suosituksia: Paikallisten har-
rastajien asiantuntemusta ja kokemusta hyödyntäen ja tarkalla harkinnalla tehdyillä 
toimenpiteillä saadaan järven linnustolle luotua entistä paremmat pesimis- ja ruokai-
luolosuhteet (emt., 15). 

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys oli edustettuna Sarkkilanjärven suunnitel-
man laadintaa ohjanneessa työryhmässä. Lokkisaarelaisten ja ympäristöhallinnon 
näkemykset työryhmään osallistuneiden roolista poikkesivat kuitenkin paljon toi-
sistaan. Ympäristöhallinnon näkemyksen mukaan ”lintuharrastajat teki ne lintuselvi-
tykset ja he oli mukana siinä ite hoito- ja käyttösuunnitelman ja kunnostussuunnitelman 
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laadinnassa, että he sai antaa kommentteja niihin.” [H16] Lokkisaarelaisten näkökul-
masta puolestaan ”ei semmosessa kannata olla mukana, jos ei itte pääse suunnittelemaan 
sitä juttua. Sitten ympäristökeskus väittää meille, että oottehan te olleet mukana ja saa-
neet sanoa sananne.” [H15] Ympäristöhallinnon näkökulmasta harrastajien rooli siis 
on kommentoida tehtyjä suunnitelmia, kun taas harrastajat haluaisivat päästä suun-
nittelemaan kunnostustoimia omasta maastossa kertyneestä kokemuksestaan käsin.

Seuraava katkelma Sarkkilanjärven kunnostussuunnitelmasta havainnollistaa, 
kuinka erilaiseen tietoon ja käytäntöihin ympäristöhallinnon toteuttamassa Li-
fe-hankkeessa nojattiin:

Toimenpidealueiden kartoitus tehtiin gps-paikantimella, ilman DGPS-korjaus-
ta. Maastossa mitattujen koordinaattipisteiden paikkansapitävyys tarkastettiin 
samalla kun mittaustulokset vietiin ArcMap-paikkatieto-ohjelmaan kiinnitet-
tyyn ilmakuva-aineistoon. Mittauksissa ja suunnitelmamerkinnöissä ei katsottu 
tarpeellisiksi saavuttaa ns. rtk-mittauksien tarkkuuksia. Avoimessa maastossa hy-
vällä satelliittipeittävyydellä saatu pääosin muutamien metrien sisään (n. 13 m) 
osuva mittaustarkkuus katsottiin tämäntyyppisessä hankkeessa täysin riittäväksi. 
Tätä suuremmat yksittäiset paikannusvirheet oli helppo havaita ja korjata kartalle 
siirrettyjä mittauskoordinaatteja karttapohjalle kiinnitettyyn ilmakuvaan verrat-
taessa. Mittaustarkkuus otettiin huomioon kunnostettavien alueiden rajauksessa 
siten, että se ei vaikuta hankkeelle haettaviin asianosaissuostumuksiin. Oleellista 
on myös korostaa, että suunnitelmakartta (liite 4) on ohjeellinen. Esimerkiksi saa-
rekkeiden, uomien ja allikoiden koosta, muodosta ja määrästä voidaan mm. työ-
teknisin- tai kustannusperustein vähäisessä määrin poiketa. Muutokset eivät kui-
tenkaan saa oleellisesti vaikuttaa esitettyihin toimenpiteisiin, toimenpidealueiden 
sijoittumiseen ja työn vaikutuksiin. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2006, 17.)

Esimerkki on jokseenkin äärimmäinen, mutta Sarkkilanjärven kunnostussuunni-
telma on jo kielellisesti hyvin erilaista luettavaa kuin lintuharrastajien kuvaus käyt-
tämistään kunnostusmenetelmistä. Ympäristöhallinnon suunnitelmassa luotetaan 
tieteellis-tekniseen tietoon ja mittauksiin pohtimatta lainkaan muunlaisen tiedon 
soveltuvuutta kunnostusten suunnitteluun. Raportissa ei myöskään pohdita tehtyjen 
mittausten relevanssia suunnitelman kannalta. Teknologia näyttää suunnitelmassa 
saavan itsetarkoituksellisen aseman, jolla varsin tehokkaasti suljetaan muunlainen 
tieto ja kansalaiset ulkopuolelle. Kuka tietää mitä tarkoittavat DGPS-korjaus tai 
rtk-mittauksien tarkkuus, ja mitä merkitystä näillä on lintujärven kunnostuksessa? 
Lempääläläinen kunnanvaltuutettu arvioi kansalaisten roolia hankkeisiin osallisina 
samaan tapaan kuin Saaristo (2000): 

Tavallinen ihminen on ihan pihalla, jos ympäristöhallinnon virkamies haluaa 
tällä erikoistiedollaan besserwisseröidä. Jos se vaan haluaa tehdä siitä semmosen 
psykologisen suhteen, että hänellä on se vallan monopoli ja tiedon monopoli, vaik-
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ka toisella voi olla toisella kielellä ilmaistuna kolmen sukupolven tieto siitä, miten 
se alue on kehittynyt ja mitä kasveja ja elikoita siellä on, niin se jyrää tietysti. 
[H22]

Tekniseen rationaliteettiin nojaaminen rakentaa suunnitelmassa valtasuhteen, jota 
on hankala kyseenalaistaa. Edeltävässä lainauksessa kunnostussuunnitelmasta mai-
nitaan myös suunnitelmien ohjeellisuudesta ja mahdollisuudesta poiketa niistä työ-
teknisin- tai kustannusperustein. Työtekniset- ja kustannusperusteet näyttivätkin 
lintuharrastajien näkökulmasta ohjanneen Sarkkilanjärvellä tehtyjä kunnostuksia. 
Rahallisten säästöjen korostaminen näytti harrastajien silmissä huvittavalta, kun 
Sarkkilanjärven kunnostusten kustannusarvio kuitenkin oli noin 36  000 euroa. 
Harrastajat ovat toimineet Lokkisaaren kunnostuksissa täysin vapaaehtoispohjalta 
tai eri tahoilta saaduin satunnaisin, korkeintaan muutaman tuhannen euron avus-
tuksin. Life-hankkeen budjettiin verraten he laskivat kuriositeettina, että 5000 eu-
ron vuosipanostuksella Ahtialanjärven Lokkisaarta olisi voitu samalla rahalla hoitaa 
noin 113 vuotta. Erityistä katkeruutta aiheutti se, että rahalla ei Sarkkilanjärvellä 
saatu lintuharrastajien näkökulmasta mitään hyvää aikaan.

Mä en tiedä onko niitä oikein kunnolla tutkittu, että mitä niillä on saavutettu. 
Ei pidä kokonaan sulkea pois näitä, että nää on myös hyviä juttuja, että tehdään, 
siellä missä on umpeutunut niin tehdään näitä juttuja, että siinä ympäristökeskus 
on lähtökohdiltaan ihan oikeassa. Mutta ei se saa olla ainoa keino. Pitää vähän 
tarkemmin miettiä sitä mitä tehdään, eikä vaan roiskasta tonne noin. […] Toi 
Sarkkilanjärvi eniten kismittää. Kahdessa vaiheessa on toteutettu kunnostustoi-
mia siellä, ensimmäisellä kerralla avattiin avovesialue, ja nyt toisella kerralla on 
läjitetty niitä juttuja ihan älyttömällä tavalla sinne, ja pilattu sitä luhta-aluetta. 
Kun kaikessa yksinkertasuudessaan pitäis lähteä siitä, että mitkä on ne sen järven 
potentiaalisuudet. Esimerkiks Sarkkilanjärvi on semmonen järvi, jossa on se laaja 
rantaniittyalue, ni siihen olis mahdollista luoda tämmönen todella merkittävä 
kahlaajakeidas, jos se vaan tehtäs oikeen. Siitä läjitysalueesta, sitä maata mitä 
siitä tulee, niin mehän tosiaan esitettiin että siitä voitas tehdä niitä saarekkeita 
sinne avovesialueen puolelle. Että se jos ne vedetään siihen luhdalle tommosina 
vuorikasoina, siinä ei saavuteta mitään. Tuleehan siihen joku harmaalokki ja 
kalalokki, mutta niitä nyt tulee ihan mihinkä tahansa, jos vetelet tonne savikasoja 
ympäriinsä. Se tuntuu olevan se kuvio että tehdään kaikki samalla kaavalla, eli 
tehdään tämmösiä allikoita ja läjitetään kasat siihen viereen. Ja sitten niinkun 
tossa Sarkkilassakin niin maanomistajia kuunnellaan, että maanomistajat oikees-
taan päätti mitä siellä tehdään. [H15]

Lintuharrastajat eivät pidä ympäristöhallinnon lintuvesien kunnostustapaa lähtö-
kohtaisesti vääränä, mutta ongelma on heidän nähdäkseen se, että kunnostuksia 
tehdään eri paikoissa samalla kaavalla, vaikka ”kai siellä jossain ohjeistetaan ottamaan 
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paikan erityispiirteet huomioon”. Kokeneiden lintuharrastajien näkemyksen mukaan 
”sellaista asiantuntijaa ei olekaan, joka tulee paikalle ja kattelee siinä vaikka kaks viik-
koo, että nyt tehdään näin” [H15]. Jotta kunnostus- ja hoitotyö olisi tuloksellista, olisi 
toimissa lokkisaarelaisten näkökulmasta edettävä kokeillen ja lajikohtaisesti suunni-
tellen, kuten he ovat Ahtialanjärvellä tehneet. Sarkkilanjärvellä ympäristöhallinto 
toimi kunnostuksessa jopa omia perusohjeitaan vastoin. Ruopatut maamassat lä-
jitettiin arvokkaalle luhdalle eikä kuivalle maalle, kuten lintuvesien kunnostusoh-
jeissa kehotetaan, eikä saarekkeiksi avovesialueelle, kuten lintuharrastajat esittivät. 
Muutamassa vuodessa läjitetyt kasat ovat pusikoituneet ja kasvavat jo puumaista 
pajua, koska paikalla ei kertaluonteisen kunnostuksen jälkeen ole tehty jatkuvaa hoi-
toa. Lintuhavainnot Sarkkilanjärveltä ovat kunnostustoimien jälkeen vähentyneet 
merkittävästi. Harrastajat eivät enää viitsi havainnoida järven kahdesta lintutornista, 
kun havainnoitavaa ei ole. Lokkisaaren kunnostajilla on näkemys siitä, mitä järvelle 
olisi tehtävissä tilanteen pelastamiseksi. Kunnostustoimet tulisi heidän mielestään 
tehdä kokonaan uusiksi ja sen jälkeen järvi vaatisi säännöllistä hoitoa, josta olisi 
mahdollista sopia esimerkiksi maanomistajien kanssa.

Myös Suomen ympäristökeskuksen asiantuntija oli sitä mieltä, että Pirkanmaan 
ympäristökeskukselta puuttui biologinen näkemys kunnostustöiden toteutukses-
sa [H17]. Ongelmana Sarkkilanjärven kunnostuksessa ei ollut vain suunnittelu, 
vaan myös töiden toteutus. Epäonnistunut toteutus pilaa hyvänkin suunnitelman, 
ja Sarkkilanjärvellä allikoiden kaivuja suoritettaessa ei ilmeisesti ollut käytettävissä 
minkäänlaista käytännön kokemusta lintuvesien kunnostuksesta. Lokkisaarelai-
set totesivat tästä: ”Se että ihmisellä kehittyy suhde johonkin Natura-alueeseen, niin 
eiks se oo jo sinällään arvo. Siihen verrattuna että joku saatanan kaivinkonekuski käy 
siellä touhuamassa.” [H14] Kunnostustoimien toteutus olisi vaatinut asiantuntevaa 
työnjohtoa. Tämän lokkisaarelaiset oppivat Ahtialanjärven allikoiden konekaivuis-
sa kunnostustöiden kahtena ensimmäisenä talvena. Mikäli kaivinkoneen kuljettaja 
on tavanomaisissa työtehtävissään tottunut kaivamaan syviä jyrkkäreunaisia ojia, 
on hänelle muodostunut toimintamalli, jonka mukaan on parempi kaivaa samalla 
rahalla vähän enemmän kuin vähemmän, osana ammattiylpeyttä. Ilman aikaisem-
paa kokemusta saattaa olla hankalaa ymmärtää, miksi lintuvesien kunnostuksessa 
vähemmän onkin parempi. Loivasti ja matalalta kaivaminen saattaa edellyttää tai-
dokkuutta kaivutyössä ja uudenlaisen näkökulman omaksumista. Lintuvesien kun-
nostuksessa on tarkoituksenmukaista kaivaa matalasti, jotta kahlaajien kaipaamaa 
lietepintaa saadaan näkyviin eivätkä allikot tule niin syviksi, etteivät kahlaajien jalat 
yllä pohjaan.

Harrastajat pitivät Life-hankkeessa ongelmallisena maanomistajien toiveiden 
mukaan etenemistä, kun kyseessä kuitenkin oli linnustoarvojen parantamiseen täh-
täävä lintuveden kunnostushanke. Viittaus nostaa esiin paitsi ristiriidan maanomis-
tuksen ja luonnonsuojelutavoitteiden välillä, myös mahdollisen ristiriidan maiseman 
ja lintuvesien kunnostuksen välillä. Linnustolle luodut otolliset olosuhteet eivät vält-
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tämättä miellytä esteetikkojen silmää. Toinen lokkisaarelaisista tosin oli sitä mieltä, 
että sopivasti argumentoiden maanomistajille olisi saatu ”myytyä” linnuston kan-
nalta parempi kunnostusratkaisu tekemättä edes kompromissia maiseman suhteen 
[H14].

6.5.4 Yhdistyksen turvin ulos kunnostuksen umpikujista?

Jäätyään ilman ympäristöhallinnon tukea vuosina 2007 ja 2008 lokkisaarelaiset 
saivat 1000 euroa Pirkanmaan lintutieteelliseltä yhdistykseltä Lokkisaaren hoito-
toimiin (Mäkelä & Itkonen 2009). Lokkisaarelaiset olivat muutenkin aktiivisesti 
mukana lintuyhdistyksen toiminnassa ja keskustelivat sähköpostilistalla. BirdLife 
Suomi valitsee joka vuosi erityisesti seurattavan projektilajin. Vuonna 2008 järjestön 
projektilajit olivat nauru- ja pikkulokki. Toinen lokkisaarelaisista (Itkonen) toimi 
Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen projektivastaavana ja kannusti lintuharras-
tajia ilmoittamaan lokkihavaintojaan (sähköposti Pily-listalla 4.5.2008).

Vuonna 2009 Lempäälän kunta avusti Lokkisaaren hoitotoimia 700 eurolla ja 
samalla Pirkanmaan ympäristökeskuksessa ryhdyttiin valmistelemaan vuonna 2006 
vanhentuneen Ahtialanjärven hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystä. Tämän poh-
jaksi ympäristökeskus varasi 3000 euroa Pirkanmaan lintutieteelliseltä yhdistykseltä 
tilattuun linnustoselvitykseen. Selvityksen tekijöiksi ja rahan vastaanottajiksi vali-
koituivat yhdistyksen sisällä itsestään selvästi lokkisaarelaiset, jotka muutenkin teki-
vät linnustonseurantaa alueella. He olivat kuitenkin asioiden saamaan käänteeseen 
pettyneitä, sillä sinäkään vuonna Lokkisaaren hoitotoimet eivät saaneet ympäristö-
keskukselta tukea. He olivat hakeneet ympäristökeskukselta 5000 euroa ja toimit-
taneet samalla raportin, jossa kertoivat vuosina 2001–2008 tehdyistä kunnostus- ja 
hoitotoimista ja niiden vaikutuksista Lokkisaaren linnustoon. Natura-alueelle laa-
dittavan hoito- ja käyttösuunnitelman pohjaksi tarvittiin kuitenkin linnustoselvitys 
koko järveltä, kiinnittäen erityistä huomiota mm. alueen suojelun perusteena oleviin 
direktiivilajeihin.

Samanaikaisesti Lokkisaaren kunnostustöiden kanssa oli käynnissä kamppailu 
Pirkanmaan kuukkelimetsistä. Lokkisaarelaiset olivat Rainer Mäkelä etunenässä 
puolustamassa viimeisiä kuukkelireviirejä, ja olisivat niin tässä kuin Ahtialanjärven 
hankkeessakin kaivanneet Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen tukea. Kuukke-
likiista johti sanaharkkaan lokkisaarelaisten ja joidenkin muiden lintuharrastajien 
välillä. Sananvaihdon yltyessä kiivaaksi yhdistyksen sähköpostilistan moderaattori 
puhalsi pelin poikki erottamalla lokkisaarelaiset listalta. Tapauksen jälkipuinnissa 
lokkisaarelaisten ”loanheittoviestit” arvioitiin varsin kevyiksi ja harrastajien heit-
tämistä ulos sähköpostilistalta pidettiin ylilyöntinä ylläpidon taholta. Pirkanmaan 
lintutieteellisen yhdistyksen jäsen pohti tapausta yhdistyksen sähköpostilistalla seu-
raavasti:
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Vaikuttaa pahasti siltä että takana on jotain muita erimielisyyksiä ja nyt sitten 
”kostettiin” heittämällä pihalle kaksi Pirkanmaan aktiivisimpiin kuuluvaa lin-
nustonsuojelijaa… Suvaitsevaisuutta täällä kaivataan, ei riitoja. Ja kyllä kri-
tiikkiäkin pitää pystyä ottamaan vastaan. No, ei tämä onneksi vielä niin pahaa 
ole kuin liito-orava- ja lepakkopiireissä, joissa ainakin lepakkopuolella on men-
ty tekemään rikosilmoituksia toisista harrastajista… (Sähköposti Pily-listalla 
12.12.2009)

Kuukkelikärhämissä muutamien henkilöiden välit katkesivat totaalisesti ja lopulta 
lokkisaarelaiset päättivät erota Pirkanmaan lintutieteellisestä yhdistyksestä. Tapaus 
ei kuitenkaan suoraan liittynyt Ahtialanjärveen, vaikka kyseessä oli samoja henki-
löitä, ja lokkisaarelaiset saivat jatkossakin lintutieteelliseltä yhdistykseltä suuresti 
arvostamaansa tukea. Vuoden 2009 lopulla Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys 
järjesti jäsenilleen keräyksen, jonka tuotosta 80 prosenttia käytettäisi paikalliseen 
linnustonsuojelutyöhön Ahtialanjärven Lokkisaaressa (sähköposti PILY-listalla 
30.10.2009). Keräysraha käytettäisi talkoiden ja vapaaehtoistyön kuluihin ja tarpeel-
listen tarvikkeiden ostoon. Keräys tuotti 5550 euroa joten alkuvuonna 2010 Pirkan-
maan lintutieteellinen yhdistys tilitti Lokkisaari-projektille 4440 euroa.

Marraskuussa 2009 Lokkisaaren kunnostajat tekivät ”keskustelun avauksen kos-
teikko- ja suoluonnon suojelu- ja kunnostusyhdistyksen sekä rahaston / säätiön perusta-
miseksi” (sähköposti Pily-listalla 15.11.2009). Keskustelunavaus toimitettiin BirdLife 
Suomelle, WWF:lle, Suomen luonnonsuojeluliitolle, Luonnon- ja riistanhoitosää-
tiölle, Metsästäjäin keskusjärjestölle, Suomen ympäristökeskukselle, Pirkanmaan 
luonnonsuojelupiirille ja Bongariliitolle. Tekstissä lokkisaarelaiset tuovat esiin kos-
teikko- ja suoluonnon suojelutarpeita, omaa asiantuntemustaan ja aiheen parissa 
työskentelevän organisaation puuttumista, ja ehdottavat metsäluonnon suojelua 
edistävän Luonnonperintösäätiön16 kaltaisen valtakunnallisen yhdistyksen tai rahas-
ton perustamista. Eri tahoilta saamiensa vastausten perusteella he tulivat siihen tu-
lokseen, että suoluonnon suojelua olisi parasta edistää Suomen luonnonsuojeluliiton 
kautta, sillä järjestöllä oli jo käytettävissään aiheen paras asiantuntemus. Siten lokki-
saarelaiset päätyivät pohtimaan erityisesti mahdollisuuksia edistää lintukosteikkojen 
kunnostusta ja suojelua Ahtialanjärven Lokkisaaren tapaan ja alkoivat kehitellä aja-
tusta tätä ajavasta yhdistyksestä.

Lokkisaari ry:n perustava kokous pidettiin tammikuussa 2010. Yhdistystä pe-
rustamassa oli muutamia lintuharrastajia Pirkanmaalta ja Kanta-Hämeestä, mutta 
sen toimialueeksi määriteltiin koko Suomi. Lokkisaaren kunnostajat valittiin yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi ja yhdistys nimettiin heidän olemassa olevan 
”työnäytteensä” mukaan. Yhdistykselle perustettiin omat nettisivut (kuva 15) ja säh-
köpostilista. Oma yhdistys tarjosi lokkisaarelaisille tarvittavan taustaorganisaation 

16 Luonnonperintösäätiö on Pentti Linkolan vuonna 1995 perustama säätiö, joka hankkii omis-
tukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.
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toimia yhteistyössä esimerkiksi ympäristöhallinnon suuntaan ilman Pirkanmaan 
lintutieteellisen yhdistyksen välikättä. Yhdistys mahdollisti myös jäsenmaksujen ke-
räämisen ja sitä kautta pienimuotoisen hoitotöiden rahoittamisen lokkisaarelaisille. 
Lintuharrastajayhteisössä erillisen yhdistyksen tarvetta myös kyseenalaistettiin ja sen 
koettiin hajauttavan resursseja ja jäsenistöä tarpeettomasti. Lokkisaariyhdistyksen 
jäsenkunta onkin jäänyt pieneksi. Yhdistyksen sähköpostilistalle kuuluu 13 jäsentä 
ja Facebook-sivulla on 64 tykkääjää. Yhdistyksen perustaminen ei siten tuonut Lok-
kisaaren kunnostustoimiin konkreettisesti lisää henkilöresursseja.

Lokkisaari ry:n perustamisen taustalla oli halu turvata Ahtialanjärven Lokki-
saaren hoitotoimien jatkuvuus ja samalla laajentaa samankaltaisia lintukosteikkojen 
kunnostus- ja hoitotoimia myös muille alueille. Lokkisaarelaiset olivat jo pitkään 
haaveilleet Ahtialanjärven lähistöllä Lempäälässä sijaitsevan Sarvikkaan luhta-alueen 
saamisesta kunnostuksen piiriin. He näkivät Ahtialanjärven ja lähellä sijaitsevan 
Sarvikkaan alueen yhdessä kehittämisessä valtavan potentiaalin linnuston kannalta. 
Sarvikkaan alue on noin 85 hehtaarin laajuinen kosteikkoalue, joka on muuttu-
nut 1700-luvulta lähtien Ahtialanjärven ja Lokkisaaren tapaan koskien perkauksen 
ja vesistön säännöstelyn myötä. Sarvikkaan aluetta ei ole suojeltu mutta se on lin-
tuvesien suojeluohjelmassa mainittu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Osa 
luhdan luontoarvoista menetettiin rakennettaessa valtatie 9 alueen itäosan halki. 
Maaseutuohjelmaa laatinut Juha Kuisma selvitti 1990-luvulla mahdollisuuksia Sar-
vikkaan alueen kunnostamiseksi, mutta tämä koettiin mahdottomaksi, koska alueen 
lintuarvojen kohentaminen olisi vaatinut veden pinnan nostoa [H22]. Alueen ran-

Kuva 15: Lokkisaari-yhdistyksen verkkosivuilla on tietoa kunnostushankkeista, lokkisaari.fi.
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noille on paikoin rakennettu ja muun muassa istutettu koivua, eivätkä maanomista-
jat tästä johtuen innostuneet alueen kunnostussuunnitelmista. Sarvikkaan luhta on 
kuitenkin pääosin saanut olla koskematta ja on edelleen linnustollisesti arvokas alue.

Lokkisaarelaiset eivät ole antaneet maanomistuskysymysten toimia jarruna Sar-
vikkaan alueen kunnostuksen ja hoidon ajamisessa, vaan 2009 hakiessaan Lempää-
län kunnalta avustusta Lokkisaaren hoitoon he samalla esittivät myös Sarvikkaan 
alueen saattamista hoidon piiriin. Asia ei sillä kertaa edennyt pidemmälle, mutta 
lokkisaarelaiset aloittivat neuvottelut maanomistajien, ProAgrian ja Pirkanmaan 
ELY-keskuksen kanssa. Heidän tavoitteenaan oli rakentaa Sarvikkaan alueesta laa-
ja hanke Ahtialanjärven Leader-hankkeen tapaan, jossa esimerkiksi rakennettaisi 
alueelle pitkospuureitistö ja lintutorni ja näin luhta voisi kytkeytyä osaksi Lempää-
län kautta kulkevaa Birgitan polun retkeilyreitistöä. Maaseudun kehittämisorga-
nisaatio ProAgria otettiin mukaan neuvotteluihin yhtenä mahdollisena hankkeen 
rahoittajana maatalouden erityisympäristötuen muodossa ja laidunnuksen järjestä-
miseksi osana hoitotoimia. Marraskuussa 2010 Lokkisaari ry ja Pirkanmaan ProA-
gria järjestivätkin keskustelu- ja infotilaisuuden kaikille kiinnostuneille Sarvikkaan 
luhta-alueen mahdollisesta kunnostuksesta ja hoidosta. Toinen lokkisaarelaisista 
esitteli tilaisuudessa alueen linnustoa, mahdollisia kunnostusmenetelmiä ja niiden 
odotettavissa olevia vaikutuksia linnustoon ja maisemaan. Hanke on edennyt si-
ten, että vuonna 2011 lokkisaarelaiset hakivat Lempäälän kunnalta noin 4000 euroa 
omatoimirahaa kunnostus- ja hoitosuunnitelman ja sen vaatimien selvitysten teke-
miseksi Sarvikkaan alueelle. Suunnitelmaa pohjustavat työt, kuten linnuston kartoi-
tus ja maanomistajien suostumuksen hankkiminen, olivat käynnissä vuonna 2012. 
Nähtäväksi jää, lähtevätkö muut tahot mukaan Sarvikkaan luhdan kunnostushank-
keeseen siten, että kunnostuksessa ja hoidossa päästäisiin vauhtiin kahden henkilön 
talkootyöpanosta voimallisemmin.

Uusien hankeideoiden rinnalla lokkisaarelaiset jatkoivat kokeilevia kunnostus- 
ja hoitotöitä Ahtialanjärven Lokkisaaressa. Loppukesällä ja alkusyksyllä 2009 he 
korottivat muutamaa Ahtialanjärven karikkoa kivillä. Toimenpiteen tavoitteena oli 
tehdä tietyille lajeille lisää turvallisen pesinnän mahdollistavia paikkoja, jotka py-
syisivät maksimivedenkorkeuden yläpuolella (sähköposti 16.1.2010). Ensimmäiset 
kokeilevat korotustyöt oli tehty kaikessa hiljaisuudessa nostamalla järven pohjasta 
tolpan tukena olleita, voimalinjan purkamisen yhteydessä pudonneita kiviä kariksi. 
Vuonna 2010 lokkisaarelaisten ajatuksena oli jatkaa aloitettua karikkojen korotus-
työtä. Tässä yhteydessä he ajattelivat, että olisi hyvä kääntää uusi lehti heidän ja 
ELY-keskuksen suhteissa. Niinpä toinen lokkisaarelaisista soitti luonnonsuojeluvi-
ranomaiselle ja tiedusteli työssä tarvittavia lupia. Keskustelussa kävi ilmi, että kari-
koiden rakentamiseksi tarvittaisiin kolme eri lupaa tai ilmoitusta. Lokkisaarelaisten 
ajatuksena oli kuljettaa kiviä karikoiden korotusta varten saareen talvella järven ol-
lessa jäässä. Kuljetus tapahtuisi traktorilla tai autolla ja peräkärryllä. Ensinnäkin tar-
vittaisi siis moottoriliikennelupa johtuen Ahtialanjärvellä olevasta kiellosta liikkua 
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jäällä moottoriajoneuvoilla. Toiseksi toimenpiteestä tulisi tehdä Natura-tarvearvio, 
jossa tarkasteltaisi karikoiden korotuksen vaikutusta alueen Natura-suojeluarvoihin. 
Kolmanneksi tarvittaisiin ympäristökeskuksen mukaan vielä ilmoitus vesirakennus-
työstä, jonka pohjalta arvioitaisi sitten, tarvittaisiinko toimenpiteisiin vesioikeuden 
lupa. Tarvittavan maanomistajan suostumuksen lokkisaarelaiset olivat pyytäneet jo 
suullisesti.

Lokkisaarelaiset täyttivät tarvittavat lupapaperit ja toimittivat ne ELY-keskuk-
seen. Kysellessään asian käsittelyn perään selvisi, että moottoriajoneuvoilla liikku-
miskielto Ahtialanjärvellä on ehdoton pois lukien kiellossa mainitut poikkeukset, 
kuten luisteluradan tekeminen jäälle. ELY-keskuksesta ehdotettiin, että kivet voisi 
sen sijaan kuljettaa esimerkiksi hevosella. Puhelussa selvisi myös, että kivien kulje-
tus saareen olisi mahdollista ELY-keskuksen virkatyönä, minkä moottoriliikenne-
lupa mahdollistaa, mutta viranomainen ei halunnut lähteä pilkkomaan asiaa eril-
leen Ahtialanjärven päivitettävästä hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Lokkisaarelaiset 
hermostuivat viranomaisen vastauksesta ja pitivät muun muassa ehdotusta kuljettaa 
kivet saareen hevosella suoranaisena pilkantekona. Vesirakennusilmoituksen osalta 
ELY-keskuksesta ilmoitettiin, että lupa olisi tehtävä vähintään kuukautta ennen aiot-
tuja töitä. Lokkisaarelaiset olivat kärsimättömiä päästäkseen aloittamaan karikoiden 
rakentamisen Ahtialanjärvellä pikimmiten.

Ahtialanjärvelle asetetun moottoriliikennekiellon rajoitukset tulivat nyt lokki-
saarelaisia vastaan ensimmäisen kerran, ja he kysyivät miksi Lokkisaaren kunnos-
tus- ja hoitotöitä ei ollut sisällytetty kiellossa sallittuihin poikkeuksiin, vaikka käyn-
nissä oleva hanke oli varmasti ympäristökeskuksen tiedossa. Moottoriliikennekielto 
kun alun perin asetettiin ”räkänokkien” jäällä ajaman romurallin vuoksi. Asiassa 
tapahtui kieltoa asetettaessa luultavasti eräänlainen työtapaturma. Lempäälän kun-
nan ympäristösihteeri, joka laati esityksen moottoriliikennekiellon asettamisesta, ei 
tullut ajatelleeksi Lokkisaaren kunnostustöitä, eikä ympäristökeskus enää tehnyt 
haettuun kieltoon ja siinä mainittuihin poikkeuksiin muutoksia asian vahvistaes-
saan. Lempäälän kunnan ja lokkisaarelaisten yhteydenpito on ollut melko vähäistä ja 
kunnan viranomaiset ovat olleet siinä uskossa, että hoitotyöt järvellä jatkuvat lintu-
harrastajien ja ympäristökeskuksen yhteistyössä [H18]. Siksi asiaa esittänyt kunnan 
viranomainen saattoi ajatella maininnan virkatyöstä riittävän mahdollistamaan hoi-
don jatkumisen Lokkisaaressa. Vireillä olevasta kiellosta oli kuulutus Lempäälän-Ve-
silahden Sanomissa ja asiasta oli mahdollisuus jättää mielipide ympäristökeskuk-
selle. Lokkisaarelaiset eivät panneet tätä mahdollisuutta merkille tai eivät itsekään 
osanneet tuossa kohdin ennakoida, millä tavoin kielto tulisi vaikuttamaan heidän 
toimintaansa Lokkisaaressa.
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6.5.5 Uusi alku: Ahtialanjärven suunnittelu 
ympäristöhallinnolta Metsähallitukselle

Lokkisaarelaisten yritys uuteen alkuun alueellisen ympäristöviranomaisen kanssa ei 
sujunut aivan odotetusti. Tarvittavien lupien saamisen näyttäessä hankalalta lok-
kisaarelaiset lähtivät jälleen selvittämään tilannetta Suomen ympäristökeskuksen 
kautta (sähköposti 16.1.2010). SYKEn asiantuntija lupasi selvittää tilannetta ym-
päristöministeriöstä. Ympäristöministeriön virkamies vastasi ymmärtävänsä Pirkan-
maan ympäristökeskuksen halun edetä asiassa siten, että ensin päivitettäisi hoito- ja 
käyttösuunnitelma, jonka osaksi hänen sinänsä hyvänä ajatuksena pitämänsä kari-
koiden korotus tulisi saada. Lupien osalta ministeriön viranomainen totesi alueelli-
sen ympäristökeskuksen arvioivan, ovatko tehdyt selvitykset riittäviä ja onko lupien 
myöntämiselle perusteita.

Lokkisaarelaiset totesivat lupien saamisen karikoiden rakentamiseen liian haasta-
vaksi ja antoivat hakemuksen raueta jättämällä vastaamatta saamaansa lisäselvitys-
pyyntöön (sähköposti 27.11.2011). He päättivät kuitenkin edetä suunnitelmissaan ja 
tehdä tämän avoimesti ympäristöhallinnon suuntaan. Niinpä he ilmoittivat sähkö-
postilla 18.1.2010 ympäristökeskukselle aloittavansa puhtaiden luonnonkivien kus-
kaamisen karikoille kyseisen viikon aikana ja tekevänsä työn moottoriajoneuvolla. 
Viestissä ihmeteltiin jälleen ympäristöviranomaisen toimintaa ja sitä, ettei heitä oltu 
haluttu ottaa vastaan keskustelemaan muun muassa Natura-järven säännöstelyn on-
gelmista. Viestin lopussa lokkisaarelaiset oikeuttivat toimintaansa:

Kumpi lienee sitten viime kädessä suurempi rikos, työstää turvallisia pesimäpaik-
koja kiireellisesti, vaiko se, että hukuttaa tietoisesti Naturajärvellä linnunpesiä 
veden alle. Meille asia on selvä ja siksi tämä ilmoitus.

Viranomaisten kanssa käydyn viestienvaihdon ja lupahakemuksen jättämisen jälkeen 
lokkisaarelaiset saivat yllättäen tammikuussa 2010 kuulla, että Ahtialanjärven hoi-
don ja käytön suunnittelu oli siirretty Metsähallitukselle. Karikkojen rakentamisesta 
tulisi siten sopia Metsähallituksen kanssa, ja karikoiden korotus saattaisi olla mah-
dollista tehdä Metsähallituksen virkatyönä. Lokkisaarelaiset koettivat saada ympä-
ristöviranomaisilta vahvistusta ja lisätietoa siirtoa koskien. Vasta helmikuussa 2011 
he saivat ELY-keskuksesta vahvistuksen, että Ahtialanjärven suunnittelu oli ympä-
ristöministeriön toimesta siirretty Metsähallituksen vastuulle. Viestissä oli mainittu 
Metsähallituksessa työstä vastaavan nimi ja yhteystiedot, mutta kun lokkisaarelaiset 
soittivat kyseiselle henkilölle, ei tämä ollut kuullut asiasta mitään. Metsähallituksen 
henkilön mukaan ei heiltä ollut tilattu Ahtialanjärven hoito- ja käyttösuunnitelmaa, 
eivätkä he ylipäätään tee hoito- ja käyttösuunnitelmia yksityismaiden lintuvesikoh-
teille. Metsähallituksen ihminen heitti palloa jälleen ympäristöministeriön suuntaan 
todeten luontopalvelujen olevan ministeriön tiukassa tulosohjauksessa. Tilanne sai 
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lokkisaarelaiset jälleen kyselemään tilanteesta ministeriöstä ja Suomen ympäristö-
keskuksestakin. He eivät pitäneet Ahtialanjärven hoidon ja käytön suunnittelun 
siirtämistä Metsähallituksen tehtäväksi huonona asiana, mutta tilanteessa vallitseva 
epäselvyys eri tahojen vastuista loi epävarmuutta. 

Parasta kuitenkin olisi, näin uskon, että nämä lintuvesien kunnostusasiat meni-
sivät kokonaisuudessaan Metsähallituksen hoteihin. Siellä väki on ammattitaitoi-
sempaa ja sitä kautta meidänkin helpompi asioida heidän kanssaan! (sähköposti 
27.8.2009.)

Ahtialanjärven hoidon ja käytön suunnittelun siirto Metsähallitukselle ei näyttä-
nyt välittömästi johtavan toimenpiteisiin suunnitelman päivittämiseksi. Metsähal-
lituksesta tehtiin lokkisaarelaisille selväksi, että avainsana tilanteessa oli ”resurssien 
puitteissa”. Metsähallituksen kerrottiin priorisoineen alueellisten Natura-yleissuun-
nitelmien ja resurssien perusteella kohteet, joilla hoito- ja käyttösuunnitelma teh-
dään, eikä Ahtialanjärvi ollut näiden kohteiden joukossa. Suunnittelun tarvetta oli 
Metsähallituksen edustajan mukaan vielä usealla sadalla muullakin alueella (sähkö-
posti 25.2.2011), niiden joukossa muun muassa uudet Sipoonkorven ja Selkämeren 
kansallispuistot. Ahtialanjärven ympärillä käytyjen keskustelujen, kirjeenvaihdon ja 
”suunnittelussa ilmenneiden ongelmien” vuoksi Ahtialanjärven suunnitelmaa ja ”vello-
van veden laittamista liikkeelle johonkin suuntaan” pidettiin kuitenkin tarpeellisena. 
Niinpä ensimmäinen palaveri suunnittelusta kiinnostuneiden kesken luvattiin pitää 
jo keväällä 2011. Viestin lopussa toivottiin vielä: ”Toki asiaa edistäisi, jos YM tai 
ELY-keskus voisi osoittaa hankkeelle erillisrahoitusta.”

Syyskuussa 2011 Metsähallituksen luontopalvelut lopulta antoi työntekijälleen 
tehtäväksi ryhtyä valmistelemaan Ahtialanjärven Natura-arviointia ja hoidon suun-
nittelua. Ahtialanjärvelle ei ollut tarkoitus tehdä varsinaista hoito- ja käyttösuunni-
telmaa, sillä HKS-prosessit ovat Metsähallituksessa isoja töitä joissa on mukana laaja 
sidosryhmien joukko, ja niitä tehdään kansallispuistojen kaltaisille alueille. Tällai-
seen ei Ahtialanjärven tapauksessa ollut resursseja käytettävissä. Metsähallituksen 
näkemyksen mukaan se, mitä Ahtialanjärvi tarvitsi, oli nimenomaan luonnonhoi-
tosuunnitelma, ja Metsähallituksessa kyseisen kaltaisille alueille tehdään ylipäätään 
vain toimenpidesuunnitelmia. Ahtialanjärvelle ryhdyttiin siis tekemään ”kevyt-HK-
S:a”, eli Natura-alueen arviointia ja toimenpidesuunnittelua. Metsähallituksella on 
käytössä uusi lomakepohjainen NATA-työkalu (Natura-alueiden arviointi), jota 
hyödynnetään suunnittelussa. Ahtialanjärvi toimi pilottikohteena ollen ensimmäi-
nen yksityinen luonnonsuojelualue, jolle tehtiin suunnitelma työkalua käyttäen. 

Ensimmäinen palaveri lokkisaarelaisten ja luontopalveluiden työntekijän välillä 
pidettiin lokakuussa paikan päällä Ahtialanjärvellä. Lokkisaarelaiset pääsivät alus-
ta asti osallistumaan alueen arvojen ja tulevien hoitotoimenpiteiden määrittelyyn. 
Suunnittelua varten perustettiin työryhmä, johon kutsuttiin Metsähallituksen ja 
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lokkisaarelaisten lisäksi edustus ELY-keskuksesta, Lempäälän kunnasta, Suomen 
ympäristökeskuksesta ja ympäristöministeriöstä. Suunnitteluryhmä kokoontui en-
simmäisen kerran Lempäälän kunnanvirastolla marraskuussa 2011. Ensimmäises-
sä kokoontumisessa kerrattiin siihen asti tapahtunutta ja kartoitettiin eri tahojen 
toiveita ja tarpeita suunnitteluun liittyen. Koska Ahtialanjärvi oli Metsähallituk-
selle entuudestaan tuntematon kohde, todettiin että suunnittelun substanssi tulisi 
Lokkisaari-yhdistykseltä, Lempäälän kunnalta ELY-keskukselta ja Suomen ympä-
ristökeskukselta (Metsähallitus 2011). Metsähallituksen rooli oli prosessin koordi-
nointivastuu. Suunnitteluryhmän ensimmäisessä tapaamisessa koottiin pohjatietoja 
muun muassa alueen linnustosta ja virkistyskäytöstä, tutustuttiin Natura-arvioinnin 
NATA-prosessiin ja ryhdyttiin määrittelemään alueen keskeisiä arvoja.

Lokkisaarelaiset toimittivat kokouksen osanottajille seitsensivuisen kirjelmän, 
jossa he esittivät ajatuksiaan Ahtialanjärven hoidosta ja suunnittelusta sekä lintu-
vesien kunnostamisesta Pirkanmaalla yleisemminkin (Mäkelä & Itkonen 2011). 
Kaikki suunnitteluryhmässä toivoivat yhteisen sävelen löytymistä jatkotyöskentelyn 
pohjaksi. Suurimpana huolenaan lokkisaarelaiset esittivät pitkään jatkuneiden hoi-
totöiden jatkuvuuden ja tähän tarvittavan rahoituksen. Hoitotoimien laajentamisen 
myötä lokkisaarelaisten ajatuksena on, että toinen heistä voisi työllistyä hoitotoimis-
sa jopa ympärivuotisesti. Hoidon mahdollistamiseksi he pitivät tärkeänä, että saisi-
vat pysyvät erityisluvat liikkua ja toimia rauhoitusalueella ajankohdasta riippumatta.

Suunnitteluryhmä kokoontui hieman vaihtelevin kokoonpanoin yhteensä viisi 
kertaa pääosin Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Linnustotietoja käsiteltiin vielä erilli-
sessä palaverissa lokkisaarelaisten, Metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen 
kesken. Natura-arviota työstettiin yhteisissä työpalavereissa ja eri tahot valmistelivat 
omalta osaltaan tietojen kokoamista. Linnustotiedot tulivat lokkisaarelaisilta, muut 
tarvittavat selvitykset mm. kasvillisuuden ja direktiivilajien osalta tulivat Pirkan-
maan ELY-keskukselta. Linnustotietojen kerääminen ei edennyt aivan suunnitel-
lussa aikataulussa ja suunnitteluryhmä täydensi työtä. NATA-prosessin yhteydessä 
arvioitiin aikaisemmassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa mainittujen toimenpiteiden 
toteutumista ja vaikutuksia sekä myös niitä lokkisaarelaisten toteuttamia hoitotoi-
mia, joita ei vuoden 2001 hoito- ja käyttösuunnitelmaan ollut kirjattu.

NATA-prosessissa päästiin keskustelemaan myös Vanajaveden säännöstelystä ja 
Lokkisaaressa tapahtuneista pesätuhoista. Kahteen suunnitteluryhmän kokoukseen 
kutsuttiin säännöstelyasiantuntija ELY-keskuksesta alustamaan ja vastaamaan kysy-
myksiin. Lokkisaarelaiset toivoivat saaren säilyvän toukokuussa lietteisenä pidem-
pään ja ELY-keskus vastasi pyrkivänsä alentamaan toukokuun tavoitetta vedenpinnan 
korkeudeksi muutamalla sentillä. Säiden ja muiden olosuhteiden todettiin kuitenkin 
vaikuttavan myös säännellyssä vesistössä siinä määrin että tarkka korkeuden sääte-
ly on hankalaa. Suunnitteluryhmässä nousi keskusteluun myös mahdollisuus, että 
ELY-keskuksen kautta haettaisi Maa- ja metsätalousministeriöstä kertaluonteisesti 
rahaa säännöstelyn aiheuttamien pesimätuhojen lieventämiseen esimerkiksi keino-
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karikkoja tekemällä. Hakemusta varten tarvittaisi perusteltu suunnitelma ja tarvit-
tavat luvat, ja tehdyistä toimista tulisi raportoida. Suunnitteluryhmässä kerrottiin 
Vanajaveden säännöstelyä varten perustetun seurantaryhmän, jossa myös Lokkisaa-
ri-yhdistys oli mukana.

Lokkisaarelaiset toivat työryhmään karttaesitykset Ahtialanjärvellä tehdyistä ja 
sinne suunnitelluista toimenpiteistä. Ahtialanjärven hoidon ja käytön suunnittelus-
ta ei Metsähallituksen luontopalveluiden työntekijän mukaan ollut tarkoitus tehdä 
”mitään mediajuttua”. Maanomistajiin oltiin yhteydessä suunnitteluprosessin käyn-
nistyessä ja myöhemmin kun oli suunnitelmia esiteltäviksi. Prosessi vaikuttaa varsin 
poikkeukselliselta sen suhteen, kuinka tiiviisti lokkisaarelaiset otettiin suunnitteluun 
mukaan ja näyttikin siltä, että lopulta olisi päästy lokkisaarelaisten toivomaan tilan-
teeseen, jossa heidän asiantuntemustaan käytetään hyväksi kohteen tulevaisuuden 
suunnittelussa. ”Ehkä se päivä paistaa vielä risukasaankin.” Kesällä 2012 lokkisaare-
laiset kertoivat, että Ahtialanjärvi olisi pääsemässä mukaan vuonna 2013 käynnis-
tyvään valtakunnalliseen Life-kosteikkohankkeeseen ja hoitotoimiin voitaisiin saada 
tätä kautta rahoitusta jopa 5–10 vuodeksi (sähköposti 2.6.2012). Ahtialanjärvi olisi 
LIFEssa mukana isona hankkeena, eli hankkeeseen sisältyisi toimenpiteitä muualla-
kin Ahtialanjärven Natura-alueella kuin pelkästään Lokkisaaressa. Erityisesti järven 
rantaluhdat otettaisiin hankkeen myötä kunnostuksen ja hoidon piiriin ja karikoi-
takin lisättäisi lokkisaarelaisten mukaan vielä huomattavasti. LIFE-hankkeen ve-
tovastuu on Metsähallituksella ja Pirkanmaan ELY-keskus ehdotti Ahtialanjärveä 
mukaan hankkeeseen.

Keväällä 2012 Suomen ympäristökeskuksen lintuvesikunnostusten asiantuntija 
laski osana NATA-prosessia Ahtialanjärvelle ESA-suojelupistearvon, jonka perus-
teella kunnostettavia kohteita asetetaan kiireellisyysjärjestykseen. Ahtialanjärven 
pistearvoksi tuli 260. Muutos oli suuri, kun Ahtialanjärven pistearvo vuonna 2000 
oli 150. Nyt Ahtialanjärven taakse jäivät valtakunnallisesti tunnetuista lintukostei-
koista muun muassa Ruskeasuo (pistearvo 224), Värtsilän Sääperi-Uudenkylänlam-
pi (212), Espoon Laajalahti (187) ja Helsingin Viikki-Vanhakaupunginlahti (155). 
Ahtialanjärvi ohitti jopa maailmanlaajuisesti arvokkaan lintualueen kriteerit täyttä-
vän Puurijärven, jonka suojelupistemääräksi on saatu 232. Muiden kohteiden kuin 
Ahtialanjärven pistemäärät laskettiin vuonna 2003 laadittaessa kunnostettavien kos-
teikkojen valtakunnallista tärkeysjärjestystä, ja oletettavaa on, että kohteilla joilla 
ei ole tehty kunnostus- ja hoitotoimia pistemäärä ei enää yltäisi edes tuonaikaiseen 
(ks. Ellermaa & Lindén 2011). Pisteytys keskittyy pesimälajistoon ja Ahtialanjär-
ven osalta suuren naurulokkiyhdyskunnan tuoma pistemäärä on keskeisessä roolissa. 
Ahtialanjärven pistemäärä perustui arvioon, jonka mukaan vuonna 2009 järvellä 
pesi 1800 naurulokkiparia. Vuoden 2012 laskennassa todettiin arvion menneen ala-
kanttiin, sillä tulokseksi saatiin peräti noin 2600 pesivää naurulokkiparia. Tämän 
perusteella Ahtialanjärven suojelupistearvo olisi siten vieläkin korkeampi. Vaikka 
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laskennassa ei painotettaisi pesimälinnustoa vaan otettaisi mukaan muutonaikaiset 
levähtäjät, pärjäisi Ahtialanjärvi kisassa edelleen erinomaisesti.

Ahtialanjärven korkea suojelupistearvo tuli lokkisaarelaisten mukaan yllätykse-
nä ympäristöhallinnon ja Metsähallituksen viranomaisille. NATA-prosessin alussa 
Ahtialanjärven ei nähty olevan valtakunnallisesti kärkikohteiden joukossa, vaikka 
sen tärkeys sisämaassa ja alueellisesti tunnustettiin (Metsähallitus 2011). Pistearvon 
selvittyä Lokkisaari ry:n tekemien hoitotöiden vaikutuksen todettiin olleen selvästi 
hyvin positiivinen (Metsähallitus 2012). Lukuarvo teki hoitotöiden tulokset näky-
väksi suunnitteluryhmän yhteisesti ymmärtämällä tavalla.

Se on se kieli jota ne ymmärtää. [H14]

Lintuvesipisteiden perusteella Ahtialanjärven todettiin olevan Suomen 15 arvok-
kaimman lintuveden joukossa ja kuvattavissa täysin perustellusti valtakunnallisesti 
arvokkaaksi. Suunnitteluryhmässä käytiin läpi myös kansainvälisesti merkittävien 
IBA-lintualueiden kriteerejä, mutta todettiin, ettei Ahtialanjärvi täyttänyt euroo-
panlaajuisia kriteerejä. Suomessa tavallinen laji saattaa Euroopan mittakaavassa olla 
harvinainen, joten meillä tavallisten lajien suuret määrät saattavat nostaa lintukoh-
teen kansainvälisesti merkittäväksi. Kääntäen taas Suomessa harvinainen laji ei riitä 
nostamaan kohdetta kansainvälisesti merkittäväksi (Metsähallitus 2012). Suunnit-
teluryhmän yhteiseksi tavoitteeksi muodostui, että kaikkien Ahtialanjärvelle keskei-
siksi valittujen arvojen tilaa haluttiin edelleen parantaa. Lintuarvojen osalta tavoite 
todettiin melko kovaksi.

6.5.6 Perinteikäs näytelmä jatkuu – yhteistyö katkolla

Keväällä 2012 suunnittelutyö läheni loppuaan. Suunnittelutyössä Ahtialanjärven 
keskeiseksi arvoksi oli lokkisaarelaisten toiveesta kirjattu linnustoarvojen lisäksi 
”Tutkimusmerkitys ja merkitys seurantakohteena”. Arvo pudotettiin lopullisesta 
suunnitelmasta kuitenkin pois, koska sille ei löydetty riittävää sisältöä. Ahtialan-
järvellä ei hallinnon näkökulmasta tehdä varsinaista tieteellistä linnuston ja hoito-
toimien seurantaa, eikä sellaista ollut prosessin kuluessa näköpiirissä. Arviointi ja 
toimenpidelinjaukset priorisointeineen oli saatu pitkälle työstettyä ja eri tahot olivat 
hyväksyneet suunnitelman. Se käytäisi vielä läpi maanomistajien ja osakaskuntien 
kanssa, joiden hyväksyntä olisi välttämätön suunnitelman hyväksymiselle. Lokki-
saarelaisten ajatukset kääntyivät kesään ja edessä oleviin Lokkisaaren hoitotöihin, ja 
he kysyivät jälleen ELY-keskukselta rahallista tukea hoitotoimiin. ELY-keskus ei kat-
sonut voivansa rahaa edelleenkään myöntää, ja suunnitteluprosessiin osallistuneet 
virkamiehet saivat lokkisaarelaisilta jälleen postia (Itkonen & Mäkelä 2012):
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Viime syksynä alkaneen prosessin alusta asti olemme korostaneet, että meille on 
tärkeintä turvata Lokkisaaren vuosittaiset hoitotyöt. […] Olemmekin ihmeissäm-
me tästä viimeisimmästä käänteestä perinteikkäässä näytelmässä, jossa pyydämme 
ELY-keskukselta tukea Lokkisaaren hoitotöihin. Taaskaan tuota tukea ”ei voitu 
myöntää”. Nyt selitys on se, että tukea ei voida myöntää koska voimassa olevaa 
hoito- ja käyttösuunnitelmaa ei ole.

Ahtialanjärven suunnittelun lopulta päästyä vauhtiin Metsähallituksen kanssa lok-
kisaarelaiset olivat toivoneet, ettei ”perinteikäs näytelmä” enää toistuisi, vaan Lokki-
saaressa tehtäviin hoitotöihin saataisi viimein rahallista tukea. Vastaus oli kuitenkin 
suunnittelutyön ollessa kesken entisenlainen: ei voimassa olevaa hoito- ja käyttösuun-
nitelmaa, ei rahaa. Lokkisaarelaiset hämmästelivät, ettei rahaa voitu lähes valmiin 
suunnitelman nojalla myöntää. Jotta Ahtialanjärven lintuarvoja voidaan seurata, 
tarvitaan jonkinlaisia linnustomittareita. Yhtenä hyvänä mittarina seurantaryhmä 
piti poikastuottoa. Toinen lokkisaarelaisista sai ELY-keskukselta rahaa poikuelas-
kentojen tekemiseksi järvellä, mutta tämä ei lokkisaarelaisia tyydyttänyt, koska raha 
ei nytkään kohdistunut hoitotoimiin. Viranomaiset ehdottivat lokkisaarelaisille vä-
livuoden pitämistä saaren hoidosta, mutta tätä nämä eivät pitäneet mahdollisena, 
vaan katsoivat vaivalla tehdyn työn siinä tapauksessa valuvan hukkaan. Viranomai-
sille osoittamansa kirjeen lopussa lokkisaarelaiset muistuttivat korvaamattomasta 
roolistaan lintuveden hoidossa:

Jos kerran Lokkisaaren töiden jatkumisella ei ole mitään väliä, niin voimme vetää 
työpanoksemme pois projektin käytöstä. Vai uskooko joku vakavissaan, että meille 
kalliiksi käyvälle ilmaistyöllemme löytyy joku toinen osaava tekijä?

Rahallisen tuen puutteeseen pettyneenä Lokkisaari-yhdistys jättäytyi pois suunnit-
teluprosessista eivätkä lokkisaarelaiset osallistuneet enää suunnitteluryhmän viimei-
seen tapaamiseen toukokuussa 2012. Prosessia vetänyt Metsähallituksen työntekijä 
tiedusteli kuitenkin heidän halukkuuttaan kommentoida lopullista NATA-doku-
menttia. Lokkisaarelaiset tarkensivat tilannetta viranomaisille lähettämässään säh-
köpostissa (20.4.2012). Toinen lokkisaarelaisista ilmoitti, ettei olisi enää mukana hoi-
don suunnitteluprosessiin liittyvissä kokouksissa, sillä hänelle ”tämä ELY-keskuksen 
vuodesta toiseen jatkuva pompottelu kävi liian ylivoimaiseksi sulattaa”. Toinen lokkisaa-
relaisista sen sijaan ilmoitti olevansa tarvittaessa valmis kommentoimaan Lokkisaari 
ry:n edustajana jatkossakin tuotettavaa materiaalia. Lokakuussa  NATA-arviointi ja 
sen pohjalta tehty luonnos toimenpidesuunnitelmaksi valmistuivat ja lokkisaarelai-
sen toimittamat monipuoliset kommentit otettiin viimeistelyssä huomioon.

Leader-hankkeen aikana Lokkisaaressa tehtiin konekaivuita yhteensä viitenä 
päivänä ja veneniittoja kahtena päivänä. Muilta osin työtä on tehty lähinnä kah-
den hengen käsityönä. Työpäiviä on ollut jopa 70 per henkilö vuodessa, mikä on 
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tarkoittanut ” joka syksy keskimäärin noin 500 tuntia raakaa ja tehokasta työvoimaa 
päästäksemme tavoitteisiimme”. Hoito- ja käyttösuunnitelman pohjaksi vuonna 2009 
Ahtialanjärven linnustolaskentaa tehdessään lokkisaarelaiset havainnoivat järvellä 
”huhtikuun alusta lähes päivittäin aina lokakuun loppuun asti” (Mäkelä & Itkonen 
2009). He ovat toki ymmärtäneet, ettei hallinto eikä mikään muukaan taho voi si-
toutua samalla intensiteetillä tehtäviin kunnostus- ja hoitohankkeisiin, mutta he itse 
ovat sitoutuneet, ja olisivat siksi edellyttäneet toimilleen tukea, jotta Lokkisaari ja 
muut heidän kaavailemansa kohteet voisivat toimia innostavina esimerkkeinä siitä, 
mitä lintuvesien kunnostuksilla on saavutettavissa.

Ahtialanjärven Natura-arvion ja hoitosuunnitelmaluonnoksen valmistuttua ne 
toimitettiin nähtäväksi myös Pirkanmaan lintutieteelliselle yhdistykselle. Siihen 
nähden, että Natura-arviointeja ei yleensä tehdä sidosryhmiä osallistaen, Ahtialan-
järven suunnittelussa on keskeisille osallisryhmille annettu poikkeukselliset vai-
kutusmahdollisuudet. Kommenteissaan (27.9.2012) Pirkanmaan lintutieteellinen 
yhdistys piti muun muassa tärkeänä, että Lokkisaaren hoitamiseen ja kunnostami-
seen välttämättömät lupa-asiat hoidettaisiin asianmukaisesti ja kestävästi kuntoon. 
Kannanotossaan lintutieteellinen yhdistys painotti myös, ettei hoitotoimenpitei-
tä tehtäisi lintujen pesimäkautena, ja kannatti liikkumisrajoitusten tehostamista. 
Liikkumisrajoitusvaatimus kohdistui nähtävästi paitsi esimerkiksi järvellä ajeleviin 
vesiskoottereihin, myös lokkisaarelaisiin. Tässä lintutieteellisen yhdistyksen ja lok-
kisaarelaisten näkemykset menivät ristiin, sillä lokkisaarelaiset olivat toivoneet lupaa 
alueella liikkumiseen ajankohdasta riippumatta.

Lokkisaarelaiset olivat prosessin kuluessa ja laajemmin kattopesintöjen yhteydessä 
linnuston tilaa pohtiessaan esittäneet myös Lokkisaaren pesärosvoista eroon hank-
kiutumista. Pesärosvoina he mainitsivat paitsi pienpedot, myös ihmistoiminnan vai-
kutuksesta runsastuneet varikset ja harmaalokit, ja esittivät pesärosvojen ampumista 
poikkeusluvalla. Tätä Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ei pitänyt perusteltuna, 
sillä pesiä rosvoavien lintujen vaikutusta elossa säilyneiden lintuyksilöiden määriin 
ei yhdistyksen mielestä ollut todennettu. Ammuskelu aiheuttaisi häiriötä pesivil-
le linnuille, ja lintutieteellinen yhdistys esitti että lintudirektiivin mukaisesti olisi 
käytettävä muut keinot pesätappioiden ehkäisemiseksi. Lintutieteellisen yhdistyksen 
kannanotto teki näkyväksi lintuharrastajayhteisön sisällä olevia näkemyseroja. 

Lokkisaarelaiset laativat vastineen Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kan-
nanottoon ja puolustivat omia näkemyksiään. He kyseenalaistivat Pirkanmaan lin-
tutieteellisen yhdistyksen ”johtoportaan” asiantuntemusta Ahtialanjärveä koskevissa 
asioissa, sillä heidän mukaansa ” joukko ei juurikaan käy Ahtialanjärvellä havainnoi-
massa tai ole muutenkaan tutustunut Lokkisaaren toimintaan niin kuin pitäisi ymmär-
tääkseen kuvioita” (vastine 19.10.2012). Lokkisaarelaiset perustelivat tarvetta toimia 
järvellä ja Lokkisaaressa myös pesimäaikana sillä, että tämä olisi tarpeen saaren ja 
järven pitämiseksi mahdollisimman monimuotoisena ja vetovoimaisena koko sula-
vesikauden. He kertoivat aloittavansa hoitotoimet saaressa lyhyillä hoitokäynneillä 
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kesäkuun loppupuolella täysin linnuston ehdoilla ns. pohjoisniityltä, jossa ei tuolloin 
enää pesi lintuja. Kompromissina Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys vastasi, että 
liikkumisrajoitus Lokkisaaressa voisi päättyä 15.7., sillä heinäkuun puolivälin jäl-
keen pesimäkausi alkaisi olla ohitse ja hoitotoimia voisi alaa suorittaa suunnitellusti. 

Lokkisaarelaiset ovat vuosien varrella saaneet kuulla syytöksiä näkökulmansa 
kapeudesta ja siitä, että tarkastelevat Ahtialanjärveä vain lintujen näkökulmasta, 
mahdollisesti jopa muun luonnon kustannuksella. Lokkisaarelaisten näkökulmasta 
lintutieteellinen yhdistys puolestaan syyllistyi tämän kaltaiseen ”lintusokeuteen”:

Pily lintuharrastusyhdistyksenä asettaa nisäkkäät eriarvoiseen asemaan kuin lin-
nut, joiden aiheuttamilta tuhoilta halutaan jostain syystä silmät sulkea. Voidaan-
kin kysyä, että miksi esim. kärppä joutuu silmätikuksi, mutta lainsäädännössäkin 
haittalintuina pidetyt varis ja harmaalokki ei.

Lokkisaarelaiset muistuttivat linnuston monimuotoisuuden osoittavan, ettei heidän 
toimintansa ole ollut linnuille haitaksi. He painottivat kokonaisvaltaista näkemys-
tä ja monien eri tekijöiden huomioon ottamista arvioitaessa lintukantojen piene-
nemisen syitä. Lokkisaarelaiset katsoivat Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen 
toimineen heidän selkänsä takana, lausunnollaan luoneen kuvaa heistä vastuutto-
mina toimijoina ja pitivät tätä loukkaavana. Tämän johdosta he totesivat olevan 
heille vaikeaa jatkossa julkaista havaintoja Ahtialanjärven ja Lokkisaaren linnustosta 
Tiira-havaintojärjestelmässä. Ahtialanjärven suojelupistearvo oli laskettu edellisenä 
kesänä ja sen välityksellä hoitotoimet olivat osoittaneet tuloksellisuutensa yleises-
ti hyväksytyllä mittarilla. Lokkisaarelaiset eivät siten enää tarvinneet havaintojen 
kautta tulevaa lintuharrastajayhteisön vahvistusta hoitotoimille ja käyttivät havain-
noinnin tuomaa valtaansa yhteistyön näkökulmasta valitettavalla tavalla.

6.5.7 Yhteinen tahto yhteistyön parantamiseksi kirjataan

Ahtialanjärven Natura-arviota on kiinnostavaa lukea rinnan aikaisemman, vuonna 
2001 tehdyn vapaamuotoisen Ahtialanjärven hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa. 
Lomakemuotoisessa NATA-arvioinnissa alueen nykytila sekä tarvittavat toimenpi-
teet on esitetty tiiviisti ja priorisoitu. Ahtialanjärven suojeluarvot ovat vaikuttavat: 
järvi on valtakunnallisesti arvokas ja monipuolinen lintudirektiivin lajien pesimä- ja 
levähdysalue. Erityisen arvokas järven mainitaan olevan kahlaajalajiston osalta. Ah-
tialanjärvi on myös valtakunnallisesti merkittävä uhanalaisten lintujen levähdysalue. 
Järvellä pesii seitsemän ja levähtää säännöllisesti 13 uhanalaista lajia. Järven ranta-
niityt tarjoavat potentiaalia kunnostamiselle. Helpon saavutettavuutensa vuoksi Ah-
tialanjärvi on paitsi lintuharrastajien suosima kohde, myös ympäristökasvatukseen 



233Rakkaudesta luontoon

sopiva kohde. NATA-arvioinnissa järven linnusto on nostettu selvästi kärkeen, kun 
aikaisemmassa Leader-hankkeessa painottuivat enemmän virkistysarvot.

NATA-lomakkeella on arvioitu Ahtialanjärven suojeluarvoihin kohdistuvia uh-
kia, niiden vaikutuksia ja merkittävyyttä. Asteikolla ”Ei merkittävä – Merkittävä 
– Erittäin merkittävä” toimimaton yhteistyö on arvioitu merkittäväksi. Tämän Ah-
tialanjärven arvoihin kohdistuvan uhan osalta NATA-arviointiin kirjattiin:

Maanomistajat, viranomaiset, harrastajat eivät toimi synergiassa, mistä aiheutuu 
tietokatkoja, mahdollisesti ylimääräistä sekä päällekkäistä työtä sekä puutteelli-
suuksia alueen hoidossa. Suunnitelmallisuus ja yhteinen näkemys sekä yhteinen 
priorisointi on puuttunut. Rajat eri tahojen välillä saattavat haitata yhteistyötä. 
Esim. rahoitusta ei saa ilman yhteistyötä. (Metsähallitus et al. 2012, 27.)

Toimimattoman yhteistyön on arvioitu vaikuttavan merkittävästi niin suojeltaviin 
lajeihin kuin esimerkiksi alueen virkistyskäyttöön. Sidosryhmäyhteistyön paranta-
minen nostettiinkin NATA-arvioissa Ahtialanjärven tärkeimpien arvojen kannalta 
ykkösprioriteetiksi. Vasta sidostyhmätyön parantamisen jälkeen mainitaan tarvitta-
vina toimenpiteinä esimerkiksi laidunnus, niitto, hoitosopimusten ja erityistukiso-
pimusten laatiminen, haitallisen sorsimon poisto, keinokarikkojen rakentaminen ja 
luontotyyppien inventointi. Sidosryhmätyön parantamisesta kirjattiin NATA-arvi-
oon seuraavasti:

Varmistetaan esim. yhteishankkeiden (Life) avulla alueen arvojen säilyminen ja 
parantuminen. Lisäksi on tarve harkita esim. vuosittaista yhteispalaveria järven 
asioista kaikkien tahojen kesken. Sidosryhmätyön lisääminen vaikuttaa yhteis-
työn ja tiedonvälityksen puutteen aiheuttamiin uhkiin alueen kaikkien valittujen 
arvojen kannalta ja varmistaa arvojen säilymisen vähintään entisellä tasolla ja 
parantaa niitä. (Metsähallitus et al. 2012, 34.)

NATA-arvion kirjauksia yhteistyön parantamisesta voidaan lukea ainakin kahdella 
tapaa. Lainaus voidaan lukea siten, että lokkisaarelaisten huutoon on vastattu ja Lok-
kisaaren hoidosta ryhdytään kantamaan vastuuta eri toimijoiden yhteistyössä. Toi-
nen tulkinta on, että yhteistyön tiivistämisellä halutaan varmistaa, etteivät lokkisaa-
relaiset sooloile hoitotöissä. Hoitosuunnitelmaan on maanomistajien vaatimuksesta 
tehty kirjaukset, että hoitotoimiin on pyydettävä maanomistajilta kirjallinen lupa. 
Lokkisaarelaiset eivät odottaneet tämän muodostuvan ongelmaksi. NATA-arviointi 
todensi lokkisaarelaisten hoitotöiden tuloksellisuuden ja Ahtialanjärven arvon lin-
tukohteena. Prosessissa on kirjattu yhteinen halu yhteistyön parantamiseen ja siten 
hoitotöiden jatkuvuuteen. Ongelmalliseksi toteutuksessa tulevat edelleen resurssit. 
NATA-arvio ei tuonut rahallista helpotusta hoitotöiden tekemiseen, vaan sen lisäksi 
tarvitaan erillinen rahoitushanke. Resurssien puutteen lisäksi näen NATA-arvioin-
nin ja sen pohjalta tehdyn hoitosuunnitelman ongelmana epäselvän vastuunjaon. 
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Hoitosuunnitelmaan on kirjattu ja priorisoitu Ahtialanjärvellä tarvittavat hoitotoi-
met, mutta epäselväksi jää, kuka ne toteuttaa ja millä rahalla. Ainoa kirjaus vastuista 
hoitosuunnitelmassa on, että Lokkisaariyhdistys mahdollisesti toteuttaa linnuston-
seurantaa entiseen tapaan, koska muuten siihen ei ole resursseja. Ahtialanjärven hoi-
don ja käytön suunnittelu ei siten välittömästi tuonut lokkisaarelaisille helpotusta 
käytännön puurtamiseen järvellä. Myös suunnitteluryhmässä toimenpidesuunnitte-
lun ja sen toteutuksen välillä todettiin olevan pullokaula.

6.6 Käsityön itseoppiva kekseliäisyys

Olen edellä kuvannut yksityiskohtaisesti harrastajien ja hallinnon erilaisia toimin-
tatapoja. Hallinnon näkökulmasta Ahtialanjärvi ei ole tässä suhteessa erikoistapaus, 
vaan perustilanne on aina sama. Paikallisille asukkaille ja toimijoille oma alue on 
tietysti kaikkein tärkein, ja hallinnolta odotetaan palvelua ja toimenpiteitä heti. Hal-
linnon näkökulmasta on kuitenkin kyseessä vain yksi kohde monista, ja vähäisiä 
resursseja on priorisoitava. Ahtialanjärven tapauksessa on kuitenkin piirteitä, jotka 
tekevät siitä erityisen mielenkiintoisen.

Kuva 16: Saratupas saa kyytiä Rainer Mäkelältä Ahtialanjärven Lokkisaaressa. Kuva: Tatu 
Itkonen.
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Lokkisaarelaiset ovat kuvanneet tekevänsä lintujärven kunnostustöitä ”metri met-
riltä, taidekäsityönä” ja puhuvat Lokkisaaresta taideteoksena. Sanavalinnat kuvaa-
vat manuaalisen työn osuutta hoitotöissä (kuva 16) ja kokemuksen kautta kertyvää 
tietämystä ja osaamista. Hankkeen onnistumista kuvaa seuraava lainaus Suomen 
ympäristökeskuksen lintuvesiasiantuntijan haastattelusta:

On se, sisävesi, ihan poikkeuksellinen, että ei täällä oo sellasia paikkoja jossa sel-
lasii lintui, kahlaajia ja muita, pysähtyy. Se on ihan niiden poikien työn ansiota. 
Että niiden kunnostustöiden tavoitteena on se monimuotoisuus, semmoset tietyt 
vaativat lajit. Meiltä on hävinny se rantalaidunnus, joka on tehny ne kohteet, 
että sitä me yritetään jäljitellä. Ja erityisesti sisävesillä. Et nythän aika monet 
Life-hankkeet on menny merenrantaniityille, mut oikeestaan paljon suurempi 
ahdinko on sisävesillä. Et se lajisto ja niiden elinympäristö on lähes täysin katoo-
massa. […]

Vuosaaren sataman yhteydessä kun tehtiin siihen linnuille sopiva alue, niin mä 
jouduin jo perustelemaan sitä että miten ne löytää siihen. Siihen oli helppo vasta-
ta, koska ne kaikki menee yli, koska ne alueet on hävinneet. Arktiset muuttajat ja 
muut, niiltä on hävinneet ne alueet, mutta niitä menee tosta koko ajan. Ne löytää 
ne ihan saman tien. Sen näki Ahtialanjärvelläkin. Kaikki ne samat hienot lajit 
joita mennään katsomaan Yyteriin, ne on täälläkin, ne menee ihan tosta vierestä, 
niillä ei oo vaan paikkoja minne mennä. Et se on niin massiivista se muutto, että 
jos sulla on hyvä kohde niin kyllä ne löytää. Et se ei oo mikään ongelma, vielä kun 
niitä on niin paljon.

Nythän ne menee isossa mittakaavassa muutokset niin, että Venäjän tundralta 
Australiaan muuttavien kahlaajien kannathan on pudonneet 70 prosenttia. Ja 
tundralla ei oo tapahtunut mitään, et se ei oo talvehtimisalueelta. Kiina, Viet-
nam, kaikki ne väliltä tuhoo järjestelmällisesti kaikki levähdysalueet. Nythän se 
näkyy meillä Euroopassa Afrikka-muuttajissa, Sahelin alue koko ajan laajenee. 
Linnut on valtavissa ongelmissa. Tämmöset suokukko, keltavästäräkki, kaikista 
tulee uhanalaisia. Oikeesti meidän pohjoisen aapasuot on ihan hienossa kunnossa, 
et se ei oo sieltä kiinni. Ne ei enää pääse sieltä yli. Eli oikeesti tää mitä tehdään 
on tosi tärkeetä, ja se on vähän aina ollu että suojellaan pesiviä, mut se on oikeesti 
koko se flyway-käsitys pitäis tulla mukaan siihen, ja siinä mieles tämmösten kun-
nostaminen on tosi tärkeetä. [H17]

Lintuvesikunnostusten asiantuntija asettaa Ahtialanjärvellä tehdyt hoitotyöt kan-
sainväliseen kontekstiin ja pitää saavutettuja tuloksia yksiselitteisen arvokkaina. 
Kahden miehen pirkanmaalaisella lintujärvellä tekemällä kunnostustyöllä on lin-
tujen suojelun kannalta kansainvälistä merkitystä. Tämä on ollut lokkisaarelaisten 
tiedossa, kuten käy ilmi edellä lainaamastani esimerkistä liittyen pikkulokin pe-
simämenestykseen Lokkisaaressa: Pikkulokki on kuitenkin oikukas ja vaatelias laji 
kaikin tavoin, jonka esiintymistä saattaa merkittävästi häiritä myös muutonaikaiset ja 
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talvehtimisalueisiin liittyvät häiriöt. Lokkisaarelaiset eivät kuitenkaan ole raporteis-
saan ja kirjelmissään painottaneet saaren ja järven arvoa lintujen suojelun kannalta 
laajemmin, vaan ovat keskittyneet tarkastelemaan saaren potentiaalia linnuston mo-
nimuotoisuuden kannalta lähinnä paikallisena ja jonkin verran myös alueellisena ja 
kansallisena ilmiönä.

Suomen ympäristökeskuksen asiantuntija oli Pirkanmaan ympäristöhallinnon 
viranomaisten kanssa samoilla linjoilla siinä, että kunnostustöitä pitäisi pyrkiä teke-
mään isossa mittakaavassa ja koneellisesti sillä tavoin, että hoito helpottuisi, eivät-
kä kohteet vaatisi jatkuvaa käsityönä tapahtuvaa hoitoa. Myös lokkisaarelaiset ovat 
olleet samoilla linjoilla ja siksi pyrkineet hakemaan tukea kunnostus- ja hoitotöille. 
Lokkisaaren hoito on tehtyjen toimien myötä helpottunut siten, että vuosittain saa-
ren avoimena pitämiseksi vaadittava työpanos on huomattavasti pienentynyt. Lok-
kisaarelaisten menetelmät ovat työintensiivisiä ja mikäli ne tehtäisi palkkatyönä, tu-
lisivat käsityönä tehdyt hoitotoimet varsin kalliiksi. Lintuvesiasiantuntijan mukaan 
Lokkisaari-projektin erityinen arvo on kuitenkin myös juuri niissä menetelmissä, 
joita kokemuksesta on kehitetty. Lokkisaaren kunnostajien päävastustaja hoitotöissä 
on ollut isosorsimokasvi. 

Pojathan on tehneet ihan hurjasti, että ne on hakenu vuosien kautta sen koke-
muksen millä ne pystyy isosorsimoo poistamaan, mistä ei oo paljon kokemusta. Ja 
sitten, että millä sellaselle lokkiluodolle voidaan luoda sellasta ympäristöä, et lokit 
pärjää, ja sit kahlaajille. Ne tietää miten se sorsimo kaivetaan, ja pikkulokkien 
kannalta että miten ne saadaan pesiin, kun siellä on ongelmana se säännöstely. 
[H17]

Lokkisaarelaiset ovat kehitelleet kunnostus- ja hoitotoimia, joita ei lintuvesien kun-
nostuksen ohjekirjoista löydy. Tavanomaisten niittojen ja konekaivuiden lisäksi iso-
sorsimokasvustoa on kaivettu ylös lapioin ja juuria nyhtämällä, mikä luonnollisesti 
on hyvin työlästä. Uutena innovaationa he ovat keksineet isosorsimon ja ruovikon 
kuolettamisen peitteillä – menetelmä joka on kotipuutarhureille tuttu rikkakasvien 
torjunnasta. Menetelmällä olisi vähän kerrassaan mahdollista muokata laajoja aluei-
ta. Ahtialanjärven rantaniityille vastaisuuden varalle laatimassaan kunnostus- ja hoi-
tosuunnitelmassa lokkisaarelaiset kuvaavat menetelmää seuraavasti:

Toimenpide suoritetaan niin, että ensin alue niitetään, sitten pressut levitetään 
niittoalalle ja lopuksi etenkin pressujen reunat peitetään niittoheinällä, jolloin 
ilma ja valo ei pääse ruokkimaan kasvistoa. Pressuna parasta on musta muo-
vi, mutta esim. kaupassa yleisesti myynnissä olevat suojapeitteet toimivat myös 
ja ovat helpoin vaihtoehto. Mikäli toimenpide suoritetaan huolellisesti kesä-elo-
kuussa, pressutettu alue on kuoleentunut hyvinkin alle kuukaudessa. Kuoletuksen 
seurauksena luhta-alue mataloituu, jolloin pääosiltaan suiston alue tulisi näiltä 
osin olemaan korkean veden aikaan selvemmin veden alla.
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Vastoin lintuveden kunnostuksen ”oppikirjaohjeita” Lokkisaaressa on allikoiden 
kaivuissa syntyneestä maamassasta rakennettu saareen valleja ja tehty laikuittaisia 
läjityksiä, jotta linnuille olisi korkean veden aikaan tarjolla enemmän lietealaa. Ra-
portissaan vuodelta 2005 lokkisaarelaiset kertovat kunnostustoimien kehittelystään 
seuraavasti:

Uusia kunnostustoimia otettiin myös käyttöön. Ensinnäkin niittojätteitä läjitet-
tiin nyt altaisiin kahdelle alueelle, pääaltaan pohjoispäähän ja allasalueen kaak-
koiskulmaukseen. Näin pikku hiljaa käynnistettiin prosessia, jonka tavoitteena 
oli ensinnäkin mataloittaa altaita, mutta myös luoda vanhan sorsimokasvuston 
tilalle kelluvaa hetteikköä, joka olisi aina myös korkeimman veden aikaan hyö-
dyksi niin pesimä-, kuin muutonaikaiselle linnustolle. 

Merkittävä uusi kunnostustoimi oli myös lapioin tehtävä ”paakkukaivuu” 
saaren länsipuolen lokkiyhdyskunnan alueella, jolla poistettiin umpeuttavia sa-
ramättäitä ja saatiin puhdasta lietettä esille ja samalla tehtiin naurulokeille lisää 
pesimätilaa. Irrotetut paakut ”dumpattiin” mm. lokkiyhdyskunnan alueelle edel-
listalvina kaivettuihin ojiin ja pienallikoihin, sekä lounaiskulmaukseen kelluviksi 
lietteiköiksi. (Mäkelä & Itkonen 2009.)

Järvien ja lintuvesien kunnostusohjeissa niittojäte kehotetaan kuljettamaan pois ve-
sistöä rehevöittämästä. Vastoin lintuvesien kunnostusohjeita lokkisaarelaiset ovat 
hyödyntäneet niitettyä kasvimassaa saaressa luoden siitä kelluvaa, ravinteikasta het-
teikköä niin pesimäpaikoiksi kuin muuttavien kahlaajien ruokailupaikoiksi. Täl-
laisten kelluhetteikköjen rakentaminen kirjattiin ensin myös Ahtialanjärven uuteen 
hoitosuunnitelmaan, prioriteetiltaan ei niin kiireellisenä toimenpiteenä (Siitonen 
2012). Hoitosuunnitelmassa hetteiköt edellytettiin kuitenkin valmistettavaksi vain 
pysyvästä materiaalista, kuten laudasta tai pajusta. Lokkisaarelaiset pitivät laudasta 
valmistettuja hetteikköjä huonosti tarkoitukseen ja maisemaan soveltuvina ja tar-
kensivat näkemystään hetteiköistä kommenteissaan hoitosuunnitelmaan seuraavasti:

Kun puhutaan kelluhetteiköistä, niin ne tehdään kasvimassasta eli niittoheinästä. 
Lautatavarasta ei kelluvia hetteikköjä voida tehdä, vaan niistä voidaan tehdä 
muunlaisia ns. pesimälavetteja. […] Kelluhetteikköjä olemme kehitelleet jo vuo-
sien ajan sillä metodilla, että heinää läjitetään iso määrä läjäksi jolloin se tiivistyy 
kiinteäksi massaksi ja lopulta muuttuu lietteeksi, joka myös elää vedenvaihtelun 
mukaan ollen aina vedenpinnan yläpuolella.

Hetteiköt tehdään aallokon saavuttamattomille matalikoille (jotka kaiken li-
säksi ovat matalan veden aikaan alkukeväällä ja myöhäissyksyllä vedenpinnan 
yllä) ja/tai ympäröivän ilmaversoiskasvillisuuden suojiin, joten ne pysyvät paikoil-
laan täydellisesti. Niitä ei siis tehdä vähänkään syvemmälle alueelle vaan koh-
teille, jossa on enimmilläänkin vettä vain 30–40 cm. Takaamme, etteivät ko. 
hetteiköt kulkeudu vesikasvillisuuden niitosta laissa säädetyn hengen vastaisesti 
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vesistöön. Hetteiköillä jäljitellään mm. pikkulokin ja mustatiiran luontaisia pe-
säalustoja ja kahlaajien ruokailualueita ja niitä suunnitellaan tehtäviksi muuta-
mille pinta-alaltaan hyvin pienialaisille kohteille. Sellaisille kohteille, jotka sen 
mahdollistavat ja ovat ulkona järven rantaviivasta ja siten ovat turvallisempia 
pesäpaikkoja estämään mm. pienpetojen haittavaikutuksia.

Lokkisaarelaisten varmuudesta oman menetelmänsä soveltuvuudesta kertoo  takaus, 
etteivät hetteiköt kulkeutuisi vesistöä rehevöittämään. Lopulta kelluhetteikköjen 
tekeminen kuitenkin poistettiin toimenpidesuunnitelmasta ja sen tilalle kirjattiin 
pysyvämmistä materiaaleista rakennettavat pesimälavetit. Lokkisaarelaisten mene-
telmällinen kekseliäisyys on saanut tunnustusta muun muassa Suomen ympäris-
tökeskuksen lintuvesien kunnostuksen asiantuntijalta. Tämä pyysi lokkisaarelaisia 
laatimaan kirjallisen selostuksen käyttämistään innovatiivisista kunnostus- ja hoi-
tomenetelmistä, jotta kekseliäisyydestä voitaisiin hyötyä ja ottaa opiksi muuallakin 
vastaavissa hankkeissa. He laativatkin raportin kunnostustöistä, mutta pitivät koke-
muksen kautta syntyneen tietotaidon välittämistä kirjallisessa muodossa hankalana.

On se sillai raskasta luettavaa, myönnettäköön se, mut kyllä sieltä poimittavissa 
on, jos haluaa. Silti se edellyttää että sä oot paikan päällä, että ei se sillai mee. […] 
Ei sitä sillain pysty kopioimaan, mutta siitä välittyy se henki millä tavalla näitä 
asioita pitää kattella. Sen voi kopioida toiseen paikkaan. [H15]

Koska lokkisaarelaisten kunnostustöiden lähtökohtana on juuri paikallisista lähtö-
kohdista ammentava kokeileva oppiminen, on saavutettua ymmärrystä ja osaamista 
hankala pukea sanoiksi ja tekstiksi. Vastassa on myös yksinkertaisesti lintuharrasta-
jien jaksaminen: aikaa kokemusten kirjaamiseen ylös ei ole ollut. Raportista tulisi 
varsin massiivinen, jos siinä pyrittäisiin laji lajilta käymään läpi elinympäristövaa-
timuksia ja mahdollisuuksia luoda niitä kunnostustoimilla. Samalla tieto joudut-
taisi esittämään yleisellä tasolla, josta katoaisi tiivis kytkös ympäristön lukemiseen 
ja muutoksiin reagoimiseen. Lokkisaarelaisten raporteista välittyy kuitenkin se 
mittakaava, jolla hoitotöitä heidän nähdäkseen parhaimmillaan voidaan sopivissa 
kohteissa toteuttaa – metri metriltä, paakku kerrallaan. Menetelmien kokeilemises-
sa ja soveltamisessa muualla on kuitenkin syytä olla varovainen ja soveltamisen on 
tapahduttava perustuen ymmärrykseen paikallisista olosuhteista ja linnuston vaati-
muksista. NATA-arvion ja hoitosuunnitelman laatimisen yhteydessä lokkisaarelaiset 
ovat ilmoittaneet laativansa esityksen tarkoiksi Lokkisaaren vuosittaisiksi perushoi-
to-ohjeiksi ja toimintasäännöiksi.

Tarkastelen seuraavassa harrastajien ja hallinnon erilaisia näkemyksiä luonnon-
suojelun keinoista ja Natura-suojelusta yhtenä rakenteellisena, hallinnollisena ja po-
liittis-filosofisena esteenä joustavalle, innovatiiviselle luonnonsuojelutyölle. 
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6.7 Naturan ongelmallinen kaavamaisuus 
muuttuvan luonnon suojelussa

Natura-suojelualueverkosto on luonnonsuojelun monitasohallinnan työkalu, joka 
kytkee yhteen toimijoita niin EU:n, kansalliselta, maakunnalliselta kuin paikal-
listasoltakin. Natura-alueiden valinta- ja rajausprosessia on kritisoitu ylhäältä alas 
tapahtuneena hallinnointina, jossa ekologiset suojelukriteerit painoivat paikallista 
sosiaalista kestävyyttä enemmän (Hiedanpää 2002, Oksanen 2003). Natura-ver-
koston taustalla olevat lintu- ja luontodirektiivit edellyttävät tiukkaa suojelua, jossa 
suojelun perusteena olevien luontoarvojen kaikenlainen heikentäminen on kielletty. 
Hankkeet, joilla on Natura-alueille välitöntä tai välillistä vaikutusta, on asetettava 
Natura-arviointiin ja tarveharkintaan. Ahtialanjärven suojelun perusteena on muun 
muassa 16 lintudirektiivin liitteessä I esiintyvää lintulajia. Näistä ruskosuohaukka 
ja kaulushaikara ovat aiheuttaneet tulkinnallisia epäselvyyksiä lokkisaarelaisten ja 
ympäristöhallinnon välillä.

Tiukka Natura-suojelu ei ole ainoa luonnonsuojelun keino, eivätkä kaikki Na-
tura-alueet ole yksinomaan niin sanotun staattisen suojelun piirissä. Natura-alueilla 
esimerkiksi ennallistetaan soita ja hoidetaan perinnebiotooppeja. Lähtökohtana on 
alkuperäisen luonnontilan suojelu. Lähtökohta on muuttuvassa luonnossa kuitenkin 
ongelmallinen etenkin ympäristöissä, jotka ovat lintukosteikkojen tapaan syntyneet 
ihmistoimien vaikutuksesta, ekososiaalisten prosessien tuloksena. Natura-suojelun 
perusteena ovat luontoarvot sellaisena kuin ne olivat sillä hetkellä, kun kohde on 
liitetty suojelualueverkostoon, siis Ahtialanjärvi vuonna 1998. Järven ensimmäisessä 
kunnostus- ja hoitosuunnitelmassa todetaan että ”kunnostus ja hoito on toteutettava 
niin, että suojelullisesti arvokkaat lajit säilytetään, eikä niiden elinympäristöihin osoi-
teta hoitotoimia. Ahtialanjärvellä tällaisia alueita ovat laajimmat, ruskosuohaukan ja 
kaulushaikaran pesimäpaikkoina käytössä olevat järviruokokasvustot” (Lammi 2001, 
15). Lokkisaarelaiset eivät ole olleet samaa mieltä tarpeesta suunnitella kunnostus- ja 
hoitotoimia esimerkiksi juuri ruskosuohaukan ja kaulushaikaran tarpeita silmällä 
pitäen, sillä nämä ovat Pirkanmaan linnustoon viime vuosikymmeninä asettuneita 
tulokaslajeja. Ruskosuohaukkaa voidaan Mäkelän (2005b) mukaan pitää ainakin 
tiheän kannan alueella lisärasitteena vesilinnustolle niiden rosvotessa muiden lajien 
pesiä, eikä lajin kannan runsastuminen siksi ole kaikin paikoin toivottavaa.

Vaikka Ahtialanjärvi edelleen Naturaan liitettäessä oli arvokas lintujärvi, ei se ol-
lut lintujärvenä enää parhaimmillaan. Pirkanmaan lintujärvethän on valittu Natu-
raan aikana, jota ennen niiltä on valtaosasta hävinnyt mm. ruokokasvustojen aiheut-
taman umpeutumisen tieltä ”alkuperäisempää” rantaniittyjen lajistoa (sähköposti 
1.3.2009). Lokkisaarelaiset katsovatkin kunnostustöitä tehdessään kauemmaksi 
taaksepäin, 1960- ja 70-luvuille, jolloin järven linnusto oli monipuolisimmillaan 
(Mäkelä & Itkonen 2009), ja vertaavat järven nykyistä pesimälajistoa ja muuton-
aikaisia kertymiä noihin huippuvuosiin. Toisaalta he katsovat Ahtialanjärven lin-



240 Minna Santaoja

nuston suhteen myös tulevaisuuteen, aikaan jolloin järvestä on kunnostus- ja hoi-
totoimien ansiosta tullut entistäkin monipuolisempi lintuparatiisi. Lokkisaarelaiset 
kehittävät aluetta pienipiirteisesti kokeilevin kunnostus- ja hoitotoimin, eri lajien 
vaatimukset huomioon ottaen, vieden lintuarvoja huippuunsa. Lokkisaaren harvi-
naiset vieraat ja muutonaikaiset lintukertymät eivät ole tulleet kunnostajille yllätyk-
senä, vaan asiantuntemuksensa pohjalta he ovat osanneet odottaa lintujen löytävän 
niitä varten luodun ”paratiisin”. Mäkelä (2005a, 37) kirjoittaa, että ”nykyisin saari 
on suurten odotusten kohde, mitä tulee hyvin harvinaisiinkin lintuvieraisiin”.

Vuonna 2001 Ahtialanjärven Lokkisaaressa tehtyjen niittojen seurauksena rusko-
suohaukka ja kaulushaikara eivät enää pesineet saaressa. Tämä oli lintuharrastajien 
näkökulmasta odotettua eivätkä he pitäneet tilannetta ongelmallisena. Näille lajeille 
on yhä kuitenkin riittävästi elintilaa järven itäreunalla, missä ne ovat jatkaneet pesimis-
tään (Mäkelä & Kytömäki 2005, 65). Ylipäätään juuri kyseisten lajien tilanne ei lin-
tuharrastajien näkökulmasta ole erityisen huolestuttava, eikä niitä siksi ole tarpeen 
ottaa suojelutoimenpiteiden lähtökohdaksi. Näitä kaulushaikaroita ja ruskosuohauk-
koja näillä Natura-järvien ulkopuolellakin pesii siellä täällä, että kun nää on kaikki 
paikat ruovikoituneet, niin niillä on mestaa [H15]. Ympäristöviranomainen kuitenkin 
huolestui direktiivilajien kohtalosta ja edellytti lisäselvitystä tilanteesta, ennen kuin 
tyytyi siihen, että aiemmin Lokkisaaressa pesineet lajit löysivät hoitotoimien jälkeen 
sijan muualla Natura-alueella eikä lajien suojelun tilanne siten heikentynyt.

Direktiivilajien tilanne Ahtialanjärven hoitotoimien seurauksena on saattanut 
olla yksi tekijä, joka on luonut epäluottamusta lokkisaarelaisten ja ympäristöhal-
linnon välille. Ympäristöhallinnolla on velvollisuus seurata Natura-alueiden luonto-
arvojen kehitystä ja raportoida niistä EU-komissiolle. Hallinnossa pelkona on että 
EU:sta ”tulee noottia” jos tiedot ovat puutteellisia tai luontoarvot ovat heikentyneet. 
Viranomaiset eivät uskaltaneet luottaa lokkisaarelaisten asiantuntemukseen asiassa. 
Lokkisaarelaiset kertoivat ilmoittaneensa jo kunnostustoimia aloitettaessa raivaa-
vansa Lokkisaarta umpeuttavat ruovikot tyystin pois. Heidän tulkintansa mukaan 
ympäristöviranomainen hyväksyi tämän toimenpiteen vielä Leader-hankkeen aika-
na yhteistyötä tehtäessä ja samalla hyväksyi myös sen, ettei saaressa enää olisi sijaa 
kaulushaikaralle ja ruskosuohaukalle.

Lintuharrastajien dynaaminen suojeluajattelu ja kokeileva kunnostustyö kyseen-
alaistavat staattisen Natura-suojelun legitimiteetin. Tätä voidaan pitää sikäli tarpeet-
tomana, että suojelualueiden pinta-alat ovat hyvin pieniä ja kokeileville kunnostus- 
ja hoitotöille on sijaa alueilla, joilla ne eivät varmasti ole ristiriidassa olemassa olevien 
suojeluarvojen kanssa. NATA-prosessin aikana lokkisaarelaiset pohtivat kokeilevien 
kunnostustoimiensa siirtämistä mieluummin läheiselle Sarvikkaan alueelle, joka ei 
ole Natura-alue ja toiminta voisi siksi olla vapaampaa. Ahtialanjärvellä Natura-suo-
jelu asettui rajoitteeksi, sillä lokkisaarelaiset näkivät nimenomaan kyseisellä järvellä 
Natura-arvot ylittävää linnustonsuojelupotentiaalia. Toimia ei siten ollut mahdollis-
ta toteuttaa korvaavasti muualla.
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Tästä järvestä vois tehdä, nimenomaan tästä järvestä, rakennettais tämmönen 
keinotekoinen paratiisi. Siis täähän on keinotekoinen luonnostaankin, tän sään-
nöstelyn takia. […] Vaikka tää on keinotekoista, niin me pyritään palauttamaan 
semmosia lajeja, jotka vois olla alkuperäisinäkin täällä, jos luonnon tulvat ja täm-
möset hoitaa. [H15]

Keskustelussa kaulushaikaran ja ruskosuohaukan menestymisestä Ahtialanjärvellä 
lintuharrastajat ovat varovaisesti kyseenalaistaneet Natura-suojelun legitimiteettiä ja 
luonnonsuojelun tavoitteita. Kirjelmässään ympäristöministeriölle ja Suomen ympä-
ristökeskukselle (1.3.2009) he nostivat esiin kysymyksiä suojelun perusteena olevista 
luontoarvoista:

Vai onko oikeasti niin, että on olemassa joku este siihen, ettei Natura-järven lin-
nustoa saa monipuolistaa niillä ehdoilla, että esimerkiksi järven neljästä kau-
lushaikarareviiristä tai kolmesta ruskosuohaukkaparista mahdollisesti yksi jopa 
katoaa järveltä kokonaan? Entä onko loppujen lopuksi järkevää rajoittaa kun-
nostustoimia silloinkaan, vaikka niiden seurauksena joltain tietyltä, rantaniityn 
potentiaalin omaavalta järveltä katoaisikin kokonaan ruskosuohaukka tai kau-
lushaikara pesimälinnustosta, jos näille lajeille kuitenkin on tarjolla ympäristössä 
aivan riittävästi elintilaa ja kanta on elinvoimainen? Tilalle saataisiin kuitenkin 
uhanalainen luontotyyppi, jollaisia ei lähialueilla olisi... Eli onko mahdollisesti 
niin, että täysin kadonneet, merkittävät rantaniityt saavat jatkossakin olla uha-
nalaisia vaikkapa ruovikkolajien kustannuksella? Ja onko mahdollisesti niin, että 
uhanalaiset rantaniityt saavat jatkossakin uhanalaistua kuivumisen ja pusikoitu-
misen seurauksena, kuten on käymässä Sarvikkaan osalta? Entä ymmärretäänkö 
toisaalta se, minkälainen rasite muulle lajistolle esim. jo kolme tai kuten Ah-
tialanjärvelläkin parhaimmillaan neljä ruskosuohaukkaparia saattaa olla? 

Hallinnon näkökulmasta Natura-alueilla on olemassa olevat suojeluarvot, joista 
huolehtimiseen velvoittaa luonnonsuojelulaki. Lokkisaarelaiset puolestaan pohjaavat 
toimintansa näkemykseen muuttuvan luonnon suojelusta. Eri toimijoiden tarkaste-
lussa on myös mittakaavaero. Natura-verkoston taustalla ovat Euroopan laajuisesti 
valitut suojeluarvot, kun taas lokkisaarelaisten tarkastelu on pääosin alueellinen ja 
kansallinen. Edeltävässä katkelmassa lokkisaarelaiset painottavat myös uhanalaisten 
luontotyyppien, kuten rantaniittyjen suojelua, tiettyihin lajeihin keskittyvän suoje-
lun sijaan. Lokkisaarelaisille ei kunnostustöiden tavoitteena olekaan ollut Ahtialan-
järvellä tavattava mahdollisimman suuri lajimäärä tai harvinaisuuksien määrä, vaan 
elinympäristöjen ja linnuston monimuotoisuus. Kysymys ruskosuohaukan ja kau-
lushaikaran menestymisestä Ahtialanjärvellä nousi uudelleen esiin Natura-arviota 
ja hoitosuunnitelmaan tehtäessä. Hoitosuunnitelmassa arvioitiin suunniteltujen toi-
menpiteiden vaikutuksia järven Natura-arvoihin, ja kaulushaikaran ja ruskosuohau-
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kan pesimäruovikoiden arvioitiin niiton ja laidunnuksen myötä vähenevän (Siitonen 
2012). Lokkisaarelaiset näkivät tilanteen kyseisten lajien kannalta päinvastaisena:

Kaavaillut kunnostus- ja hoitotoimet eivät kuitenkaan tapahdu ko. lajien pesi-
märuovikoissa, eivät edes välittömässä läheisyydessä. Ylipäätään ruovikkoa pois-
tetaan vain kuivalta rantaniittyalueelta, missä ei enää näitä lajeja pesi erinäisistä 
syistä johtuen (pienpedot, kuivuminen). Ruskosuohaukka myös hyötyy rantaluh-
tien puuston ja pusikon poistosta (avoin saalistusmaa). Lisäksi todettakoon, että 
ruovikot ovat jatkuvasti lisääntyneet järven vesialueella ja em. kaksi lajia pesivät 
nykyään näissä saarekkeissa.

Lokkisaarelaisten palautteen perusteella toimenpidesuunnitelmaan merkittiin lo-
pulta, että kaulushaikaran ja ruskosuohaukan pesimäruovikot vähenisivät hoitotoi-
mien seurauksena, mutta alue ei olisi merkittävä eikä sillä siten olisi vaikutusta lajien 
esiintymiseen järvellä. Ahtialanjärven ympärillä käyty keskustelu kaulushaikarasta 
ja ruskosuohaukasta ilmentää luonnonsuojeluajattelussa käynnissä olevaa murrosta. 
Luonnonsuojelu on tähän saakka tarkoittanut paljolti eräänlaista suojeltavan alueen 
museoimista, ”alkuperäisen” luonnontilan koskemattomana säilyttämistä ja suojelta-
van alueen ihmistoiminnan ulkopuolelle säästiöimistä. Se on jotenkin vetoovaa tämä 
silleen jättämisen idea, että suojelu on sitä että jätetään joku alue koskematta [H22]. 
Tämän kaltainen suojeluajattelu ja sen tuloksena syntynyt suojelualueiden verkosto 
on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi luonnon monimuotoisuuden köyhty-
misen pysäyttämiseksi (Haila 2007). Luonnon monimuotoisuuden näkökulma py-
ritään sisällyttämään läpikäyvästi myös suojelualueiden ulkopuolella tapahtuvaan 
luonnonhoitoon ja esimerkiksi tavanomaisen maa- ja metsätalouden käytäntöihin. 
Ympäristöhallinnon toimintakin perustuu vain osin niin sanottuun tiukkaan suo-
jeluun, jossa neuvotteluvara on rajallista. Ympäristöhallinnossa luonnonsuojelutyötä 
tehdään lain valvonnan lisäksi esimerkiksi asiantuntijaohjeilla, neuvonnalla ja neu-
votteluissa.

Dynaamisemman suojelunäkemyksen mukaan suojelun arvoista luontoa on 
myös suojelualueiden ulkopuolella, ja suojelun kohteena on nimenomaan luonnon 
monimuotoisuus, siis esimerkiksi lajirikkaus jollakin paikalla riippumatta lajien 
uhanalaisstatuksesta (Ranta 2012). ”Tavanomainen” luonto voi olla suojelun ar-
voista muun muassa virkistyskäytön vuoksi lähialueen asukkaille. Tämänkaltainen 
suojeluajattelu purkaa luonnonsuojelun ja luontoa hyödyntävien ihmistoimintojen 
vastakkainasettelua, ja esimerkiksi ajatus kaupunkiluonnosta korostaa ihmisen ja 
luonnon rinnakkainelon mahdollisuuksia. Luonnon ei siis vain anneta olla, vaan sen 
kanssa eletään, sitä siedetään, hoidetaan ja jopa tehdään. 

Kaupunkiluonnon ajatuksen yleistyminen voidaan nähdä jonkinlaisena talon-
poikaisen luontosuhteen paluuna, jossa luonnon hoitaminen limittyy arkisiin as-
kareisiin. Luonnonsuojelunäkemysten kehitys liittyy paitsi tietoon luonnon moni-
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muotoisuuden tilasta, myös esimerkiksi kaupungistumiskehitykseen ja kansalliseen 
kulttuuriin. Lempääläläinen valtuutettu ja maaseutuvaikuttaja pohti muutosta seu-
raavasti:

Halutun ekosysteemin tila on aina arvovalinta, johon vaikuttaa meidän tietämys. 
Se tarkastelutapa, se ei ole tämmöstä asian tietämistä, vaan poliittisen ja yhteis-
kunnallisen keskustelun kautta sitten. Voisin sanoo näin törkeesti, että sivistynyt 
maalainen on näissä asioissa fiksumpi kuin helsinkiläinen. Siis semmonen, jolle 
se luontokokemus on syntynyt sunnuntairetkien tai mökillä laiskottelun kautta, 
jolloin se on vaan sitä kaukaa ihailua – en koske. Ja musta tuntuu että tää estää 
koskemasta, voi ehkä kalastaa, tai ihailla lintuja, kiikaroida niitä. [H22]

Ekososiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyneet, ihmisten tekemät luontotyypit edel-
lyttävät jatkossakin luontosuhdetta, joka ei pelkää luontoon koskemista. Monet uha-
nalaiset luontotyypit vaativat aktiivista hoitoa. Talonpoikaisesta luontosuhteesta ja 
ajatuksesta ihmisestä luonnonhoitajana ei ole enää pitkä matka astetta radikaalim-
paan suojeluajattelun murrokseen, jonka mukaan luontoa voidaan myös tehdä. Tä-
mänkaltaisen dynaamisen suojelun ja luonnon tekemisen ajatuksen aikaperspektiivi 
on erilainen kuin perinteisen koskemattoman luonnon suojelun. Kun perinteisessä 
suojeluajattelussa valittiin joku ajankohta menneisyydestä, jolloin vallinnut luonnon-
tila pyrittiin suojelutoimin säästämään tai ehkä ennallistamistoimilla palauttamaan, 
dynaaminen suojeluajattelu suuntaa tulevaisuuteen ja kiinnittää huomion luonnon 
potentiaaleihin. Luonnonsuojelulle avaa uusia mahdollisuuksia näkökulma, jonka 
mukaan jokin tällä hetkellä luonnoltaan vaatimatonkin alue saattaa muutamassa 
vuosikymmenessä kehittyä arvokkaaksi, mikäli sille annetaan tähän tilaisuus. Tämä 
on tulevaisuuteen suuntaava näkökulma, jossa ihmisen rooli on edelleen lähinnä 
”silleen jättäjän”. Dynaamisempi suojeluajattelu omaksuu lokkisaarelaisten tapaan 
luonnon tekemisen näkökulman, jonka mukaan ihmistoimin voidaan lisätä jonkin 
alueen luontoarvoja merkittävästi. Kansainvälisesti dynaamisen luonnonsuojelun 
ajatuksissa ollaan pidemmällä, mistä myös lokkisaarelaiset olivat perillä:

Jossain Englannissahan ollaan paljon pitemmällä, että tehdään ihan mitä tääl-
läkin voitais ihan hyvin tehdä mutta ei olla jostain syystä vielä, että rakennetaan 
lintujärvi ihan alusta loppuun. Suunnitellaan se ja tehdään, saadaan semmonen 
kun halutaan. Hienoja paikkoja tulee. [H15]

Kokeilevassa luonnonhoidossa on toki syytä varovaisuuteen. Ulkomailta on olemassa 
esimerkkejä siitä, kuinka ”luonnon tekemisessä” on menty liian pitkälle. Alanko-
maissa ja Englannissa on puhuttu luonnonhistorian kuolemasta sen seurauksena, 
että alkuperäislajiston kadottua maissa on ajattelemattomasti levitetty muualta pe-
räisin olevia vieraslajeja, minkä seurauksena on enää mahdotonta määrittää, missä 
esimerkiksi kulkevat kasvimaantieteellisten vyöhykkeiden rajat. Tämän kaltaisia 
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huolia saattaa olla ympäristöhallinnon varovaisuuden taustalla Ahtialanjärven ta-
pauksessa, vaikka lintuharrastajat ovatkin osoittaneet Natura-lajien säilyneen alueel-
la ja aikomuksensa palauttaa järvelle vain alkuperäistä tai mahdollisesti alkuperäistä 
lajistoa.

Suomessa ei ole lähdetty voimallisesti luonnon tekemisen tielle, koska elinympä-
ristöt meillä ovat kuitenkin kansainvälisessä vertailussa vielä kohtalaisessa kunnossa. 
Suomen ympäristökeskuksen lintuvesiasiantuntijan näkemys Ahtialanjärven kan-
sainvälisestä merkityksestä lintujensuojelussa kertoo kuitenkin, että mikäli Suomi 
ottaa vakavasti kansainvälisen vastuunsa esimerkiksi lintujen suojelussa, voi yksit-
täisilläkin kohteilla ja innovatiivisesti kehitetyllä luonnonsuojelulla olla suuri mer-
kitys. Lintuvesiasiantuntijan mukaan hallinnon jäykkyydessä ei ole kysymys vain 
Naturasta, vaan suomalaisesta tulkinnasta siitä. Jäykkä hallintokulttuuri ja jäykkä 
Natura-suojelu tuottavat asiantuntijan mukaan EU:n kankeimman hallinnollisen 
järjestelmän:

Meillähän on EU:n jäykin systeemi, mehän ei saada muuttaa edes Natura-tieto-
kantaa ilman valtioneuvoston lupaa. Missään muussa EU-maassa ei ole tällästä. 
Se johtuu ihan vaan meidän maanomistus-, MTK-historiasta. Ja se on niin puut-
teellinen kuin vaan olla voi, kun sinne ei saa viedä mitään uusia tietoja. Ja sit 
oikeudessa vaan ne tiedot pätevät. Me ollaan todellisuudessa aivan ulkona. [H17]

Ahtialanjärven Natura-status, luonnonsuojelulaki ja kankea hallintokulttuuri näyt-
tivät tapauksessa jättävän luonnonsuojeluviranomaisen toimintatilan hyvin ahtaaksi. 
Viranomaisen olemattomaksi kokema neuvotteluvara kavensi myös lokkisaarelaisten 
toiminnan mahdollisuuksia. Neuvottelulla ja kokemuksellisen tiedon todentamisella 
toimijat pääsivät tilanteessa kaulushaikaran ja ruskosuohaukan osalta lopulta yhteis-
ymmärrykseen.

Natura-suojelu edustaa perinteistä staattista luonnonsuojeluajattelua, jossa pyri-
tään säilyttämään alueen luontoarvot entisellään. Lokkisaarelaisten ja ympäristöhal-
linnon näkemyserojen taustalla oli myös se, että lokkisaarelaiset ikään kuin tekevät 
enemmän kuin Natura-suojelu vaatii, eikä hallinnolla niukkojen resurssien tilantees-
sa siksi ole mielenkiintoa tai mahdollisuutta alueen luontoarvojen lisäämiseen, kun-
han Naturan perusteena olevat luontoarvot kuitenkin säilyvät. Tämän seurauksena 
lokkisaarelaiset ovat kysyneet, onko hallinnolla mitään velvollisuutta huolehtia hoi-
totoimilla ”lisättyjen” luontoarvojen säilymisestä, vai saavatko hoitotoimien tulok-
set hallinnon tuen puutteessa valua hukkaan ja järvi palautua entiselleen, umpeen 
kasvamisesta piittaamattomien lajien elinympäristöksi. Kysymykseen ei ole olemassa 
yhtä oikeaa vastausta. Realistinen vastaus on, että ympäristöhallinto ei ole kyennyt 
pitämään edes suojelun perusteena olevien lajien suojelun tasoa suotuisana, joten on 
pitkä matka siihen että resursseja löytyisi laajemmassa mittakaavassa peruskunnos-
tusten yli menevään monimuotoisuuden tekemiseen.
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Lokkisaarelaiset ovat kyseenalaistaneet ja politisoineet jäykkää Natura-suojelua 
varovaisesti. Vaarana saattaa olla, että esimerkiksi kaupunkiluonnon ja luonnon te-
kemisen ajatukset ymmärretään väärin ja ryhdytään kyseenalaistamaan luonnon-
suojelualueiden tarvetta sinänsä, jos kerran luontoa on mahdollista vaalia missä 
hyvänsä. Tästä ei kuitenkaan ole kysymys – tilanne ei ole joko-tai vaan sekä-että. 
Tarvitaan edelleen sekä perinteistä ”säästiöivää” suojelua että uudenlaista luonnon 
tekemisen ajattelua, jotta luonnon monimuotoisuuden häviäminen saataisi pysäy-
tetyksi. Eri luontotyypeille toimivat lisäksi erilaiset suojelukeinot: vanhan metsän 
suojelussa silleen jättäminen saattaa olla paras ratkaisu, mutta lintuvedet tarvitse-
vat välttämättä aktiivista kunnostusta ja hoitoa. Luonnon monimuotoisuuden kato 
on sen mittakaavan ongelma, että myös ympäristöhallinnossa tarvitaan rohkeutta 
uusien ajatusten kokeilemiseen. Tarvitaan avointa keskustelua luonnonsuojelun ta-
voitteista ja käytännöistä, jotta suojelu toteutuu eettisesti ja ekologisesti kestävällä 
tavalla, eivätkä uudet kokeilevat käytännöt karkaa tee-se-itse -miehiltä käsistä.

Metsähallituksella on käytössä hallinnoimiensa luonnonsuojelualueiden hoidos-
sa niin sanottu sopeutuvan hoidon malli, joka näyttää lähtevän samankaltaisesta 
tekemällä oppimisen ajatuksesta kuin lintuharrastajien kunnostustoimet. Suoje-
lualueiden sopeutuvan hoidon mallissa toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus kyt-
keytyvät tiiviisti toimintaympäristöön, ja ideana on hyödyntää kaikkea saatavissa 
olevaa tietoa (Metsähallitus 2010). Sopeutuvan hoidon mallissa on kokemuksen ja 
yhteistyön kautta tarkoitus oppia parhaita käytäntöjä ja vakiinnuttaa niitä osaksi 
toimintaa. Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet eivät koske yksityisiä luon-
nonsuojelualueita, mutta ohjeen voidaan ajatella kuvastavan Metsähallituksen luon-
nonsuojelunäkemyksiä ja omaksuttua tai tavoiteltavaa toimintakulttuuria yleisesti. 
Sopeutuvan hoidon malliin sisältyy ajatus jatkuvasta parantamisesta, ja kuvattu 
luonnonsuojelunäkemys on pikemminkin dynaaminen kuin staattinen:

Toiminta monimutkaisessa ja jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä – jossa myös 
muut osapuolet kehittävät toimintaansa – tarkoittaa, ettei valmista ja lopullista 
tietoa suojelualueiden arvosta, niiden tilasta ja tilaan vaikuttavista tekijöistä ole 
saavutettavissa. Sen takia hoidossa ja suunnittelussa on jatkuvasti testattava uusia 
ajatuksia, seurattava vaikutuksia, opittava ja taas sopeutettava toimintaa kerty-
neen tiedon pohjalta. (Metsähallitus 2010, 28.)

Edeltävässä lainauksessa esitetty luonnonsuojelunäkemys ei ole täysin yhteensopi-
va jäykän Natura-suojelun ja ympäristöhallinnon siitä tekemien tulkintojen kanssa. 
Sopeutuvan hoidon malli ja sidosryhmien osallistaminen näyttää Ahtialanjärven 
tapauksen perusteella toteutuvan Metsähallituksen toiminnassa myös käytännössä. 
Ahtialanjärven hoito- ja käyttösuunnitelmaa ryhdyttiin uudistamaan harrastajien 
kokemuksen ja tiedon pohjalta ja prosessissa keskusteltiin muun muassa siitä, mitä 
Natura-alueella voidaan tehdä. Staattinen ja jäykkä Natura-suojelukin näyttää jät-
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tävän liikkumavaraa, kun on halua ja rohkeutta sitä käyttää ja kokeilla uudenlaisia 
menettelytapoja.

Ahtialanjärven tapauksessa näyttää kuitenkin siltä, että uudenlaisten toiminta-
tapojen omaksumisessa on juututtu eräänlaiseen kehäliikkeeseen. Harrastajat ovat 
toivoneet jatkuvuutta kunnostustöiden tukemiseen, mutta hallinnolla näyttää ole-
van tarjota parhaimmillaan hankkeita ja niiden välillä tyhjäkäyntiä. Leader-hanke 
herätti toiveikkuutta ja hoitotyöt saatiin käyntiin, mutta sen jälkeen harrastajat jäivät 
omilleen. Toiveikkuus heräsi uudelleen NATA-arvioinnissa ja yhteistyössä Metsä-
hallituksen kanssa, mutta tukea hoitotöille ei edelleenkään löytynyt. Nyt näköpii-
rissä on pääsy valtakunnalliseen, kestoltaan rajalliseen Life-hankkeeseen, kunhan se 
saadaan käyntiin. Toivottavasti harrastajien intohimoisuus kantaa edelleen.
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7 Luontoharrastajien toimintatilan ulottuvuudet

Olen tarkastellut edellä kolmen tapauksen kautta luontoharrastuksen moninaisuutta 
Suomessa. Kolmesta tapauksesta ei tietenkään piirry aukotonta kuvaa luontoharras-
tuksesta kulttuurisena ilmiönä, mutta kolme erilaista ja eri tavoin ajoittuvaa tapausta 
nostavat esiin joitain keskeisiä ja kiinnostavia piirteitä. Tapaukset muodostavat ajal-
lisen kaaren luontoharrastuksen alkuajoista tähän päivään. Yksittäisten tapausten 
analyysi muodostaa myös jatkumon yleisestä yksityiskohtaiseen. Ensimmäisessä ta-
pauksessa tarkastelin luonnontieteellisten kokoelmien keruuta ja luonnontieteellistä 
museota paikallista luontoharrastusta jäsentävänä tekijänä. Toisessa tapauksessa kat-
se tarkentui erityisesti lintuharrastukseen ja lintuharrastajakentän sisällä käytäviin 
määrittelykamppailuihin sekä yhteistyöhön ympäristöhallinnon kanssa. Kolmannen 
tapauksen tarkastelu lähti liikkeelle ruohonjuuritasolta, kahden lintuharrastajan toi-
minnasta osana lintuharrastajayhteisöä ja harrastajien ja hallinnon muodostamaa 
käytäntöyhteisöä. Tässä luvussa vedän yhteen ja vertailen tapausten kautta syntyvää 
kuvaa luontoharrastajien toimintatilan ulottuvuuksista.

7.1 Harrastajien omaksumat tehtävät ja avautuva toimintatila

Kolmessa tutkimustapauksessa luontoharrastajat omaksuivat kussakin itselleen eri-
laisia tehtäviä ja toimijarooleja. Luonnontieteellistä museota ajaneiden harrastajien 
tavoitteena oli museon kautta lisätä yleisön luonnontieteellistä sivistystä ja valistaa 
paikallisen luonnon erityispiirteistä. Tätä kautta harrastajien toiveena oli aktiivisen 
luontosuhteen rakentuminen ja arvostuksen saaminen luonnonsuojelutyölle. Luon-
nontieteellisen museon näyttelyn toivottiin saavan aikaan positiivisen kehän, jossa 
näyttely innostaisi lapsia ja nuoria tarkkailemaan luontoa ja toisi näin uusia jäseniä 
harrastajayhteisöihin. Luontoharrastusyhdistysten jäsenkunta ikääntyy ja nuoren 
polven puuttumisesta ollaan huolissaan. Sivistystehtävän kautta luontoharrastajat 
kytkeytyvät osaksi paikallisten kulttuuritoimijoiden kenttää. Luonnontieteellinen 
museo näyttelyineen ja kokoelmineen toimii rajakohteena liittäen yhteen eri toimi-
jaryhmiä.

Luontoharrastajien toinen luonnontieteellisen museon tapauksessa omaksuma 
tehtävä on tutkimuksellinen ja kytkeytyy suoremmin luonnonsuojeluun. Harrasta-
jat toivoivat paitsi luonnontieteellisten kokoelmien esille saamista näyttelyssä, myös 
kokoelmien säilytys- ja tutkimustiloja. Näin kokoelmat saataisiin aktiivisempaan 
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käyttöön ja palvelemaan paremmin tutkimuksellista harrastusta ja viranomaisten 
luonnonsuojelutyötä. Harrastajat näkivät luonnontieteellisen museon paitsi yleisö-
museona, myös tutkimusmuseona (Star & Griesemer 1989), ja näistä kahtalaisista 
odotuksista johtuen museon toteutuksessa jouduttiin sovittelemaan yhteen erilaisia 
intressejä. Harrastajat olivat tapauksessa valistajia, tutkijoita ja luonnonsuojelijoita.

Myös tietokantatapauksessa harrastajat omaksuivat itselleen ainakin kahdenlai-
sia tehtäviä. Tapauksessa keskeiseksi nousi harrastajien havaintojen luotettavuus ja 
kysymys lintuhavaintojen tallennuspaikasta. Havaintojen keruun katsottiin palve-
levan monin tavoin harrastajien omaa yhteisöä. Kaikkia harrastajia kannustettiin 
tallentamaan havaintonsa Tiira-lintuhavaintojärjestelmään, jotta havainnot olisivat 
muiden harrastajien saatavilla vaikkapa omien linturetkien suunnittelun pohjaksi. 
Havaintojen Tiira-järjestelmään tallentamisen katsottiin tuovan myös uskottavuut-
ta ja voimaa harrastajien suojelupyrkimyksille. Yhteisön tietokäytännöillä pyrittiin 
vahvistamaan harrastajien kollektiivista identiteettiä. Lintuatlaksen viralliseksi ha-
vaintojen tallennusjärjestelmäksi valikoitui kuitenkin luonnontieteellisen keskusmu-
seon Hatikka-järjestelmän alle luotu atlastietokanta. Lintuharrastajat olivat hanka-
lassa välikädessä, sillä he kokivat myös tehtäväkseen osallistua atlaskartoitukseen, 
mikä tarkoitti havaintojen tallentamista kahteen paikkaan. Harrastajayhteisö omak-
sui tehtäväkseen paitsi jäsenten harrastuksen tukemisen, myös tutkimuksellisen vai-
kuttavuuden kautta toteutuvan luonnonsuojelutehtävän. Harrastajat kiinnittyvät 
yhteisöön eri tavoin ja heillä on erilaisia tavoitteita harrastukselleen. Osalle tieteen 
nimissä tehtävä havaintojen kerääminen on keskeinen harrastusta ylläpitävä kannus-
tin (Lawrence 2006).

Ahtialanjärven tapauksessa lintuharrastajat kokivat tehtäväkseen käytännön 
linnustonsuojelutyön, jota he ovat toteuttaneet projektiluonteisesti tiettyjen lajien 
kartoituksin ja erityisesti pitämällä toistakymmentä vuotta huolta Lempäälän Ah-
tialanjärven Lokkisaaresta. Harrastajat ovat ottaneet tehtäväkseen tuoda esiin käy-
tännöllisen, kokemukselliseen oppimiseen perustuvan luonnonsuojelutyön lisäämis-
tä niin harrastajayhteisössä kuin ympäristöviranomaisten toiminnassa. Harrastajien 
kokemat tehtävät vaikuttavat siihen, mihin suuntaan he toimintatilaansa pyrkivät 
avaamaan ja minkälaiseksi toimijakollektiivi tilanteessa muodostuu.

7.2 Yksilöt yhteisön toimintatilan avartajina

Kussakin tapauksessa korostuu muutamien yksittäisten, aktiivisten harrastajien toi-
minta luontoharrastajien toimintatilan avartamisessa. Harrastajat kytkeytyvät toisi-
naan tiiviimmin, toisinaan löyhemmin sitein harrastajayhteisöön sekä harrastajien 
ja hallinnon toimijoiden muodostamaan käytäntöyhteisöön. Tampereen luonnon-
tieteellisen museon syntyvaiheissa esiin nousee Thorwald Grönblom, joka innosti 
erityisesti hyönteisharrastajia ja oli vaikuttamassa luonnontieteellisten kokoelmien 
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keräämiseen ja museon ensimmäisen näyttelyn perustamiseen. Myöhemmin museo-
ta on pitänyt esillä erityisesti Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen pitkäaikainen 
puheenjohtaja Matti Kääntönen, mutta myös muutamat hyönteisharrastajat. Uudel-
leen avatun museon ja harrastajien yhteistyön rakentumisessa keskeiseksi henkilöksi 
on osoittautunut uusi museoamanuenssi ja tärkeä rooli museon vaiheissa on ollut 
myös kaupungin museotoimen johtajalla.

Myös tietokantatapauksessa erottuu muutamia keskeisiä henkilöitä. Kiista atlas-
havaintojen tallennuspaikasta näytti saaneen alkunsa muutamien BirdLife Suomen 
ja Luonnontieteellisen keskusmuseon työntekijöiden välisistä näkemyseroista. Kiis-
tasta päästiin yli henkilöiden vaihduttua. Tietokantatapauksessa muutamat sanaval-
miit ja havaintojen tallentamisesta vahvoja mielipiteitä omaavat harrastajat kävivät 
aiheesta keskustelua Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen sähköpostilistalla. 
Näin muutamat lintuharrastajat määrittivät hiljaiselle enemmistölle harrastajien toi-
mintatilaa tekemällä rajanvetoja sen suhteen, minkälaiset ja keiden lintuhavainnot 
ovat tietokantoihin toivottavia.

Ahtialanjärven tapauksessa keskiössä olivat kaksi pitkän linjan lintuharrastajaa, 
jotka koettivat laajentaa omaa toimintatilaansa lintuharrastajayhteisön sisällä ja suh-
teessa ympäristöhallintoon. Kun lokkisaarelaiset eivät useista yrityksistä huolimatta 
saaneet luoduksi keskusteluyhteyttä alueelliseen ympäristöviranomaiseen, he tulkit-
sivat tilanteessa olleen kysymys henkilöistä. Lokkisaarelaiset kokivat tämän asian-
tuntemuksensa vähättelynä ja ottivat hallinnon toiminnan henkilökohtaisesti. Har-
rastajat ovat tulleet tunnetuksi monella taholla suustaan kärjekkäinä voimakkaina 
persoonina, ja tämän he tunnistivat myös itse. Eräs haastatelluista arveli luontoih-
misten ylipäätään olevan persoonallisia ja kulmikkaita, jolloin syntyy isoja riitoja. 
Yksittäiset henkilöt nousivat tapauksessa keskeisiksi myös hallinnon puolella – alu-
eellisessa ympäristökeskuksessa, ministeriössä ja Suomen ympäristökeskuksessa. Vi-
ranomaisen toimintaa ohjaavat monenlaiset normit, mutta yksittäisillä viranomaisil-
la on myös harkintavaltaa, ja toimintatyylistä riippuen sitä on mahdollista käyttää 
eri tavoin toimintatilan avartamiseksi tai sulkemiseksi.

Se, että tietynlainen särmikkyys liittyy monilla aloilla aikaansaavien ja vaikutus-
valtaisten ihmisten toimintatyyliin, legitimoi osaltaan lokkisaarelaisten toimintaa 
ainakin luonnonsuojelijoiden piirissä. He hakivat tukea muun muassa tunnettujen 
luonnonsuojelijoiden henkilöhistorioista (ks. Borg 2008). Luonnonsuojeluhistoria 
antaa harrastajien tulkinnassa tukea epäsovinnaisellekin toiminnalle: jotta asiat ete-
nevät, tarvitsevat ne voimakkaita, karismaattisia puolestapuhujia (Lorimer 2006). 
Myös lokkisaarelaisten aikaisemmat omat kamppailut ja voitot luonnonsuojelussa 
loivat uskoa ja oikeuttivat Natura-suojelun rajoja venyttävää kokeilevaa kunnostus- 
ja hoitotyötä. Radikaali kansalaistoiminta saa tukea myös ympäristökansalaisuuden 
teorioista. John Barry on tiivistänyt aktiivisen ympäristökansalaisuuden kärjekkääs-
ti: 
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Kamppailussa kohti kestäviä, oikeudenmukaisia ja demokraattisia yhteiskuntia 
tarvitaan kansalaistottelemattomuutta pikemmin kuin kansalaisten kuuliaisuut-
ta, ja enemmän kuin koskaan tarvitsemme kriittisiä kansalaisia emmekä vain 
lainkuuliaisia.17 (Barry 2006, 40.)

Lokkisaaren kunnostajat ovat pitkän linjan lintuharrastajia ja monessa liemessä 
keitettyjä. He ovat olleet kartoittamassa muun muassa Pirkanmaan riekkosoita ja 
kuukkelimetsiä ja edistäneet näiden suojelua. Niin lintuharrastajat itse kuin entinen 
alueellisen ympäristökeskuksen työntekijäkin arvelivat, että Ahtialanjärveen liitty-
vät hankaluudet ympäristöviranomaisen kanssa saattaisivat juontaa juurensa yhtei-
seen historiaan ja aikaisempiin konflikteihin. Aikaisempi suojelukamppailu, jossa 
he ovat olleet mukana, oli Suomen eteläisten kuukkelimetsien suojelu. Kamppailu 
päättyi luonnonsuojelijoiden voittoon ja metsän säästymiseen, vaikka kuukkeli ei 
paikalla viime vuosina ole enää pesinytkään. Alueen suojeleminen oli pitkälti Rainer 
Mäkelän johtaman Pirkanmaan kuukkeliprojektin ansiota ja kamppailu sai lopulta 
Metsähallituksenkin tunnustuksen. Tapaus osoitti harrastajille, että valtion liike-
laitos saattaa olla suojelukysymyksissä väärässä ja kansalaiset oikeassa, ja tälle on 
mahdollista saada sinnikkäällä työllä tunnustus vaikka oikeuden kautta.

Lokkisaarelaiset ovat painottaneet omaa asiantuntemustaan ja toivovat että 
kamppailu toimintatavoista Ahtialanjärvellä voisi poikia uusia käytäntöjä myös hal-
linnossa. Lintuharrastajien viesti saa tukea yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen 
kirjallisuudesta. Nykyiset staattiseen luontokäsitykseen perustuvat suojelukäytän-
nöt ovat osoittautuneet riittämättömiksi, ja siksi on tarpeen hahmotella uudenlaisia 
käytäntöjä, tietämisen tapoja ja aktiivista toimijuutta. Lokkisaarelaiset ovat jo met-
säkiistoissa osoittaneet sitoutuneisuutensa puolustaen metsiä ja joutuen tästä put-
kaan asti ja tuomituiksi. Metsäkamppailuissa he eivät kuitenkaan olleet yksin, vaan 
kuukkelimetsiä puolustaneisiin mielenosoituksiin osallistui toimijoita laajasti eri 
luonnonsuojelujärjestöistä. Metsäkamppailut olivat käynnissä osin samanaikaisesti 
Ahtialanjärven tapauksen kanssa, mikä on syönyt myös lokkisaarelaisten voimava-
roja ja tuonut entisestään lisää särmää heidän suhtautumisessaan viranomaisten toi-
mintaan. Yksilöiden toiminta vaatii jatkuakseen yhteisön tuen ja kääntäen yhteisön 
toimintatila syntyy juuri yksilöiden toiminnasta.

7.3 Toimintatilan rajoituksia

Kussakin kolmesta tutkimustapauksesta luontoharrastajien toimintatilan sisäpuoli, 
toimiva harrastajien yhteisö, oli erilainen. Myös toimintatilaa ulkopuolelta rajoitta-

17 Alkup.: To exaggerate, in the struggle for more sustainable, just, and democratic societies, we 
need civil disobedience before obedience, and more than ever, we need critical citizens and not just 
law-abiding ones. Suomennos M.S.
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vat tekijät olivat tapauksissa erilaisia, ja siten myös välittävä rajapinta saa tapauksissa 
erilaisen muodon.

Luonnontieteellisen museon uudelleen avautumista saatiin odottaa Tampereel-
la 15 vuotta. Odottelun taustalla oli kunnallinen museopolitiikka, jossa eri tavoin 
kulttuurisesti merkittävät hankkeet kilpailivat resursseista. Rahanjako tapahtuu 
kulloistenkin yhteiskunnallisten arvostusten ja päätösvaltaa omaavan kollektiivin 
perusteella. Luontoharrastajat lobbasivat aktiivisesti museon uudelleen avaamisen 
puolesta, mutta kaupungin museotoimessa oli käynnissä mittavia tilajärjestelyitä, 
joiden vuoksi luonnontieteellisen museon uutta tulemista jouduttiin odottamaan. 
Materiaaliset puitteet ja soveltuvan fyysisen tilan puuttuminen jarruttivat museon 
avautumista ja rajasivat harrastajien toimintatilan laajenemismahdollisuuksia toimi-
van museon puitteissa. Tamperelaisen luontoharrastuksen alkuvaiheet kytkeytyivät 
tiiviisti luonnontieteellisten kokoelmien keräämiseen ja haaveeseen luonnontieteelli-
sestä museosta. Museon ollessa suljettuna paikallisten luontoharrastajien toiminta ir-
taantui museotoiminnasta, vaikka harrastajat edelleen huolehtivat kokoelmien kun-
nosta. Erikoistuneiden luontoyhdistysten toiminta hajaantui fyysisesti eri puitteisiin, 
ja tämä yhdessä kussakin yhdistyksessä vaikuttaneiden johtohahmojen vaikutuksen 
kanssa edisti eriytymiskehitystä. Paikallisen luontoharrastustoiminnan erikoistumi-
sessa on professionalisoitumisen piirteitä.

Luonnontieteellisen museon ollessa suljettuna tapahtui luonnonsuojelupolitii-
kassa ja laajasti ymmärrettynä ympäristökysymyksen hahmottamisessa merkittäviä 
muutoksia. Suomi liittyi Euroopan unioniin ja luonnonsuojelupolitiikkaa ryhdyttiin 
harmonisoimaan niin Euroopan kuin globaalilla tasolla. Luonnonsuojelun tarvet-
ta ryhdyttiin 1990-luvulla kehystämään uudelleen luonnon monimuotoisuuden eli 
biodiversiteetin käsitteen avulla. Monimuotoisuuskeskustelussa suojelun kohteena ei 
nähdä enää vain alkuperäistä luontoa ja esimerkiksi maisemallisesti arvokkaita kohtei-
ta, vaan koko luonnon elinvoimaisuuden ja sitä indikoivan lajien ja elinympäristöjen 
monimuotoisuuden katsotaan olevan suojelun tarpeessa (Haila 2007). Monimuotoi-
suusdiskurssi korostaa luontotiedon kokoamisen tarvetta, mikä näkyy kansainväli-
sissä ja kansallisissa toimintaohjelmissa. Biodiversiteettidiskurssi on nostanut luonto-
harrastajat uudella tapaa keskeisiksi toimijoiksi luontoa koskevan tiedon tuottajina. 
Luontoharrastajilla on usein paras tuntemus arvokkaista luontokohteista ja paikal-
lisesta lajistosta ja tälle tiedolle alkoi monella taholla olla kysyntää. Luonnontieteen 
ja biologian koulutuksessa tapahtuneiden muutosten ja painotusten vuoksi ei lajin-
tuntemuksen asiantuntijoita ole välttämättä edes yliopistoissa ja luonnontieteellisissä 
museoissa. Niinpä pitkälle edistyneet harrastajat ovat toimineet lajintuntemuksen 
opettajina muun muassa biologian yliopisto-opiskelijoille. Monimuotoisuusdiskurssi 
kokoaa erikoistuneita luontoharrastuksen aloja uudelleen yhteen, kun esimerkiksi 
maankäytön suunnittelussa tarvitaan kokonaisvaltaisia luontoselvityksiä. Toisaalta 
harrastajien uudenlainen asema luontotiedon tuottajina politisoi tiedontuotannon 
käytännöt ja synnyttää tarpeen tehdä rajatyötä harrastajien ja viranomaisten välillä.
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Harrastajat tekevät tiivistä yhteistyötä ympäristöhallinnon eri tasojen ja tahojen 
kanssa. Kuten Anna Lawrence (2006) on todennut, sujuu yhteistyö ja tiedonvaihto 
harrastajien ja hallinnon välillä parhaiten paikallisella tasolla, jossa toimijat tunte-
vat toisensa. Paikallisesti luonnonsuojelutoimijat liittoutuvat keskenään: harrastajat 
näkevät paikallisen ympäristöhallinnon niukat resurssit ja viranomaiset tuntevat 
kokeneet harrastajat. Jaetut tavoitteet löytyvät helposti. Mitä loitommas paikallises-
ta kontekstista hallinnon tasoilla mennään, sitä enemmän epäluottamusta esiintyy 
toimijoiden välillä. Toisessa tietokantoja koskevassa tapauksessa toimijoiden välinen 
epäluottamus näyttää liittyneen juuri tällä tavalla mittakaavaeroihin. Luontotieto-
järjestelmiä kehitetään kansallisesti niin harrastajien toimesta kuin ympäristöhal-
linnon tahollakin. Kansallisen ja paikallisen tason toimijat eivät tunne toisiaan yhtä 
hyvin, eikä toisten asiantuntemukseen arvata välittömästi luottaa. Luottamus on 
keskeistä toimijoiden yhteistyön onnistumisessa, kuten lukuisissa tutkimuksissakin 
on todettu. Kimmo Saaristo (2000) on eritellyt toimijoiden välistä luottamusta ak-
tiiviseen ja passiiviseen, reflektoimattomaan, ja toisaalta sen suhteen onko luottamus 
henkilöiden välistä vai kohdistuuko se abstraktiin järjestelmään. Luottamuksen syn-
tymisessä Saaristo pitää välttämättömänä avointa kommunikaatiota, jonka toteaa 
samalla hankalaksi. Luottamuksen syntyminen edellyttää, että toimijat tuntevat 
toisensa riittävän hyvin, tai on olemassa jonkinlainen vakiintunut käytäntö, jon-
ka perusteella luottamus hallinnon ja harrastajien välillä voi syntyä. Luottamuksen 
peräänkuuluttaminen tutkimuksen lopputulemana tuntuu halpamaiselta, mikäli ei 
pyritä löytämään keinoja sen luomiseen.

Olen tässä työssä korostanut maastosta ponnistavan affektiivisen luonnon tunte-
muksen tarpeellisuutta abstraktin luontotiedon syntymisen ja kontekstoimisen edel-
lytyksenä. Oppiarvolla osoitettu muodollinen pätevyys ei välttämättä takaa yliver-
taista asiantuntemusta luonnonsuojelukysymyksissä. Luottamus ei siten voi perustua 
oppiarvoilla ja ammatillisella asemalla sertifioituun osaamiseen. Viranomaisen on 
osaltaan tarpeen näyttää toteen oma luonnon tuntemuksensa ja ymmärryksensä 
harrastajien luontotiedosta. Tämä voi tapahtua siten, että viranomaiset osallistuvat 
harrastajayhteisöjen toimintaan ja luottamuksellinen suhde syntyy tätä kautta. Hal-
linnon resurssien ollessa niukat ja luonnonsuojelutyön tapahtuessa pitkälti kirjoit-
uspöydän takana ovat ehkä myös muunlaiset tavat luoda luottamusta toimijoiden 
välille tarpeen. Harrastajayhteisössä vallitsee eräänlainen näkymätön arvohierarkia, 
joka tulee näkyviin muun muassa epämuodollisen mestari–kisälli-järjestelmän muo-
dossa. Yhteisöön kuuluvat tietävät, ketkä harrastajista ovat mestareita ja ketkä kisäl-
lejä, vaikka harrastajien keskuudessa käydäänkin määrittelykamppailua harrastuk-
sen tavoitteista ja muodoista, eikä täysin yhtenevää näkemystä ole siten siitä, ketkä 
ovat harrastajien eliittiä. Hallinnossa työskentelevien tulisi joka tapauksessa olla tie-
toisia tästä harrastajayhteisön hierarkiasta, jotta nämä osaavat arvioida harrastajien 
pätevyyttä luontotiedon tuottajana tai luonnonhoitajana.
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Tietokantatapauksessa luontoharrastajien toimintatilaa rajasi paitsi harrastajien ja 
hallinnon välillä käyty valtakamppailu lintuatlashavaintojen tallennuspaikasta, myös 
harrastajayhteisön sisällä käytävä keskustelu ”oikeista” harrastustavoista ja havainto-
jen luotettavuudesta. Lintuharrastajien yhteisössä havaintojen laadunvalvontaan on 
otettu yllättäen tiukempi linja kuin esimerkiksi Luonnontieteellisen keskusmuseon 
Hatikka-järjestelmässä. Molempiin voi kuka tahansa harrastaja syöttää havaintojaan 
ja pitää henkilökohtaista luontopäiväkirjaansa. Lintuharrastajien Tiira-tietokannas-
sa havainnot käydään läpi harrastajien vapaaehtoistyönä ja epäilyttävät havainnot 
poistetaan tai niille vaaditaan todisteita. Osa harrastajista kokee menettelyn omaa 
toimintatilaansa rajoittavana. Keskusmuseon tietokantaan jäävät kaikki havainnot, 
mutta tutkimuksiin ja selvityksiin ei välttämättä sisällytetä kaikkien harrastajien ha-
vaintoja, vaan ainoastaan museon vakinaisiksi avustajiksi rekisteröityneiden, koke-
neiksi tiedettyjen harrastajien havainnot. Havaintojen laadunvalvonnan käytännöt 
samalla sekä avaavat harrastajien toimintatilaa tuodessaan tutkimuksellista uskotta-
vuutta että rajaavat toimintatilaa sulkiessaan osan harrastajista ulkopuolelle.

Ahtialanjärven tapauksessa harrastajien toimintatilaa rajasivat hallinnon jäyk-
kyys ja toiminnan erilaiset aikamittakaavat sekä luonnonsuojelun hallinnolliset 
normit. Niukkojen resurssien kanssa kamppaileva ympäristöhallinto joutui keskit-
tymään lainvalvontatehtävään eikä tilanteessa nähty sellaista suunnitteluvaraa (vrt. 
Nygren 2007), joka olisi mahdollistanut harrastajien kokeilevien kunnostustoimien 
tukemisen ja laajemminkin yhteistyön harrastajien kanssa lintuvesien kunnostuk-
sessa. Lintuharrastajat katsovat hoitotoimia toteuttaessaan taaksepäin, aikaan jol-
loin järven linnusto oli monipuolisimmillaan. Toisaalta he paikan ominaispiirteitä 
tarkkailemalla ja erilaisia hoitotoimia kokeilemalla ovat päässeet selvyyteen paikan 
potentiaaleista. Hoitotoimien aikaperspektiivi ulottuu paitsi taaksepäin, myös tule-
vaisuuteen. Lintuharrastajat toteuttavat hoitotoimia koettaen luoda ”taidekäsityönä” 
otollisia olosuhteita maksimaalisen monipuoliselle lintulajistolle. Pieni parin hehtaa-
rin Lokkisaari Lempäälässä on lintuveden suojelupistearvollakin mitattuna Suomen 
lintukohteiden kärkikastia.

Erilaisista aikaperspektiiveistä muodostuu vapaaehtoistoimijoiden ja hallinnon 
välille ongelma: koska hallinto lain kirjaimen ja rajallisten resurssien puitteissa on 
velvollinen huolehtimaan vain kohteen Natura-arvoista, eli linnustosta sellaisena 
kuin se vuonna 1998 ylös kirjattiin, ei hallinnolla ole muodollista velvollisuutta huo-
lehtia harrastajien hoitotoimilla ”lisäämien” luontoarvojen säilymisestä. Harrastajat 
ovat osoittaneet sinnikkyyttä, kekseliäisyyttä ja ongelmanratkaisukykyä koettaes-
saan saada kunnostushankkeen kestävälle pohjalle. Tilanne on ajautunut umpiku-
jaan, kun alueen hallinnasta vastaavat ympäristöviranomaiset eivät ole oman toi-
mintatilansa puitteissa kyenneet löytämään ratkaisua ongelmaan, jossa lopulta on 
kyse EU-tason luonnonsuojelupolitiikan määrittelystä. Kyse ei ole valinnasta kahden 
paradigman, uuden ja vanhan, staattisen ja dynaamisen, välillä, tai siirtymisestä ko-
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konaan uuteen paradigmaan, vaan uudenlaisen ajattelutavan elinmahdollisuuksista 
vanhan paradigman rinnalla.

Luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi tarvitaan paitsi rajoitettuja luonnon-
suojelualueita, myös aktiivisia ennallistamis- ja hoitotoimia ja uudenlaista dynaamis-
ta luonnonsuojeluajattelua, joka tunnistaa luonnon kehittymisen tai kehittämisen 
potentiaaleja vanhan paradigman näkökulmasta yllättävissäkin paikoissa ja yllät-
tävin menetelmin. Tietokantatapauksen ja Ahtialanjärven tapauksen tarkastelun 
kautta keskeisiksi ajattelun muutoksessa nousevat asiantuntijuus ja luottamus. Millä 
tavalla varmistetaan, että sekä ympäristöhallinnossa että vapaaehtoisilla toimijoilla 
on tarvittava ymmärrys luonnonsuojelun tavoitteista ja keinoista, jotta mopo ei kar-
kaa kunnostajilta käsistä?

7.4 Luontoharrastajien tieto

Kirjoitin työn alussa, että luontoharrastajien tieto ei ole sijoitettavissa yksiselittei-
sesti erilaisten tiedon jaotteluiden ja luokitusten jatkumoille. Luontoharrastajilla 
on monenlaista tietoa luonnosta ja kolme tapaustutkimusta tuovat erilaista tietoa 
ja tietämisen tapoja esiin. Luonnontieteellisen museon tapauksessa harrastajien tie-
to kiinnittyy luonnontieteellisiin kokoelmiin, jotka toimivat vertailupisteenä uuden 
tiedon hankkimiselle. Tapauksessa harrastajat ja museotoimijat kuvasivat niitä mo-
nia tapoja, joilla luonnontieteelliset kokoelmat karttuvat. Karttuminen on melko 
satunnaista ja riippuu alueella vaikuttavista harrastajista ja heidän mielenkiinnon 
kohteistaan. Museokokoelmat eivät siten ole täydellisiä, mutta niitä voidaan koettaa 
täydentää systemaattisesti, ja kohdennetun keruun tuloksena saattaa syntyä katta-
via aineistoja tietyistä eliöryhmistä. Yksittäisten harrastajien mielenkiinnon mukaan 
karttuneet kokoelmat täydentävät toisiaan ja yhdessä niistä muodostuu tietovaranto, 
joka palvelee niin harrastajia, tutkijoita, ympäristöhallintoa kuin yleisön kulttuurista 
sivistystehtävää.

Tietokantatapauksessa kysymys lintutiedon ja havaintojen luotettavuudesta nousi 
keskeiseksi. Vaikka lintuja on rajallinen määrä ja harrastuksen suosiota siksi selittää 
osin ajatus siitä, että linnut on mahdollista oppia tuntemaan kattavasti (Lorimer 
2007), osoittautui lintujen tunnistaminen luotettavasti varsin hankalaksi. Linnut 
ovat liikkuvaisia, ulkoasussa on yksilöiden välillä vaihtelua ja erilaisissa olosuhteissa 
lajien tuntomerkit erottuvat vaihtelevasti. Tunnistustaito kehittyy vähitellen ja usein 
kokeneemman harrastajan opastuksessa, ja havainnot vahvistetaan harrastajayhtei-
sössä. On kuitenkin monia tilanteita jolloin havainnosta ei saada täyttä varmuutta 
ja harrastajayhteisössä keskustellaan siitä, millä ehdoilla harrastajan havaintoihin 
voidaan luottaa. Luonnontieteellisen keskusmuseon ja lintuharrastajien välisessä 
kiistassa havaintojen tallennuskanavasta oli tulkintani mukaan kyse kamppailusta 
asiantuntijuudesta ja vallasta määritellä lintujensuojelun painopisteet: kenen tieto 
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on ”oikeaa” luontotietoa. Luontoharrastajat pyrkivät havaintoaineistollaan tieteen 
kentälle, tutkijoiden ja viranomaisten omaksi kokemalleen reviirille. Eri toimijoi-
den välillä näytti olevan eriäviä näkemyksiä siitä mitä tiede on. Harrastajayhteisössä 
painotettiin havaintojen mahdollisimman suurta tarkkuutta tieteellisyyden kritee-
rinä, vaikka osa harrastajista toikin esiin havaintoaineiston väistämättömiä epäjat-
kuvuuksia. Institutionalisoituneen tieteen piirissä tutkijakoulutuksen omaavien on 
ehkä helpompi hyväksyä ajatus tieteellisen tiedon epävarmuuksista ja siksi museon 
tietokantaan tallennettavaa havaintoaineistoa ei lähtökohtaisesti rajoiteta.

Ahtialanjärven tapauksessa nousi esiin kysymys siitä, mikä on motivoinut har-
rastajia jatkamaan kokeilevia kunnostustöitä huolimatta siitä, että he ovat jääneet 
ilman laajemman yhteisön tukea. Esitin edellä tulkinnan luontoharrastajista osana 
kulmikkaiden luonnonsuojelupersoonien jatkumoa ja Ahtialanjärven tapauksesta 
osana voittoon päättyneiden luonnonsuojelukamppailuiden sarjaa. Nämä ovat joka-
päiväisen motivaation ja toiminnan jatkuvuuden lähteiksi yksinään liian abstrakteja 
ja vaativat lisäksi toiminnan suorempaa palkitsevuutta. Kysymys on tulkintani mu-
kaan tiiviisti yhteydessä harrastajien tietoon, siihen tapaan jolla heidän luontotieton-
sa syntyy ja jolla he kiinnittyvät paikkaan.

Järvien kunnostuksiin osallistuneet ihmiset ovat kysyttäessä maininneet keskei-
simmiksi motivaation lähteikseen luonnonarvot ja luonnon seuraamisen (Sarvilinna 
& Sammalkorpi 2010). Nämä ovat keskeinen motivaation lähde myös lokkisaare-
laisille. Tavoitteellinen kunnostustyö on antanut odottaa tulosta. Ahtialanjärvellä 
aikaansa viettävät lintuharrastajat ovat etulyöntiasemassa havainnoimaan järven 
monipuolistunutta pesimälinnustoa, muutonaikaisia levähtäjiä ja satunnaisia har-
vinaisuuksia. Alueellisen ympäristökeskuksen entinen työntekijä ilmaisi asian haus-
kasti sanoessaan lokkisaarelaisten harjoittavan käänteistä bongausta: sen sijaan että 
he ajelisivat lintujen perässä, he houkuttelevat linnut luokseen18.

7.4.1 Linnuksi tuleminen – kehon tieto

Viettäessään tiiviisti aikaansa Ahtialanjärvellä ja oppiessaan paljon eri lintulajien 
elintavoista lokkisaarelaiset toimivat tietyllä tapaa tulkkeina ekologisen ja sosiaalisen 
välissä. Heidän suhdettaan järveen ja sen linnustoon voidaan kuvata linnuksi tule-
misena (Lorimer 2008). Lokkisaarelaiset virittäytyvät lintujen taajuudelle, havain-
noimaan eri lajeja ja yksilöitä – heidän tietämisensä on kehollista ja moniaistillista, 
affektiivista. Lokkisaarelaisten raportit Lokkisaaren linnustosta sisältävät monia il-

18 Lintuja voi houkutella luokseen ruokinnalla tai houkuttimella eli atrapilla, esimerkiksi soitta-
malla linnun kutsuääntä nauhalta. Atrappien käyttö esimerkiksi lintulaskennoissa herättää harrasta-
jayhteisössä keskustelua ja kritiikkiä. Lokkisaarelaiset ovat korostaneet, etteivät ole koskaan käyttä-
neet atrappeja Lokkisaaressa. Lintujen houkuttelu on tapahtunut pitkäjänteisen työn kautta sopivaa 
ruokailu-, pesimis- ja levähdysympäristöä rakentamalla.
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maisuja, jotka viittaavat tämän kaltaiseen linnuksi tulemiseen. He asettuvat lintu-
jen asemaan, katselevat Lokkisaarta ja sen ympäristöä ikään kuin lintujen silmin ja 
ymmärtävät tätä kautta saaren vetovoiman linnuille. Sisämaassa vastaavat levähdys-
paikat muuttolinnuille ovat vähissä ja tämän vuoksi linnut eivät Lokkisaaren havai-
tessaan voi harrastajien mukaan vastustaa sen vetovoimaa.

Lintuharrastajien ajattelutavassa ei nähdäkseni ole kysymys lintujen inhimillistä-
misestä, inhimillisten piirteiden projisoimisesta lintujen käyttäytymisen tulkinnas-
sa, vaan lintujen ehdoilla tapahtuvasta ymmärtämisestä. Osittain huumorimielessä 
lintuharrastajat antavat linnuille myös inhimillisiä piirteitä: lintujen elämään pe-
rehtymättömälle lintujen pesäpaikan valinnan kuvaaminen ”älykkääksi”, lintujen 
kuvaaminen ”sosiaalisiksi” tai viimeistään ajatus amerikkalaislinnusta viettämässä 
Suomessa kesälomaansa tuntuvat hätkähdyttäviltä. Tämänkaltainen puhe linnuista 
rakentaa lintujen karismaa ja toisaalta kertoo lintuharrastajien läheisestä suhteesta 
harrastuksensa kohteeseen. Lintuharrastajat ”tulevat linnuiksi” myös varsin konk-
reettisessa, fyysisessä mielessä viettäessään paljon aikaa Lokkisaaressa. Linnut osoit-
tavat luottamusta hoitotöissä puurtajiin hyväksymällä nämä ”linnuiksi”, kulkemalla 
vierestä ja jopa jalkojen välistä. Lintujen osoittama luottamus on välittömin palk-
kio, jonka lokkisaarelaiset sinnikkyydestään saavat. Tämä vuorovaikutus ja lokki-
saarelaisten ymmärrys lintujen vaatimuksista ei välity hallinnon prosesseissa, kun 
keskustellaan esimerkiksi siitä, milloin saaressa vuosia puurtaneiden voidaan sallia 
siellä liikkuvan. Luonnontieteen näkökulmasta ”linnuksi tulemisessa” ei ole mitään 
erityisen merkillistä, vaan kyse on harrastajien tietoon perustuvasta samaistumisesta 
lintujen olosuhteisiin ja lintujen osalta normaalista habituaatiosta toistuvaan ärsyk-
keeseen. Lintujen tottuminen harrastajiin edellyttää näiden jatkuvaa läsnäoloa jär-
vellä, ja siksi ilmaus linnuksi tulemisesta kuvaa nähdäkseni harrastajien ja muiden 
toimijoiden tietoperustan toisistaan merkittävästi poikkeavia lähtökohtia.

7.4.2 Harrastajien ja hallinnon ontologiat

Ympäristöhallinnon suhde harrastajien tietoon näyttää ristiriitaiselta. Luontohar-
rastajat ovat kiistatta hallinnolle tärkeä resurssi. Kuitenkaan esimerkiksi lokkisaa-
relaisten havainnot vesistön säännöstelyn aiheuttamista pesimätuhoista eivät näyt-
täneet riittävän hallinnolle, vaan hallinto edellytti asiantuntijaselvityksiä asiassa. 
Vaikka lokkisaarelaisilla oli havaintoja asiasta pitkältä aikaväliltä, eivät havainnot 
olleet hallinnon näkökulmasta riittävän ”tieteellisiä” tai oikeassa muodossa esitet-
tyjä. Samanlainen suhtautuminen näytti olevan myös kokeneiden lintuharrastajien 
Ahtialanjärveltä esittämiin linnuston seurannan tuloksiin. Vaikka harrastajat olivat 
raporteissaan esittäneet tiettyjen lajien elinympäristön säilyvän huolimatta saaressa 
tehdyistä hoitotoimista, ympäristöviranomaisen näkökulmasta tästä ei ollut tietoa, 
vaan asia vaati selvittämistä. Hallinto ei ollut kykeneväinen vastaanottamaan lintu-
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harrastajien asiantuntemusta ja ideoita, koska ne ovat olleet hallinnon näkökulmasta 
vääränlaiseen asuun puettuja. Lintuharrastajien intohimoisuus ja turhautuminen 
ovat valuneet kunnostustöistä kertoviin raportteihin tavalla, joka on joidenkin luki-
joiden silmissä syönyt niiden asiasisältöä. Emotionaalisen ja rationaalisen tietämyk-
sen ajatellaan hylkivän toisiaan sen sijaan että nähtäisi ”faktatiedon” edellyttävän 
affektiivista ja emotionaalista luontoon suuntautumista.

Helena Leinon ja Juha Peltomaan kanssa kirjoittamassani artikkelissa (Leino et 
al. 2010) tarkastelimme Ahtialanjärven tapausta rinnan toisen järven kunnostusta-
pauksen kanssa, johon myös liittyi epätavallista kansalaisaktiivisuutta. Käytimme 
artikkelissa Maarten Hajerin (2006) monimerkityksisyyden (multi-signification) kä-
sitettä selittämään sitä, mistä ympäristöhallinnon ja kansalaistoimijoiden erilaisissa 
tulkinnoissa oli kyse. Ymmärtääksemme maailmaa ympärillämme asetamme tapah-
tumia osaksi meillä jo olemassa olevia merkitysjärjestelmiä. Ahtialanjärven tapauk-
sen kaltaisessa, enemmän tai vähemmän epämuodollisessa hallinnan prosessissa eri 
toimijat saattavat liittää tapahtumat osaksi eri merkitysjärjestelmiä, jolloin kysees-
sä oleva asia näyttäytyy toimijoille täysin erilaisena. Eri toimijoiden asiaa koskeva 
ymmärrys on ontologisesti erilaista (A. Jokinen 2011a, Mol 2002). Ahtialanjärven 
tapaus paljastaa luonnonsuojelukäytäntöjen taustalla olevan radikaalin epävarmuu-
den, joka paikantuu erilaisina vastauksina kysymykseen, mitä järvelle on tehtävä.

Ensi silmäyksellä Ahtialanjärven tapauksessa kunnostus- ja hoitotöiden legiti-
miteetti ja se mikä on ”järven paras” vaikuttaa selvältä: kaikki osapuolet halusivat 
säilyttää Ahtialanjärven monipuolisena lintujärvenä. Järven Natura-status ja hallin-
non resurssit antavat kehykset toiminnalle. Tarkempi analyysi kuitenkin paljastaa eri 
toimijoilla olleen erilaisia näkemyksiä siitä, minkälainen toiminta tilanteessa on le-
gitiimiä. Natura-statuksen määräävyys ja soveltuvuus kyseenalaistetaan, samoin re-
surssien niukkuus. Hallinnolle järvi on vain yksi ”hallintoyksikkö”, järvellä aikaan-
sa viettäville lintuharrastajille osa identiteettiä. Osapuolet jossain määrin näkevät 
toistensa tilanteessa käyttämien merkityskehysten erilaisuuden, mutta eivät tunnista 
näiden ontologista, perustavaa luonnetta, vaan koettavat taivuttaa toisen osapuolen 
omalle näkökannalleen. Hallinnossa sinnikkäät harrastajat tulkitaan lopulta kon-
fliktihakuisiksi ja heidän yhteistyöyrityksensä kahden harrastajan haluksi rahoittaa 
harrastustaan. Harrastajat puolestaan syyttävät viranomaisia velvollisuuksiensa lai-
minlyönnistä ja kokevat hallinnon jopa tahallisesti haitanneen heidän omistautu-
nutta kunnostushankettaan.

Hallinnon toimintaa Ahtialanjärven tapauksessa voidaan ymmärtää tarkastele-
malla mistä lähteistä päätösten ja toiminnan legitimiteetin katsotaan kumpuavan. 
Ympäristökysymyksissä ratkaisujen legitimiteettiä tarkastellaan usein toisaalta pro-
sessin legitimiteetin eli demokraattisen osallistumisen näkökulmasta (process legiti-
macy), toisaalta lopputuloksen eli esimerkiksi suojelutoimien onnistumisen näkökul-
masta (outcome legitimacy). Ahtialanjärven tapauksessa lintuharrastajat painottivat 
nähdäkseni kumpaakin: heille tärkeintä oli lintujen kannalta paras lopputulos, 
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mutta he pitivät kiinni myös omista osallistumismahdollisuuksistaan. Barbara Co-
sens (2013) on tarkastellut viittä eri legitimiteetin lajia sopeutuvan ekosysteemien 
hallinnan yhteydessä. Cosens kirjoittaa 1) tulosperustaisesta (results-based) legiti-
miteetistä, joka on lähellä yllä kuvattua lopputulosta painottavaa legitimiteettiä, 2) 
järjestysperustaisesta (order-based) legitimiteetistä, jolla hän tarkoittaa systemaattista 
lain tulkintaa, 3) systeemisestä (systemic) legitimiteetistä jossa eri viranomaistahot 
valvovat että päätökset tehdään toimivallan rajoissa, 4) deliberatiivisesta (deliberati-
ve) legitimiteetistä jossa painottuvat tasavertaiset osallistumismahdollisuudet sekä 5) 
proseduraalisesta (procedural) legitimiteetistä, jossa keskeistä on hallinnan avoimuus 
ja läpinäkyvyys. Cosensin taksonomia luo kahtiajakoa vivahteikkaamman kuvan 
päätöksentekoprosessin legitimiteetin lähteistä.

Hallinnon näkökulmasta kunnostustoimien tulokset olivat vain yksi viidestä le-
gitimiteetin lähteestä, ja näin hallinnon toiminnassa painoa näytti saavan erityises-
ti muista neljästä legitimiteetin lähteestä huolehtiminen. Voidaan kuitenkin kysyä, 
onko kaikista viidestä legitimiteetin lähteestä huolehdittava samalla tavoin proses-
sien eri vaiheissa, yhä uudelleen. Ahtialanjärvellä tehtävien toimien legitimiteetti voi-
daan ajatella kiinnitetyksi siinä vaiheessa kun järvi liitettiin Naturaan ja perustettiin 
suojelualueeksi, ja onkin nurinkurista että juuri hoito- ja kunnostustoimien legi-
timiteettiä pitäisi erikseen perustella yhä uudelleen. Dynaamisen luonnonsuojelun 
ja adaptiivisen hallinnon kanssa sopisi paremmin yhteen kontekstuaalinen, relatio-
naalinen ymmärrys legitimiteetistä, jolloin tarkastelussa lähdettäisi liikkeelle siitä, 
mitkä kyseisessä tapauksessa ja tilanteessa ovat keskeisimmät legitimiteetin lähteet 
sen sijaan että pyrittäisi ruksimaan jonkinlaisen ennalta laaditun legitimiteettilistan 
kaikki kohdat. Jäykkä ymmärrys toimenpiteiden legitimiteetin lähteistä ei jätä sijaa 
sopeutuvalle luonnonhoidolle.

7.4.3 Erilaisen tiedon kentillä: evidenssitieto ja kosmopoliittinen tieto

Olen esittänyt edellä, että luontoharrastajien tieto ei osu yksiselitteisellä tavalla ta-
vanomaisiin tiedon luokituksiin ja vastakkainasetteluihin, kuten maallikko- ja asi-
antuntijatieto tai tieteellinen ja kokemuksellinen tieto. Luontoharrastajien tiedollista 
toimintatilaa on nähdäkseni mielekästä tulkita Ari Jokisen esittämien erilaisten tie-
tämisen kenttien kautta. Jokinen on erotellut kolme tietokäytäntöjen erilaistumista 
kuvaavaa tietämisen kenttää: evidenssitieto, agonistinen tieto ja kosmopoliittinen 
tieto (A. Jokinen 2011a). Evidenssitieto on Jokisen määritelmän mukaan sellaista 
faktatietoa, jonka oikeellisuus voidaan todistaa. Tietokäytännön ongelmana on, että 
se sulkee nopeasti syrjään toisenlaisen tietämisen, eikä jätä tilaa kokeileville ratkai-
suille. Tieto on modernissa yhteiskunnassa keskeisessä asemassa valtasuhteiden mää-
rittäjänä ja julkista hallintoa luonnehtii tarve perustella ratkaisuja faktaperusteisesti 
(Alastalo & Åkerman 2011, Valve 2011). Ahtialanjärven tapauksessa ympäristöhal-
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linnon huolenaiheena olivat järven Natura-arvot: voitiinko näyttää toteen, että suo-
jelun perusteena olevat lajit säilyvät järvellä hoitotoimista huolimatta? Myös tieto-
kantatapauksessa käydyssä määrittelykamppailussa osa harrastajista peräänkuulutti 
evidenssitietoa ja sen kautta avautuvaa vaikuttavuutta.

Kosmopoliittisen tiedon määrittelyssä Ari Jokinen seuraa Latouria. Kosmopoliitti-
nen tieto on hänen mukaansa kokeilevaan ja vastavuoroiseen oppimiseen perustuvaa 
tietämistä, joka mahdollistaa yhteiselon rakentamisen erilaisten luonto-kulttuurien 
välille. Se syntyy aktiivisessa vuorovaikutuksessa luonnon kanssa ja sen seuraukse-
na luontoharrastajat kykenevät kehollisuuden kautta toteutuvaan performatiiviseen 
tietämiseen. Tämän kaltaisesta tietämisestä oli kyse lokkisaarelaisten suhteessa Ah-
tialanjärveen ja havaintokeskustelussa lintuharrastajien luonnonsuojelutehtävää pai-
nottavat harrastajat korostivat myös kosmopoliittista tietoa. Kosmopoliittinen tieto 
kykenee siirtymään tosiasioista eli faktoista huolenaiheisiin. Kohtaamisten tuloksena 
liito-orava, kuten Jokisen tapauksessa, tai järvi asukkaineen, kuten Ahtialanjärven 
tapauksessa, todellistuu ontologisen tietämisen seurauksena tietynlaiseksi. Kosmo-
poliittiselle tietämiselle ominaista on yksilöllisen luontosuhteen politisoituminen, 
kun luontoharrastajista tulee aikaisempaa laajemmin ymmärrettynä poliittisia toi-
mijoita.

Jako evidenssitietoon ja kosmopoliittiseen tietoon on samankaltainen kuin Hai-
lan (2006) Foucault’ta seuraten esittämä jako asiantiloja koskevaan tietoon (rans-
kaksi savoir) ja kokonaisuudeksi jäsentyneeseen tietoon (connaissance). Tiedon lajien 
suhde tieteelliseen tietoon on sen kaltainen, että empiirinen tutkimus selvittää asian-
tiloja, joita koskeva tieto saa merkityksensä suhteessa teoreettis-käsitteellisiin tulkin-
takehyksiin. Haila kirjoittaa tiedon kasvavan esiin ihmisten aineellisista toimista ja 
saavan yhteiskunnallisen muodon, ollen tiiviisti kietoutunutta monitasoisiin tulkin-
nallisiin käytäntöihin. Myös luontoharrastajat tulkitsevat luontotietoa erilaisten ko-
kemuksista rakentuvien teoreettisten tulkintakehysten nojalla ja näin syntyy erilaisia 
tietämyksiä. Luontoharrastajien tieto ei ole vain luokitteluihin nojaavaa havainto-
dataa, vaan harrastajat ovat luonnon tuntijoita, konnossöörejä (connoisseur), joiden 
tietämys on affektiivista ja moniaistillista. Tiedon lajit jäsentyvät Hailan mukaan 
suhteessa toisiinsa siten, että tieto on käytännön kentillä muodostuva tietämyksen 
ehto.

Evidenssitiedon ja kosmopoliittisen tiedon suhde aikaan ja paikkaan on erilainen. 
Evidenssitieto on hetkittäistä ja tarjoaa ”pysäytyskuvia” muuttuvasta luonnosta: Ah-
tialanjärven linnusto liitettäessä Naturaan vuonna 1998 tai linnusto vuoden 2010 
seurannoissa hoito- ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa. Kosmopoliittisen tietämisen 
aikaperspektiivi on laajempi ja tietämisessä näkyvät ajalliset muutokset. Järvitapa-
uksessa lintuharrastajat tähysivät kunnostustöissä aikaan ennen Naturaa, 1960- ja 
70-luvuille, jolloin järven linnusto oli monipuolisimmillaan, ja toisaalta tulevaisuu-
teen, järven potentiaaleihin ja kehitysmahdollisuuksiin. Kun hallinto tarkastelee 
Ahtialanjärveä yksittäisenä Natura-kohteena, lokkisaarelaiset kytkevät järven lin-
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nustossa tapahtuneet muutokset laajemmin maakunnan linnustossa ja ympäristös-
sä tapahtuneisiin muutoksiin. Toisaalta lokkisaarelaisten tilallinen mittakaava on 
hyvin pienipiirteinen heidän kehittäessä Lokkisaarta metri metriltä ja tarkkaillessa 
lintuyksilöitä lähietäisyydeltä, linnuiksi tullen. Hallinto on kiinnostunut järvestä 
vain hetkittäin, lintuharrastajien sitoutuminen on pitkäjänteistä.

Hallinto on pitänyt kiinni evidenssitiedon vaatimuksesta ja harrastajat ovat koet-
taneet esittää tietämyksensä evidenssitiedon muodossa, faktapohjaisuutta korostaen. 
Harrastajat toimivat myös evidenssitiedon kentällä, mutta heidän tietonsa on ensisi-
jaisesti kosmopoliittista. Kokemusperäinen asiantuntemus on hankalasti puettavissa 
sanoiksi ja käännettävissä evidenssitiedoksi. Kun luottamus toimijoiden väliltä puut-
tuu, ei asiantuntijuuden takeeksi riitä se, että harrastajat itse korostavat omaavansa 
faktatietoa. Olen jo edellä todennut Ari Jokisen lailla, että luottamusta on tarpeen 
rakentaa aktiivisesti (A. Jokinen 2011a). 

Kolmas Jokisen erottama tietämisen tapa, agonistinen tietäminen, kantaa mu-
kanaan institutionaalisia ristiriitoja; se saa Jokisen mukaan luonteensa ristiriitaisten 
kontekstien sitkeästä läsnäolosta. Ari Jokinen kirjoittaa ristiriidoista seuraavan jän-
nitteitä ja epämukavuutta toimijoiden välille, mutta tämä saattaa ohjata toimijoita 
myös taktikoimaan ja improvisoimaan. Agonistinen tietäminen on Jokisen määritel-
män mukaan toimintaympäristön väistymättömän ristiriitaisuuden tunnistamista ja 
kykyä toimia siitä huolimatta. Kussakin kolmessa tapauksessa on nähdäkseni osin 
toimittu agonistisen tietämisen kentällä. Niin luonnontieteellistä museota ajaneet 
harrastajat, lintuharrastajien havaintojärjestelmää suunnitelleet kuin lokkisaarelai-
setkin ovat olleet selvillä toimintatilansa ulkoisista reunaehdoista, mutta ovat sitke-
ästi puskeneet niitä päin. Harrastajat eivät ole menettäneet toimintakykyään huo-
limatta siitä, etteivät ole päässeet yhteisymmärrykseen toimintatavoista hallinnon 
kanssa. Lokkisaarelaiset onnistuivat sinnikkyydellään lopulta vetämään myös hal-
linnon agonistisen tietämisen kentälle, kun Ympäristöministeriö siirsi Ahtialanjär-
ven hoidon ja käytön suunnittelun erillisenä toimeksiantona alueelliselta ympäristö-
keskukselta Metsähallituksen luontopalveluille. Hallinnossa jouduttiin joustamaan 
tavanomaisesta toimintamallista ja ottamaan huomioon lokkisaarelaisten kosmopo-
liittinen tieto.

Totesin edellä kosmopoliittisen, kokemuksellisen tiedon olevan hankalasti sa-
noiksi puettavissa. Life-rahoitteisissa lintuvesien kunnostushankkeissa EU-projek-
tien tiukan hallinnoinnin on todettu vaikeuttavan hankkeen aikaisen oppimis-
prosessin hyödyntämistä (Mikkola-Roos & Niikkonen 2005). Oppimisprosessin 
hyödyntämistä voisi nähdäkseni tehostaa varsin yksinkertaisin keinoin, dokumen-
tointia ja vuorovaikutusta parantamalla. Natura-arvioinnin lomakkeita täyttäessään 
ja myöhemmin niihin palautetta antaessaan ja ehdottamiaan toimenpiteitä perus-
tellessaan lokkisaarelaiset ovat joutuneet kirjoittamaan auki ymmärrystään lintu-
vesien kunnostuksesta. NATA-arviointi on tehnyt mahdolliseksi oppimisprosessin, 
jossa lintuharrastajien kokemusperustainen asiantuntijuus ja kosmopoliittinen tieto 
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linnuston tilasta ovat vähitellen tulleet näkyviksi. Tämä tekee mahdolliseksi yhteis-
ymmärryksen löytymisen ja luottamuksen syntymisen ristiriidoista huolimatta. Eri-
laiset vakiintuneet hallinnan instituutiot vaikuttavat siihen, minkälaisia tiedollisia 
asemia ja vaikuttamisen paikkoja kansalaisille avautuu (Alastalo & Åkerman 2011). 
Luonnonsuojelun uusien toimintamahdollisuuksien luominen ei tosin nähdäkseni 
voi perustua vain kosmopoliittisen tiedon kääntämiseen evidenssitiedon kielelle, 
vaan on kehitettävä sallivampia, joustavampia tiedon ja hallinnan käytäntöjä, jotka 
pystyvät toimimaan myös kosmopoliittisen tiedon kentällä.

Olen tässä työssä puhunut luontoharrastajien ja ammattilaisten tai viranomaisten 
yhteistyöstä monin paikoin tietoyhteisönä tai käytäntöyhteisönä. On tarpeen poh-
tia edellä esitetyn valossa, ovatko harrastajien ja ammattilaisten suhteet todella sen 
kaltaisia, että heidän voidaan katsoa muodostavan tieto- tai käytäntöyhteisön. Vas-
taus kysymykseen riippuu tietysti myös valitusta tietoyhteisön ja käytäntöyhteisön 
määritelmästä, jotka olen edellä jättänyt avoimiksi. Tietoyhteisön tai episteemisen 
yhteisön (epistemic community) käsitettä on käytetty monin eri tavoin. Peter M. Haas 
on käyttänyt käsitettä kansainvälisen politiikan tutkimuksessa ja määrittelee sen tar-
koittavan asiantuntijoiden verkostoa, jolla on jaettu tietokäsitys eli yhteinen norma-
tiivinen perusta ja jaetut arvot, yhteinen ymmärrys tietyistä kausaalisista suhteista 
ja yhteinen näkemys siitä, minkälainen tieto on validia ja millä tavoin sitä käytetään 
(Haas 1992). Haasin mukaan tietoyhteisön käsitettä on useimmiten käytetty tarkoit-
tamaan tieteellisiä yhteisöjä, mutta niiden ei tarvitse välttämättä muodostua luon-
nontieteilijöistä tai ammattilaisista jotka soveltavat luonnontieteen metodologiaa. 

Vaikka ammattilaisuuden vaade tietoyhteisön jäsenyydeksi ohitettaisi, eivät luon-
toharrastajat ja ammattilaiset silti muodosta kolmen tapauksen kautta tarkasteltuna 
yhtä, kansallisella tasolla yhtenäistä tietoyhteisöä. Harrastajilla ja ammattilaisilla on 
yleisesti yhteinen arvopohja, halu suojella luontoa, mutta harrastajilla ja ammattilai-
silla on eriäviä näkemyksiä siitä, minkälaista tietoa tässä tarvitaan ja mitkä ovat va-
lidin luontotiedon kriteerit. Myös luonnonsuojelupolitiikan tavoitteista harrastajilla 
ja hallinnolla on eriäviä näkemyksiä. Nämä eriävät näkemykset nousivat esiin erityi-
sesti tietokantatapauksessa ja Ahtialanjärven kunnostusta koskevassa tapauksessa. 
Tietoyhteisöt näyttävät kuitenkin erilaisilta, kun niitä tarkastellaan yleisen tason si-
jaan pienemmässä mittakaavassa. Kuten Anna Lawrence (2006) on todennut, hal-
linnon ja luontoharrastajien välinen yhteistyö sujuu yleensä parhaiten paikallisesti. 
Harrastajien ja hallinnon yhteistyö paikallistasolla Tampereella ja maakunnan mit-
takaavassa Pirkanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojelun kanssa on tiivistä, ja näillä 
tasoilla toimijoilla näyttää olevan yhteinen ymmärrys tarvittavasta tiedosta ja suo-
jelun tavoitteista. Näin syntyvät tietoyhteisöt eivät kata kaikkia paikallisia luonto-
harrastajia vaan pienen, tapauskohtaisen joukon. Tietoyhteisöjen muodostumisessa 
ei ole kyse ainoastaan mittakaavasta, sillä esimerkiksi ammattilaisten ja harrastajien 
muodostamien uhanalaistyöryhmien voidaan ajatella olevan episteemisiä yhteisöjä, 
jotka jakavat tietokäsityksen, normatiivisen perustan ja tavoitteet. Näihinkin tie-
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toyhteisöihin kuuluu harrastajien ”eliitti”, pitkälle edenneet harrastajat jotka ovat 
erityisesti suuntautuneet tieteelliseen työskentelyyn ja tiedon tuottamiseen. Harras-
tajat ja ammattilaiset eivät siten muodosta yhtenäistä tietoyhteisöä, vaan useita tie-
toyhteisöjä, joissa on osin samat toimijat ja jotka muodostavat näin tietoyhteisöjen 
verkoston. Edes saman alan harrastajat eivät välttämättä muodosta keskenään tieto-
yhteisöä, sillä tietokantojen tapauksessa käydyn keskustelun perusteella lintuharras-
tajayhteisön sisällä ei ole yksiselitteisesti jaettua toiminnan arvopohjaa, näkemystä 
validista tiedosta tai toiminnan tavoitteista.

Etienne Wengerin (1998) ajatus käytäntöyhteisöistä kiinnittyy teoriaan sosiaa-
lisesta oppimisesta. Käytäntöyhteisö on määritelmällisesti huomattavasti väljempi 
kuin tietoyhteisö. Käytäntöjä voi Wengerin mukaan muodostua millä elämän alueel-
la tahansa ja jokainen meistä kuuluu aina useampiin käytäntöyhteisöihin työssä, 
koulussa, vapaa-aikana ja niin edelleen. Käytäntöyhteisöön voi kuulua avainjäsenenä 
(core member) tai ulkojäsenenä (peripheral membership) ja jäsenyys käytäntöyhteisöis-
sä on liikkuvaista. Wengerin näkemyksen mukaan oppiminen ei tapahdu ainoastaan 
yksilöllisesti mestari–kisälli-järjestelmässä vaan sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti 
osallistumalla yhteisön toimintaan ja käytäntöihin. Luontoharrastuksessa ja harras-
tajien ja ammattilaisten yhteistyössä on tapausten perusteella monia erilaisia, yhteen-
sopimattomiakin käytäntöjä, eikä toimijaryhmistä siten muodostu yhtä yhtenäis-
tä käytäntöyhteisöä. Mikäli lähtökohdaksi otetaan jokin tietty käytäntö, vaikkapa 
osallistuminen lintuatlaskartoitukseen, liittää tämä käytäntö vain osan luontohar-
rastajista sen ympärille muodostuvaan käytäntöyhteisöön. Mikäli käytäntöyhteisön 
kriteerinä pidetään oppimista, ja oppiminen ajatellaan ajattelu- ja toimintatapojen 
muutoksena, ei edelleen näytä siltä että harrastajat ja ammattilaiset muodostaisivat 
yhtenäisen käytäntöyhteisön. Eri mittakaavatasoilla tapahtuu yhteisöissä varmasti 
monenlaista oppimista, mutta kussakin kolmessa tapauksessa harrastajien ja hallin-
non positiot näyttävät vakiintuneen ja esimerkiksi Ahtialanjärven tapauksessa uusia 
käytäntöjä kokeilevat harrastajat eivät onnistuneet saamaan aikaan muutosta hal-
linnossa. Näyttää siis perustellulta puhua monikossa harrastajien ja ammattilaisten 
muodostamista käytäntöyhteisöistä, jotka voivat olla enemmän tai vähemmän pysy-
viä. Parhaiten harrastajien ja ammattitutkijoiden yhteistyötä sopii kuvamaan ajatus 
hybridistä kollektiivista (Meyer 2005). Morgan Meyerin sanoin luontoharrastajat 
ovat osittaisia tutkijoita, jotka kiinnittyvät tiedeyhteisöön heikoin sitein, ja näistä 
heikoista siteistä on huolehdittava, jotta harrastajien ja ammattilaisten välille syntyy 
osittaisia, tapauskohtaisia tieto- ja käytäntöyhteisöjä.

7.4.4 Täydellisen luontotiedon utopia

Kansainvälisesti tavoitteena on koota yhteen kaikki tieto luonnon monimuotoi-
suudesta tutkimuksen ja suojelutoimien pohjaksi. Tähän tavoitteeseen pyrkii vas-
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taamaan muun muassa GBIF-hanke. Myös Suomessa on tavoitteena luoda katta-
va lajitietokeskus. Tietokantatapaus valaisi niitä hankaluuksia, joita tiedon siirtoon 
järjestelmästä toiseen liittyy, sekä niitä kirjavia käytäntöjä joiden tuloksena havain-
not syntyvät. Bowker (2000) on kritisoinut pyrkimyksiä kattaviksi tietokannoiksi 
oligoptisiksi. Hänen mukaansa tietokannoissa oleva tieto alkaa ohjata näkemystäm-
me todellisuudesta, emmekä huomaa täydelliseksi ja todenmukaiseksi olettamam-
me tiedon aukkoja. Worster (1994) on kutsunut luontotietokäytäntöjä linnéläiseksi 
luonnonhistorian imperialistiseksi perinteeksi. Lorimer (2007) on kirjoittanut eliö-
lajien karisman ja havaittavuuden ohjaavan luontohavaintojen kertymistä. Lahti 
(2008) kuvasi samaa ilmiötä havaintovuorena: havaintoja kertyy harvinaisuudessaan 
riittävän kiinnostavista mutta kuitenkin kohtuullisella vaivalla havaittavista lajeis-
ta. Luontotieto syntyy kirjavissa käytännöissä ja luonnonsuojeluohjelmiin päätyvät 
lajit valikoituvat vasta monia suodattimia läpäistyään (Lorimer 2006). Erityisesti 
tietokantatapaus ja Ahtialanjärven kunnostuksesta kertova tapaus valottavat sitä, 
kuinka paljon virallisia luokituksia monimuotoisempi luonto on. Ahtialanjärven Na-
tura-suojelun perustana on tiettyjä lajeja, kuten kaulushaikara ja ruskosuohaukka. 
Paikan linnusto on huomattavasti monipuolisempi, mutta tämä monimuotoisuus ei 
näy paikan statuksessa eikä ole siten suojelun kohteena.

Tiukkoihin luokituksiin perustuva luonnonsuojelu näyttää ongelmalliselta ja riit-
tämättömältä. Pertti Ranta (2012) on nostanut kaupunkiekologian väitöskirjassaan 
esiin tarpeen monimuotoisuuden hallinnan muutokselle. Ranta on myös kiinnittänyt 
huomiota uhanalaisten lajien suojeluun painottuvan politiikan ongelmiin ja nostaa 
esiin EU-direktiivien soveltamisen ja yleisemmän luonnon monimuotoisuuden suo-
jelun välillä olevan ristiriidan. Luonnon monimuotoisuus ei tyhjene ”statuslajeihin”, 
vaan muodostuu paikallisesti erilaiseksi (myös Salo et al. 2007). Haave täydellisestä 
luontotiedosta on utopia, joka paljastuu harrastajien ja viranomaisten muodostamaa 
käytäntöyhteisöä tarkastelemalla. Kattava tieto on mahdotonta johtuen lajien erilai-
sesta havaittavuudesta ja jo niiden lukumäärästä. Ei ole olemassa riittävästi luonnon-
tutkijoita pääsemään selvyyteen kaikesta luonnon monimuotoisuudesta. Samalla on 
muistettava, että luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä aiheuttavista tekijöistä 
tiedetään jo varsin paljon (mm. Hanski 2007), joten luonnonsuojelupolitiikassa ei 
ole tarvetta odotella täydellisen tiedon saavuttamista. Tiedon epävarmuuksien tun-
nustamisen ei ole mitään syytä johtaa luonnonsuojelupolitiikan halvaantumiseen. 
Tietoon liittyvät epävarmuudet eivät liity millään erityisellä tavalla nimenomaan 
harrastajatietoon, vaan yhtäläisesti tieteelliseksi sertifioituun tietoon – joka suurelta 
osin on peräisin harrastajilta.

Osa luontoharrastajista hyväksyy ja omaksuu luonnon luokitukset harrastuksen-
sa lähtökohdaksi ja kokee velvollisuudekseen ympäristöhallinnon avustamisen tutki-
muksin ja selvityksin. Luontotietokantojen yhteydessä käyty keskustelu havaintojen 
luotettavuudesta paljastaa harrastajayhteisön tieteistymisen (scientism, Haack 2009). 
Susan Haack on tunnistanut kuusi tieteistymisen tunnusmerkkiä. Ensimmäinen 
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näistä on sen kaltaisten sanojen kuin ”tiede” ja ”tieteellinen” käyttäminen arvosta-
vasti, osoittamaan tiedollista paremmuutta. Toisena tieteistymisen merkkinä Haack 
mainitsee tieteen käytäntöjen ja terminologian omaksumisen huolimatta niiden to-
dellisesta hyödyllisyydestä. Kolmas tieteistymisen tunnusmerkki on demarkaatiosta 
kannettu huoli ja todellisen tieteen erottaminen selvärajaisesti muista. Tähän liittyy 
neljäs tunnusmerkki, tieteellisen menetelmän korostaminen. Tieteistymisen merkki 
on myös vastausten etsiminen tieteestä sellaisissakin kysymyksissä, joiden alueelle 
tiede ei ulotu, sekä muiden inhimillisten toimintojen ja tietämisen tapojen, kuten 
taiteen, väheksyminen. Osa luontoharrastajista näyttää omaksuneen tieteellisen 
maailmankatsomuksen, joka saa vakaumuksen piirteitä. Kun harrastajayhteisössä 
ryhdytään kovasti painottamaan havaintojen luotettavuutta ja kirjaamistarkkuut-
ta, on vaarana että osa potentiaalisista havainnoijista suljetaan ulkopuolelle. Vaikka 
osalle harrastajista yhteistyö hallinnon kanssa toimii harrastukseen kannustavana 
tekijänä, on tämän tehtävän kääntöpuolena vaara hallintomielisyyden ja hallinnon 
rationaliteetin (governmentality) liiallisesta korostumisesta harrastuksessa. Haack 
muistuttaa paitsi tieteistymisen vaaroista, myös perusteettomasta tiedekritiikistä. 
En tässä työssä kritisoi esimerksi luokitukseen ja lajintunnistukseen painottuvia tie-
tokäytäntöjä olemuksellisesti; erilaisilla menetelmillä on paikkansa mutta Haackin 
tavoin näen, että tieteistyminen ei saa johtaa toisenlaisten tietämisen tapojen vähek-
symiseen.

Edda Waage ja Karl Benediktsson ovat Foucault’ta seuraten kirjoittaneet hallin-
nan tarkoittavan muiden toimintatilan rakentamista ja mahdollisuuksien hallintaa 
(Waage & Benediktsson 2010). Hallinta kohdistuu toimintatilaan paitsi ulkopuolel-
ta, siinä miten meitä hallitaan, myös sisäpuolelta, tavoissa joilla hallitsemme itseäm-
me. Liiallinen tieteellisyyden ja hallintorationaalisuuden korostaminen kaventaa 
harrastajien toimintatilaa ja nostaa kynnyksen harrastajayhteisön toimintaan osal-
listumiselle korkeaksi. Tieteistyminen ja hallintomielisyys tuottavat harrastajayhtei-
söön tietynlaisen hierarkian ja harrastajien välisen dynamiikan. Omaksuttu luon-
nonsuojelunäkemys tuottaa näin performatiivisesti tietynlaisia harrastajakäytäntöjä 
ja ympäristökansalaisuutta, jossa painottuu evidenssitietoon kiinnittyvä asiantunti-
juus.

7.4.5 Tietokäytäntöjen performatiivisuus rajaa toimintatilaa

Tieteen ja teknologian tutkimuksessa on osoitettu monenlaisia tieteen käytäntöihin 
liittyviä epävarmuuksia. Tiede on alettu nähdä performatiivisena toimintana, jos-
sa tutkimuksen kohde tehdään näkyväksi, tutkittavaksi, ja esitetään tietynlaisena. 
Kaikenlainen tietäminen ja tutkimus nojaavat affektiivisuuteen: toimintaa ohjaavat 
luonnon tarjoumat ja tutkijan virittäytyminen ja avautuminen tutkimuskohteelle 
(Lorimer 2008). Affektiivinen suhtautuminen luontoon on opittavissa: on mahdol-
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lista oppia kuulemaan sellaista mitä korva ei aikaisemmin ole erottanut, ja näkemään 
eroja siellä missä aikaisemmin on nähnyt vain ”luontoa”. Tieteellisenkin tutkimus-
tiedon, johon hallinnon rationaliteetti nojaa, taustalla on tutkijoiden intohimo ja 
aito kiinnostus tutkimuskohteeseensa. Tietämisen affektiivisuus paljastaa, että myös 
tunneperäinen tietäminen on rationaalista. Affektiivinen tietäminen on kehollista 
virittäytymistä, jonka seurauksena havainnoijassa herää emootioita. Antropologi 
Kay Milton (2002) on kirjoittanut emootioiden ohjaavan perustavalla tavalla sitä, 
mistä olemme kiinnostuneita ja siten sitä mitä opimme ja mistä hankimme tietoa. 
Miltonin mukaan rationaalisuus on tunne. Tunteiden ohjaamana aikaisemmin op-
pimamme ratkaisee, mikä meistä tuntuu järkevältä. Rationaalisuus ei siten ole yleis-
tettävä universaali periaate, vaan näyttäytyy erilaisena eri ihmisryhmille ja yksilöille. 
Nykyinen harvinaisiin lajeihin painottuva suojelupolitiikka ei siten ole mitenkään 
itsestään selvästi ja olemuksellisesti paras tapa lähestyä luonnon monimuotoisuuden 
säilymisen kysymystä.

Luontoharrastajien toimintatilan avartamiseksi on nähdäkseni hahmoteltava mo-
nimuotoisempia tietokäytäntöjä, jotka jättävät tilaa monenlaisille luontosuhteille ja 
harrastustavoille. Kay Milton (1996, 223) on kirjoittanut, ettei yksikään kulttuuri 
ole toistaiseksi onnistunut luomaan pitkällä tähtäimellä kestävää elämäntapaa. Kes-
tävää tulevaisuutta ja luonnon vaalimisen mahdollisuuksia on siksi hahmotettava 
eri lähteistä oppia ottaen. Yhdessä kulttuurissa kestäviksi osoittautuneet käytännöt 
eivät kuitenkaan välttämättä toimi samoin toisenlaisessa kulttuurissa eikä kestävää 
yhteiskuntaa ole mahdollista rakentaa tällä tavoin palojen summana. Milton kir-
joittaakin, että parhaat edellytykset ekologiselle kestävyydelle luo kulttuurien di-
versiteetti, jolloin kestävyyttä voidaan lähestyä erilaisin tavoin. Ajatusta kulttuuri-
en diversiteetistä voidaan nähdäkseni soveltaa myös luontoharrastajien yhteisöihin. 
Hallintomielisyydelle antautumisen sijaan tulisi yhteisöissä vaalia erilaisia luonnon 
kanssa tekemisissä olemisen tapoja ja esimerkiksi esteettisiä ja emotionaalisia luon-
tosuhteiden ilmauksia.

Harrastajien emootiot saavat erilaisen painoarvon kussakin kolmesta tapaustut-
kimuksesta. Luonnontieteellisen museon tapauksessa museon uudelleen henkiin 
herättäminen ja kokoelmista huolehtiminen on ollut muutaman harrastajan sydä-
nasia muiden ollessa vaivoin edes tietoisia luonnontieteellisistä kokoelmista. Museon 
vaiheissa mukana olleet ja uuden museon toteuttamiseen osallistuneet harrastajat 
sitoutuvat emotionaalisin sitein museoon. Tämä sitoutuminen kannustaa harrastajia 
yhteistyöhön museon kanssa myös jatkossa ja heijastuu myös laajemmin harrastaja-
yhteisöön sitoutuneiden, vahvat siteet omaavien harrastajien kiinnittäessä heikom-
min sitoutuneet harrastajat mukaan yhteistyöhön (Meyer 2010).

Tietokantojen tapauksessa eri tahot sitoutuivat erivahvuisin emootioin kehitet-
täviin luontotietokantoihin. Tietokanta-ajatuksen ideoineet ja niitä aktiivisesti ke-
hittäneet henkilöt sitoutuivat hankkeisiin voimakkaasti ja ottivat osan niihin koh-
distuneesta arvostelusta henkilökohtaisesti. Tietokantatapaus toi esiin harrastajien 
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moninaisuutta. Harrastusta motivoivat tekijät ovat eri henkilöille osin erilaisia. 
Osalle harrastajista oli hyvin merkittävää saada tallentaa kaikki havaintonsa har-
rastusjärjestön omaan Tiira-lintutietokantaan harrastajayhteisöä palvelemaan. Osa 
harrastajista puolestaan ei pitänyt ongelmallisena tallettaa havaintojaan luonnontie-
teellisen keskusmuseon Hatikka-tietokantaan. Osa harrastajista näyttää siten sitou-
tuneen emotionaalisesti erityisesti harrastajayhteisöön, kun taas toiset ovat sitoutu-
neet ensisijaisesti luonnonsuojelua palvelevaan tutkimukseen sen organisointitavasta 
riippumatta.

Emootioiden keskeinen merkitys tuli selvimmin näkyviin Ahtialanjärven tapauk-
sessa, jossa emootiot paitsi pitivät yllä lintuharrastajien kokeilevaa kunnostustoimin-
taa tuen puutteesta huolimatta, myös kärjistivät harrastajien ja hallinnon välistä 
ristiriitaa. Tämä ei tarkoita että juuri kyseisen tapauksen harrastajat suhtautuisivat 
luontoon poikkeuksellisen voimakkaan emotionaalisesti, vaan emootiot piirtyvät 
esiin tapauksessa valitsemani metodologian vuoksi. Olen kehystänyt kunkin kol-
mesta tutkimustapauksesta eri tavoin, ja ensimmäisessä tapauksessa rajauduin tar-
kastelemaan luontoharrastajien toimintaa suhteessa Tampereen luonnontieteelliseen 
museoon. Monet harrastajista suhtautuvat intohimoisesti harrastuksen kohteisiin 
ja esimerkiksi itselleen tärkeisiin paikkoihin, mutta tämä ei tule museotapauksen 
aineiston kautta näkyviin. Tässä mielessä kolme tutkimustapausta täydentävät toi-
siaan esittäessään luontoharrastuksen affektiivisuuden erilaisissa konteksteissa.

Jätin työn alussa performatiivisuuden määrittelyn tässä työssä avoimeksi. Poh-
din seuraavassa, minkälaista harrastajien toiminta on kussakin kolmessa tapauksessa 
performatiivisuuden kautta ymmärrettynä. Performatiivisuus todeksi ja näkyväksi 
tekemisenä on lähellä Annemarie Molin todellistumisen (enactment) käsitettä (Mol 
2002). Performatiivisuus ei ole nähdäkseni sama kuin luonnon representoiminen, 
vaikka sitä on tämänkaltaisessakin merkityksessä käytetty. Representaatiossa, luon-
non edustamisessa, on nähdäkseni taustalla ajatus, että luonto on mahdollista tietää 
ja havaita ”sellaisenaan” ja sille on vain annettava ääni. Performatiivisuudessa tietäjä, 
luontoharrastaja, nähdään aktiivisena toimijana, jonka toiminnan tuloksena tieto 
luonnosta syntyy. Performatiivisuuden käytännöistä riippuen syntyvä kuva saattaa 
olla erilainen.

Luonnontieteellisen museon tapauksessa harrastajat keräsivät luonnontieteellisiä 
näytteitä museon kokoelmiin. Kokoelmat syntyvät vaihtelevien käytäntöjen tulok-
sena eivätkä ne siten ole luonteeltaan kovin systemaattisia. Harrastajat siis tuottavat 
performatiivisesti ja valikoiden representatiiviseksi, edustavaksi tulkitun kokoelman 
luonnon olioita. Samalla tietokäytäntö – näytteiden kerääminen – toimii performa-
tiivisesti ohjaten joidenkin harrastajien toimintaa tähän suuntaan.

Luontotietokantojen tapauksessa tietokantoihin kerättyjen havaintojen ja har-
rastajien suhde on osin samanlainen kuin museotapauksessa harrastajien ja luon-
nontieteellisten näytteiden suhde. Aktiivinen havainnointi ja havaintojen tallennus 
on keskeinen osa joidenkin harrastajien toimintaa, mutta vaihtelevista käytännöistä 
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riippuen syntyvä kuva luonnosta on aukkoinen, vaikka se saatetaan toisaalla tul-
kita representatiivisena. Harrastajat tuottavat havainnoinnillaan performatiivisesti 
tietynlaista kuvaa luonnosta ja samalla tietoyhteisön käytännöt, kuten sinne pesiy-
tyneet tieteistyminen ja hallintomielisyys, tuottavat tietynlaisia harrastuskäytäntöjä. 
Performatiivisuus tapahtuu siten kahteen suuntaan. Vahvasti hallinnon tiedonint-
ressin omaksuneiden harrastajien toiminta voidaan nähdä performatiivisena myös 
tehtävästä suoriutumisen mielessä. Tämä työelämästä omaksuttu näkemys esittää 
luontoharrastuksen velvollisuudentuntoisena ja tavoitteellisena, jolloin harrastajien 
suoriutuminen on viime kädessä heidän sitoutumistaan luonnonsuojelutehtävään.

Kolmannessa lintujärven kunnostuksesta kertoneessa tapauksessa lintuharrastajat 
tekevät toiminnallaan luonnon potentiaaleja näkyviksi. He tuottavat toiminnallaan 
konkreettisesti tietynlaista luontoa ja samalla he luovat kuvaa käytännön luonnon-
suojeluun sitoutuneista luontoharrastajista, joilla on pitkän ajan kuluessa syntynyt 
vahva kokemuksellinen näkemys suojelun keinoista ja tavoitteista. Ahtialanjärven 
tapauksessa luontoharrastajien toiminta on ollut performatiivista ja uutta toiminta-
tilaa luovaa ja saanut myös performanssin piirteitä. Tapauksessa on juututtu tietyn-
laiselle toisiaan seuraavien tapahtumien kehälle, josta harrastajat itse ovat puhuneet 
”perinteisen näytelmän” toistumisena. Toimijoille on muodostuneet tietyt roolit, 
joista poikkeaminen näyttää hankalalta. Käsikirjoitus – hallinnon toimintatavat ja 
luonnonsuojelun normit – ei juuri mahdollista improvisaatiota. Yleisönä harrastajien 
performanssille toimii lintuharrastajien yhteisö, joka saa vastaanottaa turhautunei-
den taiteilijoiden purkauksia näiden kyllästyttyä esittämään samaa näytelmää yhä 
uudelleen.

7.5 Ympäristökansalaisuuden elementtejä

Palaan lopuksi tarkastelemaan luontoharrastusta ympäristökansalaisuutena. Tässä 
työssä en keskustele harrastajien ympäristökansalaisuudesta kuluttajina, eikä aineis-
toni perusteella ole mahdollista luoda kokonaiskuvaa harrastajien ympäristökansa-
laisuudesta. Pyrkimykseni on tunnistaa nimenomaan luontoharrastuksessa ilmene-
viä ympäristökansalaisuuden piirteitä kolmessa tutkimustapauksessa.

Johdannossa kuvasin ympäristökansalaisuuden käsitteen moniulotteisuutta. Täs-
tä huolimatta ympäristökansalaisuudelle on pyritty antamaan myös täsmällistä si-
sältöä. Heidi Hautala (2008) on antanut esimerkkeinä ympäristökansalaisuudesta 
internetin keskustelufoorumille kirjoittamisen, mielipidekirjoituksen lähettämisen 
paikallislehteen tai mielenosoituksen järjestämisen. Samantapaisia ympäristökan-
salaisen vaikuttamismuotoja ovat esimerkiksi mielipiteen jättäminen maankäyt-
töasiassa tai hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa ja näitä vaikutuskeinoja 
myös luontoharrastajat käyttävät. Ehkäpä kattavimman kuvauksen ympäristökansa-
laisuudesta on esittänyt Simo Kyllönen (2008, 44–47). Hänen mukaansa, sen lisäksi 
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että ympäristökansalainen suorittaa tavanomaiset kansalaisvelvollisuutensa – nou-
dattaa lakeja, äänestää, maksaa veronsa ja suorittaa oppivelvollisuuden – hän osal-
listuu aktiivisesti ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Ympäristökansalainen 
pitää ympäristövaikutusten arvioimista kaiken toimintansa lähtökohtana ja valitsee 
asuinpaikkansa julkisen liikenteen reittien varrelta, työpaikkansa mahdollisimman 
vähän ympäristöä kuormittavalta alalta ja vapaa-ajanharrastuksensa energiapihisti. 
Andrew  Dobson (2003) on samaan tapaan hahmotellut ekologista jalanjälkeä ym-
päristökansalaisuuden mittariksi. Kyllösen hahmottelema ympäristökansalaisuus 
toteutuu arkisissa valinnoissa, joita hän pitää jopa merkittävämpinä kuin esimerkiksi 
äänestämistä. Luontoharrastukseen ei tarvita erityisiä välineitä ja harrastus on pää-
asiassa jalkaisin luonnossa liikkumista, joten luontoharrastusta voidaan pitää ympä-
ristökansalaiselle sopivana harrastuksena. Luonnon tuntemusta ja aktiivista luonnon 
kanssa tekemisissä olemista ei ole tavallisesti lueteltu ympäristökansalaisen ominai-
suuksina.

Olen kirjoittanut luontoharrastajista aikaisemmin eräänlaisina kansalaisosallis-
tumisen mustina hevosina (Santaoja 2008). Harrastajien osallistuminen ja vaikut-
taminen ympäristökansalaisina tapahtuu pitkälti ”kulissien takana”, enemmän tai 
vähemmän epämuodollisissa verkostoissa, eikä välttämättä kanavoidu käynnissä 
olevien suunnitteluprosessien ja avointen osallistumiskanavien kautta. Harrasta-
jat saattavat monessa tapauksessa olla vaikutusvaltainen kansalaisosallisten joukko 
tuottaessaan luonnonsuojelun pohjaksi tietoa, jota ei muuten ole saatavilla. Tampe-
relaiset hyönteisharrastajat ovat esimerkiksi todenneet, että heidän tekemänsä selvi-
tykset uhanalaisista hyönteisistä ja suositukset niiden huomioon ottamiseksi näkyvät 
maankäytön suunnittelun kaavamerkinnöissä. Luontoharrastajien ympäristökansa-
laisuus näyttäytyy varsin konkreettisena ja vaikuttavana. Mikäli ajatellaan että ym-
päristökansalaisuus on ympäristön laadun ja luonnon elinvoimaisuuden vaalimiseen 
pyrkivää toimintaa, voidaan tarkastella millä tavoilla ympäristökansalaisuus luonto-
harrastajien toiminnassa ilmenee.

Kaikissa kolmessa tutkimustapauksessa luontoharrastajien ympäristökansalai-
suuden keskeinen elementti on aktiivinen luonnossa liikkuminen ja sen varaan ra-
kentuva luonnon tuntemus, joka sitten kanavoituu luontotietona palvelemaan har-
rastajien yhteisöä ja laajemmin viranomaisia, tutkijoita ja luonnonsuojelupolitiikkaa. 
Luontoharrastajat keräävät ja välittävät luontotietoa havaintoina tietokantoihin, 
näytteinä luonnontieteellisiin kokoelmiin, artikkeleina julkaisuihin ja monin epä-
muodollisemmin tiedonannon tavoin yhteistä hyvää palvelemaan.

Luonnontieteellisen museon tapauksessa luontoharrastajien ympäristökansalai-
suus ilmeni etupäässä ympäristövalistuksena. Harrastajat pyrkivät luonnon vaali-
miseen epäsuorasti pyrkimällä valistamaan tamperelaisia museon välityksellä luon-
non monimuotoisuudesta. Harrastajat pyrkivät kohottamaan luonnon kulttuurista 
asemaa museohanketta ajamalla. Tätä he tekivät muun muassa kirjoittamalla mie-
lipidekirjoituksia lehtiin, ottamalla yhteyttä poliitikkoihin ja keskustelemalla kau-
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pungin viranomaisten kanssa. Samalla harrastajat huolehtivat luonnontieteellisten 
kokoelmien kunnosta ja karttumisesta tamperelaisten yhteisenä omaisuutena. Tällä 
kansalaisaktiivisuudella luontoharrastajat pyrkivät saamaan aikaan positiivisen ke-
hän, jolla tamperelaiset saisivat museossa tietoa luonnosta ja voisivat myös lumou-
tua luonnosta, hakeutuisivat heränneen kiinnostuksen seurauksena ulos luontoon ja 
luontokokemuksen seurauksena luontoharrastajien käytännöt saisivat jatkuvuutta. 
Näin harrastajat paitsi toimivat itse ympäristökansalaisina, he pyrkivät synnyttä-
mään ja levittämään luontokokemuksille ja luonnon tuntemukselle perustuvaa ym-
päristökansalaisuutta. Miellettäessä luonnontieteellisen museon ympärille jäsenty-
vä luontoharrastus ympäristökansalaisuutena ei harrastajien ympäristökansalaisuus 
enää näyttäydykään erityisen uutena ilmiönä (vrt. Ellis & Waterton 2004, environ-
mental citizenship in-the-making). Luontoharrastajat ovat näin ymmärrettynä toi-
mineet ympäristökansalaisina jo viime vuosisadan alusta lähtien pyrkien luonnon 
arvostuksen ja suojelun lisäämiseen.

Tietokantojen tapauksessa harrastajien keskeinen ympäristökansalaisuuden ilme-
nemismuoto oli havaintotiedon keruu ja tieteelliseen tutkimukseen osallistuminen 
luonnon- ja lintujensuojelun edistämiseksi evidenssiperustaisesti. Ympäristökansa-
laisuus ilmeni havaintojen keruuna maastossa, lajintuntemuksen kehittämisenä, seu-
rantamenetelmien ja tietokantojen käytön opetteluna ja havaintojen tallentamisena 
yhteisessä käytössä oleviin järjestelmiin. Tämä ei kuitenkaan ollut tapauksessa ainoa 
ympäristökansalaisuuden ilmenemä, vaan harrastajayhteisön sisällä käytiin keskus-
telua erilaisista ympäristökansalaisuuksista, vaikkei näillä termein, ja lintuharrastaji-
en ympäristökansalaisuuden sisällöstä. Näen että keskustelussa erilaisista enemmän 
ja vähemmän toivottavista harrastustavoista oli kyse lintuharrastajien vastuiden ja 
velvollisuuksien määrittelystä ympäristökansalaisina. Harrastajat pyrkivät vaikut-
tamaan yhteisön käytäntöihin kirjoittamalla sähköpostilistoille ja keskustelufoo-
rumeille. Keskustelussa osa lintuharrastustavoista, kuten bussiretkillä käyvät ”lin-
tuturistit” ja bongaus, rajattiin ympäristökansalaisuuden ulkopuolelle eräänlaisena 
luonnon kuluttamisena, joka ei palvele kansalaisuuden tavoitetta eli luonnon vaali-
mista kuin ehkä hyvin epäsuorasti. Lintuharrastajien ympäristökansalaisuuden kes-
keisenä elementtinä pidettiin lintujen tuntemusta ja harrastajayhteisön toimintaan 
osallistumista, jotta harrastajan havaintojen luotettavuutta ja siten ympäristökan-
salaisuutta voidaan arvioida. Keskustelussa nostettiin kuitenkin esiin kysymys, riit-
tääkö lintujen tunteminen ja havainnointi ympäristökansalaisuudeksi ja painotettiin 
toisenlaisia suorempia luonnonsuojelun keinoja, kuten luontokohteiden käytännön 
hoito- ja kunnostustöitä ja ennallistamista, pönttöjen ripustamista, tekopesien ra-
kentamista ja niin edelleen. Myös tietokantatapauksessa luontoharrastajat siis paitsi 
toimivat itse ympäristökansalaisina luonnon puolesta, he pyrkivät myös määrittele-
mään ja laajentamaan luontoharrastajien ympäristökansalaisuuden aluetta.

Lintujärven kunnostuksen tapauksessa luontoharrastajien ympäristökansalai-
suus ilmeni keskeisesti aktiivisena lapion varressa tapahtuvana luonnonhoitajuutena. 



270 Minna Santaoja

Harrastajat olivat aktiivisesti yhteydessä viranomaisiin hallinnon eri tasoilla pyr-
kien varmistamaan luontoarvojen säilymisen Ahtialanjärvellä. Tähän he pyrkivät 
myös lehtikirjoituksilla, raporteilla ja luomalla aiheesta keskustelua lintuharrasta-
jien sähköpostilistalla. Harrastajat myös kehittivät uusia luonnonhoidon käytäntöjä 
ja pyrkivät levittämään näitä käytäntöjä harrastajien ja viranomaisten keskuudessa. 
Lokkisaarelaiset koettivat haastaa muitakin lintuharrastajia tämän kaltaiseen luon-
nonhoitajuuteen. Kun heidän yrityksenä oman ympäristökansalaisuuden legiti-
moimiseksi eivät tuottaneet toivottua tulosta, harrastajat kyseenalaistivat käsitystä 
perinteisestä lainkuuliaisesta kansalaisuudesta turvautumalla kansalaistottelemat-
tomuudeksi luettaviin keinoihin. Lintuharrastajat olivat osallistuneet hakkuiden 
pysäyttämiseen kuukkelireviirillä ja Ahtialanjärvellä he jatkoivat pesimäkarikoiden 
korottamista vaikka eivät saaneet toimenpiteeseen luonnonsuojeluviranomaisen lu-
paa. Kyllösen (2008) esittämällä tavalla lintuharrastajat pitivät luonnolle aiheutuvi-
en haittojen minimoimista toimintansa ohjenuorana ja katsoivat tämän oikeuttavan 
omavaltaisen toiminnan. Pitkään kokemukseen pohjautuvan luonnontuntemuksen-
sa varassa lokkisaarelaiset jopa haastoivat EU:n luonnonsuojelupolitiikan linjausten 
perusteita ja katsoivat niiden soveltuvan huonosti paikallisiin olosuhteisiin. Myös 
Ahtialanjärven tapauksessa luontoharrastajat siis paitsi toimivat itse ympäristökan-
salaisina, pyrkivät toiminnallaan laajentamaan ympäristökansalaisuuden aluetta. 
Mikäli ympäristökansalaisuus ajatellaan jonkinlaisena asteikkona, Ahtialanjärvellä 
toimivien lintuharrastajien ympäristökansalaisuus oli nähdäkseni vahvinta näiden 
ollessa valmiita haastamaan jopa perinteisen valtiokansalaisuuden instituution oman 
toimeentulonsa kustannuksella.

Tapausten perusteella voidaan todeta, että ympäristökansalaisuus ei ilmene yh-
dellä ilmeisellä tavalla, kuten äänestämisenä, vaan monina erilaisina toiminnallisina 
käytäntöinä. Jo kolmessa tapauksessa on nähtävissä monia erilaisia ympäristökansa-
laisuuden piirteitä. Tapauksille yhteistä on se, että sen lisäksi että harrastajat toimivat 
itse eri tavoin ympäristökansalaisina, he pyrkivät laajentamaan ympäristökansalai-
suuden toimintatilaa. Luontoharrastajien keskuudessa käydään teoreettista keskus-
telua ympäristökansalaisuudesta, vaikkakaan ei tätä termiä käyttäen. Luontohar-
rastajien ympäristökansalaisuus syntyy performatiivisesti harrastajien käytännöissä 
moninaisena. Tieto- ja käytäntöyhteisöt joissa harrastajat toimivat yhdessä ammatti-
laisten kanssa tarjoavat tilaisuuksia ympäristökansalaisuuden toteuttamiselle, mutta 
ammattilaiset muodostavat toisaalta luontoharrastajien toimintatilan ulkopuolen, 
jota vasten harrastajat tekevät rajatyötä pyrkiessään laajentamaan ympäristökansa-
laisuuden alaa. Ympäristökansalaisuus on nähdäkseni hedelmällistä nähdä oppimis-
prosessina ja aktiivisena toimintana, se ei ole olemuksellinen attribuutti. Luontohar-
rastuksen varaan rakentuva ympäristökansalaisuus perustuu luonnon tuntemukselle, 
mutta ei ennalta määritellyille evidenssitiedon tikapuille, vaan luonnossa olemiselle 
ja luonnoksi avartumiselle. Aktiivisten ympäristökansalaisten identiteettiä rakenne-
taan harrastajayhteisön käytännöissä. Kaikki luontoharrastajat eivät kuitenkaan ole 
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automaattisesti ympäristökansalaisia, mikäli harrastuksessa painottuu yksityinen 
luonnosta nauttiminen. Tässä mielessä luontoharrastajien ympäristökansalaisuus on 
in-the-making (Ellis & Waterton 2004), työn alla, ja aktiiviset harrastajat pyrkivät 
levittämään ympäristökansalaisuuden käytäntöjä.

Oppikoulujen luontokerhojen ympärille syntynyt luontoharrastus oli herraskais-
ta. Oppikouluissa tehtiin opettajia, lääkäreitä ja apteekkareita, joiden toimenkuvaan 
myös luonnontuntemus kytkeytyi ja joilla oli kesälomillaan aikaa luonnonharrastuk-
selle. Myöhemmin luontoharrastusta ovat mullistaneet monet teknologiset kehitys-
kulut ja yhteiskunnalliset muutokset. Luontoharrastus on nykyään demokraattinen 
harrastus ja lähes kenen tahansa ulottuvilla ilman suuria hankintoja ja eritysvarus-
teita. Tietoverkkojen kehityksen myötä maailma on tämän päivän kansalaisille lähes 
välittömästi läsnä ja sosiaalinen yhteisö irtoaa maantieteellisestä sijainnista. Jukka 
Peltokoski (2003) on tarkastellut tietoverkkojen roolia ympäristökansalaisuuden ra-
kentumisessa ja näkee aktiiviset ympäristötoimijat välittäjinä hallinnon ja rakentu-
van kansalaisyhteiskunnan välillä. Liisa Uusitalo (2005) on kuitenkin todennut ny-
kyisten virtuaalisten yhteisöjen perustuvan löyhiin siteisiin ihmisten välillä, eivätkä 
ne siksi ole kovin tehokkaita yhteiskunnallisen muutoksen aikaan saamisessa. Infor-
maatiovirrassa ymmärryksemme maailmasta saattaa pinnallistua ja yhteys paikal-
liseen ja materiaaliseen luontoon heikentyä. Tieto luonnosta rakentuu ensisijaisesti 
affektiivisissa käytännöissä ja fyysisessä luonnossa olemisessa ja luonnonsuojelukäy-
täntöjen jatkuvuuden vuoksi on huolehdittava siitä, että kasvatamme ymmärrystäm-
me luonnosta olemalla luonnossa.

Harrastus saa harrastajille erilaisia merkityksiä ja luontoharrastuksessa on nähtä-
vissä osin vastakkaisia kehityskulkuja. Vaikka edistyneet harrastajat ovat tunnuste-
tussa asemassa luonnon tuntijoina ja hallinnon kumppaneina, on harrastus samalla 
muuttunut monien mielestä viihteellisemmäksi ja pinnallisemmaksi bongauksen 
kaltaisten harrastusmuotojen suosion lisäännyttyä. Harrastajien joukko on tullut 
entistä heterogeenisemmäksi, mikä oli muun muassa tietokantatapauksessa käydyn 
keskustelun taustalla koskien havaintojen luotettavuutta. Siinä missä osalle harrasta-
jista luontoharrastus on vakavaa ja elämän pääasiallinen sisältö ja luonnonsuojelu sen 
päällimmäinen tavoite, on harrastus toisille kevyempää, satunnaista harrastamista 
(Stebbins 2007). Kevyempääkään luontoharrastusta ei ole syytä väheksyä. Jotta ar-
vostaisimme luonnon monimuotoisuutta, on meidän oltava sen kanssa aktiivisesti 
tekemisissä. Luontoharrastuksen tieteistyminen saattaa karkottaa mahdollisia har-
rastajia.

Luontoharrastajat tekevät luontotyötä (Fine 2003). Harrastajat tuottavat luon-
nosta kulttuurisia representaatioita ja muovaavat näin paitsi käsityksiämme luon-
nosta, myös käsityksiämme maailmassa olemisemme tavoista. Luontoharrastus 
on perinteisesti ymmärretty vapaa-aikaan sijoittuvana epäpoliittisena toimintana. 
Luontoharrastuksen määrittely ympäristökansalaisuutena tuo yksityisen alueella 
tapahtuvan harrastamisen julkisen piiriin ja laajentaa näin kansalaisuuden aluetta. 
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Luonnon luokitukset ja evidenssitietoa painottavat tietokäytännöt kaventavat ympä-
ristökansalaisuuden alaa rajatessaan erilaisia luonnossa olemisen ja tietämisen tapoja 
käytäntöjen ulkopuolelle. Kaikki tiedon tarpeet eivät kuitenkaan vaadi erityisasian-
tuntemusta ja kun tietokäytännöissä painotetaan affektiivista tietämistä oligoptisen 
statusluonnon sijaan, avautuu luontoharrastuksen kautta uusia mahdollisuuksia ak-
tiiviselle ympäristökansalaisuudelle.

Kaksi kolmesta suomalaisesta ilmoittaa harrastavansa luonnon tarkkailua (Sievä-
nen & Neuvonen 2011), joten vaikka luonnontuntemuksemme onkin heikentynyt, 
näyttäisi luontoharrastuksen varaan rakentuvalle ympäristökansalaisuudelle olevan 
paljon potentiaalia. Sekä yhteiskunta että luonto ovat jatkuvassa liikkeessä, mikä 
edellyttää luonnonsuojelulta jatkuvaa oppimisen kehäliikettä. Tässä liikkeessä luon-
toharrastajat ovat keskeinen toimijaryhmä pyrkiessään edistämään luonnon vaali-
mista. 
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Maailma tarvitsee muutakin kuin rakkautta, mutta se tarvitsee ensin juuri ystävyyttä ja 
rakkautta. Se saa ihmisen edistämään ystävän ja rakastetun hyvinvointia, mikä on ihmi-
sen itsesuojelua ja oman elämänlaadun takaamista.

(Sepänmaa 2012, 144)
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Liite 1: Lintujärvitapauksen aikajana

1800-luku Koskien perkauksissa veden pinta aleni Vanajaveden reittivesistössä useita 
metrejä. Ahtialanjärven Lokkisaari (”savipalssi”) syntyi.

 Isosorsimoa istutettiin Tampereen seudulle.
1900-luku Ravinnekuormituksen kasvusta johtuva lintuvesien rehevöityminen.
1920–30 Ahtialanjärven Lokkisaaresta puuttui kasvipeite.
1920–40  Naurulokki, punasotka ja monet muut vanhemmat uudistulokaslajit al-

koivat levittäytyä sisämaahan.
1940-luku Lokkisaaren ruovikoituminen alkoi.
1950–60 Innokkaampi lintujen havainnointi Lempäälän Ahtialanjärvellä alkoi.
1960 Ahtialanjärven maine lintuvetenä kasvoi kun pikkulokin havaittiin pesi-

vän naurulokkien seurana ensi kerran Pirkanmaalla.
1962 Vanajaveden ja Pyhäjärven vesistöä alettiin säädellä Lempäälän kanavan 

kautta; tulvat loppuivat.
1960-luku Ahtialanjärvellä havaittiin suuria lintumääriä, päivässä esim. 300 suokuk-

koa, 300 suosirriä ja 50 tylliä.
1970-luku Kasvillisuus valtasi lietepinnat ja kahlaajat enimmäkseen katosivat Ah-

tialanjärveltä.
 Havaintoja ruskosuohaukasta Ahtialanjärvellä.
1971 Iranin Ramsarissa solmittiin kansainvälinen kosteikkosopimus.
1976 Ensihavainto soidintavasta kaulushaikarasta Ahtialanjärvellä.
1980-luku Lokkisaaren naurulokkiyhdyskunta alkoi taantua.
1981 Kansallinen lintuvesien suojeluohjelma valmistui.
 Ruskosuohaukan ensimmäinen varmistettu pesintä Ahtialanjärvellä.
1983  Kaulushaikaran vakituinen reviiri Ahtialanjärvellä.
1990-luku Minkin ja supikoiran kantojen kasvu näkyi linnuston köyhtymisenä.
1991 Ahtialanjärvellä neljä ruskosuohaukan pesää (enemmän kuin millään 

muulla järvellä Pirkanmaalla) vakiintuneen kahden sijaan.
1997 Ahtialanjärvi oli mukana Natura-ehdotuksessa.
1998–2000 Pirkanmaan ympäristökeskus toteutti ensimmäisen varsinaisen lintuveden 

kunnostushankkeen Hämeenkyrön Sarkkilanjärvellä.
2000 Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistys järjesti avoimen keskustelutilaisuu-

den Ahtialanjärven tilasta, pohjana Lempäälän kunnan ja Pirkanmaan 
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ympäristökeskuksen tilaama luonnos Ahtialanjärven hoito- ja käyttösuun-
nitelmaksi.

2001 Ålandsbankenin Pirkanmaan alueen luontotoimikunta lahjoitti 25 000 
markkaa Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistykselle Ahtialanjärven kun-
nostushankkeeseen.

 Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistys käynnisti lintuharrastajien aloit-
teesta EU:n Leader+ -rahoitteisen nelivuotisen kunnostushankkeen Ah-
tialanjärvellä. Kunnostus aloitettiin Lokkisaaresta, jossa niitettiin isosorsi-
mo- ja osmankäämikasvustoja.

2002–2006 Ahtialanjärven hoito- ja käyttösuunnitelma voimassa. Laadittiin Suomen 
ympäristökeskuksen, Lempäälän kunnan ja Pirkanmaan lintutieteellisen 
yhdistyksen yhteistyönä.

2002 Ahtialanjärvellä toteutettiin lintuvesiensuojeluohjelman mukaisia rauhoi-
tuksia.

 Edellisvuoden niittojen seurauksena ruskosuohaukka ja kaulushaikara ei-
vät enää pesineet Lokkisaaressa.

2003 Lokkisaaren keskiosiin kaivettiin laajahko allikko linnuille. Syksyllä saa-
ren reunat avattiin kauttaaltaan ruovikosta niittämällä käsin ja veneellä. 
Ensimmäinen suokukon pesintä maakunnassa tiettävästi 15 vuoteen.

 Pikkulokki vakiintui jälleen Lokkisaaren linnustoon; vähintään 25 pesi-
vää paria.

 Lempäälän kunnan ympäristö- ja rakennusjaosto antoi lausunnon Pirkan-
maan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämisselvityksestä jossa tote-
si mm. että Ahtialanjärven lintuvedelle äkilliset vedenpinnan korkeuden 
muutokset ovat haitallisia.

 Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistys myönsi ympäristöpalkinnot Ah-
tialan kalastuskunnalle ja kahdelle suurmaanomistajalle ansioista Ah-
tialanjärven rauhoituksessa. Kalastuskunnan metsästyskiellon toivottiin 
toimivan esimerkkinä muillekin Ahtialanjärven kalastuskunnille.

2004 Lokkisaareen työstettiin useampia allikoita linnuille isosorsimokasvustoa 
kuorimalla ja maata kääntämällä. Säännöstelyn ja vedenpinnan nopean 
nousun takia lokkien ja vesilintujen pesiä jäi veden alle eikä esimerkiksi 
suokukolle jäänyt mahdollisuutta asettua pesimään.

 Osana Leader-hanketta Ahtialanjärven rantaan suunniteltiin toista lintu-
tornia. Muun muassa kunnanjohtaja, hankkeen vetäjä ja matkailuviran-
omainen toivoivat tornista myös matkailukohdetta.

 Aamulehdessä kirjoitettiin ”Suomen kalleimmasta lintutornista” joka ei 
lintuharrastajien mukaan palvelisi kovin hyvin lintujen tarkkailua. 

 Rantojen laidunnus käynnistyi Ahtialanjärvellä kesäkuussa.
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 Maakunnan ensimmäinen havainto isovesipääskystä Lokkisaaressa toi 
Ahtialanjärvelle satamäärin bongareita.

 Pirkanmaan ympäristökeskus käynnisti nelivuotisen hankkeen ”Pirkan-
maan arvokkaiden lintuvesien kunnostus ja hoito”. Ahtialanjärvi ei ollut 
mukana hankkeessa, jo kertaalleen kunnostettu Hämeenkyrön Sarkkilan-
järvi puolestaan oli.

 Ahtialanjärven Leader-rahoitteinen kunnostushanke päättyi, lintuharras-
tajat jatkoivat omillaan.

2005 Ahtialanjärvellä 70 pesivää pikkulokkiparia; maakunnan suurin yhdys-
kunta.

 Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistys myönsi ympäristöpalkinnot  
Ålands bankenille ja lokkisaarelaisille Ahtialanjärvi-hankkeesta.

 Marraskuussa Lempäälän kunta vetäytyi lintutornihankkeesta.
 Pirkanmaan Natura-verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelma valmis-

tui.
2006 Ahtialanjärvi rauhoitetaan luonnonsuojelualueeksi.
 Pirkanmaan ympäristökeskus myönsi Pirkanmaan lintutieteelliselle yhdis-

tykselle 300 euroa Ahtialanjärven kunnostustöihin.
2007 Autohäriköintiä Ahtialanjärven jäällä. Ahtialan kalastuskunta kielsi moot-

toriajoneuvojen käytön Ahtialanjärvellä. Ympäristökeskuksen päätös tam-
mikuussa 2008.

 Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistys haki kunnalta 1000 euroa omatoi-
mirahaa lintutornihankkeeseen.

2008 Kesäkuussa keltajalkaviklo ja sadat bongarit Ahtialanjärvellä; pysäköin-
tiongelmat ja puuttuva lintutorni puhuttivat.

 Pirkanmaan ympäristökeskus kertoi hakeneensa 5000 euroa ympäristömi-
nisteriön harkinnanvaraista tukea Ahtialanjärven kunnostustöihin, mutta 
tukea ei lopulta tullut.

 Lokkisaarelaiset hakivat tukea Lokkisaaren kunnostustöille ympäristö-
ministeriöstä ja Suomen ympäristökeskuksesta. Loppukesällä ympäristö-
ministeriön ja SYKEn virkamiehet kävivät tutustumassa Lokkisaareen ja 
ministeriöstä luvattiin ohjeistaa alueellista ympäristökeskusta tukemaan 
kunnostustöitä.

 Syksyllä lokkisaarelaiset toimittivat Pirkanmaan ympäristökeskuksel-
le, Suomen ympäristökeskukselle ja ympäristöministeriölle raportin Ah-
tialanjärven Lokkisaaren linnustosta ja tehdyistä hoitotoimista (Lokkisaa-
rikatsaus 2001-2008).

2009 Lempäälän kunnan ympäristöjaosto myönsi Pirkanmaan lintutieteelliselle 
yhdistykselle 700 euroa Ahtialanjärven hoitotoimiin.

 Ympäristökeskukselta ei edelleenkään tukea Lokkisaaren hoitotöihin.



296 Minna Santaoja

 Kesällä Pirkanmaan ympäristökeskus teetti Pirkanmaan lintutieteellisel-
lä yhdistyksellä Ahtialanjärven linnustoselvityksen laadittavan hoito- ja 
käyttösuunnitelman pohjaksi.

 Kesäkuussa lokkisaarelaiset kirjelmöivät ympäristöministeriölle ja Pirkan-
maan ympäristökeskukselle Vanajaveden säännöstelystä ja pesien tuhoutu-
misesta Ahtialanjärvellä.

 Lokakuussa lintutorni pudotettiin Lempäälän kunnan 2010 budjetista.
 Syksyllä Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen hallituksen ja lokkisaa-

relaisten välit olivat tulehtuneet, koska järven kunnostajat eivät olleet ko-
keneet saaneensa yhdistykseltä tukea. Ahtialanjärviaktiivit irtisanoutuivat 
Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen jäsenyydestä.

 Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys järjesti jäsenilleen varainkeruun. 
Kerätyistä varoista suurin osa menisi Ahtialanjärven kunnostushankkeen 
tukemiseen.

 Marraskuussa harrastajat raportoivat Pirkanmaan ympäristökeskukselle 
tilaustyönä tekemästään linnustonseurannasta Ahtialanjärvellä.

 Marraskuussa Ahtialanjärviaktiivit tekivät sähköpostitse keskustelunava-
uksen kosteikko- ja suoluonnon suojelu- ja kunnostusyhdistyksen sekä ra-
haston / säätiön perustamiseksi järjestöille ja ympäristöhallinnolle.

 Marraskuussa Lokkisaari-projektille tehtiin omat nettisivut.
 Syksyllä Ahtialanjärviaktiivit korottivat muutamia karikkoja Lokkisaares-

sa säännöstelyn aiheuttamien pesätuhojen estämiseksi.
2010 Valtion aluehallinto uudistui. Ympäristökeskukset lakkautettiin ja niiden 

toiminnot sisällytettiin perustettuihin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksiin (ELY).

 Tammikuussa Lokkisaari-yhdistys perustettiin.
 Ahtialanjärviaktiivit hakivat Pirkanmaan ELY-keskukselta lupaa karikko-

jen rakentamiseksi Lokkisaareen pesimätuhojen välttämiseksi. ELY-kes-
kuksesta vastattiin, että toimenpide vaatisi ilmoituksen vesirakennus-
työstä, poikkeusluvan rauhoitusmääräyksistä ja Natura-tarveharkinnan. 
Lupahakemukset jätettiin. Ongelmana oli ehdoton moottoriajoneuvoilla 
liikkumiskielto, joka asetettiin 2007 jäällä ajetun romurallin vuoksi. Pir-
kanmaan ELY-keskus suositteli ettei Ahtialanjärvellä tehtäisi merkittäviä 
hoitotoimenpiteitä ennen kuin hoito- ja käyttösuunnitelma olisi päivitetty. 
ELY-keskuksen kirjeessä muistutettiin että liikkuminen Lokkisaaren kas-
villisuusvyöhykkeellä on lintujen pesimäaikana kielletty ja mikäli saaressa 
oli tarkoitus tehdä esimerkiksi niittoa, tulisi tästä tehdä vesilain mukainen 
ilmoitus vesirakentamisesta vähintään kuukautta ennen suunniteltua töi-
den aloittamista.

 Ympäristökeskuksen lakimies ilmoitti Ahtialanjärviaktiiveille että 2007 
lähtien Ahtialanjärven ”operatiivinen toiminta” on ollut Metsähallituksen 
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vastuulla, ja että karikkotyö voitaisi tehdä Metsähallituksen kanssa sopi-
malla.

 Ahtialanjärvi-aktiivit olivat lupien ja vastuiden tiimoilta jälleen yhteydessä 
SYKEen ja ympäristöministeriöön. Ahtialanjärviaktiivit ilmoittivat ym-
päristökeskukselle aloittavansa kivien kuskauksen jääteitse Lokkisaareen 
lupien puuttumisesta huolimatta.

 Ahtialanjärviaktiivit kutsuivat Pirkanmaan ELY-keskuksen, Suomen ym-
päristökeskuksen ja ympäristöministeriön edustajia käymään Ahtialanjär-
vellä keskustelemaan hoitotoimista. Vastaanottajat kieltäytyivät kutsusta.

 Ahtialanjärviaktiivit tekivät esityksen Sarvikkaan kosteikkoalueen kun-
nostamisesta Lempäälän kunnalle (tiedoksi Pirkanmaan ympäristökes-
kukselle, SYKElle ja ministeriölle).

 Ahtialanjärvelle ei tehtykään hoito- ja käyttösuunnitelmaa kyseisenä 
vuonna, raha ”ei ehtinyt” Metsähallituksen budjettiin.

 Marraskuussa Lokkisaari-yhdistys ja Pirkanmaan ProAgria järjestivät avoi-
men keskustelu- ja infotilaisuuden aiheena Lempäälän Sarvikkaan laajan 
luhta-alueen mahdollinen kunnostus ja hoito.

2011 Helmikuussa Ahtialanjärvi-aktiivit tiedustelivat Pirkanmaan ELY-kes-
kuksesta ja ympäristöministeriöstä Ahtialanjärven hoito- ja käyttösuun-
nitelman päivityksen tilannetta. ELY-keskuksesta kerrottiin kohteen 
suunnittelun siirtyneen ympäristöministeriön toimesta ELY-keskukselta 
Metsähallituksen vastuulle. Metsähallituksen Länsi-Suomen luontopalve-
luissa asiasta vastaavaksi nimetty ihminen ei ollut tietoinen että Metsähal-
lituksen luontopalveluilta olisi tilattu Ahtialanjärven hoito- ja käyttösuun-
nitelma.

 Heinäkuussa Lokkisaari-yhdistykselle luotiin Facebook-sivusto.
 Syyskuussa Ahtialanjärvi-aktiivit tiedustelivat jälleen Pirkanmaan 

ELY-keskukselta mahdollisuutta saada harkinnanvaraista tukea Ahtialan-
järven kunnostustöihin, mutta ELY-keskus vastasi rahoitusta selvitettävän 
vasta kun hoito- ja käyttösuunnitelma olisi laadittu.

 Lokakuussa Ahtialanjärven hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys käyn-
nistyi Metsähallituksen luontopalveluiden toimesta ensimmäisellä palave-
rilla Ahtialanjärvi-aktiivien kanssa.

 Marraskuussa kokous Ahtialanjärven hoidon ja käytön suunnittelusta 
Metsähallituksen kutsumana. Mukana Lokkisaarelaiset, Lempäälän kun-
ta, ELY-keskus. Ahtialanjärvelle ryhdyttiin tekemään NATA-arviointia.

2012 Suomen ympäristökeskuksen lintuvesikunnostusten asiantuntija laski Ah-
tialanjärvelle suojelupistearvon, joka todensi hoitotöiden tuloksellisuuden.

 Toukokuussa toinen lokkisaarelaisista sanoutui irti NATA-prosessista, 
koska tukea hoitotöihin ei edelleenkään saatu.
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 Lokakuussa NATA-arviointi ja sen pohjalta tehty luonnos toimenpide-
suunnitelmaksi valmistuivat ja lokkisaarelaisen toimittamat monipuoliset 
kommentit otettiin viimeistelyssä huomioon. Sidosryhmäyhteistyön pa-
rantaminen nostettiin prioriteetiksi. Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys 
jätti kannanoton, johon lokkisaarelaiset laativat vastineensa.

2013 Lokkisaari ry kerää varoja hoitotöiden jatkamiseksi
 Lokkisaarelaiset saivat Vuokon luonnonsuojelusäätiöltä 1000 euroa Lokki-

saaren hoitotöihin
2014 Ahtialanjärvi päässee mukaan uuteen valtakunnalliseen Life-rahoitteiseen 

lintuvesien kunnostushankkeeseen
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Liite 2: Tutkimuksessa käytetyt aineistot

Haastattelut

Haastatteluaineisto koostuu yhteensä 33 haastattelutilanteesta ja 35 eri henkilön 
haastattelusta. Ensimmäiset kaksi haastattelua tein jo ympäristöpolitiikan pro gradu 
-tutkielmaa varten mutta käytin niitä aineistona myös väitöskirjassa. Nämä haastat-
telut yhdessä työn alkuvaiheessa tehtyjen kartoittavien haastattelujen kanssa vuonna 
2006 tein työn etnografisessa alkuvaiheessa ennen kuin valitsin tutkimustapaukset.

Tein haastattelut vapaamuotoisina teemahaastatteluina. Räätälöin kuhunkin 
haastatteluun erikseen joukon kysymyksiä, riippuen haastateltavasta ja hänen suh-
teestaan kyseiseen tutkimustapaukseen. Jokaisessa haastattelussa kysyin haasta-
teltavalta myös yleisempiä kysymyksiä liittyen luontoharrastajien ja hallinnon yh-
teistyöhön. Kysyin niin harrastajilta kuin hallinnon viranomaisilta myös näiden 
harrastushistoriasta, siitä miten heidän harrastuksensa on saanut alkunsa, minkä-
laisessa osassa luontoharrastus on heidän elämässään ja mikä heitä harrastukseen 
motivoi. Useissa haastatteluissa pohdittiin myös luontoharrastuksen tulevaisuuden 
näkymiä.

Kaksi haastatteluista tehtiin ryhmähaastatteluina (H8, H9) ja yksi ”souteluhaas-
tatteluna” kahden lintuharrastajan kanssa (H15). Viittaan ryhmähaastatteluihin 
tekstissä haastattelun ja henkilön numerolla, esimerkiksi [H9/3]. Esittelen ryhmä-
haastattelumenetelmää ja souteluhaastattelua tarkemmin työn luvussa 2.2. Neljää 
henkilöä haastattelin kahteen otteeseen (H1=H3, H2=H5, H14=H15, H25=H26). 
Numeroin haastattelut juoksevin numeroin. Haastattelun perään olen merkinnyt 
haastateltavan aseman ja/tai erikoistumisalan (esim. hyönteisharrastaja, luonnontie-
teellisen keskusmuseon tutkija), sukupuolen (N=nainen, M=mies) ja viiden vuoden 
tarkkuudella arvioimani iän (esim. N40=40-vuotias nainen). Ikäarvion tavoitteena 
on suurpiirteisesti kuvata haastateltavan elämänvaihetta, kuten ovatko nämä työssä-
käynti-iässä vai jo eläkkeellä.

”Viranomaisen” kategoria pitää sisällään niin paikallisella, alueellisella kuin 
valtakunnan tasollakin ympäristöhallinnossa työskenteleviä henkilöitä. Väitöskir-
jatekstissä olen asemoinut toimijoita tarkemmin suhteessa kyseiseen tapaukseen. 
Monet haastateltavista ovat sekä harrastajia että viranomaisia: työskentelevät luon-
nonsuojelukysymysten parissa ja ovat samalla vapaa-aikanaan yhden tai useamman 
eliöryhmän aktiivisia harrastajia. Monialaisuudesta johtuen kaikille harrastajille ei 
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ole mahdollista nimetä erikoistumisalaa vaan he saattavat harrastaa tasapuolisesti 
sekä kasveja, sieniä että lintuja. Tämän vuoksi kategorisoin yhden haastateltavan 
(H7) ensisijaisesti luonnonsuojelijaksi.

Osasta haastatteluja kirjoitin jälkikäteen myös haastattelumuistiinpanot, joihin 
merkitsin asioita joista puhuttiin ennen nauhurin käynnistämistä tai sen sulkemisen 
jälkeen sekä haastattelutilanteeseen liittyviä havaintoja. Näitä muistiinpanoja tein 17 
haastattelusta ja myös nämä muistiinpanot ovat mukana työssä haastattelujen tul-
kintaa tukevana aineistona. Olen merkinnyt (+muistiinpanot) niiden haastattelujen 
perään joista tein erilliset muistiinpanot.

Tutkimusprosessia, ja osin myös haastatteluihin liittyviä havaintoja, olen kirjan-
nut tutkimuspäiväkirjaan, jossa on yli 450 sivua.

H1: 31.10.2002, hyönteisharrastaja, M35
H2: 20.12.2002, kasviharrastaja, M60
H3: 15.8.2006, hyönteisharrastaja, M40
H4: 16.8.2006, viranomainen, sieniharrastaja, M50
H5: 17.8.2006, kasviharrastaja, M65
H6: 18.8.2006, kasviharrastaja, luonnonsuojelija, N25
H7: 21.8.2006, luonnonsuojelija, M30
H8: 26.3.2009, ryhmähaastattelu ”lintunaiset”, N40, N50, N60 (+muistiinpa-

not)
H9: 12.3.2008, ryhmähaastattelu ”luonnontieteellinen keskusmuseo”, M55, 

M40, M65, M50 (+muistiinpanot)
H10: 20.6.2010, lintuharrastaja, M35
H11: 30.3.2009, lintuharrastaja, M50
H12: 17.5.2010, luonnontieteellisen keskusmuseon tutkija, M35
H13: 22.3.2011, luonnontieteellisen keskusmuseon tutkija, M50
H14: 12.3.2009, lintuharrastaja, M35 (+muistiinpanot)
H15: 4.7.2009, souteluhaastattelu, lintuharrastajat, M35, M50 (+muistiinpanot)
H16: 15.4.2009, viranomainen, N45 (+muistiinpanot)
H17: 24.4.2009, viranomainen, M40 (+muistiinpanot)
H18: 17.4.2009, viranomainen, N50 (+muistiinpanot)
H19: 2.4.2009, viranomainen, lintuharrastaja, M50 (+muistiinpanot)
H20: 16.4.2009, hankekoordinaattori, M50 (+muistiinpanot)
H21: 22.7.2009, viranomainen, N40 (+muistiinpanot)
H22: 20.7.2009, poliitikko, M45 (+muistiinpanot)
H23: 26.8.2009, viranomainen, M50
H24: 1.4.2009, lintuharrastaja, N15 (+muistiinpanot)
H25: 17.3.2008, museoamanuenssi, hyönteistutkija, M40 (+muistiinpanot)
H26: 20.2.2009, museoamanuenssi, hyönteistutkija, M40
H27: 27.8.2010, museotoimenjohtaja, M55
H28: 11.3.2009, hyönteisharrastaja, M65 (+muistiinpanot)



301Rakkaudesta luontoon

H29: 10.3.2009, kasviharrastaja
H30: 12.3.2008, viranomainen, N40
H31: 12.3.2008, luonnontieteellisen keskusmuseon tutkija, M50
H32: 1.4.2008, viranomainen, kasviharrastaja, M45 (+muistiinpanot)
H33: 6.2.2012, lintuharrastaja, M50

Havaintoaineisto
Osa tutkimusaineistosta on kerätty osallistuvalla havainnoinnilla. Havainnointi 
sijoittui tutkimusprosessin alkuvaiheeseen ja aineisto auttaa kontekstoimaan tapa-
ustutkimuksia. Seuraavista tilaisuuksista olen kirjoittanut tutkimuksen aineistoksi 
havaintomuistiinpanot:

1) Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen kokous 5.9.2006
2) Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen kokous 7.11.2006
3) Tampereen hyönteistutkijain seuran kokous 10.11.2006
4) Tampereen hyönteistutkijain seuran kokous 13.10.2006
5) Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen lintuilta 24.4.2009
6) Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen lintuilta 25.9.2009
7) Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen 40-vuotisjuhlaseminaari ja iltajuh-

la 13.11.2010
8) Tampereen sieniseuran syyskokous 2.12.2010
9) Tampereen luonnontieteellisen museon avajaiset 8.12.2010
10) Tampereen luonnontieteellisen museon yleisöluento ”Luonto harrastuksena, 

kuinka luontoa voi harrastaa?” 20.3.2011. Tapahtumassa esittäytyivät Pir-
kanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry, Tampereen Hyönteistutkijain Seura 
ry, Tampereen Kasvitieteellinen Yhdistys ja Tampereen Sieniseura ry.

11) Suomen III lintuatlas, julkistamistilaisuus 13.4.2011. Muistiinpanot verkko-
lähetyksestä.

Sanomalehtiaineisto
Ensimmäisen ja kolmannen tapaustutkimuksen narratiivien konstruoinnissa olen 
käyttänyt haastatteluaineiston lisäksi sanomalehtiaineistoja. Kamppailua harrasta-
jien toimintatilasta on käyty osin mediassa, ja media muokkaa toimintatilaa teke-
mällä valintoja sen suhteen, mitkä asiat ja mistä näkökulmasta nousevat julkiseen 
keskusteluun. Aamulehden artikkelit poimin lehden sähköisestä arkistosta. Van-
hemmat Lempäälän-Vesilahden Sanomien numerot kävin läpi mikrofilmeiltä Tam-
pereen kaupunginkirjastossa ja uudemmat lehden verkkosivujen arkistosta, http://
www.lvs.fi/.
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Luku 4: Haave luonnontieteellisestä museosta
Aamulehti 20.10.1994. Intian kivetkö meidän kulttuuriamme? Mielipide. Salonen, 

Tuula.
Aamulehti 24.11.1994. Luonnontieteellinen museo sulki ovensa Metson alakerrassa.
Aamulehti 23.2.1996. Vapriikki avataan marraskuussa.
Aamulehti 12.6.1996. Ympäristötietokeskus Hatanpäälle.
Aamulehti 30.5.1997. Mihin jäivät Suomen lepakot?
Aamulehti, Moro-liite 6.4.2000. Näsinlinna on nyt varastona.
Aamulehti 19.10.2000. Talvipuutarha voisi elävöittää linja-autoasemaa.
Aamulehti 9.11.2000. Kermakakkubudjetista riittää vanhuksille vielä santsikierros.
Aamulehti 8.1.2002. Museokeskus Amuriin, kansalaistalo Tammelaan.
Aamulehti 6.2.2002. Tampere ryhtyy jakamaan ympäristötietoa Sorin aukiolta.
Aamulehti 20.8.2002. Ekokumppanit-hankkeesta alku ympäristötietokeskukselle.
Aamulehti 21.11.2002. Tampereen ympäristötietokeskus Moreenia avasi Patosillan ku-
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