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Liitooravan  suojelun  poliittinen  prosessi  ja  suunnitteluvara  Tampereen
kaupunkiseudulla
Nina V. Nygren
Tampereen yliopisto

Tiivistelmä

Tutkimukseni on  tapaustutkimus  liitooravan suojelun poliittisesta prosessista sekä
suunnitteluvarasta  maankäytön  suunnittelussa  Tampereen  kaupunkiseudulla.  Liito
orava on aiheuttanut 2000luvun alkupuolelta saakka ja aiheuttaa edelleen konflikteja ja
ongelmia  maankäytön  suunnittelussa.  Liitooravan  suojelu  sisältää  monia  keskenään
ristiriitaisia elementtejä. Se on sympaattinen  ja  söpö eläin  joka on aiheuttanut  sitkeitä
maankäytön  suunnittelun  ja  metsänhoidon  konflikteja.  Liitoorava  on  myös  varsin
yleinen  laji, mutta EU:n  luontodirektiivissä  tiukasti  suojeltu.  Liitoorava  liikkuu öisin,
mutta sen papanoita on helppo löytää. Maallikkokin tunnistaa papanat helposti, mutta
toisaalta  suojelusuositusten  tekemiseen  tarvitaan  asiantuntijaa.  Liitooravien
esiintymispaikat  saattavat  vaihdella  vuodesta  toiseen  ja  sen  alueellisen  kannan
elinvoimaisuus  riippuu  seudullisesta  soveltuvien  elinympäristöjen  verkostosta,  mutta
sen suojelun tavaksi on vakiintunut pienten aluelaikkujen suojeleminen.

Olen  tutkinut  liitooravan suojelun poliittista prosessia  ja  suunnitteluvaraa pääosin
kahden  tutkimus  ja  kehityshankkeen  varassa.  Poliittisella  prosessilla  tarkoitan  liito
oravan  politisoitumista  ja  kietoutumista  osaksi  paikallisia  kamppailuja,  ja  tämän
toiminnan  muuntumista  ajan  kuluessa.  Luonnonsuojelu  on  tietointensiivistä  ja
poliittista  toimintaa.  Poliittiset  kamppailut  syntyvät  usein  uusiin  paikkoihin  suhteessa
olemassa  oleviin  instituutioihin,  ja  tiedon  epävarmuudet  yhdessä poliittisen konfliktin
kanssa  voivat  synnyttää  institutionaalisen  epäselvyyden  tilan,  jollaiseksi  liito
oravakonfliktitkin  voidaan  määritellä.  Suunnitteluvaralla  tarkoitan  suunnittelun
vaihtoehtojen kirjoa,  joilla  voidaan  saavuttaa  suunnittelun päämäärät.  Suunnitteluvara
kuvaa suunnittelun liikkumavaraa, sen mahdollisuuksien avaruutta. Poliittinen prosessi
ja  suunnitteluvara  ovat  käyttämäni  tulkitsevan  politiikkaanalyysin  näkökulmasta  sekä
diskursiivisia että materiaalisia. Ne muodostuvat toimijoiden välisessä kanssakäymisessä
ja  käytännöissä,  mutta  ne  eivät  voi  kokonaan  irtautua  suojelun,  luonnonhoidon  ja
suunnittelun  materiaalisista  reunaehdoista  ja  mahdollisuuksista,  kuten  esimerkiksi
metsän kasvun rytmeistä ja liitooravien ekologiasta.

Aineistoni koostuu haastatteluista,  asiakirja  ja  mediaaineistoista  sekä  tutkimus  ja
kehityshankkeiden  puitteissa  järjestettyjen  dialogityöpajojen  keskusteluaineistosta.
Haastattelu, asiakirja ja mediaaineiston avulla olen analysoinut liitooravien suojelun
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poliittisen prosessin kulkua ja muuntumista paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä
tasolla  sekä  suunnitteluvaran  avartamisen  ehtoja.  Dialogityöpajaaineistosta  olen
toimintatutkimuksellisin  keinoin  sekä  kehysten  ja  kehysten  muuttumisen  analyysin
avulla  tutkinut  miten  suunnitteluvaraa  voitaisiin  käytännössä  kaupunkiseudun
toimijoiden kesken avartaa.

Kaupunkiseudun  poliittiset  prosessit  tapahtuvat  kansallisessa  ja  kansainvälisessä
kontekstissa.  Olen  kartoittanut  liitooravan  suojelun  historiaa  ja  analysoinut  miten
EU:n  luontodirektiivin  kansallinen  toimeenpano  on  vaikuttanut  liitooravan
paikalliseen  suunnitteluvaraan.  Liitooravan  suojelu  on  kaventunut  erityisesti
metsänhoidossa tarkoittamaan pienten alueiden tiukkaa suojelua. Liitooravan kaltaisen
liikkuvan,  muuttuvista  metsistä  riippuvaisen  eläimen  kannan  elinvoimaisuudesta  ei
pystytä  riittävästi  huolehtimaan  vain  pieniä  alueita  suojelemalla,  ja  suojelun  tapa
aiheuttaa  ongelmia  maankäytön  suunnittelussa,  mutta  siihen  päädyttiin
suojelukorvausten minimoimiseksi ja metsänhoidon sujuvoittamiseksi.

Luonnonsuojelun  huomioonottamisen  merkitys  on  maankäytön  suunnittelussa
viime  vuosina  kasvanut.  Liitooravien  suojelu,  kuten  luonnonsuojelu  muutenkin,  on
tietointensiivistä  toimintaa.  Liitooravakartoittajat  selvittävät  liitooravien  elinalueita
maastossa,  mutta  suojelusuositusten  laatiminen  maankäytön  suunnittelua  varten
pelkkien vihjeiden, kuten papanoiden ja potentiaalisten pesäkolojen, avulla on vaikeaa.
Liitooravakartoittajat  selviävät  tästä  haasteesta  henkilökohtaisen,  affektiivisen  ja
eettisen luontosuhteensa avulla. Tämä  luontosuhde sisältää kuitenkin paljon muutakin
kuin  tiedonhankintaa  maankäytön  suunnittelua  varten.  Liitooravakartoittajien
tietämystä voisi hyödyntää nykyistä paremmin maankäytön suunnittelussa.

Kaavakohtaisten kartoitusten  lisäksi  liitooravista kerätään paikkatietoja useisiin eri
toimijoiden  tietokantoihin.  Tärkein  tietokanta  on  Elinkeino  liikenne  ja
ympäristökeskusten  virallinen  liitooravakanta.  Tämä  paikkatieto  kuitenkin  koostuu
pääosin harrastajien ilmoittamista havainnoista eikä voi koskaan olla täysin kattavaa ja
ajantasaista,  minkä  vuoksi  liitooravia  ei  voida  riittävällä  tavalla  suojella
paikkatietokantaan perustuvien pienten suojelulaikkujen avulla.

Liitooravaan  kiinnittyneet  toimijat  ovat  kiistojen  avulla  pystyneet  paikallisesti
avaamaan toiminnan tilaa itselleen, mutta maankäytön suunnittelun suunnitteluvara on
kaventunut. Jotta liitooravia voitaisiin suojella paremmin ja jotta liitooravakiistat eivät
kohtuuttomasti  hankaloittaisi  maankäytön  suunnittelua,  on  tarpeen  parantaa
seudullista,  eri  toimijoiden  välistä  sekä  myös  kuntien  sisäistä  hallintokuntien  välistä
yhteistyötä,  sekä  kehittää  uudenlaisia,  dynaamisempia  suojelun  tapoja.  Tampereen
kaupunkiseudulla  toteutetuissa  tutkimus  ja  kehityshankkeissa  pyrittiinkin  aktiivisesti,
toimintatutkimuksellisin keinoin,  parantamaan  yhteistyötä  ja  laajentamaan  liitooravan
suojelun  suunnitteluvaraa  järjestämällä  dialogisia  työpajoja  seudun  keskeisille
toimijoille.

Olen analysoinut dialogityöpajojen  ryhmäkeskusteluaineistoa kehysanalyysin avulla,
etsien  suunnitteluvaraa  avaavia  kehyksiä  aineistosta.  Olen  luokitellut  nämä  kehykset



LIITOORAVAN SUOJELUN POLIITTINEN PROSESSI JA SUUNNITTELUVARA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 11

viiteen  eri  ulottuvuuteen:  Ekologiset  mahdollisuudet,  juridiset  mahdollisuudet,
maankäytön  suunnittelun  keinovalikoima,  luonnonhoidon  keinovalikoima  sekä
yhteistyö. Ulottuvuudet ovat osittain päällekkäisiä ja etenkin yhteistyön tärkeys on läsnä
koko  aineistossa.  Ulottuvuuksia  voidaan  käyttää  jatkotutkimuksessa  hyväksi
arvioitaessa  suunnitteluvaran  avartamisen  mahdollisuuksia  toisissa  konteksteissa,
esimerkiksi toisilla alueilla tai toisen suojelukohteen ollessa kyseessä.

Keskeisten toimijoiden yhteistyön parantaminen ja laajentaminen uusiin toimijoihin
sekä  uusien  suojelukäytäntöjen  kehittäminen  aluesuojelun  rinnalle  on  tarpeellista.
Toisaalta konflikteista maankäytön suunnittelussa ja luonnonsuojelussa on mahdotonta
päästä  eroon. Konfliktien  ja  yhteistyön dynamiikka  puoltaa  kuitenkin  jatkuvan,  laajan
vuorovaikutusyhteyden ylläpitämisen tärkeyttä maankäytön suunnittelussa.
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Flying squirrel conservation: policy process and the margin of planning in the
Tampere City Region
Nina V. Nygren
University of Tampere

Abstract

My thesis  is a case study on the policy process and the margin of planning of the
flying  squirrel  conservation  in  the  Tampere  city  region.  Since  the  beginning  of  21st
century Siberian flying squirrel has caused and is still causing conflicts and problems in
land use planning in Finland. Flying squirrel conservation is ridden with contradictions.
The animal is cute and furry, but its conservation has caused obstinate conflicts in land
use  planning  and  forest  management.  Flying  squirrel  is  quite  common,  but  strictly
protected by the EU Habitats Directive. It is nocturnal, but its faecal pellets are easy to
find.  Even  laypersons  are  able  to  recognize  them,  but  experts  are  needed  for
conservation recommendations. The places squirrels inhabit may change from year to
year  and  the vitality  of  the  regional  population  depends  on  the  regional  network  of
suitable  habitats  but  the  conservation  practice  is  concentrating  on  protecting  only
small, currently inhabited patches.

I  have  studied  the  policy  process  and  the  margin  of  planning  mainly  under  two
cooperative research and development projects  in the Tampere city region. By policy
process I mean the politicization of the flying squirrel, and the process by which it has
become  a  part  of  local  political  struggles,  and how  these processes  have  changed  in
time.  Nature  conservation  is  knowledge  intensive  and  political  practice.  Political
struggles  are  often  born  in  new  places  in  relation  to  existing  institutions,  and
knowledge  uncertainties  together  with  policy  conflicts  may  give  rise  to  institutional
ambiguity – also flying squirrel conflicts can be seen as such. By margin of planning I
refer to the range of alternatives by which planning goals can be achieved. The concept
of margin of planning illustrates the leeway or the possibility space of planning. From
the  point  of  view  of  interpretative  policy  analysis,  policy  process  and  margin  of
planning  consist  of  both  discursive  and  material  elements.  They  are  formed  in  the
communication,  interaction and practices of  the actors, but  they cannot detach  from
the  material  conditions  and  possibilities  of  conservation,  management  and  planning,
such as forest growth patterns or the ecology of the flying squirrel.

My  research  material  consists  of  interviews,  documents,  media  resources  and
recorded discussions  from the dialogue workshops organised under  the research and
development projects. By  using  the  interview  and document material  and  the media
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resources  I have analyzed  the policy process of  flying squirrel  conservation on  local,
national  and  international  level  and  the  conditions  for  widening  the  margin  of
planning.  I  have  used  dialogue  workshop  material  in  analyzing  how  the  margin  of
planning  could  be  widened  in  practice  in  the  cooperation  of  the  main  actors  in  the
Tampere city region, by using methods of action research and analysis of reframing.

The  policy  processes  of  the  city  region  take  place  in  a  national  and  international
context.  I have mapped the history of  flying squirrel  conservation and analyzed how
the  national  implementation  of  the  EU  Habitats  Directive  has  influenced  the  local
margin of planning of the flying squirrel conservation. Flying squirrel conservation has,
especially  in  forest  management,  been  narrowed  to  mean  the  strict  conservation  of
small areas. It is not possible to ensure the vitality of the population of an animal like
the  flying  squirrel,  which  is  mobile  and  dependent  on  changing  forest  network,
through the conservation of small patches. The practice also causes problems in land
use planning, but it minimizes conservation compensations to the land owners and fits
into the existing practices of forest management.

The importance of conservation in land use planning has increased in recent years.
Flying squirrel conservation, as nature conservation in general, is a knowledge intensive
practice. Flying squirrel surveyors study the flying squirrel habitats in the field, but it is
difficult  to  make  conservation  recommendations  for  land  use  planning  based  on
indirect  evidence,  such  as  faeces  and  potential  nest  holes.  Flying  squirrel  surveyors
manage  this  task  through  their  personal,  affective  and  ethical  relationships  towards
nature and the flying squirrels. This relationship however consists of much more than
information  gathering  for  land  use  planning.  The  knowledge  of  flying  squirrel
surveyors  could  be  utilized  much  better  in  land  use  planning  compared  to  what  is
currently being done.

In addition to surveys  for  single  land use plans,  geographic  information on  flying
squirrels  is  gathered  in  different  databases  of  different  actors  and  institutions.  The
most  important  database  are  the  official  databases  of  the  Centres  for  Economic
Development, Transport and the Environment. Their geographic information however
consists  mainly  of  information  provided  by  amateur  naturalists.  The  database  can
never be completely comprehensive and uptodate, and this is one of the reasons why
it isn’t sufficient to base the conservation practice on the GIS databases.

Local actors connected to the flying squirrel have managed to open actorspace for
themselves  through  conflicts,  but  the  margin  for  planning  has  often  been  narrowed
down. In order to achieve both better flying squirrel conservation and wider land use
planning possibilities,  it  is  necessary  to  improve  cooperation –  regional  cooperation,
cooperation  between  different  actors  and  also  cooperation  between  municipal
administrative  sectors  –  but  it  is  also  necessary  to  develop  of  novel,  more  dynamic
conservation practices. In fact,  in the research and development projects  in Tampere
city  region  the  aim  was  to  actively  improve  collaboration  and  widen  the  margin  for
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planning  in  flying  squirrel  conservation  by  using  methods  from  action  research,  by
organizing dialogue workshops for the central actors of the region.

I have analysed the group discussion material by using frame analysis, searching for
frames that open up the margin for planning. I have categorized these frames  in five
different  dimensions:  ecological  possibilities,  legal  possibilities,  land  use  planning
possibilities,  nature  conservation  and  management  possibilities  and  collaboration.
These  dimensions  are  partly  overlapping  and  in  particular,  the  importance  of
collaboration is present in all dimensions. These dimensions can be utilized in further
research  when  the  widening  of  the  margin  of  planning  is  evaluated  in  a  different
context,  for  example  in  different  regions  or  when  studying  the  conservation  of  a
different species or ecosystem.

It  is  necessary  to  improve  the  collaboration  of  central  actors,  to  enlarge
collaboration to include new actors and to develop of new conservation practices. On
the  other  hand,  it  is  impossible  to  avoid  conflicts  in  land  use  planning  and  nature
conservation.  The  dynamics  of  conflicts  and  collaboration  however  means  that
constant and inclusive interaction is important in land use planning.
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"(...) emme väsy muistuttamasta, ettei riitä jos puhutaan
olosuhteista ja niiden jakautumisesta syihin ja seurauksiin,
kuten älyllisen ponnistelun säästämiseksi usein tehdään,

vaan tulee ottaa huomioon kaikki mikä väistämättä
sijoittuu näiden kahden välimaastoon, siis tarkkaan ottaen

ja oikeassa järjestyksessä, aika, paikka, vaikutin,
välineet, henkilö, tapa, jos kaikkea tätä ei mitata

ja punnita asiaankuuluvasti, lankeamme
uskomaan ensimmäistä esitettyä arvelua."

José Saramago: Kivinen Lautta
(Suom. Jyrki LappiSeppälä. Tammi 1996)

1  Johdanto

1.1  Haavankolosta julkiseksi eläimeksi

Harvojen  näkemästä  metsien  yöeläimestä,  liitooravasta,  tuli  vuosituhannen
vaihteessa  julkinen  eläin.  Liitooravien  aiheuttamat  kiistat  ja  ongelmat  olivat  niin
kuuluisia että kun 2000luvun puolivälissä kerroin tutkivani liitooravia ja maankäyttöä,
kenenkään ei tarvinnut kysyä minulta miksi,  ja  joka toinen kuulija hörähti nauramaan.
Italialaisessa  ympäristösosiologian  seminaarissa  puolestaan  kuulijoiden  reaktio  oli
epäuskoisen ihasteleva – siellä hyvinvoivassa pohjoisessa pienet eläimetkin otetaan niin
tunnollisesti huomioon että ne voivat pysäyttää rakennusprojekteja.

Liitoorava liitettiin EU:n luontodirektiivin tiukasti suojeltujen lajien listalle vuonna
1995.  Sen  suojelu  kärjistyi  konflikteiksi  2000luvun  alusta  lähtien  erityisesti  eteläisen
Suomen  nopeasti  kasvavilla  kaupunkialueilla,  kuten  Tampereen  kaupunkiseudulla.
Liitooravan  suojelusta  on  kiistelty  kaavoituksen,  tiesuunnittelun,  metsänhoidon  ja
rakentamisen  yhteydessä.  Sen  on  pelätty  aiheuttavan  haittaa  Suomen
metsäteollisuudelle,  kaupunkien  kasvulle,  liikenneyhteyksien  parantamiselle,
maanomistajien vapaudelle  ja  jopa  luonnonsuojelulle.  Mediassa  ja  keskustelupalstoilla
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liitooravan  on  nähty  olevan  luonnonsuojelijoiden  käsikassara  ja  rakentamista
vastustavien  paikallisaktiivien  paras  ystävä.  Toisaalta  se  on  myös  nappisilmäinen,
sympaattinen  ja  salaperäinen  yöeläin,  jota  pidetään  indikaattorina  asuinpaikkojensa
muista luontoarvoista.

Liitoorava  elää  varttuneissa,  kuusivaltaisissa  sekametsissä  levinneisyysalueella  joka
ulottuu  Suomesta  ja  Virosta  Tyynellemerelle  saakka  (Reunanen,  2001).  Liito
oravatiheyksissä on Suomessa alueellisia eroja (I.K. Hanski 2006; Nuutinen ym. 2010),
ja  liitooravalle  soveltuvia  varttuneita  sekametsiä  näyttää  löytyvän  erityisesti  ihmisen
tiiviisti  asuttamien  seutujen  ympäriltä  (I.K.  Hanski  2006;  A.  Jokinen  ym.  2010b).
Tällaisissa  kaupunkeja  ympäröivissä  sekametsissä  viihtyvänä  eläimenä  se  on  osunut
kolmen  tärkeän  kehityskulun  keskiöön.  Ensinnäkin  metsätalous  on  Suomessa
tehostunut, mikä on aiheuttanut esimerkiksi useiden metsässä elävien lajien, myös liito
oravan,  kannan  taantumisen.  Kasvavien  kaupunkiseutujen  metsiä  on  toisaalta  myös
hoidettu  virkistys  ja  kaavavarantometsinä  yleensä  talousmetsiä  kevyemmin
(KuntaMETSOtyöryhmä  2006;  A.  Jokinen  ym.  2010b)  jolloin  niissä  on  usein
enemmän  luonnonsuojelullisesti  arvokkaita  lajeja,  elinympäristötyyppejä  ja
rakennepiirteitä  kuin  talousmetsissä.  Toiseksi  luonnonsuojeluhallinta  on
globalisoitunut, tiukentunut ja monimutkaistunut – lajien suojelusta ja suojelukeinoista
ei  päätetä  enää  pelkästään  kansallisesti  vaan  myös  kansainvälisissä  sopimuksissa  ja
EU:ssa. Lajien suojelu kuitenkin toimeenpannaan konkreettisilla paikallisilla päätöksillä.
Kolmanneksi  kasvavien  kaupunkiseutujen  maankäytön  suunnitteluun  kohdistuu
paineita  yhtäältä  tehokkuudesta,  nopeudesta  ja kasvun mahdollistamisesta,  ja  toisaalta
perusteellisista  selvityksistä,  vuorovaikutteisuudesta  sekä  biodiversiteetin
suojelemisesta.  Kattava  luontotiedon  keruu  ja  laaja  vuorovaikutteisuus  sekä
kaavoitukselta vaadittu nopeus ja tehokkuus eivät ole helposti yhteen sovitettavissa.

Liitoorava tuntuu usein myös yllättävän ihmiset. Liitooravan yllättävyys ja suojelun
hankaluus  johtuu  osittain  lajin  elintavoista:  liitoorava  on  liikkuvainen  yöeläin.  Liito
orava  hoitaa  poikasiaan  ja  lepää  päivisin  pesässään,  jonka  se  tekee  puunkoloon,
risupesään tai pönttöön, joskus jopa rakennuksiin. Liitooravalla on elinpiirillään useita
pesiä,  joita  se  vaihtaa  vuodesta  ja  jopa  päivästä  toiseen.  (I.K.  Hanski  et  al.  2000;
Selonen  &  I.K.  Hanski  2003.)  Liitooravanaaraiden  elinpiirin  koon  on  tutkimuksissa
havaittu  olevan  noin  4 10  ha.  Koiraat  puolestaan  liikkuvat  useiden  naaraiden
elinpiirien välillä, ja niiden elinpiirin koko voi olla jopa 60 ha. (I.K. Hanski et al. 2000.)
Liitooravan poikaset lähtevät synnyinpesästään etsimään omaa elinpiiriään ja saattavat
kulkea  jopa  usean  kilometrin  päähän  (Selonen  &  I.K.  Hanski  2004).  Viimeisimmissä
tutkimuksissa  on havaittu,  että  nuori  liitoorava  ottaa  elinpiiriä  valitessaan huomioon
elinympäristön laadun (Selonen ym. 2007; I.K. Hanski & Selonen 2009; Selonen & I.K.
Hanski  2010a&b;  2012)  lisäksi  myös  petolintujen  läsnäolon,  ja  valitsee  mieluummin
päivisin  aktiivisen kanahaukan kuin öisin  saalistavan  viirupöllön  läheisyyden  (Byholm
ym. 2012).
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Liitoorava  on  EU:n  tiukasti  suojelemien  lajien  listalla,  joten  liitooravan  suojelun
politisoituessa kiistellään samalla luontodirektiivin paikallisesta toimeenpanosta. Suojelu
johonkin paikkaan kohdistuessaan aiheuttaa usein hankalia kiistoja. (Jokinen ym. 2009,
11.)  Toisaalta  politisoitunut  liitoorava  myös  muuttaa  paikallista,  erityisesti
maankäyttöön  liittyvää  toimijadynamiikkaa  ja  siihen  kytkeytyviä  muita  kiistoja.
Paikallinen,  valtakunnallinen  ja  kansainvälinen  kietoutuvat  yhteen  ja  vaikuttavat
toisiinsa.

Tampereen  kaupunkiseudulla  tavoitteellinen  ja  nopea  väestönkasvu,  joka
käytännössä  näkyy  esimerkiksi  sekä  tiivistyvänä  että  leviävänä  kaupunkirakenteena  ja
kiivaana  kaavoituksena  ja  rakentamisena,  kohtasi  liitooravien  tiukan  suojelun
törmäyskurssilla. Liitooravan asuttamia alueita vaadittiin ennalleen  jätettäviksi,  jolloin
suojeluvaateet  näyttäytyivät  ristiriitaisina  kaupungin  kasvun  vaatiman  tilantarpeen
kanssa.

Tähän nollasummapeliin kaupungin vihertilasta pyrimme vaikuttamaan tutkimus ja
kehityshankkeissamme,  joihin  tämä  tutkimukseni  perustuu.  Liitooravakannan
säilyttäminen  elinvoimaisena  on  seudullinen  kysymys,  joten  hankkeiden  toiminta
alueeksi valittiin Tampereen,  Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Nokian  ja  Ylöjärven
kunnat  eli  Tampereen  kaupunkiseutu  (Vesilahden  kuntaa  ja  Ylöjärveen  liitettyjä
Viljakkalan ja Kurun kuntia lukuun ottamatta) (A. Jokinen ym. 2007 & 2010b). Alueen
yhteinen asukasmäärä on noin 350 000 ja yhteinen pintaala noin 3 915 km2. Suurin osa
tästä  alueesta  on  metsävaltaista  maaseutua.  Metsät  ovat  pääosin  yksityisessä
omistuksessa,  mutta  esimerkiksi  Tampereen  ja  Kangasalan  kunnat  ovat  suuria
metsänomistajia  alueella.  (A.  Jokinen  2010b.)  Tampereen  kaupunkiseutu  on  liito
oravan kannanarviointiraportin mukaan (I.K. Hanski 2006, 19) liitooravien asuttamaa
aluetta, joskaan ei tiheimmän kannan aluetta. Kaupunkiseutu kasvaa nopeasti ja väestö
keskittyy Tampereelle ja muihin keskustaajamiin. Väestönkasvutavoitteen mukaan koko
kaupunkiseudulla asuu 430 000 asukasta vuonna 2030.

Tärkeinä  resursseina  hankkeissa  ja  tutkimuksessa  toimivat  suunnitteluvaran  ja
dynaamisen  luonnonsuojelun  käsitteet.  Suunnitteluvara  tarkoittaa  suunnittelun
vaihtoehtoja,  ja  dynaaminen  luonnonsuojelu  pelkistetyimmillään  tarkoittaa  sen
miettimistä,  voisiko  luonnonsuojelu  toteutua  siten,  että  inhimillisten  toimien
aiheuttamat ympäristömuutokset soveltuisivat yhteen luonnon luontaisen muuttumisen
kanssa.

1.2 Tutkimusasetelma

Tutkimukseni  tavoitteena  on  ymmärtää  liitooravan  suojeluongelman  vaiheita  ja
piirteitä sekä hahmotella ongelmaan uudenlaisia ratkaisuvaihtoehtoja.  Tutkimusotteeni
on  tapaustutkimus,  jonka perinteen mukaisesti pyrin ymmärtämään  tiettyä  tapausta  (ks.
Laine  ym.  2007).  Tässä  väitöskirjassa  tuo  tapaus  on  liitooravan  suojeluongelma
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Tampereen  kaupunkiseudulla.  Tapaustutkimuksessani  ei  ole  tavoitteena  yleistää  vaan
perehtyä  tutkimustapauksen  monimutkaiseen  dynamiikkaan  ja  ainutlaatuisiinkin
piirteisiin (Innes & Booher 2010, 22).

Tutkimuskohteeni  –  eli  ne  seikat,  joista  olen  tutkimustapauksessani  erityisen
kiinnostunut (Laine ym. 2007, 10–11) – ovat lajisuojelun hallinta poliittisena prosessina
sekä  suojelun  paikallisen  suunnitteluvaran  laajentaminen  eli  suojelukäytäntöjen
monipuolistaminen.  Liitooravien  suojelu  on  äärimmäinen  tapaus  lajisuojelusta  –
kärjistynyt  ilmiö,  joka  paljastaa  piirteitä  jotka  eivät  näyttäydy  muissa  tapauksissa  yhtä
selvästi  (ks.  Laine  ym.  2007,  32). Hahmotan  liitooravaongelman  osana
luonnon(suojelun)  ja  lajisuojelun  hallinnan  ongelmaa  ja  siihen  liittyviä  tiedon,
demokratian  ja  toimeenpanon  kysymyksiä  (ks.  Haila  ym.  2007).  Luonnonsuojelussa
nämä  politiikan  elementit  kietoutuvat  voimakkaasti  yhteen  –  luonnon  hallinta  ja
luonnonsuojelu  nojautuvat  vahvasti  tietoon  ja  (luonnon)tieteeseen.  Moderni
rationaaliseen tietoon perustuva päätöksenteko ja poliittisten päätösten rationaalinen ja
suoraviivainen  toimeenpano  ovat  kuitenkin  kriisissä  (Loeber  ym.  2005).  Tämä  näkyy
luonnonsuojelun  kentällä  monella  tavalla.  Päätöksenteon  perusteena  oleva  tieto
nähdään  nykyään  epävarmana  ja  siitä  kiistellään  (Haila  ym.  2007),  ja  kiihtyvän
uhanalaisuuskehityksen  keskellä  on  vaikea  nähdä,  että  rationaaliseen  tietoon,
valtiokeskeiseen päätöksentekoon  ja  aluesuojeluun perustuva  luonnonsuojelupolitiikka
olisi  ollut  viime  vuosikymmeninä  myöskään  erityisen  onnistunutta
biodiversiteettikriisin ratkaisemisessa (esim. Millennium Ecosystem Assessment 2005).

Luonnonsuojelua  koskevat  päätökset  tulisi  tehdä  legitiimillä  ja  demokraattisella
tavalla.  Luonnon  hallinta  ja  luonnonsuojelu  on  samalla  myös  ihmisten  hallintaa.
Luonnonsuojelun  toimeenpanon  voidaan  sanoa  olevan  legitimiteettikriisissä:  Millaisia
rajoituksia  maankäyttöön  ja  luonnonresurssien  käyttöön  on  luonnonsuojelun  nimissä
legitiimiä tehdä? Ketkä ja kenen käytännöt joutuvat väistymään luonnonsuojelun tieltä?
(ks. Adams 2004; Haila ym. 2007; Keulartz & Leistra 2008)

Politiikan tekemisen ja politiikkaan osallistumisen muodot ja paikat ovat jatkuvassa
muutoksessa. Luonnonsuojelunkin  toimeenpano  ja käytännöt ovat poliittisia  ja  luovat
uusia yleisöjä  (ks.  Loeber  ym.  2005,  24–25;  Haila  ym.  2007)  ja  toimijoita.  Politiikan
kohteet,  teemat,  yleisöt  ja  politiikan  tekemisen  menetelmät,  kuten  osallistavat
menetelmät, luovat ja muokkaavat toinen toisiaan. (Loeber ym. 2005.) Tämä tarkoittaa
sitä,  että  liitooravan  suojelun  poliittisuutta  on  tutkittava  muuallakin  kuin
eduskunnassa,  esimerkiksi  suojelun paikallisessa  toimeenpanossa. Liitooravan suojelu
toteutuu paitsi lainsäädännössä ja ministeriöiden ohjeissa, myös paikallisissa liitooravaa
koskevissa  päätöksissä.  Suojelun  paikallinen  toimeenpano  loi  liitooravan  suojelulle
uuden  yleisön  (public)  ja  uusia  toimijoita,  jotka  reagoivat  toimeenpanoon  eri  tavoin,
jolloin toimeenpanon tapaa puolestaan muutettiin jne. Tällaisen prosessin tutkimiseksi
on  tarpeen perehtyä  laajasti  tutkimustapauksen eri  toimijoiden näkemyksiin  ja käyttää
monenlaisia aineistoja ja tutkimusmenetelmiä (Laine ym. 2007, 23–26).
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Liitooravan  suojelun  poliittinen  prosessi  on  pitkäkestoinen,  siihen  osallistuu
monenlaisia toimijoita ja se tapahtuu monessa eri paikassa yhtä aikaa. Tätä prosessia ei
voi tutkia koko mitassaan, vaan tutkijan on rajattava tutkimuskohdettaan. Yhtä oikeaa
tapaa  rajata  poliittista  prosessia  ei  kuitenkaan  ole  olemassa  (Häikiö  &  Niemenmaa
2007, 49–50; Malmstén 2007, 57–58). Väitöskirjani kertoo siitä miten liitooravasta tuli
maankäytön  suunnittelun  ongelma  ja  haaste  Tampereen  kaupunkiseudulla,  miten  se
muutti  paikallisia  toimijasuhteita, konflikteja  ja  suunnittelun mahdollisuuksia  ja  miten
liitooravan suojelun aikaansaamiin ongelmiin pyrittiin vastaamaan. Malmsténia (2007)
mukaillen tutkimustapauksen rajaamista voi tarkastella kolmen eri ulottuvuuden kautta:
Olen  rajannut  tutkimustapaukseni temaattisesti eli  tutkin  liitooravan  suojelua,  en  siis
esimerkiksi  ota  mukaan  muita  suojeltavia  lajeja,  ja  pyrin  keskittymään  nimenomaan
suojeluun ja suunnitteluvaran avaamiseen liittyviin kysymyksiin. Toiseksi olen rajannut
tapaukseni alueellisesti  eli  keskityn  tutkimaan  Tampereen  kaupunkiseutua  (ja  siinäkin
muita kuntia tarkemmin keskuskuntaa Tamperetta). Otan kuitenkin analyysiin mukaan
kansallisen  ja kansainvälisen  kontekstin  jossa Tampereen kaupunkiseudulla  toimitaan,
eli  olen  esimerkiksi  haastatellut  myös  kansallisen  tason  toimijoita.  Kolmas  rajaus  on
ajallinen.  Keskityn  ajanjaksoon  vuodesta  1999  (Ojalan  kaavan  aloitus,  ks.  luku  4.5)
vuoteen  2012  (Ojalan  kaavan  aloittaminen  uudelleen  ks.  luku  7.4),  mutta  en  samalla
intensiteetillä  koko  jaksoon,  vaan  aineistoni  muodostaa  tietynlaisia  ”pulsseja”  tällä
aikajaksolla,  kuten  esimerkiksi  Ojalan  tapaus  (1999–2002)  ja  järjestämämme
dialogityöpajat (2006 ja 2009). Taustoitan kuitenkin liitooravan suojelua historialuvuilla
(luvut 4.1–4.4), joissa käyn läpi kansainvälistä, valtakunnallista ja paikallista suojelun ja
kiistojen taustaa.

Väitöskirjani on rakentunut hybridimuotoiseksi monografian ja artikkeliväitöskirjan
välimaastoon – se on monografia, mutta kaksi sen luvuista on jo julkaistu artikkeleina.
Hybridimuotoon  olen  päätynyt  siksi,  että  tutkimustani,  erityisesti  laajaa  työpaja
aineistoa sekä historiaosuutta, tuntui vaikealta paloitella yksittäisiksi artikkeleiksi, mutta
toisaalta halusin käyttää hyväksi jo julkaisemani artikkelin Ojalan tapauksesta (luku 4.5)
ja kirjoitusprosessissa olleen ja nyt jo julkaistun yhteisartikkelin  liitooravakartoittajista
(luku  5.3).  VeliPekka  Tynkkysen  väitöskirjan  (2006)  samantyyppinen  hybridirakenne
tarjosi  mielestäni  toimivan  ratkaisumallin.  Lukemisen  sujuvoittamiseksi  artikkeliluvut
on  taitettu  samanlaiseksi  tekstiksi  kuin  muukin  väitöskirjani1,  viitteiden  muoto  ja
haastattelusitaattien  viitteet  on  yhtenäistetty  muun  tekstin  kanssa,  artikkelilukujen
viitteet  löytyvät koko väitöskirjan yhteisestä  lähdeluettelosta  (eikä heti artikkelilukujen
lopusta)  ja  artikkeleihin  kuuluneet  lyhyet  kiitos  ja  acknowledgements  osiot  olen
upottanut väitöskirjan kiitososioon.

Tutkimustani  olen  edistänyt  pääasiallisesti  kahden  tutkimus  ja  kehityshankkeen
varassa: Liitoorava  Tampereen  kaupunkiseudun  kaavoituksessa  (2004–2006)  sekä Liito
oravapaikkojen  ennakointi kaukokartoituksen avulla Tampereen kaupunkiseudulla  (2008–2009)

1 Lisäksi Geoforum ei antanut lupaa käyttää artikkelia lehteen taitetussa muodossa, koska väitöskirjani on
vapaasti saatavilla verkossa.
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(ks.  tarkemmin  luku  3.3).  Olen  tutkinut  liitooravan  suojelun  hallintaa  erilaisilla
menetelmillä  ja  erilaisilla  aineistoilla  –  olen  siis  käyttänyt  menetelmä  ja
aineistotriangulaatiota  (Laine  ym.  2007,  23–26).  Tutkimusaineisto  ja  menetelmät  on
kuvattu tarkemmin luvussa luvussa 3.

Tutkimuskysymykseni ovat kiteytettyinä seuraavat:
· Miten liitooravan suojelu politisoitui Suomessa ja Tampereella?
· Mitkä ovat liitooravan suojelun poliittisen prosessin keskeiset piirteet?
· Kuinka  suunnitteluvaran  eri  ulottuvuuksia  voidaan  käsitteellistää  liito

oravan  tapauksessa  ja  miten  paikallista  liitooravan  suojelun
suunnitteluvaraa voitaisiin lisätä?

· Miten tiedonhallinta vaikuttaa lajisuojelun suunnitteluvaraan?

Esittelen  seuraavassa  luvussa  tarkemmin  tärkeimpiä  käyttämiäni  käsitteitä,  eli
poliittisen prosessin, politisoitumisen ja suunnitteluvaran käsitteitä.
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2  Käsitteelliset näkökulmat – poliittinen
prosessi, politisoituminen ja suunnitteluvara

Tutkin  tässä  väitöskirjassa  lajisuojelun  hallintaa  poliittisena  prosessina.  Politiikan
käsitteellä  on  useita  eri  merkityksiä.  Poliittisena  toimintana  politiikka  viittaa
yhteiskunnalliseen keskusteluun  ja kamppailuun politiikan sisällöistä. Toinen merkitys
on  politiikan  toimeenpano,  jolla  tarkoitetaan  poliittisen  kamppailun  tulosten
toimeenpanoa  viranomaisten  toimesta.  Kolmanneksi  käsitteellä  viitataan  poliittiseen
järjestelmään,  jossa  määritellään  säännöt  yhteiskunnan  poliittisten  ristiriitojen
ratkaisuun. (Laine & Jokinen 2001, 47.) Poliittiseen prosessiin kuuluu sekä jonkun asian
tai  ilmiön politisoituminen  julkisen keskustelun kohteeksi että myös  ilmiön prosessiluonne,
eli aikaulottuvuus ja prosessin muuntuminen tavalla tai toisella ajan kuluessa.

Politisoitumisella  tarkoitetaan  julkisen  keskustelun  kohteeksi  nostamista  tai
nousemista  (Laine  &  Peltonen  2003,  14).  Politisoitumiseen  liittyy  yleensä  poliittisen
aktiivisuuden  kasvu  ja  toimijoiden  välisten  jännitteiden  syntyminen.  Instituutioiden
kohdalla politisoituminen merkitsee vastakkainasettelujen syntymistä uusiin paikkoihin
(Laine & Peltonen 2003, 25), eli uusien poliittisten  tilojen syntymistä (Hajer 2003b; Loeber
ym.  2005). Niissä  politiikkaa  tehdään  aktiivisesti  ja  verkostomaisesti  sivuuttaen
poliittisen vallan keskukset. Valta syntyy vuorovaikutuksissa ja eri toimijoiden välisessä
kamppailussa merkityksistä, arvoista ja legitimaatiosta. Poliittinen aktiivisuus voi kasvaa
ja  poliittisen  toimijuus  syntyä  myös  siinä  vaiheessa,  kun  politiikkaa  toimeenpannaan,
etenkin  jos  toimeenpano politisoituu. Poliittiset  toimijat ovat  ikään kuin odotustilassa
ennen julkisen keskustelun foorumin muodostumista. Politiikan toimeenpano voi saada
ihmiset  kiinnostumaan  asiasta,  muodostamaan  yhteisöjä  ja  muotoilemaan  poliittisia
identiteettejään.  Tällaisten  uusien  poliittisten  tilojen  ja  toimijoiden  territoriaalinen
mittakaava  voi  vaihdella,  eikä  se  välttämättä  vastaa  politiikan  toimeenpanon
mittakaavaa. (Hajer 2003b, 88–89, 96.)

Luonnonsuojelu,  ja  lajien  suojelu  sen  osana,  on  vakiintunut  modernin  valtion
tehtäväksi  1900luvun  aikana  (Adams  1996;  Haila  ym.  2007;  A.  Jokinen  ym.  2009).
Biodiversiteetin  suojelusta  on  muodostunut  ihmiskunnan  globaali  haaste  viimeistään
vuoden  1992  Rion  ympäristökonferenssin  myötä  (Haila  2004,  Haila  ym.  2007).
Biodiversiteetin suojelun teoriassa puhutaan kolmesta perustasosta eli  lajien sisäisestä,
lajien  välisestä  ja  ekosysteemien  välisestä  diversiteetistä.  Huomio  kiinnittyy  kuitenkin
usein  lajien  väliseen  biodiversiteettiin  ja  nimenomaan  uhanalaisiksi  luokiteltuihin
lajeihin  (Haila  2004;  Lorimer  2006).  Luonnonsuojelua  pidetään  edelleen  valtion
tehtävänä, mutta erilaisia muitakin toimijoita on viimeisen 20–30 vuoden aikana tullut
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luonnonsuojeluhallintaan  mukaan:  EU  ja  kansainväliset  sopimukset  vaikuttavat  yhä
enemmän  valtioiden  toimiin  yhtäältä,  toisaalta  esimerkiksi  kunnat,
luonnonsuojelujärjestöt  ja  asukkaat  osallistuvat  kansalliseen  ja  paikalliseen  politiikan
määrittelyyn  ja  toimeenpanoon.  Valtio  ei  ole  enää  poliittisen  vallan  yksinomainen
keskus,  vaan  poliittisia  ovat  kaikki  toimet,  joilla  on  julkisia  seurauksia;  politiikkaa  ei
tehdä  enää  yksinomaan kansallisvaltion  rajojen  sisällä.  (Loeber  ym.  2005;  A.  Jokinen
ym.  2009.)    Liitooravan  suojelussa  on  piirteitä  sekä  valtiojohtoisuudesta  että  tästä
verkostomaisesta politiikan syntymisen, tekemisen ja hallinnan tavasta. (A. Jokinen ym.
2009.)

Institutionaalisen tyhjiön (institutional void) käsitettä (Hajer 2003a; Hajer & Wagenaar
2003,  9)  voi  kuvata  tilanteena,  jossa  perinteisten  poliittisten  instituutioiden  ja
yhteiskunnallisten ongelmien välillä on kuilu (Chambers ym. 2012, 738), kun poliittisen
toimeenpanon  sisällön  lisäksi  on  epäselvää,  miten  ja kenen toimeenpano  tulisi  tehdä,
kun  yksiselitteistä  toimijaa  ja  vakiintunutta  toimintatapaa  ei  ole  (Hajer  2003a,  175;
Hajer & Wagenaar 2003, 9). Samaan asiaan viitataan myös käsitteillä institutionaalinen
epäselvyys  (institutional  ambiguity, Hajer & Versteeg 2005a&b; Haila ym. 2007, 7, 118–
121)  ja  toimeenpanon  epäselvyys  (implementation  ambiguity, Haila  ym.  2007,  7).  Käsite
sopii kuvaamaan myös liitooravan suojelun aiheuttamia ongelmia (Haila ym. 2007, 7,
118–121;  Jokinen  ym.  2009,  24),  ainakin  tietyissä  vaiheissa  ja  joillakin  tasoilla.
Vakiintuneet  instituutiot  ja  niiden  vakiintuneet  käytännöt  ovat  vain  vaivoin  saaneet
liitooravan  suojelun  jonkinlaiseen  hallintaan,  ja  siinäkin  on  tarvittu  uudenlaista
yhteistyötä.  Gareth  Enticottia  ja  Alex  Franklinia  (2009,  379)  mukaillen  voisi
institutionaalisen tyhjiön kuvailla niin, että luonnonsuojeluhallinnan perinteiset muodot
ovat  destabiloituneet  eli  liitooravan  kohdalla  kansallisesti  määriteltyjen
luonnonsuojelukohteiden  ylhäältä  alaspäin  toteutettu  topdownsuojelu  eivätkä
maankäytön suunnittelun tavalliset keinot pysty pitämään liitooravien suojelua  ja siitä
johtuvia ongelmia hallinnassa.

Tutkin poliittista prosessia tulkitsevan politiikkaanalyysin (interpretative policy analysis)
näkökulmasta.  Tulkitsevan  politiikkatutkimuksen  peruselementtejä  ovat  politiikan  ja
käytäntöjen näkeminen diskursiivisina ja deliberatiivinen ote (Hajer & Wagenaar 2003,
16–23). Diskursiivisella otteella tarkoitetaan sitä, että tulkitsevassa politiikkaanalyysissä
politisoitumista  ja  käytäntöjä  tutkitaan merkitysten  kautta:  miten  merkityksiä  syntyy  ja
miten ne muokkaavat asioita ja ilmiöitä (Fischer & Forester 1993; Hajer & Laws 2006;
Wagenaar  2011, 3; Häikiö & Leino 2013).  Toimijat  tuottavat  merkityksiä  poliittisesta
toiminnastaan  esimerkiksi  puheen,  tekstin sekä  käytäntöjen muodossa.  Tulkitseminen
ja  kehystäminen  ovat  politiikassa  ja  politiikan  toimeenpanossa  kaikille  toimijoille
välttämättömiä,  jotta  politiikan  kohdetta  ja  kenttää  voidaan  pyrkiä  ymmärtämään  ja
jotta voidaan päättää toimenpiteistä. Kehykset ja kehystäminen kuitenkin peittävät aina
yhtä paljon  kuin paljastavat.  (Hajer & Laws 2006, 257.) Kehyksistä  ja  kehystämisestä
tarkemmin luvuissa 3 ja 6.
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Deliberatiiviselle  ei  ole  olemassa  tarkkaa  käännöstä  suomen  kielellä,  mutta
deliberatiivisen  demokratian  voisi  kääntää  harkitsevaksi,  pohdiskelevaksi  tai
keskustelevaksi  (Raisio  &  Vartiainen  2011,  11)  tai  osallistavaksi  tai  neuvottelevaksi
demokratiaksi. Deliberatiivisuus on tutkimuksessani käytännöllinen ja eettinen valinta.
Se  on  käytännöllinen  valinta  sikäli,  että  monimutkaisten  kokonaisuuksien,  kuten
ympäristökysymysten,  hallinnassa  vanhat  rakenteet  ja  toimintatavat  eivät  enää  toimi,
vaan  tarvitaan uusia,  neuvottelevia käytäntöjä  ja keksintöjä  (Hajer & Wagenaar  2003,
xiv,  4).  Eettinen  valinta  se  on  siinä  mielessä,  että  demokraattinen  ja  neuvotteleva
päätöksenteko  (ylhäältä  alaspäin  hallinnan  sijaan)  on  mielestäni  se  suunta  mihin
luonnonsuojelun ja maankäytön päätöksenteossa pitäisi pyrkiä2.

Hendrik  Wagenaar  kirjoittaa  tulkitsevan  politiikkaanalyysin  oppaassaan  (2011,  9,
kursivointi  minun)  tulkitsevan  politiikkaanalyysin  teorian  ja  menetelmien  suhteesta
seuraavaa:

Part  of  the  problem  is  that  the  interpenetration  of  theory  and  method  in
interpretive  policy  analysis kicks  the  chair  from under  the usual methods  text.
The  few  methods  books  that  do  provide  a  manual  of  how  to  do  interpretive
analysis [… ] testify this point. The novice analyst is instructed on how to collect
their  data  (interviews,  participant  observation,  policy  documents),  how  to
safeguard their validity and precision, how to organize them for the analysis, and
finally  how  to  analyze  them. What  is missing  is  the  essential  ingredient:  the  particular
interpretive  theory  that defines  the analytical problem that drives the data  collection and  that
gives direction to the analysis.

Tässä ”particular interpretive theoryn” voisi mielestäni kääntää tulkinnallisen teorian
sijaan tulkinnalliseksi  näkökulmaksi. Tulkinnallinen  näkökulma  siis  määrittää
tutkimusongelman,  ohjaa  aineiston  keräämistä  ja  antaa  analyysille  suunnan  (ks.  myös
Soss  2006,  131,  146,  joka  puhuu  kysymyslähtöisestä  (question  driven)  tutkimuksesta).
Samaan  tapaan  Markus  Laine  ym.  (2007,  34–38)  erottavat  tutkimusteorian  yleisestä
teoriasta.  Oma  tulkinnallinen  näkökulmani  tähän  liitooravan  tapaukseen  on
nimenomaan poliittisen prosessin ja suunnitteluvaran tutkiminen sekä suunnitteluvaran
avaaminen  tulkitsevan  politiikantutkimuksen  keinoin.  Näen  liitooravan  suojelun  ja
maankäytön suunnittelun yhteensovittamisen Tampereen kaupunkiseudulla poliittisena
prosessina  – monitasoisena  ja  monitoimijaisena  prosessina  jonka  keskeisiä  toimijoita,
tapahtumia ja merkityksiä olen pyrkinyt kuvaamaan ja analysoimaan.

Katseeni suuntautuu myös tulevaisuuteen sikäli, että olen kiinnostunut kehittämään
liitooravan  suojelukäytäntöjä  eli  löytämään  lisää  suunnitteluvaraa.  Tulkitsevan
politiikan  analyysin  näkökulma  onkin  normatiivinen:  toimintapolitiikkaa  (policy)
pyritään  paitsi  analysoimaan,  myös  arvioimaan  kriittisesti  ja  parantamaan  (Wagenaar
2011, 224, 275; Bamberg 2012, 18). Wagenaarin mukaan (toiminta)politiikan analyysin

2 Tosin esim. Loeber ym. (2005, 35 36) haluavat  ottaa etäisyyttä tällaiseen normatiiviseen näkökulmaan.
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pääasiallinen haaste on ymmärtää teorian ja toiminnan jatkuvaa yhteenkietoutumista –
”analyysi  ilman  toimintaa  on  steriiliä,  toiminta  ilman  analyysiä  on  sokeaa”  (käännös  minun).
Politiikan  analyysin  täytyy  kohdata  käytännön  toimijat  ja  auttaa  heitä  ymmärtämään
sekä  toimimaan  tavoitteellisesti.  (Wagenaar 2011, 224.) Omassa  tutkimuksessani  tämä
näkyy  monella  tavalla.  Normatiivisuus  ja  käytännön  toimijoiden  ymmärtäminen
vaikuttivat  jo  tutkimusongelman muotoiluun  ensimmäistä  hanketta  suunniteltaessa,  ja
tutkimusmenetelmistä erityisesti dialogityöpajojen avulla (ks. luku 3) pyrittiin käytännön
toimijoiden  kohtaamiseen  ja  heidän  tavoitteidensa  ymmärtämiseen  sekä  toimijoiden
itseymmärryksen  kehittämiseen.  Hankkeissa  ja  tutkimuksessani  on  pyritty  löytämään
sellaisia  paikallisia  liitooravan  suojelun  tapoja,  joissa  liitooravan  suojelu  voitaisiin
aidosti  ja  toimivasti  toteuttaa  yhteistyössä  ja  myös  muiden  toimintojen  ”sisällä”  ja
ohessa:  etsittiin  siis  tilanteita  joissa  liitooravan  suojelu  ja  muu  maankäyttö  voisivat
löytää  synergiaetuja.  Olimme  käytännön  toimijoihin  yhteydessä  myös  varsinaisten
aineistonhankintakertojen  välillä,  ja  tiedotimme  tutkimuksen  tuloksista  hankkeiden
edetessä ja niiden päätyttyä.

Tässä  suhteessa  tulkitseva  politiikkaanalyysi  lähestyy  toimintatutkimusta.
Toimintatutkimuksessa  tuotetaan  tietoa  käytännön  kehittämiseksi  (Heikkinen  2007,
16).  Toimintatutkimus  tarkoittaa  tutkimusta,  jossa  tutkija  pyrkii  muuttamaan
tutkimuskohdettaan,  tutkittavaa  todellisuutta,  ottamalla  käytännöissä  toimivat  ihmiset
osallisiksi  tutkimukseen  (Kuula  1999,  9).  Tulkinnallinen  ja  toimintatutkimuksellinen
tutkimusote myös demokratisoi tutkimusta ja muuttaa tutkijan asemaa (Yanow 2003a)
ulkopuolisesta  toimijasta  suuntaan,  jossa  pyritään  yhteistyöhön  tutkimuskohteena
olevan  yhteisön  tai  toimijoiden  kanssa.  Toimintatutkimuksen  sisäinen kenttä  on  laaja
ulottuen  kolmannen  maailman  slummien  kehittämisestä  suomalaisten  työpaikkojen
kehitystyöhön. Yanow listaa  toimintatutkimuksen tulkinnallisten tutkimusmenetelmien
alle  (Yanow 2006, xx).  Dialogityöpajojamme  inspiroinut  dialogikonferenssimenetelmä
on  luokiteltu  dialogisen  toimintatutkimuksen  joukkoon  (Maurer  &  Githens  2010;
Shotter 2010). Myös Hendrik Wagenaar käsittelee kirjassaan toimintatutkimusta (2011,
229–230). Toisaalta toimintatutkimukseksi  luetaan usein vasta sellainen tutkimus,  joka
sisältää  omaan  tutkimukseen  verrattuna  syvempää  ja  systemaattisempaa  toimijoiden
toiminnan  tarkkailua  kentällä,  vieläkin  kiinteämpää  ja  katkeilematonta  yhteistyötä
toimijoiden  kanssa  ja  runsaampia,  enemmän  nimenomaan  toimintatutkimuksen
kannalta tehtyjä  ja omaa toimintaa reflektoivia  tutkimusmuistiinpanoja. Tämän vuoksi
en katso että oma tutkimukseni olisi syvyydeltään varsinaista toimintatutkimusta, vaikka
muutoin se tavoitteiltaan ja osin menetelmiltäänkin sellaiseksi voidaan ymmärtää.

Tutkimukseni keskeinen käsitteellinen resurssi on ollut suunnitteluvaran käsite. Se on
Tampereen kaupunkiseudulla toteuttamiemme tutkimus ja kehityshankkeiden (ks. luku
3.3)  ohjausryhmän  kaavoittajilta  kotoisin  oleva  termi.  Suunnitteluvaralla  tarkoitan
erilaisia  vaihtoehtoja  ratkaista  tietty  suunnitteluongelma,  tässä  liitooravan  tuoma
luonnonsuojeluhaaste,  tapauskohtaisesti  eri  suunnittelutapauksissa.  (Ks.  myös Nygren
2007.)
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Suunnitteluvaralla  on  useita  lähikäsitteitä,  kuten mahdollisuuksien  avaruus  (possibility
space, Haila & Dyke 2006), liikkumavara  ja toimintaavaruus (esim. Peltola 2007, 16–18),
toiminnan tila (Åkerman 2006, 45–51) sekä toimintatila (Leino 2006, 27–28). Yrjö Haila ja
Chuck  Dyke  käyttävät  systeemiteoriasta  sovellettua  mahdollisuuksien  avaruuden
analogiaa kuvaamaan järjestelmän (esimerkiksi ekososiaalisen järjestelmän (Dyke 2006))
mahdollista  käyttäytymisen  kirjoa,  eli  sitä  vaihteluväliä  missä  järjestelmän  on
mahdollista muuttua (Haila & Dyke 2006). Taru Peltola täsmentää, että  toimintatilalla
tarkoitetaan  politiikan  tutkimuksen  kentällä  symbolista  tilaa,  joka  syntyy  erilaisista
toimijoiden tulkinnoista ja odotuksista (Peltola 2007, 18–19 alaviite; myös Leino 2006,
27–28).  Peltola  itse  käyttää  kuntien  lämpöenergian  tuotantoa  käsittelevässä
väitöskirjassaan  toimintaavaruuden  käsitettä,  joka  sisältää  myös  toiminnan
materiaalisen  perustan  (2007,  18 19  alaviite).  Toimintaavaruuden  käsite  perustuu
käsitteeseen actorspace (Murdoch ja Marsden 1995; Peltola 2007, 18 alaviite). Jonathan
Murdoch  ja  Terry  Marsden  tarkoittavat  actorspace  käsitteellään  erilaisia  sosiaalisia,
materiaalisia,  teknisiä,  luonnon  ym.  resursseja,  joita  toimijat  käyttävät  värvätessään
muita  toimijoita  toimimaan  yhteisten  päämäärien  hyväksi  (1995,  369).  Actorspace  
käsitteeseen  perustuu  myös  Peltolan  aiemmin  (ks.  2007,  18  alaviite)  ja  Maria
Åkermanin (2006, 45–51) käyttämä toiminnan tilan käsite.

Suunnitteluvaran  käsitteellä  kuvaan  nimenomaan  maankäytön  suunnittelun
tapauskohtaista  mahdollisuuksien  avaruutta  ja  liikkumavaraa,  ja  käsitän  sen  toiminta
avaruuden  tapaan  sekä  sosiaalisena  että  materiaalisena  avaruutena.  Se  eroaa  toiminta
avaruuden  tai  toiminnan  tilan  (actorspace)  käsitteistä  siten,  miten  suunnittelu  yleensä
eroaa monesta muusta toiminnasta.  Suunnittelu suuntautuu aina tulevaisuuteen, ja sen
on  tarkoitus  ohjata  tulevaisuudessa  tapahtuvaa  toimintaa.  Suunnittelu  on  myös
(enenevässä määrin) kollektiivista  ja interaktiivista yhdessä suunnittelua (Healey 1993).
Tällaisena  toimintana  se  on  kenties  jonkin  verran  vähemmän  materiaalista  kuin
vaikkapa  kunnan  kaukolämpöratkaisujen  rakentuminen  (Peltola  2007).  Suunnittelun
materiaaliset  reunaehdot  välittyvät  suunnitteluun  viiveellä  ja  yleensä  aina
diskursiivisesti, esimerkiksi selvitysten, raporttien, mielipiteiden tai eri asiantuntijoiden
kautta.  Myös  tulevaisuuteen  sijoittuvat  suunnitelmien  toteutuksen  materiaaliset
seuraukset  ja  reunaehdot  (millainen  metsä  alueelle  kasvaa,  millaiset  hulevesijärjestelyt
tarvitaan  jne.)  ovat  luonteeltaan  erilaisia  kuin  jo  olemassa  olevat.  Niihin  liittyy  aina
enemmän epävarmuuksia, ja ne kiinnittyvät eri asiantuntijoiden arvioihin tulevaisuuden
kehityskuluista ja mahdollisuuksista.

Liitooravan  suojelun  suunnitteluvaraan  vaikuttavat  vahvasti  muut  suunnittelun
tavoitteet,  esimerkiksi  osayleiskaavoituksen  tasolla  toimiva  joukkoliikenne  ja  sen
kannalta  riittävän  asutuksen  järjestäminen,  tai  kaupunkiseudun  suunnitelmien  tasolla
kattava  viherverkosto  tai  tehokkaasti  ja  tiiviisti  asuttu  kaupunki.  Liitoorava  on
kuitenkin  hedelmällistä  nähdä  monista  muista  eroavana,  nimenomaan
luonnonsuojelullisena  suunnitteluvaran  elementtinä.  Yleensä  siihen,  kuten  muihinkin
luonnonsuojelullisiin  elementteihin  suhtaudutaan  rajoitteina,  jotka  ovat
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suunnittelualueella  jo  valmiina  olemassa  ja  joiden  säilymisestä  ennallaan  täytyy
huolehtia.  Tällainen  suhtautumistapa  on  perinteiselle,  staattiselle
luonnonsuojeluajattelulle  ominaista  (Adams  2004,  235–236;  Jokinen  2004,  52;
Asikainen  &  Jokinen  2008).  Tässä  mielessä  luonnonsuojelullisia  elementtejä
muistuttavat  maankäytön  suunnittelussa  muut,  nimenomaan  suojeltaviksi  nähdyt
kohteet,  kuten  kulttuuri  tai  rakennushistoriallisesti  tärkeät  paikat  tai  rakennukset
(Esim.  El  Harouny  2008,  13–19)  tai  suojeltavat  maisemakohteet  (Esim.  Komulainen
2010,  41).  Toisaalta  kulttuuriympäristöjen  suojelussa  tunnustetaan  nykyään  tarve
suojella  paitsi  rakennetun  ympäristön  fyysisiä  ominaisuuksia,  myös  asukkaiden  ja
ympäristön muodostamaa  suhdetta,  kaupunkielämää  ja  suojeltujen alueiden säilymistä
elinvoimaisina  (El  Harouny  2008,  14–17,  41–44).  Myös  maisemansuojelussa
tunnustetaan  maisemien  muuttuvuus  ja  sitoutuminen  tiettyihin  käytäntöihin
(Komulainen 2010, 41–42).

Luonnonsuojelullisen suunnitteluvaran ymmärtämisessä ja avartamisessa onkin kyse
myös  siitä,  millaisena  luonto  ja  luonnonsuojelu  nähdään.  Luonto  ei  ole  yksi,  vaan
monta  (Hinchliffe  2007;  Swyngedouw  2007).  Luonto  ei  myöskään  ole  kaupungin
vastakohta, vaan luonto ja luonnot kietoutuvat kaupunkien rakenteisiin, toimintoihin ja
käytäntöihin lukuisin eri tavoin (esim. Braun 2005; Hinchliffe ym. 2005; Grove 2009).
Tässä tutkimuksessa on otettu luonnonsuojelun suunnitteluvaran avartamiseen mukaan
dynaamisen luonnonsuojelun käsite. Dynaaminen luonnonsuojelu on professori Yrjö Hailan
kehittämä käsite (Haila 2007a, b; Haila ym. 2007) ja se tarkoittaa luonnon muutoksen ja
ympäristönhoidon sovittamista toisiinsa. Siinä luontoa ei nähdä staattisena kokoelmana
luontoelementtejä,  jotka  ihminen  joko  tuhoaa  tai  suojelee,  vaan  luonto  nähdään
jatkuvana  materiaalisena,  monimittakaavaisena  vuorovaikutuksena,  johon  ihminenkin
sisältyy.  Luonnonsuojelu  on  perustunut  siihen  ajatukseen,  että  ihmisen  tulee  suojella
luontokappaleita  ja  luontoalueita  itseltään  rajaamalla  ne  ihmiskäytön  ulkopuolelle
(Adams 2004, 235–236; A. Jokinen 2004, 52; Asikainen & A. Jokinen 2008). Tämä on
kuitenkin mahdotonta  sikäli,  että  ihmislajin  toiminnan vaikutuksia  on maapallon  joka
kolkassa  (helppoja  esimerkkejä  ovat  ilmastonmuutos  tai  ihmisen  valmistamien
palonestoaineiden  löytyminen  jopa  maapallon  napaalueiden  luonnosta).  Ihmiskäytön
ulkopuolelle  rajaaminen  on  johtanut  myös  vakaviin  yhteiskunnallisiin  ja  sosiaalisiin
ongelmiin  ja  konflikteihin,  kun  luonnonsuojelualueelta  on poistettu  alkuperäiskansoja
tai  muita  paikallisia asukkaita, kun  taas  esimerkiksi  turistit  on  toivotettu  tervetulleiksi
(Adams  2004;  Brockington  ym.  2008).  Staattisessa  suojelussa  on  muitakin  ongelmia.
Luonto  ei  perustu  staattisiin  tasapainotiloihin,  vaan  dynaamiseen  tasapainoon  ja
muutoksiin.  Niinpä  luontoalueen  pysäyttäminen  paikoilleen  suojeltavaksi  on  usein
mahdotonta.  Monet  arvokkaana  pidetyt  ekosysteemit  ovatkin  nimenomaan  sellaisia,
että niitä ei voi suojella silleen jättämällä. Esimerkiksi ketoja ja niittyjä täytyy aktiivisesti
hoitaa, jotta ne pysyisivät ketoina ja niittyinä. Voisiko suojelu siis olla silleen jättämisen
lisäksi  aktiivista,  poisrajaamisen  lisäksi  inklusiivista?  Miten  luonnon  dynaamisuus
ylipäätään voidaan ottaa huomioon luonnonsuojelussa?
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Maankäytön  suunnittelussa  ja  kaavoituksessa  on  luonnon  prosessien  lisäksi
lainsäädännöstä,  toiminnan  luonteesta,  vakiintuneista  toimintatavoista  ym.  johtuvia
reunaehtoja  ja  sääntöjä,  jotka  vaikuttavat  paikalliseen  suunnitteluvaraan  joskus  varsin
ehdottomallakin  tavalla.  Paikallisen  soveltamisen  varaa  on  joskus  reilusti,  toisinaan
paljon vähemmän. Toisaalta nämä reunaehdot ja säännöt perustuvat tulkintoihin siitä,
miten  niitä  tulisi  kussakin  suunnittelutilanteessa  soveltaa.  Suunnitteluvara  onkin
ymmärrettävä  välttämättä  dynaamisena,  ajassa  muuttuvana,  tapauksesta  ja  sen
historiasta  ja  myös  tulkitsijasta  ja  suunnittelun  tekijöistä  riippuvana  mahdollisuuksien
avaruutena.  (Nygren  2007.)  Suunnitteluvara  ja  siitä  tehdyt  erilaiset  tulkinnat  voidaan
nähdä  erilaisina  kehystyksinä  suunnittelutilanteesta  (ks.  lisää  kehyksistä  luvut  3.1,  3.2
sekä 6).

Suunnitteluvara  on  sekä  diskursiivinen  että  materiaalinen.  Suunnittelun
mahdollisuuksia  ja vaihtoehtoja  ei  ole olemassa  ennen kuin niistä  puhutaan  ja  ennen
kuin  niitä  mietitään.  Suunnitteluvara  siis  muodostuu  diskursiivisesti  ja  se  on
tapauskohtainen  ja  toimijoista  riippuvainen  mahdollisuuksien  avaruus.  Toisaalta  se
välttämättä  sitoutuu,  tapauskohtaisesti  määrittyvillä  tavoilla,  hyvin  konkreettisiin
luonnon  ekologisiin  ja  geologisiin  prosesseihin.  Tämä  diskursiivisuuden  ja
materiaalisuuden  yhteenkietoutuminen  kytkee  suunnitteluvaran  tiedon  ja  tietämisen
politiikan ja käytäntöjen kysymyksiin. Ei ole ollenkaan itsestään selvää, kenen hallussa
on  kussakin  tilanteessa  relevantiksi  ja  oikeaksi  katsottua  tietoa  esimerkiksi
suunnittelualueen  luonnosta,  tai  miten  tietoa  tulisi  suunnittelussa  soveltaa  tai  miten
esimerkiksi  epävarmuudet  tulisi  ottaa  huomioon.  Näistä  seikoista  muodostuu  usein
suunnittelun  ja  luonnonsuojelun  kiistakysymyksiä  ja  ne  tekevät  suunnitteluvaran
ekologisistakin  reunaehdoista  materiaalisuuden  lisäksi  myös  diskursiivisia.  Itsestään
selvät  reunaehdot  ovat  itsestään  selviä  vain  yhteisen  (vaikka  kenties  hiljaisen)
hyväksynnän kautta.

Tulkinnallisuus  mahdollistaa  suunnitteluvaran  näkemisen  dynaamisena.  Tulkinnat
voivat  muuttua  ja  samaa  suunnitteluvaran  ulottuvuutta  voidaan  tulkita  eri  tavoin  eri
tilanteissa.  Dynaamisesti  ja  diskursiivisesti  ymmärrettynä  suunnitteluvaraa  voidaan
aktiivisesti  sekä antaa että ottaa,  nähdä,  luoda,  avartaa tai kaventaa. Suunnittelu  ja
ratkaisuvaraa on voitu  lainsäädännön ja ohjeistuksen avulla jättää  tapauksesta riippuen
paikalliselle  tasolle  paljon  tai  vähän.  Liitooravan  tapauksessa  kunta  ei  voi  valita
haluaako  se  suojella  juuri  liitooravia  vai  ei,  mutta  esimerkiksi  vaihtoehtoisia  tapoja
suojella  liitooravia  on  mahdollista  kehittää  paikallisesti.  Paikallisen  suunnitteluvaran
potentiaali piileekin uusissa tavoissa ja ideoissa nähdä suunnitteluvaraa siellä missä sitä ei
ennen ole ehkä nähty,  ja luoda sitä esimerkiksi paikallisen yhteiskehittelyn avulla. Näin
suunnitteluvaraa  on  mahdollista  avata,  vaikka  reunaehdot,  kuten  esimerkiksi
lainsäädäntö,  eivät olisi miksikään muuttuneet.  (Nygren 2007.) Paikallisista  toimijoista
riippumattomia reunaehtoja suunnitteluvaralle on useimmiten olemassa, mutta toisaalta
nämäkin  reunaehdot  täytyy  paikka  ja  tapauskohtaisesti  tulkita.  Joskus  tulkinnanvaraa
voi  löytyä  yllättävistäkin  paikoista. Ei  ole kuitenkaan  itsestään  selvää,  mitkä  tulkinnat
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tulevat  hyväksytyiksi  missäkin  toimintayhteydessä.  Suunnitteluvaran  ulottuvuudet  ja
niistä  tehdyt  tulkinnat  ovatkin  aina  myös  kollektiivisia,  sosiaalisia  ja  poliittisia,  ja
enemmän tai vähemmän politisoituneita tulkintoja.

Tulkintoja  suunnitteluvaran  eri  ulottuvuuksista  tietyssä  tilanteessa  on  yleensä
enemmän  kuin  yksi.  Nämä  tulkinnat  voivat  olla  eri  tavoin  keskenään  ristiriitaisia,
toisiaan vahvistavia tai neutraaleja toistensa suhteen. Eri toimijat tukeutuvat eri tavoin
eri suunnitteluvaran ulottuvuuksiin ja käyttävät näitä eriävin tavoin perustelemaan omia
vaateitaan  ja  tulkintojaan  tilanteesta.  Tulkinnat  ja  niiden  suhteet  riippuvat  myös
esimerkiksi  toimijoiden  välisistä  yhteistyösuhteista,  luottamuksesta  ja
epäluottamuksesta,  jännitteistä  ja  ristiriidoista.  (ks.  Yanow  2003b,  237.)    Tulkintojen,
joita voi kutsua myös kehyksiksi, jakaminen vahvistaa ja tukee näitä tulkintoja (Hajer &
Laws 2006, 259). Eri  tulkintojen väliset ristiriidat voivat  jäädä piiloon julkisuudelta tai
kokonaan  julkilausumatta.  Tulkinnat  voivat  myös  politisoitua  kuten  liitooravan
tapauksessa  on  usein  tapahtunut.  Maankäytön  suunnittelun  –  ja  siis  suunnitteluvaran
käyttämisen  ja  tulkinnan  –  voikin  nähdä  sekä  yhteistoimintana  ja  yhteistyönä,  että
poliittisena (määrittely)kamppailuna tilasta.
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3  Menetelmät ja aineisto

3.1 Poliittisen prosessin ja suunnitteluvaran operationalisointi

Liitooravan  suojelun  ja  maankäytön  suunnittelun  yhteensovittamisen
moniulotteisen  poliittisen  prosessin  kuvaaminen  ja  analysointi  on  Tampereen
kaupunkiseudulle  rajattuna  tapauksenakin  haastava  tehtävä.  Poliittiset  prosessit
muodostuvat tapauskohtaisesti, eikä ole mahdollista identifioida poliittisten toimijoiden
yhdenmukaisia  ”lokeroita”  jotka  voisi  tutkimuksen  avulla  löytää  erilaisista  poliittisista
prosesseista  (Loeber  ym.  2005,  29).  Liitooravan  suojelun  haasteissa  onkin
ympäristöongelmille tyypillisiä piirteitä, jotka tekevät niistä vaikeasti ratkaistavia, kuten
monimutkaisuus,  epävarmuus,  toimijaryhmien  erilaisuus  ja  aikamittakaavan  pituus
(esim.  Mickwitz  2003,  416–7).  Analyysini  kohde  on  liitooravan  paikallinen  suojelun
toteuttaminen.  Paikallisiin  käytäntöihin  ja  toimijoihin  vaikuttaa  myös  muita  kuin
paikallisia voimia – esimerkiksi kansallinen  lainsäädäntö  ja ohjeistus, EUlainsäädäntö
sekä kansainväliset sopimukset. Toisaalta paikallinen suojelu ei ole pelkästään ylempien
tahojen päätösten toimeenpanoa, vaan paikalliset toimijat, käytännöt ja tapauskohtaiset
ratkaisut  eroavat usein toisistaan  ja usein politisoituvat eri  tavoin eri  tilanteissa. Liito
oravan  suojelun  poliittinen  prosessi  kulkeekin  monen  eri  toimijan  kuljettamana
monessa  eri  organisaatiossa  ja  mittakaavassa,  kansainvälisistä  suojelusopimuksista  ja
EU:sta  yksittäisiin  metsänhoitotoimenpiteisiin.  Poliittinen  prosessi  on
vuorovaikutteinen  ja  yllättävä  prosessi,  ja  liitooravien  suojelun  toimeenpanoa
kokeillaan  ja  toteutetaan  jatkuvasti  monessa  eri  paikassa.  Tästä  johtuen  se  myös
toteutuu ja todellistuu joka kerran ja joka tapauksessa hieman eri tavalla.

Tutkimustapaukseni  rajauksen  sisällä  (ks.  luku  1.2)  olen  päässyt  kiinni  poliittiseen
prosessiin  ja  operationalisoinut  sen  pääosin  seuraavalla  kolmella  tavalla:  (1)  Olen
koonnut  aineistoa  prosessin  yleisistä  piirteistä  ja  suojelun  käytännöistä  epäsuorasti,
esimerkiksi  haastattelujen,  asiakirjaaineistojen  ja  sanomalehtiaineiston  kautta  sekä
paikallisella,  kansallisella  että  EU:n  tasolla.  (2)  Olen  tutkinut  liitooravakartoitusta
mikrotason  toimeenpanoprosessina  (luku  5.3).  (3)  Olemme  rakentaneet  kokeellisia
keskustelualustoja eli dialogisia  työpajoja,  joiden päämäärä on ollut kahtalainen: tutkia
sitä mitä on, ja luoda perustaa sille mitä voisi olla (ks. luvut 3.2.2 sekä 6). Työpajat ovat
siis olleet  (toimintatutkimukselliselle  lähestymistavalle ominaisesti)  sekä keino hankkia
aineistoa  että  alusta  poliittisen  prosessin  uudelleen  muotoutumiselle  –  kuin  Emilie
Gomartin ja Maarten A. Hajerin kuvaama kokeilu tai interventio (2003). Kiinnitimme
huomiota  sekä  työpajojen  puitteisiin  ja  järjestelyihin  että  työpajojen  tuloksiin,  eli
keskustelujen sisältöön  ja muotoon  ja pyrimme ymmärtämään  järjestelyjen  ja  tulosten
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suhdetta. Sen sijaan että tutkijat tutkisivat ja arvioisivat vain toisten tahojen suorittamia
kokeiluja,  suunnittelimme,  toteutimme  ja  arvioimme  tämän  poliittisen  kokeilun  itse,
yhteistyössä kaupunkiseudun toimijoiden kanssa.

Suunnitteluvara  on  tutkimuksessani  ollut  teoreettisen  käsitteen  lisäksi  kehittelyn
väline,  ja  suunnitteluvaran  avartaminen  on  ollut  yksi  tutkimuksen  päämääristä.
Suunnitteluvaraa on avarrettu tässä tutkimuksessa pääasiassa kolmessa vaiheessa, jotka
ovat  olleet  keskinäisessä  vuorovaikutuksessa.  Tutkimus  ja  kehittämishankkeiden  (ks.
luku  3.3)  tutkijana  selvitin  avartamisen  ehtoja  ja  edellytyksiä  –  esimerkiksi
lainsäädännön  tulkintoja  ja  suojeluratkaisuja.  Toiseksi  suunnitteluvaraa  pyrittiin
hankkeissa  avaamaan  yhteistoiminnan  keinoilla,  pääasiassa  dialogityöpajojen  avulla.
Niissä  (ja  muissa  hankkeiden  yhteistilaisuuksissa)  esiteltiin  tutkijoiden  näkemyksiä
aiheesta,  jolloin  nämä  kaksi  avartamisen  tapaa  pääsivät  keskinäiseen
vuorovaikutukseen.  Kolmanneksi  tarkastelen  tässä  väitöskirjassa  suunnitteluvaran
avartamisen  mahdollisuuksia  tarkemmassa  työpajaaineiston  analyysissä kehysten ja
kehysten muuttumisen käsitteiden avulla.

Kehykset ovat  tapa ymmärtää  ja  jäsentää maailmaa,  luoda  ja välittää merkityksiä  ja
uskomuksia  (Rein  &  Schön  1993;  Laws  &  Rein  2003;  Wagenaar  2011,  222–227).
Tulkitsevan  politiikkaanalyysin  näkökulmasta  kehykset  sisältävät  myös  ohjeellisen
käsityksen  siitä  miten  pitäisi  toimia  (Laws  &  Rein  2003,  173;  Wagenaar  2011,  224).
Esimerkiksi  liitooravan  asuttamaa  sekametsää  voidaan  katsella  monin  eri  tavoin.
Metsänhoitaja näkee siinä kenties yliikäisen kuusikon ja lahoavia haapoja, toisin sanoen
metsän  joka  olisi  syytä  lähivuosina  uudistaa  esimerkiksi  avohakkaamalla.
Luontoharrastaja  voi  kiinnittää  huomionsa  lahopuiden  kääpälajistoon  ja  haapojen
koloissa  eläviin  lintuihin  ja  liitooraviin  tietäen,  että  aivan  lähistöllä  ei  ole  yhtä
hyvännäköistä varttunutta kuusimetsää näille lajeille ja toivoo että metsää ei hakattaisi.
Kaavasuunnittelija  katselee  toimistossaan  alueen  karttaa  ja  miettii  kenties  voisiko
alueelle  rakentaa  kerrostaloja,  eikä  kiinnitä  juurikaan huomiota  siinä  vaiheessa  alueen
luontoon.  Sillä  aikaa  kunnan  tilaama  luontokartoittaja  kampaa  aluetta  läpi  kiinnittäen
erityistä  huomiota  tiettyihin  lajeihin,  jotka  kuuluvat  jollakin  tavalla  suojeltaviksi  tai
huomioonotettaviksi kaavoituksessa3. Metsikön ohi kulkee virkistysreitti,  jolla kävelevä
lähiseudun  asukas  saattaa  hämärässä  kuusikon  kohdalla  kiihdyttää  hieman  vauhtiaan,
koska  pitää  synkkää  metsikköä  pelottavana.  Lähellä  asuva  sienestäjä  tietää  metsikön
hyväksi suppilovahveropaikaksi. Sama metsä näyttäytyy siis eri kehysten läpi erilaisena
ja  katsoja  kiinnittää  huomiota  erilaisiin  asioihin.  Kehys  sisältää  myös  implisiittisiä
tulevaisuuden  suuntia:  esimerkiksi  ”yliikäisen  metsän”  kehys  tarkoittaa  samalla  että
metsä  tulisi uudistaa,  kun  taas  ”erikoisia  ja  suojeltavia  lajeja  sisältävän metsän” kehys
sisältää  implisiittisen  vaatimuksen  siitä,  että  metsän  piirteitä  tulisi  säilyttää.    Sama
henkilö voi luonnollisesti eri tilanteissa (tai samassakin tilanteessa) käyttää eri kehyksiä
– esimerkiksi kaavasuunnittelija voi iltakävelyllään katsella ympäristöään myös asukkaan
silmin ja metsänhoitaja nähdä sienestäessään metsän eri tavalla.

3 ks. Asikainen & Jokinen 2008



LIITOORAVAN SUOJELUN POLIITTINEN PROSESSI JA SUUNNITTELUVARA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 31

Kehykset  ja  merkitykset  eivät  ole  pysyviä,  vaan  ne  muuttuvat.  Kehykset  toimivat
keskusteluiden  ja  toiminnan  pohjana,  mutta  koetut  muutokset
toimintaympäristössämme  ja  muutokset  käytännöissämme  voivat  myös  muuttaa
tulkintakehyksiämme  (Laws  &  Rein  2003,  173).  Kehysten  käsite  perustuu  Erving
Goffmannin  teoksiin,  ja  vaikka  Goffmannin  esimerkit  koskivat  jokapäiväisen  elämän
ymmärtämistä  ja  kehystämistä  (”what  is  it  that  is  going  on  here?”  ”mitä  tässä  oikein
tapahtuu  /  on  meneillään”  (Goffmann  1974,  8)),  voi  kehysanalyysiä  soveltaa  myös
siihen,  miten  merkitysten  muuttuminen  muuttaa  myös  politiikkaa  ja  politiikan
toimeenpanoa ja päinvastoin (Laws & Rein 2003, 175). David Lawsin ja Martin Reinin
mukaan nykyisen, muuttuneen politiikanteon aikakaudella uudelleen kehystäminen on
yksi tapa saada politiikkaprosesseja hallintaan (emt., 172). Kun pyrimme hankkeissa ja
työpajoissa  avaamaan  suunnitteluvaraa  yhdessä  kaupunkiseudun  toimijoiden  kanssa,
pyrimme samalla kehystämään liitooravan suojelua uudella tavalla.

Kehyksiä  voi  tutkia  keskusteluaineistosta  monella  tavalla.  Tähän  Art  Dewulf  ym.
(2009) tarjoavat hyvän kokonaiskatsauksen. Kehysten ja kehystämisen analysoinnin voi
jakaa  kahteen  paradigmaan  –  kognitiiviseen  näkökulmaan  ja  vuorovaikutteiseen
näkökulmaan.  Ensiksi  mainittu  tutkii  kehyksiä  mentaalisina  rakenteina,  ja
jälkimmäisessä  kehyksiä  tutkitaan  vuorovaikutteisen  yhteiskehittelyn  näkökulmasta.
(Dewulf  ym.  2009,  158–159,  166.)  Itse  olen  kiinnostunut  nimenomaan
vuorovaikutteisista yhteiskeskustelun kehyksistä –  en  siis  esimerkiksi  toimijoiden omien
kehysten  muuntumisesta  keskustelun  aikana.  Olen  analysoinut  sitä  miten  näissä
työpajojen ryhmäkeskusteluissa aihe, eli liitooravaongelma ja sen ratkaisut, kehystetään
uudella  tavalla.  Englanniksi  tästä  käytetään  käsitteitä interactional  issue  framing,  (Dewulf
ym.  2009,  170–171), reframing (Putnam  &  Holmer  1992;  Gray  2003;  Laws  &  Rein
2003) tai issue development (Putnam & Holmer 1992).

Kehysten  muuttumista  tutkittaessa  muutosta  tarkastellaan  keskusteluaineistoista
usein pienipiirteisesti  (Gray 2003, 14; Dewulf ym. 2009). Esimerkiksi Art Dewulf ym.
2004  ovat  tarkastelleet  keskustelunanalyysin  tapaan  hyvin  lyhyitä  (muutamasta
puheenvuorosta  koostuvia)  kehystyksen  muuttamisen  kohtia  keskusteluaineistossa.
Samantapaisesti  Linda  L.  Putnam  (2010)  on  tarkastellut  neuvottelutilanteen
pienipiirteistä  kehysten  muuttumista.  Philip  Glenn  &  Lawrence  Susskind  (2010)
esittelevät  diskurssianalyysin  ja  keskusteluanalyysin  yhteisiä  piirteitä  ja  eroja,  kun
tutkitaan  neuvottelutilanteita,  ja  toteavat,  että  molemmissa  analyysiä  suoritetaan
mikrotasolla. Tällainen muutaman puheenvuoron mittaisten jaksojen tarkka analyysi ei
tuntunut  oman  aineistoni  kohdalla  kuitenkaan  hedelmälliseltä,  koska  sen  avulla  on
vaikea  huomioida  koko  keskustelujakson,  koko  työpajan  tai  koko  työpajasarjan
mittakaavassa  tapahtuvia  muutoksia.  Olen  etsinyt  suunnitteluvaraa  avaavia
tulkintakehyksiä  liitooravasta,  sen  aiheuttamista  ongelmista  ja  ongelmien  ratkaisuista
koko työpajaaineistosta. Näiden tulkintakehysten suunnitteluvaraa avaavaa potentiaalia
olen peilannut poliittista prosessia koskevassa tutkimusosuudessani näkyviin ongelmiin
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ja  tarjottuihin  ratkaisuihin.  Joskus  myös  työpajakeskustelijat  itse  eksplisiittisesti
huomasivat keskustelussa esiin nousseet ideat uusiksi.

Tämän  tarkastelutavan  kautta  suunnitteluvara  muodostuu  jatkuvissa  erilaisissa
diskursiivisissa  ja käytännöllisissä  tilanteissa  (joihin kuuluu  työpajakeskustelujen  lisäksi
myös  muita  keskusteluja,  tekstejä,  sähköposteja,  asiakirjoja,  käytännön  päätöksiä  ja
toimenpiteitä  jne.,  joista  vain  murtoosa  kuuluu  omaan  aineistooni).  Tämä
suunnitteluvaran  muotoutuminen  heijastuu  eri  tavoin  työpajakeskusteluihin,  ja
työpajakeskustelut puolestaan vahvistavat entisiä tai luovat uusia kehyksiä. (ks. Dewulf
ym. 2004, 191; Hardy ym. 2005, 60.)

3.2 Aineisto

3.2.1  Haastattelut ja asiakirjaaineisto

Väitöskirjani aineisto on kerätty vuosina 2004–2011 ja pääosa aineistosta on kerätty
Tampereen  kaupunkiseudun  liitooravahankkeiden  (ks.  luku  3.3)  puitteissa.
Haastatteluaineisto  on  luetteloitu  kokonaisuudessaan  aineistoliitteessä,  ja  myös
haastattelurungot  löytyvät  sieltä.  Haastattelut  ovat  olleet  pääosin  puolistrukturoituja
henkilöhaastatteluja  (Hirsjärvi  &  Hurme  2011,  47).  Pieni  osa  haastatteluista  on  ollut
pari  tai  ryhmähaastatteluja  lähinnä  tutkimusekonomisista  syistä.  Pari  ja
ryhmähaastattelutilanteet  on  pyritty  rakentamaan  avoimen  ja  rehellisen  haastattelun
mahdollistamiseksi  siten,  että  paikalla  olleet  henkilöt  ovat  olleet  esimerkiksi  samasta
organisaatiosta  tai  muuten  oletettavasti  hyvissä  väleissä  keskenään,  eli  olen  pyrkinyt
tietoisesti  välttämään  kiistaosapuolien  tuomista  samaan  haastattelutilanteeseen.
Haastattelut  on  nauhoitettu  ja  litteroitu,  ja  ulkopuolisen  litteroimien  haastattelujen
litteraatit olen itse tarkistanut.

Ensimmäistä  tapaustutkimusta  eli  Ojalan  tapausta  (luku  4.5)  varten  tein  23
henkilöhaastattelua (joista 3 oli parihaastatteluja) vuoden 2004 aikana,  ja  lisäksi käytin
hyväkseni  erilaisia  kaavaasiakirjoja.  Haastattelin  keskeisiä  kansallisen  tason  liito
oravatoimijoita  (11  henkilöä)  ministeriöistä,  eduskunnasta  sekä  järjestöistä  saadakseni
kuvan  kansallisen  tason  liitooravapolitiikasta  ja  sen  taustoista  vuosina  2005–2006.
Olen  kerännyt  myös  lehtiaineistoa  jota  käytin  lukua  4  kirjoittaessani.  Valtakunnallisia
haastatteluja  ja  lehtiaineistoa  olen  analysoinut  lähinnä  faktanäkökulmasta  tuomaan
kansallista ja kansainvälistä perspektiiviä paikalliseen liitooravakysymykseen.

Haastattelimme HT Ari  Jokisen kanssa kuutta  liitooravakartoittajaa maastossa  (ks.
luku  5.3)  vuosina  2005–2006.  Heistä  kahta  olin  jo  haastatellut  toimistossa  Ojala
tutkimusta  (luku  4.5)  varten.  Yhtä  kartoittajista  haastattelin  lisäksi  vielä  uudelleen
toimistossa  selvittääksemme  tarkemmin  yhteistyötä  kaavoittajien  kanssa.  Näistä
maastohaastatteluista,  tai kävelyhaastatteluista (A.  Jokinen  ym.  2010a),  saimme  myös
etnografista  havaintoaineistoa liitooravakartoituksen  kulusta.  Tämä  aineisto  ja  sen
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analyysi on kuvattu tarkemmin luvun 5.3 artikkelissa. Liitooravatiedonhallinnasta (luku
5.4)  keräsin  lisämateriaalia  vuosina  2011–2012  haastatellen  kuutta  eri  liito
oravatietokannan ylläpitäjää Tampereen kaupunkiseudulla.

Kesällä 2007 haastattelin ensimmäisen yhteistyöhankkeen (ks.  luku 3.3.) kahdeksaa
avaintoimijaa arvioidakseni hankkeen kulkua ja onnistumista. Vuonna 2011 oli tarpeen
vielä  jäljittää  hankkeen  vaikutuksia,  ja  tein  kaksi  ryhmähaastattelua  (joihin  osallistui
yhteensä  4  henkilöä).  Luku 7.4  perustuu  kokemuksiini  osallistumisesta  Ojalan  uuden
osayleiskaavasuunnittelun  yhteydessä  toteutettuun  liitooravayhteistyöhön  vuosina
2011–2012.

Näiden  aineistojen  lisäksi  olen  käyttänyt  liitooravaan  liittyviä  tutkimuksia,
raportteja, ohjeita, selvityksiä ja lehtikirjoituksia pääasiassa erilaisten tapahtumakulkujen
ja taustojen jäljittämiseksi.

3.2.2  Dialogiset työpajat

Hendrik Wagenaar (2011, 232) toteaa, että yhteistyötä ja osallistumista ei synny vain
laittamalla  toimijat  samaan  huoneeseen,  vaan  tarvitaan  huolellisesti  suunniteltua
toimintaa,  jonka  avulla  voidaan  saada  aikaan  tuloksellista  yhteistyötä  –  hyvät
kohtaamiset  ja  keskustelutilanteet  eivät  vain  tapahdu,  vaan  ne  vaativat  huomattavaa
valmistelua  ja  suunnittelua  (Gray  1989,  265;  Straus  1999,  292).  Keskustelun
vuorovaikutus,  puitteet  ja  järjestelyt  vaikuttavat  siihen,  millaista  keskustelua  syntyy  ja
voi  syntyä  (Gomart  &  Hajer  2003;  Loeber  2005,  41–42;  Innes  &  Booher  2010,  41).
David  Laws  ja  Martin  Rein  (2003,  206)  kehottavat  tutkimaan  julkisten  keskustelujen
uudelleenmuotoutumista.

Tutkimuksessani  olen  tehnyt  vielä  enemmän  kuin  tutkinut  keskusteluja  ja  niiden
uudelleenmuotoutumista  –  olen  (yhteistyössä  muiden  kanssa)  pyrkinyt  aktiivisesti  ja
tietoisesti  vaikuttamaan  keskustelujen  uudelleen  kehystämistä  järjestämällä
keskustelutilanteita  joissa se olisi mahdollista. Tällä  tavoin keskusteluun vaikuttamisen
eri  elementtejä  on  todella  joutunut  pohtimaan,  kun  suureen  osaan  niistä  on  voinut
järjestelyjä  tehdessään itse vaikuttaa ja kun olemme järjestelyjen onnistumista  jokaisen
keskustelutilanteen jälkeen tarkasti punninneet seuraavaa kertaa varten.

Kaupunkiseudun  tutkimus  ja  kehittämishankkeissa  (ks.  luku  3.3)  järjestettyjen
dialogisten  työpajojen  tarkoituksena  oli  (1)  kehittää  uudenlaisia  liitooravan
suojelukeinoja  järjestämällä  uudenlainen  keskustelutilanne  tutkijoiden  toimesta  ja  (2)
saada  aineistoa  ensisijaisesti  yhteiskeskustelussa  syntyvien  uusien  tulkintakehyksien  ja
niiden  muodostumisen  tutkimiseen  ottaen  huomioon  (3)  miten  keskustelutilanteen
puitteet  ja  järjestelyt  vaikuttavat  keskusteluun.  Työpajojen  järjestelyt  ja  aineiston
analyysi  on  kuvattu  tarkemmin  luvussa  6,  mutta  käyn  tässä  läpi  tällaisen  aineiston
hankkimisen ja luomisen sekä analysoimisen kysymyksiä.
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Kun ensimmäisiä  dialogityöpajoja  alettiin  suunnitella keväällä 2006,  tavoitteena oli
luoda  kaupunkiseudun  toimijoille  uusi  foorumi,  jossa  heidän  edustamansa
ristiriitaisetkin  näkökulmat  voisivat  kohdata  toisensa.  Ennen  kaikkea  tavoitteena  oli
kartoittaa  ja  konkretisoida  yhteistoiminnallisen  luonnonsuojelun  mahdollisuuksia
lähestymällä  liitooravan  suojelua  ja  suunnitteluvaran  kysymystä  tiiviiksi  järjestetyn
vuorovaikutuksen  avulla.  (Jokinen  ym.  2007,  16.)  Fil.yo.  Kaisa  Littunen  palkattiin
tuntitöihin suunnittelemaan ja fasilitoimaan työpajoja. Suunnittelemassa olivat mukana
myös tutkija (HT) Ari Jokinen ja tutkija (FM) Eveliina Asikainen.

Ideoita dialogityöpajan järjestämiseen olimme saaneet kun olimme tutustuneet John
Shotterin  ja Björn Gustavsenin dialogikonferenssimenetelmään  (Shotter & Gustavsen
1999). Lisäksi Kaisa Littunen tunsi ja oli soveltanut käytännössä dialogista menetelmää,
joka  perustuu  filosofi  Martin  Buberin  dialogisuusfilosofiaan  (esim.  Buber  1993).
Käytimme  dialogisuuskirjallisuutta  virikkeenä  ja  ideoiden  lähteenä,  mutta
suunnittelimme  itse  oman  sovelluksemme  dialogityöpajoista  sopeuttaen  sen
paikalliseen  tilanteeseen  ja  liitooravaongelmaan.  Suunnitteluvaiheessa  Kaisa  Littunen
toimi  prosessiasiantuntijana  koska  hän  tunsi  ja  oli  käyttänyt  dialogisia  menetelmiä
ennenkin,  ja  minä  ja  Ari  Jokinen  olimme  ”sisältöasiantuntijoita”  liitooravaongelman
suhteen.

Dialogilla ja dialogisuudella on monia toisistaan eroavia merkityksiä (esim. taulukko
Linell  2009,  403).  Per  Linell  erottelee  dialogille  kolme  päämerkitystä.  Ensimmäinen
merkitys  on dialogin  konkreettinen  ja  empiirinen merkitys  konkreettisena keskusteluna
(Linell  2009,4).  Toinen merkitys  on  dialogin normatiivinen  merkitys,  joka  on  Linellin
mukaan  yleinen  merkitys  myös  yleiskielessä,  sosiaalifilosofiassa  ja  yleensä
yhteiskunnassa. (Linell 2009, 5, 174–175.) Siteeraan Linelliä tässä suoraan koska Linell
käyttää lainausmerkkejä oman tutkimukseni kannalta erikoisissa paikoissa:

It  involves  the  idea  that  a  ”true”  or  ”ideal”  dialogue  must  be  some  kind  of
“highquality  interaction”  aiming  at  a  high  degree  of  mutual  empathy  and/or
open  interaction  characterized  by  symmetry  and  cooperation,  with  equal
opportunities  for  participants  to  take  turns  and  develop  topics,  and  without
coercion from any party.
(Linell 2009, 5)

Kolmas  merkitys  on  se  mistä  Linell  itse  on  kiinnostunut  –  abstraktimpi  ja
kokonaisvaltaisempi  dialogin  merkitys.  Siinä  dialogi  viittaa  mihin  tahansa  ihmisten
väliseen  järkeilyyn,  semioottiseen  käytäntöön,  toimintaan,  vuorovaikutukseen,
ajatteluun  tai  kommunikaatioon,  kunhan  nämä  ilmiöt  on  ymmärretty  ”dialogisesti”.
(Linell 2009, 5–6; myös Wagenaar 2011, 204) Tässä Linell nojaa ”dialogismin” teoriaan
(Linell 2009, xxviii, 7).



LIITOORAVAN SUOJELUN POLIITTINEN PROSESSI JA SUUNNITTELUVARA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 35

Työpajajärjestelyissä  käyttämämme  dialogin  käsitteen  merkitys  vastaa  Linellin
erittelyn toista merkitystä, dialogin  ja dialogisuuden normatiivista merkitystä4. Linellin
näkökulmasta ymmärrän lainausmerkkien hieman etäännyttävän käytön tekstissä, mutta
voin  allekirjoittaa  kyseisen  määritelmän  tutkimuksessani  käyttämälleni  dialogin
käsitteelle  ilman  lainausmerkkejäkin  –  näkökulmamme on  normatiivinen.  Toisaalta
koko tutkimuksen mittakaavassa pidän tärkeänä dialogisuuden kolmattakin merkitystä,
Hendrik  Wagenaarin  tapaan  (2011);  ihmisen ymmärrys maailmasta  ja  toisistamme on
dialoginen, vuorovaikutteinen.

Dialogisuus oli siis  työpajojemme  työväline  ja normatiivinen keskustelutilanteen  ja
keskustelun  laadun  tavoite.   Tällaisen dialogisuuden edellytyksenä on moniäänisyyden
toteutuminen  ja  se, että osallistujat kykenevät avautumaan  ja asettumaan keskinäiseen
yhteyteen  (Shotter  &  Gustavsen  1999).  Dialogisessa  työskentelytavassa  osallistujien
esittämät  erilaiset  näkökulmat  otetaan  huomioon  tasavertaisesti  yhtä  arvokkaina.
Dialogisen  menetelmän  onnistuessa  puhujat  alkavat  ymmärtää  entistä  paremmin
toisiaan  ja  samalla  myös  itseään,  merkitykset  muuntuvat  ja  rikastuvat  ja  syntyy  uusia
merkitysyhteyksiä,  jolloin  käsiteltäviä  asioita  voidaan  ymmärtää  uudella  tavalla  ja
saadaan  avatuksi  mahdollisuuksia  ratkaista  ongelmia  uusilla  tavoilla.  Dialogisuus
muistuttaa  luovaa  leikkimistä,  ja  siinä  on  tärkeää  vastaanottavaisuus:  osallistujat
reagoivat  toistensa  esittämiin  näkökulmiin  sulkematta  niitä  vääriksi  tai  arvottomiksi.
Dialogisuuden saavuttamista helpottaa ulkopuolisen fasilitaattorin käyttäminen – usein
se on välttämätöntä, sillä dialogisuus  edellyttää osallistujilta  tietynlaista asennoitumista
ja irtaantumista tavanomaisista rooleistaan. (Mäntysalo 2000, 338–343; A. Jokinen ym.
2007, 17)

Tämänkaltaista  dialogisuutta  on  tutkittu  myös  maankäytön  suunnittelun  ja
ympäristöristiriitojen sovittelun tutkimuksen yhteydessä  (esim.  Innes & Booher 2003,
35;  2010).  Dialogisuusfilosofiaan  nojaavia  käytännön  kokeiluja  on  tehty  Suomessa
esimerkiksi  työelämän  kehittämistyössä  ja  tutkimuksessa  (esim.  Engeström  2004;
Lehtonen 2004; Lehtonen & Kalliola 2008; Leinonen & Heiskanen 2011).

Hankkeissa  toteutettujen  dialogityöpajojen  yhtenä  tavoitteena  oli  tuottaa
suunnitteluvaraa  avaavia  uusia  ideoita.  Dialoginen  työtapa  sopii  uusien  ideoiden
tuottamiseen,  koska  dialogisessa  tilanteessa  yhtenä  päämääränä  on  säilyttää
vastakkaisetkin  näkökulmat,  ja  esimerkiksi  Judith  E.  Innes  ja  David  E.  Booher
korostavat  juuri  agonismin eli  erilaisten  ja ristiriitaisten  näkökulmien  muodostaman
jännitteen  tärkeyttä  yhteistoiminnallisissa  prosesseissa  (2010,  104–105).  Nola
Heidlebaugh  (2008)  hakee  dialogin  mahdollistaman  uuden  ideoinnin  peruskiviä
kahdesta kreikankielisestä käsitteestä: kairos ja apatê. Kairos tarkoittaa ajoitusta, otollista
hetkeä,  ja  Heidlebaugh’n  mukaan  kairos ”korostaa  sitä  kuinka  vastaanottavaisuus  uudelle
sekä  välittömän  tilanteen  paine  pakottaa  keksimään  uutta”  (käännös  omani)  (emt,  39).
Dialogisessa  prosessissa  jumiin  jäämisen  tunne  voi  motivoida  keksimään  aivan  uusia
ratkaisun  suuntia  toisten kohtaamisesta  inspiroituneena  (Heidlebaugh 2008, 40, myös

4 vaikkei Linell olekaan ko. kohdassa maininnut esimerkiksi Buberia, Shotteria tai Gustavsenia.
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Innes  &  Booher  2010,  104 105).  Kairoksen  merkitys  on  siis  siinä,  että  prosessilla,
ajatusten  esittämisen  ajoituksella  ja  tilanteen  luomalla  paineella  on  merkitystä
ideoinnille.  Apatê puolestaan  tarkoittaa  Heidlebaugh’n  mukaan  jotakuinkin  (sanoilla)
huijaamista.  Huolimatta  sanan  negatiivisesta  merkityksestä  kielen  todellisuutta
vääristävä luonne voidaan Heidlebaugh’n mukaan myös ymmärtää kielen uutta luovana
potentiaalina.  (Heidlebaugh,  41.)  Oikea  tapa  käyttää  kieltä  olisi  luoda  uusia
mahdollisuuksia ja valaa uskoa niihin, eikä representoida vakaata todellisuutta (emt, 42).
Kielen  epäselvyydet  ja  epävarmuudet  nimenomaan  mahdollistavat  vanhojen
merkitysten  horjuttamisen.  Kairos  ja  apatê  yhdessä  siis  tekevät  mahdolliseksi  paeta
vanhoja kategorioita ja luoda uusia (emt, 43).

Työpajojen  kohdalla  kairos  voidaan  nähdä  sekä  järjestettynä  työpajatilanteena  että
myös  sinä  laajempana  otollisena  ajan  hetkenä,  minkä  silloinen  kimurantti  liito
oravatilanne tarjosi  ja  jota osallistujat olivat kiinnostuneita  ratkomaan. Muutostarpeen
näkeminen on edellytys dialogiprosessille (Lehtonen & Nakari 2008, 233 234; Innes &
Booher 2010, 90 92, 104 105), tilanteen pitää olla kypsä (Gray 1989, 265).

Apatên  sijaan  voisi  myös  puhua  yleisesti  ottaen  puheen  ja  keskustelun  uutta
todellisuutta  luovasta  vaikutuksesta.  Työpajoissa  esitetyt  uudet  tulkinnat  liitooravan
suojelumahdollisuuksista  (joihin  dialogityöpajoissa  myös  suhtaudutaan  monia  muita
vuorovaikutustilanteita  avoimemmin)  loivat  hiljalleen  uusia  mahdollisuuksien
avaruuksia  liitooravien  suojelussa.  Varsin  tärkeää  tällaisten  lausumien  kohdalla  on
myös se kuka ne esitti – esimerkiksi henkilö joka edustaa tahoa joka ei normaalisti juuri
sanomansa  kaltaista  asiaa  puhu  –  ja  kuka  myönteli  tai  vähintäänkin  vaikenemalla
hiljaisesti näytti lausutun hyväksyvän. Rohkeiden ideoiden esittäminen ja kollektiivinen,
myönteinen suhtautuminen uusiin ideoihin, yhdessä jännitteisen tilanteen kanssa, loivat
siis toisiaan vahvistavan spiraalin kohti dialogista keskustelua.

Dialogityöpajoja konseptina voidaan pitää osana deliberatiivista keinovalikoimaa (ks.
Escobar 2009). Menetelmän vahvuuksia ovat moniäänisyyden ja erilaisuuden salliminen
ja siihen tukeutuminen. Työpajoihin osallistuvien toimijoiden erilaisuus ja näkökulmien
moninaisuus  ovat  dialogisuuden  tärkeä  voimavara,  sillä  tavoitteena  on  yhteisen
toiminnan jäsentäminen uusien oivallusten avulla (Shotter ja Gustavsen 1999). Se avaa
tilaa  uusille  ideoille  kun  erimielisyyttä  ei  pyritäkään  silottamaan,  vaan  erimielisille
ideoille  annetaan  tilaa  törmätä  ja  reagoida.  Toisaalta  dialogisuuteen  kuuluu
ehdottomasti  toisten  mielipiteiden  ja  arvojen  kunnioittaminen  –  erimielisyyttä  ei
tarvitse piilottaa mutta toisten mielipiteille täytyy olla avoinna.

Deliberatiivisten menetelmien kentällä dialogisen menetelmän heikkoutena voidaan
nähdä  sen  soveltumattomuus  varsinaiseen  neuvotteluun  ja  sopimiseen  (ks.  Escobar
2009, 59–62). Neuvotteluun perustuvissa hallintokäytännöissä erilaisuus ja moninaisuus
koetaan usein ongelmallisiksi – neuvottelussa pyritään ratkaisuun tai päätökseen, jolloin
osallistujien  tavoitteena  on dialogisuudesta  poiketen pitää  kiinni omista  asemistaan  ja
päämääristään,  jotta  menestyisi  intressien  välisessä  edunjaossa  (A.  Jokinen  ym.  2007,
17). Dialogisia menetelmiä voi  luonnollisesti käyttää neuvotteluprosessin osana, mutta
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kompromissien ja sopimusten lukkoonlyöminen ei enää kuulu dialogisten menetelmien
piiriin.  Tiukan neuvottelun  ja  dialogisen menetelmän välimaastoon voidaan kuitenkin
sijoittaa  lukuisia  erilaisia  sovittelun (mediation) menetelmiä  (ks.  Susskind  ym.  1999;
Peltonen ym. 2012, 21 28).

Dialogisten  työpajojen  keskusteluja  käytettiin  aineistona  niin,  että  järjestämiemme
dialogisten  työpajojen  keskustelut  nauhoitettiin  ja  litteroitiin.  Arvelimme  ensin,  että
nauhoitus  voisi  häiritä  keskustelua,  ja  päätimme  vuoden  2006  työpajoissa  aloittaa
keskustelun  nauhoittamisen  vasta  työpajan  loppuosan  yhteiskeskustelusta
(muistiinpanoja  keskustelujen  sisällöstä  kirjoitimme  kaikesta  keskustelusta).  Vuoden
2006  työpajoista ei ole nauhoitettu myöskään  tutkijoiden alustuspuheenvuoroja,  jotka
ovat kuitenkin vaikuttaneet työpajojen keskusteluun ja keskustelun sisältöihin, ja myös
muistiinpanot  alustusten  sisällöistä  ovat  puutteellisia.  Jälkeenpäin  tajusimme,  että
työpajakeskustelut  olisi  sittenkin  pitänyt  ja  voinut  nauhoittaa  kokonaan.  Korjasimme
asian  vuoden  2009  työpajoissa,  jotka  nauhoitettiin  kokonaisuudessaan
pienryhmäkeskusteluja  myöten,  eikä  nauhoitus  vaikuttanut  häiritsevän  keskustelua.
Työpajakeskustelut litteroitiin muualla, ja litteraatit tarkistin itse jälkeenpäin ja merkitsin
puhujien nimet (mitä ulkopuolinen litteroija ei ollut pystynyt tekemään).

Työpajakeskustelut  ovat  aineistona  tyypiltään ryhmäkeskusteluaineistoa.
Työpajakeskustelu eroaa esimerkiksi yksilöhaastattelusta sikäli, että ryhmäkeskustelussa
osallistujat  joutuvat  puheessaan  ottamaan  huomioon  muut  keskustelijat.  Puhetta  ei
tuoteta  pelkästään  haastattelijaa  varten,  eikä  puhujien  puhetta  voi  tarkastella
ryhmätilanteesta  irrallisena.  Niinpä  ryhmäkeskustelua  tulee  analysoida  ensisijaisesti
ryhmän toimintana.  (Pietilä  2010.)  Jokainen osallistuja  tuo keskusteluun omanlaisensa
kielellisen, aiheeseen liittyvän, tunteisiin kiinnittyvän ja/tai yhteisöllisen kokemuksensa,
ja  näin  osallistujien  yhteisvaikutus  ryhmäkeskustelussa  on  aina  uusi  ja  ennalta
arvaamaton.  Ryhmäkeskustelu  onkin  aina  sekä  kiinnittynyt  menneisyyteen  että  avoin
seuraavalle kohtaamiselle. (Marková 2007, 47.)

Edellä kuvattu tilanteisuus, dynaamisuus ja ajallisuus on toisaalta totta mille tahansa
keskustelu tai puhetilanteelle. Dialogityöpajaaineisto kuitenkin eroaa ns. luonnollisesta
puhetilanteesta siten, että koko tilanne – järjestelyt, paikka, osallistujat ja ohjelma – oli
nimenomaisesti  suunniteltu  kahta  päämäärää  silmälläpitäen:  dialogisen  puhetilanteen
luomiseksi  sekä  toissijaisesti  tutkimusaineiston  keräämiseksi  tästä  tilanteesta.  Olin
mukana  suunnittelemassa,  järjestämässä  ja  arvioimassa  dialogityöpajoja  ja  näin  ollen
pystyn  myös  arvioimaan  järjestelyn  onnistumista  ja  vaikutusta  puheen  sisältöön  ja
puhetilanteeseen.

Se,  minkä  tyyppistä  keskustelua  ryhmäkeskusteluissa  sitten  syntyy,  riippuu  Ivana
Markován  ym.  termejä käyttääkseni ns. ulkoisesta  ja sisäisestä  kehystämisestä  (external  and
internal  framing)  (2007,  71–79,  erityisesti  s.  73).  (On  huomattava  että  Marková  ym.
käyttämä  kehystyminen  tarkoittaa  itse  keskustelutilanteen  kehystämistä  toisin  kuin
tekemässäni  varsinaisessa  aineiston  kehysanalyysissa,  jossa  tutkimani  kehystys
kohdistuu  keskustelun  sisältöön  ja  aiheeseen.)  Ulkoinen  kehystäminen  viittaa
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esimerkiksi  työpajan  järjestelyihin  ja  keskustelutehtävien  kysymyksenasetteluun  ja
sisäinen  kehystäminen  siihen,  mitä  keskustelussa  tapahtuu  ja  millaiseksi  se
keskustelevan  ryhmän  itsensä  ymmärtämänä  ja  muokkaamana  muodostuu  (Markova
ym.  2007,  73).  Sisäisen  kehystämisen  kanssa  analoginen  käsite  on interactional  process
framing (ks. Putnam & Holmer 1992, myös Dewulf ym. 2009, 173–175).

Ulkoinen  ja  sisäinen  kehystys  vaikuttavat  luonnollisesti  toisiinsa  monin  tavoin.
Järjestelyillä  ja  suunnittelulla  olemme  dialogisissa  työpajoissamme  tarkoituksellisesti
pyrkineet  vaikuttamaan  keskustelun  luonteeseen  ja  kulkuun  (ks.  tarkemmin  luku  6),
mutta lopullisesti keskustelu muotoutuu kuitenkin osallistujien vuorovaikutuksessa. Me
työpajojen suunnittelijoina, järjestäjinä ja osallistujina, siis tutkijoina, pyrimme toisaalta
reagoimaan  tähän  vuorovaikutukseen  tarpeen  ja  tavoitteiden mukaan  sekä  työpajojen
aikana  että  niiden  välissä  muokaten  ulkoista  kehystä  esimerkiksi  alustuksilla  ja
pienryhmätehtävillä. Tarkempi kuvaus työpajatehtävistä löytyy liitteestä 1.

3.3 Tutkimus ja kehittämishankkeet

Aineistoni  on  pääasiassa  kerätty  kahden  tutkimus  ja  kehittämishankkeen  piirissä.
Ensimmäinen hanke oli nimeltään Liitoorava Tampereen kaupunkiseudun kaavoituksessa  ja
se  toteutettiin  vuosina  2004–2006.  Rahoittajina  olivat  Tampereen  kaupunkiseudun
kunnat,  Tampereen  kaupunkiseudun  aluekeskusohjelma  sekä  maa  ja
metsätalousministeriö.  (Jokinen  ym. 2007.) Tulin  itse mukaan hankkeeseen vasta  kun
sen  rahoitus  oli  jo  varmistunut,  joten  olen  jäljittänyt  hankkeen  syntyvaiheita  vuonna
2007 toteutettujen haastattelujen avulla.

Hankevalmistelu alkoi vuoden 2002 paikkeilla, kun Tampereen kaupungilla oli ollut
ongelmia liitooravan kanssa Ojalan osayleiskaavassa (ks. luku 4.5) ja useissa muissakin
kaavahankkeissa.  Kaupunki  pohti  liitooravan  suojelun  ratkaisemista  Pirkanmaan
ympäristökeskuksen kanssa  (nyk. Pirkanmaan elinkeino,  liikenne  ja  ympäristökeskus
eli ELYkeskus / ympäristönsuojelu). Ydintoimija hankkeessa oli Ari Jokinen, joka oli
tuolloin  vuoroin  työssä  Pirkanmaan  ympäristökeskuksessa  ja  vuoroin  tutkijana
Tampereen  yliopiston  aluetieteen  ja  ympäristöpolitiikan  laitoksella  (myöh.
yhdyskuntatieteiden  laitos  ja  nyk.  johtamiskorkeakoulu  /  alueiden  ja  ympäristön
politiikka).  Hankkeeseen  mukaan  lähti  myös  yliopisto  ja  hankekaavailu  laajeni  koko
kaupunkiseudun  (Tampere,  Kangasala,  Lempäälä,  Pirkkala,  Nokia  ja  Ylöjärvi,
Vesilahtea  lukuun  ottamatta5)  kattavaksi.  (Haastattelut  Kangasniemi  2007,  Vänskä
2007, Haila & Jokinen 2007.) Hankevalmistelun yhtenä  taustalla vaikuttaneena asiana
oli myös Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Tampereen kaupungin välisten suhteiden
huononeminen 2000luvun alussa erilaisten kaava ja rakennuskiistojen vuoksi ja tarve

5 Nykyisin Tampereen kaupunkiseutuun kuuluu myös Orivesi, ja kaupunkiseutu on muutenkin kasvanut
kuntaliitosten seurauksena.
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vähentää näitä ristiriitoja jonkin yhteistyöhankkeen avulla (haastattelu Haila & Jokinen
2007).

Päärahoittajaksi  saatiin  lopulta maa  ja  metsätalousministeriö. Hanketta  rahoittivat
myös  Tampereen  kaupunki,  eräät  muut  kaupunkiseudun  kunnat  sekä
aluekeskusohjelma. Hankkeen ohjausryhmässä oli kaupunkiseudun kuntien,  yliopiston
ja  rahoittajien  edustajia.  Ohjausryhmän  puheenjohtajaksi  valittiin  ympäristösihteeri
Harri  Willberg  Tampereen  kaupungilta.  Yliintendentti  Ilpo  K.  Hanski
Luonnontieteellisestä  keskusmuseosta  toimi  hankkeen  liitooravaasiantuntijana.  (A.
Jokinen ym. 2007, 7.)  Maarit Eklund valmisti hankkeen yhteydessä ympäristöpolitiikan
pro  gradu  tutkielmansa  liitooravakiistojen  käsittelystä  maakuntalehdissä  (Eklund
2007). Konsultti Kaisa Littunen toimi hankkeessa asiantuntijana dialogisten työpajojen
suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten analysoinnissa hankkeen loppuraporttia varten
(A.  Jokinen  ym.  2007;  myös  Nygren  &  Littunen  2008).  Eveliina  Asikainen  osallistui
työpajaaineistojen  keruuseen  ja  tulkintaan  hankkeen  loppuraporttia  varten.
Yhteiskuntatieteellisen  osion  tutkijana  toimi  itseni  lisäksi  Ari  Jokinen  (PAGANINI
projektin6  palkattuna  tutkijana)  ja  Marko  Schrader  teki  pro  gradu  tutkielmansa
(Schrader  2011)  edellyttämät  maastoinventoinnit  keväällä  ja  alkukesällä  2004.
Hankekokonaisuutta  johti  ympäristöpolitiikan  professori  Yrjö  Haila.  (A.  Jokinen  ym.
2007, 11.)

Hanke  nähtiin  osana  paikallista  yhteistoimintaa. Tavoitteena  oli  saada  tutkimus  ja
tutkijat  jatkuvaan  vuorovaikutukseen  kaupunkiseudun  muiden  toimijoiden  kanssa  ja
näin  edistää  yhteistoiminnallista  luonnonsuojelua.  Hankkeen  piiriin  koottiinkin
mahdollisimman  kattavasti  kaupunkiseudun  toimijoita,  jotka  olivat  tekemisissä  liito
oravan  suojelun  kanssa.  Tärkeimpiä  toimijaryhmiä  olivat  kuntien  kaavoitus  ja
ympäristötoimen  viranhaltijat  ja  luottamushenkilöt,  kuntien  metsistä  ja
yksityismetsätaloudesta  vastaavat  metsäammattilaiset,  luonnonsuojelujärjestöt  sekä
alueellinen ympäristökeskus. (A. Jokinen ym. 2007, 7, 11.)

Hanke  koostui  monista  yhteistoiminnallisista  vaiheista;  ohjausryhmän  kokousten
lisäksi  hankkeen  alussa  järjestettiin  työseminaareja,  myöhemmin  dialogityöpajoja  sekä
lopuksi  tiedotusseminaari.  Ohjausryhmän  kokouksissa,  joita  pidettiin  säännöllisesti
muutaman  kerran  vuodessa,  keskusteltiin  hankkeen  tavoitteenasettelusta  ja
tutkimussuunnitelmasta.  Työseminaareissa  (ks.  tarkemmin  Jokinen  ym.  2007,  11)
hankkeeseen  osallistuneet  kaupunkiseudun  toimijat  esittelivät  niitä  konkreettisia
ongelmatilanteita,  joita  liitooravan  suojelu  on  aiheuttanut  Tampereen
kaupunkiseudulla.  Seminaareissa  käytiin  myös  keskustelua  tutkimushankkeen
etenemisestä  ja  täsmennettiin sille asetettuja tavoitteita.  (A. Jokinen ym. 2009, 32–33.)
Dialogityöpajoja  järjestettiin  neljä  kappaletta  vuonna  2006,  niistä  tarkemmin  luvuissa
3.2 sekä 6.

6 PAGANINI eli Participatory Governance and Institutional Innovation –hanke (20042007) (ks. Haila ym.
2007 ja www.paganiniproject.net) oli EU:n kuudennen puiteohjelma rahoittama hanke.

http://www.paganini-project.net
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Hankkeen  loppuraportissa  (A.  Jokinen  ym.  2007)  esiteltiin  suuntaviivoja
toimintaohjelmalle,  jonka  avulla  liitooravan  yhteistoiminnallista  suojelua  on
mahdollista  edistää  hankkeessa  saatujen  kokemusten  perusteella  Tampereen
kaupunkiseudun toimijoiden yhteistyönä. Raporttia pyrittiin jakamaan mahdollisimman
laajalti ja hankkeen loppuessa pidettiin tiedotustilaisuus jossa raportti julkistettiin.

Toinen  tutkimus  ja  kehittämisprojekti  oli  nimeltään Liitooravapaikkojen  ennakointi
kaukokartoituksen avulla Tampereen kaupunkiseudulla ja se toteutettiin 2008–2009. HT Ari
Jokinen  oli  valmistellut  ensimmäisen  hankkeen  jatkoksi  uutta  hanketta  yhdessä
Metsäntutkimuslaitoksen  (Metlan)  vanhemman  tutkijan,  MMM  Ari  Nikulan  kanssa,
jolla  oli  kokemusta  elinympäristömallinnuksista7.  Tampereen  kaupunkiseudun
rakennemallityö8 oli sopivasti tekeillä samaan aikaan, mikä osaltaan motivoi toimijoita
mukaan.  Rahoittajiksi  saatiin  Tampereen  kaupunkiseudun  kunnat,  Pirkanmaan
ympäristökeskus  ja  Hämeen  tiepiiri.  Ympäristöministeriö  ei  yrityksistä  huolimatta
kiinnostunut rahoittamaan hanketta. Hankkeen tavoitteena oli saada käsitys liitooravan
elinympäristöistä  ja  niiden  kehittymisestä  Tampereen  kaupunkiseudulla  vuoteen  2030
saakka. Tarkoituksena oli tuottaa ennakoivaa tietoa yhdyskuntasuunnittelua  ja metsien
hoitoa  varten  siten,  että  tulokset  palvelisivat  etenkin  kaupunkiseudun  kuntien
kaavoitushankkeita  ja  kaupunkiseudun  maankäytön  rakennesuunnittelua.  (A.  Jokinen
ym. 2010b, 5–6.)

Tampereen  yliopistossa  hankkeesta  vastasi  Ari  Jokinen.  Metlan Ari  Nikula  vastasi
satelliittikuviin  ja  monilähdeaineistoon  perustuvan  ennustemallin  laatimisesta.  Itse
osallistuin  hankkeessa  yhteistoimintaan,  työpajojen  järjestämiseen  ja  analysointiin.
Tampereen  yliopistossa  hankkeen  tutkijoina  toimivat  lisäksi  FM  Eveliina  Asikainen
(työpajat,  seminaari  ja  analyysi  loppuraporttia  varten),  konsultti  Kaisa  Littunen
(työpajojen  fasilitointi  ja  analyysi  loppuraporttia  varten),  FM,  biologi  Piia  Tersa
(metsäsuunnitteluaineistoon  perustuvan  elinympäristömallin  laadinta,  ilmakuva
analyysit ja maastotyöt) sekä luontokartoittaja Vesa Salonen (satelliittikuviin perustuvan
ennustemallin  testaukseen  liittyneet  maastokartoitukset).  Hanke  kytkeytyi  Tampereen
yliopistossa  professori  Yrjö  Hailan  johtamaan  ja  Suomen  Akatemian  rahoittamaan

7 Itse olin hankkeen valmistelun aikaan vanhempainvapaalla.
8 Rakennemallityö aloitettiin vuonna 2008, ja se oli osa Tampereen kaupunkiseudun aluekehittämistä ja
seutustrategian toteuttamista. Rakennemalli on maankäytön suunnittelun työkalu ja sen suunnittelussa
keskityttiin alueidenkäytön päälinjoihin. Rakennemallissa korostuivat kaupunkiseudun kasvua ja kehitystä
mahdollistavat rakenteelliset kysymykset, kuten elinkeinojen kehitysedellytykset, rakentamisen mitoitus ja
sijoittamisperiaatteet, keskus ja palveluverkko osana kaupunkirakennetta, liikenteen järjestelyt sekä
viherrakenteen kehittäminen. Lisäksi tutkittiin asemakaavoitettavien alueiden ja hajarakentamisen suhdetta.
Rakennemallin tarkoituksena oli määritellä puitteet yksityiskohtaisemmalle maankäytön suunnittelulle sekä
toimia kuntien tahdonilmaisuna maakuntakaavoituksen suuntaan. (Tampereen kaupunkiseutu & Pöyry 2008.)
Ruokolaisen & Kolehmaisen (2010) mukaan rakennemallityössä oli kyse pyrkimyksestä eheyttää
kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta.
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luonnonsuojelupolitiikan  tutkimuskokonaisuuteen9,  josta  itse  sain  tuolloin  palkkani.
Hankkeen liitooravaasiantuntijoina toimivat dosentti Ilpo K. Hanski (ohjausryhmä) ja
Marko Schrader  (metsäsuunnitteluaineistoon perustuvan mallituksen  suunnittelu).  (A.
Jokinen ym. 2010b, 5–7.) Hankkeen tuloksena syntyi loppuraportin ja dialogityöpajojen
lisäksi  toimijoille  luovutettua  ja  loppuraportissa  osittain  julkaistua  karttaaineistoa
kaupunkiseudun  liitooravan  elinympäristömallista  sekä  metsäsuunnitteluaineistoon
perustuvia ennustekarttoja  liitooravien elinympäristöjen sijoittumisesta nyt  ja vuonna
2030 tietyillä kaavoituksen kannalta tärkeillä alueilla (ks. A. Jokinen ym. 2010b).

9 Luonnon suojelu ja luonnon politiikka: kansalaiskeskustelun merkitys prioriteettien määrittelyssä
kaikenkattavan luonnonsuojelun aikakaudella 2008–2011, rahoittajana Suomen Akatemia (projekti 122 306)
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4  Liitooravan poliittinen lähihistoria

4.1 Liitooravan suojelu ennen luontodirektiiviä

Liitooravaa  pidettiin  luontodirektiiviin  liittämiseen  saakka  jokseenkin
harmittomana,  suojelun  ansaitsevana  vanhojen  metsien  lajina  (tosin  jo  vuonna  1940
julkaistussa  eläinkirjassa  se  mainitaan  myös  puistojen  ja  pihojen  asukiksi  (Kivirikko
1940)).  Toisin  kuin  oravaa,  liitooravaa  ei  ole  koskaan  metsästetty  turkiseläimenä.
Vuonna  1923  liitoorava  liitettiin  Suomen  ensimmäisen  luonnonsuojelulain
rauhoitettujen  eläinten  listaan,  johon  kuului  pääosin  ”harmittomia”  lajeja,  joita  ei
metsästetty. Listan lajit oli suojeltu suoralta vahingoittamiselta, mutta niiden elinpiirejä
ei laissa suojeltu. (Nygren 2007a.)

Huoli siitä, että liitoorava kärsii metsien hakkuista ja että maamme liitooravakanta
voisi siksi olla vähenemässä, heräsi  toisen maailmansodan jälkeen. Ensimmäiset tiedot
vähenemisestä  perustuivat  luontoharrastajien  ja  riistanhoitajien  havaintoihin.  (Nygren
2007a.) Lauri Siivonen kuvasi tuolloista käsitystä Suuressa nisäkäskirjassa seuraavasti:

Varsinkin  lepikot  ja  palokärjen  kolot  ovat  kuitenkin  käyneet  meillä  vuosi
vuodelta  yhä  harvalukuisemmiksi.  On  mahdollista,  että  yksin  tämä  jo  riittää
selitykseksi  siihen,  miksi  liitoorava  on  harvinaistunut  suorastaan  uhkaavassa
määrässä miltei koko maassamme. Tosin tämä kolojen asukas voi korvata suuret
ontot puut pöntöllä ja muilla ihmisten rakennelmilla ja rakentaa jopa pallomaisen
pesän  kuusen  oksalle,  mutta  ilman  sopivia  ruokapuita  se  ei  tule  toimeen.
(Siivonen 1956, 444–5)

Myös Luonnon ystävä (myöh. Luonnon tutkija) lehden kirjoituksissa esiteltiin kysely ja
riistanhoitotilastoja liitooravan vähenemisestä.

Metsänhoito  alkoi  tehostua  Suomessa  1950luvulta  alkaen.  Monet  metsätalouden
tehostamisohjelmat kuten metsätalouden rahoitusohjelma MERA käynnistettiin 1960
luvulla.  MERAkaudella  (1960–1975)  avohakkuu,  koneellinen  maanmuokkaus  ja
männyn  viljely  yleistyivät  nopeasti.  (KetoTokoi  2006.)  Metsikkömetsätalouden  ja
avohakkuiden  myötä  Suomen  metsät  muuttuivat  radikaalisti  monikerroksisista  ja
monilajisista  tasaikäisemmiksi  ja  yksilajisemmiksi  (Kuuluvainen  &  Nikinmaa  2006).
Lahopuiden  ja  vanhojen  puiden  osuus  on  huomattavasti  pienentynyt  (Pennanen  &
Kuuluvainen  2006)  ja  liitooravan  kannan  pieneneminen  liittyy  tähän  metsien
muutokseen (I.K. Hanski 1998; 2006; I.K. Hanski ym. 2001; Rassi 2001).
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WWF Suomi julkaisi ensimmäisen listan Suomen uhanalaisista lajeista vuonna 1975,
ja  siinä  liitoorava  oli  luokiteltu  vaarantuneeksi  (Borg  &  Malmström  1975).  Vuonna
1982  julkaistiin  ensimmäinen  tieteellinen  artikkeli  liitooravakannan  kehityksestä.
Artikkelissa todettiin kannan pienentyneen (Hokkanen ym. 1982.) WWF Suomi perusti
vuonna  1984  liitooravatyöryhmän  selvittämään  ja  seuraamaan  liitooravan  kannan
kehitystä. (Maailman Luonnon Säätiön…  1996)

Ympäristöministeriö  julkaisi  ensimmäisen  uhanalaisluettelon  vuonna  1985.  Liito
orava luokiteltiin siinä taantuneeksi, silmälläpidettäväksi lajiksi, jonka kannan arvioitiin
vähentyneen  1930luvulta  alkaen  (Uhanalaisten  eläinten  ja  kasvien  suojelutoimikunta
1986). Vuonna 1991 uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietinnössä
nostettiin  aiempaa  voimakkaammin  esille  metsätalous  tärkeimpänä  uhanalaisuuden
syynä.  Liitoorava  oli  mietinnön  mukaan  osoittautunut  monin  paikoin  arvioitua
yleisemmäksi,  mutta  siinä  todettiin,  että  metsätalous  kaventaa  jatkuvasti  sen
elinympäristöä. Mietinnössä esitettiin, että jatkuva seuranta on tarpeen ja että seurantaa
varten  olisi  kehitettävä  toimiva  järjestelmä.  Liitoorava  luokiteltiin  edelleen
silmälläpidettävien  luokkaan  merkinnällä  St,  taantuneet  (Uhanalaisten  eläinten  ja
kasvien seurantatoimikunta 1991).

WWF:n  liitooravatyöryhmän  raportti  julkaistiin  vuonna  1996.  Yleisökyselyiden  ja
Riista  ja  kalatalouden  tutkimuslaitoksen  kyselyiden  perusteella  kanta  arvioitiin
voimakkaasti  taantuneeksi,  ja  parimääräksi  arveltiin  40 000–50 000  paria.  (Maailman
Luonnon Säätiön…  1996.)

4.2 Luontodirektiivi ja Suomen uusi luonnonsuojelulaki

1990luvulla  luonnonsuojelun  poliittinen  voima  kasvoi.  Tätä  muutosta  voi  kuvata
siirtymiseksi  kohdespesifistä  suojelusta  (targetspecific  conservation)  suojelusta  kattavaan
luonnonsuojeluun (comprehensive conservation) (Haila ym. 2007, 21):

Traditionally, the targets of nature conservation were either specified protected
species or areas set aside from all productive activities as nature reserves. Species
and  areas  remain  focal  points  in  conservation,  but  the  shift  to  comprehensive
conservation means  that  conservation needs  are  framed  in  a  new  way:  on  the
one  hand,  what  is  protected  and  why  is  defined  through  systematic,
comprehensive assessment and classification (Red Data Lists  [… ]);  and on  the
other hand, the ecological context of protected species and areas is emphasized.

Liitooravan  suojelu  on  yksi  esimerkki  tästä  siirtymästä.  Vuonna  1995,  Suomen
liittyessä Euroopan Unioniin, liitoorava liitettiin EU:n luontodirektiivin (92/43/ETY)
tiukasti suojeltujen lajien liitteeseen, mikä merkitsi suuren muutoksen alkua liitooravan
suojelussa.  Vuoden  1923  Suomen  luonnonsuojelulain  säädös,  joka  suojeli  liito
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oravayksilöitä  tappamiselta,  on  vaihtunut  Euroopan  laajuiseen  direktiiviin  jossa  liito
oravien elinpiiri on suojeltava aina ja kaikkialla missä lajia EU:n alueella esiintyy.

Alkuperäinen Euroopan  talousyhteisön  luonut Rooman  sopimus vuodelta 1957  ei
sisältänyt  mitään  ympäristöpolitiikkaan  tai  lainsäädäntöön  liittyvää.  Vuonna  1971
laadittiin  ensimmäinen  ympäristöpoliittinen  dokumentti,  EY:n Communication  on
Community  environmental  policy.  (Krämer  2007,  4;  Wurzel  2008,  260–262.)  Noin  1980
luvun  puoliväliin  saakka  Euroopan  yhteisön  jäsenmaat  olivat  sitä  mieltä,  että
luonnonsuojelun olisi parempi olla vain jäsenmaiden toimivallassa (Krämer 2007, 196;
Wurzel 2008, 260–262).

Euroopan  neuvostossa  neuvoteltiin  1970luvulla  Bernin  sopimukseksi  kutsuttu
Euroopan  laajuinen  luonnonsuojelusopimus  (Convention  on  the  Conservation  of
European  Wildlife  and  Natural  Habitats  1979).  Sopimus  avattiin  allekirjoitettavaksi
vuonna  1979  (jolloin  Suomikin  allekirjoitti  sen)  ja  se  astui  voimaan  vuonna  1982.
Vuonna 1979 hyväksyttiin lintudirektiivi. Euroopan laajuista luonnonsuojelupolitiikkaa
ja  lainsäädäntöä  alettiin  valmistella  1980luvulla  Bernin  sopimuksen  täytäntöön
panemiseksi.  Euroopan  komissio  laati  direktiiviehdotuksen  EU:n  huippukokoukselle
vuonna  1988,  ja  neljän  vuoden  neuvottelujen  jälkeen  Luontodirektiivi  hyväksyttiin
vuonna  1992.  (Ripa  di  Meana  1992.)  Luontodirektiivillä  pyritään  toteuttamaan  paitsi
Bernin  sopimuksen  myös  Rion  sopimuksen  (Rio  Declaration  on  Environment  and
Development, 1992) päämääriä biodiversiteetin suojelusta.

Luontodirektiivissä  on  sekä  alue  että  lajisuojelua  koskevia  pykäliä  ja  tavoitteita.
Aluesuojelu rakentuu Natura2000alueverkoston varaan, ja lajisuojelu perustuu tiukasti
suojeltujen eläinlajien  (liite  IV(a))  ja kasvilajien  (liite  IV(b))  suojeluun. Näitä  lajilistoja
on täydennetty käytännössä silloin kun uusia valtioita on liittynyt Euroopan Unioniin,
mutta  yhtäkään  lajia  ei  ole  listoilta  vielä  poistettu,  ja  se  vaatisikin  kaikkien  maiden
yksimielisyyden (Luontodirektiivin artikla 19).

Luontodirektiivin  päätavoitteena  on  yhteisön  tärkeinä  pitämien  luontotyyppien  ja
lajien suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen. Suotuisan suojelutason käsite
on direktiivin luonnonsuojeluoikeuteen tuoma keskeinen uudistus (Suvantola & Similä
2011,  43).  Lajien  suotuisa  suojelutaso  on  määritelty  luontodirektiivin  artiklassa  1
kohdassa e):

Suojelun taso katsotaan suotuisaksi kun:
–  kyseisen  lajin  kannan  kehittymistä  koskevat  tiedot  osoittavat,  että  tämä  laji

pystyy  pitkällä  aikavälillä  selviytymään  luonnollisten  elinympäristöjensä
elinkelpoisena osana,

ja
–  lajin  luontainen  levinneisyysalue  ei  pienene  eikä  ole  vaarassa  pienentyä

ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa,
ja
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– lajin kantojen pitkäaikaiseksi säilymiseksi on  ja  tulee  todennäköisesti olemaan
riittävän laaja elinympäristö.

Suotuisan suojelutason käsite on keskeinen osa  luontodirektiivin  tulkintaa  ja myös
suunnitteluvaran  ulottuvuuksien  hahmottamista  liitooravan  ja  muidenkin  direktiivin
suojelemien  lajien  kohdalla.  Suvantolan  &  Similän  mukaan  (2011,  290)  suotuisan
suojelutason arvioinnissa on otettava huomioon suojelutason oletettavissa oleva kehitys
ja  noudatettava  varovaisuusperiaatetta.  Pasi  Kallio  (2001)  on  analysoinut  suotuisan
suojelutason  käsitettä  oikeustieteen  näkökulmasta.  Kallion  mukaan  käsite  on
kunnianhimoinen  yritys  vastata  luonnonsuojelun  haasteeseen,  jonka  luonto
dynaamisena  systeeminä  asettaa.  Suotuisan  suojelutason  käsitteen  määritelmä  ei  ole
sidottu  pysyviin  kriteereihin,  vaan  se  määräytyy  kulloinkin  luonnossa  vallitsevien
olosuhteiden  mukaan.  (emt.,  42–43.)  Kallion  mukaan  käsite  ei  ole  puhtaasti
oikeudellinen  eikä  biologinen,  vaan  sen  sisältö  muodostuu  molempien
yhteisvaikutuksesta  (emt.,  108).  Suotuisan  suojelutason  käsite  on  siis  tavoite.  Käsite
itsessään  ei  anna  ohjeita  niistä  keinoista,  joiden  avulla  se  voidaan  saavuttaa,  vaan
keinojen  määritteleminen  jää  luontodirektiivin  soveltamisen  ja  kansallisen  sääntelyn
tehtäväksi  (emt.,  56).  Suotuisan  suojelutason  käsite  voidaan  Kallion  mukaan  jakaa
karkeasti  kahtia  siten,  että  suojelutasolla  tarkoitetaan  erilaisten  tekijöiden
yhteisvaikutusta  ja  suotuisuudella  tämän  yhteisvaikutuksen  jäämistä  alle  vahingollisen
tason.  Suotuisa  suojelutaso  ei  kuvaakaan  luonnossa  vallitsevaa  staattista  tilannetta,
koska  suotuisuuteen  vaikuttavat  tekijät  ovat  jatkuvassa  muutostilassa.  (emt.,  108.)
Kallio esittää, että keinona  suotuisan suojelutason  toteuttamiselle voisi olla  tavoitteen
hajauttaminen  osatavoitteiksi,  jolloin  lähtökohtana  voisi  olla  alueellisten  esiintymien
turvaaminen.  Suojelutason  seuranta  ja  seurantaan  kytkeytyvät  toimenpiteet  nousevat
tällöin keskeiseen asemaan. (emt., 110–111.)

Tällainen  suojelun  tavoitteiden  määrittely  lisää  huomattavasti  suojelun
suunnitteluvaraa  kansallisella  ja  paikallisella  tasolla,  mutta  liitooravan  suojelussa
tarrauduttiin vain yhteen suojelukeinoon,  lisääntymis  ja  levähdyspaikkojen suojeluun.
Tähän johtaneista syistä kerron lisää jäljempänä.

Luontodirektiivin lajisuojelun perustana ovat pyynnin ja häirinnän kiellot (Suvantola
&  Similä  2011,  43),  mutta  direktiivi  sisältää  myös  muita  suojelun  keinoja.
Luontodirektiivin  tiukasti  suojeltuja  eläinlajeja  (IV(a)liitteen  lajeja)  koskeva  2.  artikla
kuuluu seuraavasti:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet liitteessä IV olevassa
a  kohdassa  olevia  eläinlajeja  koskevan  tiukan  suojelujärjestelmän
käyttöönottamiseksi niiden luontaisella levinneisyysalueella ja kiellettävä:
(a) kaikki  näiden  lajien  yksilöitä  koskeva  tahallinen  pyydystäminen  tai

tappaminen luonnossa;



46 NINA V. NYGREN

(b) näiden  lajien  tahallinen  häiritseminen  erityisesti  niiden  lisääntymis,
jälkeläistenhoito, talvehtimis ja muuttoaikana;

(c) tahallinen munien hävittäminen tai ottaminen luonnosta;
(d) lisääntymis tai levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen.

2. Jäsenvaltioiden  on  kiellettävä  näiden  lajien  luonnosta  otettujen  yksilöiden
hallussapito,  kuljetus,  kaupan  pitäminen  tai  vaihtaminen  ja  tarjoaminen
myytäväksi tai vaihdettavaksi, lukuun ottamatta niitä yksilöitä, jotka on otettu
laillisesti ennen tämän direktiivin täytäntöönpanoa.

Liitooravan  kohdalla  suojeluongelmat  ovat  erityisesti  kietoutuneet  kohtaan  (d),
lisääntymis  ja  levähdyspaikkojen hävittämisen ja heikentämisen kieltoon. Tämä kielto
on  poikkeuksellisen  tiukka  –  kaikki (eivätkä  vain  erikseen  määritellyt)  lisääntymis  ja
levähdyspaikat  on  suojeltu  sekä  hävittämiseltä  että  heikentämiseltä.  Kiellosta
poikkeamiselle  on  myös  varsin  ankarat  ehdot,  jotka  löytyvät  luontodirektiivin  16
artiklan 1. kohdasta:

16 artikla

1. Jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole ja jollei poikkeus haittaa kyseisten lajien
kantojen  suotuisan  suojelun  tason  säilyttämistä  niiden  luontaisella
levinneisyysalueella,  jäsenvaltiot  voivat  poiketa  12,  13  ja  14  artiklan  ja  15
artiklan a ja b alakohdan säännöksistä:

(a) luonnonvaraisen  eläimistön  ja kasviston  suojelemiseksi  ja  luontotyyppien
säilyttämiseksi;

(b) erityisen merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi, jotka koskevat viljelmiä,
karjankasvatusta, metsiä, kalataloutta sekä vesistöjä ja muuta omaisuutta;

(c) kansanterveyttä  ja  yleistä  turvallisuutta  koskevista  tai  muista  erittäin
tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien sosiaaliset
ja  taloudelliset  syyt,  sekä  jos  poikkeamisesta  on  ensisijaisen  merkittävää
hyötyä ympäristölle;

(d) näiden  lajien  tutkimus  ja  koulutus,  uudelleensijoittamis  ja
uudelleenistuttamistarkoituksessa  ja  näiden  tarkoitusten  kannalta
tarvittavien  lisääntymistoimenpiteiden  vuoksi,  mukaan  lukien  kasvien
keinotekoinen lisääminen;

(e) salliakseen  tarkoin  valvotuissa  oloissa  valikoiden  ja  rajoitetusti  tiettyjen
liitteessä  IV  olevien  lajien  yksilöiden  ottamisen  ja  hallussapidon
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten määrittelemissä rajoissa.

Poikkeamisperusteita  kuvataan  ”kolmen  kohdan  testinä”  (Environmental  DG…
2007, 54–63). Yleisiä edellytyksiä on kaksi: 1) mitään muuta vaihtoehtoa ei hankkeelle
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ole  ja  2)  poikkeaminen  ei  saa  haitata  lajin  kantojen  suotuisaa  suojelutasoa.  Näiden
lisäksi  3)  hankkeen  tavoitteiden  tai  perusteiden  on  oltava  vähintään  yhden  a)  –  e)  
kohdan tavoitteen tai perusteen mukainen.

Haastattelemani luonnonsuojeluasiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että kun vuonna
1993  ympäristöministeriössä  alettiin  valmistella  Suomen  liittymistä  EU:hun,
luontodirektiivin  vaikutuksista  ja  ongelmista  oli  olemassa  vain  hyvin  vähän  tietoa.
Tietoa  ei  ollut  ehtinyt  kertyä  vielä  muissakaan  jäsenmaissa,  eikä  mitään  koulutusta
järjestetty  uusille  jäsenmaille  (haast.  Ympäristöneuvos  Esko  Jaakkola  (YM)10  2005).
Vaikutusten ennustaminen tiedettiin vaikeaksi jo tuolloin:

Elinympäristödirektiivin [nykyisin  luontodirektiivin] konkreettisia  vaikutuksia  on
vaikea  arvioida,  koska  direktiivi  on  monessa  kohdin  tulkinnanvarainen.  Vasta
soveltamiskäytännöistä  on  mahdollista  saada  tarkempaa  tietoa  siitä,  miten
direktiiviä  on  tulkittu  jäsenvaltioissa  ja  miten  komissio  on  suhtautunut
kansallisiin tulkintoihin.
(Pokka 1995, 1383).

Suomen  liittymisvalmisteluissa  tarkistettiin  luonnonsuojelun  osalta  mm.  luonto  ja
lintudirektiivien  lajiliitteiden  listat  ja  mietittiin, mitä  sinne pitäisi  lisätä  ja  minkä  lajien
kohdalta  pyytää  poikkeuksia.  Jaakkolan  mukaan  suurin  uusien  jäsenmaiden  huoli
tuolloin oli että liitteistä puuttui näille maille ominaisia ja tärkeitä lajeja. (haast. Jaakkola
(YM)  2005.)  Tanskan  pohjoispuolisia  lajeja  ja  luontotyyppejä,  mm.  boreaaliselle
vyöhykkeelle tyypillisiä lajeja, ei direktiivien liitteistä aiemmin löytynyt (Similä 1995, 36;
haast. Jaakkola (YM) 2005). Suomen lisäysesitykset lajilistaan – naali, saimaannorppa ja
liitoorava – on tässä valossa helppo ymmärtää.

Haastatteluiden  perusteella  liitoorava  joutui  luontodirektiivin  tiukasti  suojeltujen
lajien listalle tavallaan vahingossa. Liitooravaa pidettiin erikoisena siperialaisena lajina,
ja  sitä ei esiintynyt muissa silloisissa EU:n  jäsenmaissa. Uhanalaiskartoituksissa  laji oli
merkitty  silmälläpidettäväksi,  kanta  vähentyneeksi  ja  liitooravien  elinympäristöjen
suojelu  oli  todettu  tärkeäksi,  joten  liitoorava  sopi  luontodirektiivin  IIliitteeseen
(”Yhteisön  tärkeinä  pitämät  eläin  ja  kasvilajit,  joiden  suojelemiseksi  on  osoitettava
erityisten  suojelutoimien  alueita”  eli  Natura2000alueita).  Lisäksi  liitoorava  oli  jo
Suomen  luonnonsuojelulaissa  rauhoitettu  laji,  joten  tuntui  luontevalta  ehdottaa  sitä
myös  luontodirektiivin  IV(a)liitteeseen  (”Yhteisön  tärkeinä  pitämät  eläinlajit,  jotka
edellyttävät  tiukkaa  suojelua”).  Näistä  liitteiden  uusista  lajeista  ei  syntynyt  edes
keskustelua,  vaan  erimielisyyksiä  ympäristöministeriön  ja  maa  ja
metsätalousministeriön  välillä  oli  eniten  suurpetojen  ja  metsästettävien  lintujen

10 Haastattelun aikaan Esko Jaakkola toimi ympäristöministeriön Luontoympäristöosaston luonnonsuojelun
kansainvälisessä ryhmässä, ja hän oli ollut Euroopan komission kansallinen asiantuntija vuosina 1996–1998
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kohdalla. (Haast. Jaakkola (YM) 2005, Veikko Marttila (MMM)11 2005, Jussi Laanikari
(MMM)12  2005,  Markku  Tornberg  (Maa  ja  metsätaloustuottajain  Keskusliitto
(MTK))13  2005,  Pulliainen  (kansanedustaja  (vihr.)14  2005;  Rassi  (YM)15  2006.)  Myös
esimerkiksi Jukka Similä kiinnittää vuoden 1995 lyhyessä artikkelissaan lajilistojen osalta
huomiota ainoastaan metsästettäviin lajeihin (Similä 1995, 37).

EU:n  luontodirektiivi  pantiin  toimeen  Suomessa  uudella  luonnonsuojelulailla
(Luonnonsuojelulaki  20.12.1996/1096).  Tärkeimmät  liitooravaa  koskevat  säädökset
ovat  pykälä  suotuisasta  suojelutasosta  (LSL  5§),  erityissäännös  lisääntymis  ja
levähdyspaikkojen suojelusta (LSL 49.1§) ja Natura 2000 kohteista (LSL 10 luku) (HE
79/1996) sekä pykälä valtion korvausvelvollisuudesta (LSL 53 §).

EU:n  direktiivit  tulisi  sovittaa  kansalliseen  lainsäädäntöön  siten,  että  käytetään
samoja määritelmiä kuin direktiivissä. Näin voidaan mm. estää kansallisten tulkintojen
vaikutukset EUtason  sääntelyyn.  (Kallio 2001, 65–66.)  Suomen  luonnonsuojelulakiin
pujahti kuitenkin omintakeinen tulkinta  lisääntymis  ja levähdyspaikan suojelusta,  joka
aiheutti  epävarmuutta  lain  toimeenpanoon  ja  liitooravien  suojeluun  monen  vuoden
ajan.

Pykälässä LSL 49.1§ oli alun perin muotoilu,  jonka mukaan suojeltuja olisivat vain
selvästi  luonnossa  havaittavat  lisääntymis  ja  levähdyspaikat.  Tämä  aiheutti  kahdenlaista
epäselvyyttä:  sana luonnossa  aiheutti  epävarmuutta siitä, ovatko esimerkiksi  liitooravan
pesäpöntöissä  ja rakennuksissa olevat pesäpaikat luonnollisia  (eli suojeltavia) vai eivät.
Selvästi  havaittavat puolestaan tulkittiin niin,  että vain selkeästi havaittavat kohteet olisi
suojeltava.  Tällaista  tulkintaa  luontodirektiivi  ei  kuitenkaan  tunne.  Muotoilu  olikin
suomalainen  tulkinta  suhteessa  rangaistavuussäännöksiin,  ja  sille  oli  haettu
(epävirallista) tukea komissiolta. Hallituksen esityksessä (79/1996) todetaan, että

 Komissiosta  saadun  tulkintaohjeen  mukaan [lisääntymis  ja  levähdyspaikkojen
heikentämisen  ja  hävittämisen]  kielto  tarkoittaa  vain  luonnossa  selvästi  havaittavia
lisääntymis ja levähdyspaikkoja.

Lauri  Nordberg,  tuolloin  ympäristöministeriön  vanhempi  hallitussihteeri,  oli
valmistelemassa  luonnonsuojelulakia.  Nordbergin  mukaan  (sähköposti  20.7.2009)
Suomessa  epäiltiin,  että  luontodirektiiviin  yritettiin  ”salakuljettaa”  liian  tiukkoja

11 Veikko Marttila toimi haastattelun aikaan ja toimii edelleen maa ja metsätalousministeriössä
ympäristöjohtajana Luonnonvaraosaston Luonnonvara ja vesitalousyksikössä, tehtävänään luonnon ja
ympäristönsuojelun koordinointi maa ja metsätalousministeriössä sekä luonnonvarojen kestävä käyttö
12 Jussi Laanikari toimi haastattelun aikaan ja toimii edelleen maa ja metsätalousministeriön ylitarkastajana, ja
hän toimi mm. MMM:n liitooravatyöryhmän sihteerinä.
13 Markku Tornberg oli haastattelun aikaan ja on edelleen MTK:n ympäristö ja maapoliittisen ryhmän johtaja.
14 Erkki Pulliainen oli haastatteluna aikaan vihreiden kansanedustaja Oulusta, kansanedustajana hän on ollut
vuodesta 1987. Lisäksi hän on toiminut Oulun yliopiston eläintieteen professorina 1975–2001, jolloin hän
osallistui myös kansainväliseen ja Euroopan laajuiseen luonnonsuojeluyhteistyöhön, muun muassa
luontodirektiivin luonnosteluun.
15 Pertti Rassi oli haastattelun aikaan ympäristöneuvos ympäristöministeriössä.
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määräyksiä,  ja  niinpä  eräitä  ongelmallisia  sanamuotoja  koskien  päätettiin  konsultoida
komission  virkamiehiä.  Yksi  ongelmallisista  sanamuodoista  koski  lisääntymis  ja
levähdyspaikkojen  suojelua.  Nordbergin  mukaan  (emt.)  pelättiin,  että  suomalaiset
syyllistyisivät  rikokseen,  jos  vahingossa  tuhotaan  jonkun  tavallisen  lajin  yksilön,
esimerkiksi viitasammakon, lisääntymis tai levähdyspaikka. Tämä kritiikki otettiin esille
komission virkamiesten kanssa käydyissä keskusteluissa:

He vastasivat, että direktiiviä pitää tulkita järjellä ja että säännös tietysti tarkoittaa
vain  sellaisia  lisääntymis  ja  levähdyspaikkoja,  jotka  ovat "clearly  visible".  Tämän
jälkeen  lisäsin  sanat "selvästi  luonnossa  havaittavat"  tekstiin  ja  tämä  selvennys  sai
yleistä kiitosta Suomessa. Englanninkielinen käännös toimitettiin komissiolle eikä
heillä ollut huomauttamista tästä sanamuodosta.
(sähköposti Nordberg, 20.7.2009)

Täsmennys näkyy  ensimmäisen kerran vuonna  1995  luonnonsuojelulakityöryhmän
tarkistetussa  mietinnössä  (Luonnonsuojelulakityöryhmä  (LSL  TR)  1995,  28),  ja  se
päätyi siis tätä kautta Suomen luonnonsuojelulainsäädäntöön.

Toinen  myöhemmin  liitooravan  kohdalla  kiistanalaiseksi  osoittautunut  kohta  on
korvausvelvollisuus. LSL 53 §:n nojalla ei voi saada korvausta muista päätöksistä kuin
niistä, jotka siinä on erikseen mainittu, eikä pykälässä ole viittausta LSL 49 §:ään. Näin
ollen  lisääntymis  ja  levähdyspaikkojen hävittämis  ja heikentämiskiellon aiheuttamista
suojeluhaitoista  ei  aluksi  voinut  saada  korvausta.  (Similä  1997,  189.)  Kahden
haastatellun  mukaan  tämä  johtui  siitä,  ettei  laatimisajankohtana  haluttu  kuormata
valtion maksettavaksi liikoja luonnonsuojelukorvauksia:

[… ]  suomalaisen  järjestelmän  mukaan  tietyistä  suojelumenetelmistä  pitäis  sitte
maksaa korvauksia ja sitähän ei olla mitotettu siihen vuoden 96 rahotusraamiin
eli luonnonsuojelun rahotusohjelmaan, joka menee vuoteen 2007 asti jossa on se
vähän  yli  puoli  miljoonaa  euroa  eli  3.2  miljardia…   markkaa  niin  siihen  ei  oltu
tavallaan oltu korvamerkitty mitään liitooravalle [… ]
(Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL),16 haastattelu 2005.).

[… ]  sen  verran  minä  siitä  tiiän  se  oli  siitä  vuosien  95  ja  96  keskusteluista
muistankin sen hyvin. Niin silloin niinku tuota ilmoitettiin, että että rahhaa ei ole.
[… ]  keväällä  95  päätettiin,  että  budjeteista  leikataan,  [… ]  hillittömästi
juustohöyläperiaatteella rahaa. [… ]. Elikkä se sattui juuri siihen saumaan ja siit oli
seurauksena,  että  se  oli  valtiontaloudellisista  syistä…   se  piikki  [… ]  kohdistui
tuota  toi…   tuota  maanomistajiin,  metsänomistajiin  niin  poispäin.  Se  oli  siis

16 Tapani Veistola toimi haastattelun aikaan Suomen luonnonsuojeluliiton luonnonsuojelusihteerinä (nykyään
erityisasiantuntijana).
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niinku  yhteydessä  laman  jälkeiseen  poliittiseen  tilanteeseen.  Budjetit  oli
alijäämäisiä ja…  tuota elettiin velaksi.
(Erkki Pulliainen, kansanedustaja (vihr.) haastattelu 2005)

Vaikka  muista  luonnonsuojelulakiin  liittyvistä  korvausasioista,  mm.
korvauskynnyksestä, keskusteltiin eduskunnassa vilkkaasti, ei 49§:n mukaisen suojelun
puuttumiseen  korvauspykälästä  53§  kiinnitetty  huomiota  luonnonsuojelulakia
laadittaessa, eikä asiaa otettu esille esimerkiksi valiokuntalausunnoissa  (LaVL 12/1996
vp; MmVL 13/1996 vp; PeVL 21/1996 vp; YmVM 8/1996 vp).

Toinen  liitooravan suojelun kannalta  tärkeä  lainmuutos oli vuonna 2000 voimaan
tullut uusi maankäyttö  ja rakennuslaki. Luonnonsuojelun ja maankäytön suunnittelun
kannalta  keskeistä  ja  uutta  tässä  laissa  oli  se,  että  alueiden  käytön  suunnittelun
tavoitteisiin  (5§)  lisättiin ”luonnon  monimuotoisuuden  ja  muiden  luonnonarvojen  säilyminen”.
Lisäksi  pykälät  kaavoituksen  vuorovaikutteisuudesta  (6§  ja  8.  luku)  ja  vaikutusten
arvioinnista  (9§)  ovat  muuttaneet  kaavoitusprosesseja.  Maankäyttö  ja  rakennuslaki
horjutti  perinteisiä  valtaasetelmia  ja  muutti  kaavasuunnitteluprosessiin  osallistuvien
toimijoiden asemia (Leino 2006, 12; Mäkinen 2007). Uusi laki antoi kunnille enemmän
valtaa  kaavoituksessa,  kun  kaavoja  ei  tarvinnut  enää  alistaa  ympäristöministeriön
hyväksyttäväksi  (Bäcklund  ym.  2002).  Toisaalta  kaavojen  valvonta  siirtyi  alueellisten
ympäristökeskusten  (nyk.  ELYkeskusten)  neuvottelevaan  ohjaukseen  ja
tuomioistuinten kautta tapahtuviin valituksiin (Mäkinen 2007).

4.3 Ensimmäiset liitooravakonfliktit

Liitooravan  politisoituminen  eli  nousu  julkiseen  keskusteluun  tapahtui  vähitellen.
Joitakin maankäytön suunnittelun liitooravaongelmia tihkui ympäristöministeriöönkin
saakka  jo  1990luvun  alkupuolella  mm.  Kainuussa,  Jyväskylässä  ja  Tampereen
teknillisen  yliopiston  laajennuksessa  (Haast.  Korhonen  (YM)17  2006),  mutta  liito
oravan  esiinnousu  julkiseksi  eläimeksi  tapahtui  varsinaisesti  vasta  1990luvun
loppupuolella.

Liitoorava  nousi  suojelukiistan  keskuseläimeksi  ensimmäisen  kerran  paikallisissa
hakkuukiistoissa  VarsinaisSuomessa  1990luvun  loppupuolella.  Suomen
luonnonsuojeluliiton VarsinaisSuomen piiri oli aiemmin kartoittanut alueen liitooravia
mm.  yleisökyselyllä.  Paikalliset  luontoaktiivit  olivat  seuranneet  liitooravakohteita,  ja
joidenkin  kohteiden  hakkuista  tehtiin  tutkintapyyntö.  Ensimmäiset  tutkintapyynnöt
johtivat  syyttämättäjättämispäätöksiin,  sillä  liitooravapaikkojen  hakkuiden  tulkittiin
johtuvan tietämättömyydestä. Luonnonsuojelijoiden toimittamat liitooravakartat olivat
jääneet  alueellisen  metsäviranomaisen  eli  metsäkeskuksen  hyllyyn  eikä  tieto  ollut

17 Helena Korhonen toimi haastattelun aikaan ympäristöministeriössä hallitusneuvoksena ja hän oli mukana
laatimassa ympäristöministeriön kirjettä (YM 2005) liitooravan huomioonottamisesta kaavoituksessa.
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kulkenut  eteenpäin.  (Haast.  Veistola  (SLL)  2005.)  Liitooravan  nostaminen  julkisen
keskustelun  agendalle  mediassa,  tutkintapyynnöissä  ja  kantelussa,  siis  liitooravan
politisoiminen, oli keino vaikuttaa paikallisiin metsäkiistoihin.

Joistakin paikallisista riidoista tehtiin valituksia hallintooikeuksiin ja kanteluita EU
komissiolle. Osa kiistoista  nousi valtakunnalliseen  julkisuuteen  ja vaikutti  kanteluiden
kautta  myöhemmin  siihen,  millaiseksi  Suomen  liitooravapolitiikka  muodostui.
Paikallisten  kiistojen  myötä  ”luonnonsuojeluväki”  myös  heräsi  huomaamaan
luonnonsuojelulain  puutteet  suhteessa  luontodirektiiviin  –  muotoilu ”selvästi  luonnossa
havaittavat”  haittasi  liitooravan  suojelun  toteutumista  (haast.  Veistola  (SLL)  2005),  ja
tämäkin epäkohta kulkeutui valitusten muodossa EUkomission tietoon.

Ensimmäinen  valtakunnalliseen  julkisuuteen  ponnahtanut  kiista  oli  Forssan
Konikallion hakkuu ja louhintakiista vuoden 1997 lopulta lähtien. Konikallio on noin
20  hehtaarin  metsäalue  Forssan  Linikkalan  kylässä.  Metsäalueeseen  kuuluvasta  5
hehtaarista  oli  tehty  esikauppasopimus  louhintayrityksen  kanssa.  (Suomen  Luonto
1998.) Konikallion tapaus oli monimutkainen ja moniaineksinen konflikti, jossa yhtenä
aineksena  olivat  myös  suku  ja  paikalliskiistat  alueen  käytöstä  (haastattelut  Tornberg
(MTK)  2005,  Veistola  (SLL)  2005  ja  Rassi  (YM)  2006;  Mero  2005).  Hakkuu  ja
louhintakiista vietiin 1990luvun lopulla korkeimpaan hallintooikeuteen (KHO) asti, ja
korkeimmassa hallintooikeudessa tapausta on jouduttu tähän mennessä käsittelemään
kolmesti (KHO 2003:38; KHO 21.12.2005 T. 3507; Yle Häme 29.10.2010).

Toinen merkittävä valtakunnallista julkisuutta saanut kiista koski E18 moottoritien
linjausta  Uudellamaalla  ja  LounaisSuomessa  2000luvun  alussa.  Suunnitellun
tielinjauksen  läheisyydestä  löydettiin  yhteensä  47  liitooravaesiintymää,  joista  29  oli
suunnitellun  tielinjan  välittömässä  läheisyydessä.  Tiesuunnitelmia  muutettiin,  ja
lieventämistoimenpiteiden jälkeen (liitooraville suunniteltiin mm. 40 ylityspaikkaa) tien
todettiin  hävittävän  yhden  ja  heikentävän  kuutta  liitooravan  lisääntymis  ja
levähdyspaikkaa.  Tiehallinto  haki  sen  vuoksi  yhteensä  seitsemää  poikkeuslupaa
Uudenmaan  ja  LounaisSuomen  ympäristökeskuksilta.  Luvat  myönnettiin  vuonna
2002.  Niistä valitettiin korkeimpaan hallintooikeuteen  saakka,  mutta KHO  piti  luvat
pääosin voimassa. (Tiehallinto n.d.; Ketola ym. 2009, 50–51.) E18 kiista polemisoitui
huonon  ympäristöhallinnon  esimerkiksi:  tielinjan  siirron  laskettiin  maksaneen  10
miljoonaa markkaa eli 200 000 euroa liitooravan elinpiiriä kohden (Eranti 2007, 123).

Käytännössä  erilaisia  paikallisia  kiistoja  tai  muunlaisia  liitooravaongelmia  on
esiintynyt koko  liitooravan  levinneisyysalueella eteläisessä Suomessa  (Haila  ym. 2007,
49–54).  2000luvun  alun  kiistoissa  näkyi  se,  että  selkeitä,  virallisia  ohjenuoria  liito
oravan  huomioonottamiseen  ei  ollut  olemassa.  Joitakin  liitooravan  suojeluohjeita
julkaistiin  jo  1990luvun  lopulla.  Ympäristöministeriö  perusti  liitooravatyöryhmän
vuonna  1998  joka  julkaisi  raporttinsa  vuonna  2001  (I.K.  Hanski  ym.  2001),  mutta
työryhmän  työllä  tai  raportin  suosituksilla  ei  ole  ollut  juurikaan  vaikutuksia  liito
oravapolitiikan muodostumiseen. Lisäksi metsäkeskus Tapio oli julkaissut vuonna 1998
oppaan  nimeltä ”Liitoorava  ja  hyvä  metsänhoito”,  ja myös Metsähallitus  oli  laatinut
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ohjeet omien  liitooravametsiensä hoitoon. Nämä ohjeet olivat kuitenkin  luonteeltaan
metsänhoitosuosituksia, eivät virallisia hallinnon ohjeita.

Tutkimustieto  liitooravasta  on  viimeisten  12  vuoden  aikana  huomattavasti
lisääntynyt,  ja  myös  liitooravan  kartoitusmenetelmä  on  vakiintunut  papanoita  ja
pesäpaikkoja  etsiväksi  maastokartoitukseksi  (ks.  luku  5.3).  Ekologista  tutkimusta  on
julkaistu  muun  muassa  liitooravan  elinpiirin  koosta,  käytöstä  ja  sijoittumisesta  (I.K.
Hanski  ym.  2000;  Reunanen  ym.  2002;  Hurme  ym.  2007b; Byholm  ym.  2012),  liito
oravan liikkumisesta (I.K. Hanski ym. 2000; Selonen ym. 2001; 2012; Desrochers ym.
2003; Selonen & I.K. Hanski 2003; 2004; 2009; Selonen ym. 2007; Hurme ym. 2008a;
I.K.  Hanski  &  Selonen  2009;  2010a&b;  2012)  ja  suojelusta  (Reunanen  2000;  2006;
Kurttila ym. 2002; Pukkala & Kurttila 2003; Hurme ym. 2007a; 2008b; Lampila 2009;
Vierikko ym. 2010; M. Jokinen 2012; Santangeli ym. 2013b).

4.4 Liitooravan politisoituminen Tampereella 1997–2002

Tampereen  kaupunki  kasvoi  1990luvun  puolessa  välissä  nopeasti,  vuonna  1995
jopa  lähes  3500  asukkaalla  vuodessa,  kasvuprosentin  ollessa  1,9  %  (Salminen  2011).
Kaupungin nähtiin tarvitsevan kiireesti lisää asuntoja ja laajenemistilaa (Leino 2006, 44–
45). Olemassa olevien asuinalueiden tiivistämisen lisäksi alettiin suunnitella uusia suuria
asutuskeskuksia,  Vuoresta  EteläTampereella  ja  NurmiSorilaa  KoillisTampereella.
Aamulehdessä keväällä 1998 SDP:n  valtuustoryhmän puheenjohtaja Pauli Ruoholahti
perusteli asuntojen tarvetta näin:

Emme  voi  laittaa  puomeja  kaupungin  rajalle  ja  kertoa,  että  kaupunki  on  jo
täynnä, olkaa hyvä ja jatkakaa seuraavaan kaupunkiin.
(Aamulehti (AL) 29.5.1998)

Liitooravat ovat olleet osa paikallisia Tampereen kaupunkiseudun kaavoituskiistoja
jo  1990luvun  lopulta  saakka.  Ajat  ovat  muuttuneet  nk.  aseveliakselin  (ks.  Laine  &
Peltonen  2003;  Leino  2006,  40–43)  ajoista,  kuten  Aamulehden  jutussa  vuonna  2002
maalaillaan:

On  23.  syyskuuta  1998,  ja  meneillään  on  Vuoresyleisötilaisuus.  Kaupungin
virkamiehet  ovat  laskeutuneet  kansalaisten  eteen  kertomaan  uuden  alueen
kaavoituksesta.

Ilta on merkki siitä, että ajat ovat totisesti muuttuneet.
Ennen  vanhaan  kaupunki  saattoi  rakentaa  lähiön  melkein  mihin  halusi,  ja

kaupunkilaiset  muuttivat  sinne  kiitollisina.  Nyt  virkamiehet  ovat  yhtäkkiä
joutuneet keskelle raivoisaa väkijoukkoa, joka vaatii kaupunkia tilille liitooravien
pesintärauhan järkyttämisestä.
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Vanhat  akselimiehet  eivät  ole  tästä  muutoksesta  oikein  koskaan  toipuneet.
Kansalaisaktivistien  ja  akselin  ydinjoukon  keskinäinen  epäluottamus  jarruttaa
vieläkin monia rakennushankkeita Tampereella. Kumpikaan puoli ei oikein osaa
luovia eikä joustaa.
(AL 10.3.2002)

Uuden  maankäyttö  ja  rakennuslain  myötä  kaavoituskäytäntöihin  vaikuttanut
velvollisuus  osallistaa  kansalaisia  kaavoitukseen  ja  suunnitteluun  mursi  osaltaan
tamperelaista aseveliakselin yksivaltaista hallintatapaa (Leino 2006).

Osa  liitooravaa  koskevista  kiistoista  oli  näkyvästi  esillä  paikallisjulkisuudessa.
Tampereen  kantakaupungin  yleiskaava  oli  ensimmäinen  kaava  Tampereella,  jonka
laatimisen  yhteydessä  kiisteltiin  liitooravista,  ja  jonka  lopputulokseen  liitooravien
suojelu  vaikutti.  Tampereen  kaupunginvaltuusto  hyväksyi  toukokuussa  1998
kantakaupungin  yleiskaavan18.  Kaava  alistettiin  ympäristöministeriön  vahvistettavaksi.
Kantakaupungin  yleiskaava  synnytti  muistutustulvan19  (AL  14.2.1998),  ja
kaupunginvaltuuston  hyväksymispäätöksestä  valitettiin,  ensin  ympäristöministeriölle.
(KHO  2002:78.)  Eniten  vastustettiin  liitooravienkin  asuttaman  Lahdesjärven
aarniometsän rakentamista. Aamulehti uutisoi  runsaasti keskustelua aiheesta.  (Eklund,
2008, 81.)

Ympäristöministeriö  vahvisti  kantakaupungin  yleiskaavan  12.12.2000  pääosiltaan,
mutta  jätti  joitakin  alueita  vahvistamatta20.  Tampereen  kaupunki  valitti  tästä
ympäristöministeriön  vahvistamattajättämispäätöksestä,  ja  päätöksestä  jätettiin  tämän
lisäksi viisi muuta valitusta.  (Tampereen kaupunki  yhdyskuntapalvelut 2004, 5.) Liito
oravan  osalta  kiista  koski  paria  yleiskaavaan  rakennettavaksi  merkittyä  aluetta
(Hallila/Lahdesjärvi  sekä  Hervantajärvi),  joilta  oli  löytynyt  merkkejä  liitooravista.
Ympäristöministeriö  olikin  hylännyt  yleiskaavan  näiden  alueiden  osalta  pääosin  liito
oravien vuoksi.

Tampereen  kaupungin  perusteluista  näkyy  selvästi,  miten  Suomen
luonnonsuojelulain  määritelmä  ”selvästi  luonnossa  havaittavista”  lisääntymis  ja
levähdyspaikoista  aiheutti  epäselvyyttä  maankäytön  suunnittelussa  ja  myös  se,  että
miten  liitooravien  suojelun  ratkaisemista  yleiskaavassa  pidettiin  tarpeettomana.
Tampereen  kaupunki  oli  valituksessaan  sitä  mieltä,  että  olisi  riittävää  tarkemmin
selvittää  ja  ottaa  liitooravat  huomioon  myöhemmin  asemakaavavaiheessa.  Lisäksi
Tampereen kaupunki väitti, että

18 Yleiskaavan alue muodostui AitolahtiTeiskon ja NurmiSorilan yleiskaavaalueiden ulkopuolelle jäävistä
Tampereen kaupungin alueista lukuun ottamatta keskustan ja Pyynikin aluetta sekä osaa KauppiNiihaman ja
Lahdesjärven alueista.
19 Muistutuksia jätettiin yhteensä 338, joissa oli allekirjoittajina yhteensä tuhansia ihmisiä (AL 29.5.1998)
20 mm. Nokian valtatiehen rajoittuvan teollisuusalueen, AlaPispalan täydennysalueen, Iidesjärven etelärannan
täydennysalueen sekä julkisten palvelujen ja hallinnon alueen, Hervantajärven sekä Särkijärven ympäristön
täydennysalueita sekä Hervantajärven koillisrannalla olevan lomaalueen (Tampereen kaupunki 2001)



54 NINA V. NYGREN

saatavilla  olleet  inventointitiedot  eivät  voine  täyttää  luonnonsuojelulain  49§:ssä
mainittua  vaatimusta,  jonka  mukaan  eläinyksilöiden  luonnossa  havaittavien
lisääntymis ja levähdyspaikkojen tulee olla selvästi havaittavissa.
(Tampereen kaupunginhallitus 2001)

Jo  aiemmin  Aamulehti  raportoi  kunnanvaltuuston  kokouksesta,  jossa
apulaiskaupunginjohtaja  Lasse  Eskonen  väitti  lehden  mukaan  Lahdesjärven  liito
oravahavaintoja  liian  epävarmoiksi  (AL  28.5.1998).  Vuoden  1999  vastineessaan
ympäristöministeriölle  Pirkanmaan  luonnonsuojelupiiri  ja  Tampereen
ympäristönsuojeluyhdistys  ry.  (TYSY)  kuitenkin  selvittävät,  että  liitooravahavainnot
eivät  ole  olleet  epämääräisiä  tai  satunnaisia  (Pirkanmaan  lspiiri  &  TYSY  1999).
Tampereen kaupunki oli myös sitä mieltä, että  tehdyt puisto  ja virkistysaluevaraukset
alueilla riittäisivät turvaamaan liitooravan, jonka kanta on ”asiantuntijoiden mukaan varsin
suuri”, ja Tampereeltakin oli havaintoja runsaasti (Tampereen kaupunginhallitus 2001).

Vuonna  2002  KHO  päätti  ratkaisussaan,  että  Tampereen  kantakaupungin
yleiskaavan eräät  liitooravaalueilla sijainneet asuntoaluevaraukset olivat niin laajoja  ja
muusta  asutuksesta  erillään,  että  liitooravalle  tarpeelliset  kulkureitit  ja  lisääntymis  ja
levähdyspaikkojen säilyttäminen olisi pitänyt selvittää ja ratkaista jo yleiskaavavaiheessa
(KHO  2002:78).  Aamulehteen  haastateltu  kaupungin  yleiskaavaarkkitehti  ei  ollut
tyytyväinen KHO:n ratkaisuun (AL 21.11.2002) ja Tampereen teknillisen korkeakoulun
professori  Terttu  Pakarinen  moitti  eläinlajien  suojelusta  syntyvän  repalekaavoja  (AL
22.11.2002a)21.  Aamulehti  itse  piti  pääkirjoituksessa  hylkäyspäätöstä  aiheellisena
näpäytyksenä (AL 22.11.2002b).

Ilmeisesti yleiskaavakiistaan liittyen (Pirkanmaan lspiiri & TYSY 1999) Tampereella
kerättiin jo vuonna 1997 liitooravien esiintymispaikkoja raportiksi (Lagerström 1997),
ja ensimmäinen koko kantakaupungin kattava liitooravaselvitys koottiin vuonna 1998
(Lagerström  1998).  Selvityksistä  uutisoitiin  Aamulehdessä  (AL  4.11.1998;  9.12.2000;
Eklund  2008,  83–84).  Selvitys  tehtiin  keräämällä  lintuharrastajien  pesäpönttö  ja
pesäkolohavaintoja  liitooravasta  (haastattelu  Lagerström  2004),  mikä  poikkeaa
nykyisistä  kartoitusmenetelmistä  (esim.  Sierla  ym.  2004).  Ensimmäiset  varsinaiset
maastokartoitukset  liitooravasta  tehtiin  Ojalan  ja  Vuoreksen
osayleiskaavoitusprosesseja varten (Lagerström 1998).

Myös  Vuoreksen  alueen  kaavoituksessa  Tampereen  etelälaidalla  kamppailtiin  liito
oravista  (esim.  ALMoro  19.11.1998;  Leino  2006,  96;  TYSY  ry.  &  Pirkanmaan
Lintutieteellinen  yhdistys  ry.  2006).  2000luvun  alussa  julkisuudessa  puitiin  mm.
Tampereen  kaupungin  omistamien  Teiskon  Kääniemen  metsien  hakkuita  (Laurinolli
(AL mielipide) 19.1.2000; AL 20.1.2000; 5.2.2000) sekä Hervantajärven kaavaa  (esim.
AL  29.11.2001)  –  alueen  asemakaava  hylättiin  ympäristöministeriössä  mm.
puutteellisten  liitooravaselvitysten  vuoksi  (AL  20.6.2001).  Liitoorava  uhkasi  myös

21 Samantapaisesti myös Mäenpää ym. (2000, 109) ovat havainneet tutkimuksessaan että joidenkin
haastateltujen suunnittelijoiden mukaan luonnonsuojelu estää järkevää kaavoitusta.
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Pirkkalan  golfkenttäsuunnitelmia  (AL  22.3.2001).  Vappuna  2001  keskustelua  herätti
Kangasalan  Sanomissa  julkaistu  ilmoitus  myynnissä  olevista  liitooravan  papanoista
hintaan  3000  mk  /annos,  jonka  oli  pilamielessä  laatinut  Tampereen  kaupungin
suunnitteluinsinööri  (AL 3.5.2001).  Valkeakoskella  puolestaan  taisteltiin Lotilanjärven
länsirannan  kaavoituksesta  (AL  16.5.2002,  21.5.2002;  Ahonen  (AL  mielipide)
26.5.2002;  Isokallio  (AL  mielipide)  6.6.2002; 23.8.2002; AL 11.6.2002).  Vuonna  2002
keskusteltiin  Tampereen  Ojalan  kaavasta  (ks.  luku  4.5).  Julkisuudessa  spekuloitiin
myös,  että  liitoorava  voitaisiin  poistaa  luontodirektiivistä  (esim.  silloinen  liikenne  ja
viestintäministeri  Kimmo  Sasi  MTV3  Uutisjutussa  16.12.2002;  AL  25.10.2003;
20.11.2003).

Maarit  Eklundin  ympäristöpolitiikan  pro  gradu  työn  kaaviosta  (kaavio  1)  näkyy
hyvin  miten  liitooravaa  koskeva  sanomalehtikirjoittelu  Aamulehdessä  oli  vilkasta  jo
vuonna  1998  (52  juttua),  seuraavan  kolmen  vuoden  aikana  hieman  hiljaisempaa  (n.
30 50  juttua  vuodessa)  kaksinkertaistuakseen  huippuvuonna  2003  (118  juttua).
(Eklund 2007, 19 20.)

Kaavio 1. Aamulehden liitooravaartikkelit vuosina 1998–2004. Lähde: Eklund 2007, 20.
(Kaaviota käytetty Eklundin luvalla.)

Vuonna  2003  keskusteltiin  Aamulehdessä  mm.  läntisen  kehätien  yhteydessä  liito
oravien  suojelusta  (Kytömäki  (AL  mielipide)  15.11.2003;  Petäjäniemi  (AL  mielipide)
23.11.2003). Tampereen  ja  Kangasalan  rajalla  sijaitsevan  OjalaLamminrahkan  alueen
suunnittelu  nousi  taas  otsikoihin  kun  alueelle  laadittiin  rakennemallivaihtoehtoja  (AL
8.4.2004).  Vuoreksen  alueen  metsänhakkuista  nousi  kohu  keväällä  2004,  kun
luonnonsuojelijat  huomasivat  Vuoreksen  Pilkkakuusenharjulta  hakatun  liito
oravametsää  (AL  21.5.2004;  22.5.2004;  3.6.2004).  Liitooravat  sotkeutuivat  moneen
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muuhunkin  tapaukseen  Tampereella,  kuten  Maisansalon  golfkenttäsuunnitelmaan,
Holvastin  asemakaavaan,  keskussairaalan  alueen  suunnitelmaan  ja  Hervantajärven
metsänhakkuisiin.

Liitooravat  saapuivat  tamperelaisen  maankäytön  suunnittelun  piiriin  pääosin
kaavoituksessa  vaadittavien  luontoselvitysten  kautta,  ja  ne  politisoituivat  usein
osallistamisen  tai  päätöksenteon  vaiheessa.  Tästä  on  esimerkkinä  seuraavan  luvun
Ojalan  kaatunut  osayleiskaava,  jossa  liitooravan  suojelu  sinänsä  ei  tullut  yllätyksenä
kaavoittajille,  mutta  osayleiskaava  lopulta  kaatui  toisaalta  luontoharrastajan
aktiivisuuden seurauksena, toisaalta siksi, että tuolloin ei vielä ollut olemassa ohjeistusta
liitooravien huomioonottamisesta.

4.5 Liitoorava kaavoituksessa – Ojalan tapaus Tampereella

Luku on  julkaistu aiemmin artikkelina: Nygren, Nina V.  (2005) Liitoorava kaavoituksessa –
Ojalan tapaus Tampereella. Yhdyskuntasuunnittelu 2/2005, s. 27–43.

4.5.1  Tiivistelmä

Liitooravasta on viime vuosina puhuttu luonnonsuojelijoiden ylimpänä ystävänä ja
kaavoittajien painajaisena. Samaan aikaan on kunnissa jouduttu pohtimaan maankäyttö
ja rakennuslain mukanaan tuomia uudistuksia.

Tampereella  kohdattiin  muuttunut  lainsäädäntö  ja  liitooravat  ensimmäistä  kertaa
Ojalan osayleiskaavatyön kuluessa. Ojala on metsävaltainen alue Tampereen itäosassa,
Kangasalan  rajalla.  Ojalan  suunnittelutyö  aloitettiin  vuonna  1999,  ja  osayleiskaava
hyväksyttiin vuonna 2002. Kaavan hyväksymisen jälkeen tietoon tulleet uudet, runsaat
liitooravahavainnot  alueelta  saivat  loppujen  lopuksi  aikaan  sen,  että  kaava  oli
palautettava takaisin valmisteluun.

Tässä tapaustutkimuksessa olen tarkastellut Ojalan suunnitteluprosessin kulkua, siis
selvittänyt  siihen  vaikuttaneita  tapahtumia  ja  haastatellut  tapauksen  toimijoita.
Kaavoitus oli oppimisprosessi,  jossa suunnittelun edetessä  liitooravatietokin lisääntyi,
mutta  sen  huomioonottaminen  kaavoituksessa  oli  vaikeaa  mm.  rutinoituneen
kaavoituskäytännön,  tietojen  myöhäisyyden,  toimijoiden  yhteistyön  ohuuden  ja
luontotietoon liittyvien epävarmuuksien vuoksi.
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4.5.2  Ihmiset ja liitoorava vierekkäin ja vastakkain

Tiivistysrakentamista ItäTampereella

Tampereen  kaupunkiseudun  asukasluvun  kasvu  on  ollut  nopeaa22.  Samalla  on
kasvanut  tarve  kaavoittaa  ihmisasumuksia uusille  alueille. Tilaa  lähdettiin 1990luvulla
hakemaan myös Tampereen itäsuunnasta, ja vuonna 1996 tehtiin päätös kaavoittamisen
aloittamisesta  metsävaltaisella  Ojalan  alueella.  Varsinainen  kaavoitustyö  aloitettiin
vuonna 1999.

Ojalan  osayleiskaava  oli  ensimmäinen  kaava,  jossa  Tampereen  kaupunki  tutustui
vastikään  suojeltuihin  liitooraviin.  Ojalan  alueelta  oli  tiedossa  liitooravahavaintoja,
mutta  kaavoitus  eteni  silti  varsin  jouhevasti  aina  kiittelevään  valtuuston  päätökseen
saakka  vuonna  2002.  Kuitenkin  kymmenen  päivää  kaavan  hyväksymisen  jälkeen
kaupungin  tietoon  tuli  uusia  liitooravahavaintoja,  ja  lopulta  kaava  jouduttiin
palauttamaan uudelleen valmisteluun. Mistä oikein oli kyse?

Keskitetty,  asiantuntijavetoinen  ja  rationaalisuuteen  pohjautuva  suunnittelu  on  jo
pitkään  ollut  muuntumassa  kohti  kommunikatiivisempaa,  vuorovaikutteisempaa  ja
luonnon monimuotoisuutta  huomioivaa  suunnittelua  (esim. Pakarinen 1992;  Lapintie
2003;  Lampinen  ym.  2003,  10 16).  Maankäytön  suunnittelun  murros  konkretisoitui
Ojalan  suunnittelun  aikoihin  myös  lainsäädännön  muutoksina.  Vuonna  2000
voimaantullut maankäyttö  ja  rakennuslaki korostaa huomattavasti osallisten roolia,  ja
myös luonnon monimuotoisuus on saanut vahvemman aseman kaavoituksessa23. Uusi
laki korostaa myös kuntien päätösvaltaa ja vastuuta, kun kuntien yleiskaavoja ei tarvitse
enää  alistaa  valtion  viranomaisten  hyväksyttäväksi.  Ohjaustoimivalta  jäi  alueellisille
ympäristökeskuksille  –  yhteistyötä  jouduttiin  opettelemaan  alueellisen
ympäristöviranomaisen ja itsehallintoa saavuttaneiden kuntien välillä.

1990luvulla  uudistettiin  Suomen  luonnonsuojelulaki,  jonka  voimaantulon  myötä
vuonna  1997  pantiin  Suomessakin  täytäntöön  EU:n  luontodirektiivi.  Liitoorava  oli
lisätty  EU:n  luontodirektiivin  IV(a)liitteen  tiukasti  suojeltujen  lajien  listalle  Suomen
liittymisneuvotteluissa24  (Uhanalaisten  lajien  II  seurantaryhmä  2001).

22 Pirkanmaa on asukasluvultaan Suomen nopeimmin kasvava maakunta, veturinaan Tampereen seutukunta
joka kasvaa Suomen seutukunnista toiseksi nopeimmin. Pirkanmaan maakunta kasvoi vuonna 2004 n. 0,9%  ja
Tampereen seutukunta n. 1,4% (Tilastokeskus 2004).
23 Luonnonsuojelua koskevat oleelliset muutokset olivat toki tulleet rakennuslakiin jo uuden luonnonsuojelulain
säätämisen yhteydessä v. 1997. Uudessa maankäyttö ja rakennuslaissa luonnonsuojeluarvot nousevatkin esille
entistä vahvemmin kaavojen sisältövaatimusten yhteydessä.
24 Liitoorava oli liittymisneuvottelujen aikaan erityinen laji, sillä sitä ei esiintynyt missään muussa EUmaassa.
Liitoorava on itäinen, siperialainen laji, ja Suomi sijaitsee sen levinneisyysalueen länsirajalla. Nykyään liito
oravaa esiintyy EU:n uusissa jäsenmaissa Virossa ja Latviassa, mutta arviot liitooravakannoista ovat hyvin
epävarmoja. Liitoorava on uusimmassa Suomen lajiston uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltu vaarantuneeksi.
Nykyinen kannanarvio, 15 400 – 50 000 pesivää naarasta on kuitenkin epävarma, ja kantaa selvitetään
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Luonnonsuojelulain mukaan IV(a)liitteen eläinlajeihin ”kuuluvien yksilöiden lisääntymis ja
levähdyspaikkojen  hävittäminen  ja  heikentäminen  on  kielletty.”  (LSL  49§)25.  Lisääntymis  ja
levähdyspaikkaa  tai  heikentämistä  ja  hävittämistä  ei  ole  kuitenkaan  tarkemmin
määritelty direktiivissä eikä luonnonsuojelulaissa.

Uudet  lait  muovaavat  uusia  käytäntöjä  totuttujen  rutiinien  ja  normien  alustalla
(Arola  2002,  11 12).  Vanhaa  ei  vaihdeta  uuteen  nopeasti,  kivuttomasti  ja  jälkiä
jättämättä.  Ojalan  osayleiskaavoitus  osui  varsin  mielenkiintoiseen  kohtaan:  juuri
muuttuneen  lainsäädännön  mukaan  kaavoja  ei  enää  tarvinnut  hyväksyttää  valtion
viranomaisilla,  mutta  toisaalta  valtakunnan  tasolta  ei  annettu  valmista  tapaa  ottaa
huomioon  esimerkiksi  luontodirektiivissä  suojeltuja  lajeja.  Tampereella  ei
luonnollisestikaan lähdetty toteuttamaan uusia lakeja mitenkään tyhjältä pöydältä, vaan
totuttuihin  kaavoituskäytäntöihin  nojaten.  Ojalan  kaavoituksessa  jouduttiin  kuitenkin
kohtaamaan  suunnittelun  muutokset  jollakin  tavalla.  Ojalan  tapaus  oli  siis  paitsi
suunnitteluprosessi,  myös  oppimisprosessi:  suunnittelu  eteni  kaupungin  kasvun
paineessa samanaikaisesti kun  liitooravien huomioonottamisen  ja uuden maankäyttö
ja rakennuslain käytännöt olivat vasta muotoutumisvaiheessa.

Tutkimusongelma, aineisto ja menetelmät

Tarkoitukseni on Ojalan tapausta tutkimalla avata liitooravien suojelun aiheuttamia
ongelmia maankäytön suunnittelussa – mitä ongelmia Tampereella kohdattiin ja miksi?
Syventymällä  Ojalan  suunnittelun  kulkuun  nostan  siitä  esiin  tapaukseen vaikuttaneita
käänteitä,  avaintapahtumia  ja  toimijoita.  Miten  liitoorava  nousi  Tampereella
kaavoituksen toimijaksi? Mitä Ojalan tapaus paljastaa liitooravan suojelun maankäytön
suunnittelulle  tuomista haasteista? Käytän  tapausta analysoidessani hyväksi  laadullisen
tutkimuksen näkökulmaa ja pyrin ymmärtämään Ojalan tapausta (esim. Laine & Peltonen
2003, 82; Staffans 2004, 33 35).

Tein  vuoden  2004  aikana  yhteensä  23  teemahaastattelua  (näistä  kolme  oli
parihaastattelua).  Haastattelin  Tampereen  kaupungin  kaavoittajia  (2  henkilöä)  ja
Kangasalan  kunnan  kaavoittajia  (2),  myöhemmässä  vaiheessa  mukana  ollutta
konsulttiarkkitehtiä,  molempien  kuntien  ympäristöviranhaltijoita  (2  ja  1)  ja
kunnallispoliitikkoja  (2  ja  1),  neljää  liitooravakartoittajaa26,  Pirkanmaan

parhaillaan. Uhanalaisuusarviointiin vaikuttaa kuitenkin erityisesti kannankehitys, ja sen on arveltu olevan
laskeva. (Liitooravatyöryhmän raportti 2001.)
25 Alun perin lause kuului ”yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on kielletty”. EU:n komissio edellytti kuitenkin Suomea poistamaan luonnonsuojelulaista tämän
rajoituksen, koska sitä ei esiinny luontodirektiivissä (SG (2003) D/220207, s.6). Luonnonsuojelulain muutos
(24.6.2003/553), jolla rajoite poistettiin, tuli voimaan 1.7.2004. Muutoksen yhteydessä luonnonsuojelu ja
metsälakiin lisättiin uusi 72a § metsäkeskuksen ja ympäristökeskuksen tiedonvaihdosta (Ks. Laakso 2004).
26 Haastattelemillani kartoittajilla oli kaikilla biologin koulutus. He työskentelivät Ojalan ja muiden
kaavahankkeiden liitooravakartoittajina (osa teki myös muita luontoselvityksiä) joko kunnan tai
konsulttitoimiston palveluksessa tai freelancerina.
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ympäristökeskuksen  edustajia  (1  luonnonsuojeluosastolta  ja  1  alueidenkäytön
osastolta),  Ojalan  kaavoituksen  osallisryhmäläisiä  (4)  sekä  tamperelaisia
luontoharrastajia (2). Osan haastateltavista valitsin nk. lumipallomenetelmällä, eli kysyin
useimmilta  haastateltavilta  keitä  tärkeitä  toimijoita  vielä  voisin  haastatella.  Kukaan  ei
kieltäytynyt haastattelusta,  vaikka  joskus  haastattelijasta  tuntuikin,  että  jotkut  olivat  jo
kyllästyneitä  liitooravan  korostuneeseen  asemaan  (varsinkin  muihin  luonnonarvoihin
verrattuna).

Rajotuin  haastatteluissani  nimenomaan  Ojalan  tapauksen  keskeisiin  toimijoihin  –
esimerkiksi  Tampereen  ylintä  virkamies  tai  poliittista  johtoa  en  haastatellut.  Lienee
todennäköistä, että he ovat  jollain tavalla vaikuttaneet tapauksen kulkuun (esimerkiksi
asettamalla  kaavoitukselle  tiettyjä  tavoitteita),  mutta  heidän  nimiään  ei  tullut
haastatteluissa  ”lumipallomenetelmällä”  esille.  Haastateltavat  edustavat
mahdollisimman  monipuolisesti  niitä  tahoja,  jotka  joutuivat  pohtimaan  ja  ottamaan
kantaa kaavoituksen ja liitooravan suojelun väliseen ongelmaan.

Haastattelujen  lisäksi  olen  kokonaiskuvan  saamiseksi  ja  prosessin  kulun
selvittämiseksi  käyttänyt  hyväkseni  myös  Ojalan  osayleiskaavaprosessin  asiakirjoja,
kuten  liitooravaselvityksiä  ja  kaavaselostuksia,  muistutuksia  ja  lausuntoja  sekä
kaupunginvaltuuston ja  hallituksen pöytäkirjoja. Lisäksi seurasin liitooravakartoitusta
maastossa  yhden kartoittajan  seurassa.  Itse  liitooravaan pääsin  tutustumaan ollessani
KaakkoisSuomessa  liitooravan  ekologiaa  selvittävien  tutkijoiden  mukana  kun  he
pyydystivät liitooravia radiopantatutkimuksia varten.

Haastattelukysymykseni  koskivat  Ojalan  tapausta  sekä  liitooravan  roolia  siinä  ja
yleensä  kaavoituksessa.  Nauhoitin  ja  litteroin  haastattelut  sana  sanalta.
Haastatteluaineistoa  käsittelin  faktanäkökulmasta,  erilaisina  kertomuksina  tapauksen
kulusta  eri  näkökulmista  nähtynä  (Silverman  2000,  122).  Muutaman  haastattelun
jälkeen  (ja  muuta  aineistoa  hyväksi  käyttäen)  laadin  Ojalan  tapauksesta  kronologian,
johon  kokosin  Ojalan  kaavoituksen  ”hallinnollisia  vaiheita”.  Tätä  kronologiaa  näytin
monille  seuraaville  haastateltavilleni,  ja  se  toimi haastateltavien muistin  tukena  jos  he
sitä  halusivat  katsoa.  Kronologia  myös  täydentyi  uusien  haastattelujen  myötä.
Näkemykseni  mukaan  kronologia  ei  liikaa  sitonut  haastateltavien  kertomuksia,  vaan
siitä  oli  apua  heidän  sijoittaessaan  muistikuviaan  oikeisiin  kohtiin  monipolvista
prosessia,  mikä  on  tässä  tapauksessa  mielestäni  tärkeää.  Siitä  oli  apua  myös  minulle
haastattelijana, kun pystyin tarkentavilla kysymyksillä sijoittamaan  tapahtumat oikeaan
ajankohtaan  ja muutenkin saamaan paremman kokonaiskuvan  tapauksesta. Tutkimani
tapauksen  kiistanalaisuus  on  saattanut  vaikuttaa  kerronnan  avoimuuteen.  Pääsin
kuitenkin  kontrolloimaan  tästä  aiheutunutta  epävarmuutta  triangulaation  avulla
(Silverman 2000, 98 99) tukeutumalla keskeisten tahojen haastatteluihin sekä asiakirja
aineistoon. Katsonkin saaneeni luotettavan ja monipuolisen kuvan Ojalan tapauksesta.
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4.5.3  Ojalan tapaus

Liitooravat tiedossa

Ojalan  5,5  km2 laajuinen  osayleiskaavaalue  sijaitsee  Tampereen  kantakaupungin
itäreunassa,  Kangasalan  rajan  tuntumassa,  Lahdentien  (VT  12)  pohjois  ja
Jyväskyläntien  (VT  9)  itäpuolella.  Ojala  rajautuu  lännessä  Atalan  ja  Kumpulan
pientaloalueisiin  sekä  Halimasjärven  luonnonsuojelualueeseen  ja  luoteessa
Aitolahdentiehen,  itäisenä  rajana  on Kangasalan kunnan  raja.  (Tampereen  kaupungin
kaavoitusyksikkö 2002.)

Tampereen  kaupungin  ympäristövalvonnalla  oli  hallussaan  liitooravahavaintoja
kaupungin  alueelta.  Vuonna  1998  Tampereen  kaupunki  palkkasi  luontokartoittajan
keräämään  yhteen  lähinnä  lintuharrastajilta  saatuja  liitooravahavaintoja  koko
kantakaupungin  alueelta,  ja  selvityksen  loppuraportissa  esiteltiin  myös  liitooravan
elinympäristövaatimuksia  ja  suojelutoimenpiteitä.  Ensimmäiset  perusteelliset  liito
oravan biologiaa  koskevat  tutkimukset  julkaistiin Suomessa  vasta 1990luvun  lopulla,
joten  selvityksessä  jouduttiin  tukeutumaan  aikaisempiin  liitooravan  elintavoista
kertoviin  lähteisiin.  Tampereen  ympäristövalvonta  oli  tämän  selvityksen  lisäksi
vastaanottanut havaintoilmoituksia muualtakin, kuten esimerkiksi luontoharrastajilta.

[A]ika paljon on tulluki [havaintoja], siis myöskin yksittäisiltä... ihmisiltä, sieltä sun
täältä,  mutta  kyllähän  me  pyritään  tietysti  aina  tarkistamaan  ne  [...]
(Ympäristövalvonta 1, haastattelu 2004)

Ojalan  osayleiskaavan  lähtökohtaraportissa  (17.11.1999)  liitooravia  ei  vielä
mainittu.  Ensimmäiset  tiedot  liitooravista  saapuivat  Tampereen  kaavoitusyksikköön
ympäristövalvonnasta.

[...] ku meillä oli niinkun... mielikuva siitä et se asia on niinku tiedossa kun siellä
oli niitä... havaintoja [...] ja sieltä tuli sit ympäristövalvonnasta, aina silloin tällöin
tuli semmosta lisätietoo... niistä asioista.
(Kaavoittaja 1, haastattelu 2004)

Kommunikointi  kaupungin  eri  yksikköjen  välillä  oli  melko  yksisuuntaista  –
ympäristövalvonta  toimitti  tiedot,  mutta  jäi  kaavoittajien  päänvaivaksi  selvittää  mitä
tiedot tarkoittavat.

Haast.:  Niin  te  ette  oo  joutunu  sitte [liitooravaalueita]  rajaan...  [...]  neuvoon
kaavottajia?
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Ympäristövalvonta 1: Ei, ei, suoranaisesti, ei olla sillai, että... todettu vaan tylysti että
tämmönen, tilanne, [...] sieltä löytyy liitooravaa [...].
Haast.: Eli se on kaavottajan homma sitten se [rajaaminen]?
Ympäristövalvonta 1: Joo, kyllä se on.
(Ympäristövalvonta 1, haastattelu 2004)

Kaavoittajat  eivät  kuitenkaan  saaneet  aivan  omin  päin  tulkita  havaintoja 
kaavoittajan luoviin ideoihin suhtauduttiin nihkeästi.

Että...  jo  hyvin  varhasessa  vaiheessa  [...]  ku  näistä  asioista  lähettiin
keskustelemaan  niin,  esitin  sillon  jo  sitä  että  eikö  vois  niinku  hakee  semmosia
korvaavia  alueita,  eikö  voi  tehdä  pönttöjä  niille  liitooraville,  eikö  voi  lähtä
valmentaan  sitä  metsää  niin  et  se  sopii  sille  liitooravalle.  Ni  kyllä  mulle  aika
vihasia oltiin, et mää uskallan edes semmosia asioita esittää.
(Kaavoittaja 1, haastattelu 2004)

Liitoorava  ei  kuitenkaan  vaikuttanut  uhkaavan  alueen  muita
maankäyttösuunnitelmia,  sillä  nämä ensimmäisenä  tiedossa olleet  liitooravahavainnot
tuntuivat  suunnittelun  alkuvaiheessa  sattuvan  sopivasti  suunnitelluille  virkistysalueille.
Keväällä  2000  asetettiin  nähtäville  Ojalan  osayleiskaavaluonnos,  jonka
kaavaselostuksessa mainittiin merkkejä liitooravista löytyneen.

Ympäristövalvonta  antoi  lausunnon  kaavaluonnoksesta  (26.5.2000),  ja  esitti
tarkennuksia  liitooravahavaintoihin lausunnon liitteenä olevan kartan avulla. Se totesi
lausunnossaan, että erillinen liitooravaselvitys alueelta on syytä tehdä, jotta liitooravan
esiintyminen  voidaan  ottaa  asemakaavavaiheessa  huomioon.  Ympäristövalvonta
teettikin  ensimmäisen  varsinaisen  liitooravaselvityksen  Ojalan  alueelta  kesällä  2000
samalla  luontokartoittajalla.  Hän  kävi  Ojalan  alueen  metsät  läpi  ja  luokitteli
elinympäristön kelpoisuuden liitooravalle asteikolla 0 227 ja tarkasti samalla kaupungin
tiedossa olleet liitooravahavainnot alueelta.

Liitooravat muistutuksissa ja lausunnoissa

Syksyllä  2000,  ennen  liitooravaselvityksen  valmistumista,  Ojalan
osayleiskaavaehdotus  asetettiin  nähtäville.  Ympäristövalvonta  välitti  liito
oravaselvityksen  tulokset  vasta  ehdotuksesta  antamassaan  lausunnossa  (14.12.2000).
Selvityksessä  todettiin,  että  Ojalan  alueella  liitooravalle  kelvollista  tai  ihanteellista
elinympäristöä (luokat 1 ja 2) on melko vähän, mutta esitettiin, että Ojalan pohjoisosan
asuntoalueesta  tulisi  luopua  ja  yhteystien vaikutukset  liitooraviin  tutkia.  Liitooraviin

27 0=kelvoton, 1= elinympäristö kelpaa, mutta ei ole ihanteellinen, 2=ihanteellinen liitooravalle (Lagerström
2000)
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kiinnitettiin  huomiota  nyt  myös  useassa  muussa  lausunnossa  ja  muistutuksessa:
Tampereen  kaupungin  puistoyksikkö,  Pirkanmaan  ympäristökeskus  sekä  Tampereen
ympäristönsuojeluyhdistys TYSY olivat lausunnoissaan huolissaan liitooravista.

Mielestämme [… ] alueet 1 ja 2 vaarantavat liitooravan elinympäristöä liikaa eikä
rakentamista esityksen mukaisessa laajuudessa voi hyväksyä.
(TYSYn lausunto 27.12.2000)

Yleiskaavaehdotuksen pohjoinen  asumiseen osoitettu aluevaraus  estää  [...]  liito
oravan  elinpiirin  säilyttämismahdollisuuden  kyseisellä  alueella.
(Puistoyksikön lausunto 5.12.2000)

[K]aavassa  tulisi  ottaa  laajemmin  huomioon  liitooravan  elinympäristön
säilyttäminen.
(Pirkanmaan ympäristökeskuksen lausunto 6.4.2001)

Myös  Ojalaan  rajoittuvan  pientaloalueen  asukkaiden  sekä  Pirkanmaan  liito
oravayhdistyksen muistutuksissa liitooravat mainittiin.

Ojalan alueella on kaksi liitooravareviiriä, joita ehdotuksen maankäyttö vakavasti
uhkaa.
(Pirkanmaan liitooravayhdistys 20.12.2000)

Miten  on  mahdollista,  että  kerrostaloja  edes  suunnitellaan  alueelle,  jossa  on
varmoja  havaintoja  ainakin  10  vuoden  ajalta  erittäin  harvinaisen  liitooravan
pesimisestä? [...] Molemmat tuoreet pesäpaikat jäisivät suunnitellun tielinjauksen
ja kerrostaloalueen alle.
(Pientaloalueen asukkaiden muistutus (35 allekirjoitusta) 21.12.2000)

Kaavoittajat  tosin  torjuivat asukkaiden muistutuksen – heidän mielestään  siinä  oli
kyse jostain muusta kuin liitooravahuolesta:

Kaavoittaja  1:  No,  kyllä  mää  niinku  nään  [...]  et  ku  he  vastusti  sitä  niinku  sitä
katuyhteyttä  siitä  läpi  heidän  tonttiensa  puolesta  niin kyllä  he niinku käytti  sitä
liitooravaa  sillai  siinä  sitten,  se  saattaa  tietenki  mun  näkemykseni  olla  siitä…
asiasta mut kyl mulla semmonen mielikuva et se  liitoorava oli siinä sit kuitenki
se semmonen, keppihevonen.
Kaavoittaja 2: Kyyllä, tottakai.
(Kaavoittajat 1 ja 2, haastattelu 2004)
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Kaavoitusyksikössä  Ojalan  kaavaa  kuitenkin  viilailtiin  vielä  yhdessä  liito
oravakartoittajan  kanssa.  Ojalaan  suunnitellun  keskustaalueen  rajausta  muutettiin
jonkin verran ja virkistysaluetta lisättiin liitooravaalueen kohdalle. Korttelialueilla liito
oravat  ajateltiin  otettavaksi  huomioon  jättämällä  liitooravan  pesäpuut  pystyyn
myöhemmin asemakaavavaiheessa.

[A]jateltiin  et [liitooravan  suojelu]  pystytään  ratkasemaan  sitte  siinä
asemakaavantekovaiheessa  ja  se  ensimmäinen  vaihehan  oli  sen  liitooravan...
huomioonottamisen  kannaltakin  semmonen,  muistan  vielä...  nähneenikin
semmosia kaavoja missä ainoastaan se pesäpuu suojeltiin joltakin tietyltä alueelta.
(Kaavoittaja 1, haastattelu 2004)

Lisäksi  alueelle  suunniteltu  sisääntulotie  halkaisi  liitooravien  asuinalueen,  mutta
kaavoittajien mielestä tie ei olisi ongelma liitäville oraville:

Että ainoastaan se tieyhteys siinä jossain kohtaa meni [liitooravan elinpiirin] poikki.
Mutta sit ajateltiin että koska semmonen tieyhteys... eihän sen nyt tarvi olla kun
jonku 10, 15 metriä levee aukko siinä nii... aateltiin ettei se oo ongelma, että... jos
siihen  jättää  puita  ja  istuttaa  puita  ihan  tienviereen  niin… [liitoorava]  pääsee...
helposti leveempienki aukkojen yli että sitä ei nähty sillai ongelmaks. Että sitten
tietysti  ajateltiin  että  tarkemmanki  suunnittelun  yhteydessä  sitten  katotaan,  että
[...] mitä nimenomasia puita sitte voidaan sitten kaataa.
(Kaavoittaja 2, haastattelu 2004)

Kaava hyväksytään valtuustossa kiitellen

Ojalan  osayleiskaavasuunnittelussa  koottiin  myös  osallisryhmä  paikallisista
asukkaista  tammikuussa  2000,  lähtökohtaraportin  julkistamisen  jälkeen.  Osallisryhmä
kokoontui  kuusi  kertaa  vuoden  2001  loppuun  saakka.  Haastattelin  neljää
osallisryhmäläistä  vuonna  200428.  Haastattelemieni  osallisryhmäläisten  mukaan  liito
oravista  puhuttiin  osallisryhmässä  –  kaavoittajat  olivat  vakuuttaneet  että  eläimet  on
huomioitu kaavassa.

Osallisryhmäläinen 2: Ja liitooravat oli kyllä jo sillon esillä.
Haast.: Mitäs niistä puhuttiin?
Osallisryhmäläinen 2: Mitähän niistä puhuttiin, että niitä on.
(Osallisryhmäläinen 1, , haastattelu 2004)

28 Jolloin kaava oli ollut kaksi vuotta palautettuna uudelleen valmisteltavaksi (ks. jäljempänä).
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[S]inne oli jätetty virkistysalueita aivan... sen [osallis]ryhmän ja näitten arkkitehtien
[mukaan] ni aivan riittävästi. Että niitten [liitooravien] ei pitäs häiriintyä...
(Osallisryhmäläinen 3, haastattelu 2004)

Joissakin haastatteluissani nousi osallisryhmän rooli ja koostumus esiin. Esimerkiksi
kaikki  Ojalan  osallisryhmässä  olleet  eivät  jatkaneet  loppuun  saakka,  eivätkä  kaikki
Ojalan  kaavoittamisesta  kiinnostuneet  myöskään  uskaltautuneet  osallisryhmään.
Yksittäisillä ihmisillä saattaa olla suurikin kynnys osallistua:

[Yksityishenkilöistä]  tulee  tällasia...  siis  silmätikkuja  niin  tämmönen
[kansalais]järjestö on hirveen hyvä, hyvä siis et sit ei pääse kukaan osottelemaan
et  se  on  tuo  tai  tuo  tai  tuo.  [...]  yksityisillä  on  huomattavan  paljon  suurempi
kynnys ja [...] se pelko että, että joutuu osotelluksi [...].
(Luontoharrastaja 2, haastattelu 2004)

Kaikki  haastateltavani  olivat  seuranneet  kaavoitusta  lehdistä  tai  muuten
osallisryhmän työn jälkeenkin. Osa haastattelemistani osallisryhmäläisistä oli tyytyväisiä,
ja  osa  vähemmän  tyytyväisiä  osallistumisprosessiin  ja  v.  2002  hyväksyttyyn  kaavaan.
Kaiken  kaikkiaan  sain  käsityksen,  että  osallisryhmä  kokonaisuutena  oli  Ojalan
kaavoitukseen pääosin suhteellisen tyytyväisiä.

Pirkanmaan  ympäristökeskuksen  ja  Tampereen  kaupungin  välille  jäi  erimielisyyttä
virkistysalueiden määrässä, mutta ympäristökeskuksella ei ollut mahdollisuuksia puuttua
kaavaan.

[T]avotteena  olis  se  et  päästäisiin  yhteiseen  näkemykseen  kunnan  kanssa
maankäytön  suunnittelun  [… ]  sisällöstä  ja  mitotuksesta  mutta...  mutta  kunta
tietysti itse vastaa ensi sijassa siit kaavotuksest ja sen sisällöst ja painotuksista. Ja
meidän  tehtävä  on  sit  vain  valvoa  sit  loppu,  loppukädessä  sitä,  että  se  on
lainmukainen se...  loppuratkaisu.  Ja  sillon se  rima on jo aika korkealla että  [… ]
emme [voi] arvioida sitä että onko se hyvä tai huono se kaavaratkasu vaan se on
vain että onko se laillinen.
(Ympäristöviranomainen 2, haastattelu 2004)

Myös kaupunginvaltuutetut olivat enimmäkseen tyytyväisiä kaavaan,  ja he kehuivat
luonnon huomioonottamista.

Täähän meni pitkään sillai niinku ikäänkun normaalina kaavaprosessina mihin ei
liittynyt mitään suuria ristiriitoja.  [...] siinä  tiedettiin ne luontokohteet mitä siellä
on ja... ja nää luontoselvitykset mun mielestä otettiin siinä kaavassa kohtuullisen
hyvin huomioon.
(Kunnallispoliitikko 3, haastattelu 2004)
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Kaavaehdotus  hyväksyttiinkin  Tampereen  kaupunginvaltuustossa  kiitellen  keväällä
2002.

Uudet havainnot avaavat liitooravaongelman

Kauan  ei  ehditty  Tampereella  kuitenkaan  nauttia  hyväksytystä  Ojalan
osayleiskaavasta.  Noin  viikko  kaavan  hyväksymisen  jälkeen  aluetta  tunteva
luontoharrastaja ilmoitti kaupungille ja ympäristökeskukselle tekemistään runsaista liito
oravahavainnoista Ojalan alueella.

Uudet havainnot ilmoittaneen luontoharrastajan mielestä kaavoitus ei ollut sujunut
ollenkaan hyvin, eikä liitooravia ollut otettu huomioon tarpeellisessa määrin.

[M]ä olin siellä [Ojalassa] liikkunu ni mää aattelin että eihän tää nyt ihan näin voi
olla  ettei  niinku  mitään  merkitystä  millään  että  siellon...  ihmiset  ilmottanu
kaavottajille  että  seitkytluvulta  saakka  siellon  kissat  perinteisesti  kantanu  liito
oravia  rappuselle  tyrkylle  että  niitä  on  siellä  ihan  oikeesti.[...]  et  mä  prikkailin
niitä... [papanahavaintoja  osoittavia]  pisteitä  siitä  [kartalle]  [...]  Ja  niitähän  tuli
hirmunen määrä yhtäkkiä sinne!
(Luontoharrastaja 1, haastattelu 2004)

Luontoharrastaja  toimitti  tekemistään  havainnoista  tarkan  kartan  ja  käytti  myös
ympäristökeskuksen,  Tampereen  kaupungin  ja  kaupunginvaltuuston  avainhenkilöitä
paikalla toteamassa havainnot omin silmin.

[S]itten mää sanoin  että  nyt nää  on  tämmösiä  havaintoja  et  ku  ei  tähän  niinku
kukaan usko... [...] mä käytin näitä [...] ihmisiä siellä mettässä sen takia että kuka
tahansa voi [huomata papanat], ku niitä oli ihan kasapäin polunvieruspuissakin! Mä
sanoin  että  kattokaa nyt  että  näitä  on  ihan  tälläin  ettei  tää  oo niinku...  tuulesta
tempastu ja ne muistutukset.
(Luontoharrastaja 1, haastattelu 2004)

[K]ävin  siellä,  siellä  oli  papanoita  vaikka  kuinka  paljon.  [...]  Ne  oli  oikeen
hämmästyttäviä kasoja.
(Ympäristövalvonta 1, haastattelu 2004)

Luontoharrastajan  tarkka  kartta  ja  asiantuntijan  silmin  vahvistetut  papanakasat
saattoivatkin  Ojalan  kaavan  uuteen  valoon.  Jo  hyväksytty  kaava  näytti  nyt  luonnon
huomioimisen  kannalta  huonolta  ja  kaupungin  omat  liitooravatiedot  vaikuttivat
vanhentuneen.  Ojalaan  suunnitellun  uuden  asuntoalueen  sisääntulotie,  jonka  paikkaa
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oli  tarkkaan  harkittu  aiemmissa  vaiheissa  mm.  maastonmuotojen  ja  paikallisten
asukkaiden mielipiteen vuoksi, halkaisi nyt erittäin vahvaksi  tiedetyn liitooravaalueen
kahtia.  Ojalan  aiotut  keskustapalvelut  sijoittuivat  sisääntulotien  alkuun,  liitoorava
alueiden päälle, samoin kuin osa kaavailluista asuntoalueistakin.

 Uusien liitooravahavaintojen syyksi arveltiin sitä, että Kangasalan kunnan puolella
oli  tehty  hakkuita  yksityismetsissä.  Suurin  osa  haastateltavistani  oli  kuullut  selityksen,
että liitooravat olisivat paenneet näitä hakkuita Ojalan alueelle.

[J]ostain  syystä  niin  sinne  oli  siirtyny...  siitä  papanamäärästä  päätellen  nii
useampia liitooravia, ollu pitkään paikalla... Ja aina tulee se mieleen se, et esimes
Kangasalan puolellahan on tehty varsin rajuja hakkuita... Ja siellä rajan takanahan
on...  [...]  vuosien  mittaan useampiakin  liitooravan...  kesähavaintoja  [… ]  Mutta
tulee  just  se  mieleen  että  et  siinä  on  tapahtunu  tämmönen  liitooravien
siirtyminen tänne, tänne Ojalan puolelle. Ei nyt tietysti mitään näyttöö et mistä
ne on tullu mut jostain kuitenkin täytyy olla.
(Kartoittaja 3, haastattelu 2004)

Liitooravien tiedetään kyllä siirtyvän hakkuiden tieltä pois (I.K. Hanski ym. 2001),
mutta  toisaalta  liitooravat  eivät  yleensä  siirry kovinkaan  kauas  (liitooravatutkija  Ilpo
K.  Hanski  kommentoidessaan  Ojalan  tapausta  Huttusen  2004  lehtijutussa).  Ojalan
tapauksen käännekohta  kerrottiinkin haastatteluissa  myös  toisilla  tavoilla.  Esimerkiksi
haastattelemani  ympäristökeskuksen  edustaja  epäili,  että  tehty  liitooravakartoitus  ei
kenties ollutkaan riittävän tarkka.

[Vuoden 2000 kartoituksessa] oli ehkä selvitetty enemmänkin näitä suotuisia elin…
piirejä, sellasii alueita jotka soveltuu liitooravalle, ei niinkään niin konkreettisesti
vielä niitä itse havaintoja siit esiintymisestä, siinä määrin kun sitte kävi ilmi.
(Ympäristöviranomainen 2, haastattelu 2004)

Liitooravien  siirtymiseen  ei  uskonut  myöskään  uudet  havainnot  ilmoittanut
luontoharrastaja. Hänen mukaansa kyse oli siitä, että paikallisten asukkaiden tietoa liito
oravista ei ollut otettu vastaan aiemmin.

[N]e oravat on ollu aina siinä että ne ei o  siihen tullu [...] niitten hakkuitten takia
vaan  [...] paikalliset asukkaat on  tuntenu ne niin kauan kun ne vanha väkiki on
asunu siinä  [...].  [S]e on semmonen jännä ristiriita että sitä vaan ei haluttu ottaa
niinkun tosissaan [...], sit se niinku alkaa polarisoituun se tilanne kun huomataan
että  [...] hitsi ne [paikalliset asukkaat] oli kumminkin oikeessa. Tulee semmonen
tietynlainen  arvovaltajuttu  [...].   En  tiedä mutta  siltä  se niinku...  vaikuttaa  tossa
että...
(Luontoharrastaja 1, haastattelu 2004)
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Haastattelemani ympäristökeskuksen edustaja esitti myös sen näkemyksen,  että  jos
virkistysalueita  olisi  alun  perin  ollut  riittävästi,  niin  kenties  liitooravat  eivät  olisi
aiheuttaneet yhtä paljon päänvaivaa.

[M]eillä  oli  kieltämättä  niinkun  näkemysero  siitä,  mikä  on  sitten  riittävä
virkistysalueitten  määrä  sielä,  [...]  et  jos  nää  alueet  olis  ollu  väljempiä  nii  ehkä
tällästä konfliktia ei olis syntynytkään.
(Ympäristöviranomainen 2, haastattelu 2004)

Toisaalta  kukaan  toimijoista  ei  oikeastaan  tiennyt,  minkälaiset  selvitykset  ja
suojelutoimet olisivat tarpeen.

[...]  tietysti  tää  suhtautuminen  on  muuttunu  ja  se  et millä  tasolla  ne  ois  pitäny
selvittää ja miten ottaa huomioon että... kyllä siinä varmaan on kaikkien puolelta
ollu semmosta oppimista [...]
(Ympäristöviranomainen 1, haastattelu 2004)

Tampereen kaupunki neuvotteli ympäristökeskuksen kanssa toimintavaihtoehdoista.
Uudet liitooravahavainnot Ojalan alueelta olivat sen verran ”todellisia” (ne oli tarkasti
merkitty  kartalle  ja  havainnot  oli  käyty  vielä  kaupungin  toimesta  tarkistamassa)  ja
sijaitsivat  niin  keskeisellä  alueella  valmista  kaavaa  (mm.  alueen  sisääntulotien  ja
suunnitellun keskustapalvelujen alueen kohdalla), että Pirkanmaan ympäristökeskus teki
Ojalan  osayleiskaavasta  oikaisukehotuksen29  vedoten  luontoselvitysten  ilmeiseen
vanhenemiseen. Varmuuden vuoksi myös Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys valitti
kaavasta hallintooikeuteen.

Oikaisukehotuksen jälkeen kaupungilla oli lakisääteisesti puoli vuotta aikaa muuttaa
kaavaa. Ojalan alueelta teetettiin uusi liitooravaselvitys, edelleen samalla selvittäjällä, ja
hän  vahvisti  raportissaan  luontoharrastajan  tekemät  runsaat  havainnot.  Puolessa
vuodessa  kaavan  perusrakennetta  ei  kuitenkaan  ehditty  eikä  haluttu  muuttaa.  Liito
oravaalueiden päälle sijoitettuihin asuinkortteleihin lisättiin viheryhteystarvemerkintä –
liitooravien  huomioonottamisen  ajateltiin  onnistuvan  parhaiten  vasta
asemakaavavaiheessa.

Pirkanmaan  ympäristökeskus  antoi  Ojalan  osayleiskaavan  muutosehdotuksesta
kielteisen lausunnon. Kaava kuitenkin hyväksyttiin kaupunginhallituksessa äänestyksen
jälkeen. Kaupungin kaavoitusyksikössä Ojalan kaavaa valmistelleet viranhaltijat olisivat
halunneet  viedä  kaavan  testattavaksi  vaikka  hallintooikeuteen  saakka,  mutta
kaupunginvaltuusto  oli  toista  mieltä.  Luonnonsuojeluasioissa  aktiiviset,  eri

29 Oikaisukehotus on yksi uuden lainsäädännön mukanaan tuomista alueellisen ympäristökeskuksen
ohjauskeinoista. Oikaisukehotuksen käyttökelpoisuus ja merkitys, etenkin suhteessa valitukseen, olivat (ja
lienevät yhä) osittain epäselviä.
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valtuustoryhmissä  toimineet  valtuutetut  kokivat  kaavan  selkeästi  sellaiseksi,  jota  ei
voida lähteä toteuttamaan.

Se oli niin selvä  tää... ei  [...] se ois mitenkään voinu mennä  läpi esmes hallinto
oikeudessa.  Ei  tämmösiä...  ku  karttaa  kattelee  ja  näitä  kuvia  ja  sitten  muuta
semmosta nii ei, ei ei korkeimman hallintooikeuden tuomari kyllä pysty... uskalla
sanoo sitä että se... [olisi laillinen].
(Kunnallispoliitikko 2, haastattelu 2004)

Vihreiden  valtuustoryhmä  olisi  halunnut  hylätä  kaavan  kokonaan  ja  palauttaa  sen
valmisteluun. Valtuustoryhmien neuvotteluissa kompromissiksi muodostui liitooravien
kanssa päällekkäin menevien korttelialueiden muuttaminen selvitysalueiksi, ja valtuusto
päätti  yksimielisesti  muuttaa  kaavaa  tällä  tavoin.  Laajat  selvitysalueet  olivat  kuitenkin
niin  suuri  muutos  kaavaan,  että  kaupunginhallituksen  oli  esitettävä  valtuustolle,  että
kaava palautetaan valmisteluun. Näin jouduttiinkin tekemään marraskuussa 200230.

4.5.4  Liitooravat Ojalan kaavoituksessa

Ojalan suunnittelu aloitettiin, kun liitooravien elintavoista tiedettiin melko vähän ja
liitooravia  luultiin  olevan  alueella  niukalti.  Lopuksi,  kun  kaava  palautettiin
valmisteluun,  Ojalan  alueelta  olikin  runsaasti  liitooravahavaintoja,  ja  liitooravien
elintavoista ja suojelusta tiedettiin jo ainakin sen verran, että ehdotettu kaava katsottiin
liitooravan suojelun osalta laittomaksi.

Liitooravan kohtaaminen kaupunkialueen kaavoituksessa oli kaikille toimijoille uusi
tilanne.  Uuden  ja  vanhan  kohtaaminen  synnyttää  kaavoituksessakin  aina  ristiriitoja,
jännitteitä  (Arola  2002,  12)  ja  hämmennystä.  Jälkiviisaus  on  aina  helpompaa,  mutta
pyrkimykseni  on  kuitenkin  analysoida  Ojalan  tapausta  oppimisen  ja  ymmärtämisen
helpottamiseksi.

Ojalan  tapauksessa  näkyy,  kuinka  luontotiedon  tarpeeseen  ei  ollut  osattu varautua
riittävästi  –  ensimmäinen  liitooravaselvitys  tehtiin  vasta  kaavaluonnoksen  esilläolon
jälkeen.  Jälkeenpäin  esitettiin  myös  epäilyjä,  että  selvitys  ei  olisi  ollut  riittävän
tarkkakaan,  koska  siinä  oli  keskitytty  sopivan  elinympäristön  luokitteluun.  Toisaalta
kaikenlaisia  tietoja ei haluttu ottaa vastaan – esimerkiksi paikallisten asukkaiden tietoa
siitä,  että  alueella  asuu  ja  on  asunut  jo  kauan  runsaasti  liitooravia.  Liito
oravaselvitykseen luotettiin.

30 Samana päivänä kun Tampereen kaupunginvaltuusto palautti kaavan valmisteluun tuli myös KHO:n päätös
Tampereen kantakaupungin yleiskaavakiistassa, minkä päätöksen mukaan (KHO:2002:78) liitooravien
huomioonottaminen vasta asemakaavassa ei käy päinsä, vaan suojelumahdollisuudet täytyy selvittää jo
yleiskaavavaiheessa.
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Ojalan  tapauksessa  liitooravatiedot  kyllä  kulkivat  ympäristövalvonnasta
kaavoittajille, mutta muuten tiedonkulku ja yhteistyö kaupungin ympäristövalvonnan ja
kaavoitusyksikön  välillä  vaikuttaa  melko  ohuelta.  Havainnot  ilmoitettiin,  mutta
papanakartan  tulkinta  jätettiin kokonaan kaavoittajille. Kaavoittajilla  ei kuitenkaan ole
valmiuksia tulkita tällaista dataa.

[K]aavottajalle ei riitä se, että tossa ja tossa ja tossa on liitooravan papanat, vaan
se tarvii siihen myöski sitte muuta, sitä tulkintaa siihen väliin jota se itse ei osaa
tehdä.
(Kaavoittaja 1, haastattelu 2004)

[Kaavoittajat]  odottaa  siltä  selvitykseltä  että  se  on  todella  niinkun viimiseen asti
pureskeltu  [...]  eikä se oo  [...] vaan niinku et  täältä  löyty  tämmöstä  ja  tämmöstä
[...]  että  kyllä  se  niinkun  täytyy...  raportoida  ihan  loppuun  [...]  Et  kuitenkin
aattelee jotain kaavottajaa tuolla niin ei se... ei sillä oo valmiuksia tehdäkään enää
ite  niitä  päätöksiä  muusta  ku  että,  että  noudatetaanko  nyt  tän  selvityksen
suosituksia vaiko eikö [...].
(Kartoittaja 1, haastattelu 2004)

Useissa  vuoden  2000  kaavaehdotuksesta  tehdyissä  muistutuksissa  ja  lausunnoissa
vaadittiin  liitooravien  parempaa  huomioonottamista,  mutta  Tampereen  kaupungin
ympäristövalvonnassa  ja  kaavoitusyksikössä  ajateltiin,  että  liitooravat  otettaisiin
huomioon  vasta  asemakaavavaiheessa.  Epävarmuus  suojelutavoista  ja  niiden
toimimisesta hämmensi kaavoittajia.

[J]os  me  ny  Ojalassa  esimerkiks  ajatellaan  että...  miten  voidaan  sanoo
sataprosenttisen varmasti että me [...] turvataan liitooravien säilyminen siellä nii,
tietysti jos nyt oikein ääritapauksen ottaa ni sillain että sinne ei rakenneta yhtään
taloo Ojalaan niin voidaan ainaki sanoo että, että, niin silloin ei ainakaa muuteta,
mutta  että,  missä  on  sitte  se  raja,  niin  niin,  siittä  tuntuu  että  ei  ihan  täysin
semmosta... asiantuntijatki [...] ei taida olla mitenkään... yksmielisiä.
(Kaavoittaja 2, haastattelu 2004)

Liitooravan  elintavoista  ja  elinympäristövaatimuksista  ei  varsinkaan  kaavoittajilla
ollut paljoakaan tietoa, saati sitten että olisi ollut olemassa tarkkaa ja varmaa tietoa siitä,
minkälainen kaava  säilyttää  liitooravan elinehdot alueella. Lisäksi kaavan  työstäminen
oli  jo  pitkällä  tietojen  tarkentuessa  selvitysten  myötä,  eikä  kaavan  perusratkaisuun
haluttu enää koskea.

Liitooravatieto  kuitenkin  karttui  kaavoituksen  kuluessa.  Liitoorava  huomattiin
vaikeaksi  havainnoitavaksi    se  on  pieni,  yöaikaan  puiden  latvustoissa  liitävä  nisäkäs.
Varmimmaksi  johtolangaksi  liitooravan olemassaolosta ovat vakiintuneet  liitooravan
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papanat.  Papanoiden  löytäminen  ei  kuitenkaan vielä  riitä  –  papanoiden  sijainnista  tai
määrästä  tietyn  puun  alla  ei  voi  päätellä  mitään  täsmällistä  nimenomaisen  puun
tärkeydestä tai pesäkolon sijainnista (Reunanen 2001, 21.). Liitoorava vaatii tulkitsijan.
Papanoita ja ympäristöä tulkitsemalla voidaan arvioida alueen sopivuutta liitooravalle.
Tutkimusten  perusteella  tiedetään,  että  liitooravan  tyypillinen  elinympäristö  on
varttunutta, suojaisaa kuusivaltaista sekametsää, jossa on lehtipuita ja kolopuita. Lisäksi
alueen  on  syytä  olla  tarpeeksi  suuri  ja  yhteydessä  muihin  sopiviin  elinympäristöihin.
(Hanski I.K. ym. 2000a.)

Liitoorava voi olla vaikea löytää, mutta Ojalan tapauksessa nähtiin myös, miten on
vielä  vaikeampaa  ennustaa  liitooravien  liikkeitä    elinympäristöt  muuttuvat  ja  liito
oravat liikkuvat.31 Liitooravien havainnointi ja tietokantaan rekisteröinti ei millään voi
pysyä  kaiken  tämän  muutoksen  mukana.  Ojalan  kaavoitusprosessi  kulki
epävarmuuksista  huolimatta  kohti  päätepistettään  ja  lukittui  yhä  vahvemmin  tiettyyn
kaavaratkaisuun. Samanaikaisesti tietoja Ojalan liitooravista ja liitooravien elintavoista
yleensä saatiin lisää ja ymmärrys liitooravan suojelun tiukkuudesta kasvoi, mutta tiedot
muuttuivat  epävarmemmiksi  –  liitoorava  huomattiin  eläväiseksi  olennoksi,  jonka
liikkeitä  on  vaikea  ennakoida.  Syventyvä  ymmärrys  suojelusta  ja  tieto  liitooravien
elintavoista  kohtasivat  kuitenkin  aina  vain  valmiimman  kaavaratkaisun,  jolloin  tilaa
kokonaan  uusille  ratkaisuille  ja  suunnitteluyhteistyölle  jäi  prosessin  edetessä  yhä
vähemmän. Yhteen ratkaisuun lukkiutumista kuvaili myös uudet havainnot ilmoittanut
luontoharrastaja.

[S]itä  tietysti  mielenkiinnolla  seurattiin  ku  siinä  oli  nää  kaikki
muistutus..kierrokset  jo  menny  sitte  ja [muistutuksilla]  ei  niinku  ollu  mitään
merkitystä  missään  vaiheessa  [...]  että  se,  se  tehtiin  ihan  sen [kaavoittajien]
suunnitelman  mukasesti  [...],  osallisryhmä  kerättiin  et  on  vaihtoehtoja  tarjolla
mutta  [...]  se  oli  se  yks  [vaihtoehto]  mikä  sitte  murjastiin  ja...  sit  se  meni
valtuustossa  läpitte  ihan  [...]  yhellä  nuijankopautuksella  ettei  siihen  kukaan
puuttunu sen kummemmin enää [...].
(Luontoharrastaja 1, haastattelu 2004)

Uudet,  tarkistetut  ja  runsaat  havainnot  keskeisellä  alueella  ratkaisivat  lopulta  sen,
että  kaava  palautettiin  valmisteluun.  Uusia  ratkaisumahdollisuuksia  onkin  avautunut
vasta kaavoituksen uudelleen aloittamisen myötä.

31 Liitooravayksilöillä on yleensä käytössään elinpiirillään useampi pesäkolo ja risupesä joita se vaihtelee
lepopaikkoinaan ja lisääntymiskoloinaan. Sukupuolten ja yksilöiden välillä on suuria eroja alueiden koossa;
naaraan keskimääräinen elinpiiri on noin 8 hehtaaria ja uroksen 60 ha. (I.K. Hanski, ym. 2000b.). Yksilöiden
kesä ja talvialueet ovat eri kokoisia (I.K. Hanski ym. 2000a). Liitooravan populaatiodynamiikkaan kuuluu se,
että osa elinpiireistä saattaa olla välillä tyhjillään, vaikka ympäristö pysyisikin muuttumattomana (I. Hanski
1999). Seuraavana vuonna alueelle saattaakin jo sitten muuttaa liitooravanuorukainen – ellei alue ole
esimerkiksi täysin eristynyt rakentamisen tai metsänhakkuun myötä. Nuoret liitooravat tosin pystyvät omaa
elinpiiriään etsiessään liikkumaan jopa peltojen ja varttuneiden taimikoiden yli (Selonen & I.K. Hanski 2004).
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Haastatteluissa  kerrottiin  myönteiseen  sävyyn  esimerkiksi  kaavoittajien  sekä
ympäristöpuolen ihmisten tai luontoselvittäjien yhteistyöstä:

[K]aavottaja ei yritä tulkita luontoselvityksiä, [...] vaan et biologi tulkitsee sen, ja
tuo sen oman panoksensa suunnitteluun. [...] Mut se on tavallaan kuitenki silleen
uutta että, eihän näitä näin oo tehty pitkään.
(Konsultti 1, haastattelu 2004)

[U]seimmiten  ...  oonkin  hyvin  tiitiiviisti  mukana  [...].  [S]e  kaava  on,  on  siellä
niinkun kunnas  tai kaupungissa  tekeillä  ja mää saan  tutustua  siihen  ja vaikuttaa
tavallaan siihen, puhun heidän kanssaan et mitenkä nää ois sijotettavissa,[...]. [S]e
ehkä  on,  antaa  eniten...  itelleen  ja  sille  kaavottajalle  kun  saa  olla  tällain
vuorovaikutusuhteessa [...].
(Kartoittaja 1, haastattelu 2004)

Ojalan  alueen  kaavoitusvaihtoehtoja  on  sittemmin  selvitetty  yhdessä  Kangasalan
kunnan kanssa  (OjalaLamminrahkan alue),  ja  liitooravista on hankittu uusinta  tietoa
tutkimushankkeen avulla, johon tämäkin artikkeli liittyy.

4.5.5  Uusi ongelmakenttä

Liitoorava  nostaa  esiin  merkittäviä  kysymyksiä  kaupunkiluonnon  ja  kaavoituksen
suhteesta.  Uusi  lainsäädäntö  vaatii  kaavoitukselta  ajantasaista  ja  riittävää  tietoa
luonnosta.  Näyttää  siltä,  että  tarttumalla  tehokkaasti  tähän  haasteeseen  voidaan
helpottaa  liitooravan  kaltaisten  luonnon  elementtien  huomioon  ottamista
kaavoituksessa. Tiiviimpi yhteistyö suunnittelijoiden ja luontoasiantuntijoiden välillä on
yksi  parantamisen  paikka.  Suunnittelualuetta  laajempi  ekologinen  tarkastelu  toisi
näkyviin liitooravan elinympäristöjen ajallisen ja alueellisen kehittymisen (Mönkkönen
ym. 2004; Kurttila ym. 2002) ja siten lisäisi suunnitteluvaraa (Nygren 2005a).

Pelkkä  tiedonhallinnan  tehostaminen  rationaalisen  suunnittelun  ihanteita  jatkaen
(Lehti & Ristola 1990, 20 24) ei kuitenkaan riitä. Liitooravan kohdalla  luontotiedon
epävarmuus  jää  joka  tapauksessa  suureksi,  ja  liitoorava  voi  päätyä  suunnittelun
kiistakapulaksi. Konfliktinratkaisussa  ja  hallinnassa käytetyt keinot  (esim. Peltonen &
Villanen  2004,  39 53)  saattaisivat  helpottaa  liitooravista  aiheutuvia
suunnitteluprosessin  hallinnan  ongelmia.  Liitooravien  suojelustatus  ja  liikkuminen
asettavat  kuitenkin  erityisiä  haasteita  vuorovaikutteiselle  suunnittelulle.  Liitooravien
liikkeitä ei pystytä koskaan täysin varmasti  ja  tarkasti ennustamaan, mutta kaikki  liito
oravien  lisääntymis  ja  levähdyspaikat  on  kuitenkin  laissa  suojeltu.  Yllättäviä
papanahavaintoja  tulee  usein  kesken  kaavoitusprosessin  kenen  tahansa  ilmoittamina,
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kuten  Ojalan  kaavoitus  ja  vastaavat  tapaukset  muissakin  Suomen  kaupungeissa  ovat
osoittaneet.

Ojalan tapauksen kriittiset vaiheet antavat viitteitä siitä että alueellisen yhteistyön ja
osallistavan suunnittelun keinoin pystyttäisiin luomaan kaavoitukseen suunnitteluvaraa
liitooravatapauksissa,  Tärkeäksi  muodostuu  keskeisten  toimijoiden  välisen
riippuvuuden  tunnistaminen  ja  tunnustaminen.  Luontoharrastajien  ja  asukkaiden
paikallista  luontotietoa  (esimerkiksi  liitooravista)  tarvitaan  maankäytön  suunnittelun
onnistumiseksi. Olennaista on ymmärryksen ja luottamuksen luominen – kenen kanssa
tehdään  yhteistyötä,  suunnitelmia  ja  päätöksiä,  kenen  tietoon  luotetaan,  säilyykö
luottamus yhteistyöhön suunnittelun kuluessa ja vielä sen jälkeen.

4.6 Lainsäädännön muuttaminen ja hallinnon liitooravaohjeet

4.6.1  Luonnonsuojeluaktiivien valitukset EUkomissiolle

Paikallisella  tasolla vallinnut  epätietoisuus  liitooravan suojelun tiukkuudesta  ja sen
keinoista  kantautui  Euroopan  komissioon  saakka  valitusten  muodossa.  Komission
puututtua  asiaan  Suomen  lainsäädäntöä  jouduttiin  muuttamaan  ja  kansalliset  ohjeet
alkoivat muotoutua.

EUkomission  tehtävänä  on  valvoa  direktiivien  toteuttamista  EU:n  alueella  mutta
valvonta ei ole järin tehokasta tai suoraa. Valvonta perustuu  lähinnä  jäsenmaiden 2–3
vuoden välein  toimitettavaksi määrättyihin  raportteihin  sekä komissiolle  toimitettujen
valitusten tutkimiseen. Raportit ovat kuitenkin usein puutteellisia eikä niissä esimerkiksi
kerrota  lainsäädännön soveltamisen käytännön ongelmista  tai  soveltamisen  tuloksista.
(Krämer  2007,  425–427.)  Luontodirektiivin  poikkeuslupapäätöksistä  tulee  jäsenmaan
raportoida  komissiolle  kahden  vuoden  välein,  mutta  komission  kommentit  näistä
raporteista toimitetaan vain Luontodirektiivikomitealle (Committee for art. 92/43) eikä
niitä julkisteta (Krämer 2007, 210).

Komission  organisaatiossa  ei  ole  ympäristötarkastajia  tarkkailemassa  jäsenmaiden
EUympäristölainsäädännön  toteuttamista,  vaikka  vastaavia  tarkastajia  on  muilla
politiikan  aloilla  (Krämer  2007,  427).  Niinpä  komission  päätiedonlähde
ympäristölainsäädännön  ongelmista  jäsenmaissa  ovat  erityisesti  EU:n  kansalaisilta  ja
kansalaisjärjestöiltä  tulevat  valitukset  (Krämer  2007,  429–431;  Wurzel  2008,  276).
Komissio  käsittelee  valituksina  kaikkia  kirjallisia  valituksia,  joissa  vedotaan  EU:n
lainsäädännön  rikkomiseen  ja  joissa  pyydetään  komissiota  puuttumaan  asiaan.
Komissio  pyrkii  hankkimaan  mahdollisimman  paljon  tietoa  valituksesta  valittajalta
itseltään,  sekä  sen  jäsenmaan  (keskus)hallinnolta,  jota  vastaan  valitus  on  tehty.  Vain
harvoin  käytetään  asiantuntijaapua,  eikä  kuulemisia  järjestetä.  Joissakin  harvoissa
yksittäistapauksissa  on  käyty  paikan  päällä  tietoja  keräämässä.  Vuoden  1999  jälkeen
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valituskriteerejä  kiristettiin,  ja  kaikkia  lähetettyjä  valituksia  ei  enää  kirjata  virallisiksi
valituksiksi.  Krämerin  mukaan  ympäristölainsäädäntöä  koskevalla  valituksella  on
suurempi  mahdollisuus  päätyä  valittajan  kannalta  myönteiseen  loppuratkaisuun,  jos
kiista on julkinen, mikä osoittaa valitusprosessin olevan luonteeltaan osaksi poliittinen.
(Krämer 2007, 429–431.)

Euroopan komission paras väline puuttua jäsenmaan EUlainsäädännön puutteisiin
on artikla 226 EC (Krämer 2007, 435), jonka mukaan

Jos  komissio  katsoo,  että  jäsenvaltio  on  jättänyt  täyttämättä  sille  tämän
sopimuksen mukaan kuuluvan velvollisuuden, komissio antaa asiasta lausunnon
perusteluineen varattuaan ensin sille valtiolle, jota asia koskee, tilaisuuden esittää
huomautuksensa.  Jos  valtio,  jota  asia  koskee,  ei  noudata  lausuntoa  komission
asettamassa  määräajassa,  komissio  voi  saattaa  asian  yhteisön  tuomioistuimen
käsiteltäväksi.
(Euroopan  yhteisön  Perustamissopimuksen  (Konsolidoitu  toisinto)    Viides  osa    Yhteisön
toimielimet  I OSASTO  Institutionaaliset määräykset  1 luku  Toimielimet  4 jakso 
Yhteisön tuomioistuin  226 artikla)

Käytännössä  noin  10  %  artikla  226  prosessiin  joutuneista  valituksista  päätyy
tuomioistuimeen saakka. Tuomioistuin päättää ainoastaan siitä, onko EUlainsäädäntöä
rikottu vai  ei,  se  ei  esimerkiksi  esitä  korjausvaatimuksia. Vuosien  1976  ja  2006 välillä
tuomioistuin  teki  noin  500  ympäristölainsäädäntöä  koskevaa  päätöstä  artiklan  226
perusteella. (Krämer 2007, 435.)

1990luvun  lopulla  luonnonsuojelijat  päättivät  toimia  liitooravan  suojelun
parantamiseksi  myös  EU:n  kautta.  Paikalliset  luonnonsuojeluyhdistykset  kantelivat
Konikallion  kiistasta  ja  muista  paikallisista  hakkuukiistoista  Euroopan  unionin
komissiolle 1990luvun  lopulta  lähtien. Myös E18 valtatien  tielinjauksen  liitooravien
suojelemisesta  kanneltiin  EUkomissiolle.  Luonnonsuojelijat  ovat  toimineet  samoin
esimerkiksi Belgiassa ja Hollannissa (Beunen 2006, 615; Bogaert & Leroy 2008, 191).

Vuosina  1998  ja  1999  EUkomissio  lähetti  Suomelle  selvityspyynnöt  liitooravan
suojelusta (Euroopan komission  ympäristöpääosasto:  kirjeet  14.9.98/XI/022558  sekä
20.5.99/XI/006406).  Suomen  vastaukset  eivät  komissiota  kuitenkaan  tyydyttäneet,  ja
heinäkuussa  2000  komissio  lähetti  Suomelle  virallisen  ilmoituksen,  että  direktiivin
suojeluvelvoitteita  ei  ole  täytetty  (Euroopan  komissio:  virallinen  huomautus
SG(2000)D/105521,  28.7.2000).  Komissio  otti  kantaa  erityisesti  kolmeen  seikkaan
suomalaisessa  liitooravan  suojelussa:  (1)  Komission  mukaan  Suomen
luonnonsuojelulain  täsmennys  siitä,  että  suojeltuja  ovat ”selvästi  luonnossa  havaittavat”
lisääntymis  ja  levähdyspaikat  on  luontodirektiivin  vastainen,  sillä  tiukan
suojelujärjestelmän pitää kattaa myös tahattomien toimenpiteiden estäminen. Komissio
puuttui  myös  (2)  yhteistyön  ja  tiedonvaihdon  ongelmiin  metsä  ja



74 NINA V. NYGREN

ympäristöviranomaisten  välillä  sekä  (3)  tiedon  puutteeseen  liitooravakannasta.
(Euroopan komissio: perusteltu lausunto SG(2003)D/220207, 3.4.2003.)

EUkanneprosessin  vaikutus  näkyy  siinä,  että  käytännössä  vasta  tämä
valvontamenettelyn  aloittaminen  johti  liitooravaohjeiden  ja  politiikan  muotoiluun
kansallisella  tasolla. Maa  ja metsätalousministeriö asetti  ensin helmikuussa 2002  liito
oravatyöryhmän  (MMM  LTR),  joka  sai  työnsä  päätökseen  saman  vuoden  loppuun
mennessä.  Työryhmätyöhön  ryhdyttiin  kahdesta  syystä.  Kansallisesti  kaivattiin
hallinnon ohjetta  joka puolella Suomea esiin nouseviin  liitooravatapauksiin. Toisaalta
oli tarve vastata EU komission syytöksiin:

[… ]  se  alko nousee  joka  puolella  ja  etenkin kun komissiolla  oli kanneprosessit
siitä  niin  siitä  ruvettiin  hakeen  sitä,  että  mitä  käytännössä  tarkottaa  tota  se…
lisääntymis ja levähdyspaikan heikentäminen ja hävittäminen. [… ] me pystytään
niinkun vastaamaan sitte komissiolle…  komissiolle sillain vakuuttavasti, että me
täällä  myöski  yritetään  tehdä  jotain,  et  meidän  työryhmähän  anto
kehittämisehdotuksia, mitä nykyjärjestelmälle vois tehdä.
(Haastattelu Laanikari (MMM) 2005)

Työryhmän tehtävä oli

edesauttaa  liitooravan  suojelua  parantamalla  ja  kehittämällä  jo olemassa  olevia
metsä  ja  ympäristöhallintojen  tiedonvaihtojärjestelmiä  ja käytännön yhteistyötä
eri  tahojen  kesken  liitooravan  suojelussa  sekä  tehdä  tarpeellisia  toimenpide
ehdotuksia.
(MMM LTR 2002b, 4)

Työryhmään  valittiin  mm.  aluehallinnosta  sellaisia  asiantuntijoita,  jotka  olivat  itse
olleet  käytännössä  ratkomassa  liitooravaongelmia,  sekä  mm.  MTK:n  edustaja.
Tutkijoita  ja  muita  asiantuntijoita  otettiin  vain  kuultaviksi.  (Haastattelu  Laanikari
(MMM)  2005.)  Tapani  Veistola  Suomen  luonnonsuojeluliitosta  kritisoi  haastattelussa
luonnonsuojelijoiden ja liitooravatutkijoiden puuttumista työryhmän kokoonpanosta:

[… ] noissa hallinnon työryhmissähän meit ei oo sitte ollu, että se on ollu puute
sitte ja osottaa sitte, on varmasti johtanu siihen, että mimmosii ohjeistoo niiltä
on  sitte  tullut.  Tietysti  siis  oli  myös  tutkijat  pois  näissä  hallinnon  työryhmistä
sitte, että se on ollu aika fataalia sitte…
(Haastattelu Veistola (SLL) 2005)

Suojelun  ohjeistuksessa  keskityttiin  liitooravan  lisääntymis  ja  levähdyspaikan
määrittelyyn. Lisääntymis  ja  levähdyspaikan pienialaisuuden perusteluiksi esitettiin  se,
että  luonnonsuojelulakia  laadittaessa  lisääntymis  ja  levähdyspaikat  ajateltiin  niin
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pieniksi, että niiden suojelusta ei aiheutuisi merkityksellistä haittaa, minkä vuoksi 49 §:n
mukaisesta  suojelusta  ei  tarvitsisi  maksaa  korvauksia.  Työryhmä  esitti
raporttiluonnoksessaan  ohjeeksi  lisääntymis  ja  levähdyspaikan  rajauksen  koosta
seuraavaa:

[… ] Uudistushakkuussa  jätetään pesäpuusta sen pituus säteenä oleva vyöhyke32

sekä lisäksi kulkuyhteys lähimpään varttuneempaan metsikköön. Kulkuyhteyden
tulee  olla  vähintään varttunutta  taimikkoa  ja  puiden mieluiten  latvusyhteydessä
toisiinsa  tai  korkeintaan  puun  pituuden  etäisyydellä  toisistaan.  Edellä  mainitut
paikat ja kulkuyhteydet jätetään myös raivaamatta. [… ]
(MMM LTR 2002a,13)

Työryhmä  myös  toivoi  loppuraportissaan,  että  ympäristöministeriö  laatisi
mahdollisimman  pian  virallisen  ohjeen  liitooravan  lisääntymis  ja  levähdyspaikan
rajaamisesta (MMM LTR 2002b, 16) –  työryhmän raportti ei  siis vielä ollut virallinen
ohje.

Pienialaiseksi  määrittely  ei  ollut  Maa  ja  metsätalousministeriön  työryhmän  omaa
keksintöä. Ensimmäisen kerran lisääntymis  ja  levähdyspaikan määrittely pienialaiseksi
esiintyy  ympäristöministeriön  vastauksessa EUkomissiolle  liitooravan  lisääntymis  ja
levähdyspaikkojen  säilyttämistä  koskevaan  tiedusteluun  1998  (ympäristöministeriö
(YM) 16.11.1998). Siinä  todetaan,  että  liitooravan  lisääntymis  ja  levähdyspaikka olisi
huomattavasti  suppeampi  kuin  liitooravan  elinpiiri  (joka  koiraalla  voi  olla  20–100
hehtaaria).  Samaisen  vastauksen  mukaan  lisääntymis  ja  levähdyspaikan  on
luonnonsuojelulain  säätämisen  yhteydessä  tulkittu  tarkoittavan  pienialaista  aluetta,
vähintäänkin pesäpuuta ja sen välittömässä läheisyydessä olevia ruokailupuita. Toisessa
ympäristöministeriön  (YM)  vastauksessa  komissiolle  (YM  15.7.1999)  todetaan,  että
direktiivin  suomalaisessa  käännöksessä  on  selkeästi  käytetty  tässä  yhteydessä  sanaa
"paikka" eikä "alue” (”breeding site” ja ”resting place”)33.  Toisaalta vastauksessa todetaan,
että yksittäinen pesäpuu tarvitsee sellaisen suojan, että se ei menetä merkitystään liito
oravan lisääntymis ja levähdyspaikkana.

MMM:n  liitooravatyöryhmä  käsitteli  myös  muita  EUkomission  esiin  nostamia
ongelmia  liitooravan  suojelussa,  esimerkiksi  tiedonvaihtoa.  Työryhmä  laati
tiedonvaihdon  järjestämisestä  ehdotuksen,  jota  myöhempi  lainmuutos  ja
viranomaisohje varsin tarkasti noudattelivat muilta osin, mutta ympäristöviranomaisen
tekemät  maastotarkastukset  ryhmä  olisi  alun  perin  rajannut  vain  ongelmallisiin
tapauksiin.  (MMM  LTR  2002b,  11–12,  15–16.)  Työryhmä  käsitteli  myös  muutamaa

32 Eduskunnan maa ja metsätalousvaliokunta toteaa viitatessaan liitooravatyöryhmän tähän määritelmään
kirjeessään ympäristöministeriölle (5.12.2003, Dnro YM6/500/2002), että liitooravan esiintymisalueella
puuston keskimääräinen pituus uudistushakkuussa on yleensä 20–25 metriä.
33 Ks. Environment DG…  2007 eri maiden termeistä.
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muuta  liitooravan  suojeluun  liittyvää  asiaa34.  Työryhmätyön  ulkopuolelle  jääneet
toimijatahot  eivät  olleet  kovinkaan  tyytyväisiä  raporttiin  (Haastattelu  Veistola  (SLL)
2005).

Ministeriön  liitooravatyöryhmän  työssä  näkyy  verkostohallinnan  piirteitä:
työryhmään  ei  kuulunut  pelkästään  ministeriön  viranomaisia  vaan  myös  käytännön
asiantuntijoita. Tiedon ja luonnonsuojelun toimeenpanon poliittista luonnetta kuvaa se,
että  maa  ja  metsätalousministeriön  liitooravatyöryhmään  eivät  kelvanneet  liito
oravatutkijat eivätkä luonnonsuojelujärjestön edustajat.

4.6.2  Luonnonsuojelulain muuttaminen

Liitooravatyöryhmän  raportti  ei  vielä  tyydyttänyt  EU:n  komissiota,  eikä  komissio
myöskään  hyväksynyt  Suomen  perusteluja  luonnonsuojelulain  täsmennyksestä
lisääntymis ja levähdyspaikkojen havaittavuuden osalta. Suomessa päädyttiinkin lopulta
lain  muuttamiseen.  Luonnonsuojelulain  ja  metsälain  muutoksiin  johtaneet  prosessit
käynnistettiin  vuoden  2002  aikana,  ja  myöhemmin  ministeriö  ryhtyi  yhdessä
ympäristöministeriön  kanssa  laatimaan  liitooravan  virallisia  suojeluohjeita
metsätaloutta  varten.  Luonnonsuojelulain  ja  metsälain  muuttaminen  liittyi  siis  liito
oravaa  koskevien  pykälien  osalta  kiinteästi  komission  aloittamaan  kanneprosessiin:
luonnonsuojelulaista  tuli  poistaa  määre ”selvästi  luonnossa  havaittavat”  ja  viranomaisten
ohjeistus sekä tiedonvaihto tuli saattaa kuntoon.

Ensimmäinen hallituksen  esitys  luonnonsuojelulain  muuttamisesta  (HE 251/2002)
ehti  raueta,  kun  eduskunnan  kausi  päättyi  helmikuussa  2003.  Metsä  ja
luonnonsuojelulakien  muutokset  viivästyivät  eduskuntavaalien  yli,  ja  komissio  ehti
tämän  vuoksi  aloittaa  virallisen  kanneprosessin.  Uuden  hallituksen  esitys  valmistui
syksyllä 2003, ja sitä kuvattiin lakiesityksen esittelypuheenvuorossa näin:

Arvoisa  herra  puhemies!  Kysymyksessä  on  hallituksen  esitys  76/2003  laiksi
luonnonsuojelulain muuttamisesta. Aivan yhtä hyvin tämän hallituksen esityksen
nimi voisi olla Pteromys volans eli liitoorava.
(Kansanedustaja  Pentti  Tiusanen  (vas.),  eduskunnan  täysistunto  25.5.2004,  PTK
62/2004)

34 Työryhmä piti kiireellisenä EU:n lajisuojelutyöryhmän (Artikla 12 työryhmän) työn loppuunsaattamista,
direktiivin lajiluettelon uudelleenarviointia sekä liitooravan kannanlaskentaa ja kannankehityksen seurantaa.
Työryhmä oli myös sitä mieltä, että tulee selvittää mahdollisuudet perustaa ympäristö ja metsähallinnon
yhteinen luontotietorekisteri. Korvauspykälän lisäämistä LSL:iin työryhmä ei rohjennut ehdottaa, mutta ehdotti,
että ”tulee selvittää menettelyt kohtuullisen ratkaisun takaamiseksi metsänomistajalle silloin, kun liitooravan lisääntymis ja
levähdyspaikkojen runsaus tai laajuus aiheuttavat metsänomistajalle rajoituksia metsänkäytössä”. Pöntöistä työryhmä
korosti, että liitooravapönttöjen asettamiseen tulee aina pyytää lupa maanomistajalta. (MMM LTR 2002b, 17.)
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Luonnonsuojelulain 49 §:n 1  momentin muutos  eli  täsmennyksen  ”selvästi  luonnossa
havaittavat”  poistaminen  otettiin  tähän  hallituksen  esitykseen.  Tästä  johtuen
rangaistavuuden  kynnystä  heikentämis  ja  hävittämiskiellon  suhteen  esitettiin
lievennettäväksi  niin,  että  kiellon  rikkomisen  rangaistavuus  edellyttäisi  törkeää
huolimattomuutta.  Näin  vältettäisiin  kohtuuttomat  tilanteet  joissa  esimerkiksi
yksityinen  ihminen  tuomittaisiin  rikosoikeudelliseen  vastuuseen  tilanteessa,  jossa
hänellä  ei  ole ollut  edellytyksiä  havaita  lisääntymis  ja  levähdyspaikkaa.  (HE 76/2003
vp.)

Eduskunnassa keskusteltiin  runsassanaisesti  liitooravien  suojelusta.  Keskusteluissa
viitattiin  lukuisiin  esimerkkitapauksiin  (mm.  Konikallion,  E18 valtatien,  raumalaisen
omakotitontin35  ja  Kerava–Lahti  oikoradan36  tapauksiin)  ja  keskusteltiin  liito
oravakannan  suuruudesta,  suojelun  tarpeesta  ja  suojelun  kohtuuttomuudesta
mainituissa tapauksissa. (Lähetekeskustelu PTK 63/2003 vp.) Eduskunta saikin lisättyä
suojelulainsäädäntöön  liittyen  kaksi  liitooravan  kannalta  merkittävää  muutosta:
suojelukorvaukset  ja  ohjeen  suojelupäätöksen  joutuisuudesta.  Huolimatta  edelliseen
hallituksen  esitykseen  annetuista  lausunnoista  sekä  siihen  liittyneestä
eduskuntakeskustelusta,  ei  korvaussäännöksen  ulottamista  direktiivilajeihin  ollut  alun
perin  pidetty  uudessa  hallituksen  esityksessä  perusteltuna37.  Suojelukorvausten
puuttuminen  koettiin  kuitenkin  voimakkaaksi  epäkohdaksi  perustuslakivaliokuntaa
myöten (PeVL 15/2003 vp) ja eduskuntakeskustelun jälkeen korvaukset säädettiin.

Korvauskynnys (”merkittävä haitta”) määriteltiin myöhemmin ympäristöministeriön
alueellisiin ympäristökeskuksiin vuonna 2004 lähettämässä muistiossa varsin korkeaksi,
eli  5–8  % käyttöyksikön  arvosta  tai  4000–5000  euroa  (Määttä  2005,  368; A.  Jokinen
ym.  2009,  40;  Suvantola  &  Similä  2011,  189).  Maanomistajien  edustajat  pitivät
korvauskynnystä  liian  korkeana  ja  eri  lakien  tuomaa  rajoitusten  viidakkoa
maanomistajalle  kohtuuttomana,  kun  korvattava  haitta  määritellään  jokaisesta
rajoituksesta erikseen (Haast. Markku Tornberg (MTK) 2005; Suvantola ym. 2006, 90;
Similä  ym.  2010,  74).  Yleistä  korvaussäännöstä  onkin  pidetty  tarpeellisena  lisäyksenä
luonnonsuojelulakiin (Lajunen 2007, 293). Alkuvuonna 2005 paljastui, että korvauksia
oli  maksettu  paljon  vähemmän  kuin  ympäristövaliokunta  oli  arvioinut.
Korvauskynnyksen  korkeudesta  virisi  julkista  keskustelua  alkuvuonna  2005  myös

35 Liitooravat olivat asettuneet raumalaiselle omakotitontille, ja rakennuslupa jouduttiin perumaan, mutta
korvauksia ei tuolloin saanut (Esim. Hyytiäinen TS 23.6.2006). Tapausta pidettiin kohtuuttomana.
36 Kerava–Lahti oikoradastakin oli kanneltu EUkomissiolle, joka oli aloittanut oman valvontamenettelyn
tapauksen johdosta. Radan siirtämistä, perumista tai viivyttämistä pidettiin kohtuuttomana, koska radan tieltä
oli kuitenkin lunastettu lukuisia omakotitontteja.
37 Korvauskysymystä käsiteltiin toki niin, että useiden lähekkäisten lisääntymis ja levähdysalueiden suojelusta
aiheutuvat haitat ajateltiin korvattavaksi siten, että mahdollistettiin luonnonsuojelualueen perustaminen
direktiivilajille (LSL 10 §). Esityksessä ehdotettiin myös, että maanomistaja voisi myös hakea alueen
määräaikaista rauhoittamista (johon voi sisältyä korvaus) (LSL 25 §), mikä voisi esityksen mukaan olla
varteenotettava menettely liitooravatilanteissa, koska lisääntymis ja levähdyspaikat eivät välttämättä ole
pysyviä. Esityksessä todetaan myös, että liitooravan kohdalla voisi soveltaa kestävän metsätalouden
rahoituslain (1094/1996) 19 §:ssä olevan metsätalouden ympäristötukijärjestelmän keinoja. (HE 76/2003 vp.)
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Aamulehdessä  (esim.  AL  19.1.2005;  25.1.2005;  Ollila  (AL  mielipide)  27.1.2005)  ja
myöhemmin eduskunnassa (esim. YmVL 25/2006 vp).

Eduskunta  keskusteli  vilkkaasti  myös  suojelun  viranomaismenettelyn
joutuisuudesta.  Liitooravan  suojelun  joutuisaa  käsittelyä  pidettiin  erityisen  tärkeänä
tuolloin,  kun meneillään  oli  metsäverotuksen  siirtymäkausi38,  jonka  aikana hakkuiden
ajoituksella  nähtiin  olevan  poikkeuksellisen  suuri  merkitys  (MmVL  5/2004  vp;
kansanedustaja  SirkkaLiisa  Anttila  (kesk.)  esittelypuheenvuoro  PTK  62/2004  vp).
Maa  ja  metsätalousvaliokunta  olikin  valmistellut  metsälain  14  b  §:ään  uuden  2
momentin, jonka mukaan

alueellisen  ympäristökeskuksen  on  saatuaan  metsäkeskukselta  1  momentissa
tarkoitetun  ilmoituksen  ryhdyttävä  toimenpiteisiin  liitooravan  lisääntymis  ja
levähdyspaikan  sijainnin  ja  sallitun  metsänkäsittelyn  määrittämiseksi.
Ympäristökeskuksen  on  annettava  päätöksensä  asiassa  viipymättä,  kuitenkin
viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut 1 momentissa tarkoitetun
ilmoituksen metsäkeskukselta.
(kansanedustaja SirkkaLiisa Anttila (kesk.) esittelypuheenvuoro, PTK 62/2004 vp)

Ympäristöministeriö  ei  kuitenkaan  hyväksynyt,  että  ympäristökeskusten  tehtävistä
määrättäisiin  metsälaissa,  ja  päädyttiin  siihen,  että  momentti  siirretään
luonnonsuojelulakiin  sen  uudeksi  72  a  §:ksi.  Ympäristöministeriö  ei  myöskään
hyväksynyt  30  päivän  määräaikaa  lakiin  kirjattuna,  ja  perusteli  tätä  sillä  että
luonnonsuojelujärjestöt voisivat vielä valittaa  lainkohdasta komissiolle sillä perusteella,
ettei niin lyhyessä ajassa voida selvitystä tehdä. Niinpä päädyttiin kompromissiin jossa
lakitekstiin  päätyi  sana ”viipymättä”,  ja  lain  perusteluissa  sen  todetaan  tarkoittavan  30
päivää. (kansanedustaja SirkkaLiisa Anttila (kesk.), esittelypuheenvuoro, PTK 62/2004
vp.)  Eduskunta  riiteli  pitkään  siitä,  olisiko  täsmällisen  rajan  kuitenkin  voinut  laittaa
lakitekstiin.

Käytännössä 30 päivän aikarajaus tuli lain perusteluiden kautta kuitenkin aivan yhtä
velvoittavana  ohjaamaan  ympäristöhallintoa.  Liitooravatarkistukset  ovat  kenties
nopeutuneet säännön voimaantulon jälkeen, mutta tarkistusten luotettavuus kärsii, kun
niitä joudutaan tekemään esimerkiksi selvitykselle epäedullisena vuodenaikana (ks. luku
5.3).  Tero  Laakso  huomauttaa,  että  jo  hallintolain  (434/2003)  31.1  §  velvoittaa
viranomaisen selvittämään asia riittävällä  ja asianmukaisella tavalla, eikä tätä voida lain
perusteluissa  olevalla  aikarajauksella  sivuuttaa  (Laakso 2004,  1088–1089).  30  päivän
aikaraja on kuitenkin käytännön työssä vahvana ohjenuorana. Vuonna 2009 KHO on
päätöksellään  vahvistanut  että  30  päivän  sääntö  ei  ole  lainvastainen,  vaikka  keli  ja
sääolosuhteet olisivatkin epäsuotuisat (KHO 2009:38; ks. myös kritiikkiä Laakso 2009).

38 Suomen metsäverotuksessa siirryttiin vuonna 1993 pintaalaperusteisesta verotuksesta puun myyntituloihin
perustuvaan verojärjestelmään. Uuteen järjestelmään siirtymiseen varattiin 13 vuoden siirtymäaika, joka päättyi
vuoden 2005 lopussa.
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Eduskunnan  liitooravakeskustelussa  ja  päätöksenteossa  näkyy  poliittisen  vallan
verkostojen  valtasuhteiden  muuntuminen.  Eduskunta,  joka  perinteisesti  nähdään
valtion  ylimmän  vallan  käyttäjänä,  ei  voinut  kansanedustajien  tahdosta  huolimatta
säätää  ns.  30  päivän  sääntöä  lakitekstiin  koska  pelättiin  että  kansalaisjärjestöt olisivat
voineet  valittaa  ratkaisusta  Euroopan  komissiolle.  Toisaalta  eduskunnan  vallan  voi
sanoa säilyneen, koska 30 päivän sääntö vietiin aivan yhtä voimakkaasti käytäntöön – ei
lakitekstin, mutta kuitenkin virallisen ohjeistuksen kautta.

Eduskunta  otti  poikkeuksellisen  voimakkaasti  kantaa  liitooravan  suojeluun  myös
muulla  tavoin.  Eduskunta  lausui  lakimuutosten  yhteydessä,  että  (1)  hallituksen  tulisi
ryhtyä  välittömästi  toimenpiteisiin  luontodirektiivin  liitteen  IV  (a)  tarkistamiseksi
Suomen  ja  liitooravan  osalta,  mikäli  liitooravakannan  osoitetaan  olevan  runsas.
Eduskunnan lausunnon mukaan (2) liitooravan suojelusta aiheutuvat lisäkustannukset
tulee  ottaa  asianmukaisesti  huomioon valtion  talousarviota  laadittaessa,  (3)  tarvittavat
viranomaispäätökset  tulee  saada  aikaan  joutuisasti  ja  (4)  metsätalouden
ympäristötukeen osoitettava määräraha tulee mitoittaa valtion talousarviota laadittaessa
niin  suureksi,  että  liitooravan  suojelusta  aiheutuvat  lisäkustannukset  tulevat
asianmukaisesti  huomioon  otetuiksi.  (Eduskunnan  vastaus  50/2004  vp .) Näistä
lausumista  lähinnä  kolmas on  tullut  lain  perusteluissa olevan  30 päivän aikarajauksen
kautta parhaiten täytäntöönpannuksi. (A. Jokinen ym. 2009, 39.)

Metsä  ja  luonnonsuojelulakien  muutokset  koskivat  siis  viittä  seikkaa  liitooravan
suojelussa:  lisääntymis  ja  levähdyspaikan  määrittelyä,  rangaistavuuskynnystä,
suojelukorvauksia,  liitooravatiedon  vaihtoa  sekä  viranomaismenettelyn  joutuisuutta.
Lisääntymis  ja  levähdyspaikan  määrittely  ja  tiedonvaihto  liittyivät  komission
painostukseen,  ja  rangaistavuuskynnys  oli  seurausta  lisääntymis  ja  levähdyspaikan
määrittelyn  muuttumisesta.  Suojelukorvaukset  ja  viranomaismenettelyn  joutuisuus
olivat puolestaan asioita, joita eduskunta poikkeuksellisen sitkeästi halusi muutettavan.
Nämä  vaatimukset  perustuivat  käytännössä  (useammissa)  yksittäistapauksissa
koettuihin  oikeudenmukaisuusongelmiin,  jotka  johtuivat  korvausten  puuttumisesta  ja
viranomaisen päätöksen viipymisestä.
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4.6.3  Lisääntymis ja levähdyspaikan määrittyminen pienialaiseksi

Virallinen  metsänkäytön  liitooravaohjeistus  julkaistiin  lakimuutoksen  jälkeen
vuonna  2004.  Liitooravaohje  laadittiin  metsänkäyttötilanteisiin39  ohjeistamaan
lisääntymis  ja  levähdyspaikan  ja  heikentämisen  ja  hävittämisen  määrittelyä,
viranomaisten  toimintatapoja  sekä  tiedonvaihtoa  viranomaisten  välillä.  Ohjeen
tekijöiden  mukaan  ohjeen  varsinainen  tarkoitus  oli  olla hallinnollinen ohje,  jota
noudattamalla ei ainakaan rikottaisi lakia. Laajoja suosituksia metsänhoidosta ei haluttu
ohjeessa  antaa,  sillä  metsäkeskus  Tapio  oli  jo  laatinut  metsänhoitosuositukset
metsänomistajia  varten.  Ohjeen  tekoon  kutsuttiin  mukaan  muun  muassa  paikallisesti
hyviä käytäntöjä kehittäneitä avainhenkilöitä, mutta esimerkiksi  liitooravatutkijat  sekä
luonnonsuojelujärjestöjen  edustajat  jätettiin  jälleen  ryhmän  ulkopuolelle  –
haastateltujen  mukaan  siksi,  että  kyseessä  oli  hallinnollista  ohjetta  laativa  työryhmä.
(Haastattelut Laanikari  (MMM) 2005  ja Marttila  (MMM) 2005; A.  Jokinen  ym. 2009,
40–41.)

Liitooravaohje  noudatteli  pääosin  aiempaa  maa  ja  metsätalousministeriön  liito
oravatyöryhmän  raporttia.  Ohje  virallisti  aiemmat  määrittelyt  lisääntymis  ja
levähdyspaikan pienialaisuudesta, ja vielä pienensi määrittelyä aiemmasta 20–25 metrin
minimistä  10–15  metriin.  Työryhmän  jäsenen  mukaan  tämä  metrimäärä  oli  vain
esimerkki  (Haast.  Laanikari  (MMM)  2005),  mutta  kuten  Tapio  Määttä  toteaa  (2005,
367),  täsmälliset  luvut  muuttuvat  helposti  päätöksenteon  lähtökohdaksi.
Haastattelemani  MTK:n  edustaja  puolestaan  kertoi,  että  he  olivat  ohjeistaneet
maanomistajia  vaatimaan,  että  ympäristökeskusten  edustajat  pitävät  kiinni  ohjeen
metrimääristä  (Haast. Tornberg  (MTK) 2005). Määtän mukaan  (2005, 367) ohjetta  ei
voidakaan luonnehtia vaikutuksiltaan vain hallinnon sisäiseksi. (A. Jokinen 2009, 41.)

Ohje  onkin  todella  sisäistetty  sitovaksi,  kuten  Pirkanmaan  ELYkeskuksen  liito
oravarajauksista vastaava viranomainen kuvaili haastattelussa vuonna 2011:

Alueellinen  ympäristöviranomainen:  [… ]  mä  otan  sen  niinku  maanomistajien  tän
niinku tän oikeusturvan, että ei, ei niinku virkatyönä ei voi lähtee niinku tavallaan
tekemään  sitä  työtä  muuta  ku  sen  mukaan  mitä  se  lainsäädäntö  ja  ministeriön
ohjeistus  ja nää  tulkinnat on. Et  siinä  ei voi  lähteä niinku...  tekeen  laajempana,
vaikka  joskus  ajatteliski  että  se  ois  varmaan  parempi  tehä  tälläi,  laajempana.
Mutta sitte taas, että siinä on aina ne valitusosotukset ja muuta ja sit siinä. Että se
täytyy  tehä  niinku  sen  mukaan  ja  [… ]  niistähän  on  paljon  keskusteltuki  justiin
niin sitten  lisääntymis  ja  levähdyspaikkojen niinku siitä  tavallaan sen pesäpuun
ympärille  jätettävän  kaistaleen  leveydestä  ja  muista.  Niin,  niin  niin  sehän  on
niinku semmonen…

39 Ohje tosin koskee vain niitä metsätaloudellisia toimenpiteitä, joista tulee tehdä metsänkäyttöilmoitus, mikä
rajaa pois esimerkiksi kotitarvehakkuut, tie, oja ja sähkölinjojen hakkuut sekä ne kaavaalueet, joilla metsälakia
ei sovelleta, ks. Laakso 2004.
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Haastattelija: Pieni hh…
Alueellinen  ympäristöviranomainen:  Se on  aika  pieni  hh.  Mut  sehän,  se  on nyt  taas
sitten ne mitä on niinku siellä  laissa tai [ministeriöiden] ne tulkinnat  ja muuten ne
ohjeistukset ja muuta niin niillähän me mennään.
(Alueellinen ympäristöviranomainen, haastattelu 2011)

”Pienialaisuuden”  käsite  lisääntymis  ja  levähdyspaikan  määrittelyssä   viittaa
yksiselitteisesti  pienialaisuuteen  ihmisen  toiminnan  mittakaavassa  –  ”pienialainen”
esimerkiksi  siinä  mielessä,  ettei  suojelun  ajateltu  aiheuttavan  taloudellista  haittaa.  On
selvää,  että  pienialaisuuden  tulkinta  on  tehty  kohtuullistamaan  ehdotonta  ja  kattavaa
suojelun  vaatimusta  (ks.  myös  Pesonen  2010,  360)  koska kaikki  liitooravan
lisääntymis  ja  levähdyspaikathan  on  suojeltava.  Liitooravan  suojelun  kalleudesta
erityisesti metsätaloudelle esiintyikin 2000luvun alussa melkoisia arvailuja. Esimerkiksi
metsäyhtiö UPM Kymmenen edustaja arvioi lehtihaastattelussa vuonna 2002 että liito
oravan suojelun takia voisi  joutua metsätalouden ulkopuolelle  jopa neljännes eteläisen
Suomen metsistä (T&T 7.5.2002).

Kohtuullistaminen  olisi  voitu  tehdä  monella  muullakin  tavalla,  esimerkiksi
maksamalla  korvauksia  maanomistajille,  jos  laajemmalla  suojelutavalla  olisi
maanomistajille aiheutunut kohtuutonta haittaa. Tähän ei kuitenkaan katsottu valtiolla
olevan  luonnonsuojelulakia  säätäessä  varaa  (ks.  luku  4.2),  mutta  myöhemmin
korvausten puuttumista  tulkittiin kehämäisesti  toisin: Tulkittiin,  että korvauksia ei ole
alun perin  lakiin kirjattu,  koska  lisääntymis  ja  levähdyspaikat  olisivat  lähtökohtaisesti
pieniä  (esim.  MMM  LTR  2002  a  &  b,  myös  KHO  38:2003),  ja  pienuudesta
myöhemmin  johdettiin,  että  korvauksia  ei  tarvitsisi  maksaa.  Vähäisiä
luonnonsuojeluresursseja  ei  myöskään  haluttu  ohjata  liikaa  varsin  yleisenä  pidetyn
eläimen  suojeluun  (esim.  Haast.  Saaristo  (Tapio)40  2005,  Rassi  (YM)  2006  sekä
Salminen (YM)41 2006). Korvausten puuttuminen johti lisääntymis ja levähdysalueiden
määrittämiseen pienialaisiksi,  jotta maanomistajille ei koituisi kohtuuttomia seurauksia
suojelusta,  josta  ei  ole  säädetty  korvauksia.  Tulkinta  pienialaisuudesta  ei  kuitenkaan
enää muuttunut sen jälkeen kun luonnonsuojelulakia muutettiin siten että liitooravien
aiheuttamasta merkittävästä haitasta voitiinkin myöntää korvauksia.

Tämä  tulkinta  ei  ole  suoranaisessa  ristiriidassa  esimerkiksi  Euroopan  komission
ympäristöpääosaston  lajisuojelun  tulkintaohjeen  kanssa.  Siinä  ei  haluta  antaa
yksiselitteistä  ohjetta  lisääntymis  ja  levähdyspaikkojen  koosta    laajaa  tulkintaa
pidetään  luonnonsuojelullisesti  perusteltuna,  mutta  sen  katsotaan  sopivan  paremmin
lajeille  jotka elävät pienellä alueella,  ja suurella alueella eläville  lajeille, kuten lepakoille,
suppeampi tulkinta nähdään perusteltuna. (Environment DG…  2007, 45.)

40 Lauri Saaristo toimi haastattelun aikaan metsätalouden kehittämiskeskus Tapiossa luonnonhoidon
asiantuntijana.
41 Pekka Salminen toimi haastattelun aikaan luonnonsuojeluvalvojana ympäristöministeriössä.
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Pienialaiseksi määrittelyllä on ollut monenlaisia vaikutuksia liitooravan suojeluun ja
suunnitteluvaraan. Tärkein vaikutus on liitooravan suojelun epäonnistuminen: ohjeen
mukaista  pienialaista  suojelualuetta  pidetään  riittämättömänä  liitooravalle42  (Laakso
2004;  Reunanen  2006;  Wistbacka  2008;  Pesonen  2010,  Similä  ym.  2010,  40 41;
Pettinen 2011; M.Jokinen 2012; Santangeli ym. 2013b) –”miten lisääntymispaikka voisi olla
sellainen  missä  liitoorava  ei  pysty  lisääntymään?”  (I.K.  Hanski  pers.comm.).  Perusteellista
maastoseurantatutkimusta  ohjeistuksen  vaikutuksista  liitooravalle  on  julkaistu  vasta
vuonna 2012 (M. Jokinen 2012; Santangeli ym. 2013).

Toinen seuraus on ollut se, että korvausten saaminen liitooravan suojelusta on ollut
maanomistajille  vaikeaa  (Pesonen  2010,  380).  Luonnonsuojelukorvauksiin  liittyy
monenlaisia  haasteita,  ongelmia  ja  epäkohtia  (ks.  esim.  Suvantola  ym.  2006),  ja
pienialaisuus liittyy niistä yhteen eli korvauskynnyksen määrittelyyn. Jos korvauskynnys
määritellään  tarpeeksi  korkeaksi,  ei  pienialaisiksi  määritellyiltä  liitooravaalueilta  ole
mahdollista saada korvauksia kuin niissä poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa pesäpuita
osuu  saman  maanomistajan  hakkuualalle  useita.  Pienialaisuuteen  perustuva
suojeluratkaisu  palveleekin  ministeriöiden  ja  metsäteollisuuden  intressejä.
Korvausvaatimukset  suojelun  aiheuttamista  haitoista  eivät  pääse  rasittamaan
ympäristöministeriön  tai  maa  ja  metsätalousministeriön  budjettia,  ja
hakkuumahdollisuuksiakaan  ei  suppea  tulkinta  juuri  rajoita.  Kärsijöiksi  ovat
paradoksaalisesti  jääneet  sekä  liitooravat  että  (yksityiset  pien)metsänomistajat.  Ensin
mainituille  jää  ekologiselta  kannalta  liian  pieniä  ”lisääntymis  ja  levähdyspaikkoja”,  ja
jälkimmäisille  tulee  näistäkin  pienistä  kustannuksia,  jotka  eivät  kuitenkaan  ylitä
korvauskynnystä.

Kolmas  pienialaisuudesta  aiheutuva  ongelma  on  se,  että  jos  joissakin  tapauksissa
suppeakin  alue  voisi  mahdollisesti  riittää  liitooravan  säilyttämiseksi  alueella,  alueen
rajaamisessa  täytyisi  pystyä  olemaan  sitä  tarkempi, mitä  pienempää  aluetta  rajataan  –
virhemarginaalin vara pienenee mitä pienemmästä alueesta on kyse. Liitooravan, kuten
useimpien muidenkin eläinten kohdalla elinpiirin tarkkojen rajojen määrittely on hyvin
vaikeaa (ks. luku 5.3).

Paikallisella tasolla liitooravan suojelun stabiloituminen pienialaiseksi tarkoitti mm.
metsänhoidon liitooravamenettelyjen rutinoitumista ja liitooravakiistojen vähenemistä
metsänhakkuutapauksissa  sekä  metsänomistajien  asenteiden  lientymistä  heidän
huomattuaan, ettei  liitooravasta välttämättä koidu suurta haittaa. (Tästä poikkeuksena
ovat  toki  maanomistajat,  joiden  maille  sattui  esimerkiksi  useita  lisääntymis  ja
levähdyspaikkoja.)  Toisaalta  pienialaisuuden  määritelmä  vaikutti  myös  maankäytön
suunnittelun puolella.

Tiukasta  ohjeesta  huolimatta  tapaukset,  alueet  ja  toimijat  ovat  erilaisia,  ja
rajausohjeiden toimeenpano vaihtelee eri ELYkeskusten alueella. Leila Suvantola ym.
tutkivat  selvityksessään  vuoden  2004  aikana  toteutettuja  rajauksia.  Heidän  mukaansa

42 Tosin päinvastaisiakin tuloksia on saatu (Hynynen 2009), joita kuitenkin selittänee osin se, ettei aineistoon
kuulunut avohakkuiden keskelle jääneitä lisääntymis ja levähdyspaikkoja (M. Jokinen 2012, 53).
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rajausten  pintaalat  vaihtelivat  varsin  paljon,  ja  heidän  tulkintansa  oli,  että  käytännöt
ovat  epävarmoja  ja  horjuvia.  Raportissa  pidettiin  tarpeellisena  yhtenäistää  ja
johdonmukaistaa ohjeistusta. (Suvantola ym. 2006, 27–28.) Maarit Jokinen on vertaillut
eri ELYkeskusten rajauspäätöksiä, ja hän nosti esiin Pirkanmaan, jossa ELYkeskus on
tehnyt  kaikista  ELYkeskuksista  vähiten  lisääntymis  ja  levähdyspaikkarajauksia
kokonaispäätösmääräänsä  nähden  (58  päätöstä  joissa  rajattiin  vain  7  lisääntymis  ja
levähdyspaikkaa,  kun  esimerkiksi  Uudellamaalla  rajattiin  puolessa  tapauksissa).  Myös
tehdyt  rajaukset  ovat  Pirkanmaalla  olleet  pienempiä  kuin  keskimäärin.  (M.  Jokinen
2012, 33.)

Toinen  tärkeä,  maankäytön  suunnitteluvaran  tiedonhallintaan  liittyvä  seikka,  joka
uudessa  lainsäädännössä  ja  virallisessa ohjeessa  tuli  määritellyksi,  on  liitooravatiedon
hallinta  alueellisten  metsä  ja  ympäristöviranomaisten  välillä.  Alueellisten
ympäristökeskusten, nyk. ELYkeskusten liitooravatiedot määriteltiin viralliseksi  liito
oravatietokannaksi, jotka siirretään metsäkeskusten käyttöön. Metsänkäyttöilmoituksen
saapuessa metsäkeskus tarkistaa osuuko liitooravahavainto ilmoituksen alueelle tai sen
välittömään  läheisyyteen.  Jos  osuu,  käynnistyy  maastotarkastusmenettely  alueellisen
ympäristöviranomaisen toimeenpanemana 30 päivän sisällä.

Tiedonvaihdon  ohjeistus  oli  toki  parannusta  entiseen,  jossa  luontoharrastajien
viranomaisille  ilmoittamat  luontotiedot  usein  jäivät  käyttämättä  kun  ohjeistusta
suojelutavoista ei ollut (esim. haast. Veistola (SLL) 2005). Liitooravatiedonhallinnassa
on kuitenkin edelleen lukuisia ongelmia, joita käsittelen enemmän luvussa 5.

Tiedonvaihdon  ja  maastokäyntien myötä  alueellisiin  ympäristökeskuksiin nimettiin
liitooravayhteyshenkilöt.  Pirkanmaan  ympäristökeskuksessa  tointa  hoitamaan
palkattiin  täysipäiväinen  työntekijä,  ja  työntekijäksi  valittiin  hankkeessammekin  (ks.
luku 3.3) mukana ollut Marko Schrader, joka teki uraauurtavaa työtä Pirkanmaalla liito
oravan  suojelun  neuvonnassa.  Metsänkäsittelyn  maastokäynneillä  oli  useimmiten
mukana metsänomistaja itse tai hänen edustajansa metsänhoitoyhdistyksestä (MHY), ja
maastokäynnit  olivat  samalla  myös  käytännön  suojeluneuvontaa.  Kokopäiväisenä
Schrader  myös  ehti  auttamaan  ja  neuvomaan  lukuisissa  kaavoitustapauksissa
Pirkanmaalla ja myös päivittämään alueellista liitooravatietokantaa. (Haastattelu 2005.)
Vuonna  2011  haastateltu  silloinen  liitooravavastaava  hoiti  liitooravaasioita  osa
aikaisesti  eikä  ehtinyt  esimerkiksi  tekemään  erityisiä  päivitystarkistuksia  (liito
oravavastaavan haastattelu 2011).

Kaavoitukseen  liittyvää  ohjetta  alettiin  valmistella  vuonna  2004  ja  se  valmistui
vuonna 2005 (YM 2005). Haastattelemani ympäristöministeriön edustajan mukaan sitä
alettiin  laatia  reaktiona  kaavakonflikteihin,  ja  tarkoituksena  oli  myös  ohjeistaa
ympäristökeskuksia tekemään yhdenmukaisia suosituksia. Ohjeen teossa hyödynnettiin
paikallisesti  liitooravan  suojelua  kaavoituksessa  ratkomaan  joutuneiden  kuntien
asiantuntijoiden  tietämystä  muun  muassa  laajan  kommenttikierroksen  kautta.
Haastatellun  mukaan  erityisesti  metsälain  soveltaminen  osoittautui  yllättävän
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monimutkaiseksi, sillä sitä ei sovelleta kaikilla kaavaalueilla43. (Haast. Korhonen (YM)
2006.) Ohjeessa ei kuitenkaan juurikaan käsitellä metsänkäytön ja kaavoittamisen välistä
harmaata  aluetta  ja  yhteyksiä,  vaan  siinä  on  ajateltu,  että  metsänkäyttöä koskeva ohje
kattaa ne alueet, joissa metsälaki on voimassa. (Jokinen ym. 2009, 43.) Ohjeessa ei ole
mainintaa lisääntymis ja levähdyspaikan koosta.

Kaavoituksen  liitooravaohje on  toki  sikäli  varsin onnistunut,  että  siinä on  kerätty
liitooravaa koskeva perustieto kaavoitusta varten yhteen dokumenttiin. Ohjeessa myös
painotetaan  tapauskohtaista  harkintaa  enemmän  kuin  metsätalouden  ohjeessa.  Ohje
keskittyy  kuitenkin  ratkaisemaan  liitooravan  suojelua  pelkästään  yksittäisen
kaavatapauksen  kontekstissa  (tosin  eri  kaavatasoilla  tapahtuvaa  selvitysten  tekoa  ja
harkintaa käsitellään), kun liitooravan suojelu vaatisi useimmiten laajempaa yhteistyötä
eri toimijoiden välillä. (Jokinen ym. 2009, 43.)

Liitooravan  suojelussa  toimitaan  siis  kaksilla  ohjeilla,  maankäytön  suunnittelussa
toimitaan  väljemmissä  puitteissa  kuin  metsänhoidossa.  Tähän  ohjeiden  eriytymiseen
(divergence effect, Haila ym. 2007, 7) on useita syitä (ks. myös luku 5.3). Poliittiset paineet
ohjeistaa  suojelua  ja  poistaa  epäselvyyksiä  ovat  olleet  suuret.  Painostusta  on  tullut
esimerkiksi metsäteollisuudelta sekä Euroopan komissiosta. Metsien  ja metsätalouden
taloudellinen  ja  symboliarvo  Suomessa  on  suuri  (esim.  Koskinen  1999).  Lisäksi
metsätalous  on  ollut  standardivetoista  jo  pitkään  (A.  Jokinen  2006).  Maankäytön
suunnittelun  ja metsänhoidon välillä on kuitenkin useita  yhtymä  ja kitkakohtia,  jotka
piirtyvät  näkyviin  liitooravan  suojelussa.  Saumakohdat  näkyvät  jo siinä, millainen on
maankäyttö  ja  metsälainsäädännön  suhde:  maaalueiden  luokittelu  maankäyttö  ja
rakennuslain  ja metsälain alaisiksi on monimutkaista  (ks. YM 2005; myös Pölönen &
Malin 2011). Kitkakohtaa kuvailee alueellinen ympäristöviranomainen näin:

[Jos]  alueella  on  joku  kaava  tekeillä  mikä  ei  oo [vielä]  lainvoimainen  niin,  ku
sielton metsänkäyttöilmoitus tehty, [… ] metsälaki on voimassa. Ja sit se katotaan
niinku  sen  luonnonsuojelulain  mukaa.  Se  katotaan  aina sen  hetken  tilanteen
mukaan,  että  mikä  on  se  tän  hetken  lainsäädäntö  siellä,  että  vaikka  kaava  olis
tekeillä  ja  jos  ois  kaavas  suunniteltu  jotain.  Mut  jos  ei  sitä  oo  asetettu
toimenpidekieltoon  kaavaa  laadittaessa  niin  se  on  vaan  mentävä  sen
lainsäädännön mukaa [… ]
(Alueellinen ympäristöviranomainen, haastattelu 2011)

Lisäksi  kaavaalueen  ulkopuoliset  toimet,  esimerkiksi  metsänhoitotoimet,  voivat
vaikuttaa kaavaalueelle  jos esimerkiksi  liitooravat  siirtyvät niiden seurauksena kaava
alueelle. Myös voimassaolevan kaavan metsäalueiden hoidossa voi olla epäselvyyksiä ja
kommunikaation puutetta, joka tulee näkyviin liitooravan suojelussa.

Liitooravan suojeluohjeistusta on uudelleen nostettu julkiseen keskusteluun vuoden
2012 jälkimmäisellä puoliskolla, kun tutkimuksia ohjeiden vaikutuksista käytännössä on

43 Ks. YM 2005; Pölönen & Malin 2011
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valmistunut  (M.  Jokinen  2012;  Santangeli  ym.  2013b)  ja  suojelupolitiikkaa  ja  
ohjeistusta on pidetty riittämättömänä (esim. M. Jokinen 2012; Luonnonsuojelija  (LS)
2012; AL 11.10.2012; Österbottens Tidning (ÖBt) 6.1.2013).

4.6.4  Liitoorava korkeimmassa hallintooikeudessa

Myös  korkeimman  hallintooikeuden  ratkaisut  ovat  vaikuttaneet  ohjeisiin,
tulkintoihin  ja  käytännön  toimiin.  KHO  esimerkiksi  totesi  ratkaisussaan  jo  vuonna
2003 (KHO 2003:38), että ”selvästi luonnossa havaittavat” täsmennys on luontodirektiivin
vastainen eikä  sitä voi käyttää  laintulkinnassa. KHO myös  linjasi  samassa  ratkaisussa,
että  lisääntymis  ja  levähdyspaikan  suojeluun  kuuluu  myös  liikkumismahdollisuuksien
säilyttäminen.  E18 moottoritien  tapauksessa  KHO  linjasi  milloin  poikkeuslupa
voidaan  antaa  (kun  tielinjan  siirtäminen  ei  olisi  ollut  tässä  tapauksessa  mahdollista
ilman  että  joitakin  liitooravien  lisääntymis  ja  levähdyspaikkoja  heikennetään)  (KHO
2003:99). Kaavapäätöksissään KHO on esimerkiksi linjannut missä vaiheessa ja miten
liitooravaselvityksiä  on  tarpeen  tehdä44,  ja  millä  tavoin  liitoorava  tulee  ottaa
huomioon kaavassa45.

Toisaalta  kaikki  KHO:n  päätöksistä  löytyvät  ohjeet  eivät  ole  päätyneet  liito
oravaohjeisiin  (Laakso  2004 & 2009;  Reunanen 2006),  esimerkkinä  mm. Konikalliota
koskevassa päätöksessä (KHO 2003:38) esiintynyt rajoite suorittaa hakkuut liitooravan
pesimäajan  (huhtikesäkuu)  ulkopuolella,  tai  samassa  päätöksessä  linjattu  seikka,  että
2,5  hehtaarin  suuruinen  avohakkuu  lisääntymis  ja  levähdyspaikan  välittömässä
läheisyydessä  katsottiin  lajille  haitalliseksi.  (A.  Jokinen  ym.  2009,  44.)  KHO:n
tulkintojen  käytäntöihin  päätyminen  on  hidasta  –  kun  kysyin  paikallisten  toimijoiden
haastatteluissa asiaa, kertoivat monet, että heille ei ollut  tullut mieleen seurata KHO:n
liitooravia koskevia päätöksiä.

4.6.5  Liitooravakannan arviointi

Kolmas  EUkomission  vaatima  toimenpide  lakitekstin  muuttamisen  ja
tiedonvaihdon  parantamisen  lisäksi  oli  kannan  selvittäminen,  ja  kolmivuotisen
tutkimusprojektin tulos julkistettiin maaliskuussa 2006. Kannanarvioinnin tulos – noin
143 000 liitooravanaarasta (I.K. Hanski 2006) – oli ja ei ollut yllätys. Jo vuosikausia oli
ihmetelty miten uhanalainen liitoorava vaikuttaa varsin yleiseltä:

44 KHO päätti ratkaisussaan 2002:78, että Tampereen kantakaupungin yleiskaavan eräät liitooravaalueilla
sijainneet asuntoaluevaraukset olivat niin laajoja ja muusta asutuksesta erillään, että liitooravalle tarpeelliset
kulkureitit ja lisääntymis ja levähdyspaikkojen säilyttäminen olisi pitänyt selvittää.
45 KHO:n ratkaisu 12.8.2003, t.1780 Hämeenkyrön Käpylän alueen asemakaavasta, YM 2005, liite 1 mukaan.
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Jos liitoorava on uhanalainen ja suojeltava, niin miten ihmeessä on mahdollista,
että sitä esiintyy jokaikisessä paikassa, jonne jotakin yritetään rakentaa.
(Nimimerkki  Citymarket  AL:n  mielipideosaston  tekstiviestipalstalla  23.1.2005,
(kirjoitusasu alkuperäinen))

Liitooravan  kannanarvioinnin  tulos  sekä  tieto  alueellisista  tihentymistä
uutisoitiinkin  laajasti.  MTK  vaati,  että  liitooravan  suojelutarve  olisi  mietittävä
uudelleen  (Rinne  Maaseudun  tulevaisuus  (MT)  2006).  Suomen  Luonnonsuojeluliitto
taas  vaati  lisää  rahaa  EteläSuomen  metsien  suojeluun  (MT  2006).
Ympäristöministeriön  hallitussihteeri  Heikki  Korpelaisen  mukaan  tiheän  kannan
alueella  voitaisiin  käytännössä  myöntää  poikkeuslupia  helpommin  (MT  2006),  ja
käytännössä  tämä  onkin  näkynyt  poikkeuslupien  perusteluissa  (esim.  PohjoisSavon
ympäristökeskus  2006  &  2008;  KHO  2012:6).  Kannanarvioinnin  menetelmää
kritisoitiin  myöhemmin  liian  optimistiseksi  (Sulkava  ym.  2008,  vastaus  I.K.  Hanski
2008).

4.6.6  EU:n lajisuojeluohje ja joustava suojelu

Suomalaiset  ongelmat  liitooravan  kanssa  eivät  ole  ainoita  laatuaan  Euroopassa.
Myös  muissa  EUmaissa  useampi  EUdirektiivin  listassa  tiukasti  suojeltu  eläinlaji  on
osoittautunut  samalla  tavalla  hankalaksi.  Rupilisko  (Triturus  cristatus) on Ruotsissa
tuottanut  Helsingborgin  tapauksessa  liitooravaan  nähden  täysin  analogisten
uutisotsikoiden  sarjan  (käännökset  omia): ”Rupilisko  pysäyttää  luksusasuntojen
rakentamisen” (Helsingborgs  Dagblad  (HB)  13.7.2011) –  ”Rupilisko  voi  pysäyttää
rakennussuunnitelmat" (HB 15.8./6.9.2011) – ”Rupilisko  ei  ole  mikään  este  asunnoille”(HB
19.11.2011) –  ”Norrvikentalot  saivat  rakennusluvat”  (HB  19.12.2011)  (ks.  rupiliskosta
Ruotsissa myös Environment DG…  2007, 64).

Hamsteri  (Cricetus  cricetus)  on  hidastanut  rakentamista  ainakin  Hollannissa  (Hajer
2003;  Beunen  2006)  ja  Saksassa  (Lajunen  2007;  Eppink  &  Wätsold  2009).
Valekarettikilpikonna on aiheuttanut ongelmia mm. Kreikassa (esim. Haila ym. 2007).
Viitasammakko (Rana arvalis) on hidastanut rakennustyömaata Tanskassa (Pagh 2005).
Myös  susi  (joka  on  myös  luontodirektiivin  tiukasti  suojelema  laji)  on  aiheuttanut
suojelun  implementointiongelmia  Suomessa,  tosin  ongelmat  ovat  olleet  erilaisia  kuin
liitooravan  kohdalla  –  sutta  pelätään,  se  voi  aiheuttaa  materiaalista  vahinkoa
esimerkiksi  lampaille  ja  metsästyskoirille,  ja  sutta  myös  voidaan  metsästää  (esim.
Borgström 2008; Ratamäki 2009; Bisi 2010).

Näistä  Euroopan  laajuisista  ongelmista  johtuen  Euroopan  komission
ympäristöasioiden  pääosaston  luontodirektiivityöryhmä otti  tehtäväkseen  laatia
lajisuojeluohjeen,  joka  valmistui  vuonna  2007.  Ohjeessa  käytiin  läpi  mm.  suojelun
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pääkäsitteiden määrittelyä  (suotuisa  suojelutaso,  lisääntymis  ja  levähdyspaikka  jne.)  ja
poikkeuslupien antamisen perusteita.

Ohjeessa  todetaan  liittyen  liitooravan  lisääntymis  ja  levähdyspaikkojen
määrittelyyn, että myös sellaiset potentiaaliset lisääntymis ja levähdyspaikat, joihin eläin
todennäköisesti vielä palaa, tulisi suojella:

It thus follows from Article 12(1)(d)  that such breeding sites and resting places
also need  to be protected when  they  are  not  being used,  but where  there  is  a
reasonably high probability that the species concerned will return to these sites
and places.
(Environment DG…  2007, 41)

Ohjeessa esitellään lisäksi joustavan soveltamisen mahdollisuuksia (proportionate and flexible
approach, oma  käännös)  (Environment  DG…   2007,  19–22).  Näillä  joustoilla
tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä, joilla ympäristölle aiheutuvaa haittaa lievennetään tai
kompensoidaan eli korvataan.  Joustavan soveltamisen  tärkeimpänä ehtona on se, että
mahdollisen  joustavan  tulkinnan  yhteydessä  lajin  suojelutilannetta  samalla  aidosti  ja
todennetusti parannetaan.

Ekologinen kompensaatio tarkoittaa suunnitelmallista prosessia, jossa luontoarvojen
heikennyksiä vähennetään tai korvataan samalla paikalla tai muualla (Cuperus ym. 1996;
1999; 2001; Ketola ym. 2009). Asiaa selventävät seuraavat kaksi kaaviota. Kaaviossa 2
on kuvattu  ekologisen  kompensaation  suhdetta muihin  lähitermeihin,  kuten haittojen
välttämiseen ja lieventämiseen sekä ennallistamiseen (Nyrölää ym. 2011, 17 mukaillen).
Samalla  kaaviossa  näkyy  toimenpiteiden  ensisijaisuusjärjestys  vasemmalta  oikealle
luettaessa:  ensisijaisesti  tulisi  tutkia,  onko  haitan  välttäminen  mahdollista.  Jos  ei  ole,
tulisi  tutkia millainen haitan  lieventäminen olisi mahdollista,  ja vasta sen  jälkeen tulisi
harkita varsinaisia kompensoivia toimenpiteitä. (Ks. myös kaavio 3).

Kaavio 2. Ekologisen kompensaation suhde lähitermeihin ja toimenpiteiden ensisijaisuusjärjestys
(vasemmalta oikealle)

Kaavio  3  on  mukailtu  loppuraporttimme  (A.  Jokinen  ym.  2007)
lainsäädäntöliitteestä  (Nygren  2007c,  93).  Siinä  kuvaan  ympäristöpääosaston  ohjeen
CEFkäsitteen (continued ecological functionality, ekologisen toimivuuden jatkuminen (oma
käännös))  avulla  arvioitavia,  mahdollisesti  haittaa  aiheuttavia  toimenpiteitä
(Environment DG…  2007, 47–49). CEFtoimenpiteiksi  (emt., 47) kutsutaan ohjeessa
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toimenpiteitä,  joiden  avulla  turvataan  ekologisen  toimivuuden  jatkumista  eli
kompensoivien  tai  joustavien  toimien  seurauksena  lisääntymis  ja  levähdyspaikan
ekologinen  toiminnallisuus  ei  heikkene.  Tässä  kaaviossa  on  kyse  nimenomaan
luontodirektiivin  lajisuojelusta  ja  siitä  tapahtuvista  poikkeuksista,  jotka  yleensä
tarvitsevat poikkeusluvan (ks. luku 4).

Haitan laatu ja määrä lajille Hanke tai toimenpide
voisi vaikuttaa lajiin
haitallisesti

Hanke tai toimenpide uhkaa
heikentää tai hävittää
lisääntymis ja/tai
levähdyspaikkojen osia

Hanke tai toimenpide uhkaa
heikentää tai hävittää
lisääntymis ja/tai
levähdyspaikkoja

Joustamisen ehdot –
haittojen lieventämisen
mahdollisuus

Haittojen välttäminen tai
lieventäminen

Haittojen lieventäminen Kompensaatio

Vaikutuksia lajiin
voidaan huomattavasti
lieventää tai jopa välttää
etukäteen (mitigation
measures).

Vaikutuksia voidaan
lieventää toimenpiteillä
ekologisen
toiminnallisuuden
jatkuvuuden turvaamiseksi
(continued ecological
functionality, CEF)

Poikkeusluvan myöntäminen
on paremmin perusteltavissa
jos suoritetaan kompensoivia
toimenpiteitä viranomaisen
valvonnassa ja seurannassa.

Poikkeusluvan  ja  muun
viranomaisvalvonnan tarve

Poikkeuslupaa ei
välttämättä tarvita jos
hanke tai toimenpide ei
uhkaa heikentää tai
hävittää lisääntymis tai
levähdyspaikkoja tai
niiden osia.

CEF toimenpiteet
viranomaisen
lupaharkinnassa ja
seurannassa
Poikkeuslupaa ei
välttämättä tarvita

Poikkeuslupa tarvitaan koska
lisääntymis tai levähdyspaikka
heikentyy tai häviää
Poikkeusluvan ehdot tutkittava.
Poikkeusluvan myöntäminen
on paremmin perusteltavissa
jos suoritetaan poikkeusluvan
ehtoina olevia kompensoivia
toimenpiteitä viranomaisen
valvonnassa ja seurannassa.

Poikkeusluvan ehdot
1) Jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole ja
2) jollei poikkeus haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan
suojelun tason säilyttämistä niiden luontaisella
levinneisyysalueella
3) Hankkeen tavoitteiden tai perusteiden on oltava vähintään
yhden a)e)kohdan mukainen

Kaavio 3. Luontodirektiivin joustavan soveltamisen mahdollisuudet Environment DG 2007
mukaan. Kaaviota muokattu julkaisusta A. Jokinen ym. 2007.

Kaavion  3  kuvaamaa  joustavaa  suojelua  voi  konkretisoida  liitooravan  kohdalla
siten,  että  ensimmäisessä  sarakkeessa  on  oikeastaan  kyseessä  ”normaali
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suunnittelutilanne”,  jossa havaitaan esimerkiksi kaavan alueella  liitooravia  ja  laaditaan
kaava siten, että olemassa olevat  liitooravien asuttamat alueet tulevat suojelluksi – eli
kaava  ”voisi  vaikuttaa  lajiin  haitallisesti,  mutta  vaikutuksia  voidaan  huomattavasti
vähentää tai välttää etukäteen”. Tällöin ei tarvita poikkeuslupaa.

Toisessa  sarakkeessa  voisi  olla  kyse  esimerkiksi  kiperästä  kaavatilanteesta,  jossa
katsotaan,  että  liitooravan  asuttamaa  metsää  olisi  välttämätöntä  hieman  lohkaista
esimerkiksi tietä tai rakentamista varten, eli liitooravan ”lisääntymis tai levähdyspaikan
osaa  heikennettäisiin  tai  hävitettäisiin”,  mutta  sen  sijaan  että  pelkästään  haettaisiin
poikkeuslupaa  heikentämiselle  tai  hävittämiselle,  pyritään  suunnitelmallisesti
lieventämään  haittavaikutuksia.  Liitooravan  kohdalla  kyseeseen  voisivat  tulla
esimerkiksi pöntöttäminen tai  soveltuvan metsän kasvattaminen nykyisen  lisääntymis
ja  levähdyspaikan  viereen  korvaamaan  menetyksiä.  Tällaisilla  toimenpiteillä  turvataan
siis  ympäristöpääosaston  ohjeen  termein  ekologisen  toimivuuden  jatkumista.  Liito
oravan  kohdalla  tämä  tarkoittaisi  että  lisääntymis  ja  levähdyspaikka  edelleen  toimisi
lisääntymis  ja  levähdyspaikkana.  Tällaiset  toimenpiteet  tulee  suunnitella  ja  toteuttaa
viranomaisen valvonnassa. Tällöin ympäristöpääosaston ohjeen mukaan poikkeuslupaa
ei välttämättä tarvita.

Kolmas  sarake  kuvaa  toista  saraketta  rajumpaa  tilannetta,  jossa  lisääntymis  ja
levähdyspaikka  hävitetään  kokonaan,  ja  tällöin  myös  kompensoivien  toimenpiteiden
tulee  olla  laajempia.  Tällaisessa  tilanteessa  tarvitaan  aina  poikkeuslupaa,  jolloin
toimenpiteen on  joka  tapauksessa  täytettävä poikkeamisen ns. ”kolmen kohdan testi”
(ks.  luku 4.2). Poikkeusluvan myöntäminen voi kuitenkin helpottua  jos siihen liitetään
kompensoivia  toimenpiteitä.  Tällaiseksi  tapaukseksi  voisi  katsoa  esimerkiksi  Vt  19
Seinäjoen  itäisen  ohitustien,  jonka  poikkeuslupaehtoihin  (ja  lupahakemukseen)  on
liitetty  lieventäviä  toimenpiteitä  (EteläPohjanmaan ELYkeskus 2012; KHO 2012:6).
Ympäristöpääosaston  ohjeen  mukaan  joustavat  toimenpiteet  ovat  siis  oikeastaan
haittoja  lieventäviä  toimenpiteitä,  joita tulisi aina harkita kun suunnittelussa  joudutaan
miettimään poikkeusluvan hakemista.

Suomen  lainsäädäntö  ei  kuitenkaan  tällä  hetkellä  tunne  tällaisia  joustoja
(käytännössä  ekologisen  kompensaation  menetelmiä)  lajisuojelussa46.  Suomessa  olisi
siitä huolimatta voitu kansallisella  tasolla enemmän tukeutua tähän joustavan suojelun
ohjeistukseen.  Ohje  olisi  voitu  edes  kääntää  suomeksi  ja  ohjeesta  löytää  aineksia
soveltamiseen,  vaikka  varsinaista  ekologisesta  kompensaatiosta  ei  olekaan  vielä
lainsäädäntöä. Ohjetta ei kuitenkaan ole käännetty.

46 Järjestelmän kehittämistä on toki Suomessakin jo ehdotettu (Suvantola 2005; Ketola ym. 2009; Similä ym.
2010, 78, 8788, Nyrölä ym. 2011).
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4.6.7  EU ja kansallisen tason vaikutus paikalliseen suunnitteluvaraan

Eurooppalainen  ja  kansallinen  lainsäädäntö  ja  ohjeistus  ovat  vaikuttaneet
kansalliseen  sääntelyyn  ja  paikalliseen  suunnitteluvaraan  pääosin  seuraavalla  viidellä
tavalla:

(1) Liitoorava joutui luontodirektiivin tiukasti suojelluksi lajiksi
(2) Liitooravan  suojelutapa  muotoutui  kansallisesti  tiukasti  ohjeistetuksi

paikkakohtaiseksi suojeluksi
(3) Lisääntymis  ja  levähdyspaikka  tulkittiin  pienialaiseksi,  mikä  muodostui  liito

oravan suojeluohjeen perustaksi
(4) Metsänkäsittelyn  ja  maankäytönsuunnittelun  liitooravaohjeet  ja  käytännöt

eriytyivät
(5) Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston joustavan lajisuojelun ohjeet

sivuutettiin Suomessa

Kaikkiaan voidaan sanoa, että valtion hallinnon toimeenpanema liitooravaohjeistus
on ollut  reaktiivista,  ja  se on keskittynyt EUkomission kantelupaineesta  selviämiseen
(myös  A.  Jokinen  ym.  2009,  44).  Valtakunnallisella  tasolla  koettiin,  että  liitoorava
saatiin  hallintaan  ainakin  metsänhoidossa  suojeluohjeiden  myötä:  vuonna  2005
haastateltu maa ja metsätalousministeriön edustaja oli ”tyytyväinen, että liitooravasta ei oo
tarvinnut  puhua…   noin  vuoteen” (Haast.  Marttila  (MMM) 2005).  Ympäristöministeriön
haastateltava arvioi vuonna 2006 ohjeiden toimimista näin:

[… ] aika hyvin, tai sillain aika vähän nyt tulee  tuolta meidän hallinnolta mitään.
Mitään  kauheeta…   ongelmia  esille  tai,  tai  sillain,  että…   Aika  hyvin  se  tuntuu
toimivan.  Kyllä  paikotellen  joissakin…   Pirkanmaa,  KeskiSuomi,  tämmöset,
Häme,  niin  töitähän on  aika  paljon kyllä,  että,  niitten  alueitten  tarkastamisessa,
mutta. Mut sinänsä nyt ei niin kauheesti tuntunu olevan ongelmia, että. [… ] Eikä
nyt niinku valituksiakaan ei oo kauheesti ollu, että. [… ]
(Salminen (YM) , haastattelu 2006)

Liitooravaohjeet ovat toki tuoneet jonkinlaista selvyyttä erilaisiin tilanteisiin, niiden
myötä  moni  epävarma  asia  on  tullut  määritellyksi  ja  suojelurutiinit  erityisesti
metsänkäsittelyssä  ovat  vakiintuneet.  Toisaalta  ohjeet  ovat  kaventaneet  paikallista
suunnitteluvaraa.

EU:n  luonnonsuojelulainsäädännön  toimeenpano  oli  siis  kaikkea  muuta  kuin
suoraviivaista  –  siinä  näkyy  monitasohallinnan  sotkuisuus  ja  verkostomaisuus.
Paikalliset  kansalaisjärjestöt  raportoivat  paikallisista  kiistoista  ja  ongelmista  EU
komissioon,  joka  kuitenkin  voi  painostaa  ainoastaan  jäsenvaltiota.  Lainsäädännön
muuttamisen lisäksi Suomen piti siis huolehtia siitä että paikalliset käytännöt vastaavat
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EUkomission  vaatimuksia  ja  tämän  vuoksi  liitooravaohjeet  laadittiin.  Toinen  syy
niiden laatimiseen oli sisäpoliittinen paine harmonisoida liitooravan suojelua.
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5  Liitooravan paikallinen politisoituminen ja
tiedonhallinta

5.1 Kaupunkiseudun konfliktien luonne ja toimijat

5.1.1  Liitooraviin kytkeytyvät toimijat

Liitoorava  asustaa  metsissä,  jotka  osuvat  kolmella  eri  tavalla  kaupunkiseudun
maankäytön  muutosten  saumakohtaan.  Ensinnäkin  liitoorava  näyttäisi  viihtyvän
parhaiten kasvavia taajamia reunustavissa varttuneissa kuusimetsissä (A. Jokinen 2010b,
Santangeli  ym.  2013b).  Juuri  nämä  alueet  näyttäytyvät  erinomaisesti  tehokkaaseen  ja
ekologisestikin kestävään tiivistysrakentamiseen sopivina alueina, sillä ne kytkeytyvät jo
olemassa  olevaan  asutukseen,  palveluihin  ja  infrastruktuuriin  (Leppälä  &  A.  Jokinen
2011, 158). Ojalan kaavoitus on tästä oivallinen esimerkki – Tampereen Ojalassa liito
oravan  asuttama  vyöhyke  olemassa  olevan  ihmisasutuksen  ympärillä  on  sen  verran
leveä, että rakentamisen keskittäminen vyöhykkeen jälkeen ”napanuoran päähän” olisi
kaavoittajien  mukaan  kallista  –  yhdystien  varteen  haluttaisiin  tehokkuuden  ja
kustannusten säästämisen nimissä kaavoittaa myös rakentamista (ks. luku 4.5).

Toiseksi  liitooravan  asuttamat  varttuneet  metsät  ovat  ns.  ”päätehakkuuiässä”,
”uudistuskypsiä”,  jolloin  ne  voivat  ilman  erillistä  suojelupäätöstä  tulla  kaadetuksi
metsän  uudistamisen  nimissä  (Asikainen  &  A.  Jokinen  2008,  57).  Kolmanneksi
asutuksen  tiivistyessä  taajamaalueiden  metsät  ja  viheralueet  ovat  yhä  tärkeämpiä
virkistysympäristöjä kaupungistuvalle väestölle (Sipilä ym. 2008; Leppälä & A. Jokinen
2011,  159)  –  taajamaalueiden  asukkaat  pitävätkin  usein  samoista  metsistä  kuin  liito
oravat.

Liitoorava nousi kiistakapulan asemaan erilaisten paikalliskonfliktien kautta, lähinnä
paikallisten luonnonsuojeluaktiivien toimesta. Kyseessä ei kuitenkaan voi sanoa olevan
mikään  yhteiskunnallinen  liike,  ”liitooravaliike”  (vrt.  Jokinen  &  Saaristo  2000, 234,
236–250),  vaan  paikalliset  tapahtumat  saivat  polttoaineensa  pääosin  paikallisista
aineksista,  ja  liitoorava  kietoutui  osaksi  paikallista  toimijakenttää  ja  paikallista
dynamiikkaa  muuttaen  niitä  samalla.  Poliittinen  toimijuus  ei  kuitenkaan  ollut
suoraviivaisesti liitooravan suojelupolitiikan toimeenpanon sytyttämää (ks. luku 2 sekä
Hajer 2003), vaan liitooravan suojelu kiinnittyi ja kiinnitettiin paikallisiin elementteihin,
kuten kaava  ja  metsänhakkuukiistoihin  ja  paikallisiin  toimijoihin  tapauskohtaisesti,  ja
se polarisoi ja muunsi näitä paikallisia kiistoja ja toimijoita.
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Liitoorava kiinnittyy siis kaupunkiseudun sisällä sijaitseviin ja seudun reunametsiin,
jotka  ovat  (joskaan  eivät  välttämättä  kaikki  kerrallaan  eivätkä  samanaikaisesti)  sekä
virkistyskäytön  piirissä,  talousmetsinä  että  kaupungin  laajenemisen  ”reservialuetta”,
joten  näihin  alueisiin  kiinnittyviä  (potentiaalisia)  toimijoita  riittää:  asukkaita,
virkistyskäyttäjiä,  luonnonsuojelijoita,  metsänomistajia,  metsänviranomaisia,
kaavoittajia,  tiesuunnittelijoita,  ympäristöviranomaisia…   (Ks.  myös  A.  Jokinen  ym.
2007,  38–39).  Toisaalta  nämä  toimijuudet  eivät  ole  itsestään  selviä,  vaan  rakentuvat
suhteessa  johonkin  konkreettiseen  tapaukseen  (A.  Jokinen  ym.  2009) –  esimerkiksi
Ojalan  tapauksessa papanat  ilmoittanut henkilö oli samanaikaisesti paikallinen asukas,
luonnonsuojeluaktiivi ja liitooravaasiantuntija.

5.1.2  Liitoorava avaa toiminnan tilaa

Liitooravien  löytäminen  tuo  asian  esiin  nostavalle  taholle  liitooravan
suojelustatukseen kiinnittyvää valtaa. Usein liitoorava kiinnittyykin konflikteihin, joissa
varsinaisena  kiistanaiheena  on  asukkaiden  lähiluonnon  tai  muuten  arvokkaan
luontokohteen  säilyminen  rakentamispaineiden  alla. Kiistanaiheena  voi  olla myös  itse
rakennushanke.  (A.  Jokinen  ym.  2007,  48.)  Liitooravan  ollessa  kyseessä  tapauksiin
liittyy  liitooravalle soveltuva metsäalue,  jonka muuttumista vastustetaan, mikä erottaa
sen muuntyyppisistä kaupunkirakenteen muutoksiin liittyvistä kiistoista (kuten vaikkapa
erityisryhmien  asuttamisesta,  esim. Kuparinen  2008;  Sihvola  2008),  ja  sitoo  sen  tässä
mielessä  enemmän  luonnonsuojelukiistoihin.  Metsä  ja  sen  asukkaat,  esimerkiksi  liito
oravat,  tulevat  mukaan  konfliktiin  eiinhimillisinä  toimijoina  (ks.  esim.  Peltola  2006),
jotka ovat joskus mykkiä ja passiivisia, joskus yllätyksellisen aktiivisia, esimerkiksi silloin
kun liitoorava siirtyy yllättävään paikkaan asumaan.

Markus Lainetta ja Lasse Peltosta mukaillen (2003, 159) voisi sanoa, että liitoorava
ja  sen  suojelustatus  on mahdollisuusrakenne,  jota  paikalliset  toimijat  ovat  käyttäneet
hyväkseen  politisoidessaan  paikallisia  tapahtumia  ja  haastaessaan  suunnitelmia.
Toiminnan  tilaa47 avautuu  esimerkiksi  maankäytön  suunnittelussa  muille  toimijoille,
kuten  paikallisille  asukkaille  ja  luonnonsuojelijoille.  Tähän  toiminnan  tilan
avautumiseen  suhtauduttiin  julkisuudessa  ja  toimijoiden  keskuudessa  oikeastaan
kolmella  tavalla.  Ensinnäkin  se  voitiin  nähdä  negatiivisena,  kun  liitooravaa  pidettiin
pelkästään  työkaluna  ja  keppihevosena  näissä  kiistoissa  (ks.  myös  luku  4.5),  kuten
esimerkiksi tässä Taloussanomien (TaS) kolumnissa vuodelta 2003:

47 Käytän tässä nimenomaan toiminnan tilan käsitettä (ks. luku 2) vaikka Taru Peltola onkin oikeassa
huomauttaessaan että se muistuttaa liikaa toimintatilan käsitettä (ks. luku 2; Leino 2006, 27; Peltola 2007, 18–19
alaviite). Suunnitteluvaran käsite ei tässä olisi toiminut, koska kyse ei ole suunnittelusta vaan myös muista
toiminnan mahdollisuuksista. Toimintaavaruuden tai mahdollisuuksien avaruuden käsitteitä pidin liian jäykän
kuuloisina tähän kohtaan. Liikkumavarakaan ei kuulostanut ihan täsmälliseltä, varsinkin kun kyse saattaa olla
poliittisista toimijoista (kuten aktiivisista asukkaista), joita ei ole poliittisina toimijoina olemassa ennen
toimintaa.
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Liitooravan  jälkeen  näköpiirissä  ei  ole  toista  yhtä  tehokasta  jarrutyökalua
erilaisten hankkeiden hidastamiseen.  Suojeluväen on  taas  palattava  vanhojen  ja
tehottomampien keinojen käyttöön.
(TaS, 24.10.2003)

Vihreän  kunnallispoliitikon  mukaan  keppihevospuhetta  esiintyi  myös  esimerkiksi
Tampereen kaupunginvaltuustossa:

On  tietysti  asenteista  kysymys  että  niinku  kyllähän  valtuustossa  on  huomannu
siitä keskustelusta että...[… ] moni ajattelee  sillä  tavalla että,  et  luonnonsuojelijat
käyttää  liitooravaa  tällasena  keppihevosena  saadakseen  pysäytettyä  kaavoja  ja
että  se  todellinen  motiivi  olis  niinkun  kehityksen  jarruttaminen,  rakentamisen
pysäyttäminen  ylipäätään  tai  omien  nurkkien...  suojelu,  tämmönen  notinmy
backyard ilmiö, että, et tämmöstä asennetta on [… ]
(Luottamushenkilö C (vihr.), haastattelu 2004)

Tällainen  puhetapa  asettaa  jotkut  kansalaiset  kaavoitusjarrun  asemaan,  samaan
tapaan  kuin  Tampereen  Vuoreksen  tapauksessa  Helena  Leino  löysi  terroristipuhetta
(Leino  2006,  86–91)  ja  Joensuun  kaupunkikeskustan  suunnittelua  tutkinut  Jaana
Nevalainen  kuvasi  vastustajien  merkitsemistä  (Nevalainen  2004,  251 260). Toisaalta
esimerkiksi  Ojalan  tapauksen  haastatteluaineistossa  ei  ketään  syytetty  liitooravan
käyttämisestä  keppihevosena,  ja  se  vaikuttaisi  olevan  yleisempää  esimerkiksi
sanomalehtien  mielipidepalstoilla  tai  kolumnikirjoituksissa,  kuten  Eklundkin  toteaa
ympäristöpolitiikan  pro  gradu  työssään    –    sanomalehtiaineiston  keppihevoskehys
esiintyy pääasiassa mielipidetyyppisissä kirjoituksissa (Eklund 2007, 72–75).

Keppihevossyytöksiin  kuuluu  usein  se,  että  luonnonsuojelijoita  ja  virkistysmetsien
puolustajia syytetään ”papanakylvöistä” (myös Eklund 2007, 73). Papanakylväjä voi olla
myös muu toimija, kuten tässä haastattelukatkelmassa:

Kunnan  kaavoitusarkkitehti  A:  [… ]  esimerkiks  Koilliskeskuksen48  [… ]  tontin
kohalla [on] puhuttu Tradekan kevätkylvöstä ku siellä on ne liitooravan papanat
että, on niinku,  ihmisillä herää  sitte  epäluulo heti että  joku on  tuonu niitä  sitte
niit papanoit sinne. [… ]
Kunnan kaavoitusarkkitehti B: Mä en ollu tätä Tradekan kevätkylvö…
A: Eksä sitä ollu?
B: …  nimitystä mä en oo kyllä kuullu heh heh heh

48 Koilliskeskus on Tampereen Linnainmaalla sijaitseva kaupallisten ja julkisten palvelujen keskittymä joka oli
haastattelun aikaan rakentumassa, ja jonka tontilta löytyi liitooravan papanoita (Esim. Korte 2006).
Koilliskeskus oli myös yksi niistä alueista, jotka poistettiin Tampereen yleiskaavasta kesken oikeusprosessin
(KHO: 2002:78, ks. luku 4.4).
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A: Kyyllä sitä nyt on tässä kevään mittaan niinkun... aika useesti käytetty, tietenki
ku Tradeka oli katkera siitä ku... Kesko sai sen tonttivarauksen niin... heti siitä...
tehtiin tämmönen niinku kytkentä et näin siinä on täytyny tapahtua.
(Kunnan kaavoitusarkkitehdit A ja B, parihaastattelu II 2004)

Papanalöytöjen  väärentämistä  eivät  liitooravakartoittajat  kuitenkaan  pitäneet
mahdollisena (kartoittajahaastattelut 2005).

[… ]  Joskus  on  sitä  epäilty  että,  muun  muassa  kun  oon  tehny  tänne  [… ]
kunnalle...  liitooravaselvityksiä niin... en nyt sanois että kuka, kuka sieltä mutta
kunnalta sitten epäiltiin sitä että... että et onko nää ihan oikeita ettei niitä oo käyty
tosiaan niinku heittämässä sinne puitten tyvelle mutta kyllä senkin oppii näkeen
että mikä on... Tai emmä vääriä oo kyllä nähnykkään mutta tota, mutta olettasin
et ei niitä pysty kukaan... asettelemaan tai aikamoinen homma on sitten asetella
ne siihen puun kylkeen että... Et  et et...  ei, en usko siihen mahollisuuteen kyllä
että. [… ]
(Liitooravakartoittaja 3, haastattelu 2004)

Toinen tapa suhtautua oli nähdä toimijoiden ”liitooravalla ratsastamisen” taustalla
muita motiiveja, jotka nähtiin aidompina motiiveina, kenties kannatettavinakin, ja joita
liitooravaan tukeutuminen vahvisti:

[… ]  sanotaan  et  liitooravaa  käytetään  valitettavasti  keppihevosena
rakennushankkeitten  estämiseen  silloinkin  kun  esimerkiks...  asiantuntijoitten
käsityksen mukaan siihen ei oo perustetta. Ja tällasii tapahtumia on mutta yleensä
se  on  sit  vaan  niinkun  rikkana  rokassa,  mä  sanosin  niin  et  ei  se  oo  se  ainut
peruste  vaan  siellon  myös  sitten  se...  ihmisten  muut...  toiveet  siit  oman
elinympäristönsä kehittymisestä, mut että se hyvin herkästi sinne lisätään jos siitä
on niinkun havainto, niin yhtenä osatekijänä  juuri sen takia koska sen status on
niin  kova,  niin  sitä  käytetään  sit  myöski  yhtenä  argumenttina  näissä
kaavavalituksessa.  [… ]  täst  liitooravasta  alkaa  tulla  tällänen lyömäsana,  mun
mielestä se ei ole lyömäase, se on vaan lyömäsana, että sillä pelotellaan [… ]
(Alueellinen ympäristöviranomainen B, haastattelu 2004)

[… ]  tietysti  kaavottajan  näkökulmasta  tää  ehdottomuus  on,  on  niinkun...
ongelmallinen,  toisaalta  luonnonsuojelun  näkökulmastahan  se  on  ollu  juuri  se
painostuskeino.  Että  näillä  liitooravilla  on  voitu  heilutella  kaavoja  ja…
rahottajia.  Ja,  ja  siitä  on  tavallaan  tehty  niinkun  ase…   ehkä yleisemminkin
luontoarvojen suojelun, huomioon ottamiseen. Kaavottajat sit…  helposti



96 NINA V. NYGREN

niinkun…   pitää  sitä  luonnonsu,  et  luonnonsuojelijat  kiristää,  ton  liitooravan
avulla…  kaavotusta ja kaavottajia, päättäjiä [… ]
(Luottamushenkilö C (vihr.), haastattelu 2004)

Julkituotuja  konflikteja  voidaankin  pitää  myös  tarpeellisena  osana
suunnitteluprosessien  dynamiikkaa.  Se  voi  vauhdittaa  ja  syventää  keskusteluja.  (esim.
Niemenmaa 2006, 244, 246.)

Kolmas tapa suhtautua liitooravan suojelun avaamaan toiminnan tilaan oli nähdä se
mahdollisuutena. Kaupunkiluonto on sen kokijoille moniulotteinen  ja  rakas  (Virtanen
1999; Hynynen 2001; Asikainen 2011),  ja kaupungin kehitykseen ja  luonnonsuojeluun
halutaan  vaikuttaa.  Liitooravaan  kiinnittyvät  toimijat  kuitenkin  usein  kokivat,  ettei
heillä ole muita keinoja vaikuttaa ja päästä keskustelemaan heitä kiinnostavista asioista
(kuten  lähiluonnon  tai  virkistysmetsien  suojelusta)  kuin  liitooravan  suojeluun
vetoaminen – vain laillisuuden kiistämällä voidaan vaikuttaa kaavoihin.

Kansalaiset eivät ole vain osallistujia, vaan voivat joutua myös laillisuuden valvojien
rooliin (Mäenpää ym. 2000, 121; Nyman 2000, 13; Mäntysalo & Nyman 2001, 63 65).
Liitooravaan  kiinnittyvät  toimijat  olivatkin  liitooravista  vilpittömästi  huolissaan  ja
luonnonsuojelulain ja luontodirektiivien noudattamista pidettiin tärkeänä:

[… ]  siis,  nyt  me  ollaan  todella  huolissamme  täällä,  tää  ympäristöväki  miten,
miten  niinku  suruttomasti  luontoarvoja  tuhotaan  ja  jopa  uhanalasten  eliö,
eliölajien esiintymiä niinkun tässä tapauksessa liitooravan öö esiintymiä tuhotaan
ja uhrataan sen kasvulle, alttarille, et ei mitään muuta oo ku se pyhä kasvu, ja ja
muu kaikki  jää niinkun sivuun niin Ojala oli ihan samanlainen tapaus, tiedettiin
että  siellä  on,  on  vanhastaan  tunnetut  liitooravahavainnot  ollu  ja  ne  on
ympäristökeskuksen  tiedossa  olleet,  nehän  täytyy  aina,  uhanalasten  lajien
esiintymät sinne krh ilmottaa  ja, me uskollisesti  ilmotetaan aina, tehdään niinku
ihan  karttaan  merkinnät  et  tuossa  on,  on  havaittu  ja  näin  ja  näin  ja  siitä
huolimatta käynnistetään Ojalan kaavotus, ja…  ja sitten siellä paikalliset asukkaat
aktivoitu  tietenki  myös  heti  koska  siitäse  tarkottaa  sitä  et  heidän  aivan  upea
virkistysmetsänsä menee siinä samalla. [… ]
(Luonnonsuojeluaktiivi A, haastattelu 2004)

Liitooravaa  pidettiin  aiemmin  erityisesti  vanhojen  metsien  lajina,  joilla  oli  suuri
merkitys  luonnonsuojelussa  (ks.  luonnonsuojelijoiden  ja  vanhojen  metsien  suhteesta
Berglund  2000),  ja  liitooravan  nähtiin  myös  edustavan  luonnonsuojelua  yleisellä
tasolla:

Mutta että mää nään  jotenkin et  se on,  sen voi  nähdä niinkun positiivisemmin
niin  että,  et  se  liitoorava  konkretisoi  sitä,  se  on  nostanu  ikään  kuin
luonnonsuojelun  statusta,  luonnonsuojelu on  tässä  intressien  vertailussa  saanut
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vahvemman  aseman  ku  aikasemmin.  Kun  se  konkretisoituu  tällaseen  yhteen
eläinlajiin.  Ja  sitä  kautta  joudutaan  tarkasteleen  muutenki  sitä,  et  miten
viheralueista saadaan riittävän laajoja, toimivia, yhtenäisiä, näen et se, se tur itse
asiassa  liitoorava mun mielestä  on  turvannu  tästä...  luonnonsuojelun
näkökulmien,  näkökulmien  huomioonottamista  paljon  laajemmin  ku  vaan  tän
yhden lajin osalta.
(Luottamushenkilö C (vihr.), haastattelu 2004)

Liitooravakonflikteissa  kuuluu  myös  turhautuminen  maankäytön  suunnittelun
osallistamiskäytäntöihin,  luonnonsuojelun  tapaan  sekä  osallisen
vaikutusmahdollisuuksiin (ks. myös luku 4.5):

Luonnonsuojeluaktiivi: Hervannan eteläpuolella on ollu hirveen hyvät,  ja selkeet  ja
ehjät ja säännöllisesti käytössä olleet reviirit ja reitit, niin nyt ne pätkii ne sellaseks
ja  suikaloi  ne  sellasiks  että...  ”so  long,  liitooravat”!  Tää  on  se  niitten
tulevaisuuden  tavote.  Oikeesti  vaikka  ne  väittää  et  kyllä  tää  näillä  nyt  näillä
riekaleilla säilytetään tämä liitoorava täällä, mut, oikeesti ne haluaa ne pois ettei
oo  mitään  sitte  suojeltavaa  et  sit  ne  voi  tiivistää  loput  kaikki.  Sit  ne  puhuu
samaan  hengenvetoon  viihtyisästä  kaupungista  jossa  luonnon  monimuotoisuus
huomioidaan.
Haast.: Mm. Eli ei oo kauheesti hyviä kokemuksia?
Luonnonsuojeluaktiivi: Ei oo hirveesti, ei oo, yhtään hyvää kokemusta.
(Luonnonsuojeluaktiivi A, haastattelu 2004)

Tässä  suhteessa  liitooravakonfliktit  kiinnittyvät  yleisempään  kontekstiin
asukasosallistumisesta  ja  osallistavasta  suunnittelusta:  Miten  osalliset  voivat  vaikuttaa
suunnitteluun? Kenen tiedoilla on vaikutusta? Voiko osallinen luottaa suunnittelijoihin
ja  päätöksentekijöihin?  Empiirinen  tutkimus  antaa  osallistumisprosesseista  ja  
käytännöistä  varsin  pessimistisen  kuvan.  Liisa  Häikiön  mukaan
osallistumismahdollisuudet  ovat  paljastaneet  vaikutusmahdollisuuksien puuttumisen –
kansalaisia kuullaan mutta he eivät pääse vaikuttamaan. Osallistumisella ei ole yhteyksiä
päätöksentekoon.    (Häikiö  2005,  202–206.)    Vivi  Niemenmaa  on  havainnut,  että
osallistuminen  kiinnittyy  liian  paljon  kaavoitukseen,  jolloin  muut  maankäyttöön
vaikuttavat ratkaisut jäävät varjoon, ja että osallistumiselta vaaditaan usein edustavuutta
(Niemenmaa  2005,  231),  vaikka  asukasosallistumisen  piti  olla  edustuksellisen
demokratian  täydentäjä.  Kansalaisosallistuminen  ei  asetu  luontevaksi  osaksi
suunnitteluprosessia  (Leino  2006,  147),  asukkaita  ja  osallisia  ei  pidetä  asiantuntijoina
(Lapintie  2002;  Bäcklund  2007)  ja  suunnitteluprosesseissa  pärjäävät  vain  supertyypit
(Staffans 2002).

”Liitooravalla  ratsastaminen”  voi  kuitenkin  vaikeuttaa  keskustelua,  jos  liitoorava
peittää  taustalla  olevat  huolet  eikä  suunnittelun  tavoitteista  päästä  kunnolla
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keskustelemaan  (A.  Jokinen  ym.  2007,  48).  Ojalan  tapausta  varten  haastattelemani
silloinen  Tampereen  kaupungin  ympäristölautakunnan  varapuheenjohtaja  ja
luontoharrastaja kuvasi haittapuolia seuraavasti:

Luottamushenkilö  B:  [… ]  mää  pelkään  sitä  että  nyt  tää  liitoorava  ja  eräät  muut
tämmöset  ni...  ne  ei...  ne  alkaa  niinkun  nousta  luonnonsuojeluaatetta  vastaan.
Koska nää innokkaimmat, kovaäänisimmät luonnonsuojelijat nehän ne just tässä
mediassa saa erittäin paljon äänensä kuuluviin.
Haast.: Mm. Et se nousee luonnonsuojelijoita vastaan?
Luottamushenkilö B: Niin joo ei se, ei luonnonsuojelijoita vastaan mutta tää niinku
tää  ajatus  että  se...  tulee  semmonen  mielikuva  että...  ne  niinkun  liiottelee  joka
paikassa ja...
Haast.: Mm. Uskottavuusongelma?
Luottamushenkilö B: Nii. [… ]
(Luottamushenkilö B, haastattelu 2004)

Myös  muutama  muu  haastateltava  on  ollut  sitä  mieltä,  että  ylikorostuessaan  liito
oravan suojelu saattaa jopa haitata muuta luonnonsuojelua. Vastaavasti Maarit Eklund
löysi  pro  gradu  työssään  sanomalehtiaineiston  ”liioittelua”  kehyksen  (Eklund  2007,
71).  Liiallinen  kiinnittyminen  liitooraviin  voi  olla  strategisesti  huono  valinta  myös
toisella  tapaa.  Liitoorava  kuljettaa  kyllä  mukanaan  koko  sitä  valtaa  minkä
luontodirektiivin  tiukka  suojelu  tuo  tulleessaan.  Toisaalta  liitoorava  voi  alueelta
hävitessään viedä tämän vallan kokonaan mukanaan.

Toisaalta  protestiasetelman  –  osalliset  vastaan  vallakkaat  –  voi  kääntää  myös
toisinpäin:  liitooravasta  välittämättä  tapahtuva  kaavoittaminen  on  ikään  kuin
paikallinen  protesti  liian  tiukaksi  koettua  EUlainsäädäntöä  kohtaan,  jota
luonnonsuojelijat  puolestaan  puolustavat.  Ojalankin  tapauksessa  kaavoittajat  olisivat
halunneet  koetella  lainkohdan  kestävyyttä  hallintooikeudessa.  Tässä  mielessä  liito
oravakonfliktit  asettuvat  luonnonsuojelun  toimeenpanon  aiheuttamien  konfliktien
kentälle (esim. Björn 2003; Engelen ym. 2008, 5)49.

Liitooravan  mahdollisuusrakenteena  toimimisen  vuoksi  eri  liitooravakiistat  ja  
tapaukset  saattavat  usein  erota  toisistaan  hyvinkin  paljon  –  se  perimmäinen  kiista
tapauskohtaisesti vastakkain asettuneiden toimijoiden välillä saattaa olla hyvin erilainen
tapauksesta toiseen. Liitoorava ja sen vahva suojelustatus kuitenkin vahvistaa kiistoissa
tiettyjä  toimijoita,  eli  liitooravan  ja  sen  asuttaman  metsän  puolesta  argumentoivia
toimijoita,  ja  heikentää  toisia,  kuten  rakentamisen  puolestapuhujia.  Vahvistaminen
kiinnittyy  tällöin  tapauskohtaisiin  tietoihin  liitooravan  läsnäolosta.  Liitooravien

49 Sen sijaan liitooravakonfliktit eivät ole ytimeltään ns. ”human–wildlife”konflikteja (Esim. Treves ym. 2006).
Tällä tutkimusalalla tutkitaan ihmisten ja villieläinten konflikteja tilanteissa, joissa villieläimet fyysisinä yksilöinä
uhkaavat ihmisten toimeentuloa tai henkeä, esimerkiksi syömällä satoa, karjaa tai hyökkäämällä ihmisten
kimppuun. Toisaalta esimerkiksi eläinten liikkeiden ja käytäntöjen vaikea ennustettavuus ja osallistava
suunnittelu (ks. Treves ym. 2006) ovat teemoja joissa on kuitenkin yhteistä liitooravakonfliktien kanssa.
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liikkeet kuitenkin mahdollistavat ainaisen yllätysmomentin – liitooravia ei voi koskaan
selvittää  tarpeeksi. Papanoita voi  löytyä uusista paikoista,  ja ne voivat  jäädä  syystä  tai
toisesta löytymättä entisiltä paikoilta. (ks. myös luku 5.3)

5.1.3  Kiistat ja yhteistyö

Liitoorava  myös  muuttaa  toimijoiden  suhteita  toisiinsa,  ja  on  tuonut  uusia
toimijoita  mukaan  maankäytön  suunnitteluun.  Esimerkiksi  kaavasuunnittelijoiden
asiantuntemus  ei  riitä  tulkitsemaan  luontoselvityksen  papanapisteitä  kartalla,  vaan
tarvitaan luontoasiantuntemusta kaavoitustyöhön (Ks. myös luvut 4.5 ja 5.4):

[… ] itellä on siitä sitte myös sitä asiantuntemusta niinku vähiten niin niin se on
siinä  mielessä  sitte  myöski  semmone…  oudoin  asia  sitte. Mitä  on  sitte  myöski
vaikee  lähestyä  sillain.  Et  siihen  tarvii  sitä  toisen  asiantuntijan  apua  sitte,  että
millai  sitä  asiaa  tulkitaan.  [… ]  Et  varmaan  tää  näitten  eläinten  mukaan  tulo
tähän…   luonnonsuojeluun  sillai  näin  voimakkaasti  nii,  ja  sitte  ku  eläin  liikkuu
paikasta paikkaan, niin se on se niinku semmonen haaste, et miten sitä liikkuvaa
asiaa  niinku  pystytään  sitte  siinä  jäykässä  kaavakartas  tavallaan  niinku  ottaan
huomioon.
(Kaavoitusarkkitehti A, haastattelu 2007)

Tällainen  kunnan  sisäisten  toimijoiden  yhteistyö  onkin  koko  ajan  lisääntynyt
kaavoitustyössä.  Tampereen  kaupungin  organisaatiossa  on  tehty  poikkisektoraalista
yhteistyötä  esimerkiksi  kestävän  kehityksen  edistämiseksi  (Häikiö  2005).  Häikiö
kuitenkin  toteaa,  että  kestävän  kehityksen  suunnitteluprosessia  käynnistänyt
ympäristövalvonnan  rooli  oli  vaikea  hallinnon  ja  kansalaisyhteiskunnan  välissä,  kun
pyrittiin  levittämään  kestävän  kehityksen  periaatteita  kaikille  hallinnonaloille  (Häikiö
2005, 155–171). Hallinnossa nähtiin parempana, että ympäristövalvonta olisi pysytellyt
vain  omalla  sektorillaan  (Häikiö  2005,  166–168).  Pasi  Mäenpään  ym.  (2000,  116)
mukaan samantyyppistä karsastusta kaupungin sisäistä ympäristönsuojeluorganisaatiota
kohtaan  on  ollut  myös  Helsingissä.  Tästä  toimijadynamiikasta  oli  nähtävissä  kaikuja
edelleen.

Tampereen  kaupungin  kaava,  ympäristö  ja  metsäammattilaisten  yhteistyössä olisi
vielä  tiivistämisen  varaa.  Esimerkiksi  Tampereen  kaupungin  kiinteistötoimen  vuonna
2009  laatimassa  strategiassa  todetaan  yhtenä  heikkoutena,  että  ”yhteistyö  maankäytön
suunnittelussa metsien osalta ei ole aina riittävää” (Tampereen kaupunki 2009, 23)50. Leppälä
ja  Jokinen  ovat  todenneet  että  metsäammattilaisten  ja  kaavasuunnittelijoiden  välistä

50 Toisin kuin Enni Leppälä ja Ari Jokinen ovat todenneet (2011, 162), raportissa on kyllä yksilöity
parannusehdotuksia (Tampereen kaupunki 2009, 41).
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yhteistyötä  vaikeuttavat  erilaiset  toimintakulttuurit,  työkäytännöt  ja  ajattelutavat
(Leppälä & Jokinen 2011).

Toimijoiden  välisen  yhteistyön  olisi  ulotuttava  aina  kaavan  toteuttamiseen  saakka.
Viimeisten  haastattelujen  aikana  talvella  2011  useita  tamperelaisia  haastateltavia
huolestutti  Risson  asemakaava51  ja  kaavan  toteutus.  Liitooravan  elinalue  uhkasi
tiedonvälityksen  vaikeuksien  ja  yhteistyön  puutteen  vuoksi  jäädä  tihentyneen
suunnitellun asutuksen, meluvallin ja hulevesialtaan alle:

[… ]  meillä  on  koettu  suureks  ongelmaks  se,  että  jos  vielä  kaavotusvaiheessa
asioihin pystytään vaikuttaan,  ja kaavoihin merkitään SLjotain merkinnällä52  ja
laji  pitää ottaa huomioon. Sit kun sitä kaavaa  ruvetaan toteuttaan, niin  sit  se  ei
enäänkään  kulje  siellä  teknisessä  suunnittelussa  mukana.  Et  nyt  esimerkiks  toi
Risson  tilanne  on  hyvin,  hyvin  hyvä  esimerkki  siitä.  Että  kaavassa  vielä  tuli
huomioitua ne kulkuyhteydet, mutta, nyt kun siitä tehdään toteutussuunnittelua,
niin  kas  kummaa,  meluvallin  rakentamisella  aiottiin  katkasta  tärkee  yhteys
Lahdentien  ylitte.  Ja  hulevesialtaan  rakentamisella  taas  tärkee  liitooravayhteys
siitä  sähkölinjan  ylitte.  Ja  jos  ei  nyt  ihan  sattumalta  oltas  kuullu,  että  kyseisistä
asioita  ja  palaveria  tyyliin  huomenna,  ja  minä  tunkeuduin  sinne  mukaan,  niin
asiasta eivät olisi nämä tekniset suunnittelijat edes tienneet mitään. [… ] Siinä oli
ainakin niinkun hyvin hilkulta kiinni, että sitä ei olis huomioitu laisinkaan. [… ]
(Kunnan ympäristöviranomainen D, ryhmähaastattelu 2011)

Tällaiset  hankkeiden  ja  kaavojen  toteutuksissa  esiin  tulleet  ongelmat  eivät  ole
juurikaan tulleet esiin aiempien vuosien haastatteluissa tai työpajaaineistossa. Toisaalta
vasta  nyt  on  tullut  toteutukseen  kaavoja,  joissa  on  huomioon  otettavia  liito
oravamerkintöjä,  joten  yhteistyön  ja  tietojen  siirtymisen  puutteet  kaupungin
organisaatioiden välillä ovat tämän vuoksi tulleet akuutisti esille:

Ja sitten toi on yks mihin on havahtunu vielä, vieläkin, että tää tiedonkulku [… ]
kaupungilla,  että  miten  ihmeessä  se  tökkii  niin  pahasti  että  vaikka,  vaikka
kaavassa  niinkun  ois  hyvä  tarkoitus  niin  siitä  huolimatta  sitten  kun  siinä
vaiheessa  niitä  alueita  pitäis  rakentaa  että  otetaan  vähän  roheesti  niinkun
varmuuden  vuoksi  tosta,  et  on  työskentelyvaraa  ja  kaikkea  tällasta.  Sit  joku
Tampereen  Vesikin  kun  se  vetää  vesilinjaa  se  ei  niinkun  edes  kysele  keltään
mitään. Se kattoo et tosta on hyvä vetää. Ei mitään ota selvää heh että mitä

51 Risson alue sijaitsee ItäTampereella, Ojalan alueen (ks. luku 4.5) ja aiemmin mainitun Koilliskeskuksen
kaupallisten alueiden keskittymän välissä.
52 SLmerkinnällä osoitetaan kaavoissa sellaisia alueita, joiden luontoarvojen suojelu on kaavoituksen yhteydessä
katsottu tarpeelliseksi.



LIITOORAVAN SUOJELUN POLIITTINEN PROSESSI JA SUUNNITTELUVARA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 101

luontoarvoja  on.  Siis  tää  on  niin  järjetöntä  tää  touhu  että,  tänä  päivänä,  että
miten ihmeessä se voi olla mahollista.
(Luontokartoittaja, haastattelu 2011)

[… ]  nää  meidän  liikelaitokset,  jokka  on  vähän  valtio  valtion  sisällä.  Et
Tampereen  Vesi  ainakin  tekee  hyvin...  omatoimisesti  asioita  ja  he  eivät  edes
pyydä  lausuntoja kaupungin sisällä.  Jotenka sitten vasta,  kun toteutus on  tehty,
me havaitaan, että aha, toteutus on tehty. Ja,  ja sittehän kaikki on jo menetetty,
[… ]  Että  siellä  on  nyt,  ympäristönsuojelu  lausuu  kaavoista,  mut  teknisistä
suunnitelmista  vain,  jos  me  itte  älytään  mennä  väliin.  [… ]    Tampereen  Vesi
esimerkiks niin ni, on, on todella monessa paikassa tullu, on menty useammassa
kohtaa  liitooravametsien  lävitte  esimerkiks  ja,  ja  se  todetaan  vasta  sitten,  kun
tuho, tuho on tapahtunu. [… ]
(Kunnan ympäristöviranomainen D, ryhmähaastattelu 2011)

Kuitenkaan  kunnan  sisäinen  yhteistyö  ei  pelkästään  riitä.  Tämän  vuoksi  laajempi
yhteistyö  otettiin  jo  ensimmäisessä  hankkeessa  tavoitteeksi.  Yhteistyön  tarpeen
muotoili hankkeiden välisessä arviointihaastattelussa haastateltava näin:

[… ] Tää on uudenlainen ongelma ja…  tai ei ongelma, vaa uudenlainen asia. Mut
et ei riitä yksinomaan se, et joku käy tekemässä selvityksen, ja seuraava tulkitsee
sen  ja  kolmas  sanoo,  et  tehdään  näin,  vaan  se  toimijoiden  joukko  täytyy  olla
isompi. Siihen tarvitaan enemmän tahoja.
(Kunnan ympäristöviranomainen A, haastattelu 2007)

Kuntien  kaavahankkeiden  ohjaus  siirtyi  ympäristöministeriöltä  alueellisille
ympäristökeskuksille  uuden  maankäyttö  ja  rakennuslain  myötä  vuonna  2000.
Ympäristökeskusten rooli on haastava – täytyisi olla tuttavalliset suhteet kuntiin, mutta
samalla  pystyä  valvomaan  kuntien  kaavoitustoimintaa  (Nyman  2000,  8–9;  Mäkinen
2007).  Yhteistyö  ei  ole  ollut  kitkatonta  Tampereen  kaupungin  ja  Pirkanmaan
ympäristökeskuksen  välillä.  Liitooravahankkeidemme  valmistelujen  taustalla
vaikuttikin  tarve  ja  halu  parantaa  Pirkanmaan  ympäristökeskuksen  ja  Tampereen
kaupungin välisiä suhteita – ne olivat huonontuneet 2000luvun alussa erilaisten kaava
ja  rakennuskiistojen53  vuoksi  (haastattelu  Jokinen  &  Haila  2007).  Tamperelainen
kunnallispoliitikko kuvasi tilannetta oppimisprosessiksi ja törmäyskurssiksi:

[… ] Ja sit se on ollu myös tämmönen oppimisprosessi, varsinki täällä Tampereella,
tämmönen  törmäyskurssi mikä  täällä on ollu...  tän uuden  lainsäädännön myötä
niin  valtion  viranomaisten  tai  ympäristöviranomaisten  ja  kunnan  kaavoittajien

53 2000luvun alun rakennuskiistoja Tampereella olivat muun muassa Finlaysonin Värjäämön, Finlaysonin
makasiinien ja ns. Petitin talon purkaminen sekä SOK:n tornihotellin rakentaminen rautatieaseman taakse.
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välillä,  niin  tää  on  ollu  yks,  yks  esimerkki  siitä  törmäyskurssista,  vanhojen
rakennusten suojelu on toinen... toinen esimerkki... [… ]
(Luottamushenkilö C (vihr.), haastattelu 2004)

Ympäristökeskuksen edustaja ei pitänyt suhteita mitenkään erityisen huonoina:

[… ] kyllä mun mielestä ainaki se mitä mää oon ollu ni ihan sillai on rakentavassa
hengessä,  tottakai,  ei  kai  siitä  nyt  kaupunki  koskaan  kauheen  innostunu  oo
tämmösistä asioista... ku siinä näinki selkeesti sitte tuli vastaan mutta... emmä nyt,
kyllä se kuitenki on ruvettu ajatteleen aika asiaa siinä että, ainaki tällä hetkellä on
varmaan ymmärretty et ei... ei sille lainsäädännölle ja laille kuitenkaa sillai, et ei se
niinku, oo sen asian vika sinänsä että... emmä sitä ihan sillai näkis.
(Alueellinen ympäristöviranomainen A, haastattelu 2004)

Muut liitooraviin, tai pikemminkin liitooravien asuttamiin metsiin liittyvät toimijat,
kuten  Pirkanmaan  metsäkeskus  tai  yksityiset  metsänomistajat,  eivät  yleensä  osallistu
maankäytön  suunnittelun  prosesseihin.  Kuitenkin  heidän  toimintansa  vaikuttaa
esimerkiksi  kaavaalueiden  ja  niitä  ympäröiviin  metsiin  ja  sitä  kautta  kaavoituksen  ja
luonnonsuojelun  suunnitteluvaraan.  Metsän  rakenne  vaikuttaa  esimerkiksi
suojeluvelvollisuuksiin  ja  virkistysmahdollisuuksiin.  Tämän  vuoksi  nämäkin  toimijat
otettiin mukaan tutkimus ja kehityshankkeisiimme.

Pirkanmaalaisten  luonnonsuojelijoiden  ja  metsätoimijoiden  välit  eivät  ole  olleet
erityisen  lämpimiä  lukuisten  metsänsuojelu  ja  muiden  kiistojen  myötä.  Haastatellun
luonnonsuojeluaktiivin  mukaan  erityisen  kiristyneitä  välit  ovat  olleen
luonnonsuojelijoiden ja Tampereen kaupungin välillä:

[… ]  Mut...  kaikkein  vaikeinta on ollu  kaupungin  kanssa,  just  metsäosaston  ja...
koska  ne...  selvästi  on,  siellon  sellanen  menet  semmonen  hierarkia  että  joku
musta käsi määrää  että  että  nyt  tuo,  esimes Ojala,  tai Vuores  tai mikä  tahansa,
kaavotetaan  ja  ensimmäisenä  siellä  tekaadetaan  puusto!  Että:  Ei  oo  perusteita
estää  sitä  kaavotusta.  Niin  siis  sitä  sanotaan  ennakkohak  aavistushakkuuks.
Niinku  nyt  Ojala.  Kaupunki  on  hakannu  siellä  jo  neljä,  viis  vuotta  sitten.
Varmuuden vuoks.
(Luonnonsuojeluaktiivi A, haastattelu 2004)

Metsäkiistoilla  on  Suomessa  pitkä  historia  (esim.  Pekurinen  1997),  ja
luonnonsuojeluaktivistien  suhteet  paikalliseen  väestöön  vaihtelevat.  Esimerkiksi
Talaskankaan  kiistassa  1980luvulla  ei  ollut  oleellista  ristiriitaa  paikallisen  väestön  ja
suojeluaktiivien  välillä  (Nykänen  &  Järvikoski  1994),  mutta  Jerisjärven
ympäristökonfliktissa  1990luvun  alussa  paikallinen  väestö  oli  sivustakatsojana
(Aaltonen 1994). Neuvotteluyhteyksien rakentaminen ja rakentuminen kiistaosapuolien
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välille  on  kestänyt  pitkään  –  esimerkiksi  vielä  1990luvulla  metsähallituksessa  nähtiin
vaikeana  neuvotella  suoraa  toimintaa  harjoittavien  luonnonsuojeluaktiivien  kanssa
(Pekurinen  1997,  95–96;  Raitio  2003,  198–199). Metsänsuojelun  voi  sanoa  siirtyneen
paikallisten  ihmisten  ja  luonnonsuojeluaktiivien  yhteisestä  protestista  (kuten
vesakkomyrkytysten vastustaminen) konfliktiin, jossa luonnonsuojeluaktiivien nähdään
olevan  paikallisten  asukkaiden  vastapuolella,  suojeluperusteluiden  muuttuessa  yhä
luonnontieteellisemmiksi  ja  globaalimmiksi  (Pekurinen  1997;  Rannikko  2003,  170–
171). ”Metsäsotaa” käydään myös valtakunnan tasolla (esim. Berglund 2001) –  uuden
metsälain  muotoilusta  kiistellään  jälleen  tätä  kirjoittaessani  (esim.  Yle  TVuutiset
17.8.2012).

Tähän historiaan  peilaten  liitooravakiistat  sijoittuvat paikallisen  väestön  intressien
suhteen  ikään  kuin  molemmille  puolille  –  toisaalta  liitoorava  nähdään  etäisen  EU:n
luonnonsuojeluvallan  ilmentymänä,  toisaalta  liitooravien  ja  paikallisten  asukkaiden
virkistysintressit (etenkin kun paikallista riippuvuutta metsätaloudesta ja teollisuudesta
ei enää ole) ovat usein yhteneväisiä.

Liitooravatapauksiin  ja  konflikteihin  liittyy  myös  muita  kuin  osallistumiseen,
toimijoiden  yhteistyöhön  ja  toimijuuden  muuttumiseen  liittyviä  haasteita.  Käsittelen
näitä haasteita – tiedonhallintaa ja suunnitteluvaran avartamista – seuraavissa luvuissa.

5.2 Selvilläolon haaste

Maankäytön  suunnittelussa  liitooravatiedon  tarve  tiivistyy  kahteen  kysymykseen:
missä  liitooravat  ovat  ja  miten  niiden  elinehdot  tulisi  kussakin  kaavatapauksessa
turvata? Tässä luvussa keskityn näistä erityisesti ensimmäiseen kysymykseen, ja kutsun
sitä  selvilläolon  haasteeksi  (Nygren  &  Littunen  2008,  479–480;  ks.  myös  A.  Jokinen
2011).

Koska liitooravien kaikki lisääntymis ja levähdyspaikat on suojeltava, täytyy niiden
sijainti  selvittää  esimerkiksi  kaavoitusta  varten.  Kaavoituksen  täytyy  perustua
ajantasaisiin  selvityksiin  (Suvantola  2006).  Läsnäolon  selvittäminen,  lisääntymis  ja
levähdyspaikkojen piirtäminen kartalle ja asian ratkaiseminen kaavassa ei kuitenkaan ole
yksinkertainen tehtävä (ks. myös luku 5.3) – tämä on selvilläolon haaste. Haaste johtuu
pääosin  kolmesta  seikasta:  (1)  liitooravat  ovat  piilottelevia  eläimiä,  ja  kartoittajat
joutuvat  turvautumaan  erilaisiin  epäsuoriin  vihjeisiin  (ks.  luku  5.3).  (2)  Liitooravien
elämä  on  liikkuvaista:  yksilöt  vaihtavat  pesiään  yöstä  ja  vuodesta  toiseen,  yksilöt
kuolevat  ja uusia muuttaa tilalle  (I.K. Hanski ym. 2000; Selonen ym. 2001; Selonen &
I.K. Hanski 2003; 2004; Desrochers ym. 2003; Hurme ym. 2008a; I.K. Hanski 2009).
(3) Mitä tarkemmin ja pienipiirteisemmin liitooravien elinpiirien rajat halutaan merkitä
kartalle,  sitä  epävarmempia  nämä  piirretyt  rajat  ovat  sekä  maantieteellisesti  että
ajallisesti. Täysin varmaa tietoa tietyn liitooravan elinpiiristä on mahdotonta saada. Jos
voidaan  rajata  reilulla  marginaalilla,  on  todennäköisempää,  että  liitooravien  elinalue
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osuu  rajatun  alueen  sisään  nyt  ja  lähitulevaisuudessa.  Pieniin  tiukasti  suojeltuihin
laikkuihin  nojaava  suojelun  tapa  on  ongelma  myös  maankäytön  suunnittelulle  –  ei
niinkään suojeltavan alueen pienen koon vuoksi, vaan siksi että ehdottomasti suojeltu
alue  saattaa  sijoittua  hankalaan  paikkaan  muun  maankäytön  kannalta,  ja  liitoorava
saattaa  vaihtaa  paikkaa  suunnittelun  ja  rakentamisen  aikana.  Liitooravan  liikkumisen
aiheuttamia ongelmia pahentaa suojelualueiden rajaaminen pieniksi, jolloin epävarmuus
niiden  alueellisista  ja  ajallisista  ulottuvuuksista  lisääntyy.  Ongelmat  kumpuavat  siis
samasta  alkusyystä  –  siitä,  että  liitooravan  suojelu  on  kaventunut  tarkoittamaan
pienikokoisten alueiden ehdotonta suojelua.

Liitooravien  sijainnin  selvittäminen  on  liitooravakartoittajien  työtä,  ja  seuraava
luku  kertoo  liitooravakartoittajien  työn  haasteista.  Kuitenkin  ennen  kuin  liito
oravakartoittaja  lähtee  maastoon,  täytyy  kaavaprosessissa  tehdä  päätös  liito
oravakartoituksesta.  Jo  tähän  vaiheeseen  sisältyy  lukuisia  hankaluuksia.  Esimerkiksi
liitooravaa  käsitelleessä  alueseminaarissa  200654  puhunut  arkkitehti  mainitsi
ongelmakohdiksi mm. sen, että selvitystarpeet tulevat kaavaprosessissa varsin myöhään
esiin, selvityksen kilpailuttaminen vie aikaa, eikä kaikilla kunnilla ollut ainakaan tuohon
aikaan  olemassa  rekisteriä  eikä  kriteerejä  mahdollisista  selvittäjistä  (muistiinpanot
21.11.2006).

Stephen Bocking  listaa  luonnonvaratietojen  keräämisen  epävarmuuksia  (2005, 81–
83, käännös omani), jotka kuvaavat hyvin luontotiedon keruuta yleensä ja samalla liito
oravatiedon keräämistä:

(1) Kartoituksen  rajoitteet.  Kartoitukseen  käytettävä  aika  ja  raha  ovat  yleensä
rajallisia, kartoitukseen tehdään alueellisia ja ajallisia rajoituksia.

(2) Havainnoinnin  epävarmuudet.  Kaikkia  tarpeellisia  seikkoja  ei  aina  pystytä
havainnoimaan, ja niiden arvioinnissa voi tulla virheitä.

(3) Raportoinnin  epävarmuudet. Kaikkia  havaintoja  ei  ilmoiteta,  ja  jotkut  tahot
voivat esimerkiksi liioitella omia havaintojaan

(4) Erikoisasiantuntijuuteen  liittyvät  epävarmuudet.  Asiantuntijuus  ja  siten  myös
asiantuntijatieto voi olla liian kapeaalaista.

(5) Teoreettinen  epävarmuus. Havaintoja  ei  pystytä  tulkitsemaan,  koska  pitävää
teoreettista pohjaa tulkinnalle ei ole.

(6) Kohina.  Esimerkiksi  eläinpopulaatioiden  koko  vaihtelee  vaikeasti
ennustettavalla  tavalla  vuodesta  toiseen,  ja  tätä  vaihtelua  ei  välttämättä
oteta arvioissa ja hoitopäätöksissä huomioon.

(7) Odottamattomat tapahtumat. Esimerkiksi metsäpalot tai hyönteistuhot voivat
levitä nopeasti laajoille alueille.

(8) Uudet  olosuhteet:  Tulevaisuus  ei  olekaan  samanlainen  kuin  lähimenneisyys,
esimerkiksi ilmastonmuutoksen vuoksi.

54 Tampereen kesäyliopiston seutuseminaari ”Liitoorava loikkasi aluekehitykseen” Valkeakoskella 21.11.2006.
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(9) Ekologinen  epävarmuus.  Ekologiset  järjestelmät  ovat  kompleksisia
systeemejä, joiden käyttäytymistä on vaikea ennustaa.

Liitooravakartoittajienkin  työ  on  samalla  tavalla  haasteellista,  vaikka  kaikki
yllämainitut epävarmuudet eivät tulekaan esiin jokaisella kartoituskerralla, eikä niitä aina
tunnisteta epävarmuuksien lähteiksi.

Kun  liitooravasta  on  saatu  maastokartoituksen  avulla  tietoa,  täytyisi  tämä  tieto
suhteuttaa  kaavasuunnitelmiin.  Ekologisen  tiedon  hyödyntäminen  kaavaprosessissa
riippuu  monesta  asiasta,  mm.  kaavoittajien  ja  luontotiedon  tuottajien  ja  hyödyntäjien
ammattitaidosta ja arvostuksista (YliPelkonen & Niemelä 2006) ja tiedon tuottajien ja
hyödyntäjien  välisestä  kommunikaatiosta  ja  yhteistyöstä.  Liitooravakartoitusten
kaltainen  luontotieto  oli  2000luvun  alussa  kaupunkisuunnittelulle  uutta  ja  vaikeasti
sovellettavaa  (Maijala  2001).  Esimerkiksi  Ojalan  tapaustutkimuksen  haastatteluja
tehdessäni  vuonna  2004  ongelmallisena  pidettiin  sitä,  että  vaikka  tiedettäisiin,  mistä
liitooravat kaavaalueella  löytyvät, ei tiedetty minkä kokoisia alueita  liitooraville tulisi
varata ja minkäkokoisten aukkojen yli se pystyy liitämään:

Haast.: [… ] sanoit et liitooravan vaatimasta alueen koosta on ollu niinku erilaisia
mielipiteitä, [… ] minkälaisia?
Kaavoitusarkkitehti  B:  Hmm...  Kaikennäkösiä  kopioita  meillä  on  just  erilaisista
tutkimuksista ollu, ja erilaisista lehtiartikkeleista että... [… ] jossain on... nähty että
siinä pesäpuun ympärillä tietty... tietty... kymmeniä metrejä oleva suojavyöhyke ja
sitten taas on... joskus tullu semmosta kopioo että... näin ja näin monta hehtaaria
tai näin ja näin paljon tai näin ja näin paljon että... [… ]
Kaavoitusarkkitehti A: Mm, samaten niinku se [… ] minkämoisen matkan se liito
orava  pystyy  liitämään.[… ]  Niin  se  vähän,  kuka  siitä  asiasta  kertoo  nii  se
vaihtelee  aikalailla,  se  metrimäärä,  että  eilehä  toi  Marko  Schrader  sano  siellä...
tiedotustilasuudes et se pystyy jopa sata metriä liitään sitte jos on sopivasti puut.
Ja semmosta tietoo nyt mulla ei niinku aikasemmin kuitenkaan oo ollu et, ku se
jäi niinku erityisesti mieleen eilisestä. Tilanteesta että. Tähän asti on puhuttu vaan
kuitenkin... ehkä semmosesta viidenkymmenen metrin luokasta.
(Kaavoitusarkkitehdit A ja B, parihaastattelu II 2004)

Samassa haastattelussa  toinen haastateltavista kuvasi  tilannetta niin,  että  soveltavaa
tietoa  puuttuu  kartoitustiedon  ja  kaavan  laatimisen  välistä.  Huomattavana
parannuksena  asiassa  nähtiin  biologin  palkkaaminen  Tampereen  kaupungin
kaavoitusyksikköön loppuvuonna 199955:

55 Kaavoitusyksikön biologi ei tosin osallistunut esimerkiksi Ojalan alueen kaavoitustyöhön vielä vuosina 1999–
2002 (biologin haastattelu 2004).
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[… ]  nythän  sitte  toi [kaavoitusyksikön  biologi]  on  pyrkiny  tekemään  myöski  sitte
niitä rajauksia niin että hän määrittelee sen elinympäristön et mikä se on se.. ku
eihän  me  pystytä  sitä  määrittelemään  sitte  taas,  ei  meillä  riitä,  et  musta  siitä
puuttuu nyt semmonen, kuitenki  semmonen soveltava  linkki niinku välistä että
emmätiä  onkse  sitte,  se  on  parantunu  huomattavasti  sen  jälkeen  ku  toi
[kaavoitusyksikön biologi] on tullu…  on tullut tota ni taloon että... [… ]
(Kaavoitusarkkitehti A, parihaastattelu I 2004)

Kaupunkiluonnosta  tarvittaisiin  kattavaa  tietoa,  jonka  avulla  voitaisiin  arvioida
miten arvokasta  yhden paikan  luonto on verrattuna muihin  (Maijala  2001; 2003; Yli
Pelkonen & Niemelä  2006).  Kymmenen viime  vuoden  aikana  tätä  tietoa  tosin on  jo
kerätty,  ja  esimerkiksi  Tampereella  on  2000luvulla  tehty  kolme  kattavaa  selvitystä
Tampereen  luonnosta  (Korte  &  Kosonen  2003;  Tampereen  kaupunki  2008;
Tampereen  kaupungin  ympäristönsuojeluyksikkö  2012;  ks.  myös  Ranta  & Rahkonen
2008)  ja  monenlaisia  luokituksia  on  kehitelty  (Vuorisalo  1999;  Asikainen  &  Jokinen
2008).  Luontotiedon  ja  luontoarvojen  arvottamisen  tarpeellisuus  ja  vaikeus  tuli
kuitenkin edelleen esiin työpajaaineistossa (ks. luku 6.5.4).

Ongelmia  aiheuttaa  osaltaan  myös  se,  että  liitooravien  ja  kaavasuunnittelun
mittakaavat eivät usein osu yksiin. Liikkumisyhteydet ovat  liitooravalle  tärkeitä mutta
toisaalta  tiedetään,  että  liitooravat  käyttävät  myös  pihapuita  ja  esimerkiksi  tonttien
välisiä  puistoalueita  liikkumiseensa  ja  jopa  pesimiseen  (jos  sopivaa  elinympäristöä
löytyy).  (I.K.  Hanski  ym.  2011.)  Liitooravien  käyttämät  alueet  tulisi  merkitä
yleiskaavoihin, mutta ohjeessa ei vaadita liikkumisyhteyksien merkitsemistä (YM 2005,
7–8).  Ohjeessa  kuitenkin  todetaan,  että ”liitooravan  elinmahdollisuuksille  on  välttämätöntä
[… ] myös  se,  että orava pystyy  suojautumaan  ja  liikkumaan alueelta  toiselle  ravinnonhaussaan  ja
lisääntymisaikana”  (YM  2005,  9).  Lisääntymis  ja  levähdyspaikan  heikentäminen  on
kiellettyä, ja sellaiseksi on laskettu myös kulkuyhteyksien katkaiseminen (KHO 2003:38;
MMM&YM 2004; Environment DG…  2007, 46). Liikkumisyhteyksien suojelukeinoksi
maankäytön  suunnittelun  liitooravaohje  tarjoaa  sitä,  että  metsänkäsittelyssä  jätetään
liikkumiseen ja suojautumiseen soveltuvia puita sekä ravintoa tarjoavia  lehtipuita (YM
2005,  9).  Se  voisi  muutoin  riittää,  mutta  kaavoituksen  ja  metsänkäsittelyn  suhde  on
monimutkainen.  Kulkuyhteystiedon  välittyminen  kaavasta  metsänkäsittelyyn  ei  aina
onnistu,  varsinkaan  jos  kulkuyhteystarpeita  ei  ole  merkitty  kaavakartalle,  jos
kaavaselostuksia ei lueta (ks. luku 5.1) ja jos yhteistyö ylipäätään kaavasuunnittelijoiden
ja  metsänhoitajien  välillä  ei  ole  tarpeeksi  tiivistä.  Ohuita  kulkuyhteyksiä,  esimerkiksi
pihoilla  ja  tienvieruksilla  kasvavia  puita,  on  lisäksi  hankalaa  merkitä  suojeltaviksi
kaavakarttoihin.  Jos  niitä  merkitäänkin,  ei  puiden  säilymistä  välttämättä  seurata  tai
valvota, eikä tontinomistajia aina neuvota puiden säilyttämisessä. Toki  jos yhteyksiä ei
merkitä  ollenkaan,  niiden  tuhoutuminen on  todennäköisempää. Ohuet  kulkuyhteydet
voivat myös kaatua helposti esimerkiksi myrskytuulessa.



LIITOORAVAN SUOJELUN POLIITTINEN PROSESSI JA SUUNNITTELUVARA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 107

Pienipiirteistä  elinympäristöpotentiaalia  on  hankala  hyödyntää  myös  siksi,  että
yleiskaavaa  laadittaessa  on  nimenomaan  kiellettyä  sysätä  liitooravan  suojelun
ratkaisemista  asemakaavatasolle  (KHO  2002:78)56.  Toisaalta  asemakaavan  seuratessa
hierarkkisesti  yleiskaavaa  on  liitooravanäkökulma  voinut  esimerkiksi  kaavoittajan
vaihduttua  jo  kokonaan  unohtua.  (Ongelma  korostunee  erityisesti  suurissa  kunnissa
kuten  Tampereella,  jossa  yleis  ja  asemakaavoitusta  tekevät  eri  henkilöt.)  Myös
metsämaisema  ja  liitooravan  elinympäristö  voi  muuttua  kaavatasojen  välillä  melko
lailla,  jolloin  yleiskaava  ei  enää  pysty  ohjaamaan  asemakaavoitusta
tarkoituksenmukaisella  tavalla. Yleiskaavaan merkitty  liitooravalle varattu alue saattaa
olla  liitooravan  hylkäämä  asemakaavavaiheessa  tai  päinvastoin,  jolloin  valtava  määrä
selvittämiseen ja suojelun ratkaisemiseen kulunutta työtä on mennyt tavallaan hukkaan.
(Ks. hierarkkisuuden ongelmista myös Mäntysalo & Nyman 2001, 43–48.)

Raine Mäntysaloa ja Kaj Nymania seuraten voi todeta, että kaavoitus ja suunnittelu
eivät  ole  sama  asia  (Mäntysalo & Nyman 2001, 80–81).  Liitooravien  suojelua  pitäisi
suunnitella,  mutta  sen  sijaan  kehitellään  kaavamerkintöjä  jotka  täyttävät  lain
minimivaatimukset.  Kaavamääräykset  liitooravien  minimisuojelusta  eivät  aina
käytännössä  edes  toteudu,  koska  kaavatasojen  välillä  sekä  kaavojen  laatimisen  ja
toteuttamisen  välillä  on  toimijoiden  kesken  puutteita  keskinäisessä  koordinaatiossa,
kommunikaatiossa  ja  yhteistyössä.  Esimerkiksi  yleiskaavatasolla  pystytään  toki  melko
tarkasti suunnittelemaan  tuleeko  jollekin alueelle  tehdas,  toimisto vai asuinalue, mutta
pelkästään kaavoituksella ei pystytä hallitsemaan sitä, miten paljon alueella lopulta säilyy
alkuperäistä  puustoa,  millaiseksi  puusto  kehittyy  ja  mihin  asuinalueen  infrastruktuuri
täsmälleen ottaen sijoittuu. Näillä on  liitooravan kannalta varsin  suuri merkitys. Toki
yhdyskuntarakenne yleisellä tasolla on luonnonsuojelun ja ympäristönsuojelun kannalta
tärkeä  asia.  Kuitenkin  nykymuotoinen,  tärkeitä  säilytettäviä  kohteita  luetteloiva
luonnonsuojelun tapa vaatii Tampereen kaupunkiseudun kaltaisella nopeasti kasvavalla
ja  varsin  tiheään  asutulla  kaupunkiseudulla  tarkkaa  ja  pienipiirteistä  selvittämistä  ja
suunnittelua. Tärkeitä luontokohteita on mahdollista säilyttää rakentamisen ja asumisen
keskelläkin, mutta se näyttäisi vaativan sellaista tarkkuutta ja tiedonvälitystä kaavatasolta
ja eri toimijalta toiselle mikä ei tällä hetkellä vaikuta toteutuvan kovinkaan hyvin.

Seuraava  luku  täsmentää  liitooravatiedon hankkimisen  ja  soveltamisen vaikeuksia.
Luku on Ari Jokisen kanssa yhdessä kirjoittamamme, Geoforumlehdessä vuonna 2013
julkaistu  artikkeli  liitooravakartoittajien  käytännöistä,  kartoittamisen  vaikeudesta  sekä
affektiivisen  tietämisen  ja  etiikan  roolista  kartoittamisessa  ja  luonnonsuojelun
toimeenpanossa.

56 Toisaalta KHO:n päätöksessä 2007:59 todettiin, että yleiskaavan yleispiirteisyys mahdollistaa (myös
luontodirektiivissä tiukasti suojeltujen) lepakoiden suojelun ratkaisemisen myöhemmin asemakaavoituksessa ja
siihen mahdollisesti liittyvissä lupamenettelyissä.
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5.3 Significance of affect and ethics in applying conservation
standards: The practices of flying squirrel surveyors

Luku on julkaistu aiemmin artikkelina: Nygren, Nina V. & Jokinen, Ari (2013) Significance of
affect  and  ethics  in  applying  conservation  standards:  The  practices  of  flying  squirrel  surveyors.
Geoforum Volume 46, May 2013, Pages 79–90

5.3.1  Abstract

We  examine  humananimal  encounters  as  the  generative  source  of  affective
knowing  and  learning  to  study  the  role  of  affect  in  the  implementation  of  nature
conservation.  The  study  is  based  on  ethnographic  research  following  the  embodied
practices  of  biological  field  surveyors  working with Siberian  flying  squirrels  (Pteromys
volans) in land use planning in Finland. The case is characterized by radical uncertainties
due  to the elusive  life of  flying squirrels,  the strict  conservation standard of  the EU,
and the pressure of urban development. The surveyors can use only  indirect clues to
detect these nocturnal animals, but are required to produce accurate and unambiguous
ecological  knowledge  to planners. We  found  that  affective  learning  enables  knowing
and increases the reliability of knowledge in such conditions. Affective learning results
from alternation between constant encountering of clues and changing intensities that
produce  feeling  states  and  a  sense  of  the  forest  where  the  animals  live.  Ethical
consideration  and  personal  differences  are  important  in  affective  learning  and  shape
the surveyors as participants in standard development. Finally we discuss the possible
implications of affective learning for standard design in nature conservation.

Keywords:  affect,  ecological  knowledge,  ethics,  land  use  planning,  nature
conservation, standard

Highlights
· Biological  field  surveying  creates  finetuned  and  complex  embodied

practices
· Affective humananimal interaction can be based on clues to the animal
· Strict standards in conservation work better through affective learning
· Affect, ethics and standard define a new research field for sustainability
· Field surveyors gradually  shape and become shaped by the conservation

standard
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5.3.2  Introduction

Global  concern over biodiversity has  led  to a  growing need to apply standards  in
conservation.  Derived  from  red  data  lists,  legislation  and  scientific  knowledge,
standards  are  a  trademark  of  modern  conservation;  they  specify  what  has  to  be
conserved and how (Adams 2004; Haila 2012). In our present case study, conservation
of “breeding sites and  resting places”  is  a  standard  that  is being applied through the
Habitats Directive in Europe over a very wide range of animals listed in the annex of
strictly  protected  species,  from  wolves,  flying  squirrels  and  loggerhead  sea  turtles  to
species of spiders and molluscs (European Council 1992; Environment DG 2007).

While  conservation  standards  are  expected  to  offer  efficient  solutions  in  policy
implementation, they are in constant contradiction with local particularities. This basic
dilemma  of  conservation  is  frequently  faced  by  biological  surveyors  who  are
responsible for collecting accurate field data on endangered animals. First of all,  they
face epistemic uncertainties when defining sites and boundaries  for conservation. As
animals  move and hide,  conclusions  on presence  and  absence must  be made  on  the
basis  of  fragmentary  and  often  indirect  data  (Roth  &  Bowen  1999;  2001;  Ellis  &
Waterton 2004, 2005; Hinchliffe et al., 2005; J. Lorimer 2006, 2008; Nutch 2006; Bear
& Eden 2011; Eden & Bear 2011). To make standards work, the field surveyors have
to adjust and improvise – only in an ideal world do standardized processes  invariably
work  in  the  same  way  (Bowker  &  Star  1999,  157–158).  On  the  whole,  the  field
surveyors have  intimate knowledge of uncertainties  that are wellknown in social and
political studies of standardization (Williams & Edge 1996; Bowker & Star 1999; Gerst
et al, 2005) but often neglected in the conservation discourse (Regan et al 2002). The
context of standard implementation is  totally different from negotiations on standard
development conducted in arenas of policymaking.

In this paper we analyse the dilemma between standards and local uncertainties in
nature  conservation  by  examining  an  extreme  case,  the  work  of  flying  squirrel
surveyors  in Finland. The surveyors are key actors  in  implementing  the conservation
standard of this endangered animal species, the Siberian flying squirrel (Pteromys volans)
(hereafter  flying  squirrel,  Fig.  1).  In  particular,  we  use  an  ethnographic  approach  to
follow their working practices in the forest. Evidence and unambiguity are required of
the surveyors even if there are only fragmentary and indirect data available (Fig 2). The
surveyors work in areas where flying squirrels have given rise to severe conflicts in land
use planning and forest management. In addition, the following characteristics of our
case make  it particularly  fruitful  for analysing epistemic problems related  to standard
implementation  and  affect  in highly uncertain  circumstances:  1)  the  flying  squirrel  is
exceptionally  elusive  and  very  seldom  sighted  in  the  wild  while  surveying;  2)  the
pressing need for accurate and unambiguous information of the whereabouts of flying
squirrels  is  caused  by  the  context  of  land  use  planning  constrained  by  a  strict
conservation standard; and 3) the very survival of the flying squirrels is at stake in every
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survey case – conservation decisions are based directly on the observations of the field
surveyors. Focusing on  their  expertise  and practices  of  knowing we  ask: what  is  the
role of affect in making conservation standards work under high uncertainties?

Fig. 1. Siberian flying squirrel getting out
from its nest in aspen at sunset.

Fig. 2. Flying squirrel surveyor using binoculars,
trying to spot a nesting hole in an aspen tree.

J.  Lorimer  (2008)  studied  affective  relationships  between  humans  and  animals  in
field studies but conservation standards are not the primary focus of his study, and in
general the relationship between affect, standards and uncertainties is underexplored in
research.  Often  standards  are  taken  as  given  facts,  forgetting  that  keeping  them  in
operation needs constant work and adjustment. All standards are socially constructed,
as  they  are  outcomes  of  negotiations  and  shaped  by  social,  political  and  economic
interests. The ecological  relevance of conservation standards varies  (on conflicts,  see
e.g.  Larson  2007;  Cardoso  2012).  In  local  implementation,  mere  technical,  legal  or
economic rationalities do not work, because a standard has its own context, depending
on  the  actors  involved,  the  organizational  culture  and  many  other  factors  (see
Alphandèry  &  Fortier  2010).  The  role  of  affect  becomes  particularly  interesting  in
cases  with  political  pressure  and  radical  uncertainties.  Surveyors  draw  on  affectual
capacities in order to produce standard compliant evidence from uncertain sightings of
an elusive species.

In  the  next  section  we  build  our  conceptual  framework  on  the  basis  of  affect
research. After that, in the empirical part of the paper, we present a detailed analysis of
knowledge practices  of  the  flying  squirrel  surveyors,  and we  also  recognize  personal
differences and the ethical dimension of affective knowing. We conclude with notions
on  affect  and  ethics,  how  they  become  critical  factors  when  applying  conservation
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standards  in  highly  uncertain  circumstances,  and  how  the  role  of  field  surveyors  as
biodiversity experts should be understood in such circumstances.

 In  addition  to  affect  research,  our  study  is  informed  by  science  and  technology
studies.  In  this  field,  there  is  much  research  on  standards  and  uncertainties  (e.g.,
Bowker & Star 1999; Latour 2005). Concerning the development of standards, mutual
shaping between technology (nature conservation) and its environment is an important
standpoint. In this view, technology can be understood as a social product, patterned
by  the  conditions  of  its  creation  and  use  (Williams  &  Edge  1996).  Obviously  then,
there is a range of choices possible at every stage of the standardization process (Gerst
et  al,  2005).  In our  case,  the  choices  are  influenced by  affective  encounters  between
field surveyors and flying squirrels, making conservation a sociomaterial process.

5.3.3  Affective encounters

Since the affective turn in social science studies, the concept of affect has recently
been  applied  in  many  disciplines.  Affect  arises  from  a  relation;  it  is  a  force  of
encounter, an effect of that relation. It arises from inbetween, from the indeterminacy
and ambiguities that are typically present in encounters, and serves as a force that puts
us into movement (e.g., Anderson 2006; Gregg & Seigworth 2010; Pile 2010).

Although  there  is  no  single  theory  of  affect,  different  orientations  within  affect
research  lay  emphasis on  force  relations and capacities  to act. This  focus of  research
originates  from  Spinozian  thinking,  taking  the  view  that  affect  is  a “transpersonal
capacity  which  a  body  has  to  be  affected  (through  an  affection)  and  to  affect  (as  the  result  of
modifications)”  (Anderson  2006,  735,  emphasis  original).  Affective  encounters  involve
“the transfer of power from the affecting body to the affected body and so invest that body with joy and
an increase in its power of acting” (Duff 2010, 885, following Deleuze). Note, however, that
there is no guarantee of affect leading to a positive result, negative outcomes are also
possible. The core idea is that the more power we have to be affected, the more power
we  have  to  act,  and  transpersonal  capacity  arises  from  bodytobody  relations.
However, the body does not need to be humantohuman but can include both human
and nonhuman actors, objects, and processes  (Thrift 2004; Gregg & Seigworth 2010,
2).

For us,  affect  is  a  force which  increases  the  capacity of  flying  squirrel  surveyors.
Affect is based on movement; it is a process between the surveyor and the surveyed. It
originates from the encounters between the surveyors and the clues to flying squirrels
they can perceive in the forest. We consider that actions and conscious thoughts of the
flying squirrel surveyors result from preconscious thought shaped by their experiences
with  clues. The  relationship between  survey  practices  and  the  situated  environments
shapes  the emergence of  the humantononhuman body.  In this  sense,  the body and
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the sense of embodiment can be understood as a process that always come into being
in conjunction with the environment during the survey (see Macpherson 2010, 4).

We  analyse  how  affect  arises  from  encounters,  simultaneously  as  intimate  and
impersonal,  and  how  it  accumulates  across  both  relatedness  and  interruptions  in
relatedness  (Gregg & Seigworth 2010, 2).  In particular  we  follow how  the  surveyors
gain  or  lose  their  affective  capacity  through  the  intensities  and  resonances  they
experience during the series of encounters with different clues to flying squirrels. We
combine  the  approaches  of  Gregg  and  Seigworth  (2010)  and  Duff  (2010,  885)  to
explore this process from two perspectives: (1) how the surveyors are in relation to the
flying  squirrels,  or  better,  how  different  clues  to  flying  squirrel  mediate  –  through
affect,  feelings  states  and  personally  developed  practices  –  this  relation  for  each
surveyor  in  specific  situations,  and  (2)  what  kind  of  passage  of  forces  (intensities)
emerge from these encounters and what kind of capacities and practices they afford?

For analyzing the surveyors’ practices in knowledge gathering, we focus on knowing
and learning enabled by affective relationships between surveyors and flying squirrels.
From  a  Deleuzean  point  of  view,  affective  knowing  and  learning  happens  through
interaction in a world which is constantly becoming, and then thinking and doing work
simultaneously  in  a  specific  context,  which  actually  means  that “knowing  proceeds  in
parallel  with  the  body’s  physical  encounters,  out  of  interaction”  (Thrift  2004,  61).  Affective
knowing (Thrift 2004, 70; J. Lorimer 2008) demands that  the surveyor must become
affected by the animal and its environment to be able to obtain knowledge of it. If the
surveyors  learn  to  become  involved  with  the  flying  squirrel  and  to  encounter  and
embrace it through practice,  they will be able to make casespecific interpretations of
the encounters. In the learning process, affect can be regarded as a precognitive flow
emerging between  the surveyor and  the animal  and giving  the surveyor  the potential
for training the capacity of the body in the survey work. As Hardt (2007, x, following
Spinoza)  points  out,  affective  learning  is  not  far  from  ethical  and  political  aspects:
although reason and passion are not the same, they form a continuum, and “the ethical
and political project involves a constant effort to transform passions into actions”.

Affect differs from two other concepts in our study, namely emotions and feelings.
Affect is  the capacity  to relate and the capacity  to do something;  its emergence from
the relation between bodies makes  it different from expressions such as emotion and
feeling (Anderson 2006; 2009). Feelings are momentary expressions of the movements
of affects, and emotions are intimate, distinctly personal ways of being through which
the  affectual  is  experienced  (Anderson  2006,  736–737,  see  also  Thien  2005;
McCormack 2006). Duff (2010, 884, paraphrasing Thrift 2004) clarifies the conceptual
difference: “Affect describes an array of feeling states characteristic of everyday life, with its constant
shifts  in  mood  and  emotional  resonance”,  but “individuals  typically  remain  uncertain,  even
unconscious, of the particular character of individual affects and their provenance. Yet one cannot help
but  feel  moved  by  one’s  affects,  in  that  one  experiences  affective  responses  even  if  one  is  not  able
consciously to describe or explain them.”
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Practically  we  analyse  (1)  the  various  humananimal  contexts  the  field  surveyors
face in each survey task, (2) the choices open to them when they are working in highly
uncertain  circumstances,  and  (3)  the  relationship  between  the  evolving  standard  and
the  individual  field  surveyors  becoming more  skillful  as  they  learn  in  the  field. As  a
methodological implication we take into account that these tasks cannot be performed
using mere  interviews;  careful  observation methods  are  also needed  (see H. Lorimer
2006).  This  is  because,  first,  affect  works  within  the  precognitive  area  of  human
conduct  and only emotions may be associated with reflexive practices  (see Anderson
2006;  Pile  2010).  Second,  we  are  exploring  the  surveyors’  “microkinetic  knowledge”
through which  they are  able  to  learn  to know the  landscape and  the flying squirrel  
this  knowledge depends  on movement  through affective  relations  and  involves  both
nonintentional  action  and  subjective  impression  difficult  or  impossible  to  verbalize
(Macpherson 2010).

5.3.4  The case

The Siberian Flying Squirrel in Finland

The distribution of  the  Siberian  flying  squirrel  extends  throughout  mixed,  spruce
deciduous  forests  from Finland  and Estonia  in  the west  to  the Pacific Ocean  in  the
east  (Reunanen  2001).  Flying  squirrels  are  adapted  to  a  mosaic  of  forest  patches
(Selonen  &  I.K.  Hanski  2004)  but  they  do  not  live  only  in  rural  areas.  Their  home
range  may  include  urban  parks,  forested  recreation  areas  in  cities  and  even  private
gardens,  as  long  as  the  habitat  as  a  whole  is  large  enough  and  of  sufficient  quality.
Flying  squirrels  usually  nest  in  tree  cavities  made by woodpeckers,  but  they  also use
twig dreys made by red squirrels, nest boxes and even buildings. Flying squirrels, being
nocturnal, also rest for the day in these places. Deciduous trees, especially aspen, birch
and alder, are important food resources for the species.

The  flying  squirrel  became  an  object  of  stringent  biodiversity  policy  after  it  was
included  in  the  annex  of  strictly  protected  species  (Annex  IVa)  of  the  Habitats
Directive  (Council  Directive  92/43/EEC)  during  the  EU  accession  negotiations  of
Finland (accession taking place in 1995)57. The key paragraph of the strict protection of
these species in article 12 prohibits the deterioration or destruction of all of their breeding sites

57 The flying squirrel was proposed by Finland and added to Annexes IV and II because the annexes were
previously lacking Nordic fauna. On its conservation history in Finland, see Haila et al. 2007. The species was
already protected by the Finnish legislation since it was classified as an endangered species (categorized as
vulnerable) because of its decline rate, observed in local studies. The reason for the endangerment is mainly
commercial logging practices that have decreased suitable habitat availability and size (by homogenizing forest
structure and decreasing the amount of old deciduous trees) (Rassi et al. 2001).
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or  resting  places.  Despite  the  conservation  status,  the  species  is  fairly  common  in  the
southern and central parts of Finland. The census estimation of the total population is
143,  000  females  (I.K.  Hanski,  2006),  although  the  estimate  has  subsequently  been
contested  (Sulkava  et  al.  2008  and  the  response  I.K.  Hanski  2008).  The  species,
however, is still classified as vulnerable (Rassi et al. 2010).

The  first conflicts over  flying squirrel  conservation were  local  logging conflicts  in
southwest Finland in the late 1990’s. The first severe flying squirrel conflicts in urban
landuse planning started  in 2000. Sudden observations of  signs of  flying squirrels  in
the middle of a planning process threatened to halt, or indeed did halt some planning
projects  (Nygren  2005b;  Haila  et  al.  2007).  For  example,  it  was  estimated  that
modifying  the  motorway  plan  in  Southern Finland  because of  the  flying  squirrels  in
2004 2008 eventually cost approximately 10 million Euros (Eranti 2008, 131). In all,
there were dozens of  landuse planning conflicts over flying squirrel conservation for
several years, extending throughout its area of distribution in Finland (Haila et al. 2007,
49 54), and they continue notably in urban landuse planning.

The requirements of the Habitats Directive are further specified in Finland by the
Nature  Conservation  Act  (20.12.1996/1096)  and  supported  by  the  Land  Use  and
Building  Act  (132/1999),  in  which  the  promotion  of  biological  diversity  and  other
natural values was added as one of the objectives of  land use planning. The Act also
states  that ‘the  plans must  be  founded  on  sufficient  studies  and  reports’  and  that  the  impacts
must be ‘assessed to the necessary extent’, which means that the ecological knowledge base
of the plans must also be strong (Suvantola, 2006). As a result of these two acts, and
originally  the  Habitats  Directive,  flying  squirrel  surveys  have  become  a  necessary
procedure in land use planning in Finland.

Flying squirrel surveying and the surveyors

The Siberian flying squirrel as a small, nocturnal species living most of its life high
in  the  trees  does  not  make  it  easily  detectable  for  diurnal  humans,  walking  on  the
ground (see  J. Lorimer 2006, 549). Thus the surveyors must rely exclusively on hints
of  flying  squirrel  presence.  We  have  tracked  the  development  of  the  flying  squirrel
survey method.

Using the distinctive yellowish faecal pellets as a clue of flying squirrel presence was
already mentioned in 1978 (Skarén 1978). In 1993 tracks in the snow and faeces were
mentioned as signs of the animal  in a biological  field survey guide by the Ministry of
the Environment (Heikkilä et al. 1993). But it was not until the first years of 2000 that
looking  for  faeces  became  the  established  method.  This  change  is  illustrated  by  the
Ojala land use planning case in Tampere – in 1999 the first flying squirrel field survey
of  the  planning  project  was  carried  out  using  a  different  method  based  on  habitat
suitability (instead of finding faeces). This method however proved too inaccurate and
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unreliable,  as  in  2002  the  already  approved  Ojala  master  plan  was  returned  to
preparation because of new findings of flying squirrels in the central building areas of
the plan (Nygren 2005b; Haila et al. 2007, 52–54;). Subsequent surveys have used the
faeces method.

The ecological research literature on the flying squirrel has also grown significantly,
especially from 2000 and has shed light, for example, on flying squirrel habitat size and
use (I.K. Hanski et al. 2000; Reunanen et al. 2002; Hurme et al. 2007b;), movements (
I.K. Hanski et al. 2000; Selonen et al. 2001; Selonen & I.K. Hanski 2003; 2004; 2010;
Desrochers  et  al.  2003;  Hurme  et  al.,  2008a;  I.K.  Hanski  2009)  and  conservation
(Reunanen 2000; Kurttila  et al.,  2002; Pukkala & Kurttila  2003; Hurme et al. 2007a;
2008b; Vierikko et al. 2010).

In  2003  a  guide  on  biological  field  surveys  and  impact  assessments  for  land  use
planning was published by the Finnish Environment Institute (Söderman 2003), which
also  included  detailed  instructions  on  flying  squirrel  surveying.  According  to  these
instructions,  forest patches  inhabited by  flying squirrels can be found by  looking  for
flying squirrel faeces at the bottom of trees, and based on these findings and the forest
structure, important areas for the flying squirrel should be drawn on a map. In 2004 a
national  guide  was  published  on  how  to  take  the  Habitats  Directive  species  into
consideration  in  land  use  planning  (Sierla  et  al.  2004).  In  2003  Finnish  Supreme
Administrative  Court  ruled  that  faeces  are  evidence  of  flying  squirrel  presence  (e.g.
Finnish Supreme Administrative Court 2003:38).

In 2005 the Ministry of the Environment issued official guidelines for taking flying
squirrels into account in land use planning. According to these, flying squirrel ‘breeding
sites and resting places’ must be surveyed and delineated as accurately as possible when
a land use plan would change the land use of an area that is suitable for flying squirrels
(Ministry  of  the  Environment,  2005).  Essentially,  the  surveyors  are  expected  to
produce a reliable and unambiguous map of current presences of flying squirrels in the
planning area.

Biological field surveying can nowadays be studied in several vocational schools in
Finland,  and  the  flying  squirrel  is  one  of  the  many  species  addressed.  Although
education  and  the  abovementioned  guides  and  instructions  may  initially  be  helpful,
there is no other way of becoming a surveyor than learning by doing, and developing
one’s  own,  embodied  survey  practice. The work  itself  is  also  continuous  learning by
doing, finetuning the skills and practices (see Roth and Bowen 2001; J. Lorimer 2008).
There  is  no  official  certification  system  for  becoming  a  biological  field  surveyor  in
Finland, so surveyors must create their own credibility as a surveyor through education
and/ or experience.
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Surveying the surveyors

The  flying  squirrel  surveyors  we  studied  had  acquired  their  skills  and  practices
largely on their own. They all share an enthusiasm for nature, most of them having a
background in amateur ecology, and some of them had later taken a university degree
in  biology  (Table  1).  They  had  learned  the  general  field  skills  at  an  early  stage,  but
flying  squirrel  surveying,  and  especially  becoming  attuned  to  it,  adopting  fluent
practices  and  becoming  expert  has  required  learning  in  the  field.  The  flying  squirrel
surveyors can be described as a community of practice, sharing “understandings concerning
what they are doing and what that means [...]” (Lave & Wenger 1991, 98).

This learning in the wild is what we have investigated by getting to know six flying
squirrel  surveyors  and  following  their  survey  methods  in  detail.  We  used  an
ethnographic  approach  (Roth  &  Bowen  1999;  2001; H.  Lorimer  2006;  Nutch  2006;
J. Lorimer 2008) and  followed  six  surveyors on  foot, one at  a  time, when  they were
working on real cases  in the forest.   The field trips took place in spring 2005 and on
average,  they  lasted at  least 1 3 hours  in  the field with each surveyor. These people
worked as surveyors mainly in the Pirkanmaa region in southwestern Finland and had
diverse backgrounds  (Table 1). We usually visited one site per surveyor; most of  the
survey  tasks  we  participated  in  were  related  to  urban  planning  in  the  Tampere  City
Region  which  is  one  of  the  fastest  growing  urban  areas  in  Finland  and  therefore
susceptible to conservation conflicts in land use. We also utilized office interviews with
three of the surveyors which had been conducted for an earlier study (Nygren 2005b).

By exploring their practices attentively, our aim was to find out how they face and
manage uncertainties, how they comb the forest to find clues, how they simultaneously
generate  ecological  knowledge  and  adjust  the  conservation  standard,  and  how  they
finally  define  the  presence  of  the  animal  to  draw  boundaries  on  the  map  for
conservation.  Our  method  consisted  of  a  combination  of  walking,  interviewing  and
observing (Kusenbach 2003), which allowed us to adopt the role of curious novices in
the  forest  following  an  experienced  surveyor  (Hammersley  & Atkinson 1995).  From
the viewpoint of adopting such a role without being drowned by a myriad of details of
the phenomenon studied, it proved to be helpful that we both knew the main features
of  surveying practices  in advance,  and one of us actually had personal  experience of
biological field survey work, the flying squirrel included.
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Table 1. Backgrounds of the interviewed surveyors.

Surveyor 1 has a Master’s degree  in biology and worked as a biologist  in a consultancy  firm.
She has surveyed flying squirrels since 2000.

Surveyor 2 worked as a gardener, and has one year’s training as a biological field surveyor and
does  freelance  survey  jobs  for  municipalities.  He  also  has  long  experience  in  birdwatching,
specializing  in  forest  hawks  and  owls  –  a  hobby  where  flying  squirrels  are  regularly
encountered.

Surveyor  3 has  a  master’s  degree  in  biology  and  has  worked  as  a  biologist  in  the  landuse
planning office of a big municipality since 1999.

Surveyor  4 has  a  master’s  degree  in  biology  and  worked  as  a  biology  teacher  in  a  small
municipality in Central Finland. He only does flying squirrel surveys as a hobby in his free time,
but he has 20 years’ experience in flying squirrel observation as a hobby with his father (with
even longer experience).

Surveyor  5 has  long  experience  as  an  amateur  biologist  and  has  6  months’  training  as  a
biological field surveyor. He did freelance jobs as a flying squirrel surveyor.

Surveyor 6 was doing his master’s thesis in biology on flying squirrel ecology and worked as a
flying squirrel expert in the Regional Environment Centre.

The field trips mostly took place during an ideal flying squirrel surveying period in
spring. We asked the surveyor to follow the usual surveying procedure despite having
one  or  most  often  both  of  us  following  his/her  work.  We  made  notes  on  our
observations,  taped  the  discussions,  and  on  some  field  trips  we  took  photographs.
While  walking  behind  or  beside  the  surveyors  and  sometimes  intently  watching  the
bases  of  trees  and  the  cavities  in  standing  trees  together  with  them,  we  made
observations  about  surveying  routines  such  as  the  routes  the  surveyors  chose,  the
details they kept an eye on, etc. Our interviews were conversational, and frequently we
asked detailed reasons for the decisions the surveyors made and the choices available.
Each field trip took a couple of hours, and towards the end of the trip we asked the
surveyor more general questions about surveying, methodology, learning, uncertainties,
her/his own career and personal experiences as a surveyor.

5.3.5  Working with flying squirrels

A sense of the forest, an eye for the faeces

Surveying  flying  squirrels  entails  focusing  attention  simultaneously  on  several
different  aspects  and  scales  of  nature  –  forested  landscape,  distinct  forest  patches,
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standscale forest structure, individual trees, faecal pellets, possible nest sites. Surveyors
use different tools to get to flying squirrel habitats. First they need a car and a map of
the area to be surveyed. When the planning area is large, they roughly delimit it for the
survey  using  maps,  aerial  photographs  and  their  own  knowledge  of  the  region  to
exclude environments that can be regarded as unsuitable, such as open fields, densely
builtup areas, lakes, pine forests, sapling stands and clear cuts. Previous flying squirrel
observations  are  important  background  information  for  surveyors.  These  can  be
obtained,  for  example,  from  local  amateur  naturalists  or  from  the  regional
environmental  authority,  which  maintains  an  official  database  of  flying  squirrel
observations.  Surveyors may  also use  forestry planning data, drafts of  land use plans
and data from other biological field surveys as additional material.

Superficially it seems easy to guess the right site. We found that the surveyors have
different ‘working theories’, conceptual images of a potential flying squirrel habitat. For
example one of them told us he looks at  the profile of the forest against  the sky and
heads  for  the  tall  aspen  groups,  another  said  that  the  flying  squirrels  are  found  in
uneven  forests  with  thickets.  They  sense  the  suitability  of  the  forest  at  a  glance,
intuitively.  When  asked,  they  were  able  to verbalize  their  image  of  the  typical  flying
squirrel habitat. This is not surprising since in their work they also need to disseminate
information  about  the  flying  squirrels  and  their  habits  and  habitats.  The  images
described varied, but they had a common core in which a typical potential habitat was
(1) a mixed forest with mature spruce and some deciduous trees, preferably aspen, (2)
providing  cavities,  twig  dreys  or  nest  boxes  for  breeding  and  resting,  (3)  possibly
including  distinct  feeding  areas  with  deciduous  trees,  and  also  (4)  forested  corridors
linking  the  important  subareas  within  and  between  home  ranges.  This  core  image
corresponds  to  the  conservation  guidelines,  descriptions  in  the  literature,  and
judgments made in the courts.

However,  until  they  achieve  a  level  of  real  expertise and  intuitive  knowing  about
flying  squirrel  life,  the  surveyors  have  a  history  of  explorative  working  with  flying
squirrels  in  different  conditions.  Expertise  depends  on  the  depth  of  humananimal
interaction (cf. Roth & Bowen 2001, 471, 479) and can be achieved by the surveyors, if
they  learn  to  be  affected  by  the  flying  squirrel  and  the  forests  that  they  share.  The
flying squirrel itself keeps hidden from sight, hence there is no option but to learn the
clues that hint at presence. Such ambiguity may serve as such an important source of
affect (Anderson 2006).

The most important clues are faecal pellets. Faeces are the most reliable indication
and  the central  evidence   equivalent  to what Hinchliffe et al.  (2005, 647)  call ‘water
vole writing’.  But to find their way to the minuscule pellets, they first need to narrow
down the searched area –  identify  suitable  forest patches  from the rest of  the forest,
and within  these patches,  identify potential “pellet  trees” (under which  faeces can be
found) from the rest of the trees. Surveyors follow the biggest spruce and aspen trunks
and check beneath them to find the faecal pellets. Surveyors’ working within a forest
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patch can be described as a fullbodied immersion in the forest, walking zig zag inside
the forest patch, simultaneously assessing the suitability of the parts of the forest  for
the flying squirrel, pinpointing potential trees and bending down and squinting to look
for the faeces.

The winter diet of the flying squirrel makes the faeces yellowbrown and thus easier
to find,  therefore the established period for conducting reliable surveys extends from
February  to  June.  During  that  period  other  conditions  are  also  favourable  –  fresh
snow,  falling  leaves  or  growing  vegetation  do  not  cover  the  pellets.  Sometimes,
however,  planners  or  decisionmakers  disregard  the  reliable  survey  period,  and  the
surveyors have to make extra effort to find the faeces (the surveyors resented this; for
them  following  the  reliable  survey  period  was  an  ethical  question).  But  even  in
favourable conditions finding the pellets, the size of a rice grain, requires a special kind
of focus of observation, an embodied skill impossible to acquire except in the field. In
practice,  the  eye  of  the  surveyor  has  to  get  used  to  the  shade  of  the  pellets  before
finding them, as in the search for wild mushrooms, for example (Fine 2003, 102 104)
or in classifying grass species (Waterton 2003, 120).

We found different ways to attune to the flying squirrel and its habits and habitat.
Some  of  these  manifested  as  survey  practices  and  awareness  of  flying  squirrel  life
unknown  in  the  literature.  What  was particularly  interesting  in practices  was  that we
also discovered personal differences in finding, using and interpreting different clues.
For example, some (but not all) surveyors made extensive and detailed interpretations
of the home range and the behaviour of the animal according to the location, quantity
and  quality  of  the  faeces  found  –  they  “becameflying  squirrel”  (see  Deleuze  &
Guattari  1987;  J. Lorimer 2008, 384). Here one of  the  surveyors  explains us at what
point he was in surveying when we joined him:

[… ] And now the next  task  is…   to try  to  [… ]  judge  if  this  is  a nesting site…
There aren’t so many fresh [faeces] here, they are clearly from last winter, so this
is at least a permanent feeding place, there were clearly tracks, heading that way,
where I  found a pile [of  faeces]. And um here should be the arch;  is  it  the male
then which marks the territory? [The size of the arch] varies, usually it’s up to 200
metres  [… ] around  the spruce  trees,  and  [… ] one phase  is  to find  the feeding
areas, they are probably by the edge of the forest or along that ditch then [… ]

Here the surveyor tries to imagine the life world of this individual animal, where it
nests and eats, and how it marks its territory with faeces. The surveyor’s expression of
the arch  piles of faeces forming a circular pattern around the nesting tree which the
surveyor  construed  as  territorial  marking    was  a  unique  interpretation  among  the
surveyors. Also,  in addition to faeces as signs of presence of the animal, some of the
surveyors had learned to note urine marks and even smell them on the tree trunks and
used these as an additional clue to the flying squirrel.
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As  we  walked  with  the  surveyors  we  also  walked  how  they  walked  and  looked
where they looked. We found that some signs were quite easy to learn to see. Finding
faeces at the bases of large trees was not difficult, and checking for faeces even became
something that  the first author  started  to do on  free  time while walking  in a suitable
forest for other reasons. In contrast, distinguishing holes in aspen trunks, finding twig
dreys  in  thick  spruce  trees,  seeing  or  smelling  the  urine  marks,  or  finding  the  dark
summer  faeces was something that would have  required much more field experience
than what we got during these visits.

The above mentioned differences in survey practices indicate that the surveyors had
gained personal capacities from encounters with flying squirrel and further developed
them  by  getting  more  affected  in  their  survey  practices.  This  leads  to  tighter
interpenetration  between  clues  and  survey  practices,  resulting  in  constant  shaping of
this  humannonhuman  body  and  the  surveyors  to  become  more  experienced  and
skillful  in  their  own  personal  ways.  By  becoming  affected  by  the  sites  possibly
inhabited  by  flying  squirrel  the  surveyor,  simultaneously,  contributes  to  the  ongoing
coconstitution  of  self  and  site  (Duff  2010;  Macpherson  2010).  Actually  the  site  is
always  constituted by networks of clues  that are  inevitably  relational, as  they  indicate
different combinations of presence/absence and thus different affective intensities.

Personal  variation  suggests  that  affective  learning  is  a  central  part  of  survey
practices.  The  living  interface  between  surveyors  and  clues  serves  as  an  unfailing
source  of  learning,  producing  diverse  encounters,  each  of  them  generating  unique
affective capacities for surveyors. One of the surveyors told us his own application to
become productively affected by the diverse contexts in the forest and thus gain more
experience of the flying squirrel. He searches for clues not only  in typical habitats of
the animal, but also passes  through unlikely areas  thereby keeping himself responsive
to surprises. He was worried about the routinization of survey practices because, as he
explained,  routines  repeat  the  same  and  may  hamper  surveying  and  learning.  This
reflection demonstrates the interaction between affect and learning in survey practices.
Although routines, while mostly operating under the influence of affect within the pre
reflexive  sphere,  always  include  the aspect of creative  improvisation;  routines do not
constrain  conscious  reflexivity  of  the practices. By  becoming affected by  exceptional
cases  and  the  animalrelated  intensities  they  entail,  the  surveyor  can  experimentally
intensify the body’s power of acting and learning.

In  addition  to  affective  intensities  and  the  capacities  they build,  it  is  necessary  to
look at states of feeling. Among the surveyors, positive feeling states refer to changing
situations  that  give  them  emotional  motivation  through  passion  and hope.  It  comes
through  in  our  data  that  hope  of  finding  the  animal  is  a  constant  feeling  of  the
surveyors. In linguistic expressions it typically assumes an emotional tone, as here on a
field trip with a surveyor when we found no faeces:
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Too bad,  that we’re not  finding anything  [… ] Although of course  I  should be
objective [but I get a] a feeling of disappointment if I find nothing.
(Surveyor 1)

A hope of finding the animal merges with the passion for tracing it:

My  colleagues  laugh  at  me,  even on  a  spring  trip  of  our  department  I  had  to
jump out of the car and see if there were [faeces] under a tree, and there were. It
is at the same time a hobby and one enjoys it. You get a feeling of success, if you
find  them.  Also,  when  I  was  spending  Midsummer  at  my  friend’s  country
cottage,  there,  too,  I  had  to,  I  was  looking,  like,  ‘hey,  that  spruce  looks  quite
good,  and  there  are  quite  big  alders  on  the  shoreline’…   If  there  are [flying
squirrels]  in  this area,  then  there could be [faeces] under  that  spruce – and  there
were…
(Surveyor 6)

The surveyor was so affected by the site  that he could not help but check it. This
shows  how  affects,  emerging  from  various  encounters,  are  experienced  in  bodies
during the survey work. Survey work is an embodied practice, not only as regards the
epistemic  intelligence gained by affective capacities but also  in  the sphere of  feelings
and emotions.

The episodes above also illustrate that the surveyors need attunement (affection) to
flying squirrels in two distinct scales. The surveyors should train their eyes to read the
faeces  and  other  detailed  clues  in  the  forest,  and  at  the  same  time  they  should  gain
experience  to  acquire  a  sense  of  the  forest  where  the  flying  squirrel  probably  lives.
These  two scales  are  two distinct contexts  for affects  to emerge, but  in  the work of
flying squirrel surveyors they interact. When they interact, they form a “circle of affective
learning” which  propels  the  surveyors  to negotiate  the  forest  more  intensively.  If  the
pellets are found, the habitat really is suitable and entails a new variation of intensities
as  affect  accumulates  across  different  contexts  and  links  clues  together  somewhere
else.    Similarly  to  affect  in  placemaking  (Duff  2010,  892),  these  two  scales  do  not
totally merge. Surveyors are affected by the forest before they may be affected in that
forest through their practices with details – a sense of forest becomes first and reveals
the site for a rigorous survey.

Probing the core

Since the surveyors’ task is to delineate the ‘breeding sites or resting places’ of the
animal, it is not enough to find faeces in the right habitat; they need to establish which
parts of the forest patch exactly are important for the flying squirrel – they need to look
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at  the  forest  with  “the  eyes  of  the  flying  squirrel”.  Pressured  by  administrative
guidelines and planning practices,  the surveyors need  to find evidence  that nesting and
resting  is  possible,  the  locations  of  potential  nesting  places.  These  are  woodpecker
cavities, twig dreys and nest boxes. This is far from being an easy task – not only is the
animal elusive but so are its nests. Flying squirrels use several nests in their home range
by turns (I.K. Hanski et al. 2000). Woodpecker cavities are usually several metres high
in aspen or other trees, and the surveyors used binoculars to spot the holes. A sharp
eye  is  needed  to  distinguish  them  from  other  dark  spots,  bumps  and  scars  on  the
trunk, and to judge if the hole could be the right size for the flying squirrel. The twig
dreys are even more difficult or downright impossible to spot from the ground because
they are always high up in dense spruce trees. The problem is that a surveyor can never
be sure of having found all or even the most important nesting places in a forest or to
be sure that they are, actually or potentially, used by flying squirrels58.

Nest boxes hung low on the tree trunks by birdwatchers are much easier to check
for  signs  of  flying  squirrel  habitation.  The  boxes  are  not  hard  to  spot,  and  the
surveyors  may  also  ask  local  birdwatchers  the  location  of  suitable  boxes  and
observations  of  flying  squirrels  in  them.  But  nest  boxes  pose  a  different  kind  of
problem  for  the  surveyors:  can  the  humanmade  nest  box  be  a  legally  protected
breeding site or resting place for the flying squirrel or does the nest box jeopardize the
whole survey?59

The  nesting  place  is  the  functional  core  of  the  flying  squirrel’s  home  range,  and
formulated  as  a  ‘breeding  site  or  resting  place’,  it  is  a  fundamental  part  of  the
conservation standard. However, nesting places  are  relational  in survey practices and
the  surveyors  deal  with  them  together with  faeces  and habitats  (forest quality)  when
making conclusions on the boundaries of a flying squirrel site or the presence/absence
of  the  animal. Nesting places  are  specified by  clues  and belong  to dynamic  surfaces
against which affects arise in survey practices.

Nesting places cannot be the only clues to flying squirrel and to the ‘breeding site or
resting place’ for another reason, namely the surveyors’ habit of improving their skills
and working theories on several scales at the same time. While frequently working with

58 Definitive proof of flying squirrel presence  seeing the animal or nest material used by it  could only be
obtained by looking inside. But climbing to check cavities and dreys would be impracticable, dangerous, time
consuming and also forbidden – disturbing the animals is prohibited. Among our informants only one surveyor
had done this in a very controversial planning case.
59 This doubt may have arisen because the original wording of the Finnish Nature Conservation Act
(20.12.1996/1096), differing from the Habitats Directive, emphasized that only breeding sites or resting places
‘clearly observable in nature’ were protected – so perhaps the manmade nest boxes are not ‘nature’? After an
infringement procedure by the European Commission (Environment DG, 2004) the act was changed in 2004,
but the doubts persist. The current interpretation is that nest boxes inhabited by the flying squirrel are
protected by law. This has given rise to public opinion that placing nest boxes without the landowner’s
permission is not included in the traditional everyman’s right that guarantees public access to the forest in
Finland.  However, putting nest boxes in the forest for birds is a long and respected vernacular tradition. Thus
nest boxes continue to cause a dilemma for surveyors as well as urban planners and forestry professionals.
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clues and core habitats, they gather experience and affective capacity from landscapes
and  regions.  They  have  been  among  the  first  to  realize  that  the  flying  squirrel,  an
animal  previously  regarded  as  a  typical  resident  of  remote  wilderness  areas,  can  be
regularly  found in seemingly lowquality habitats close to human habitation. Much of
the surveyors’ field knowledge is absent in the literature, environmental administration
and  guidelines  for  conservation.  For  instance,  one  surveyor  told  us  about  their
observations  that  flying  squirrels  on  the  west  coast  live  in  pinedominated  forests,
which they avoid elsewhere:

… if I had done surveys only around here [surveyor’s home district],  then I would
probably miss half of the [west coast] flying squirrels – I would immediately think
such forests are not worth a visit.
(Surveyor 4)

Learning and being challenged

To  further  elaborate  improvisation  and  the  affective  learning  process  of  the
surveyors, and the dynamics between the uncertainties of surveying in the field and the
accurate information that is required, we analyse the role of indirect clues in knowing.
We have put  the three most  important clues  (faeces, habitat  and nesting places)  in a
threedimensional table (Table 2). The clues show different and puzzling combinations
on  every  site,  and  thus  there  are  only  different  (noncalculable) probabilities  of  flying
squirrel  presence.  In  Table  2  we  have  formed  cases  from  A  to  H,  where  each  is  a
combination of the three most important clues, all of them presented as binaries yes or
no.

Cases AH  are  not  theoretical  abstractions    we  encountered  every  single  one  of
these  cases  while  with  the  surveyors.  Some  of  the  cases  we  encountered  then  and
there, others were reported to us as anecdotes or examples. The cases form a rugged
continuum between different degrees or probabilities of presence and absence of the
flying squirrel. Not even the extreme cases of A (presence) and H (absence) are entirely
certain, because in defining the presence of flying squirrels the surveyors can only rely
on  clues,  and  establishing  their  absence  is  even  more  difficult.  The  other  six  cases
between the extremes are more common and require more interpretation.
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Table  2. Table  illustrating  the  continuum  of  (noncalculable) probabilities  of  flying  squirrel
presence. The table shows the combinations of the three most important clues (faeces, suitability
of  the  habitat  and  potential  nesting  places).  In  the  last  column,  each  case  from  A  to  H  is  a
combination of these three clues, all of them presented as binaries yes or no.

Faeces found Habitat suitable Nests found Case A: Unambiguous
presence

Nests not found Case B: Strong presence

Habitat not suitable Nests found Case C: Anomalous presence

Nests not found Case D: Anomalous presence

Faeces not found Habitat suitable Nests found Case E: Potential presence

Nests not found Case F: Potential presence

Habitat not suitable Nests found Case G: Potential absence

Nests not found Case H: (Almost certain)
absence

The  cases  in  Table  2,  and  especially  those  between  the  extremes  are  decidedly
something that Bowker and Star call monsters and borderlands (1999, 304 305). The
cases illustrate the difficulties and resistances in classifying the forest and drawing the
boundaries of flying squirrel breeding sites and resting places. Roth (2005) writes that
often  these  monsters  are  dismissed  or  discarded  or  further  evidence  is  gathered.
Dismissal is not an option for the flying squirrel surveyors; the conservation standard
and the planning procedure require that the whole area  is classified into one category
or the other.

In  essence  the  inbetween cases  can be  categorized  into  two:  1)  finding  faeces  in
“wrong” places (cases B, C and D) and 2) not finding faeces in “right” places (cases E,
F and G). The surveyors deal with these inbetween cases and anomalies respectively,
by  1) learning  from  the  animal, and  by  2) being  challenged  by  the  absence. The  dialectics
between  the two categories  is  at  the core of  survey work and knowledge generation,
and is mediated by affect arising from the series of encounters between surveyors and
clues.

Finding faeces in “wrong” places (cases B, C and D) can be indeed quite remarkable
for  the surveyors because most often unlikelylooking habitats are not even searched
and the surveyors have found these clues only accidentally or received observations of
droppings  from  someone  else.  The  surveyor  may  remain  very  puzzled  at  the  odd
choices of the animal:
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And  this  is  exactly  what  not  even  a  biologist  can  understand  when  there  is  a
perfectly good forest [nearby], [with] several trees with cavities. Why does it go in
the  middle  of  a  clearcut…   These  are  the  cases  where  maybe  90  per  cent  of
squirrels act differently, [… ] these are really odd places [… ]
(Surveyor 6)

Such anomalies are the very moments of learning from the flying squirrels – the animal
has surprised the surveyor, who had been using her/his classifying vision for the forest
but was proved wrong by the animal. The surveyor tries to understand the reasons of
the  animal’s  choices.  Such  learning  processes  became  visible  when  the  surveyors
offered  their  explanations  for  these  surprises.  Here  surveyor  3  is  explaining  (in  an
office interview) possible reasons for some faeces he has encountered in odd places:

[… ]  I  have  been  thinking  that…   sometimes  you  come  across  some,  some
random findings in very odd places [… ] in the springtime. It has occurred to me
that they might be…  male [faeces] when they are searching for females and…  and
then if something has happened, for example a residential area has been built in
between so  that,  that  the…  traditional  connections are cut off so  they need to
search, like, new routes, so they need to wander around a bit, to find a route. So
one can  imagine  that  in  these cases  the faeces  can be found  in very…  strange
places…

The surveyors also told us that they may modify their classification rules of thumb 
those unlikelylooking habitats should more correctly be categorized as a suitable or at
least potential habitat. These  cases  show that broken routines may  lead  to surveyors’
selfreflection and improvement of the survey method. Anyway, unconscious conduct
by affect forms the basis of the survey practice.

These  moments  of  unpredictability  are  also  the  moments  when  the  animal agency
becomes visible – flying squirrels choose  their own nests and habitats, and  they may
choose “wrong” for  the human observer  (see Lulka 2004, Philo & Wilbert 2005, 10,
13; Collard 2012, 25). The squirrels live in their own Umwelt  and perceive and use the
affordances  in their environment (see Warkentin 2009, 23 28), and by doing so they
participate in the conservation and planning networks (see Woods 2005, 202; Goedeke
&  Ricoon,  2008,  113,  127)  frequently  in  unpredictable  ways.  Obviously,  following
Latour  (2004,  75 77),  the  movements  of  flying  squirrels  are  being  tracked  by
surveyors,  but  the squirrels are  not  facts,  objects  or actors,  instead  they  are associated
with  the  surveyors  so  that  the  flying  squirrels  can  become matters  of  concern.  At  this
moment, intuition, affective knowing and ethical consideration are in the play.

In contrast the cases when the surveyor does not find faeces in the “right” place are
not  so  remarkable but quite commonplace. They are not  surprises but  rather explicit
challenges  to  the  practical  and  embodied  skills  of  the  surveyor:  maybe  there  were
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faeces but these went unseen? Surveyors need to continuously adjust their practices in
the forest, trying to estimate if they have “searched enough” yet or not, and they may
wonder if their skills need further tuning. Philosophically this case is difficult, because
in practice it is impossible to be certain of having looked everywhere, and theoretically,
proving absence is impossible; absence of evidence is not evidence of absence.

Not  finding  the  faeces  in  a  “right”  place  does  not  necessarily  mean  that  the
surveyor has missed them, or classified the forest incorrectly. It may also be a case of
“flickering presence”  (Law & Mol 2001; Hinchliffe & Whatmore 2006; Hinchliffe 2008)
related  to  dynamics  of  the  regional    flying  squirrel  population,  and  the  surveyors
themselves  were  acutely  aware  of  this  issue.  The  flying  squirrels  change  their  nests
from year to year and often from day to day within their home range (I.K. Hanski et al.
2000; Selonen & I.K. Hanski 2003). They die, new ones are born and young squirrels
disperse  to  colonize  new  sites,  whereas  some  other  suitable  patches  remain  empty
(Selonen  &  I.K.  Hanski  2004).  According  to  the  metapopulation  theory,  a  certain,
changing  part  of  the  patches  in  the  matrix  of  suitable  habitats  should  always  be
unoccupied (e.g. I. Hanski 1998). In fact, to be able to find signs of the flying squirrel
at all, the surveyors need to be synchronized in a special way – not only skilfully spotting
faecal pellets in optimal weather conditions in spring but also being lucky enough to be
surveying in a  time frame when signs of the flying squirrel happen to be present, not
too distant in time and space from a living (and excreting) individual, a member of the
changing  metapopulation.  Hence,  anomalies  and  flickering  presence  are  among  the
most typical features characterizing the timespaces of the relationship between flying
squirrel  and  surveyor.  As  affect  is  transsituational,  inhabits  the  passage  between
contexts, and works through moments of discontinuity (Anderson 2006), the dynamics
enacted  by  anomalies  and  flickering  presence  creates  affective  relations  between  the
surveyor and the flying squirrel.

5.3.6  Ethics and standards

Surveyors try to describe the complexities and uncertainties in their final report and
the map attached. They may distinguish feeding areas from nesting areas, or the core
area  from the rest of  the home range,  or draw dots on  the map  indicating  faeces or
nesting  trees  found,  or  explain  the uncertainties  in  the  text  of  the  survey  report.  As
Bowker  and  Star  explain,  imposed  standards  produce  workarounds  (1999,  159).
However, in the end the planners need to deliver the answer to the question “is it there
or isn’t it there”:

[… ] but then anyway the report  is  read by the planner, and [s/he  says] ‘tell me,
was it [there] or not, yes or no’, [and I think], hasn’t s/he read my text…  ‘I just
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looked  at  the map’… so  it’s  always  expected,  the assumption  is  that  one  could
always say, like, unambiguously the conclusion.
(Surveyor 1)

Thus an unambiguous outcome is required of the surveyors. They accomplish this
task by combining, adjusting and assessing hints, uncertainties, experience,  theoretical
knowledge, guidelines and experiential knowledge of the planning area. Waterton talks
about “‘connecting’  knowledge”  and  the  “cumulative  crafting  of  partially  embodied  knowledges”
(Waterton  2003,  120 121).  Roth  (2005,  589 590)  describes  how  categories  always
involve  entities and their backgrounds.  These  characterizations  describe  an  epistemic
field where  affective knowing comes  into  its  own,  even  though  these writers  do not
use  the  concept  of  affect.    Thus,    in  addition  to  the  three  kinds  of  clues  described
above, the surveyors may also use previous findings of signs of the animal, the feeling
of how difficult it was to survey the site (to determine the risk of missing some clues),
some other  clues  (such as  the position,  quantity  and quality  of  faeces,  not  just  their
presence),  forest  structure,  theoretical  knowledge  and  experience  of  flying  squirrel
habitat use, moving habits and population dynamics and conservation science theories
in order to delineate the breeding site and resting place.

Other than strictly ecological considerations are also weighed up: the administrative
guidelines  and  legislation  as  to  what  parts  of  the  habitat  are  covered  by  the
conservation law and the development project context as to what is planned to be built
and where, and how the squirrels could be accommodated. The surveyors may also rely
on  the  expertise  of  other  surveyors,  environmental  authorities  and  planners  while
drawing their conclusions.

Nowadays  the  surveyors  often  do  much  more  than  merely  deliver  their  reports.
They  participate  in  the  planning  work,  help  the  planners  to  understand  the  flying
squirrel map and propose planning solutions that can save both the flying squirrels and
the  development  project.  Often  the  flying  squirrel  situation  also  needs  yearly
monitoring  in  the  course  of  the  planning  or  construction  project.  Surveyors  do  not
always  participate  in  planning,  however.  Sometimes  the  surveyor  is  merely  asked  to
deliver her/his map and report, and never learns how it has been used. Reflecting the
fear of losing familiar, even cherished places under urban sprawl, some surveyors told
us  they  just  cannot  bear  to  follow  what  happens  in  the  planning  and  construction
process to the forests they have been surveying. For one surveyor, when we asked  if
there were some building plans for the spot where he had just found faeces, the draft
plan appeared to be painful to see:

I haven’t yet, I haven’t dared to look…  [… ] Usually it’s better not to look, you
just lose heart, lose the work ethic and all, it’s better to look at the end.
(Surveyor 2)
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The surveyors move  in an affective and emotional  terrain of hopes,  surprises and
losses.  They  hope  to  find  signs  of  flying  squirrels  in  a  forest  that  deserves  to  be
conserved and are glad when they do, and disappointed if they find none. Ambivalent
feelings are commonplace. They wish to be able to contribute to conserving nature but
fear  that  they may  be helping  to destroy  it –  they  are paid  by  the very  development
project that may ultimately destroy the forest they have been working in. The emotions
and ethical difficulties experienced by the surveyors seem to depend on their practical
ties  to  and  personal  experiences  of  planning.  The  surveyors  know  that  the
classifications  they  make  can  have  very  concrete  consequences  (cf.  Bowker  &  Star,
1999, 326): certain observations and classifications connected with relevant legislation
may have the power to delay, stop or postpone development plans and projects – and
in their absence, this power is also absent.

The  surveyors’  emotional  selfreflection  on  working  practices  and  field
classifications illustrates how their work is ethical   in  the sense of “ethical sensibility or
ethos of engagement that field scientists bring to their interactions in the field”, as J. Lorimer (2008,
398)  describes  the  efforts  and aspirations  of  corn  crake  scientists. The  surveyors  are
aware  of  their  crucial  role  in  deciding  the  fate  of  the  forest  and  the  flying  squirrels
(possibly) living in it   in every decision they make in the field. They strive to be the
authentic spokespersons of the flying squirrels, to find all the signs of the squirrels in
the survey area and to make the right recommendations regarding their conservation.

 In  the case of  flying  squirrels,  the conservation standard  termed “breeding site /
resting place” itself is tricky60, and the surveyors explicitly told us they preferred other
terms referring to the “area important for the flying squirrel”. Some surveyors used the word
“territory”, although in accurate terms this is not considered correct since they are not
territorial  animals  defending  their  territories  (zoologist  Ilpo  K.  Hanski,  pers.comm.).
Some used  the  term “suitable area”, or  the more  scientific  terms  “home  range” and
“core area”. We consider  this preference to be an attunement  to the habits of  flying
squirrels but also an ethical choice of being their spokespersons.

However,  we  assume  that  the  main  reason  for  the  critical  stance  towards  the
concept  of  “breeding  site  /  resting  place”  among  the  surveyors  is  due  to  the
application of  the  conservation standard  for  flying squirrels  in forestry. This  forestry
application differs from the one used in land use planning. The Ministry of Agriculture
and  Forestry  and  the  Ministry  of  the  Environment  defined  the  conservation  of  the
flying  squirrel  breeding  sites  and  resting  places  in  forestry  in  their  guidelines  at  the
height of  the flying squirrel  related conflicts  in Finland  in 2004  (Ministry of Forestry
and Agriculture and Ministry of the Environment 2004). The guidelines stipulate that

60 The conservation of the breeding sites and resting places is a conservation standard that is being applied
through the Habitats Directive in Europe over a very variable range of animals (from wolves and loggerhead
sea turtles to species of spiders and molluscs) listed in the annex of strictly protected species, and the concept
works better for some species than for others. Necessarily the concept of breeding site / resting place needs to
be described, interpreted and redefined for every animal species listed (Environment DG 2007, 14).
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the breeding site / resting place is a minimum of 10 15 m radius (about 700 m2) from
each nesting tree and includes at least one connecting tree corridor leading to a suitable
forest  patch.  This  is  in  stark  contrast  to  the  home  range  size  reported  in  ecological
studies (males move in areas as big as 60 ha between female home ranges, which range
from 4 to 10 ha (see I.K. Hanski et al. 2000)) and also to practice of the surveyors we
met.

The  forestry  standard  for  breeding  sites  and  nesting  places  became  rigid  and
powerful mainly for three reasons (see more in Haila et al. 2007): (1) There has been a
heavy  political  and  legal  pressure  to  specify  the  conservation  by  making  forestry
tailored guidelines ranging from the European Commission infringement procedure to
domestic  interest  conflict,  (2)  the  forests  are  a  very  important  natural  resource  in
Finland,  both  economically  and  symbolically  (e.g.  Koskinen  1999),  (3)  forestry  in
Finland  has  been  extremely  standarddriven  for  decades  (A.  Jokinen  2006),  and  this
paved way for the guidelines to become rapidly established. Within a short period of
time,  the  nationally  powerful  forestry  network  stabilized  the  standard  (Latour  2005)
and conservation practice close  to the guideline’s minimum requirements, whereas  in
land  use planning  the  standard  implementation has  remained  contextdependent  and
lacks size definition.

The surveyors interviewed, following their ethical sensibility, were acutely aware of
the ecological incongruity of the forestry standard and the differences between the two
standard applications. However they try their best, delineating the areas not too small
for the animal to survive, but not too big either, to comply with the official guidelines,
court judgments and the planning task in question. The surveyors stated they were on
the flying squirrel’s side, trying to give a truthful and accurate account of its needs case
by case, and not making too many compromises.

5.3.7  Adapting the conservation standard under high uncertainties

Uncertainties  in adapting the conservation standard have unfolded  in many  forms
in  our  analysis.  The  flying  squirrel  surveyors  do  their  work  in  a  constant  conflict
between  the  accurate  information  demanded  and  the  uncertainties  and  fragmentary
clues found in the field. Beside this, the surveyors face another conflict, that between
the rigid interpretation of the conservation standard and their knowledge of the habitat
requirements  of  the  animal.  Consequently,  the  adaptation  and  application  of  the
conservation  standard  (or  literally,  the  prevention of  “deterioration  or  destruction  of  the
breeding  sites  and  resting  places”)  requires  reflexive  and  casespecific  work  from  the
surveyors. Our findings show that affect is a central force between the surveyors and
the flying squirrels and makes it easier to get the standard to work in highly uncertain
circumstances. Affect operating through the encounters between bodies is essential for
the surveyors coping with the two conflicts.
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The argument we have developed in this paper is that (1) the emergence of affect in
encounters  between  field  surveyors  and  flying  squirrels  is  at  the  core  of  survey
practices,  (2)  affect  makes  improvisation  and  ethical  consideration  possible  which  is
necessary  when  surveyors  apply  and  adapt  the  conservation  standard  under  high
uncertainties,  and  (3) personal differences of  field surveyors  are not an obstacle  to a
reliable  survey  but  on  the  contrary,  they  demonstrate  that  the  surveyors  have
developed  personal  ways  to  cooperate  with  flying  squirrels  and  thus  participate  in
standard  implementation  and  development  where  adjustment  and  improvisation  is
necessary and inevitable.

We  found  interaction  between  two  affective  moments  in  the  surveyors’  work:  a)
attunement  to  reading  the  clues,  bringing  out  capacities  to understand  the  life of  an
elusive animal and b) attunement to the forest, which enables them to feel a sense of
the forest. This interaction works through gradients of intensities. We call it the circle of
affective  learning,  which  enables  the  surveyors  to  manage  with  high  epistemic
uncertainties caused by the elusiveness of the animal  (Table 2). In this circle different
humananimal  contexts  open  choices  to  surveyors  by  increasing  their  capacity,  a
capacity  resulting  from  the  affect  arising  in  the  encounters  between  surveyors  and
clues.  These  practices  are  embodied,  including  significant  levels  of  sensitivity  and
flexibility,  and  resonate with  research  findings  that  emphasize  embodied  knowing  in
field  studies  and  humannonhuman  relationships  (Roth  &  Bowen  1999;  2001;
Waterton 2003; J. Lorimer 2008; Bear & Eden 2011; Eden & Bear 2011).

The affective intensity (Thrift 2004) and ethical energy emerging in the encounters
between field surveyor and flying squirrels make improvisation and productive survey
practices  possible when  the surveyors  apply  and  adapt  the  conservation  standard.  In
this respect, our study comes close to J. Lorimer’s (2008) work on field inventories of
corncrakes  where he  suggests  that  affectual  interaction  between  surveyors  and  these
animals may have a major role in knowledge building. What makes our case different is
our  focus  on  conservation  standards  under  external  pressure  due  to  urban
development and the crucial role of affect in making the strict standard usable. We are
able to show systematically (Table 2) the main dimensions of uncertainties, the moving
embodiments  needed  in  knowledge  gathering,  and  spaces  where  flexibility  is
particularly needed.

 Concerning the design of conservation standards, a question arises about the right
balance  between  control  and  flexibility.  If  too  flexible,  standards  cannot  serve  their
purposes,  if  too  restrictive  and  overprecise,  their  local  implementation  becomes
impossible.  Strict  standards  are  often  defended  in  nature  conservation  and  they  are
expected to produce standardized results and promote efficient policy implementation.
If standards are strict, flexibility at the implementation stage becomes a critical factor,
but there is no guarantee that this will  lead to a positive policy solution. Bowker and
Star  (1999,  157–158)  made  a  similar  finding  relating  to  control  and  flexibility  in
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governance: “by their very nature, classification systems need appropriate degrees of uncertainty and
ambiguity to work; to destroy them would be unrealistic and counterproductive”.

There will always be tension between affective relations and standards but they can
also  be  mutually  coconstructive  –  standards  cannot  be  applied  without  affect  and
fieldwork. In our case the pressuring standard has created the need to do fieldwork and
become  affected  in  the  first  place. Ambiguities  arise during  the  implementation  of  a
strict  standard,  but  as  our  findings  suggest,  the  surveyors  are  able  to  utilize  the
ambiguities  through affective learning. Affective knowing and learning are more than
rational,  as  they  are  based  on  capacities  emerging  at  the moment of “notyet”  (Thrift
2004). This  is what we mean by learning from the animal and being challenged by its
absence.  These  moments  can  be  identified  in  the  gradients  of  intensities  that  open
choices  to  surveyors,  in  feeling  states  such  as  hope  of  finding  the  animal  or  ethical
stances of conserving it, and in the intensification of affect.

As  the  surveyors  advance  in  affective  learning  the  strict  standard  serves  as  a
resource for them in two different ways. First, not only is it embedded in their practice
but it also becomes an epistemic resource  the need to define clearcut breeding sites
and resting places offers a task that compels the surveyors to really ponder how does
the  flying  squirrel  use  its  environment  and  how  could  it  best  be  conserved.  The
standard also becomes  a  political  resource  for  the  surveyors  when  the  results  of  the
survey  are presented  for  decisionmaking. Due  to  the  strict  standard,  flying  squirrels
cannot be  ignored in land use planning, but their conservation is always casespecific
and needs skills and a careful practice. In this way the surveyors may reach flexibility
that does not undermine the goal of conservation but can support it.

The  interplay  between  the  surveyors  and  flying  squirrels  forms  a  critical  node  in
urban  development  and  serves  as an  example of  capacities  for  sustainability  through
affect, ethics and standard. More generally, productive interaction arising from human
nonhuman relations and generating ethical considerations is a significant resource for
sustainability  but  poorly  known.  In  the  practices  of  flying  squirrel  surveyors,  nature
conservation  not  only  reacts  back  upon  its  environments  to  generate  new  forms  of
technology  (Williams  &  Edge  1996),  but  also  generates  new  environments:  it  gives
birth  to  new  affective  forms  of  knowing  and  opens  new  field  for  more  sensitive
governance.

 Our conclusion is that the capabilities of biological field surveyors should be taken
into account not only in local land use planning and standard implementation, but also
in standard design to make conservation standards more usable in the implementation
stage. More  research  is needed on  field  surveyors  and  their  capabilities  and affective
capacities in different conservation cases.

Several writers in the science and technology studies have speculated that diversity
in  personality,  experience,  professional  level  and  deeply  held  values  are  good  for
science  and  knowledge  production,  but  it  remains  underexplored  which  types  of
diversity are good in which situations (Solomon 2008, 254). The same applies to field
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studies  and  nature  conservation.  As  we  found,  professional  development  of  the
surveyors proceeds through the circle of affective learning, but this process varies due
to  different  life  histories  of  surveyors  and  personal  variation  in  their  humananimal
relations.  This  leads  to  different  paths  of  learning  and  personal  diversity  in  survey
practices,  making  the  surveyors  able  to utilize  their best  capabilities  in  survey  work.
From  the  viewpoint  of  actor  networks  and  collaborative  governance  in  nature
conservation, the flying squirrel surveyors bear a great potential as a group of diverse
knowers,  even  though  such diversity  has  not  been  acknowledged. Through  affective
knowing  they  efficiently  explore  highly  uncertain  environments  by  utilizing  their
personal  assets,  being “in  the  process  of  formation  with  the  landscape”  (Macpherson  2010,
page  8),  and  thus  developing  methods  for  managing  uncertainties  in  knowledge
generation. Such futureoriented knowing is needed in order to increase the resilience
of environmental governance in uncertain environments.

5.4 Liitooravatiedon hallinta

Liitooravat  liikkuvat  ja  niiden  elinympäristö  muuttuu  jatkuvasti.  Näin  ollen  tieto
liitooravien sijainnista on käytännössä aina vanhentunutta,  ja elinympäristötietoinakin
havaintopisteet  vanhenevat  nopeasti.  Havaintojen  tallentaminen  on  silti  tarpeellista.
Tiedonhallinnan  kentällä  on  monenlaisia  toimijoita  ja  toimijoiden  välillä  vaihtelevasti
tiedonvaihtoyhteyksiä. Olen kuvannut tätä tiedonhallinnan kenttää kaaviossa 4.

Tiedonhallintaan liittyy kaksi olennaista ristiriitaa – hallinnollisen ja harrastajatiedon
välinen  ristiriita  sekä  julkisen  ja  salaisen  tiedon  ristiriita.  Liitooravapaikkatietoja
tallennetaan tällä hetkellä Pirkanmaalla useaan eri tietokantaan. Tietoja keräävät ainakin
ELYkeskus, Pirkanmaan metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset ja kunnat. Käytännössä
useimmilla  liitooravahavaintotietoja  tarvitsevilla  on siis oma
luontopaikkatietokantansa,  jonne  tietoja  tallennetaan.  Näistä  eri  tietokannoista  ELY
keskuksen  tietokanta  on  kuitenkin  laissa  määritelty  virallinen  tietokanta  Pirkanmaan
alueen liitooravista.
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Kaavio 4. Kaaviossa on kuvattu tärkeimmät liitooravatiedonhallintaan osallistuvat toimijat.
Toimijoiden väliset tiedonvaihtoyhteydet on kuvattu yksi ja kaksisuuntaisilla nuolilla, katkoviivat
kuvaavat satunnaisempia tiedonvaihtoyhteyksiä. Valtion organisoimat tietorekisterit on kuvattu
tummimman harmaalla, kunnat vaaleimmalla (tässä esimerkin vuoksi kaksi kuntaa) ja muut
toimijat keskiharmaalla. Lisäksi kaavioon on merkitty ongelmallisia tiedonvaihdon kohtia
numeroin: (ks. teksti) (1) Tietokannan rakentuminen luontoharrastajien aktiivisuuden varaan. (2)
Metsäkeskukset eivät saa luovuttaa suurinta osaa liitooravatiedoistaan ELYkeskuksille. (3) Mm.
kuntien kaavatilanteissa tilaamien, konsulttien tekemien liitooravakartoitusten tietoja ei
automaattisesti kirjata ELYkeskusten rekistereihin. (4) Kuntien ja ELYkeskusten välinen
tiedonvaihto on ajoittaista ja riippuu kunnan yhteyshenkilön aktiivisuudesta (5) Kuntien välillä
tietoa ei välttämättä vaihdeta, vaikka kaavoitusta tapahtuisi rajaseuduillakin.
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Liitooravatiedot  saadaan  näihin  tietokantoihin  useista  lähteistä.  Paitsi
ammattimaisten  liitooravakartoittajien  tietoja,  tietokantoihin  voidaan  tallentaa  myös
muiden  toimijoiden  havaintoja.  Toisaalta  kaikki  liitooravakartoitusten,  saati
harrastajien  ja  asukkaiden  liitooravahavainnot  eivät  koskaan  päädy  näihin  eri
organisaatioiden  tietokantoihin.  Lisäksi  on  syytä  muistaa  että  kaikista  liitooravien
asuttamista paikoista ei ole kenelläkään havaintoja eikä tietoja. Maarit Jokisen raportissa
(2012, 28–29) on vertailtu kannanarviotutkimuksesta (I.K. Hanski 2006) saatuja yhden
metsäkeskuksen  alueelle  kohdistuvia  arvioita  liitooravanaaraiden  määrästä  saman
metsäkeskuksen tietokantojen havaintojen kokonaismääriin. Vertailu osoittaa että liito
oravahavaintojen  runsaudessa  suhteessa  arvioituun  kantaan  on  alueellisia  eroja.
Vertaillessaan tietokannoissa olevia tietoja ja kannanarvion antamaa yksilömäärää (I.K.
Hanski 2006) sekä tietojen sijoittumista suojelualueille ja muille alueille Jokinen arvioi,
että  vain  pieni  osuus  talousmetsissä  elävien  liitooravanaaraiden  elinpaikoista  välittyy
tietokantoihin. Esimerkiksi Pirkanmaan arvioitu osuus on reilu 20 % (M. Jokinen 2012,
49–50).  Jokinen  ei  ole  kuitenkaan  raportissaan  ottanut  alueita  vertaillessaan  mitään
kantaa  siihen,  miten  havaintojen  määrä  voisi  olla  yhteydessä  esimerkiksi  harrastajien
määrään.

ELYkeskuksen  virallinen  tietokanta  ei  ole  systemaattisesti  ja  ammattilaisvoimin
kerätty  tietokanta,  vaan  koostuu  pääosin  ELYkeskukselle  ilmoitetuista  sekä  ELY
keskuksen  itse  tekemistä havainnoista (ks. A. Jokinen 2011, 73; M. Jokinen 2012, 30).
Suurin  osa  havainnoista  tulee  nimenomaan  luontoharrastajilta,  jotka  omaaloitteisesti
ilmoittavat havaintonsa ELYkeskukseen (ks. kaavion 4 kohta 1).

[… ] jos nyt sillai yrittäis laittaa vähän niinku järjestykseen että mistä eniten tulee.
Niin kyllä eniten tulee luontoharrastajilta jotka siellä metsässä liikkuu. Kyl se on
ihan  selkeesti  suurin  osa  sieltä.  Ja...  sit  niitä  tulee  sitten  vähäsemmässä  määrin
niin tulee siis jotain niinku. Metsäfirmoilta tulee jonku hakkuun yhteydessä ne on
huomannu.  [… ]  Metsänhoitoyhdistyksiltä  voi  tulla  joku.  Kun  on  tehty  jotain
hakkuita tai muita suunnitelmia niin tulee, tulee ja milloin nyt mistäki, että kyl se
tota aika kattavaa. Mutta kyllä niinku. En mä prosenteis osaa sanoo. Mutta kyllä
niinku  suuruusluokkana  niin  kaheksan  kymmenestä  tulee  ainaki  joltain
luontoharrastajilta.  Ja  ne  kuitenki  alueella  paljon  liikkuu  ja  on  yleensä  tuttuja
alueita  ja  vuosia  liikkunut  ja  muuta  [… ]  aika  paljon  tulee  tästä  eri  kaupunkien
noilta  ympäristön,  ympäristönsuojelupäälliköiltä  ja  sit  noilta  kaupungin  omilta
kartottajilta kun ne tekee niin nekin aina päivittää varsinkin. [… ]
(Alueellinen ympäristönsuojeluviranomainen, haastattelu 2011)

ELYkeskuksen tietokantaan siirretään myös esimerkiksi kaavahankkeisiin  liittyvien
liitooravakartoitusten  tietoja,  jotka  tulevat  ELYkeskuksen  valvomien
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kaavahankkeiden  myötä  tietoon,  mutta  haastateltavan  mukaan  niistäkään  kaikki  eivät
automaattisesti tule merkityksi ELYkeskuksen tietokantaan (ks. kaavion 4 kohta 3).

ELYkeskuksen  viranomainen  ei  yleensä  käy  tarkistamassa  ilmoitettuja  havaintoja
maastossa.  Havaintojen  laadusta  pyritään  haastateltavan  mukaan  muuten  pitämään
huolta  esimerkiksi  siten  että  havaintojen  tiedot  otetaan  tarkasti  ylös  ja  nimettömiä
havaintoja  ei  oteta  vastaan  ollenkaan.  Toisaalta  havainnot  tulevat  tarkistetuiksi
kuitenkin  viimeistään  silloin,  kun  niitä  käytetään  maastotarkastusten  pohjatietoina.
Havaintoja  tulee  eri  muodoissa,  ja  ELYkeskuksen  viranomainen  kirjaa  niistä
tarpeelliset  tiedot  tietokantaan.  (Alueellinen  ympäristönsuojeluviranomainen,
haastattelu 2011; M. Jokinen 2012, 30.) Havaintojen ja tietokannan luonteesta johtuen
ELYkeskuksen  virallinen  tietokantakin  voi  siis  sisältää  myös  vanhoja,  virheellisiä  tai
väärin kirjattuja tietoja, eikä se voi koskaan olla täysin ajantasainen.

ELYkeskuksen  tietokannan  hallinnollisesti  ja  juridisesti  määritellystä,  virallisesta
luonteesta  seuraa,  että  käytännössä  ELYkeskuksen  viranomaisen  suodattimen  läpi
päässeet  harrastajahavainnot  muuttuvat  tietokantaan  kirjattuina  virallisiksi
viranomaishavainnoiksi, joilla on lainsäädännöllistä valtaa esimerkiksi metsänhakkuussa
– ELYkeskukselta tulleen liitooravahavainnon osuessa hakkuuilmoituksen alueelle tai
sen  läheisyyteen  havainto  täytyy  tarkistaa  ennen  kuin  hakkuu  voidaan  suorittaa.
Luottamus harrastajahavaintoihin on suuri. Toisaalta havaintojen tarkistaminen ennen
tietokantaan  kirjaamista  olisi  liian  työlästä,  ja  havainto  tulee  kuitenkin  tarkistetuksi
ennen  kuin  sillä  on  mitään  lopullista  valtaa  esimerkiksi  metsänhakkuuseen.
Harrastajahavaintoihin perustumista ei varsinaisesti salata, ja ilmoittajien nimet kirjataan
ELYkeskuksen  tietokantaan,  mutta  nimiä  ei  yleensä  anneta  tiedonvaihdossa  muille
osapuolille tiedoksi. (ks. kaavion 4 kohta 1)

Luonnonsuojeluhallinto  on  lähes  täysin  riippuvainen  harrastajahavainnoista  –
vastuu  ja  työ  suojelutietokannan  päivittämisestä  ja  ylläpitämisestä  on  siis  tavallaan
hajautettu  vapaaehtoisille  luontoharrastajille  (ks.  Santaoja  2013).  Vapaaehtoisuus  on
kuitenkin  aina  riski.  Kaikki  harrastajat  eivät  välttämättä  tiedä  kenelle  havaintoja  voi
ilmoittaa.  Ympäristöviranomaisen  toimiin  tyytymättömät  harrastajat  saattavat  myös
protestoida  jättämällä  havaintoja  ilmoittamatta.  Esimerkiksi  luvun  5.3
kartoittajatutkimusta  varten  tehdyssä  maastohaastattelussa  eräs  liitooravakartoittaja
kertoi,  että  eräät  hänen  tuntemansa  lintuharrastajat  ovat  pettyneet  ”metsä  ja
kaavoitusasioihin”  eivätkä  tästä  syystä  enää  viitsineet  ilmoittaa  kaikkia  havaintojaan
viranomaiselle.  Toinen  kartoittaja  kertoi,  että  toisella  puolen  Suomea  eräät  hänen
tuntemansa  luontoharrastajat  eivät  ilmoittaneet  havaintojaan  ympäristökeskukselle,
koska  harrastajien  mukaan  tietoja  oli  vuodettu  ja  tietojen  perusteella  tehty
aavistushakkuita. Nämä kieltäytymiset eivät välttämättä tule ilmi tietokantaa ylläpitäville
tahoille.  Jos  suojelutietokanta  perustuu  harrastajatiedolle,  tulisi  vapaaehtoisiin
harrastajiin  pitää  yhteyttä  ja  huolehtia  että  harrastajilla  säilyy  motivaatio  ilmoittaa  ja
luottamus tietokannan pitäjää kohtaan (ks. kaavion 4 kohta 1).
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Eri  toimijoiden  tietokantojen  paikkatiedot  ovat  osittain  yhteneväisiä,  sillä  niitä
vaihdetaan erilaisilla frekvensseillä eri toimijoiden kesken. Pirkanmaan ELYkeskuksen
liitooravaaineisto  lähetetään  noin  kaksi  kertaa  vuodessa  metsäkeskukselle61,  joka
puolestaan muokkaa aineiston sopivaksi ja lähettää sen alueen metsänhoitoyhdistyksille.
Pirkanmaan  metsäkeskus  lähettää  ELYkeskukselle  noin  kerran  vuodessa  tiedot
metsäsuunnittelijoiden  havaitsemista  liitooravakohteista,  joita  ei  ole  ollut  ELY
keskuksen  aineistossa.  Tampereen  kaupungin  ja  ELYkeskuksen  välillä  liitoorava
aineistoja  on  puolestaan  vaihdettu  haastateltavan  sanoin  ”säännöllisen
epäsäännöllisesti”, ja kuntien välillä tietojen vaihto vaikuttaisi haastattelujen perusteella
olevan vain satunnaista (kaavion 4 kohdat 4 ja 5).

Metsäkeskusten tietokannat koostuvat pääosin ELYkeskukselta saaduista tiedoista,
mutta  osalla  metsäkeskuksista  on  myös  muualta  saatuja  liitooravatietoja
tietokannassaan. Näin on myös Pirkanmaalla. (M. Jokinen 2012, 28.) Metsäkeskusten ja
ELYkeskusten  välillä  on  alueellisia  eroja  siinä  miten  tiedonvaihtoa  käytännössä
tehdään, esimerkiksi miten lähelle hakkuuilmoituksen aluetta oleva  liitooravahavainto
tulkitaan  havainnoksi,  josta  on  ilmoitettava  ELYkeskukselle,  tai  siinä,  lähetetäänkö
kaikki ELYkeskuksen liitooravatiedot metsäkeskuksille (M. Jokinen 2012, 32–33).

Tampereen  kaupungin  liitooravatietokanta  koostuu  pääosin  kaavoitusyksikössä
työskentelevän biologin kokoamista  ja päivittämistä  liitooravahavainnoista  (MapInfo
tietokanta),  joita  on  koottu  esimerkiksi  kaavoituksen  luontoselvitysten  yhteydessä.
Tampereen  kaupungin  kiinteistöosasto,  jonka  vastuulla  on  metsänhoito,  käyttää
kuitenkin  metsäsuunnittelussa  omaa  paikkatietoohjelmaa  (TForest),  johon  on
erikseen siirretty ja kirjattu liitooravahavaintoja.

Lajitietoja kerätään myös valtakunnallisesti. Suomen ympäristökeskus SYKE, ELY
keskukset  ja  Metsähallituksen  luontopalvelut  käyttävät  ympäristöhallinnon  Hertta
järjestelmän  Eliölajittietokantaa,  johon  uhanalaisten  lajien  tiedot  ja  siten  myös  liito
oravatiedot  tallennetaan.  ELYkeskukset  ovat  järjestelmän  suorakäyttäjiä,  ja  tietoja
jaetaan  pyynnöstä  esimerkiksi  luontoselvityksiä  tekeville  konsulteille,  kunnille,
metsäkeskuksille  ja  metsäteollisuudelle.  (M.  Jokinen  2012,  33.)  Neljällä  ELY
keskuksella  on  omat  tietokantansa,  joihin  on  keskitetty  kyseisten  alueiden  liito
oravatiedot.  Kaikkia  niissä  olevia  havaintotietoja  ei  ole  Hertassa.  Tällainen  on  myös
Pirkanmaan  tietokanta.  Mitään  varsinaista  sovittua  ja  säännöllistä  erillistä  tietojen
vaihtoa  liitooravahavaintojen  suhteen  ei  SYKE:n  ja  ELYkeskusten  välillä  ole,  sillä
molemmat  voivat  tehdä  suoraan  päivityksiä  Herttaohjelmaan,  jota  molemmat  siis
käyttävät (alueellinen ympäristöviranomainen, sähköposti 18.7.2012).

Myös Luonnontieteellisen keskusmuseon havaintopäiväkirja Hatikkaan voivat kaikki
luontoharrastajat merkitä itse omia havaintojaan. Valtakunnallista tietoa käytetään, kun
esimerkiksi  tarvitsee  arvioida  lajin  levinneisyyttä  lajien  uhanalaisuusarvioinnin
yhteydessä.  (Heidi  KaipiainenVäre,  SYKE,  sähköposti  8.7.2012.)  Uudesta

61 Tämä on lakisääteinen toimenpide joka liittyy metsänkäyttöilmoitusten yhteydessä toteutettavaan
maastotarkastusmenettelyyn, ks. luku 4 sekä A. Jokinen 2011, 73–76.
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valtakunnallisesta  lajitietokannasta  annettiin  tiedote  syyskuussa  2012
(Ympäristöministeriö 2012).

Tietojen  vaihdon  tiellä  on  kuitenkin  myös  esteitä,  jotka  liittyvät  toiseen
tiedonhallinnan  ristiriitaan  eli  salaisen  ja  julkisen  tiedon  ristiriitaan.  Metsäkeskukset,
jotka ovat  julkisia maa  ja metsätalousministeriön alaisia valtion organisaatioita62, eivät
voi  luovuttaa  esimerkiksi  kunnille  tai  edes  ELYkeskuksille  omissa  kartoituksissaan
tekemiään  liitooravahavaintoja,  koska  metsätietojen  katsotaan  muodostavan
henkilörekisterin  joka  sisältää  tietoa  omaisuudesta. Näihin  kartoituksiin  lukeutuu
esimerkiksi massiivinen Metsälain  erityisen  tärkeiden elinympäristöjen  kartoitushanke,
METEprojekti,  joka  toteutui  1998–2004  Metsätalouden  kehittämiskeskus  Tapion  ja
metsäkeskusten  yhteishankkeena.  Siinä  kartoitettiin  metsälaissa  mainitut  erityisen
tärkeät elinympäristöt yksityismetsissä. (Yrjönen 2004.)  (Ks. Kaavion 4 kohta 2)

Tiedonvaihdon ongelmat ovat olleet toimijoiden tiedossa jo pitkään. Vuosina 2002–
2005 toteutettiin Pirkanmaalla hanke ”Luontotiedon hyödyntäminen metsätaloudessa”,
jonka tavoitteena oli parantaa Pirkanmaan metsätalouden toimijoiden edellytyksiä ottaa
luontoarvot  paremmin  huomioon  metsätalouden  toimenpiteissä.  Hanketta  veti
Pirkanmaan  metsäkeskus  ja  siinä  koottiin  arvokkaiden  luontokohteiden  ja  eliölajien
sijainti  ja  ominaisuustietoa  paikkatietojärjestelmään  helppokäyttöiseksi
luontotietojärjestelmäksi.  (Lähteenmäki 2006.) Hankkeen  jälkeen  luontotietojen  jakelu
on kuitenkin muuttunut tiukemmin säännellyksi:

[… ] Mut nyt sitten kun se tuli tää valtakunnalliseksi muuttu niin sen jälkeen siinä
sitten lakimiehet olikin huomattavasti tiukempia ja sejjälkeen nyt sitten ei oo enää
mennyt niitä uhanalaistietoja eikä meiltä tietoja tosiaan. Vaan enää liitooravat on
ainoot  ne  mikkä...  mistä  se  tieto  menee  sitten.  [… ]  Niin  se  on  heti  kun  tulee
niinku  byrokratia  mukaan  niin  sitten  toiminta  kankeutuu  ihan  hirveesti  sitten
kyllä  että.  Vielä  pienissä  mittakaavoissa  tuntu  ihan  hyvin  sujuvan  ja  kaikki  oli
sillai…   Mekin  sillon  metsänomistajille  siitä  lähetettiin  aina  tietoa  ja  näin,  että
niitten omista niistä kohteista ja ei sieltä tullu kyllä mitenkään kauheen kielteisiä
kommentteja sillon että. Mutta et siitä sit jouduttiin tosiaan luopumaan siitä niin
kun avoimuudesta että.
(Metsäkeskuksen itasiantuntija, haastattelu 2011)

Hankkeessa  tuotetun  luontotietokannan  ongelmana  oli  se,  että  luontotieto  sijaitsi
suunnittelujärjestelmästä  erillään,  ja  tietojen  tarkistaminen  kahdesta  eri  järjestelmästä
lisäsi  työmäärää  (Lähteenmäki  2006).  Vuoden  2006  KMOraportissa  kerrottiin,  että
tilanne  korjaantuisi  uuden  paikkatietojärjestelmän  käyttöönoton  myötä  (Lähteenmäki

62 Nykyään metsäkeskusten toiminta on jaettu julkiseen palvelupuoleen ja asiakasrahoitteisesti toimivaan
metsäpalvelupuoleen, ja entisten alueellisten metsäkeskusten tilalla on yksi Suomen metsäkeskus, jolla on
alueellisia yksiköitä koko maassa. Tässä kuitenkin puhun alueellisista metsäkeskuksista, koska muutos on tullut
vasta aineistoni keräämisen jälkeen.
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2006,  57)  mutta  vielä  vuonna  2011  tietokantahaastatteluja  tehdessäni  asia  ei  ollut
korjaantunut.  Haastattelussa  kävi  ilmi,  että  tietokantoja  on  metsäkeskuksessa  itse
asiassa kolme:

Ja  sitten  metsätaloustarkastajilla  on  vielä  sitten  kolmas  mikä  on  se  maaston
semmoinen  karttakäyttöliittymä  mitä  he  käyttää  työssään.  [… ]  Se  niinku  täältä
meidän  suunnittelujärjestelmästä  viedään,  nämä  pisteet  viedään  sinne.  [… ]
Kopioidaan aina. Eli heillä on oikeastaan kolme,  et  sit kun moni  haluaa nähdä
tarkemmat  rajaukset  yleensä  niinku  tarkastajien  just  syytä onkin.  Niin  sitten he
aukaisee täältä sitten nyt sen.
(Metsäkeskuksen itasiantuntija, haastattelu 2011)

Haastateltava  kertoi,  että  paikkatietojärjestelmän  uudistus  on  kyllä  tekeillä,  jolloin
järjestelmiä olisi vain yksi. Metsänhoitoyhdistykselläkin on tavallaan tietoja kahdessa eri
paikassa,  kun  liitooravat  näkyvät  sekä  kartalla  että  metsäsuunnitelmakohtaisissa
tiedoissa. Myös Tampereen kaupungilla on metsäsuunnitteluun oma  järjestelmänsä,  ja
luontotiedot,  mukaan  lukien  liitooravatiedot,  ovat  toisessa  järjestelmässä.  Tietojen
siirtelyn  työläyden  lisäksi  kahdessa  eri  tietokannassa  on  myös  se  ongelma,  että
metsäsuunnitteluun  suunnitellut  ohjelmat  eivät  välttämättä  kykene  käsittelemään
luonnonsuojelutietoja  alkuperäisessä  muodossaan,  esimerkiksi  aluerajaukset  saattavat
tulla  merkityksi  vain  pisteinä.  Maarit  Jokisen  mukaan  osassa  ELYkeskuksiakin
rajausalueet  löytyvät  vain  paperimuodossa,  eikä  rajauksia  piirretä  tietokantoihin  (M.
Jokinen 2012, 33).

Luonnonsuojelun  paikkatietokantoja  päivitetään  vaihtelevasti.  Uudet  havainnot
kirjataan,  mutta  suurin  osa  haastatelluista  organisaatioista  ei  pysty  tekemään
nimenomaisia tarkistuskäyntejä. Ainoastaan Tampereen kaupungin haastateltava kertoi,
että maastotarkistuksia tehdään tarvittaessa. Käytännön päivitystyössä  joudutaan myös
miettimään,  mitä  tulisi  tehdä  havaintopisteelle,  josta  ei  ole  enää  havaittu  liitooravaa.
Jos  havaintopisteen ympäristö  ei  ole  radikaalisti muuttunut,  pistettä ei  haastateltavien
mukaan poisteta. Jos ympäristö on muuttunut, ELYkeskuksen haastateltava kertoi että
hän  poistaa  pisteen  tietokannasta,  kun  taas  Tampereen  kaupungilla  tällaiset  pisteet
jätetään tietokantaan, luokiteltuna erilliseen historiallisten havaintojen luokkaan.

Käytännössä  tietokantojen  tietoja  käytetään  useimmiten  maastokartoitusten
lähtötietoina. Tietokantojen ylläpitäjät  siis  tietävät varsin hyvin, että  todellinen tilanne
täytyy aina käydä maastossa tarkistamassa.

Ari  Jokinen  on  luokitellut  liitooravatietoa  kirjoituksessaan  kolmeen  kategoriaan:
evidenssitieto, agonistinen tieto sekä kosmopoliittinen tieto (A. Jokinen 2011, 81–89).
Harrastajan ELYkeskukselle ilmoittama liitooravahavainto pelkistyy evidenssitiedoksi,
tietokannan  pisteeksi  johon  kiinnittyy  paikkatiedon  lisäksi  tiettyjä  tietoja  kuten
päivämäärä,  havainnoitsija  ja  kuvailu  havainnon  laadusta  (A.  Jokinen  2011,  81–82).
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Toisaalta  samalla  siihen  kiinnittyy  toisia  ominaisuuksia,  nimittäin  ELYkeskuksen
virallisen  tietokannan  ominaisuuksia:  tiedosta  tulee  virallinen,  laadukas,  varmistettu,
aito  ja  se  jatkaa  elämäänsä  ELYkeskuksen  tietokannassa  ja  monistuu  tietojen
jakamisen myötä esimerkiksi metsänhoidon tietokantoihin. Luontoharrastajan tai  liito
oravakartoittajan  suhde  liitooravaan  ei  kuitenkaan  pelkisty  faktatiedon  tuottamiseen,
vaan  se  on  vuorovaikutukseen  ja  oppimiseen  perustuvaa  eettistä  tietämistä  (ks.  luku
5.3).  Tällainen  läheiseksi  kehittynyt  suhde  ihmisen  ja  luontokappaleiden  välillä
synnyttää  tietoa,  joka  on  luonteeltaan  kosmopoliittista  (A.  Jokinen  2011,  85–89)  –
henkilökohtaista,  rikasta,  kokeilevaa,  kokemukseen  ja  ymmärtämiseen  perustuvaa
tietoa.  Toisaalta  tällainen  tieto  on  vaikeasti  siirrettävää,  ja  se  myös  sitoutuu  vahvasti
tietäjäänsä ja hänen verkostoihinsa – pidetäänkö tiedon haltijaa esimerkiksi luotettavana
ja  kokeneena?  (ks.  Santaoja  2013.)  Toisella  tapaa  poliittiseksi  ja  toiminnan  tilaa
avaavaksi  harrastajan  tieto muuttuu, kun harrastaja  ymmärtää  liitooravan  suojelun  ja
tiedonhallinnan  ristiriitaista  toimintakenttää  ja  pystyy  löytämään  siitä  toiminnan
mahdollisuuksia, eli kun toimijalla on agonistista tietoa (A. Jokinen 2011, 82–85).

Liitooravatiedonhallinta  luultavasti  hyötyisi  keskitetystä  luontotiedonhallinnasta.
On  myös  vaikea  ymmärtää,  miksei  olisi  mahdollista  luovuttaa  metsäkeskusten
luontotietoa  edes  ELYkeskukseen,  esimerkiksi  siten  että  metsänomistajatiedot
jätettäisiin  pois.  Poliittisesti  tämä  kysymys  on  toki  herkkä,  mutta  toisaalta  kyse  on
luonnonsuojelulle olennaisen tiedon panttaamisesta.

Mitä  kuvatun  kaltainen  luontotiedonhallinta  tekee  luonnolle  ja  luonnonsuojelulle?
Kuten  Bowker  kirjoittaa,  biodiversiteettidiskurssi  pyrkii  tekemään  nykyisyydestä
ikuisuutta  (2005,  209)  –  luonnon  tulisi  säilyä  nykyisen  kaltaisena,  eli nykyiset
uhanalaisten lajien havaintopaikat  lajeista pyritään säilyttämään (ks. myös Asikainen &
A. Jokinen 2008). Vaikka tietokannan tarkoitus on kuvata luontoa, käykin toisin päin –
luonnosta muodostuu tietokannan kaltainen, kun tietokannassa olevia kohteita ja lajeja
pyritään  säilyttämään,  ja  sieltä  puuttuvat  voivat  jäädä  suojelua  vaille  (Bowker  2005;
Similä  ym.  2010,  21).  Liitooravan  kohdalla  esimerkiksi  risupesät  ovat  kolopuita
hankalampia  löydettäviä,  joten  ne  helposti  jäävät  suojelematta.  Myös  kohteiden
rajaukset  ja  priorisoinnit  ovat  itseään  toteuttavia  ja  vahvistavia  –  hienoja  kohteita
pyritään  pontevammin  säilyttämään  ja  näin ollen ne  todennäköisimmin  säilyvätkin,  ja
suojelukohteiden  määritysvaiheessa  epämääräisiltä  ja  tulkinnanvaraisilta  vaikuttaneet
rajat  heijastuvat  tietokannasta  takaisin  luontoon,  kun  rajauksen  ulkopuolista  luontoa
muutetaan ja sisäpuolta suojellaan.

Liitooravan  elinalueen  kohdalla  rajausten  tekeminen  on  vaikeaa  kuten  luvun  5.3
kartoittajatutkimuksesta  käy  ilmi.  Liitooravan  elinalue  muistuttaa  muita  olioita  tai
yhteisöjä  joiden  olemassaolo  on  epäselvää,  kuten  kasviyhteisöjä  (Bowker  2005,  144–
145).  Toisaalta  liitooravan  elinalueita  rajaavat  usein  nimenomaan  ihmistoimista
johtuvat  varsin  selvät  rajat  eli  metsäkuviojärjestelmä  (Ks.  metsäkuvioista  A.  Jokinen
2002).  Liitooravayksilön  kannalta  tosin  kyse  ei  ole  elinalueen  rajoista,  vaan  alueesta
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jossa  se  elämänsä  (tai  kartoitushetken)  aikana  liikkuu  tai  on  liikkunut –  rajat  voidaan
nähdä vain ulkopuolelta katsoen ja tulkiten.

Yleisemmin  nähtynä  kaupunkiluonnon  (johon  liitoorava  voidaan  Tampereen
kaupunkiseudulla laskea) ja luonnonsuojelun suhde on ongelmallinen, kuten A. Jokinen
ym.  (2012,  8)  kirjoittavat  –  suojelun  kriteereiden  mukaan  arvokkainta  on
kaupungistumista  edeltänyt  luonto,  jonka  kaupungin  kasvu  uhkaa  tuhota.
Kaupunkiluonnon  monimuotoisuus  uudistuu  ihmistoiminnan  ansiosta,  mutta
asukkaiden  ja  muiden  osallistumista  kaupunkiluonnon  vaalimiseen  ei  kannusteta.
Kaupunkiluontoa ei myöskään nähdä kehityksen strategisena voimavarana. (A. Jokinen
ym.  2012,  8.)  Tästä  näkökulmasta  katsoen  liitooravatiedonhallinta  ja  liitooravan
suojelu  (erityisesti  metsänhoidossa)  muistuttaa  pelastustoimintaa:  tietokantoihin  on
kirjattu  liitooravahavainnon  myötä  arvokkaiksi  luokiteltuja  kohteita,  ja  kun  näihin
kohdistuu  uhka,  viranomainen  käy  paikan  päällä  rajaamassa  arvokkaan  kohteen
turvaan.  Tietokantojen  ulkopuoliset  liitooravat  saattavat  toki  tulla  huomatuiksi
metsänhoitotoimien  yhteydessä,  mutta  eritoten  tämän  suojelumenettelytavan
ulkopuoliset  muut  lajit  ja  kohteet  jäävät  suojelematta.  Suojeluprosessissa  huomiota  ei
myöskään kiinnitetä elinympäristöjen uusiutumiseen (puhumattakaan elinympäristöjen
luomisesta), muuten kuin passiivisesti, ”kyllä se metsä kasvaa”.
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6  Suunnitteluvaran avartaminen työpajoissa

6.1 Suunnitteluvaran avartaminen

Suunnitteluvara  nostettiin  hankkeessamme  keskiöön,  koska  koettiin,  että
suunnitteluvara  liitooravan  kohdalla  supistuu  joskus  hyvin  pieneksi,  ellei  jopa
olemattomiin.  Tällaiset  umpikujalta  vaikuttavat  tilanteet  ovat  eräänlaisia  liitooravan
suojelun ääritapauksia, joissa todella testataan suojelun suunnitteluvaran rajoja ja ehtoja.
Kokemus  siitä,  että  suunnitteluvara  loppuu,  muodostuu  usein  silloin,  kun  liitoorava
sattuu  esimerkiksi  kaavan  kannalta  todella  hankalaan  paikkaan  (kuten  Tampereen
Ojalassa,  luku  4.5)  –  alueelle,  jota  on  jo  pitkään  suunniteltu  ja  jonne
yhdyskuntateknisesti ja tiiviin yhdyskuntarakenteen kannalta olisi järkevää rakentaa tie,
rautatie tai muu liikkumisyhteys ja / tai asutusta ja palveluja.

Umpikujatilanteissa  ainoaksi  vaihtoehdoksi  nähdään  usein  liitooravasta  eroon
pääseminen  tavalla  tai  toisella  –  poikkeuslupaprosessin  kautta,  liitooravaan
vaikuttavilla  metsänhoitotoimenpiteillä  (jotka  voivat  olla  enemmän  tai  vähemmän
laillisia  ja  enemmän  tai  vähemmän  tahallisia)  tai  odottamalla,  että  liitoorava  siirtyy.
Poikkeuslupia  on  myönnetty  Suomessa  kaavasuunnittelussa  vasta  vähän  (Kuopiossa
vuosina  2006  ja  200863)  eikä  niitä  ole  testattu  Korkeimmassa  hallintooikeudessa.
Tiesuunnittelussa poikkeuslupia on myönnetty esimerkiksi valtateiden rakentamiseen64,
näistä  osa on hyväksytty Korkeimmassa hallintooikeudessa  (KHO 2003:98; 2003:99;
2012:6). Lain rajamailla liikutaan, jos suunnitteluumpikujaan johtanut liitooravametsä
käsitellään  esimerkiksi  metsänhoitoohjeiden  mukaisesti  –  metsänkäsittelyilmoitus
voidaan esimerkiksi tehdä pimeimmän syksyn aikaan (ks. KHO 2009:38; Laakso 2009)
jolloin papanoita on kaikkein vaikeinta havaita  ja valitusajan (30 päivää) umpeuduttua
metsä voidaan kaataa minimiohjeita noudattaen, jos liitooravia ylipäätään on havaittu.
Hankala liitooravametsä saattaa myös tulla kaadetuksi lainvastaisesti (kuten esimerkiksi
Jyväskylän  turvevoimalan  työmaalla  tapahtui65)  tai  kaatua  vaikkapa  myrskyn
seurauksena.

63 Kuopion Saaristokaupungin tapauksessa kaupunki haki ja PohjoisSavon ympäristökeskus myönsi
poikkeusluvat rakentaa liitooravista huolimatta yleiskaavan mukainen pääkatu (PohjoisSavon ympäristökeskus
2006) ja Kärängän asemakaavan mukainen päiväkoti (PohjoisSavon ympäristökeskus 2008).
64 E18 EteläSuomessa (Uudenmaan ympäristökeskus 2004), valtatie 5 Mikkelissä (EteläSavon
ympäristökeskus 2008) sekä Seinäjoen itäinen ohikulkutie (KHO 2012:6).
65  Jyväskylässä Keljonlahden turvavoimalan rakentamisessa sattuneesta liitooravan suojelualueen tuhoamisesta
tuomittiin Jyväskylän Voima maksamaan laitonta hyötyä 40 000 euroa. Rakennustarkastajalle langetettiin 30
päiväsakkoa sellaisen rakennusluvan esittämisestä, johon ei ollut piirretty suojelualueen rajaa. (Yle KeskiSuomi
2.6.2011.)
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Ojalan  osayleiskaavan  umpikujatilanne  (luku  4.5)  oli  yksi  ensimmäisen  hankkeen
lähtökohdista.  Liitooravan  suojelun  suunnitteluvaraa  lähdettiin  hankeyhteistyössä
avartamaan kahdella  tapaa.  Yhtäältä  avarruksen paikkoja  etsittiin  tutkijoiden  toimesta
selvittämällä  avartamisen  ehtoja  ja  edellytyksiä  –  lainsäädännön  tulkintoja,  ekologisia
ehtoja,  suojeluratkaisuja  ja  metsänkäsittelyvaihtoehtoja.  Näitä  ideoita  kommunikoitiin
muille  toimijoille  esimerkiksi  hankkeiden  seminaareissa,  dialogityöpajojen  alustuksissa
sekä  loppuraportissa.  Toisaalta  suunnitteluvaraa  pyrittiin  avaamaan  yhteistoiminnan
keinoilla, pääasiassa dialogityöpajojen avulla. Työpajojen osallistujakoostumus, ohjelma
ja  alustukset  rakennettiin  sellaisiksi,  että  niissä  syntyisi  mahdollisimman  paljon  uusia,
yhteisesti  kehiteltyjä  ideoita  suunnitteluvaran  avartamisesta  ja  yhteistyöstä.  Myös
pelkästään  dialogisen  keskustelutilanteen  onnistunut  toteuttaminen  näiden
konflikteissakin  toisensa  kohdanneiden  toimijoiden  kanssa  voi  avartaa
suunnitteluvaraa, kun luottamus vahvistuu ja kun yhteisiä toimintaideoita kehitellään.

Suunnitteluvara on dynaamisen, tulkinnallisen ja tapauskohtaisen luonteensa vuoksi
aina ulottuvuuksiltaan epävarma mahdollisuuksien avaruus. Se on  tavallaan  jokaisessa
suunnittelutapauksessa haarukoitava ja luodattava uudelleen, mutta tavallisesti tätä työtä
ei  suinkaan  aloiteta  nollasta,  vaan  vanhat  tavat  ja  tulkinnat  ovat  usein  lähtökohtia
suunnittelutyölle.  Suunnitteluvaran  avartamisessa  onkin  kyse  myös uuden  luomisesta,
innovoinnista.

Olennainen  lähtökohta  liitooravan  suunnitteluvaran  avartamiseen  yhteistyössä  on
se,  ettei  tilannetta  nähdä  nollasummapelinä,  vaan  pyritään  löytämään  kaikkien
osapuolten  kannalta  edullisia  ratkaisumahdollisuuksia.  Tähän  on  tutkimuksessani
pyritty. Suunnitteluvaran diskursiivisuus, tulkinnallisuus, dynaamisuus, moniulotteisuus
ja  avartamisessa  tarvittava  innovatiivisuus  osoittavat  kaikki  samaan  suuntaan,  kun
haetaan ratkaisuja lukkiutuneisiin tilanteisiin: yhteistyöhön ja yhteistoimintaan.

Aineiston  analyysissa  olen  käyttänyt  tulkitsevan  politiikkaanalyysin  työkaluja 
tulkintakehyksiä  ja  niiden  muuttumista,  ja  niitä  nimenomaan  suhteessa
suunnitteluvaraan.  Olen  siis  etsinyt  suunnitteluvaraa  avaavia  uudenlaisia
tulkintakehyksiä  liitooravasta,  sen  suojelusta  ja  käytännöistä  suojeluun  liittyen.
Suunnitteluvarakehysten  eli  tulevaisuuden  ratkaisumahdollisuuksien  muuttuminen
muuttaa samalla muitakin kehyksiä, kuten sitä miltä ongelma näyttää,  ja päinvastoin –
ongelman  uudelleenmäärittely  muuttaa  toimintahorisonttia.  Pelkästään  se,  että  liito
oravan  suojelu  otetaan  yhteistyön  kohteeksi  (uudenlainen  tapa  lähestyä
suojeluvelvoitetta)  laajentaa  ratkaisumahdollisuuksien  avaruutta  toimijoiden  ja
yhteyksien lisääntymisen myötä.

Käsitykseni  työpajoista  ja  niiden  keskusteludynamiikasta  perustuu  luokittelemalla
tehtyyn  analyysiin  suunnitteluvaraa  avaavista  ideoista,  mutta  myös  työpajojen
suunnittelutyöhön,  havainnointiin  ja  ”pikaanalyysiin”,  jota  tehtiin  työpajojen  aikana,
välittömästi  työpajojen  jälkeen  ja  työpajojen  välillä.  Myös  loppuraportteja  varten  (A.
Jokinen  ym.  2007  ja  A.  Jokinen  ym.  2010b)  varten  analysoimme  työpajaaineistoja
yhdessä,  mutta  aineisto  oli  sen  verran  suuri  ja  loppuraporteilla  kiire,  että  analyysi  jäi
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siinä  vaiheessa  väistämättä  pintapuoliseksi.  Olemme  myöhemmin  myös  pitäneet
erilaisilla  kokoonpanoilla  ns.  datasessioita66,  joissa  kuuntelimme  valikoituja  aineisto
otteita  litteraatit  käsissämme  ja  keskustelimme  siitä,  miten  tulkitsemme  kuultua.
Datasessiot  olivat  havainnollisia  ja  opettavaisia,  vaikka  (tai  juuri  siksi,  että)  monesti
olemme  datasessioissa  olleet  eri  mieltäkin  tulkinnoista.  Tässä  väitöskirjassani  otan
luonnollisesti  itse  täyden  vastuun  analyysimenetelmästä  ja  sen  tuloksista,  mutta  olen
syvästi  kiitollinen  kaikille  niille  kollegoille,  jotka  ovat  osallistuneet  aineiston
analysointiin datasessioissa ja aiheen mietiskelyyn seminaareissa ja muualla.

Käsittelen  seuraavissa  luvuissa  suunnitteluvaran  kannalta  tärkeimpiä  uusia  ideoita,
joita  kehitettiin  laajemmin  hankkeissa  ja  tarkemmin  työpajakeskusteluissa.  Tässä
suunnitteluvaraa  laajentavien  ideoiden  kehittelyssä  on  siis  ollut  tärkeää
työpajakeskusteluiden  ja  tutkijatyön  vuorovaikutus.  Erityisesti  työpajojen  alustuksissa
mutta myös työpajoja edeltävissä työseminaareissa ja esimerkiksi työpajasarjojen välillä
järjestetyssä seminaarissa ja julkaistussa loppuraportissa (A. Jokinen ym. 2007), tutkijat
heittivät  toimijoille  omia  ideoitaan  suunnitteluvaran  laajentamisen  ja  yhteistyön
muodoista.  Jokaisesta  työpajakeskustelusta  myös  ammennettiin  aineksia  aina
seuraavaan  työpajaan.  Osan  ideoista  ja  uusista  tulkinnoista  voi  tunnistaa  olevan
lähtöisin  tutkijoiden  alustuksista  ja  puheenvuoroista.  Toisaalta  tutkijoiden  ideoilla  ei
olisi  mitään  merkitystä,  ellei  niitä  otettaisi  vastaan,  maisteltaisi,  muunneltaisi  ja
kehiteltäisi  keskustelijoiden  kesken.  En  siis  katso  olevan  hedelmällistä  vetää  rajaa
tutkijoiden  piirissä  ja  työpajoissa  syntyneiden  ideoiden  väliin,  ei  pelkästään  sen
mahdottomuuden vuoksi, vaan myös siksi, että  tätä  ideointityötä tehtiin työpajoissa  ja
myös  työpajojen  välissä  tutkijoiden  ja  muiden  osallistujien  kesken  yhdessä  ja
yhteistyössä.

Olen luokitellut ja teemoitellut suunnitteluvaraa avaavia ideoita aineistostani NVivo
2.0  ohjelman67  avulla.  Luokittelu  on  luonnollisesti  jonkin  verran  elänyt  analyysin
aikana,  mutta  loppujen  lopuksi  olen  päätynyt  seuraavaan  luokitteluun  joka  kuvaa
suunnitteluvaraa avaavia ulottuvuuksia eli uusia tulkintakehyksiä:

(1)  Ekologiset mahdollisuudet: esimerkiksi liitooravan elinympäristövaatimukset.
(2)  Juridiset mahdollisuudet: esimerkiksi lainsäädäntö ja hallinnolliset ohjeet.
(3) Maankäytön  suunnittelun  keinovalikoima:  esimerkiksi  kunkin

suunnittelutapauksen  tapauskohtainen  suunnitteluvara,  kaavamääräykset,
kaavarajaukset, kaavateksti, kaavamerkinnät, eri toimintojen yhdistäminen
kaavassa ym., luontoselvitykset.

66 Datasessioformaatista kiitän Tampereen yliopiston Rebel Base tutkijayhteisössä tapaamiani
keskusteluntutkijoita Inka Koskelaa ja Sanna Raudaskoskea, jotka kertoivat tästä menetelmästä meille.
67 NVivo on kvalitatiivisen analyysin apuväline, tietokoneohjelma, jonka on tehnyt QSR International. Itse olen
käyttänyt sitä pääasiassa litteroidun aineiston luokitteluun.
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(4) Luonnonhoidon  ja  luonnonsuojelun  keinovalikoima:  esimerkiksi
metsänhoidollisten  keinojen  hyödyntäminen,  uuden  liitooravalle
soveltuvan elinympäristön ja sen elementtien luominen (esim. pöntöt).

(5) Yhteistyö:  esimerkiksi  yhteistyön  (seudullinen,  kuntien  välinen,  eri
toimijoiden  välinen… )  hyödyntäminen  liitooravan  suojelussa,
kaavahankkeiden aikainen vuorovaikutus osallisten kanssa.

Luokittelu  ei  ole  olemassa  aineistossa  ennen  tulkitsevaa  tutkijaa,  vaan  olen
luokittelun  itse  luonut  ja  se palvelee  ideoiden  ja keskustelun kuvauksen  lisäksi näiden
eri  teemojen  syvempää  käsittelyä  ja  analyysiä  nimenomaan  suunnitteluvaran
laajentamisen  kannalta.  Maartje  Van  Lieshout  ym.  (2011)  kutsuvat  samantyyppistä
ratkaisua teoreettiseksi  jäsennykseksi  (theoretical  division). Monien keskustelujaksojen tai
lausumien kohdalla ei ollut helppoa päättää, mihin luokkaan ne kuuluisivat, ja koodasin
joitakin  kohtia  useampaan  luokkaan.  Olisin  voinut  ylipäätään  luokitella  aineistoa
monella muullakin tavalla (ja monenlaista  luokittelua olen myös kokeillut), esimerkiksi
keskittymällä enemmän itse keskustelun dynamiikkaan.

 Olen siis analysoinut sitä, miten ryhmäkeskustelussa aihe eli  liitooravaongelma  ja
sen ratkaisut kehystetään ja miten ne kehystyvät uudestaan. On huomattava, että aineistoni
avulla  ei  ole  kuitenkaan  mahdollista  analysoida  suunnitteluvaran  kehystämisen
muuttumista  työpajakeskustelujen sisällä. Tämä  johtuu  siitä,  että  työpajat  itsessään
(ulkoisen  kehystämisen  kautta  (ks.  luku  3.2.2))  olivat  tilanteita,  joissa  eksplisiittisenä
tarkoituksena oli keksiä yhdessä jotain uutta  ja pyrkiä jättämään vanhat ennakkoluulot
syrjään  heti  alussa.  Keskustelun  kehykset  olivat  siis  tietyllä  tavalla  uudet  heti  ensi
minuuteista  lähtien (vaikka vanhoihinkin kehyksiin  toki palattiin aika ajoin), kun  liito
oravan  suojelua  lähestyttiin  yhteisenä  ongelmana.  Keskustelutilanteen  luonne  ja
dialogisen  keskustelun  periaatteet  tuotiin  esille  heti  fasilitaattorin  alustuksessa.  Tällä
pyrittiin  vaikuttamaan  osanottajien  enemmän  tai  vähemmän  julkilausuttuun
mietiskelyyn  siitä,  ”millainen  tilaisuus  tämä  oikein  on  ja  miten  ja  mistä  täällä
keskustellaan?”  (ks.  Hajer  2009,  58).  Työpajojen  sisällä  tapahtuvan  kehysten
muuttumisen seuraaminen ei ollut mahdollista myöskään sen vuoksi että vuoden 2006
työpajoja ei nauhoitettu kokonaan.

Löytämäni  suunnitteluvaraa  avartavat  kehykset  eivät  kenties  heti  siinä
keskustelunhetkessä  tai  työpajasarjankaan  aikana  muuttuneet  jaetuiksi,  kaikkien
yhteisiksi  kehyksiksi,  mutta  niillä  on  potentiaalia  avartaa  suunnitteluvaraa  legitiimillä
tavalla. Legitiimillä tarkoitan tässä kehyksen sisällön osalta niitä varsin väljiä rajoja jotka
olivat  myös  hankkeiden  peruslähtökohtia:  Otetaan  liitooravien  suojelu  vakavasti,
mutta  otetaan  myös  eri  toimijoiden  muut,  suojelun  kanssa  potentiaalisesti  jossain
määrin  erisuuntaisetkin  intressit  vakavasti.  Esimerkiksi  liitooravien  poistaminen
direktiivistä  ja  suojelun  lopettaminen  ei  olisi  ollut  tästä  näkökulmasta  legitiimi  tapa
laajentaa  suunnitteluvaraa,  mutta  ei  myöskään  se,  että  esimerkiksi  kaupungin  kasvu
lopetetaan.
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Olen  arvioinut  lausumia  nimenomaan  suunnitteluvaraa  avaaviksi  siten,  että
ensinnäkin  avartamisen  potentiaali  näkyy  suhteessa  muuhun  (edellisissä  luvuissa
esiteltyyn) aineistoon. Tätä havainnollistaakseni tiivistän työpajakeskusteluja edeltäneet,
suojelun  hallintaa  vaikeuttaneet  ja  konfliktoitumista  edistäneet  kehykset  väitöskirjani
alkupuoliskon aineistosta seuraavasti:

· ”Luontodirektiivi vaatii liitooravan ehdotonta suojelua joka paikassa”
· ”Talousmetsiä tulee hoitaa harventamalla, avohakkaamalla ja huolehtimalla

metsän uudistumisesta”
· ”Liitooravalle varattava suojelualue on pieni”
· ”Kaupunkiseudun  täytyy  kasvaa,  lisää  asuntoja,  työpaikkoja  ja

liikenneyhteyksiä on suunniteltava nopealla aikataululla”
· ”Liitooravat  tulee  ottaa  huomioon  kaikissa  maankäytön  suunnittelun

vaiheissa”
· ”Liitooravaselvityksiä tulee tehdä aina kun tilanne muuttuu”
· ”Liitoorava  tarvitsee vanhahkoja,  luonnonmukaisia kuusivaltaisia metsiä,

jotka ovat häviämässä ja joita täytyy suojella”
· ”Liitooravametsiä hoidetaan parhaiten jättämällä ne rauhaan”
· ”Toimijat pyrkivät ratkaisemaan ongelmat omassa piirissään”

Toiseksi  suunnitteluvaraideoiden uutuus,  innovatiivisuus  ja  avartavuus näkyi  myös
ajoittaisena  keskusteluun  osallistujien  itsensä  eksplisiittisesti  huomaamana  lausumien
rohkeutena tai uutuutena, josta esitän aineistoesimerkkejä myöhemmin.

Käsittelen  tässä  luvussa  työpajoja  ja  työpajaaineistoa  siis  suunnitteluvaran
avaamisen  tutkimuskysymyksen  kautta    olen  analysoinut  millaisia  suunnitteluvaraa
avaavia  ideoita  työpajakeskusteluissa  esitettiin.  Tämän  luvun  loppu  jakautuu  neljään
alalukuun.  Koska  keskusteluaineiston  hankkimis  ja  luomistavalla  on  suuri  merkitys
keskustelun sisältöön ja koska nimenomaan tähtäsimme siihen, että dialogiset työpajat
muuttaisivat liitooravasta  keskustelemisen  tapaa  ja  sisältöjä,  kuvaan  seuraavassa
alaluvussa 6.2 lyhyesti työpajojen järjestelyjä. Sen jälkeen luvussa 6.3 analysoin työpaja
aineistosta  tuotettuja  suunnitteluvaran  avartamisen ulottuvuuksia. Luvussa 6.4  arvioin
aineiston  hankkimisen  menetelmäämme,  koska  menetelmän  päämääränä  oli
nimenomaan  muuttaa  keskustelun  kehyksiä.  Analysoin  työpajojen  onnistumista
dialogisuudessa  ja  keskustelun  kehysten  muuttumisessa  ja  sitä,  mistä  onnistumiset  ja
epäonnistumiset  mahdollisesti  johtuivat.  Viimeisessä  luvussa  6.5  esitän  yhteenvedon
suunnitteluvarasta ja sen avartamisesta.
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6.2 Dialogityöpajojen suunnittelu ja toteutus

Judith  E.  Innesin  ja  David  Booherin  mukaan  (2010,  41)  yhteistoiminnallisia
prosesseja  käsitellään  liian  usein  ”mustina  laatikoina”  –  keskustelutilanteiden
dynamiikkaa,  rakennetta,  osallistujakoostumusta  ja  menetelmiä  ei  useinkaan  eritellä.
Innesin  ja  Booherin  mukaan  kuitenkin  juuri  näiden  elementtien  kautta  määrittyy
keskustelutilanteen luonne – onko se ns. aito keskustelutilanne vai esimerkiksi prosessi,
jonka  tarkoituksena  on  manipuloida  keskustelijoita  päätymään  suotuisaan
lopputulokseen  (emt.).  Tämän  alaluvun  tarkoituksena  onkin  avata
työpajajärjestelyjemme ”mustaa laatikkoa”.

Työpajoja  pyrittiin  suunnittelemaan  siten,  että  ne keskittyisivät aiheeseen,  eli  liito
oravakysymykseen,  mutta  samalla  säilyttäisivät  mahdollisuuden  moniäänisyyteen  ja
dialogisuuteen sekä siitä syntyvään potentiaaliin. Työpajoilla oli myös tutkimuksellinen
tavoite,  eli  kehysten  muuttumisen  ja  dialogiprosessin  tutkiminen,  mutta  jännitettä
työpajojen  tutkimuksellisten  ja  käytännöllisten  tavoitteiden  välillä  ei  juuri  ollut.
Käytännöllinen tavoite (liitooravaongelmien käsittely dialogisesti) meni suunnittelussa
tutkimustavoitteen  edelle  –  myös  siksi  että  käytännön  tavoitteen  kannalta
epäonnistunutkin työpaja tuottaisi kuitenkin aineistoa tutkimustarpeisiin.

David  Laws  ja  Martin  Rein  (2003,  173)  toteavat,  että  uudelleen  kehystäminen
onnistuu  parhaiten  kun  se  perustuu  käytännön  toimijoihin  ja  heidän  kokemuksiinsa,
ymmärrykseensä ja aktiiviseen osallistumiseensa. Dialogityöpajoihin päätettiinkin valita
osallistujiksi  liitooravan  kannalta  keskeisiä  kaupunkiseudun  toimijoita,  joilla  olisi
käytännön  näkökulmaa  liitooravakysymykseen.  Työpajoissa  oli  kerrallaan  5 9
henkilökohtaisesti  kutsuttua  osallistujaa,  jotka  edustivat  mahdollisimman  erilaisia
intressejä  kaupunkiseudun  maankäytössä.  Heidän  lisäkseen  tutkijat  osallistuivat
työpajoihin tasavertaisina jäseninä. Aineistoliitteen työpajaosiossa on eritelty työpajojen
osallistujien  taustat  ja  nimetty  heidän  taustaorganisaationsa.  Työpajojen  osallistujat
tunsivat  osaksi  toisensa,  kuka  enemmän  kuka  vähemmän,  mutta  osa  oli  toisilleen
vieraita.  Mukaan  kutsuttiin  myös  muutamia  henkilöitä,  joiden  tiedettiin  edustaneen
jyrkästi  vastakkaisia  osapuolia  toteutuneissa  liitooravakonflikteissa.  (A.  Jokinen  ym.
2007, 16–17.)

Kevään  2006  kolmeen  ensimmäiseen  työpajaan  kutsuttiin  aina  eri  henkilöt,  sillä
tavoitteena  oli  koota  mahdollisimman  paljon  erilaisia  näkökulmia  ja  eri  tahoilla
kehittymässä  olevia  liitooravan  suojeluun  liittyviä  ideoita,  joita  käytettiin  yhteisessä
jatkokehittelyssä  neljännessä  työpajassa.  Neljäs  työpaja  pidettiin  syksyllä,  ja  siihen
kutsuttiin  kaikki  edellisiin  työpajoihin  osallistuneet.  Osa  heistä  pääsi  osallistumaan,
minkä  lisäksi  kolme  varahenkilöä  saapui  estyneiden  tilalle.  Kaikkiaan  vuoden  2006
työpajoihin osallistui 24 henkilöä tutkijoiden lisäksi. (A. Jokinen ym. 2007, 16–17.)

Vuoden  2009  kolme  työpajaa  järjestettiin  talvella  tiiviissä  tahdissa,  työpajoja
järjestettiin kahden viikon välein. Osallistujiksi pyrittiin valitsemaan jälleen tärkeimpien
tahojen  toimijoita,  mutta  henkilöitä,  jotka  pystyisivät  tulemaan  kaikkiin  kolmeen
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työpajaan, koska tällä kertaa halusimme pitää osallistujaryhmän suurin piirtein samana.
Osallistujakoostumusta  muutettiin  myös  edellisen  työpajasarjan  ja  vuonna  2007
tehtyjen arviointihaastattelujen perusteella, ja päätimme kutsua työpajoihin yhden sijaan
kaksi  edustajaa  luonnonsuojelujärjestökentältä.  Luonnonsuojelujärjestöillä  ei  ole
formaalia  valtaa  maankäytössä,  ja  vuoden  2007  arviointihaastatteluissa  he  kokivat
olevansa altavastaajan asemassa ja ”yksin”.

Vuoden 2009 työpajoissa fokus oli alun perin jonkun verran erilainen kuin vuoden
2006  työpajoissa.  Työpajoja  haluttiin  järjestää  kaukokartoitushankkeen  alla  kahdesta
syystä.  Ensimmäinen  syy  oli  sama  kuin  vuoden  2006  työpajoissa  –  haluttiin  jatkaa
aloitettua  työtä,  yhteistyön  ja  ideoiden  luomista,  ja  lisäksi  valmistella  jotain
konkreettisempaa  liitooravan  suojelutoimiin  liittyvää  yhteistyöhanketta.
Yhteistyöhankkeen  mahdollistajana  nähtiin  kevään  2009  uusi  METSOhankehaku68.
Toiseksi hankkeessa  laaditut uudenlaiset kartat  (ks. A. Jokinen ym. 2010b; työpajoissa
käytetyt  kartat  liitteessä  3)  nähtiin  yhteistyöhankkeen  muodostamisessa  tärkeänä
työvälineenä.  Uusien  karttojen  käyttäjäystävällisyyden  ja  käyttöönoton  vuoksi  nähtiin
tärkeäksi osallistaa tulevia kartan käyttäjiä niiden arviointiin ja luomiseen.

Vuosien  2006  ja  2009  työpajat  olivat  järjestelyiltään  jonkin  verran  toisistaan
poikkeavia.  Kokonaisia  työpajasarjoja  ei  suunniteltu  tarkasti  etukäteen,  vaan  niitä
suunniteltiin pikemminkin adaptiivisesti (ks. myös Innes & Booher 2010, 106): jokainen
pidetty työpaja ja sen nopea jälkianalyysi vaikutti seuraavaan työpajaan, jota alettiin heti
suunnitella.  Havaittuja  järjestelyjen  virheitä  pyrittiin  korjaamaan  ja  hyviä  käytäntöjä
jatkettiin. Työpajat rakentuivat kuitenkin pääosin niin, että jokaisessa työpajassa oli 1 3
tutkijan  tai  fasilitaattorin  pitämää  alustusta  (alustukset  koskivat  esimerkiksi
dialogisuuden  filosofiaa,  suunnitteluvaran  elementtejä  ja  yhteistyön  visioita)  sekä
huolellisesti  valmisteltuja  keskustelutehtäviä.  Keskustelutehtäviin  vastattiin  yleensä
pienryhmissä, missä käyty keskustelu purettiin koko ryhmälle. Useimmissa työpajoissa
oli  myös  esittelykierros  ja/tai  palautekeskustelu  (tai  palautelomakkeet  jaettiin
jälkeenpäin),  parissa  työpajassa  pidettiin  pienryhmäkeskustelujen  sijasta  tai  lisäksi
keskustelutehtävä  koko  ryhmälle.  Järjestelyt  muistuttavatkin  ns.  työkonferenssin
toteutusrunkoa  (Leinonen  &  Heiskanen  2011,  235–256).  Keskustelutilanteen
fyysisetkin  puitteet  vaikuttavat  keskusteluun  joten  työpajojen  käytännön  järjestelyihin
kiinnitettiin  erityistä  huomiota,  pyrimme  esimerkiksi  valitsemaan  miellyttävän,  ”ei

68 METSO eli EteläSuomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma rakentuu vapaaehtoiseen suojeluun
perustuvista suojeluhankkeista, ja sitä rahoittavat maa ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö.
Toukokuussa 2007 edellisen hankkeen ohjausryhmän keskeiset henkilöt olivat käyneet ympäristöministeriössä
tapaamassa luonnonsuojelusta vastaavia henkilöitä, keskustelemassa hankkeen jatkumisesta ja esimerkiksi
mahdollisuudesta valmistella kokeiluhanketta ekologisesta kompensaatiosta Tampereen kaupunkiseudulla.
Edellisen hankkeen tuloksiin ja uuteen hankkeeseen suhtauduttiin myönteisesti, ja ministeriöstä oli ehdotettu
hakemuksen tekemistä.
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luokkahuonemaisen”  tilan  yliopistolta,  ja  tilasimme  täyttävän  välipalatarjoilun69.
Liitteestä 3 löytyvät työpajoissa käytetyt tehtäväaineistot.

Fasilitaattorin  roolina  oli  kuljettaa  työpajaa  eteenpäin,  pitää  huolta  ohjelman
toteuttamisesta  aikataulun  mukaan  ja  tarpeen  mukaan  käyttää  fasilitoivia
puheenvuoroja  esimerkiksi  keskustelun  selkeyttämiseksi  tai  palauttamiseksi  aiheeseen.
Tutkijoiden  roolina  oli  alustusten  lisäksi  osallistua  keskusteluihin  tutkijan  roolissaan,
omana itsenään, mutta pidättäytyen dominoimasta tai liikaa ohjaamasta keskustelua.

6.3 Suunnitteluvaran avartamisen viisi ulottuvuutta

6.3.1  Ekologiset mahdollisuudet

Liitooravan suojelun suunnitteluvaran ekologisilla mahdollisuuksilla tarkoitan liito
oravan  elintapoihin  ja  elinympäristöön  liittyvää  uudelleen  kehystämistä.  Liitoorava
kehystyy  uudelleen  ihmisen  naapuriksi  ja  ihmisen  muokkaamissa  metsissä  viihtyväksi
eläimeksi.  Tätä  vuonna  2012  kirjoittaessani  nämä  tähän  nostamani  tulkinnat  eivät
välttämättä  tunnu  enää kovin uusilta,  mutta  koko väitöskirjaprojektini kaaren mitassa
on  nähtävissä  miten  käsitys  liitooravasta  on  muuttunut  ja  tavallaan  piilossa  ollut
paikallinen  tieto  liitooravan  ”urbaaniudesta”  on  vakiintunut  myös  tutkimustiedon
avulla.

Suunnitteluvaran  avartamistyössä  kulmakivenä  on  ollut  liitooravan  suojelun
parantaminen,  ei  siis  heikentäminen  eikä  porsaanreikien  etsiminen.  Näin  ollen
suojelubiologinen asiantuntemus liitooravasta on ollut hankkeissamme se  lähtökohta,
josta  suunnitteluvaraa  lähdettiin  avaamaan.  Ensimmäiseen  hankkeeseen  kuului
luonnontieteellinen  osio,  jossa  tutkittiin  suunnitteluvaran  ekologisia  reunaehtoja  (A.
Jokinen  ym.  2007).  Marko  Schrader70  kartoitti  yksityiskohtaisesti  liitooravan
esiintymisalueet  tutkimusalueella71.  Jälkimmäisessä  hankkeessamme  Ari  Nikulan
laatimaa,  satelliittikuviin  perustuvaa  elinympäristömallia  tehtäessä  havaittiin,  että
(pienten) peltojen laikkutiheys ja asutuksen läheisyys korreloi mallissa positiivisesti liito
oravan esiintymistodennäköisyyden kanssa (A. Jokinen ym. 2010b, 36–38).

69 Tästä Judith E. Innesin ja David E. Booherin (2010, 98) kirjassa on valaiseva esimerkki: Eräässä
vuorovaikutusprosessissa järjestävällä taholla ei ollut lupaa järjestää ruokailua, joten ruokaaikaan järjestetyissä
kokouksissa osallistujat olivat kiukkuisia ja heillä oli kiire lopettaa kokous ja lähteä pois. Ruokaa koskevat
järjestelytkin ovat merkityksellisiä, esimerkiksi ruoka ja kahvitauoilla tapahtuva informaali seurustelu helpottaa
toimijoiden tutustumista toisiinsa (Innes & Booher 2010, 98).
70 Schraderin ympäristöbiologian pro gradu työ valmistui 2011 (Schrader 2011).
71 Tutkimusalue oli 52 km2:n laajuinen Tampereelta Kangasalle ulottuva metsävaltainen vyöhyke, jossa on
asuinalueiden keskittymiä, vilkkaita liikenneväyliä ja uusia maankäyttösuunnitelmia (ks. kartta A. Jokinen ym.
2007, 13).
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 Projektiseminaarien  ja  työpajojen  alustuksissa  liitooravan  pärjäämistä  ihmisen
lähellä  on  pidetty  esillä,  ja  se  on  ollut  yksi  tutkimus  ja  kehityshankkeiden
lähtökohdista.  Siitä  huolimatta  oli  tärkeää,  että  asiasta keskusteltiin  työpajoissa  ja  että
tämä  tulkinta  yleisesti  ottaen  hyväksyttiin  suunnitteluvaran  laajentamisen
lähtökohdaksi. Luonnonsuojeluaktiiveja edustaneet tahot eivät käyttäneet tätä tulkintaa
omassa  puheessaan  vielä  vuoden  2006  työpajojen  aikana,  mutta  eivät  tulkintaa
aktiivisesti kiistäneetkään72.

Jo  vuoden  2006  ensimmäisessä  työpajassa  keskusteltiin  siitä,  että  liitoorava  ei
tarvitse  liikkumiseensa  välttämättä  valtavan  leveitä  käytäviä.  Seuraavassa  sitaatissa
puretaan  pienryhmässä  ratkottavana  olleen  kuvitteellisen  kaavoitustehtävän
(”Pahkalinna”, ks. liite 3) tulosta koko ryhmälle:

[… ]  jos  ajatellaan  tämmösen  liitooravan  liikkumista,  niin  kuinka,  minkälaista
puustoo se tarvii liikkuliikkumisväylälleen ja kuinka leveitä väyliä. Jah, oltiin sen
verran rohkeita, et todettiin, ettei, ei välttämättä hirveen suuria yhtenäisiä alueita,
että  kapeahkot  käytävät  riittävät  jopa  pesimiseen,  saatikka  sitte  liikkumiseen  ja
nyt  ylipäätään  tää  liikkuminen  tapahtuu  yhtä  hyvin  nuoressa  metsässä,
periaatteessa  taimikossa yhtälailla kuin sitten missä on  toi hyvin  iäkästä metsää,
ettei  se  sitä  liikkumista  estä  vaikkei  siellä  korkeita  puita  oo.  Taikka  sitä  kork,
järeetä puustoo tarvita oikeestaan muuta ku jos tehdään kuuseen pesää tai sitten
toisaalta niin että tarvitaan jonkun leveemmän väylän tai aukon ylitystä. Näin me
ainaki toivottiin. Että käytännössä ei välttämättä  tämmönen liituri ei välttämättä
hirveen  suuria  varauksia  sitten  kaavaan  tarttis.  Jos  se  pystytään  oikein
suunnittelemaan. Tämmönen ajatus meillä siinä vyöry. Saa nähä, mitä liitoorava
tutkijat sit on... mieltä.
(Kunnan ympäristöviranomainen A,  purkukeskustelu, työpaja 1/2006)

Tässä  sitaatissa  uuden  tulkinnan  uutuus  ja  rohkeus  tunnustettiin  myös
eksplisiittisesti (”oltiin  sen verran rohkeita”),  ja asian  tulkinnallisuuskin oli selkeästi  läsnä:
”Näin  me  ainaki  toivottiin”,  ”Saa  nähä  mitä  liitooravatutkijat  sit  on…   mieltä”.  Tulkinta
esitetään  puheenvuorossa  yhteisenä: ”Tämmönen  ajatus  meillä  siinä  vyöry”.  Merkkeinä
tulkinnan hyväksymisestä voidaan pitää sitä että tulkintaa ei kyseisestä puheenvuorosta
jatkuneessa  yhteiskeskustelussa  kiistetty,  vaan  sitä  vahvistettiin  maanomistajan  ja
metsäkeskuksen  luonnonhoidonasiantuntijan  kommenteilla  ja  anekdooteilla.  Tutkija
tarkensi, että liitooravalle sopivaa elinympäristöä täytyisi kuitenkin kokonaisuudessaan
löytyä tarpeeksi.

Toinen  liitooravan  ekologiaan  liittyvä  ja  keskustelun  sisällä  läheisesti  edelliseen
liikkuvuusasiaan  liittynyt  uusi  keskustelun  kehys  oli  se,  ettei  liitoorava  tarvitse
välttämättä täysin luonnontilaisia metsiä:

72 Toisaalta näistä työpajakeskusteluista ei ole nauhoitettu kaikkia keskusteluja.
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[… ]  Ja  kun  kyseessä  ei  oo  kumminkaan  oo  semmonen,  semmonen  laji,  joka
vaatii  mitään  luonnontilaisia  metsiä,  että  kunhan  on  niitä  pesäkoloja  ja  sitten
lehtipuustoo ruokailupuiksi, niin, ja jonkun sortin kulkuyhteys, niin eihän se siinä
mielessä hankala otus olisi, että… [… ]
(Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija, yhteiskeskustelu, työpaja 1/2006)

Tällainen  näkemys  liitooravan  elintavoista  avaa  näkymiä  uudenlaisten
suojelukeinojen käyttöön siten, että enää ainoa suojelun vaihtoehto ei ole liitooravien
asuttamien  alueiden  täydellinen  rauhoittaminen  esimerkiksi  luonnonsuojelualueiksi  –
liitoorava pärjää myös metsissä, jotka eivät ole täysin luonnontilaisia.

Vuoden 2009  työpajoissa  ekologisten mahdollisuuksien kehys  näkyi  keskusteluissa
ensinnäkin  esillä  olleiden  karttojen  kautta.  Ensimmäisessä  työpajassa  esillä  ollutta
pikselikarttaa  (Liite  3,  kartta  3  –  ks.  kuitenkin  karttojen  ongelmat  luvussa  6.4.1)
pidettiin  positiivisena,  jopa  yltiöpositiivisena  –  liitooraville  näyttäisi  olevan  runsaasti
elinympäristöä.  Liitooravalle  sopivaksi  luokitellun  alueen  keskittymistä  peltojen  ja
asutuksen  läheisyyteen  pidettiin  oikeana  tuloksena,  vaikkeivät  pienipiirteiset  erot
työpajassa esillä olleessa kartassa näkyneetkään:

[… ] Miten sen nyt sanoisi? Että, kun on tämmönen yhtenäinen metsäalue, missä
sitten on, on tämmönen joku tummanvihree, et siellä on semmosta vanhempaa
metsää.  Mut  siellei  tosiaan  välttämättä  sitten  niin  paljon  sitte  loppuviimes  sitä
liitooravaa  sitte  voi  havaita  havaita  maastossa  olevan,  [… ]  tyypillisesti  on
tämmösillä  valosilla  pellonreunusmetsillä,  metsäympäristöillä  ja
metsäsaarekkeilla,  että  siellä  siellä monesti  sitten on  se  liitooravapesäpaikka,  ja
liitooravan  jätöksiä  löytyy varsinki  runsaasti,  vaikka  siinä  olis  vieressä  laajempi
metsäalue, missä niinku näyttäs, että siellähän sitä vapaata aluetta on. Mutta sitte
siellähän  sitä  sitten  ei  ookkaan,  vaan  se  on  siinä  ahtaassa  jossain  pienessä…
pienessä pläntissä sitte se pesäpaikka.
(Konsulttibiologi, yhteiskeskustelu kartasta, työpaja 1/2009)

Erityisesti  vuoden  2009  ensimmäisessä  työpajassa  keskusteltiin  myös  liitooravien
liikkumismahdollisuuksista,  ja pienryhmässä  esitettiin näkemys  että kartalta voi  nähdä
vain  päälinjoja  liikkumisyhteyksistä  mutta  ei  sitä,  missä  liitoorava  oikeasti  liikkuu.
Tämä  on  sekä  mittakaavakysymys  että  seikka  joka  liittyy  eläimen  perimmäiseen
arvoituksellisuuteen.  Liitoorava  pystyy  käyttämään  jopa  piha  ja  tienvarsipuustoa
liikkumiseen  (I.K.  Hanski  ym.  2011)  ja  liitämään  sopivissa  kohdissa  70  metrinkin
matkan  esimerkiksi  tien  yli  (Selonen  &  I.K.  Hanski  2003).  Näin  kapeita  yhteyksiä  ei
kuitenkaan  pystytä  merkitsemään  koko  kaupunkiseutua  kattavalle  kartalle.  Toisaalta
liitooravalle voidaan suunnitella kulkureittejä kaavakartalle, mutta loppujen lopuksi ne
valitsevat kulkureittinsä itse.
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Liitooravaa  pidettiin  vuoden  2009  työpajoissa  myös  sateenvarjolajina,  eli  lajina,
jonka  suosimassa  elinympäristössä viihtyy muitakin  tärkeitä,  suojeltavia  tai harvinaisia
lajeja.

Mut  onhan  se  siis,  niinkun  tässä oli  aikasemmin puhe,  niin  kyllähän  liito,  liito
orava  on  semmonen  selkee  indikaattorilaji,  [… ]  jos  niinku  metsien  suojelua
aattelee. Ainakin kuusivaltasia mettiä ja tämmösiä niinku rehevämpiä metsiä, niin
kyllä  se  on  aika,  aika  hyvä  laji  siinä  mielessä,  että…   mikä  se  nyt  on  se  hieno
termi,  sateen,  sateenvarjolaji  tai  muu,  et  semmonen,  että  jos  on  jossain  liito
oravaa, niin sit siellä on…  tai voidaan ajatella, et sielä on paljon muutakin, [… ]
(Luonnonsuojeluaktiivi E, työpaja 1/2009, yhteiskeskustelu)

Liitooravan  toimimista  sateenvarjolajina  on  tutkittu  PohjoisSuomessa,  ja  ainakin
siellä  se  saattaisi  olla  sateenvarjolaji  (Hurme  ym.  2008b).  Sateenvarjolajina  liitoorava
saisi  lisää  symbolista  painoarvoa  ja  arvostusta  (ks.  Lorimer  2007)    –  se  ei  olisi  enää
”vain  liitoorava”,  vaan  sen  elinympäristöjä  suojelemalla  voitaisiin  saada  muitakin
suojeluhyötyjä.

 Yksi  liitooravan  suojelun  peruskeinoa,  metsän  silleen  jättämistä,  kyseenalaistava
kehys  tuli  keskusteluun  vuoden  2009  kolmannessa  työpajassa,  kun  osallistuja  kysyi
pienryhmäkeskustelussa  säilyykö  liitooravalle  soveltuva  metsäalue  soveltuvana  ilman
metsänhoitotoimenpiteitä. Keskustelijat pohtivat, että sekametsät yleensä kuusettuvat ja
lehtipuut kuolevat, mutta todettiin, että rantametsissä voi lehtipuusto säilyä pitkäänkin.
Kysymys  on  varsin  tärkeä  –  jos  metsä  voi  luonnostaan  vanheta  liitooravalle
sopimattomaksi,  olisi  tiheiden  vanhojen  kuusikoiden  uudistaminen  tarpeen  liito
oravienkin kannalta. (Virkistyskäytön kannalta sitä pidetään jo tarpeellisena – valoisuus
lisääntyy, puusto uudistuu eikä kaadu ulkoilijoiden päälle (esim. Granholm ym. 2012).)
Jos  taas  metsä  ei  hoitamattomanakaan  vanhene  liitooravalle  sopimattomaksi,  metsän
vanhaksi  kasvattaminen  luultavasti  lisäisi  muitakin  luontoarvoja  lahopuun  ym.
muodossa. Kolmas vaihtoehto on tietenkin se, että vaikka liitooravalle sopiva metsä ei
vaatisikaan  hoitoa,  liitoorava  ei  välttämättä  kärsisi  metsänhoidosta.  Tähän  asiaan  ei
löydy  vastausta  esimerkiksi  tutkimuskirjallisuudessa.  Kysymys  heijastaa  myös
luontofilosofisia  kysymyksiä:  tarvitseeko  luonto  –  tässä  kuusimetsä  ja  liitoorava  –
ylipäätään  ihmisen  hoitoa  vai  pärjääkö  se  paremmin  itsekseen  (ks.  A.  Jokinen  2004,
52)?

Tällaiset  luontofilosofiset  erot  näkyivät  myös  haastatteluissa.  Esimerkiksi  vuonna
2007  haastattelin  kahta  kaavoituksen  parissa  työskentelevää  henkilöä,  joiden
näkemykset  luonnonsuojelusta  maankäytön  suunnittelussa  menivät  ristiin.  Toisaalta
luonto  nähtiin  herkkänä  ja  ainutlaatuisena  elementtinä,  johon  kohdistuneita  vääriä
ratkaisuja  voi  olla  vaikea  tai  jopa  mahdotonta  korjata  toisin  kuin  infrastruktuuriin
kohdistuvia:
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[… ] Mutta tietenkin nää luontoasiat on siinä sitte se…  se semmonen …  herkin
asia  sitte  siinä  suunnitteluvarassa  [… ]  et  siinä  jos  sitte  tehdään  niitä  vääriä
ratkasuita  niin  sitte  helposti  tuota  niin  tuhotaan  aika  paljo.  Mutta  joissaki
kunnallistekniikan  rakentamisessa  nii  se    pystytään  sillä  tekniikalla  sitte  kyllä
oikaseen,  jos  sinne  tulee  joku  pieni…   koukku  [… ]  et  luontoasioissa  sitä  ei
välttämättä saada niinku takasi, jos tekee sen väärän ratkasun. Et sillai mää koen
sen niinku haastavimpana.
(Kaavoitusarkkitehti A, haastattelu 2007)

Toisaalta taas metsä ja  liitoorava nähtiin dynaamisina ja plastisinakin elementteinä
maankäytön suunnittelussa:

[… ] Et  kyl  mä  sen  varmaan  sillon niinku  ensisijaisesti...  ymmärsin  sillä  tavalla,
että  tää  suunnitteluvara  hh  voi  löytyä  niinku  siitä,  et  se  on  ensinnäki  liikkuva
otus, joka voi muuttaa paikasta toiseen, jos on tämmösiä sopivia elinympäristöjä.
Ja  sit sit  tota  tähän metsän kehitykseen, että  se, kun metsä koko ajan muuttuu,
eikä oo semmonen staattinen, että näistä kahdesta vois  löytyä  sitten niinku sitä
suunnitteluvaraa.  Ja  nimenomaan  sen,  mä  halusin  nähdä  sen  niinku  tän
yhdyskuntarakenteen  hyväksi.  Koska  se  yhdyskuntarakenne  on  taas  niinku
erittäin staattinen.
(Kunnan kaavapäällikkö, haastattelu 2007)

Kaiken  kaikkiaan  ekologisten  mahdollisuuksien  pohdinnoissa  suunnitteluvaran
avaamisen  kannalta  on  tärkeää  saada  selvyys  lajin  käytännöllisistä
mittakaavaulottuvuuksista  (millaisella  alueella  laji  liikkuu  ja  elää)  suhteessa  ihmisen
toiminnan merkityksellisiin mittakaavoihin,  sekä niistä ekologisista reunaehdoista mitä
laji  tarvitsee,  erityisesti  suhteessa  siihen  millaisia  elinympäristön  piirteitä  ihmisen
toiminta  alueella  suosii  ja  mahdollistaa.  Aina  tällaista  tarkkaa  perustietoa  lajin
vaatimuksista  ei  ole  vielä  olemassa,  mutta  käytännön  kokemuksia  lajin  kanssa
toimimisesta  saattaa  olla  esimerkiksi  alueen  luontoharrastajilla.  Toisaalta  liitooravan
kohdalla  on  nähtävissä,  ettei  runsaskaan  tutkimustieto  kata  kaikkea  tiedontarvetta,
varsinkin  mitä  tulee  käytännöllisiin,  tapauskohtaisiin  ratkaisuihin:  Voisiko  esimerkiksi
kaksi toisiaan lähellä olevaa 1,5 hehtaarin kokoista metsäkaistaletta riittää liitooravalle,
vaikka  tutkimuksen  antama  liitooravan  elinalueen  minimikoko  on  4  hehtaaria?
Ylittäisikö  liitoorava  moottoritien  juuri  tästä,  vai  mieluummin  tuolta?  Voisiko  viisi
pönttöä tuolla korvata tämän kolohaavan?

Liitooravan  kohdalla  suunnitteluvaran  ekologisten  mahdollisuuksien  avartaminen
tarkoittaa ensinnäkin sen tunnustamista, että kaupunkien ja taajamametsien liitooravat
asuttavat  pääasiassa  metsiä,  joita  ihminen  on  pitkään  muokannut.  Liitooravan
suojelemiseksi  ei  siis  ole  välttämätöntä  perustaa  suojelualueita,  vaan  oppia
ymmärtämään  paremmin  liitooravan  ja  ihmisen  harjoittaman  metsienhoidon
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keskinäistä  dynamiikkaa  –  millaisten  metsänhoitovalintojen,  tekojen  ja  tekemättä
jättämisten seurauksena näistä reunametsistä on kehittynyt ja voisi kehittyä liitooraville
soveltuvia?

Dynaaminen  luonnonsuojelu  potentiaalisesti  avartaa  liitooravan  suojelun
suunnitteluvaraa,  koska  sen  avulla  voidaan  löytää  uudenlaisia  liitooravan
suojelukeinoja. Kun liitoorava nähdään osana vuosikymmenien kuluessa muuttuvaa ja
ihmisen  muuttamaa  metsä  ja  kaupunkirakennetta,  liitooravan  suojelu  avartuu
koskemaan  myös  metsän  muutoksen  hallintaa.  Tämä  on  ollut  keskeinen  näkökulma
liitooravan suunnitteluvaran avartamiseen tutkimus ja kehityshankkeissamme.

6.3.2  Juridiset mahdollisuudet

Juridisten mahdollisuuksien kehys  oli vähemmän  läsnä  työpajakeskusteluissa, mikä
on  toisaalta  luonnollista,  kun  lainsäädännöllisten  ehtojen  ja  mahdollisuuksien
selvittäminen  oli  hankkeissa  pääasiassa  tutkijoiden  tehtävä.  Aihetta  käsiteltiin
työpajoissa  enemmän tutkijoiden alustuksissa, mutta myös esimerkiksi  työpajasarjojen
viimeisissä  työpajoissa,  joiden  yhtenä  päämääränä  oli  testata  kehiteltyjen  ideoiden
käytännöllisyyttä.  Juridisten  mahdollisuuksien  merkitys  suunnitteluvaralle  on  selkeä  –
suojelutoiminnan  olisi  syytä  tapahtua  lain  sallimissa  rajoissa,  mutta  toisaalta  täytyy
luodata  millaista  tulkinnanvaraa  ja  millaisia  resursseja  laista  löytyy.  Tällaista  tulee
harvemmin tehtyä rutiininomaiseksi muuttuneessa toiminnassa. Työpajoja tarvittiinkin
siihen  että  keskustelijat  pystyivät  hetkeksi  päästämään  irti  totutuista  toiminnan
normeista  ja  ideoimaan  uusia  mahdollisuuksia.  Tuntui  olevan  tärkeää,  että  tutkijat
pystyivät  perustellusti  esittämään,  että  juridistakin  avartamisen  varaa  on  löydettävissä
ainakin  luontodirektiivin  joustavan  suojelun  ohjeiden  kautta  (ks.  luku  4.6.6  sekä
Environment DG…  2007). Uudelleenkehystäminen  tarkoitti siis sitä,  että  liitooravan
suojelusta  löydettiin  juridista  joustonvaraa  –  kuitenkin  sillä  ympäristöpääosaston
ohjeessakin  alleviivatulla  ehdolla,  että  suojeltavan  lajin  tilanne  pitää  joustojen  jälkeen
parantua, ei huonontua.

Vuoden  2006  viimeisessä  työpajassa  intouduttiin  ideoimaan  esimerkiksi  liito
orava/rakennusoikeuspankkia,  kosteikkopankin  (esim.  Robertson  2004;  Ketola  ym.
2009,  18)  tai mitigation  banking  käytännön  (Bonnie  1999)  tapaan.  (Näistä  oli mainittu
lyhyesti  työpajaalustuksissa.)  Työpajassa  kuitenkin  todettiin  että  liito
orava/rakennusoikeuspankki  tai  ekologinen  kompensaatio  olisivat  nykyisen
lainsäädännön  vastaisia,  joten  jouston  saaminen  edellyttäisi  keskusteluyhteyden
avaamista valtakunnan tason toimijoiden suuntaan73.

Vuoden  2009  työpajoissa  keskusteltiin  varsin  paljon  nykyisistä  virallisen  ohjeen
mukaisista  liitooravametsänkäsittelyohjeista.  Niitä  pidettiin  monessakin  mielessä

73 Tämä toteutuikin sikäli että keväällä 2007 projektin avainhenkilöt tapasivat ympäristöministeriön virkamiehiä
mahdollisen ekologisen kompensaation kokeiluhankkeen tiimoilta.
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ongelmallisina  –  jätetyt  alueet  ovat  liian  pieniä  liitooravalle,  kapeat  metsäkaistaleet
kaatuvat  helposti myrskytuulessa,  eikä nykyinen ohje  suojele  tulevia,  potentiaalisia  tai
hetkellisesti  tyhjinä  olevia  liitooravalle  soveltuvia  alueita.  Vuoden  2009
työpajakeskusteluissa  ihmeteltiin  ja  kritisoitiin  myös  sitä,  että  tutkimusta  ja  seurantaa
siitä miten nykyiset suojeluohjeet liitooravaan vaikuttavat, ei ollut vielä tehty.

Jopa arvoiltaan vastakkaiset työpajakeskustelijat pitivät ohjeen mukaista lisääntymis
ja  levähdyspaikan  kokoa  pienenä  suhteessa  tietoon  liitooravan  ekologiasta.  Vuoden
2009  ensimmäisessä  työpajassa  erityisesti  metsänhoitoyhdistyksen  edustaja  ja  toinen
luonnonsuojeluaktiivi olivat ajoittain  jyrkästikin eri mieltä  esimerkiksi metsän hoitoon
liittyvistä  asioista,  mutta  ohjeen  rajauksen  pienuudesta  keskustelijat  olivat  silti  yhtä
mieltä – olkoonkin että johtopäätökset pienuudesta olivat erilaisia:

Metsäkeskuksen  metsäluontosuunnittelija:  Riittääkö  muuten  teidän [mielestänne  ne
rajaukset], oottekste käyny kattoon [… ]
Luonnonsuojeluaktiivi  D:  On  niitä  tullu  joo,  ja  mitä  oon  kattonu  sittenhh  aa...
tämmösillä  hakkuilla  niinku…   [… ]  ainaki  varmaan  tiätte  sen,  että  eihän  siihen
tuu sit  enää  liitooravaa,  koska niitä on,  lähtee pois, kun ne totee, et  se on nyt
sillä hetkellä okei, jee, [… ] mut ne kuolee tai et ne totee seuraavana vuonna, et ei
tää  homma  nyt,  tässä  on  ny  vähän  liian  tämmöstä,  välijää,  niin  ei  se  niinku
ylläpidä  sitä.  Se  on  mun  mielest  hirveen  kosmeettista.  Mä  en  tiiä  sit,  minkä
kokoisia, just tarkotit varmaan mitä se [ELYkeskuksen tarkastajan] juttuja, et ne
on ollu tälläsiä…  [… ]
Metsäluontosuunnittelija: Aika pieniä ne…
Luonnonsuojeluaktiivi D: Ne on tosi pieniä…
Metsäluontosuunnittelija: … mun mielestä on ollu niinkun ne…
MHY:n edustaja C: On on se pieni, mut sitten, jos aatellaan niin päin, että tässä oli
jossain vaiheessa puhetta,  että  se  on neljä  neljä  hehtaaria on  se…   joku…  alue.
[… ]  Niin.  Niin  mistä  sitten  löytyy  esimerkiks  se  raha,  millä  korvataan  se,  että
pistetään  neljän  hehtaarin  päätehakkuu  jumiin  sen  takia,  että  sielton  se  liito
orava? [… ] mä oon ainakin ajatellu sen niin päin, että sille annetaan mahollisuus
lähtee  siitä  nimenomaan,  koska  yhdeltäkään  hakkuutyömaalta  en  oo  löytäny
kuollutta  liitooravaa. Elikä siis,  jos ajattelee niin päin, että se sitä kyseistä yksilöö
tai sitä perhettä ei tuhota siinä hakkuussa, niin kyllä se uuden haavan jostakin löytää.
(Pienryhmäkeskustelu, työpaja 1/2009)

Tässä  siis  pienuudesta  oltiin  yhtä  mieltä,  mutta  luonnonsuojeluaktiivin  mielestä
pieneksi  rajatusta  lisääntymis  ja  levähdyspaikasta  ei  ole  liitooravan  elinalueeksi,  kun
taas  MHY:n  edustaja  oli  ajatellut,  että  liitooravalle  on  näin  järjestetty  edes
mahdollisuus  paeta.  Keskustelijat  olivat  myöhemmin  keskustelussa  eri  mieltä  siitä,
tulisiko virallisen ohjeen aluekokoa laajentaa. Kuitenkin vastapuolten löytämä yhteinen
maasto, oli se kuinka pieni tahansa, on dialogisuuden kannalta tärkeää. Vastakkaisetkin
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osapuolet  voivat  löytää  toistensa  näkemyksistä  jotain  yhteistä,  vaikka  tällaiset  hetket
eivät  johtaisi  (eikä  niiden  tarvitsekaan  johtaa)  mihinkään  sitä  hetkeä  suurempaan
kompromissiin tai konsensukseen. Keskustelu olisi hyvin vaikeaa, jos keskustelijat eivät
olisi mistään asiasta samaa mieltä – mutta toisaalta jos kaikesta oltaisiin samaa mieltä, ei
olisi mitään keskusteltavaa.

Toimijat  vaikuttavat  olevan  vahvasti  sidoksissa  valtakunnallisiin  liitooravan
suojeluohjeisiin,  ja  ohjeiden  tiukkuus  selvästi  vähentää  käytettävissä  olevaa
suunnitteluvaraa.  Käytännössä  näyttää  siltä,  että  liitooravan  kohdalla  paikallisen
suunnitteluvaran avaamiseksi täytyy pääosin ohittaa kansallisen toimeenpanon taso (eli
tässä  tapauksessa  ministeriöiden  liitooravaohjeet)  ja  etsiä  avartamisen  resursseja
esimerkiksi EU:n ohjeistuksesta ja direktiivistä sekä muiden maiden esimerkeistä. Tämä
on esimerkki siitä, miten monitasohallinta vaikuttaa luonnonsuojelussa: kansainvälinen
suojelu tulee toimeenpanna paikallisella tasolla, mutta valtakunnan tasolta ei välttämättä
anneta  lainsäädännön  henkeä  kunnioittavaan  toimeenpanoon  eväitä.  Toisaalta
kansallista lainsäädäntöä täytyy noudattaa, joten paikallisen suunnitteluvaran avaamisen
tehtävä  ei  ole  aina  helppo,  vaan  vaatisi  yhteistyötä  myös  valtion  viranomaisten
(käytännössä  ELYkeskuksen  ja  ympäristöministeriön)  kanssa  esimerkiksi
kokeiluhankkeiden  muodossa  (A.  Jokinen  ym.  2010b,  62;  A.  Jokinen  2007,  78–81).
Viimeaikaiset  tiesuunnittelussa  käytetyt  ekologisen  kompensaation  kokeilut
poikkeuslupien  ehdoiksi  muotoiltuna  (KHO  2012:6;  EteläPohjanmaan  ELYkeskus
2012;  myös Ramboll Finland 2009)  tosin osoittavat,  että  juridistakin suunnitteluvaraa
on olemassa myös ilman lakimuutosta – sitä ei ilmeisesti vain uskalleta käyttää.

6.3.3  Maankäytön suunnittelun keinovalikoima

Tähän  luokkaan  olen  luokitellut  kaikki  sellaiset  suunnitteluvaraa  avartavat  ideat,
jotka  koskivat  esimerkiksi  eri  toimintojen  yhdistämistä  kaavassa,  kaavaselvityksiä  ja
(kunnan)  maapolitiikkaa.  Keskustelu  koski  usein  jo  käytössä  olevien  käytäntöjen
parantamista.  Uusissa  kehyksissä  kuitenkin  nähtiin  kaavoituksen  nykyiset  keinot
riittämättömiksi liitooravan suojelun ja suojelun aiheuttamien ongelmien ratkaisemisen
kannalta.  Näkökulmaa  laajennettiin  kunnan  maapolitiikkaan,  metsänhoitoon,
monitoimijaiseen yhteistyöhön, uusiin osallistumismenetelmiin ja tiedonhankintaan.

Työpajakeskusteluissa  tehokkaana  ja  järkevänä  kaavoittamisena  pidettiin  sitä  (jo
käytössä  ollutta  ks.  YM  2005)  tapaa,  että  kaavassa  liitooravaalueet  voisi  (sopivalla
kaavamerkinnällä ja määräyksellä varustettuna) sijoittaa virkistysalueille. Keskusteluissa
kuitenkin todettiin, että olisi aivan olennaisen tärkeää miettiä tällaisen virkistys ja liito
oravaalueen metsänhoitoa nykyistä tarkemmin – hoitomääräysten ja aluerajausten olisi
syytä vastata alueen potentiaaleja:
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No, näin [kunnan] metsähoidosta vastaavana niin  toivois  tosiaan,  että  sitte kun
niitä liitooravakohteita sinne säästetään, et, et tut tutkittas myös sitä, että kuinka
realistista niitten säilyminen on sen metsänkasvatuksen kannalta ja puuston tilan
kannalta ja että niistä viheralueista, jotka on asutuksen tuntumassa niin tulis, tulis
sitte  sellasia,  että  ihmiset  tosiaan  haluaa  siinä  asua  siinä  vieressä  ja  ei,  ei  oo
tämmösiä  riskitekijöitä,  esimerkiks  säästetyn  vanhan  puuston  suhteen,  joka
kasvaa heti tontinrajan takana, että näistä on esimerkkejä olemassa. [… ]
(Kunnan metsätalousinsinööri, yhteiskeskustelu, työpaja 2/2006)

Vuoden 2009 työpajoissa sama teema tuli esille hieman toisella tavalla. Suunnittelun
ja  toteutuksen  välillä  tuntui  olevan  kuilu  –  paperille  piirretyt  suunnitelmat  eivät  aina
toteudu  syystä  tai  toisesta.   Aiemman  työpajasarjan  keskusteluun verrattuna  korostui
kunnan  sisäinen  yhteistyö  ja  tiedon  välittyminen,  mihin  liittyvät  ongelmat  tuntuvat
ainakin liitooravan kohdalla voimistuneen viime vuosina (ks. myös luku 5.1.3).

[… ] Sitten kaavottajat niin…  anteeksi kaavottajat heh ne ei tunnu ymmärtävän
sitä,  että  jos  jätetään  joku  suiro  johonkin,  jossa  on  vanhempaa  metsää  ja
kolopuita, niin että ne puut ei pysy pystyssä. Siellä tulee se reunavaikutus. Eli se
konkretia siinä hämärtyy siinä vaiheessa, ku aletaan piirteleen paperille. Ja se on
sit hirveen turhauttavaa, ja sitte aina aina jotenkin sanotaan, että kun tossa on
nyt  pieni  kulkuväylä,  niin  se  on  ihan  jees  mutta  sitten  Tampereella  ainaki
huomannu sen, että oikee käsi ei tiiä, mitä vasen käsi tekee. Elikä yhtäkkiä siellä
saattaa  olla…   puistopuoli  hh  tehny  jotain  omia  touhuja,  ja  sitten  sitten  ei
tiedetäkään, kuka on antanu luvan,  ja mihin ne on antanu luvan,  ja siellä onki
kaikki paikat sileenä [… ]
(Luonnonsuojeluaktiivi D, yhteiskeskustelu, työpaja 2/2009)

Tutkija  heitti  keskusteluun  myös  sellaisen  idean,  että  kaavamerkinnöillä  voitaisiin
ohjata metsänkäsittelyn tapoja (esimerkiksi avohakkuu voitaisiin kieltää, mutta  jatkuva
kasvatus voisi olla sallittua), mitä pidettiin mielenkiintoisena:

Ari Jokinen: Niin onks niin, että nää alkaakin eriytyyn jotenkinnää alueet, että jos
meillä on kaavaalueita, niin siellä on rajotuksia, mut siä pystyy kuitenki tuottaan
tietyllä tavalla jos tota, keksitään uusia tapoja tuottaa se.
MHY:n edustaja C: Joo siis varmaan sillä olis sit, jos aatellaan sitä, et olis joku…
Kun  kaavaalueella  muutenki,  metsän  käytöllä  on  rajoitteita,  niin  jos  niitä
rajoitteita  voidaan  tällä  kohtaa  tavallaan  liäventää,  et  jossain  alueella  hakkuu
kielletään,  mutta  jos  sä  teet  sen  tällä  systeemillä,  nii  se on mahdollista.  Jossain
sellasessa vois tulla kyllä kyseeseen.
(pienryhmäkeskustelu, työpaja 1/2009)
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Myös  yhteistyötä  ja  esimerkiksi  kaavojen  luontovaikutusten  selvittämistä
kuntarajojen  yli  ja  seudullisesti  pidettiin  tärkeänä.  Liikkuvan  ja  muuttuvan  lajitiedon
suhdetta  kaavoihin  pidettiin  ongelmallisena.  Alueellinen  ympäristöviranomainen
ehdotti  toimenpidekieltoa74  osaratkaisuksi  ongelmaan  –  ainakaan  metsien
hoitotoimenpiteitä,  jotka  saattavat  vaikuttaa  liitooraviin  alueella  ei  tehtäisi  kaava
alueella yllättäen. Myös kaavojen luontoselvityksissä nähtiin olevan parantamisen varaa
– jo pelkästään paremman ja yhtä kaavaaluetta laajempialaisen luontoselvityksen avulla
voitaisiin  mahdollisesti  pystyä  löytämään  kaivattua  suunnitteluvaraa  liitooravan
suojelussa.  Keskustelussa  todettiin,  että  kaikkea  jo  olemassa  olevaa,  potentiaalisesti
suunnittelun  kannalta  hyödyllistä  tietoa  ei  ole  saatavana  –  esimerkiksi  yksityisten
maanomistajien metsäsuunnitelmat eivät ole julkisia (ks. luku 5.4).

Vuoden  2009  työpajoissa  alueellinen  ympäristöviranomainen  oli  sitä  mieltä,  että
luontoselvitykset  pitäisi  tehdä  kaavaprosessissa  aivan  ensimmäiseksi  ja  kaavoittaa
rakennettavaksi vain alueita, joilla ei ole luontoarvoja. Toisaalta mietittiin, onko sellaisia
alueita  ollenkaan  olemassa.  Vuoden  2009  työpajoissa  ideoitiin,  että  luontoselvitysten
tulkinnassa  voisi  auttaa  se,  että  liitooravaalueita  ja  muitakin  luontokohteita
arvotettaisiin  (keskenään),  jolloin  pystyttäisiin  kohdentamaan  suojelutoimenpiteitä
arvokkaimmille  kohteille.  Tässä  ideakehyksessä  siis  kyseenalaistettiin  kaikkien  liito
oravapaikkojen  yhtäläinen  suojeluarvo  ja  uskallettiin  keskustella  siitä,  että  eroja
sittenkin olisi olemassa.

Totuttujen käytäntöjen parantamisen lisäksi työpajoissa keksittiin myös aivan uusia
tähän luokkaan luokiteltavia ideoita. Seudullista kaukokartoittamista koskeva idea (joka
toteutettiin siis  jälkimmäisessä hankkeessa 2008–2009) näki päivänvalon vuoden 2006
viimeisessä  työpajassa,  puheenvuorossa,  joka  oli  jatkoa  luontoselvitysten  suppeutta  ja
laajojen maastoselvitysten kalleutta koskettelevaan keskusteluun:

Kunnan  ympäristöviranomainen A: Mut meillä oli  tähän  työkaluki. Alustava. Vähän
vaatii  viilausta.  Mut  et [samassa  pienryhmässä  ollut  kunnan  metsätalousinsinööri]  toi
esille,  et  esimerkiks  satelliittikuvien  avulla  jo  pystyttäs  näitä,  tää  tehtäs  niinku
molempien  osalta,  jo  olemassa  olevien  tarpeeks  iäkkäiden  metsien  osalta  kuin
niitten  valmennettavien  metsien  osalta,  tehtäs  sitä,  analysoitas  niitä  olemassa
olevia metsiä ja tehtäs tää suunnitelmallisesti. Eli taas oltas laajemmin kuin siinä
yhessä kaavassa.
Fasilitaattori:  Joo.  Niin,  et  ku  välineitä  on.  Teknisiä. Hyvä.  Mennään,  viimenen
ryhmä, että.
(Purkukeskustelu, työpaja 4/2006)

Tästä keskustelukohdasta voi huomata myöhemmin toteutuneen ideasisällön lisäksi
myös  sen,  että  ideoiden  myöhempi  toteutuminen  ei  ole  suoraan  kytköksissä  siihen,
miten  innostuneesti  tai  pitkästi  jostakin  ideasta  tietyllä  työpajakeskustelun  hetkellä

74 Ks. toimenpidekiellosta esim. Pölönen & Malin 2011, 166–178
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keskustellaan – tästä kaukokartoitusideasta ei pidemmälle keskusteltu työpajassa koska
fasilitaattori siirsi keskustelun seuraavan työryhmän purkupuheenvuoroon.

Edellisen  ideoivan  puheenvuoron  jälkeen  onkin  mielenkiintoista  katsoa  miten
vuoden  2009  työpajoissa  esillä  ollutta  kaukokartoitusmenetelmin  toteutettua
kaupunkiseudun  karttaluonnosta  katsottiin.  Sitä  pidettiin  ensinnäkin  melko
hyödyllisenä  esimerkiksi  ydinalueiden,  kriittisten  alueiden  ja  kompensoitavien  tai
kompensoivien alueiden löytämiseksi:

Kunnan  metsäsuunnittelija:  Tän  tason  niinku  kartta,  [… ]  tässä  on  kokonaiskuvaa
siitä, että mitä, [… ] missä tarvis olla niitä yhteyksiä, missä tarviis enemmän jättää
liitooravalle varata jotain alueita ja mihin sitte voitas keskittää näi ja missä voitas
taas  sitten  ehkä…   rakentaa,  siis  käytännössä  jos  semmosiin  etitään  jotai
ratkasumalleja  siitä  missä  voitas  rakentaa  sitte  joku  tummanvihree  alue,  ettei
menetettäis  siitä  huolimatta  niin  kun  kokonaistasolla  hirveesti.  Semmosia
ratkasujahan  voidaan  niinku  tällasen  kartan  pohjalta  ehkä  jollain  tavalla  niinku
miettiä että mikä vois olla…
Alueellinen  ympäristöviranomainen  C:  Niin  no  joo,  että  kyllä  tällä  mittakaavalla
pystytään  ne  päälinjaukset  kattoon  just,  että  mikkä  on  ne  ydinalueet,  elikkä
tässäki  ku mietitään  itälänsisuunnassa,  ni  eipä niitä  hirveen montaa  kohtaa  oo
missä sen on mahollista niinku päästä liikkuun [… ]
(Yhteiskeskustelu, työpaja 1/2009)

Kartan  nähtiin  myös  voivan  olla  apuna  viherverkoston  rakentamisessa  ja  kuntien
välisten  yhteistyötarpeiden  löytämisessä.  Tarpeeksi  leveistä  käytävistä  koostuvaa  ja
kuntien  rajat  sujuvasti  ylittävää  viherverkostoa  pidettiin  tarpeellisena  muutenkin kuin
liitooravan vuoksi,  eli virkistystä  ja muuta  luonnonsuojelua varten. Työpajoissa esillä
olleissa kartoissa oli kuitenkin tiettyjä ongelmia, joista kirjoitan lisää luvussa 6.4.1.

Vuoden  2006  viimeisessä  työpajassa  esitettiin  myös  toinen  (toki  jo  muuallakin
muhinut) myöhemmin toteutunut idea:

[… ] Me mietittiin [… ] seudullisen kuntien välisen yhteistyön tämmösen verkost,
suojelualueverkoston  muokkaamista.  Niin,  tultiin  siihen  tulokseen,  että  oisko
tämmönen  virkistysverkon,  suojeluverkon  muokkaaminen  semmonen
ensimmäinen tehtävä, mikä tuolla uudella seutuhallinnolla vois olla. Tehtäs tähän
kaupunkiseudulle tämmönen verkko. Oisko se semmonen pehmee asia, mistä se
vois  lähtä  se  yhteinen  maankäytön  suunnittelu  liikkeelle  sitte.  Kun  siellä  nyt
valmistellaan  sitä  rakennemallityötä  ja  sitten  sinne  seutustrategiaan  on  kirjattu
myös se yhteisen yleiskaavan tekeminen ja sen liikkeelle lähtö tuntuu olevan aika
semmosta jähmeetä. Niin samalla siinä virkistysverkossa vois  tietenki myös olla
tää liitoorava mukana myöskin. [… ]
(Kaavoitusarkkitehti A, yhteiskeskustelu, työpaja 4/2006)
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Puheenvuoroissa  nähdään  siis  virkistysverkko  ja  liitoorava  uudella  tavalla
yhteistyön  ”pehmeänä”  käynnistäjänä,  ja  idea  toteutui  (ainakin  osittain)  myöhemmin
kaupunkiseudun  rakennemallityön  virkistysverkkoosiossa  (Tampereen  kaupunkiseutu
& Pöyry 2010)75.

Vuoden 2006 työpajoissa keskusteltiin myös kuvitteellisten tapaustehtävien tiimoilta
ja  osallistujien omia  kokemuksia  heijastellen  kaavoituksen yleisistä  ja  kaavakohtaisista
tavoitteista.  Onko  liitooraville  suotuisat  alueet  esimerkiksi  helppo  kaavaalueella
”väistää” vai onko tarkoitus rakentaa koko alue täyteen?

Luonnonsuojeluaktiivi  B:  Sit  mä  yritin [pienryhmäkeskustelussa]  esittää,  että
rakennettas  kymmenenkerroksinen  kivitalo  jonnekin  muualle  eikä  rakennettas
tuota [… ] aluetta. Siitä ei haluttu keskustella.
Kaavoitusarkkitehti C: Ai jaa! Me puhuttiin kyl semmosestaki, että johonki kohtaan
tiiviimmin sitte vastaavasti.
(Yhteiskeskustelu, työpaja 2/2006)

Myöhemmin  samassa  työpajassa  pohdittiin  valaisevasti  keskustelutehtävän
kuvitteellisen kaavatapauksen sisältämää ja toimijoilla olevaa joustonvaraa:

Kunnan  ympäristöviranomainen A: Mut  tossahan oli mielenkiintonen asettelu  tossa
[Pahkalinnatehtävässä76]  ykkösalueen  kohdalta,  että  siellä  oli  suunnittelija  jo  sitä
mieltä ollu pitemmän aikaa, et tehokkuus on liian suuri. Eli ihan hyvä kysymys, et
kuka sen oli määränny sen tehokkuuden siihen alueelle?
Kaavoitusarkkitehti  C:  Eli  siinä  tavallaan  kaavottaja  ei  ollu,  kaavottajalla  ei  ollu
mahdollisuutta  esimes  tossa  niinku  toimia  järjellisesti,  koska  sillä  oli
todennäkösesti  saneltu  asia  ja  sitte  ei  ollu,  ei  ollu  riittävästi  selvityksiä,  ja  sit
suunnittelualue  oli  liian  piäni  ja  todennäkösesti,  ja  kunnan  johtokin  oli  vähän
päkittävällä  päällä  eikä  ollu  valmis  niinku  käyttään  monenlaisia  keinoja  asian
ratkasemiseks [… ]
(Yhteiskeskustelu, työpaja 2/2006)

Vuoden 2009  työpajoissa sama  teema  tuli  esiin hieman toisella  tapaa. Toimijoiden
asenne ja rohkeus uudenlaisiin ratkaisuihin nähtiin tärkeäksi:

Alueellinen  ympäristöviranomainen  C:  Mut  se  on  just  se…   Mut  se  taas  näissä
varmaan on se suurin ongelma just, että ku on kerran jo mietitty, että tohon noi,
niin  se  on  niinku  vaikee  niinku  lähtee  puhtaalta  pöyrältä  sen  jälkeen.  Et  siinä
niinku ei enää mietitä.

75 Valitettavasti en saanut haastattelua kyseistä työtä tehneeltä ja vuoden 2006 työpajoissa mukana olleelta
arkkitehdilta.
76 Ks. liite 3, tehtäväaineisto 1
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Konsulttibiologi: Ja  just varmaan Tampereelle olis vaikee ajatella, että se niinku se
keskus oliski ehkä Kangasala. [naurua]
(Pienryhmäkeskustelu, työpaja 2/2009)

Toimijoiden liikkumavara koostuukin sekä annetusta että otetusta toimintatilasta – siitä
miten  tiukasti  tai  väljästi  suunnittelun  tavoitteet on määrätty  ja  määritelty,  ja  toisaalta
siitä uskalletaanko ajatella ja toteuttaa radikaalejakin ratkaisuja.

Vuoden 2006 työpajakeskusteluissa tuli esiin myös aivan uusi teema, jota me tutkijat
emme  olleet  omissa  suunnitteluvarapohdinnoissamme  siinä  vaiheessa  tulleet
ajatelleeksi,  nimittäin  kuntien  maapolitiikka.  Työpajoissa  keskusteltiin  esimerkiksi
kuntien  maanhankinnasta  ja  maanvaihdoista.  Kunnan  toteuttama  pitkäjänteinen
maapolitiikka  jossa  hankittaisiin  maata  muualtakin  kuin  kaavoitettavaksi  tulevilta
alueilta voisi yhteistyön avulla tukea kaavoitusta ja suojelua. Kaavoitettavaksi voitaisiin
näin  saada  esimerkiksi  jo  valmiiksi  virkistys  ja  suojelualueiksi  kasvatettuja  metsiä.
Kunta pystyisi myös paremmin tarjoamaan monipuolisia vaihtomaita. Yritimme ujuttaa
maapolitiikan  teemoja  vuoden  2006  kolmannen  työpajan  seututason
keskustelutehtävään,  mutta  keskustelua  maapolitiikasta  ei  siellä  juuri  käyty.  Vuoden
2009 työpajakeskusteluissa mukana oli yhden kunnan maanhankintapäällikkökin, mutta
maanhankinnasta ja maapolitiikasta keskusteltiin silti varsin vähän.

Maapolitiikkaan  liittyen  vuoden  2006  keskusteluissa  visioitiin  villisti  myös
kompensaatio/rakennusoikeus/liitooravamaapankkia,  jossa  suojelualueeksi
kaavoittamista  voitaisiin  maanomistajalle  kompensoida  rakennusoikeudella  tai  jossa
maanomistaja voisi  tarjota  liitooravan suojelualueeksi kelpaavaa metsää  rakentamisen
kompensaatioksi.  Tässä  puheenvuorossa  näkyy  hyvin  dialogisen  keskustelun
mahdollistama  hullujenkin  ideoiden  rohkea  esittäminen  myös  oman  toimijuusalueen
ulkopuolelta:

[… ]  Tää  nyt  on  ihan  hurja,  tässä  ei  oo  niinkun  mitään  tekemistä  kaavotuksen
kans  eikä  varsinkaan  maiden  arvon  eikä  tälleen  kuntien  tavan  ostaa  maita  ja
myydä maita kanssa, varmasti on kaukana siitä. Mut se, että jos ois sen lisäks, et
ois tää liiturimetsienkompensaatiopankki, niin oliski sen vastalahjana tämmönen
niinku  rakennusoikeuskompensaatiopankki,  että  niit  vois  niinku  vaihdella.  Ois
ikään ku osakkeita  liiturimetsästä  ja sitte ku niitä ois riittävän hyvin hoitanu, sit
sais  niinku  sieltä  rakennusoikeuspankist  niinku  vastalahjaa.  Et  se  ei  oo  sidottu
yksityisen  maanomistajan  maanomistusyksikköön,  vaan  enemmänkin  siihen
toimenpiteeseen, minkä tekee ja siitä [… ] osakeyhtiöitä muodostuis niinku.
(Kaavoitusarkkitehti C, yhteiskeskustelu, työpaja 4/2006)

Tätä ideaa pidettiin villinä mutta siitä silti keskusteltiin yhteisesti.
Vuoden  2009  työpajoissa  tämän  maankäytönsuunnitteluluokan  keskustelujen

pohjavireenä  oli  perustavanlaatuinen  yhdyskuntarakennetta  koskeva  keskustelu  ns.
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tiiviistä vs. väljästä suunnittelusta ja rakentamisesta. Yhdyskuntateknisesti ja esimerkiksi
julkisen  liikenteen  kannalta  tehokas  ja  siten  esimerkiksi  liikenteen  päästöjen  kannalta
ekologinen  yhdyskuntarakenne  on  tiiviisti  rakennettu.  Toisaalta  väljän
kaupunkirakenteen  sisällä  olevat  viheralueet  ovat  hyödyllisiä  esimerkiksi  asukkaiden
virkistyksen ja luonnonsuojelun kannalta. Kummankaan kaupunkinäkemyksen ei voida
sanoa  olevan  automaattisesti  parempi  liitooravan,  luonnonsuojelun,  kestävän
kehityksen  tai  ihmisen  kannalta  (esim.  Staffans  ym.  2008;  Sairinen  2009;  Kuoppa  &
Mäntysalo 2010). Lisäksi  tiivis kaupunkirakenne  ja  runsaat viheralueet voisi olla myös
mahdollista  toteuttaa  yhtä  aikaa,  esimerkiksi  yhdistämällä  tiivistä  asutusta
”vihersormiin.”. Työpajakeskusteluissa tiivis ja väljä kaupunki asettuivat kuitenkin usein
keskenään  ristiriitaisiksi  kaupunkinäkemyksiksi,  ja  esimerkiksi  näkemykset
kunnallistekniikan kalleudesta eri tapauksissa erosivat toisistaan:

Mut, jos tehtäis kaikki ne selvitykset niinku ihan, ihan puhtaalle ennen ku yhtään
mitään  on  niinku  suunniteltu  vielä,  niin  katotaan  ne  ydinalueet,  mitkä  siä  on
sitten näitä  luontoarvoja,  [… ] voidaan yhdistää viheralueeks  ja muuta.  Ja  sitten
niille muille alueille, missä on jotain taimikoita tai muita, niin sit mietitään, missä
ei oo muita luontoarvoja esimerkiks, niin sit sinne niinku ruvetaan suunnitteleen
ja…   Tosin  siinä  varmaan  tulee  laajempana  siinä  tulee  kunnallistekniikka
kalliimmaks, mutta silloin se olis niinku... jotenki…
(Alueellinen ympäristöviranomainen C, yhteiskeskustelu, työpaja 2/2009)

[… ] tästä luontoselvityksistä ja ylipäänsä, [… ] tuli tää kunnallistekniikka esille, ja
se  on  tietenkin  semmonen  ihan  fakta,  et  se  maksaa  aivan  siis  huomattavia
summia, että jokaisen kunnan täytyy miettiä niinkun, mihin ylipäänsä voi satsata
ja mihin ei.
(Kaavoitusarkkitehti E, yhteiskeskustelu, työpaja 2/2009)

Luonnonsuojeluaktiivi piti huonona sitä että viheralueita hävittävässä suunnittelussa
vedotaan tehokkaaseen kaupunkirakenteeseen joka mahdollistaisi pienemmät päästöt:

[… ]  aina  puhutaan  siitä  kestävästä  kehityksestä,  mikä  mua  oksettaa, [joku
naurahtaa] niin  se on  just  tää, että että sitten aina vedotaan siihen  ilmastolliseen
pointtiin sen takia, että…  että  tota…  että nyt täytyy  tehä tähän. Heh. Musta se
on niinku niin kaksinaismoralistista [… ].
(Luonnonsuojeluaktiivi D, pienryhmäkeskustelu, työpaja 2/2009)

Ristiriita  oli  esillä  myös  kun  pienryhmä  ajautui  keskustelussaan  pohtimaan
puolikuvitteellisen keskustelutehtävän (ks. liite 3, tehtäväaineisto 9) liikenneratkaisua –
pitäisikö esimerkiksi bussiliikenteen päästä alueen  läpi  suoraan  jolloin nykyistä metsää
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täytyisi kaavoittaa asuinalueiksi ja tieyhteyksiksi, vai voisiko bussi mutkitella alueella, ja
mitä seurauksia sillä olisi.

Liitoorava  tuntuu osuvan  kaupunkirakenteen herkälle  vyöhykkeelle. Liitooravalle
soveltuvat metsät sijoittuvat olemassa olevan yhdyskuntarakenteen viereen ja ympärille
(ks.  kartta A.  Jokinen ym. 2010b, 36) eli  juuri  sinne mihin olisi  tietystä näkökulmasta
katsottuna  tehokasta  ja ekologista  rakentaa kasvavaa kaupunkia.  Jos kaupungin kasvu
näille  alueille  halutaan  tehdä  hyvin  kaupunkimaisena  ja  tiheänä,  ei  rakenteen  sisään
välttämättä  pystytä  jättämään  liitooravalle  sopivia  viheralueita,  mutta  tällöin
rakentamisen ulkopuolelle pystytään jättämään kenties suurempi koskematon alue. Jos
taas  kaavoitettaisiin  väljemmin,  samaa  asukasmäärää  varten  jouduttaisiin  varaamaan
suurempi alue. Aihetta nosti pinnalle myös se, että toisen työpajan keskustelutehtävässä
karttana oli Ojalan alue (ks. liite 3, kartta 4), jonka osallistujat tunnistivat ja jossa tämä
ongelma  on  erityisen  kärjistynyt  liitooravien  asuttaman  alueen  sijoittuessa  olemassa
olevan yhdyskuntarakenteen liepeille (ks. luku 4.5).

Näin  jälkeenpäin  miettien  tämä  aihe  –  kaupungin  tiiviys  vs.  väljyys  –  olisi  ollut
hyödyllistä  nostaa  eksplisiittisesti  keskustelun  kohteeksi  työpajoissa,  vaikka  siitä
keskustelu ei suoraan käytännön liitooravaongelmia voisi ratkaistakaan. Ekokaupungin
ihanteessa  riittää  ristiriitoja  ja  pohdittavaa.  Asian  avaaminen  olisi  voinut  selkeyttää
keskustelua. Erilaisia kaupunkivisioita kannattavat toimijat olisivat paremmin pystyneet
reflektoimaan  nyt  implisiittisiksi  jääneitä  omia  ja  toisten  näkemyksiä  aiheesta  ja
selkeyttää visioiden suhdetta luonnonsuojeluun.

Kaiken  kaikkiaan  tässä  on  kyse  maapolitiikan,  kaavoituksen,  kaavaselvitysten  ja
metsänhoidon muodostamasta jatkumosta (joka tässä aineiston luokittelun kategoriassa
kuitenkin  keskittyy  maankäytön  suunnittelun  kohdalle)  jossa  työpajakeskusteluissa
havaittiin  olevan  parantamisen  varaa  nykykäytännöissä  ja  mahdollisuuksia  avartaa
suunnitteluvaraa  uusilla  ideoilla  ja  yhteistyötä  laajentamalla.  Työpajakeskusteluissa
ymmärrettiin,  että  kuntien  sisällä,  kuntien  välillä  sekä  seudullisesti  voitaisiin  tehdä
enemmän  ja  parempaa  yhteistyötä  maanhankinnan,  metsän/luonnonhoidon  ja
kaavoituksen  toimijoiden  välillä.  Tällöin  voitaisiin  esimerkiksi  suunnitelmallisesti  ja
pitkäjänteisesti  hankkia  myös  suojeluun  ja  virkistykseen  sopivia  maaalueita  kunnan
omistukseen  sekä  kaavoitettavaksi.  Toisaalta  voitaisiin  hoitaa  kunnan  jo  omistamia
alueita niin,  että  suojelu  ja virkistysalueiksi kaavoittaminen onnistuisi paremmin sekä
kaavoittaa  ja  hoitaa  suojelu  ja  virkistysalueita  niin  että  suunnitelmat  on  mahdollista
myös  toteuttaa.  Tässä  yhteydessä  mainittuja  esimerkkejä  olivat  esimerkiksi
viherkäytävien  ja  metsänreunaalueiden  leventäminen  ja  ennakointi  puuston hoidossa
(jotta  puut  eivät  esimerkiksi  kaadu  myrskyssä,  ks.  Leppälä  &  A.  Jokinen  2011;
Löfström  &  Asikainen  2012,  120–121)  ja  yhteistyö  metsänomistajien  kanssa
halutunlaisen metsän hankkimiseksi kunnalle ja kaavoitettavaksi.

Kaavoituksen  ja  maapolitiikan  suunnitteluvaraa  avaavat  elementit  ovat  kiinteästi
riippuvaisia  eri  toimijoiden  yhteistyöstä  ja  sekä  aikamittakaavan  että  tilamittakaavan
laajentamisesta – esimerkiksi mitään yksittäistä kaavoittajan pelastavaa kaavamerkintää,
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määräystä  tai  selvitystä  ei  voida  liitooravan  suojelemiseksi  osoittaa.  Laaja  yhteistyö
maankäytön  suunnittelijoiden,  yksityisten  maanomistajien,  kunnan  metsänhoidosta  ja
maanhankinnasta  vastaavien  ja  esimerkiksi  luontojärjestöjen  kanssa  antaa  paremman
kuvan  kaavoitettavan  alueen  mahdollisuuksista  ja  mahdollistaa  tapauskohtaisten,
toteutettavissa olevien ratkaisujen etsimisen ja kokeilemisen.

6.3.4  Luonnonhoidon ja luonnonsuojelun keinovalikoima

Tähän  kategoriaan  olen  luokitellut  erilaisia  ideoita  ja  keskustelun  kehyksiä,  jotka
liittyvät  luonnonsuojeluun  sekä  luonnon  konkreettiseen  hoitamiseen  ja
metsänhoitotoimenpiteisiin metsissä. Dynaamisen luonnonsuojelun ajatuksen (ks. luku
2) mukaisesti käsittelen sekä luonnonsuojeluun että luonnonhoitoon liittyviä  ideoita  ja
kehyksiä  tässä  samassa  luokassa  –  käytännössä  niitä  ei  voinut  keskusteluaineistossa
oikein  erottaa  toisistaan  kun  etsin  nimenomaan  suunnitteluvaraa avartavia  kehyksiä.
Tässä  kategoriassa  suunnitteluvaraa  luodataan  suhteessa  käytössä  oleviin  ja  uusiin
luonnonhoidon käytäntöihin – millaista  luontoa  ne  luovat  nyt  ja millaista  luontoa  olisi
mahdollista  luoda.  Keskustelu  kytkeytyy  potentiaalisesti  herkkiin,  poliittisesti
ladattuihin kysymyksiin siitä, miten luontoa saa hoitaa, ja mikä voidaan laskea luonnon
suojeluksi.

Yksi  ensimmäisen  hankkeen  luonnontieteellisen  osion  tuloksista  oli  se,  että  jopa
Tampereen  kaupunkiseudun  kaltaisen  varsin  urbaanin  alueen  mittakaavassa
metsänkäsittelyllä on ollut liitooraville soveltuviin elinympäristöihin suurempi merkitys
kuin  rakentamisen  suorilla  vaikutuksilla  (Jokinen  ym.  2007,  27;  Schrader  2011).
Tulevaisuudessa  talousmetsien  metsänkäsittelyn  menetelmillä  ja  intensiteetillä  on
vaikutusta  liitooravan  kantoihin  (Nuutinen  ym.  2010).  Uudet  kehykset  tarkoittivat
työpajakeskusteluissa  sitä,  että  nähtiin  metsienhoidon  potentiaali  liitooravan
suojelussa;  metsiä  voidaan  hoitaa  niin  että  ne  soveltuvat  liitooravalle  paremmin  (tai
huonommin) – ainoa suojelun tapa ei siis ole enää silleen jättäminen ja toisaalta ainoa
metsänhoidon tapa ei ole talousmetsän hoidossa vallalla olevat menetelmät.

Ideoiden  ja  kehysten  uutuus  peilautuu  siis  vallalla  oleviin  liitooravan
suojeluohjeisiin  ja  aluesuojelun  perinteisiin.  Viime  vuosina  uudenlaisia
vapaaehtoisuuteen  perustuvia  suojelukeinoja  on  nostanut  Suomessa  esiin  erityisesti
METSOohjelma  (ks.  Syrjänen  ym.  2007).  Vuoden  2006  työpajoissa  keskusteltiinkin
METSOohjelman  uusista  suojelun  ja  luonnonhoidon  keinoista,  ja  niitä  pidettiin
positiivisina  ja  lupaavina. Määräaikaisuutta, omistajuuden säilymistä  ja  luonnonhoidon
keinoja  kiiteltiin.  Vuoden  2009  työpajojen  yhtenä  päämääränä  oli  tehdä  hakemus
avoinna  olleeseen  METSOhankehakuun.  METSOohjelmassa  kehitettyjä
suojelukeinoja oli myös ujutettu yhteen pienryhmätehtävään (ks. liite 3, tehtäväaineisto
9),  mutta  niitä  pidettiin  työpajakeskustelussa  vaikeina  soveltaa  kaupunkialueelle  ja
kunnan  omistamalle  maalle.  METSOohjelman  nykyiset  kriteerit  (erityisesti
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yksityismaiden  suojelu,  kuntien  metsille  tarkoitetun  KuntaMETSOn  ollessa  muusta
METSOohjelmasta  erillinen  ja  useimmille  tuntemattomampi  hanke)  ohjasivat
keskustelua vahvasti.

Vuoden  2009  työpajoissa  nostettiin  esille  alueekologisen  suunnittelun
mahdollisuudet  kaupunkiseudulla    julkisessa  omistuksessa  olevat  maat  voisivat  olla
viherverkoston  tukiranka  ja  yksityiset  alueet  voisivat  maanomistajien  vapaaehtoisen
kiinnostuksen  pohjalta  täydentää  verkostoa.  Liitooravien  asuttamat  alueet  voisi
luokitella  (seudullisesti  tärkeisiin)  ydin  ja  muihin  alueisiin,  joille voitaisiin  esimerkiksi
tehdä  toisistaan  eroavia  metsänhoito  ja  suojelusuunnitelmia.  Keskusteluissa  ideoitiin
myös,  että  alueellisia  suojelu  ja  luonnonhoitohankkeita  voitaisiin  kohdistaa
suojelumyönteisille metsänomistajille.

Työpajoissa  esitettiin  myös  uusi,  rohkea  idea  suojeluun  keskittyvästä,  tai  suojelua
metsänhoidon  ohella  harjoittavasta  yhteismetsästä.  Yhteismetsät  ovat  perinteisesti
keskittyneet talousmetsänhoitoon, mutta yhteismetsälain tavoite eli kestävä metsätalous
(14.2.2003/109)  voisi  kenties  joustaa  laajemmallekin  kuin  taloudelliseen  ja
puuntuotannon  kestävyyteen. Keskustelua  aiheesta  käytiin  molemmissa
työpajasarjoissa.  Vuoden  2009  työpajakeskusteluissa  aiheen  otti  pienryhmässä  esille
luonnonsuojeluaktiivi,  joka  ei  ollut  ollut  mukana  vuoden  2006  työpajoissa,  eli  aihe
selvästi resonoi työpajatilanteen ulkopuolellakin:

Eveliina  Asikainen:  [… ]  me  pohdittiin [pienryhmässä] sitä,  että  se
yhteistoimintaverkosto,  mitäpä,  jos  se  oiskin  niinku  yhteismetsän  kaltainen
osuuskuntamainen vielä tiiviimpi rakenne, [… ] siinä niinku ehkä just tää etujen ja
haittojen [… ] jakautuminen ja muut ton kaltaseks, mitä sä Ari [Jokinen] just äsken
ehdotit, niin se ois niinku, et tavallaan sen sisällä mahdollista.
Luonnonsuojeluaktiivi  E:  Tähän  astihan  yhteismetsiä  niitä  on  markkinoitu
puuntuotannon  edistämiseks  ja  toivottu,  että  tämmöset  pienmetsänomistajat
niitä  muodostais  tai,  et  semmosia  muodostettais.  Mutta  kait  se  vois  tässä
suojelussakin  olla  niinkun,  ei  se,  ja  oliskin  niinku  suojelupyrkimykset  siellä
taustalla, et just nää kompensaatiojutut on sitä kautta ehkä tulis helpommin.
Ari Jokinen: No toihan on jännä ajatus.
(Pienryhmätehtävän purku koko ryhmälle, työpaja 2/2009)

Ideaa  pidettiin  oikeastaan  kaikkien  osallistujien  taholta  mielenkiintoisena,  vaikka
todettiinkin,  että  tällä  hetkellä  yhteismetsät  perustuvat  vain  puuntuotannon
tehostamiseen. Hyötyjen ja haittojen jakautumista tasaisemmin pidettiin tärkeänä. (Yksi
vuoden  2009  työpajoja  läpileikannut  teema  oli  myös  maanomistajien  tasapuolinen
kohteluniin  luonnonsuojelussa  kuin  kaavoituksessakin  ja  tasapuolisen  kohtelun
vaikeus.)  Suojeluyhteismetsän  idea  on  jatkanut  elämäänsä  ainakin  sikäli,  että
tammikuussa  2011  julkaistiin  Helsingin  Sanomien  mielipidepalstalla  kirjoitus  aiheesta
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(Nieminen  &  Kytömäki,  HS  (mielipide)  2011),  ja  aiheesta  kirjoitettiin  myös
Luontoliiton metsäblogissa (Kytömäki 2011).

Varsinaisen luonnonhoidon  teemat vaikuttivat olevan herkkiä keskusteluaiheita, mutta
niistäkin  päästiin  hedelmällisesti  keskustelemaan  työpajoissa,  toisin  kuin  monissa
muissa puhetilanteissa, joista osallistujilla oli kokemusta:

[… ] Ensimmäisenä nytte [… ] katsottiin tätä,  tätä [neljännen työpajan  idea]listaa,  ja
täälä  oli  toisena  tää  metsien  valmentaminen  esimerkiksi  pöntöttämällä,  nii
muistan  itse  olleeni  semmosessa  keskustelutilaisuudessa,  jossa  tämmöstä
pöntöttämistä  olin  esittäny  ja  mut  suurin  piirtein  savustettiin  ulos  sieltä
kokouksesta [muut  nauravat],  että ”kuinka  sä  uskallat  tommosia  asioita  edes  sanoa
ääneen?”  Niin  mää  oon  niinku  tosi  ilosesti  yllättyny,  että  tää  on  niinku  täällä
listalla [muut  nauravat]  nyt  sitte  oikein,  tämmösestäki  asiasta  voidaan  nyt
keskustella jo ihan kiihkottomasti, niin se musta osottaa sen, että täytyy löytyä se
ratkasu ja päästä eteenpäin sitte.
(Kaavoitusarkkitehti A, yhteiskeskustelu, työpaja 4/2006)

[… ] Must tää on tosi kiva, kiva, että pääsee, must varsinki toi, et pääsee luonto,
niinkun  luontojärjestön  edustajalta  kuulee näit,  et  ku  just  nää  on osa  tämmösii
tosiaan,  et  näitä  ollaan  niinku,  aivan  niinku  kauhuissaan  sanoo  ääneen,  näit
juttuja, et metsien manipulointia sun muuta, ”huhuu, uskaltaaks sulle sanoo ääneen?”
Ku sanoo ihmisille, niin ne on, ne ihan hiljaa monet. Ne on ”yyym”. Ne ei sano,
kommentoi  mitään.  Niinku  siinä  on  se ”ööö,  ei  kuulu  mun  toimenkuvaan
luonnonsuojelijana kommentoida  tätä, koska  tää on vähä  tämmönen herkkä aihe”. Musta
on  tosi  hienoa,  että  nää  luonnonsuojelujärjestöt  on  niinkun,  että  tavallaan
löydetty  semmonen,  että,  et  täst  on  löydettävissä  niinkun  järjellisii  ratkaisuita,
jotka hyödyttää kaikkii osapuolia.
(Kaavoitusarkkitehti C, palautekeskustelu, työpaja 4/2006)

Vuoden  2006  työpajoissa  keskusteltiin  liitooravametsän  kasvattamisesta  sekä
pöntöttämisestä  keinoina,  joiden  avulla  voidaan  synnyttää  liitooravalle  sopivaa
elinympäristöä  jopa aivan uuteen paikkaan. Ainakin  itse  työpajaan osallistuneena koin
silloin  merkittäväksi  sen,  että  jo  ensimmäisessä  työpajassa  metsäkeskuksen
luonnonhoidon  asiantuntija  selväsanaisesti  totesi  luonnonhoidon  potentiaalin  liito
oravalle sopivan metsäkäytävän kasvattamisessa:

[… ]  Et  se,  se  ei  oo  ainakaan  rehevillä  mailla  ongelma  kyllä  saada  sitä
kulkuyhteyksiä syntymään sinneki, missä niitä ei vielä ole, että istutetaan haapaa,
koivua  ja  kuusta  sinne  sekaan  suojapuustoksi,  niin  saadaan  kyllä varmaan  aika
äkkiä syntymään. [… ]
(Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija, yhteiskeskustelu, työpaja 1/2006)
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Tällaista  liitooravametsän tai  yhteyden kasvattamista voisi tehdä vaikkapa kunnan
omistamilla  virkistysalueilla,  mutta  myös  täsmällisesti  suunnitellen  laajempaan,
esimerkiksi  yleiskaavaalueen  tai  seudulliseen  suojelu  tai  viherverkkosuunnitelmaan
liittyen.  Vuoden  2009  työpajoissa  pohdittiin,  että  moottoritietkään  eivät  välttämättä
katkaise  liikkumisyhteyttä,  kunhan  tien  viereen  jätetään  sopivaa  puustoa,  jotta  liito
orava pääsee lentämään tien yli.

Luonnonhoidon potentiaali kytkeytyykin metsänhoidolle  luontaiseen pitkähköön ja
tulevaisuuteen suuntautuvaan aikaperspektiiviin:

[… ] Ja yks jotenkin tää metsän aikaperspektiivin näkeminen, niin [… ] tää on [… ]
metsäammattilaiselle niin aika, aika luontasta, että, et sen niinku näkee, että kun
meillä  on  laaja  alue  metsiä,  joita  hoidetaan  tämmösen  normaalein
metsänhoitomenetelmin, niin kyllä siellä aina on niitä tietynikäsiä puustoja, jotka
sopii  sitten  liitooravallekin  ja,  ja  näissä  selvityksissä,  niinku  tossa  aikasemmin
sanoin, tähänki voitas kiinnittää huomioo, että sitä tulevaisuuttakin hahmoteltais
sillain positiivisessa mielessä.
(Kunnan metsätalousinsinööri, yhteiskeskustelu, työpaja 1/2006)

Tätä  tulevaisuuteen  suuntautumista  voisi  hyödyntää  nykyistä  paremmin
kaavoituksessa ja luontoselvityksissä (ks. myös Asikainen & A. Jokinen 2008). Toisaalta
metsänhoidon tulevaisuus nähtiin vaikeana ennustaa:

Luonnonsuojeluaktiivi  E:  Mä  mietin,  et  metsien  kasvun  tietysti  pystyy  aika  hyvin
ennustamaan  mut  sitte  taas  metsien  käyttöö  ei  niinkän  että  nythän  on  tällä
hetkellä  on  menossa  aikamoine  murros  niin  sanotusti  että…   että  tota  kuinka,
kuinka  laajasti  metsäteollisuuskin  nyt  sitte…   Suomessa  hiipuu  vai  mitä  tässä
tapahtuu, niin  sitä, sitä on kyl  tosi vaikee ennustaa  johonki 30 vuoden päähän,
että toi on, mä en ainakaan osaa.
Alueellinen  ympäristöviranomainen  C: Mm  toi  oli  musta  hyvä  lause,  että  metsän
kasvun  voi  ennustaa  mutta  käyttöä  ei,  et  se  on  niinku  niin  paljon
yksityismetsätaloutta,  se  on  just  niinkun  [… ]  että  voidaan  niinku  laskelmoida,
kun sitä tosiaan ei tiedä, että mitä sit se käyttö tulee olemaan.
(Pienryhmäkeskustelu, työpaja 1/2009)

Metsänhoidon tulevaisuus nähtiin kuitenkin vuoden 2009 työpajoissa positiivisena –
vaihtoehdot  metsähoidossa  tulevat  lisääntymään  ja  neuvonnassakin  tultaisiin
tarjoamaan erilaisia metsänkäsittelyvaihtoehtoja.

Keskustelu ekologisesta kompensaatiosta oli aivan erityisen arka aihe, vaikkei se siltä
työpajoissa  aluksi  vaikuttanutkaan.  Ekologinen  kompensaatio  on  ollut  mukana  jo
ensimmäisen hankkeen alusta saakka:
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[… ] mutta  tota  sitähän me me niinku hh haettiin…  sitä  suunnitteluvaraa  tässä,
mutta  nimenomaan  semmosena  kompensaatiojuttuna,  että  et  kyllähän  me
keskusteltiin  sillon  omassa  piirissä  niinkun  hh  tämmösistä
pönttöttämisratkasuista ja, ja tota…  metsänkäsittelystä niin, että, että tota syntyis
semmosta elinympäristöö, mikä ois suotusta tolle liitooravalle.
(Kunnan kaavoituspäällikkö, haastattelu 2007)

Ekologinen  kompensaatio  herätti  runsaasti  keskustelua  työpajoissa,  haastatteluissa
sekä  hankkeiden  aikana  järjestetyissä  keskustelutilaisuuksissa  ja  seminaareissa.
Käsittelen tässä yhteydessä keskustelua nimenomaan etukäteen ja suunnitellusti tapahtuvan
ekologisen kompensaation  kannalta  –  kompensaatiolla  kun  voidaan  tarkoittaa
muunkinlaista kompensaatiota (ks. luku 4.6.6 sekä Ketola ym. 2009, 10–15; Nyrölä ym.
2011).  Myös  työpajakeskusteluissa  keskusteltiin  välillä  liitooravan  suojelun
aiheuttamien  haittojen  kompensoimisesta  vaikkapa  rakennusoikeudella
(”kompensaatio/liitooravapankki”) (ks. luvut 6.3.2 ja 6.3.3).

Vuoden  2006  työpajoissa  ekologiseen  kompensaatioon  suhtauduttiin
luonnonsuojelijoiden taholta varovaisen positiivisesti:

[… ]  mittasuhteen  pitäs  olla  hirveen  tiukka,  et  ei  se  oo  sitte  sitä,  että  niinko
otetaan  se  hyöty,  mutta  sitten  se  haitta  siirretään  jonneki,  hitsataan  siitä  sitte
jollakin  konstille  sitte.  Ehkä  siinä  jotaki  kehittämistä  ois,
kehittämismahdollisuuksia.
(Luonnonsuojeluaktiivi B, yhteiskeskustelu, työpaja 2/2006)

Vuoden  2009  työpajoissa  kompensaatioon  suhtauduttiin  edelleen  varovaisen
positiivisesti,  ja  esimerkiksi  toisessa  työpajassa  keskustelijat  rajasivat,  että  liitooravan
tärkeitä  ydinalueita  ei  voisi  kompensoida,  mutta  hajanaisia  elinalueita  voisi  harkita
kompensoitavaksi.  Toisaalta  pelättiin,  että  kompensaatio  voisi  johtaa
luonnonsuojelutavoitteista lipsumiseen:

[… ]  kun  suunnitellaan  näitä  tämmösiä,  tai  mietitään  kompensaatioita  ja
dynaamista  luonnonsuojelua  ja  tämmösiä  uusia  uusia  ja  sinänsä  ihan  hyviä
avauksia, niin aina pikkasen hiipii semmonen pelko, että mitenkäs sitte sen yhden
ihan olennaisen tavotteen eli  just hh luonnonsuojelun ja  tässä tapauksessa  liito
oravan käy, että…  Ettei niinku ne…  nää niinku nää keinot nouse tärkeemmäks
ku se ite tarkotus, [… ]
(Luonnonsuojeluaktiivi E, palautekeskustelu, työpaja 3/2009)

Työpajatilanteiden  ulkopuolella  –  seminaareissa,  haastatteluissa  ja  esimerkiksi
vuonna 2011 alkaneessa Ojalayhteistyössä (ks. luku 7.4) – negatiivinen suhtautuminen
ekologiseen  kompensaatioon  luonnonsuojelijoiden  ja  ympäristöviranomaisten  taholta
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on  oikeastaan  yllättänyt  minut.  Alkuvuonna  2011  tekemässäni  ympäristötoimijoiden
keskinäisessä  ryhmähaastattelussa77  vuoden  2009  työpajoissa  mukana  ollut
luonnonsuojeluaktiivi  selvitti  epäilyksiään  liittyen käytännön  toteutukseen  liitooravan
kohdalla:

[… ]  No,  ensimmäinen  reaktio  oli  aika  ”karvat  pystyyn”,  koska  hh…   mun
mielestä  liitooraville  pitäis  ennemminki  lisätä  elinympäristöjä  kuin  sitte  taas
pyrkiä kompensoimaan  johonki  paikkoihin, mitä  ei  oo olemassa. Että mitenkä,
mihinkä sitte niitä pistetään? Että siinä on se just, että kuka luovuttaa maata ja…
mitenkä  aatellaan,  että kasvatetaan  joku  metsä,  josta  ei,  et mihinkä  liitooravan
pitäis  mennä.  Sä  et  voi  pistää  sinne  nuolta  maastoon,  että  siirry  tohon.  Että
kuitenki  Suomessa  on  tehty  useidenki  lajien  kohdalla,  yritetty  siirtoistutuksia,
jotka  on  menny  pääosin  niinku  aika…   aika  pieleen.  Että  vaikka  täs  ei  oo
suoranaisesta  siirtoistutuksesta  kyse,  niin  kuitenki,  että  millä  saatas  sitte
osotettua, et siinä ei mun mielestä pelkät pöntöt ja muut... kyllä voi sitä, et se, sen
takia  se  ensimmäisenä  se  kysymys  oli,  että  miten  tää  käytännössä  toimii.  Että
ajatus  voi  tietenkin  olla...  tämmönen  uusi,  mutta...  mutta  se  niin  ku  ite,  ite  se
realisoitu hyvin äkkiä päässä, et…  et mikä se on se käytännön.
(Luonnonsuojeluaktiivi D, ryhmähaastattelu 2011)

Myös  kunnan  ympäristönsuojeluviranomainen  arveli  samassa  haastattelussa,  että
kompensaatiota olisi hankalaa toteuttaa käytännössä:

[… ] Mutta  tässä  tulee vaan  tämmönen niin  ku heh, kahdenkymmenen vuoden
työkokemuksella. [… ] Että kuinka tää kuvio on tähän asti menny, niin. [… ] Niin
on  semmonen  niin  kun  lievää  suurempi  epäilys,  että  tämä  ei  tuu  onn...  [… ]
Mutta  jos  tästä  niin  kun  pystyttäs  tekeen  tarkat  sitoumukset…   Ja  niin,  että
kaikille  se  on  selvää.  Niin  siitä voisi  tietysti  kehittyä  jotain, mutta  nyt niin  kun
tällä kokemuksella, niin…  [… ] Suhtaudun epäilevästi, mutta ei niin, etteikö tutkia
ja…   pohtia  sais  ja  teoreettisella  tasolla  se  saattaa  olla  ihan  ok,  mut  käytäntö
mättää ihan.
(Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen D, ryhmähaastattelu 2011)

Työpajakeskusteluiden  varovaisen  myönteisyyden  ja  muualla  näkyneen  kielteisen
suhtautumisen  erossa  näkyykin  selvästi  myös  se,  miten  ryhmäkeskustelutilanteiden
osanottajakoostumus  ja  tilanteen  rakentaminen  vaikuttaa  keskusteluun  –  puhetta
osoitetaan myös muille kuin haastattelijalle tai  tilanteen järjestäjälle (Pietilä 2011, 217).
Yhteistyöhön  tähtäävässä  keskustelutilanteessa  tilanteen  ilmapiiri  ja  dialogisen

77 Haastattelussa olivat mukana luonnonsuojeluaktiivi, kunnan ympäristöviranomainen sekä alueellinen
ympäristöviranomainen.
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menetelmän  ”paine”  vaati  suhtautumaan  uusiin  ideoihin  positiivisemmin,  kuten
haastateltava itsekin huomioi tässä hankearviointia koskeneessa yksilöhaastattelussa:

[… ] [työpajassa]  niinkun puhui vähän eri tavalla, kun ehkä olisi tavallaan halunnut
puhua. Mutta, kun ymmärsi sen, että ei voi sanoa, että ”minä haluan suojella nämä
kaikki metsät  täältä kuvitteelliselta alueelta” niin, niin sitten täyty vaan tyytyä siihen
yhteistyömeininkiin heh. Mutta kyllä sitä sielläkin mietti, että  just sitä asetelmaa
järjestötoimijana  tai  niinku  yleensä  yhteiskunnallisena  toimijana,  että,  että…
millaisiin kompromisseihin sitä on valmis.
(Luonnonsuojeluaktiivi C, haastattelu 2007)

On kuitenkin huomattava, että kumpikaan näistä aineistonhankintamenetelmistä ei
tuota  toistaan  ”oikeampaa”  vaan  erilaista  aineistoa. Niitä  vertailemalla  voidaan  myös
ymmärtää,  miten  dialoginen  puhetilanne  muuttaa  keskustelun  kehyksiä  ja  pystyy
lähentämään eripuraisiakin toimijoita.

Kun katson koko aineistoni mittakaavassa ”kompensaatiokriittisten” toimijoiden, eli
pääasiassa  luonnonsuojeluaktiivien  ja  viranomaisten  epäilevää  suhtautumista
ekologiseen  kompensaatioon,  siitä  välittyy  heidän  kokemansa  luottamuspula  muita
toimijoita kohtaan, mikä heijastelee heidän kokemuksiaan luonnonsuojelukeskusteluista
ja  yhteistyöstä  (ks.  myös  luvut  5.1.3  sekä  6.3.5).  Ekologisen  kompensaation  ideaan
sinänsä  tunnutaan  suhtautuvan  varovaisen  myönteisesti.  Kuitenkin  nykyisessä
ilmapiirissä, vallan epätasapainon vallitessa,  ja  ilman tunnettuja esimerkkejä toimivasta
kompensaatiosta,  ekologinen  kompensaatio  herättää  epäluuloa  ja  epäilyksiä
porsaanreikien etsimisestä ja suojelun heikentämisestä.

Aihe  on  selvästi  herkkä.  Joustavat  keinot  voisivat  heikentää  luonnonsuojelun
vahvimpien  aseiden,  pakkosuojeltujen  lajien,  kantamaa  valtaa,  ja  tähän  suhtaudutaan
epäilevästi. Epäily on  jatkunut  koko hankekaaren  ajan,  vaikka  esimerkiksi me  tutkijat
olemme  pyrkineet  aina  selventämään  että  tähtäimessä  on  tämänhetkisen  huonon
suojelujärjestelmän  parantaminen  kohti  sellaista,  missä  pidemmän  aikavälin  ja
populaatiotason  suojelutilanteeseen  kiinnitettäisiin  enemmän  huomiota.  Toisaalta  on
tunnustettava,  että  on olemassa  se vaara,  että  ekologisesta  kompensaatiosta  voitaisiin
kehittää suojelun porsaanreikiä.

Ekologisen kompensaation edistäminen vaatisikin luultavasti selkeästi kohdennettua
keskustelua  laajasti erilaisten toimijoiden kesken ja  tutustumista esimerkiksi ulkomailla
toimiviin  ratkaisuihin  ja  käytäntöihin.  Tällaisessa  keskusteluprosessissa  voitaisiin
esimerkiksi  luodata,  millaista  kompensaatiojärjestelmää  ja  millaisia
kompensaatiosääntöjä eri toimijat pitäisivät legitiimeinä ja toimivina.
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6.3.5  Yhteistyö

Tämä  viimeinen  suunnitteluvaran  avartamisen  luokka  on  oikeastaan  paljon
enemmän  kuin  yksi  viidestä  ulottuvuudesta.  Yhteistyö  on  ollut  tässä  hankkeessa
kaikenlaisen suunnitteluvaran  laajentamisen keino  ja välttämätön  ehto.  Uudet  ideat  ja
kehykset liitooravan suojelusta eivät voi toimia eivätkä levitä, jos niistä ei keskustella ja
jos  niitä  ei  tueta  monitoimijaisessa  yhteistyöverkossa.  Yhteistyön  kehyksissä  nähdään
laajan yhteistyön olennainen merkitys  liitooravan suojelulle  ja suojelusta selviämiselle.
Liitooravasta  tulee  jokaiselle  toimijalle  omalla  tavallaan  ongelmallisen  eläimen  sijaan
monitoimijaisen, kaikkia osapuolia hyödyttävän yhteistyön (yksi) kiintopiste.

Olen  koonnut  tähän  luokkaan  sellaiset  ideat,  jotka  perustuvat  kunnan  sisäiseen,
kuntien  väliseen,  seudulliseen  tai  eri  toimijatahon  väliseen  yhteistyöhön.  Oikeastaan
useimmat  muissa  kategorioissa  mainitut  ideat  kuuluvat  myös  tähän  luokkaan,  sillä
viimeistään  idean  toteutuksessa  yhteistyö  on  välttämätöntä.  Toisaalta  monissa
lennokkaimmissa  ja  ideoivimmissa  keskustelujaksoissa  keskustelu  yhteistyöstä  koski
paljon  muutakin  kuin  nimenomaan  liitooravan  suunnitteluvaran  laajentamista,  kuten
esimerkiksi  kaavoitukseen  osallistumisen  keinoja,  seutuyhteistyötä  yleensä,  kuntien  ja
metsänomistajien  yhteistyötä,  luontojärjestöjen  ja  kunnan  yhteistyötä
luontotiedonhallinnan  tiimoilta  jne. Tämä  laajaalaisuus oli myös  työpajojen tarkoitus.
Ideoitu  yhteistyö  kuitenkin  kytkeytyi  liitooravan  suojeluun  sikäli  että  sillä  nähtiin
olevan  suotuisa  vaikutus  suunnitteluvaran  laajentamiseen.  Yhteistyö  myös  synnyttää
uusia ideoita, ja uudet ideat voivat synnyttää uutta yhteistyötä.

Liitooravaan  kiinnittyvän  monitasoisen,  monimutkaisen  ja  monitoimijaisen
yhteistyön kohdalla voisi puhua rajatyöstä (A. Jokinen ym. 2012, 12–13) tai rajayhteistyöstä
(Leino 2008, 44),  jossa kohtaavat eri organisaatioiden asiantuntijat  ja samalla erilainen
tieto  ja  erilaiset  näkökulmat.  Keskeistä  tällaisessa  yhteistyössä  on  tunnustaa,  ettei
kukaan toimija yksin voi siitä suoriutua (Leino 2008, 44).

Yhteistyön potentiaali liitooravan suunnitteluvaran laajentamisessa perustuu siihen,
että liitoorava liikkuu kaupunkien ja taajamien reunamilla monen eri toimijan toiminta
alueella  eikä  kunnioita  inhimillisten  toimijoiden  ja  instituutioiden  toiminnan  rajoja.
Potentiaali  perustuu  myös  siihen,  että  kaupunkiseudulla  on  olemassa  vielä
hyödyntämättömiä  yhteistyömahdollisuuksia.  Haasteena  on  luoda  yhteistyöstä  kaikkia
osapuolia  hyödyttävää  toimintaa,  jolloin  kaikilla  tarpeellisilla  osapuolilla  on  motiivi
panostaa  yhteistyöhön.  Kaupunkiseudun  toimijat  ovat  vahvasti  riippuvaisia  toisistaan
myös  sen  suhteen  miten  liitooravakysymys  voidaan  ratkaista.  Tämä  riippuvuus  ja
yhteistyön tärkeys valkeni toimijoille (viimeistään) työpajoissa:

Mut  mun  mielest  kaiken  kaikkiaan  [… ]  tääki  keskustelu  tuo  esiin  sen,  et  myö
tarvitaan hirveen monta osapuolta tähän mukaan, et ei oo sellast tahoo, joka tän
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yksin  voi  ratkasta,  vaan  tavallaan  se  lähtökohta,  et  kuinka  tätä  työtä  tehdään
yhdessä, niin se on tullu todistettuu, et kaikkia tarvitaan.
(Kunnan ympäristöviranomainen A, yhteiskeskustelu, työpaja 4/2006)

[… ]  mikä  nousee  esiin,  niin  on  yhteistoiminta,  keskinäinen  tiedonvaihto,
verkottuminen  ja  tän  kautta  valintojen,  oli  se  sitten  maankäytön  valintojen,
metsänhoidon,  niin  niitten  monipuolisuus,  vapaaehtosuus  ja  monimuotoisuus,
[… ]  et  ei  niinku  kukin  nyherrä  omassaan,  vaan  niinku  joka  tasolla,  sekä  tässä
seudun  maankäytön  suunnittelussa  ja  sitte  siitä  alaspäin  myös  kaavatasoissa
tarvitaan kaikkia noita. Samoiten tässä metsien hoidossa niinku me nyt just tässä
puhuttiin toisen ryhmän tuotoksissa, että että  tota se voi olla  jotain niinku ison
mittakaavan  alueekologista  asiaa,  ja  sitte  ku  tullaan  alaspäin,  niin  krhm
loppuviimeks  voidaan  puhua  jostain  pienistä  metsiköistä  maanomistajia  ja
muodostetaan niistä joku juttu. Joka tasolla tää verkottuminen ja yhteistoiminta...
tuntuisi niin korostuvan tosi paljon. [… ]
(Konsulttibiologi, palautekeskustelu, työpaja 2/2009)

Tärkeää  työpajoissa  oli  se,  että  osallistujat itse  huomasivat  työpajatyöskentelyn
kuluessa,  kuinka  tärkeää  ja  tarpeellista  yhteistyön  syventäminen,  laajentaminen  ja
monipuolistaminen  olisi.  Ei  olisi  ollenkaan  yhtä  vaikuttavaa  lukea  tutkimusraportista
tutkijan analyysiä siitä, kuinka tärkeää yhteistyö on ja kehotusta ryhtyä parantamaan sitä
(esim. Shotter 2010, 268–269, 277).

Yhteistyön  konkreettisia  ideoita  on  esitelty  ja  kehitelty  laajemmin  ja
konkreettisemmin hankkeiden loppuraporteissa (A. Jokinen ym. 2007 & 2010b). Näitä
suunnitteluvaraa  avaavia  yhteistyöideoita  on  mittakaavatasoiltaan  ja
toteutuskelpoisuuksiltaan  eritasoisia.  Nostan  seuraavassa  esimerkkejä  työpajoissa
kehitellyistä  konkreettisista  yhteistyöideoista  lähtien  liikkeelle  pienistä,  yksilötason
ideoista, joita jokainen toimija voi lähteä itse omassa toimintapiirissään toteuttamaan.

Yksilön toimintamahdollisuuksien avartaminen

Vuoden 2006 työpajoissa osallistujat huomasivat, että he voisivat  tutustua toisiinsa
ja toistensa organisaatioihin paremmin ja rennommissa olosuhteissa. Tätä ideaa kutsun
työpajassa keksityllä nimellä työlounas. Ideasta innostuttiin laajalti:

[… ] meillä on valtava määrä asiantuntemusta jo tän pöydän ääressä, mut kylhän
oikeesti  tilanne  on  niin,  että  myö  toimitaan  aika  paljon  sellasessa  pienessä
piirissä,  joskus  ehkä  jolleki  soitetaan.  Ja  me  mietittiin  jopa  niinki  radikaalii
temppua  kuin  että  opittas  syömään  lounasta  muitten  kanssa  ja  piettäs
lounasneuvotteluja, sellasta spontaania ajatuksen vaihtoo tulee. Et kuinka monta
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kertaa  tulee soitettuu metsäihmisille,  ihan kysyttyy, et kuis  tää homma onkin, ei
sen asian aina tarvi sinne kyseiseen, kyseiseen kaavotuskohteeseen liittyy, vaan et
meillä  ois  sellasia  laajoja,  löyhiä  verkostoja  ja  me  opittas  löytään  se  toistemme
osaaminen  ja  luotettas  toisiimme.  Ja uskallettas  niinku, uskallettas  tunnustaa  se
vajavaisuus, ettei me osata kaikkee.
(Kunnan ympäristöviranomainen A, yhteiskeskustelu, työpaja 2/2006)

Ari  Jokinen:  [… ] [kunnan  ympäristöviranomainen  A]    viittas  johonkin  tämmöseen
verkostojuttuun  tai  yht  uuden… laiseen  ajattelutapaan  yhteydenpidossa,  niin
mitä siittä vois kehittyä?
MHY:n edustaja A: No, esimerkiks näitä työlounaita eli, eli tuota meidän puolelta
[… .] ja siinä vois olla metsänomistajia mukana, siis yksityisiä metsänomistajia tai
mitä  kuka  tahansa  omistaa.  Esim.  se  ei  tartte  olla  mikään  tämmönen  iso,  iso
tilaisuus vaan, vaan just tämmösiä... Sitä kulttuuria meillä ei kyllä juuri ole.
[… ]
Kunnan  ympäristöpäällikkö A:  Jos myö mennään epävirallisesti  syömään,  niin me
ollaan  ihmisiä.  Sillon  meillä  on  niitä  päällystakkeja  vähemmän  päällä.  Mut  jos
myö  mennään  sinne  kokoushuoneeseen,  niin  myö  tullaan  ihan  varmasti
edustamaan  jotain  tahoa.  Et  se,  opittas  puhumaan  keskenämme  ja  vaikka  sen
jälkeen sit nähä.
MHY:n edustaja A: Kyllähän se usein helpottaa huomattavan paljon, kun tuntee
niinku  ihmisen  ihmisenä.  Ja  just  niinku,  ei,  ei  sitä  jossain  isossa  tilaisuudessa
sillain  tule,  se  on  niinkun  jää  paljon  pinnallisemmaks.  Mutta  jos  nyt  yhden
lounaankin  käy  läpi  ihmisen  kanssa,  niin  saa  aika  lailla  nopeestiki  toisaalta
semmosen vähä syvällisemmänki kuvan. Ja sitte toisaalta helpottaa sitte jatkossa
[… ].  Ja  mikä  ettei  järjesty  järjestetä  sitte  tämmösiä  isompia  foorumeita, mutta
tota,  toi  on  yks  semmonen,  meillä  on,  hukataan  paljo  tämmösiä  luontasia
tilanteita.  [… ]  Toisaalta,  [… ]  mää  edustan  nyt  etupäässä  yksityisiä
metsänomistajia, niin [kunnan metsätalousinsinööri]  edustaa kaupungin puolta,  että
meidänki pitäis joskus ehkä lounastaa [naurua]. Emmää sitä tarkota, ettenkö 
Kaavoitusarkkitehti C: Tunsitteko te toisenne?
MHY:n  edustaja  A:  Kyllä,  kyllä,  juu,  mut  siitä  huolimatta  vaikka  kohtuuhyvin
tunnetaankin,  niin  vois  olla  aina  aika  paljonkin.  Eikä  se  tarkota  nyt  pelkästään
johonkin kaavaan liittyvää, vaan noin, noin niinku yleistasolla.
(Yhteiskeskustelu, työpaja 2/2006)

Tällaiset yksilötasolla liikkuvat ideat ovat tärkeitä. Ensinnäkin ne voivat voimauttaa
toimijoita  näkemään  omia  toimintamahdollisuuksiaan:  työlounaalle  lähtemiseen  ei
ainakaan  tarvita  sen  kummempaa  byrokratiaa  tai  organisointia    yksilön
vaikutusmahdollisuudet  kehystyvät  uudelleen.  Toisekseen  henkilökohtaisella
tutustumisella  voi  olla  suurikin  merkitys  yhteistyön  syntymiseen,  kuten  yllä  olevissa
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sitaateissa osallistujat itsekin toteavat. Myös Innes & Booher korostavat kasvokkaisen,
epävirallisen kanssakäymisen ja toisiin tutustumisen merkitystä yhteistyössä (2010, 100).

Vertaisoppimisverkosto

Vuoden 2006 työpajoissa  ideoitiin esimerkiksi kaavojen toteutumisen sekä suojelu
ja muiden kaavaratkaisujen toimimisen seurannan kehittämistä ja toisten kokemuksista
oppimista:

Kaavoitusarkkitehti C:  [… ] Nii  se ois  [… ] semmonen pikku  foorumin paikka, et
kerran vuodessa niinku nollata,  et mitäs  te ootte nyt oppinu  iteltänne noista  ja
noista asioista ja mitäs, mitäs me ollaan opittu. Ja mitä keissejä, se on sellasii, mut
tosiaan niinku semmosia niinku, puolivapaamuotosta.
Eveliina Asikainen: Seurantaa.
Kaavoitusarkkitehti  C:  Seurantaa,  et  niinku  tosiaan  kuultas  paljo  enemmän
toisiltamme.
(Palautekeskustelu, työpaja 2/2006)

Vuoden  2009  kolmannessa  työpajassa  oikeastaan  samaa  ideaa  kehiteltiin  nimellä
oppimisverkosto.  Keskustelu  lähti  liikkeelle  ”paperinkierrätystehtävään”  (ks.  liite  3,
tehtäväaineisto 11) kirjoitetusta  ideasta. Siitä  innostuttiin pienryhmässä,  jossa purettiin
ideoita papereilta:

Konsulttibiologi:  Oppimisverkosto,  et  tavallaan…   Ja  tossa  niinkun  jossain
kommentissa oli se, että ”tuttu verkosto olisi  tehokas  tapa selvitellä asioita”. ”Ei tartte
haaskata aikaa tutustumiseen ja toisten tavoitteiden selvittelyyn”. [… ] ”enemmän mahdollisia
ratkasuja  käytettävissä”  lisäks. ”Keinoja  enemmän  kohdekohtaisessa  suunnittelussa”.  Ja
tolla  verkostolla  vois  (?)  semmosen  positiivisen  hengen  luomisen. ”Vaikeetkin
asiat on tällöin helpompi saada ratkastua” [… ]
Ari Jokinen: Toihan on ihan huippuidea, oppimisverkosto [… ] se on hyvä, se on
hyvä sana. [… ] Mitäs teille tulee miäleen oppimisverkostosta?
[… ]
Luonnonsuojeluaktiivi  D:  Vähän  niinku  tiedon  vaihto  tai  siis  semmonen.  Ehkä
täntyyppisiä asioita tarkotan.
[… ]
Konsulttibiologi:  Joo  siis,  et  tää  yhteistoimintaverkosto  olis  myös  semmonen
oppimisverkko. Mä  itekin  johonkin  laitoin,  et  se vois  järjestää  tämmöstä  jotain
[… ] sisäistä että ulkoista just siis niin sanottua koulutusta. Että, jos siellä niinku
tulee  hyviä  ideoita,  ja  vaihdetaan  hyvin  tietoa,  niin  (?)  jakaa  sillä  lailla  esimes
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joku…  Tuli mieleen kuntakaavottajat tai ylipäätään tämmöset hank, jotka vetää
hankkeita, niin voi pitää tietotasoa yllä.
(Pienryhmäkeskustelu, työpaja 3/2009)

Pienryhmässä ideoitiin, että oppimisverkoston avulla voisi esimerkiksi kysyä neuvoa
jossain kinkkisessä suunnittelutapauksessa ja saada nopeasti paljon näkemyksiä asiasta.
Samalla  pystyttäisiin  ennakoimaan mahdollisia  ongelmia. Verkoston voisi  liittää myös
osallistumismenettelyyn  siten,  että  siellä  ideoitaisiin  osallistamismenetelmiä,  tai  eri
toimijoiden edustajat voisivat tavata toisiaan. Verkoston tapaamisissa voitaisiin yhdessä
myös tulkita ja soveltaa oikeuden ennakkotapauksia.

Tiedon jakamisen esteiden purkaminen

Vuoden  2009  työpajoissa  kehiteltiin  myös  ratkaisua  luontotiedon  jakamisen
ongelmiin (ks. luku 5.4),  joita oli pohdittu työpajoissa esillä olleisiin karttoihin liittyen.
Tiedonjaon  hankaluuteen  oli  turhauduttu,  ja  oltiin  jopa  halukkaita  murtamaan  oman
organisaation asettamia tiedonjaon esteitä:

Se  on  ainakin  semmonen  juttu,  mikä  on  ihan  tolkuton  ongelma  tänä  päivänä.
[… ]  Siis,  kaikki  on  tietosuojan  takana.  Siis  semmosetkin  asiat,  jotka
loppujenlopus niinku kääntyy itteesä vastaan, kun ne on tietosuojan takana. [… ]
Siinä  tullaan  taas  siihen  tilanteeseen,  mitä  mä  oon  kritisoinu  esimerkiks  tässä
metsäsuunnittelutietojen  päällä  istumisessa  hh,  kun  se  on  nytten  tehty  niitten
siirtäminen  äärettömän  vaikeeks.  Joka  kerta  pitää  olla,  jonkun  lapun  kans
hakemassa  nimee,  että  saa  jonku [metsä]kuviotiedon  siirtää,  niin,  niin  tota  niin
kauan kun ne metsät on kuitenki tuolla niin, että niissä saa vapaasti liikkua, niin
periaatteessa sehän on vaan niinku kiusantekoo se tietosuoja, koska jokainen voi
käydä toteemassa, onko siellä naapurin mettässä liitoorava vai ei, jos se haluaa.
(MHY:n edustaja B, pienryhmäkeskustelu, työpaja 3/2009)

Vuoden 2009 toisessa työpajassa tähän ongelmaan alettiin miettiä ratkaisua:

Metsäkeskuksen  luontosuunnittelija:  [… ]  Ja  sitten,  jos  on  tommonen,  tommonen
verkosto,  missä  nyt  meidänkin  laitos  ois  mukana,  niin  [… ]  Meillähän  on  aika
kattava  toi  luontopaikkatietojärjestelmä.  Mä  en  tiä  niitä  lakikoukeroita,  mutta
oisko se sillon mahdollista... olla siellä mukana ja apuna.
Kunnan kaavoitusarkkitehti E: Mun mielestä te ette luovuta ikinä kenellekä mitään.
[yleistä naurua] Ei ikinä.
Metsäkeskuksen  luontosuunnittelija:  Kyllä  me  maanomistajan  luvalla  voidaan.  [… ]
Mut,  jos on jos on niin  jos on tämmönen yhteistoimintaverkosto,  ja siinon nää
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maanomistajat mukana, niin  sit  sitä kautta niinku…  sillai vois olla…  olla sitten
mahdollista. Se avais varmaan niinku…  No ainaki helpottais sitä huomattavasti,
ku se…
Eveliina Asikainen: Sä ainakin haluut ajatella, et miten ovia vois raottaa.
Metsäkeskuksen luontosuunnittelija: Niin. [… ]
(Yhteiskeskustelu, työpaja 2/2009)

Kolmannessa  työpajassa  ideaa  kehitteli  metsänhoitoyhdistyksen  edustaja,  joka  ei
ollut  edes  (muiden  kiireidensä  vuoksi)  ollut  mukana  edellisessä  työpajassa.  Hän
hahmotteli tiedonjakamisen verkostoa,  jossa olisi yhteisesti sovittu tiedon käyttämisen
säännöt  esimerkiksi  niin  ettei  tietoa  varsinaisesti  luovuteta  kenellekään,  mutta  tietoa
voitaisiin käyttää yhdessä:

[… ] Pystyskö sen [tietosuojan] periaatteessa  silleen ohittaan,  jos nyt aattelee  ihan
käytäntöä,  että  olis  joku  toimija  olis  tää verkosto,  ja sitten nää  jäsenet on  siinä
niin  periaatteessa  sillonhan  ne  jäsenet  voi  käyttää  hallussaan  olevaa  tietoo  sen
taas  tän…  [… ] organisaation sisällä.  Ja  tavallaan niitä…  Eihän,  vaikka  sitten ei
luovutakaan yksilöitäviä tietoja, mutta niitä jäseniä ei ketään voi estää käyttämästä
sitä tietoo, joka niillä on ainakin omassa hallussa.[… ] Ja se, että jos tää verkosto
on  niinkun  verkosto  on  yks  toimija,  niin  sillonhan  sä…   siinä  on  tietyt
pelisäännöt, miten se  toimii. Elikkä sitä kaikkien tiedossa olevaa  tietoo voidaan
käyttää  siinä  pöydässä,  kun  niit  kokoonnutaan,  [… ]  Elikä  siis  me  ei  voida
luovuttaa  sitä  tietoo. Eli me voidaan se  tieto siihen pöytään et me  tiedetään, et
meillä  on  nyt  tämmöstä  ja  tämmöstä,  ja  voidaan  näyttää,  mutta  ei  esimerkiks
anneta  sitä  käyttöön niin,  että  joku voi  sitten  jossain  seuraavalla viikolla  selata,
ahaa teenpä markkinointiiskun tonne.
(MHyhdistyksen edustaja B, pienryhmäkeskustelu, työpaja 3/2009)

Edustaja täsmensi vielä miten idea toimisi nykyisen tietoja suojelevan lainsäädännön
kanssa:

[… ]  se  toimija,  joka  on  siinä  mukana  niin  tuo  sen  omassa  tiadossaan  olevan
tavallaan  semmosen koosteen  siihen  käyttöön.  [… ]  tuo  sen  tiedon  siihen,  niin
sillon  se  tietosuoja  mm    tavallaan…   ei  voi  sanoo,  että  kierretään,  mutta  se
tuodaan  se…  se  tieto  tulee  siihen käyttöön, mutta  sitä  ei  kuitenkaan  luovuteta
varsinaisesti  niin,  että  se  vois  vuotaa  johonki  muualle,  niin  sillon  se  tietosuoja
myöskin toteutuu siinä.
(MHyhdistyksen edustaja B, pienryhmätyön purkukeskustelu, työpaja 3/2009)

Tämä  esitetty  idea  vaikuttaa  jopa  niin  valmiilta,  että  kyseinen  henkilö  on  kenties
kehitellyt  ideaa  jo  ennen  tätä  työpajakeskustelua.  Tiedon  jakamisen  verkostosta  olisi
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hyötyä  MHyhdistykselle  itselleenkin.  Edustaja  kertoi,  että  heillä  olisi  tarvetta
esimerkiksi päivittää omaa tietokantaansa tällaisen tiedonvaihtoverkoston kautta. Ideaa
pidettiin  keskusteluissa  hyvänä  ja  kannatettavana.  Tällainen  tiedonjakamisen verkosto
sopisi myös hyvin yhteen edellä esitetyn oppimisverkoston kanssa. Tämä idea kuuluisi
samalla  myös  juridisten  mahdollisuuksien  kehyksiin  –  mahdottoman  tiukalta
näyttävässä  tietosuojalainsäädännössä  nähtiin  sittenkin  mahdollisuuksia  avata
yhteistyötä ja tiedonjakamista.

Tämä tiedonjakamisen esteitä purkava idea on erityisen merkityksellinen myös siksi,
että  sitä  kehittelivät  kahden  ”tietoa  panttaavan”  organisaation  edustajat.
Kaavoitusarkkitehti  tokaisikin  aiemmin  lainatussa  keskustelusitaatissa  epäuskoisena:
”Mun  mielestä  te  ette  luovuta  ikinä  kenellekä  mitään.  Ei  ikinä.”    Tiedonjakamisen  patojen
avaamisesta  nähtiin  kuitenkin  olevan  konkreettista  hyötyä,  ja  ainakin  epävirallista
halukkuutta  siihen  ilmeisesti  olisi  olemassa.  Dialoginen,  yhteinen  keskustelutilanne
näyttäisi tuottavan tilaisuuksia miettiä ja rohkeasti ehdottaa tällaisia mahdollisuuksia.

Yhteistyön edellytyksistä ja luottamuksen mahdollisuudesta

Ideoiden  toimeenpano vaatisi monenlaista yhteistyötä eri mittakaavatasoilla. Pieniä
ideoita  voisivat  toimijat  omassa  työssään  toteuttaa  (esimerkiksi  työpajoissa  mainitut
ideat  vapaamuotoisesta  työlounaasta  vähän  vieraampien,  potentiaalisten
yhteistyökumppaneiden  kanssa  sekä  omasta  oppivasta  asenteesta).  Toiset  vaatisivat
laajempaa  yhteistyötä esimerkiksi  metsänhoidosta,  maanhankinnasta,
luontoselvityksistä  ja kaavoituksesta vastaavien välillä kunnan sisällä  ja kuntien välillä.
Osa näistä ideoista voitaisiin toteuttaa jo olemassa olevan institutionaalisen rakenteen ja
yhteistyön sisällä ja siihen tukeutuen. Pitkän tähtäimen ideoiden toteutuksessa tarvitaan
yhteyksien  luomista  valtakunnan  tasolle  saakka  eli  silloin  jos  halutaan  muuttaa
lainsäädäntöä  tai  sen  tulkintaa  esimerkiksi  ekologisen  kompensaation
mahdollistamiseksi  (ks.  myös  A.  Jokinen  ym.  2007,  78–81).    Erityisesti  ekologinen
kompensaatio ja seudullinen suojelusuunnittelu (ks. myös A. Jokinen ym. 2007, 78–81;
2010b,  59–62)  vaatisivat  tavoitteellista  ja  tiivistä  yhteistyössä  toteutettavaa
deliberatiivista projektityöskentelyä.

Yhteistyön  luomisen  ja  kehittämisen  kannalta  yksi  olennainen  seikka  on
toimijatahojen  keskinäinen  luottamus  ja  sen  vahvistaminen. Luottamuksesta  sekä  sen
puuttumisesta  saatiin  työpajojenkin  aikana  viitteitä.  Luottamus  keskusteluun,
keskustelutilanteeseen  ja  toisiin  keskustelijoihin  näkyi  esimerkiksi  siinä,  miten  toisten
tahojen  edustajat  pystyivät  heittäytymään  keskusteluun  helpommin  kuin  toiset.
Toisaalta  tässä  on  osittain  kyse  myös  henkilökohtaisista  kommunikaation  tavoista.
Barbara  Gray  ym.  (2003,  178–179)  käyttävät  termejä champions ja blockers, jotka  voisi
kääntää  keskustelua  sujuvoittaviksi  ja  keskustelua  hankaloittaviksi  keskustelijoiksi.
Omassakin  aineistossani  keskustelijoita  voisi  periaatteessa  luokitella  tällä  tavoin.
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Toisaalta  tällaiset  keskustelutapoihin  kiinnittyvät  roolit  myös  muuttuivat
työpajakeskustelujen  kuluessa.  Ei  ole  siis  kyse  sinänsä  henkilöistä  vaan  esimerkiksi
tietyn  hetken  kommunikaatiotavasta  joka  voi  kuitenkin  muuttua,  ja  dialogisen
menetelmän yhtenä tavoitteena on mahdollistaa tällaisia muutoksia.

Luonnonsuojeluaktiivien  ja  alueellisten  ympäristöviranomaisten  vaikutti  olevan
vaikeinta  näissä  työpajoissa ”riisua  päällystakkiaan”,  kuten  fasilitaattorin  kuvaava
metafora  kuului.  Tähän  saattavat  vaikuttaa  erilaiset  valtasuhteet,  kuten  se,  että
luonnonsuojeluaktiivien  valta  koostuu  toimeenpano  tai  suunnitteluvallan  puuttuessa
kiistojen  julkisesta  esille  nostamisesta  ja  käräjöinnistä,  mistä  luonnonsuojeluaktiivit
itsekin olivat tietoisia:

[… ] Eli  et kyllä mää uskon toisaalta,  että  tää konfliktoiminen, mitä, missä olen
varmasti  itse ollu  osallisena, niin  tuota,  et  onhan  se myös niinku  yks  asia,  joka
nostaa  ne  ongelmat  esille  ja  sitten  päästään  niinku  johonkin  suuntaan,  koska
mehän  edustamme  kuitenki  niinku  luonnonsuojelujärjestönä  tavallaan  siis  siinä
mielessä vaan, et se, ne meiän keinot. Meillähän ei oo suunnitteluvaltaa, meillä ei
oo minkäännäköstä  tämmöstä  täntyyppistä valtaa. Et meillä on ne tietyt keinot
käytettävissä  enemmän  tai  vähemmän  ja. Et  lähinnä  se  on  se  sanan valta,  jolla
sitte voi yrittää viedä asioita eteenpäin.
(Luonnonsuojeluaktiivi B, yhteiskeskustelu, työpaja 2/2006)

Luottamuksen  syntymiseen  ja  luottamuspulaan  vaikuttavat  voimakkaasti
osallistujien  ja  osallistujatahojen  väliset  aiemmat  kokemukset  yhteistoiminnasta.
Neuvottelutilanteista oli luonnonsuojeluaktiiveilla paljon negatiivisia kokemuksia:

Haast.: Joo  sit  sää  jotain  kerroitkin  jo  näistä  tämmösistä  neuvottelu  ja
yhteistyökokemuksista. Mutta voisiks sää vielä kertoa, et minkälaisia [… ]?
Luonnonsuojeluaktiivi B: Jos aattelen metsäasioita,  joitakin varmastikin ihan hyviä,
mutta enimmäkseen kyllä niinku  todella onnettomia, eli  semmonen vastaantulo
täysin nolla suunnilleen, ja että myös semmonen, eli et halutaan pitää neuvottelu,
mutta sen, ei haluta oikeesti niinku neuvotella. Et se on ollu aika tavanomainen
kokemus Metsähallituksen kans esimerkiksi. Ja mikä oli mulle yllätys, jos aattelen
sitä, minua,  joka aikoinaan  lähti  tähän  luonnonsuojelutyöhön, et mää en niinku
ollu  tajunnu,  että  tää  on  niin  raadollista.  Mä  kuvittelin,  että  ihmiset  ovat
sivistyneitä. Eikä niin aivan   olin täysin pöyristynyt, mutta tota. [… ]
(Luonnonsuojeluaktiivi B, haastattelu 2007)

Toisaalta  luonnonsuojeluaktiivit  pitivät  työpajakokemuksia  positiivisina  ja  olivat
halukkaita jatkamaan yhteistyötä työpajojen jälkeen78:

78 Tällaista toivottua kaavahankkeeseen liittyvää yhteistyötä onkin Tampereella käynnistelty (ks. luku 7.5)
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Ja  siis  tosiaan,  jos  sen  sais  ihan  sinne  konkretiaan,  että,  että  joku  vaikka
Tampereen  kaupunki  kutsuisi  koolle  tommosen  porukan,  ja  jossakin  ihan
oikeassa hankkeessa sitten yritettäs löytää tuloksia.
(Luonnonsuojeluaktiivi C, haastattelu 2007)

Myös  alueellisten  ympäristöviranomaisten oli  vaikea heittäytyä vapaasti  ideoimaan,
mikä  johtui  kenties  siitä  että  paikalla  oli  sellaisten  tahojen  (esimerkiksi  kuntien)
edustajia, joiden toiminnan lainmukaisuutta he joutuvat työssään jatkuvasti valvomaan.
Yhdeksi  esteeksi  vapautuneelle  keskustelulle  luonnonsuojelijat  mainitsivat,  että  he
pelkäävät liian vapaiden puheenvuorojen ja radikaalien ideoiden kulkeutumista muuhun
toimintaan:

[… ]  Järjestön  tavotteet  on  niin  paljon  kallisarvoisemmat  kuin  minun  vapaa
ajatuksen juoksuni että. Et se on mun mielestä ihan semmonen mahoton tilanne,
muuta  kun  ihan  niinkun…   saman,  siis  siitä  on  puhuttu  joskus  näitten
aktiivisuojelijoitten  kans,  et  miten  mahdotonta  on  leikkiä  millään  ajatuksilla,
koska  kuitenki  se  toiminta  tähtää  tiettyihin  asioihin,  ja  kaikkea,  mitä  sanot,
voidaan käyttää aseena sinua vastaan, heh.[… ]
(Luonnonsuojeluaktiivi B, haastattelu 2007)

Samasta voi olla kyse myös ympäristöviranomaisten kohdalla. Vapaaseen ajatteluun
ei  ole  varaa  heittäytyä,  kun  ei  voida  olla  varmoja  käytetäänkö vapaassa  keskustelussa
lausuttuja  asioita  myöhemmin  hyväksi.  Tässä  näkyy  jälleen,  se  miten  keskustelun
sisältöön  ja  sävyyn vaikuttavat  keskustelutilanne,  läsnä  olevat  toiset  keskustelijat  sekä
myös  keskustelutilanteen  ulkopuoliset  seikat:  toimijoiden  keskinäinen  historia  sekä
tulevaisuuden  ennakointi.  Varovainen  suhtautuminen  on  ymmärrettävää.  Toisaalta
voidaan  kysyä,  voisivatko  kyseiset  tahot  rohkeammalla  heittäytymisellä  kuitenkin
saavuttaa jotain, mitä etäisemmällä suhtautumisella ei saavuteta?

Varovaisen  suhtautumisen  voi  nähdä  myös  ideologisena  ja  intresseihin  liittyvänä,
sillä koko projektin kaaressa liitoorava  ja sen suojelun merkitys muuttuivat  (kuten oli
tarkoituskin).  Liitooravan  suojelu  muuttui  ja  muutettiin  kasvu  ja
metsätalouskriittisestä  suojelukehyksestä  käytännöksi,  joka  voisi  olla  yhteensopiva
kaupungin kasvun ja metsätalouden kanssa. Tämän uuden kehyksen kautta  liitoorava
siis tulisi mahdollisesti paremmin suojelluksi kaupungin laajentuessa ja metsänhoidossa,
mutta menettäisi samalla kriittistä ja esimerkiksi kaavahankkeita kaatavaa potentiaaliaan.
Kaupungin  kasvu  ja  metsätalous  ovat  siis  vallitsevia  kehyksiä,  joihin  liitooravan
suojelun on  syytä  sopeutua,  jotta  liitooravan suojelua  saadaan  parannettua. Toisaalta
myös  kaupungin  kasvu,  maankäytön  suunnittelu  ja  metsätalous  joutuvat  osaltaan
sopeutumaan liitooravan suojeluun, sopeutuminen on siis vastavuoroista.



LIITOORAVAN SUOJELUN POLIITTINEN PROSESSI JA SUUNNITTELUVARA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 179

6.4 Työpajamenetelmän arviointia

6.4.1  Työpajajärjestelyt

Tässä  luvussa arvioin  ja  reflektoin dialogisia  työpajoja  aineistonkeruun  ja aineiston
tuottamisen menetelmänä. Katson sen hyödylliseksi koska aineistonhankintamenetelmä
on  niin  uusi,  ja  myös  siksi,  että  tällä  työpajamenetelmällä  oli  nimenomaan  tarkoitus
muuttaa  niitä keskustelun kehyksiä,  joita  olen  analysoinut. On  siis  syytä pohtia mitkä
nimenomaiset  menetelmän  osaset  vaikuttivat  erityisen  paljon  keskustelun  kulkuun  ja
millä  tavalla.  Mitään  vedenpitävää  syyseurausanalyysiä  en  pysty  tekemään,  koska
esimerkiksi vertailuaineistoa ei ole olemassa, mutta samalla tavoin kuin voidaan pohtia
haastattelukysymysten  ja  tilanteen  vaikutusta,  on  syytä  pohtia  vastaavia  seikkoja
työpajaaineiston  kohdalla.  On  kuitenkin  muistettava,  että  dialogisen  työpajan
järjestämisessä,  sen  keskusteluissa  ja  sen  onnistumisessa  on  aina  mukana  annos
intuitiivista  tietämystä,  kokemusta  ja  reagointia,  jota  kaikkea  ei  voi  tietoisella  tasolla
tietää  eikä  sanoin  kertoa.  Kaikkea  ei  voida  suunnitella  ja  hallita  etukäteen.  Sekä
osallistujien että järjestäjien täytyy myös heittäytyä virran mukaan, improvisoida ja antaa
keskusteluiden vaikuttaa ja antaa oivalluksia. (Esim. Shotter 2010.)

Arvioin  tässä  luvussa  sitä miten  työpajat  onnistuivat käytännöllisissä  tavoitteissaan
luoda dialogia ja luottamusta toimijoiden välille sekä kehittää uusia ideoita liitooravan
suojeluun,  ja  sitä,  mitkä  elementit  vaikuttivat  onnistumisiin  ja  epäonnistumisiin.
Arviointi perustuu sekä työpajojen havainnointiin ja järjestäjien kesken loppuraportteja
varten  tehtyyn  pintapuolisempaan  analyysiin  että  NVivon  avulla  tarkemmassa
analyysissä  saamiini  tuloksiin.  Vaikka  NVivolla  tekemääni  luokitteluun  perustuvan
analyysin  päätulokset  koskivatkin  (edellisessä  luvussa  esiteltyjä)  suunnitteluvaraa
avaavia ideoita, olen pitkän analyysivaiheen aikana luokitellut aineistoa monella muulla
tavalla.  Olen  mm.  luokitellut  työpajakeskustelujen  vaiheita:  alustus,
pienryhmäkeskustelu,  palautekeskustelu,  vapaa  keskustelu  jne.  ja  näin  pyrkinyt
seuraamaan  esimerkiksi  sitä,  miten  työpajojen  erilaiset  vaiheet  ja  keskustelutehtävät
vaikuttivat työpajakeskustelujen kulkuun ja sisältöön.

Yleisesti  ottaen  työpajat  sujuivat  hyvin  ja  yhteisen  ideoinnin  ja  dialogisen
keskustelun  tavoitteet  toteutuivat,  toisissa  työpajoissa  paremmin  kuin  toisissa.
Aikaisemmin  toteutuneet  osallistujien  kokemat  kiistat  olivat  jatkuvasti
työpajakeskusteluissa  läsnä,  ja  osallistujilla  oli  mielipiteitä  laidasta  laitaan  ja  jyrkkiäkin
näkemyseroja,  mutta  työpajoissa  ei  kuitenkaan  syntynyt  konflikteja.  (A.  Jokinen  ym.
2007,  19–20.)  Riitojen  sovittelun  keskustelunanalyyttisessä  tutkimuksessa  on
havainnoitu  miten  sovittelutilanne  ja  tilanteen  puheenvuorojen  vuorottelu (speech
exchange  system) ehkäisevät  osapuolten  välistä  suoraa  riitelyä  (esim.  Garcia  1991).
Työpajoissa  tapahtui  kuitenkin  paljon  enemmän  kuin  keskusteltiin  ilman  kiistoja  –
työpajakeskusteluissa  päästiin  yhteiseen  ideointiin  ja  dialogiin.  Käyn  seuraavassa  läpi
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sitä,  miten  työpajajärjestelyt  vaikuttivat  työpajojen  onnistumiseen  ideoinnin  ja
dialogisuuden suhteen.

Työpajoissa  fasilitaattorin  pitämä  johdanto  dialogisuuteen  auttoi  osallistujia
irrottautumaan päivänpolttavista  tilanteista  ja arkipäiväisistä rooleistaan ja avautumaan
kohti rohkeaa ja ideoivaa ilmapiiriä. Myös työpajojen järjestäminen neutraalissa tilassa,
yliopistolla, ja kolmen tutkijan ja fasilitaattorin läsnäolo auttoivat tässä omalta osaltaan.
(A.  Jokinen  ym.  2007,  19–20.)  Myöhemmässä  NVivon  avulla  tehdyssä  tarkemmassa
analyysissä,  ja  myös  nojaten  Ivana  Markován  ym.  (2007)  käsitteistöön  ulkoisesta  ja
sisäisestä  kehystämisestä,  on  selkeää  että  keskustelutehtävien  muotoilulla  oli  suuri
osuus  työpajakeskustelujen  onnistumiseen  –  samaan  tapaan  kuin
haastattelukysymyksillä  on  haastattelutilanteessa  merkitystä.  Tämä  näkyi  etenkin
verratessani  dialogisuuden  ja  ideoiden  runsauden  kannalta  onnistuneimpia  ja
vähemmän  onnistuneita  työpajoja  keskenään.  Keskustelutehtävien  muotoilu  heijasteli
meidän järjestäjien käsityksiä siitä millainen tilanne liitooravan kanssa toimijoilla on ja
millaiseen  keskusteluun  johdattamalla  näistä  ongelmista  voitaisiin  dialogisesti
keskustella. Keskustelutehtäviä laadimme varsin intuitiivisesti, tukenamme oli kuitenkin
Kaisa Littusen asiantuntemus  ja  kokemus  työpajakeskustelujen  järjestämisestä. Kaikki
työpajoissa  käytetyt  keskustelutehtävät  ja  muut  aineistot  löytyvät  liitteestä  3.  Hyvien
keskustelutehtävien  jälkeen  sekä  pienryhmässä  että  yhteiskeskustelussa  keskustelu  oli
vilkasta  ja  ideoita  tuottavaa.    Toisaalta  huonommatkin  keskustelutehtävät  tuottivat
aineistoa  ja  auttoivat  meitä  ymmärtämään  keskustelutilannetta,  toimijoiden  välisiä
suhteita  ja  toimijoiden  tilannetta  liitooravan  kanssa  aiempaa  paremmin,  jolloin
pystyimme esimerkiksi parantamaan keskustelutehtäviä seuraavaa työpajaa varten.

Erityisen  toimiva  tehtävä  oli  vuoden  2006  kahdessa  ensimmäisessä  työpajassa
käytetty kuvitteellinen tehtävä tutussa mittakaavassa (”Pahkalinnan tehtävä”, ks. liite 3,
tehtäväaineisto  1),  jossa  oli  pitkä,  kuvitteellinen  tapauskuvailu  ja  kaksi  avointa
kysymystä.  Myös  työpajasarjojen  viimeisissä  työpajoissa  toteutetut,  keskenään hieman
erityyppiset  tehtävät  (liite  3,  tehtäväaineistot  1,  10,  11  ja  12),  joissa  kerättiin  yhteen
ideoita,  valittiin  niistä  parhaat  ja  kehitettiin  niitä  eteenpäin,  toimivat  molemmat
mainiosti.  Tällainen  ideoiden  listaaminen  ja  ”takaisinsyöttäminen”  tuntui
konkretisoivan  osallistujille  hyvin  sitä,  mitä  on  saatu  aikaan,  muutenhan  keskustelut
saattavat  nopeasti  osallistujilta  unohtua.  Tällä  tavoin  saatiin  myös  työstettyä  ideoita
lähemmäksi toteutuskelpoisuutta.

Dialogisuuden  ja  ideoimisen kannalta huonommin onnistuneita  tehtäviä olivat sen
sijaan  vuoden  2006  kolmannen  työpajan  tehtävä,  jossa  pienryhmien  piti  vastata
kuvitteellista,  seutumittakaavassa  ollutta  tapausta  koskeviin  kysymyksiin  (liite  3
tehtäväaineisto 2),  ja  vuoden 2009  työpajojen ensimmäiset pienryhmätehtävät  (liite 3,
tehtäväaineistot  6,7  ja  9),  jotka  eivät  olleet  tarpeeksi  avoimesti  muotoiltuja
herätelläkseen  vilkasta  keskustelua,  erityisesti  verrattuna  onnistuneeseen
”Pahkalinnatehtävään” (liite 3, tehtäväaineisto 1).
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Vuoden  2009  työpajoissa  käytetyissä  luonnoskartoissa  oli  myös  ongelmia.
Ensimmäinen kartta, ”pikselikartta” (liite 3, kartta 3) oli  todella  suuripikselinen kartta
(yksi pikseli vastasi 1km2 aluetta maastossa) koko kaupunkiseudusta, ja lisäksi karttaan
valittu  kynnysarvo  sille  mikä  määrä  sopivaa  elinympäristöä  näkyy  valkoisena
(sopimattomana)  ja mikä vihreänä  (sopivana) oli alhainen, minkä  johdosta  suurin osa
pikseleistä  oli  vihreän  eri  sävyjä.  Toinen  kartta,  ”rinkulakartta”,  (liite  3,  kartta  5)  oli
kartta  jossa hilapisteiden ympyröiden säteen pituus vastasi habitaatin todennäköisyyttä
soveltua liitooravalle, mitä oli osallistujien varsin vaikea hahmottaa ja tulkita. Olimme
ajatelleet  vuoden  2009  työpajoja  suunnitellessamme,  että  hankkeessa  laaditut  uudet
seutukartat  toimisivat  työpajojen polttopisteenä  ja  yhteistyötä  luovana  linkkinä, mutta
jo  ensimmäisessä  työpajassa  huomasimme,  että  tämä  ei  toimisi.  Muokkasimmekin
työpajajärjestelyjä  enemmän  vuoden  2006  työpajoja  vastaaviksi,  käyttäen  kuitenkin
uusia karttoja edelleen keskustelutehtävissä mukana.

Uumoilimme, että vuoden 2006 työpajoissa käytetty Pahkalinnan keskustelutehtävä
(liite  3,  tehtäväaineisto  1)  oli  onnistunut  osaksi  myös  kuvitteellisuutensa  vuoksi,  ja
mietimme  että  keskustelu  todellisen  alueen  liitooravista  kartan  kanssa  voisi  haitata
dialogisuutta vuoden 2009 työpajoissa. Keskustelu kartoista oli kuitenkin erilaista kuin
olimme  odottaneet  –  karttojen  käytettävyyttä  ja  hyödyllisyyttä  arvioitiin  ja  samalla
saimme  arvokasta  tietoa  siitä  miten  karttaa  voisi  kehittää  havainnollisemmaksi.
Todellisen  alueen  käyttäminen  keskustelutehtävässä  ei  aiheuttanut  kiistelyä  kuten
olimme  pelänneet,  mutta  osallistujien  omat  tiedot  alueesta  vaikuttivat  keskusteluun
vahvasti, vaikka tehtävä olikin osin kuvitteellinen (liite 3, tehtäväaineisto 9).

Myös muissa kuin tehtävämuotoilussa ja yleisissä järjestelyissä pystyin havaitsemaan
vaikutuksia  keskusteluun. Esimerkiksi  pienryhmätehtävissä  tutkija  ei  aina  onnistunut
pienryhmän  moderoinnissa,  tutkija  saattoi  esimerkiksi  ohjata  keskustelua  liikaa  jopa
keskustelutehtävästä  sivuraiteelle.  Pari  kertaa  kävi  niin,  että  tutkija  purki  pienryhmän
tehtävän muulle ryhmälle, vaikka olisi ollut parempi,  jos pienryhmän muu jäsen omin
sanoin  purkaisi  ryhmätyön  tulokset.  Tutkijan  toimiminen  tällaisessa  ryhmän
puheenjohtajan ja keskustelun tulkitsijan asemassa ehkäisee pienryhmän ja sen jäsenten
omaehtoista  keskustelun  tulosten  tulkintaa  ja  muotoilua.  Ryhmän  muun  jäsenen
toimiessa  kirjurina  pienryhmäkeskustelussa  oli  havaittavissa  selkeitä  ”kalvopuheeksi”
nimeämiäni  jaksoja,  jolloin ryhmä palasi  tehtäväkysymyksiin, mietti onko kysymyksiin
vastattu  ja  miten  vastaukset  voisi  kiteyttää  piirtoheitinkalvolle.  Tutkijan  toimiessa
kirjurina  tällaiset  jaksot  jäivät  helposti  pois  kun yhteiseen purkukeskusteluun vietäviä
asioita ei mietitty yhdessä.

Havaitsimme  jo  työpajasarjojen  aikana,  että  työpajakeskustelu  selvästi  kärsi,  jos
keskustelua  lämmittelevä  esittelykierros  tai  keskustelua  kokoava  palautekierros
(keskustelu  työpajan  annista  itse  kullekin)  jäävät  pois,  kuten  parissa  työpajassa
ajanpuutteen  vuoksi  pääsi  käymään.  Palautekierroksella  (oikeanlaisten  kysymysten  ja
kommenttikierroksen avulla toteutettuna) vaikuttaisi olevan tärkeä työpajaa kokoava ja
tuntemuksia  jakava  merkitys.  Palautekeskustelukierros,  jossa  kaikkien  on  sanottava
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jotain, on hyvä tapa yrittää pusertaa velloneesta keskustelusta esiin osallistujien mieleen
jääneitä  ideoita, oivalluksia  ja ajatuksia. Palautekeskustelu  luo  tilanteen  jossa puhujaan
kohdistuu  positiivisia  ja  uteliaita  odotuksia  ja  toisaalta  puhujan  on  tehtävänannon
mukaan  yritettävä  haravoida  aiemmasta  keskustelusta  kokoon  joitakin  tärkeäksi
katsomiaan seikkoja. Tasapuolisuus ja vuorottelu on palautekeskustelussa tärkeää.

Huomasimme  jo  työpajoja  järjestäessämme  että  uudenlaiset  ”dialogiset  käänteet”,
siis  keskustelun  muuttuminen  innostuneeksi  ja  yhdessä  ideoivaksi,  voivat  tapahtua
yhtäkkiä  ja  arvaamatta,  vaikka  edellä  kuvaamiani  eroja  erilaisten  tehtävien  ja
työpajarakenteiden  välillä  pystyykin  havaitsemaan.  Työpajan  dialogisuus  tai
tuotteliaisuus ei näy jokaisessa hetkessä, puheenvuorossa tai keskustelutilanteessa, vaan
timanttiset ideat ja dialogiset jaksot voivat putkahtaa esiin aivan tylsältäkin vaikuttaneen
työpajan  loppumetreillä.  Tyhjältä  vellomiselta  tuntuneet  jaksot  voivat  ideoiden
syntymisen  ja  synnyttämisen  kannalta  olla  sittenkin  tärkeitä,  kun  katsotaan  koko
työpajan  kaarta.  Toisaalta  etukäteen  tai  ”vellomisen  hetkellä”  ei  pystytä  mitenkään
tietämään tuottaako se loppujen lopuksi ideoita vai ei. Ari Jokinen kiteytti vuoden 2009
viimeisen työpajan palautekeskustelussa ideoiden syntymisen mekanismin hyvin:

[… ]  Ne  tulee  jotenki  jotenki  hissukseen  tässä  pöydän  ääressä.  Ne  valuu  täältä
hihasta vaan, eikä kuulu mitään trumpetin soittoo, [… ] sitten kaikki on ihan cool,
mutta  sitten  kuitenki...  [… ]  huomataan  ja  tartutaan  siihe  ja  se  alkaa  alkaa
kehittyyn siittä. [… ]
(Ari Jokinen, palautekeskustelu, työpaja 4/2009)

Näin  todellakin  tuntuu  olevan    useimmiten  ideat  ja  ajatukset  kuitenkin  tuntuvat
”piiloutuvan”  niin,  ettei  niitä  siinä  hetkessä  otetakaan  esille,  vaan  ehkä  myöhemmin
työpajassa,  seuraavassa  työpajassa  tai  joskus vielä paljon myöhemmin, ajatusten  jäätyä
muhimaan.  Ideoiden  listaaminen  kuuntelemalla  nauhoituksia,  niiden  syöttäminen
takaisin  keskusteluun  ja  jatkoyhteistyöhön  sekä  jalostaminen  esimerkiksi
loppuraportteihin,  kuten  olemme  tehneet,  onkin  varsin  tärkeää,  jos  ideoiden  on
tarkoitus muuttua konkretiaksi jossain vaiheessa.

6.4.2  Keskusteluyhteyden luominen ja dialogisuus

Työpajojen yksi ansio ja  tulos oli ideoiden tuottamisen lisäksi myös itse keskustelu
  uskalletaan  esittää  ideoita  ja  argumentteja,  jotka  tulisivat  toisissa  tilanteissa

helpommin  tyrmätyiksi,  tutustutaan  toisiin  ja  toisten  intresseihin.  Tämän  huomasivat
myös osallistujat itse:

[… ] Mun mielestä tää on niinku hirveen hyvä lähestymistapa tähän kysymykseen
tää yhteistyö. Kaikki, kaikkia asioita käydään yhdessä läpi ja sillä tavalla nyt sitte
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tälläki aikajänteellä nyt, mitä tätä koko tutkimusta on tehty, niin mun mielestä me
ollaan  menty,  menty  hirveesti  eteenpäin.  Et  sillon  alkuun  tuntu,  et  kaikil  oli
vähän  semmoset  väkinäiset  asenteet,  et  pitääks  tonkin  kans  tehdä  yhteistyötä
[muut nauravat],  nyt on päästy  tämmöseen niinku keskusteluyhteyteen sitte, että.
Selvästikki on niinku, se semmonen yhteinen halu kehittää tätä asiaa eteenpäin,
mun mielestä se on ollu niinku tässä se semmonen ohjenuora koko ajan ja sillain,
mun mielestä on päästy myöski siinä asiassa eteenpäin.[… ]
(Kunnan kaavoitusarkkitehti A, palautekeskustelu, työpaja 4/2006)

Joo, tää on tosiaan ollu ihan mielenkiintosta tulla tuolta [työpaikan] arjesta tänne
yliopistolle  keskusteleen  näistä  asioista  ja  ihan  saman  havainnon,  minkä  toi
[kaavoitusarkkitehti  A]  sano,  että  alkuun oli  vähä  sellasta,  että  ei  oikein  tuntenu
ihmisiä  ja,  ja  lievää  ehkä  kriittisyyttäkin,  tää  on  hienosti  kyllä  tää
työskentelymuoto niinku sulattanu nää, nää ennakkoasenteet, että et. [… ] Tää on
ollu, ollu tosi mielenkiintosta. Mulla jäi kans vuoden viimeset iltarastit väliin tän
takia.
(Kunnan metsätalousinsinööri, palautekeskustelu, työpaja 1/2006)

Haastattelin kymmentä hankkeen keskeistä toimijaa kesällä 2007 (ks. haastateltavat
tahot tarkemmin aineistoliitteen taulukosta) arvioidakseni työpajoja  ja hanketta. Aivan
kaikkia  tahoja  en  saanut  haastateltavaksi  heidän  kiireidensä  vuoksi  (mm.  alueellisia
ympäristöviranomaisia). Haastatteluissa työpajoja pidettiin selkeästi parhaana hankkeen
työtavoista,  ja  haastateltavat  olivat  sitä  mieltä,  että  työpajat  saavuttivat  tavoitteensa
esimerkiksi  tuoden  eri  osapuolia  lähemmäksi  toisiaan.  Haastateltavat  myös  totesivat
että työpajoja olisi voinut järjestää jo aiemmin hankkeessa.

Haast.: [… ] No sit niistä dialogityöpajoista.
Kunnan  ympäristöpäällikkö  A:  Ne  oli  aivan  ihania!  Ne  oli  aivan  ihania!  Ja  sit  se
että…  mie oikeesti uskon, että ne ihmiset, jotka oli siä mukana, niin ne…  meille
kaikille  ne  anto  hirveen  paljon…   uusia  valmiuksia  toimii  muutenki  että  se,
sellanen  oli  aika  jännittävää  istua  sen  niinkun  jollain  tavalla  vastapuolen  kans
ensimmäist  kertaa  siihen  pöytään.  Mut  ne  niinkun  tuntu,  et  ensimmäisistä
ryhmäkeskusteluist  lähtien  niit  alko  löytyy  niitä…   Niinku  alettiin  jollain  tasolla
ymmärtää toisiamme ihan eri tavalla, et se oli ihan erilainen tilanne ku, et sä olisit
neuvotteluhuoneessa joutunu siihen samaa tilanteeseen.
(Kunnan ympäristöpäällikkö A, haastattelu 2007)

Haast.: Tota mitäs niistä dialogityöpajoista?
Kaavoitusarkkitehti C: Ne oli tosi, tosi hyviä. Ne pelas ihan mielettömän hyvin, ja
se oli, porukat sitoutu niihin hetkiin aivan sataprosenttisesti ja ne osas, ne eri alan
ja eri  instanssien edustajat kyllä heittää ne viittansa pois päältä, eli he oli aidosti
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niinku  itsenään  paikalla  siin  tilanteessa  ja  valmiita  yhdessä  kehitteleen  niitä,
keinoja  selvitä  tilanteista,  et.  [… ]  Ja  näki,  et  tota,  niitä  keinoja  todellakin  rupes
löytymään,  kun  eri  alan  ihmiset  vaan  uskals  niinku  avoimesti  jutella.  Ei  ollu
minkään  näköstä  akressiivisuutta,  niittenkään  henkilöiden  osalta,  jotka  oli
näpäkkäästi  toisillensa  ollu  tekemisissä  aiemmin,  hyvinkin  niinku  hankalis
konfliktitilanteis.
(Kaavoitusarkkitehti C, haastattelu 2007)

[… ]  mulle  itelle  oli  semmonen  niinku  tosi  hieno  kokemus  sitte  siä  viimisessä
työpajasssa sitte että. Se oli niinku mukana niinä asioina, mitkä oli noussut niitten
keskustelujen kautta että. Siinä mä koin sen semmosen konkreettisen semmosen
niinku  lähentymisen  tavallaan  ja  semmosen  niinku…   toisten  ammattialojen
kielen oppimisen [… ]
(Kaavoitusarkkitehti A, haastattelu 2007)

[… ] Minusta siin oli semmosta ennakkoluulotonta ajattelutapaa. [… ] Tuntu, että
siä oli semmonen  tunnelma,  että kaikki kumminki sai  äänensä kuuluville hyvin,
että.    Ja  niistä  sitte,  ryhmätöistä  vielä  muotoutu  semmosia  mielenkiintosia
ajatuksia. Tervetullutta ja ainakin uutta liitooravan suhteen ja.
(Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija, haastattelu 2007)

Kyllä se sillai sitten,  tuntu niinku ihan hyvältä sekin, että näki niitä  ihmisiä sitte
oikeesti.  Ja,  että…   tossa  on  nyt  se  tyyppi,  heh,  joka  hakkasi  minun  rakkaan
retkeilymetsäni ja jotain…   siis, ihan tämmösiä juttuja. Ja sitten niinku huomasi,
että heidän kanssaan voi myös keskustella ihan asioista [… ]
(Luonnonsuojeluaktiivi C, haastattelu 2007)

Haastateltavat  pitivät  ulkopuolista  järjestäjää  ja  fasilitaattoria  tärkeänä
tämänkaltaisille  keskustelutilanteille.  Myös  työpajojen  monipuolista  ja
käytännönläheistä  osallistujakoostumusta  pidettiin  onnistuneena  –  haastateltavat
kertoivat, että vastaavanlaisia monen eri toimijatahon yhteispalavereita ei juurikaan ole
tapana järjestää.

[… ]  Et  mullakin  on  se  kokemus,  että  osallistumistilaisuudet  on  ollu,  on  ollu
nimenomaan niinkun osallisia, yksittäisiä osallisia, mut se,  ja sit siel on saattanu
olla  ympäristönsuojelujärjestöjen  osallistujia,  mut  että  ois  neuvoteltu
ympäristönsuojelujärjestön edustajan kanssa niinkun,  ja viranomaiset yhdessä  ja
tälleen, niin semmosiahan ei oo ollu mut niitä pitäs olla. Ja sit myöskin semmosia
kahdenkeskisiä kaavottajien ja ympäristönsuojelujärjestön edustajan kans
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pidettäviä  keskusteluhetkiä...  niin  kyllä,  ja  eri  alan  asiantuntijoita  ja
ympäristönsuojeluihmisiä yhdessä [… ].
(Kaavoitusarkkitehti C, haastattelu 2007)

Työpajatilanteen  keskustelua  muuntavaa  vaikutusta  todistaa  kenties  myös  se,  että
keskustelu  tuntui  osin  niin  erilaiselta  kuin  yleensä,  että  osallistujien  vilpittömyyttä
työpajakeskusteluissa epäiltiin:

Haast.:  [… ] No tuntuks tota, että se keskustelu oli, oliks se vapaata, vai oliks se
vaan poliittisesti korrektia vai..?
Luonnonsuojeluaktiivi  C:  No  kyllä  se  vähän  tuntu  sillai  että  se  on  poliittisesti
korrektia,  että,  että  niinkun...  joittenkin  kommentit  oli  semmosia,  että…   että
tiesin  niinkun  heidän  sanoneen  muissa  yhteyksissä  aivan  erilailla  asioista,  että
vähän niinkun selvästi valikoivat sanojaan.  [… ] kun on  tommonen vähä niinku
virallinen  tilaisuus, nii halutaan sten välttää kaikkee  riitelyä.  Ja halutaan niinkun
esittää  se  oman…   oman  niinkun  intressiryhmän  tai  oman  aseman  tämmöset
hyvät  puolet  eikä  sitten  huonoja  puolia.  Ja  niinkun  perusasetelma  siellä  tuntui
olevan  se,  että…   että  kyllä  niinkun  nämä  konfliktit  voidaan  selvittää  ja  olla
hyvässä  yhteisymmärryksessä,  vaikka  ehkä  kaikki  kuitenkin  niinku  ajattelivat
itsekseen vähän toisin sitten, en tiedä.
(Luonnonsuojeluaktiivi C, haastattelu 2007)

Myös työpajan aikana esitettiin samasta asiasta epäilyksiä:

[… ] tuli semmonen käsitys, että ihmiset on, on liiankin myötämielisiä tämmöselle
liitooravalle ja erityisesti mut yllätti maanomistajan edustaja täällä. Että et hyvin
positiivinen ajatus on sitten. Tiedän, että kaikilla maanomistajilla ei oo samanlai
samanlainen ajatusmaailma. [… ]
(Kunnan ympäristöpäällikkö, palautekeskustelu, työpaja 1/2006)

Hänelle vastasi metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija myöhemmin työpajassa
näin:

[… ]  Ja  emmä  nyt  tiä  että,  että  ollaanko  tässä  nyt  niin  liitooravalle  kaikki
myötämielisiä,  mutta,  mutta  kun  se  nyt  vaan  pitää  ottaa  huomioon  käytännön
elämässä,  niin  tota  kai  tässä  on  porukka  sopeutunu  siihen,  että,  että,  että  se
otetaan niillä eväillä, millä ny pystytään ja tota koitetaan mahdollisimman vähillä
taloudellisilla  vaurioilla  ja  luontovaurioilla  saada,  saada  asiat  hyvin  menemään.
[… ]
(Metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija, palautekeskustelu, työpaja 1/2006)
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Työpajojen keskustelutilanteissa olivat dialogisuuden kannalta  tärkeitä hetkiä myös
ne  jaksot kun normaalisti vastakkaiset  toimijatahot  löytävät yhteistä maaperää  tai  kun
joku  toimija  hieman  yllättäen  sanoo  jotain,  mikä  on  yleensä  totuttu  kuulemaan
vastakkaisen  tahon  suusta.  Tällaisia  hetkiä  työpajoista  löytyikin  (helpommin  vuoden
2009  työpajaaineistosta,  joka  oli  nauhoitettu  kokonaan),  ja  yhden  esimerkin  nostin
esiin jo luvussa 6.3.2. Toiseksi esimerkiksi nostaisin sen kun muutoin varsin erimieliset
MHY:n  edustaja  ja  luonnonsuojeluaktiivi  olivat  samaa  mieltä  liitooravaongelman
luonteesta.  Luonnonsuojeluaktiivi  oli  fasilitaattorin  alustuksessa  esiintyneeseen
muotoiluun  ”liitooravaongelmasta” kommentoinut  että ”  [… ]  me  otetaan  ongelma  liito
oravasta  eikä…   Liitoorava  ei  ittessään  oo  ongelma.”  Muotoilun  toisti  MHY:n  edustaja
myöhemmin omin sanoin pienryhmäkeskustelussa:

[… ] se liitoorava on tehty sellaseks niinku se niinku täällä puhuttiin siitä, et liito
orava  sinänsä ei ole ongelma, mut me ollaan tehty siitä ongelma. Siitä on  tehty
ongelmalla kummallaki puolella, sekä sillä puolella, mistä sitä suojellaan, mut sitte
sillä puolella, joka taas kärsii tavallaan kärsii siitä suojelusta.
(MHY:n edustaja, pienryhmäkeskustelu, työpaja 1/2009)

Ylipäänsä  toisten  puheisiin  viittaaminen  on  jo  osoitus  kuuntelemisesta  ja
dialogisuudesta, mutta eritoten yllä oleva muotoilu kiteyttää  loistavasti niin työpajojen
kuin  molempien  hankkeiden  ja  myös  tämän  väitöskirjan  perusidean:  liitoorava
itsessään  ei  ole  ongelma,  vaan  siitä  on  tehty  ongelma.  Tämä  tarkoittaa  myös  liito
oravien suojeluongelman kehystämistä uudella  tavalla: jos ongelma on yhteinen ja  itse
kehittämämme, on asioita myös mahdollista muuttaa niin, että ongelma voisi poistua.

Dialogisuuden  kannalta  tärkeitä  jaksoja  ovat  myös  osallistujien  tietynlaiset
avautumiset,  jotka  osoittavat  luottamuksen  syntymistä  keskustelutilannetta  ja  muita
keskustelijoita  kohtaan.  Esimerkiksi  luonnonsuojeluaktiivi  kertoi
palautekeskustelupuheenvuorossaan  kuinka  tärkeää  hyvän  yhteistyökanavan
avautuminen olisi – myös henkilökohtaisesti toimijoille itselleen:

[… ] No hh,  jos keskusteluilmapiiri olis avointa, niin sit tää asioiden hoitaminen
ja  yhteistyö  sujuis  luonnonsuojelijoiden  ja  muitten  välillä,  ja  sitten  voitas  tehä
näitä seurantoja eh paremmin ja…  Sitten tulis nää paremmat mahdollisuudet ja
mahdolliset onnistumiset. Tulis semmosia onnistumisen ihania oloja. Ja sitte, että
vois itekin luonnonsuojelijana luottaa tähän, että hh että on tahoja, jotka haluaa
tosissaan tehä niin sanottuja helpottavia oloja itselle. Ja sitte vois aatella, että jos
se vaikka poikis lisää suojelualueita. Elikä nää tavallaan helpottas kaikenkaikkiaan
luonnonsuojeluihmisten toimintaa, ja se taakka pienenis. [… ]
(Luonnonsuojeluaktiivi D, palautekeskustelu, työpaja 2/2009)
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Myös henkilökohtaisten  tarinoiden  ja  anekdoottien  tärkeyttä keskusteluyhteyden  ja
dialogin syntymiselle on  tutkimuksissa pidetty  tärkeänä  (esim. Ryfe 2006; Black 2008;
Shotter 2010, 280). Tarinoita  ja anekdootteja kerrottiin työpajoissa varsin runsaasti,  ja
ne  selvästi  tuntuivat  vapauttavan  keskustelua  ja  lähentävän  keskustelijoita  toisiinsa,
mutta  tämän  väitöskirjatutkimuksen  puitteissa  ei  ollut  mahdollista  analysoida  niiden
merkitystä syvemmin.

Lisäksi  oman  vajavaisuuden  ja  oppimisvalmiuden  tunnustaminen  on  tärkeää  –
tunnustetaan,  ettei  itse  tiedetä  jo valmiiksi kaikkea,  jolloin yhteistyöstä on heti hyötyä
uuden tiedonkin muodossa.

[… ]  Mut  toi  on,  mikä  oli  ihan  hirveen  uutta,  oli  toi,  niinku  et  mää  nöyrästi
kuinka  tunnustin,  että,  et  onpa  tullut  tässä  kakskyt  vuotta  kaavotettua,  mutta
esimeks ehkä, et tällä alueella enkä oo niinku tätä metsäpuolta kauheesti niinkun
tosiaan  keskustellu.  Et  siis  ei  metsäkeskusta  eikä  yksityisten  metsänomistajia
niinku.  Et  tosi  niinku  aukko,  aivan  katastro  niinku,  mm, [muut  nauravat]  nyt
mennään nurkkaan häpeemään, hyi! [… ]
(Kaavoitusarkkitehti C, palautekeskustelu, työpaja 2/2006)

Mie uskon, et myö opitaan. Eli et varmaan pikku hiljaa, jos vaan halutaan ja kun
halutaan,  nii päästään eteenpäin  tässäkin  asiassa. Et meiän on kuitenkin pakko
uusia  tapoja  toimia,  ja  ehkä  aika  on  kaiken  kaikkiaan  semmonen,  että  myö
löydetään  niitä  helpommin,  kun  sillon  ku  ollaan  eletty  kauheen  vakaita  aikoja.
Mie uskon, et me opitaan.
(Kunnan ympäristöviranomainen A, yhteiskeskustelu, työpaja 2/2006)

Toisaalta kaikki eivät tunnustaneet oppineensa työpajoissa itse mitään:

[… ] Te pidätte minua itserakkaana, jos mä sanon, ettei tullu mitään uutta, mutta
oikeestaan  mää  uskon,  että  se  kertoo  enemmän  siitä,  että  meillä  niin  paljon
keskustellaan  näistä  asioista  ja  eri  ihmisten  kans  on  keskusteltu  ja  joutuu  aina
tekemisiin  erilaisten  kaavotuksen  ja  metsänkäytön  ja  niin  edelleen  kans  niinkö
sillain toisesta näkökulmasta, että ei sillä lailla. [… ]
(Luonnonsuojeluaktiivi B, palautekeskustelu, työpaja 2/2006)

[… ]    Jokka  ei  niinku päivittäin  tee  työtä  sen kanssa, niin mä  luulen että ne sai
siitä niinku enemmän semmoista tiatoo yleensä siitä tulkinnasta ja muusta. Mutta
ei se niinku mun työhön tota,  tota…  sinänsä se ajatusmaailma  ja muuta niin ne
oli niinku jo ennestään sillai... [… ] Mun mielestä se vaikuttaa niin vaan jotenkin
yksinkertaisen selkeeltä ajatusmaailmalta, että mä en tiiä mikä siinä sitten on se
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heh propleema aina niissä, että mistä se niinku johtuu niissä. Että siellä on ehkä
niitä eri intressejä sit. [… ]
(Alueellinen ympäristöviranomainen C, haastattelu 2011)

Henkilökohtaisen  oppimisen  tärkeyden  kautta  päästäänkin  siihen  seikkaan,  että
loppujen lopuksi osallistujien henkilökohtainen aktiivisuus, motivaatio ja sitoutuminen
dialogisuuteen (ja myös sen konkreettinen näkyminen keskustelussa eli Markován ym.
(2007)  termein  keskustelun sisäisen  kehystyksen muotoutuminen) on  dialogisuuden
onnistumisessa  kaikkien  tärkeintä.  Alustuksilla,  keskustelutehtävillä  ja  muilla
järjestelyillä pyritään luomaan edellytyksiä dialogisuuden onnistumiselle, mutta loppujen
lopuksi  keskustelijoiden  on  tehtävä  henkilökohtainen  päätös heittäytyä  kokeilemaan
tällaista keskustelun tapaa, rohkaistua kuuntelemaan muita ja pyrkiä kommunikoimaan
avoimesti. Ketään ei voi vasten omaa tahtoaan määrätä dialogiseen keskusteluun.

William  J.  White  huomauttaakin  (2008,  5),  että  dialogiseksi  ja  avoimeksi
heittäytyminen on  tietoinen keskustelijan valinta. Strateginen  ja dialoginen kommunikaatio
voidaan  Whiten  mukaan  nähdä  toistensa  vastakohtina  –  strategisessa
kommunikaatiossa  ei  rehellisesti  avauduta  toiselle.  Peliteoreettisesta  näkökulmasta
katsoen  yksipuolisesta  rehellisestä  avautumisesta  voi  koitua  harmia  avautuneelle
osapuolelle.  (emt.,  12.)    Toisaalta  Whiten  mukaan  voidaan  myös  argumentoida  että
dialogisuus  onkin strategisesti  hyvä  valinta  ainakin  silloin,  kun  tietyt  odotukset
esimerkiksi  luottamuksesta  ja  vastavuoroisuudesta  ja  valtatasapainosta  ovat  korkealla
(emt.,  13)  –  ja  tätähän  pyritään  tukemaan  esimerkiksi  työpajan  järjestelyillä  ja
alustuksella.  White  toisaalta  toteaa  (emt.,  16),  että  valinta  strategisen  ja  dialogisen
kommunikaation välillä ei välttämättä ole yksipuolinen, henkilön tekemä valinta, vaan
seuraus sosiaalisesta kokonaistilanteesta ja keskustelijan kokemuksista.

6.4.3  Mitä tuli rajatuksi ulos?

Art  Dewulf  ym.  (2004,  190)  kiinnittävät  huomiota  siihen  että  yhteistyöprojektien
järjestäjät usein yksipuolisesti  ehdottavat  (tahallisesti  tai  tahattomasti) omaa kehystään
ja  siihen sopimattomat  toisten kehysten osat karsitaan pois. Toisaalta  joitain rajauksia
on aina pakko tehdä, mutta näistä rajauksista on syytä olla tietoinen, ja niitä on voitava
tarkastella  (itse)kriittisesti.  Meidänkin  dialogityöpajoissamme  tiettyjä  teemoja  rajattiin
enemmän  tai  vähemmän  eksplisiittisesti  pois  työpajakeskusteluista.  Esimerkiksi  yksi
keskustelija  nosti  (vuoden  2006  toisessa  työpajassa)  esiin  yleistä  arvokeskustelua
kaupunkisuunnittelun  periaatteista,  mutta  sitä  ei  silloin  nähty  hedelmällisenä
keskustelunaiheena  työpajoissa,  joissa oli  tarkoitus puhua konkreettisemmista asioista.
Toisaalta  vuoden  2009  työpajakeskusteluiden  perusteella  se  olisi  ollut  ainakin
myöhemmin  tarpeen  (ks.  luku  6.3.3).  Fokus  pyrittiin  myös  pitämään  paikallisessa  ja
alueellisessa  yhteistyössä,  vaikka  välillä  keskustelu  ryöpsähtelikin  esimerkiksi



LIITOORAVAN SUOJELUN POLIITTINEN PROSESSI JA SUUNNITTELUVARA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 189

kansalliseen  metsänhoitopolitiikkaan  tai  luontokasvatuksen  tärkeyteen.  Myös
meneillään  olevat  riidat  työpajaan  osallistuvien  toimijoiden  välillä  pyrittiin
eksplisiittisesti pitämään poissa työpajakeskusteluista.

Jos  työpajoja  tutkitaan  Emilie  Gomartin  ja  Maarten  A.  Hajerin  tapaan  tilanteina,
jotka  tuottavat omat  osallistujansa  (Gomart  &  Hajer  2003,  44–45),  voidaan  miettiä
millaisia  osallistujia  dialoginen  työpajamenetelmä  tuottaa.  Dialoginen  menetelmä
luottaa  lähtökohtaisesti  kaikkien  (kutsuttujen)  osallistujien  asiantuntijuuteen  ja kykyyn
toimia työpajan tapaisessa keskustelutilanteessa, irrottautua hetkeksi ”päällystakeistaan”
ja  tuottaa  yhteistyössä  ideoita  ja  pyrkii  luomaan  tällaiselle  toiminnalle  edellytyksiä.
Samalla oletetaan, että normaalissa organisaatioiden välisessä kanssakäymisessä, etenkin
konfliktien vallitessa, ei dialogisuuteen yleensä  ylletä  ilman erityisiä  järjestelyjä,  ja siksi
järjestelyihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Eksplisiittistä keskustelua vallasta  ja valtasuhteista ei pyritty työpajoissa suitsimaan,
mutta ei  siihen myöskään rohkaistu.  Jo dialogisen tilanteen  luomisen sinänsä voidaan
katsoa  tasoittavan  valtaepätasapainoa,  tosin  tästä  meillä  oli  järjestäjien  kesken  jonkin
verran  erimielisyyttä.  Valtaepätasapainoa  voi  deliberatiivisissa  tilanteissa  järjestelyin  ja
fasilitaattorin  toimesta  monin eri  tavoin  korjata –  fasilitaattori  voi  olla ”neutraali”  tai
”aktivisti”  (Forester  &  Stizel  1989).  Joka  tapauksessa  valtatasapainoa  tasoittavan
työpajatilanteen  (neutraali  paikka,  ”ulkopuolinen”  taho  järjestäjänä,  dialoginen
menetelmä,  fasilitaattori,  joka  pitää  huolta  siitä  että  kaikki  saavat  puheenvuoroja
tasapuolisesti  ja  tulevat  kuulluiksi)  lisäksi  päätimme  vuoden  2009  työpajoissa  pitää
mukana  kahta  luonnonsuojeluaktiivia,  jotta  heillä  olisi  tukea  toisistaan.  On  kuitenkin
vaikea arvioida, onko tämä ollut riittävää. Olisimmeko voineet ja olisiko meidän pitänyt
tehdä jotain muutakin valtaepätasapainon tasoittamiseksi?

Kun  valitsimme  dialogityöpajoihin  tiettyjä  toimijoita,  tulimme  enemmän  tai
vähemmän eksplisiittisesti sulkeneeksi pois toisia toimijoita. Esimerkiksi niin sanottuja
tavallisia kansalaisia  ei  työpajoissamme ollut  ollenkaan – kaikilla  osallistujilla  oli  jokin
institutionaalinen  sidos  Tampereen  kaupunkiseudun  liitooravien  suojeluun.  Ns.
”tavallisia” metsän tai maanomistajiakaan emme kutsuneet. Tosin kun tämä puute tuli
joissakin  työpajoissa  puheeksi,  paljastui  pari  läsnä  olevaa  osanottajaa  kuitenkin
maanomistajiksi.  Rakennuttajien  edustajaa  mietimme  jossain  vaiheessa  osallistujaksi,
mutta  pari  kysymäämme  henkilöä  kieltäytyi  kiireisiinsä  vedoten.  Erityisesti
jatkotyöskentelyä  ja  käytäntöön  soveltamista  ajatellen  työpajoissa  olisi  voinut  olla
mukana  vieläkin  enemmän  Tampereen  kaupungin  edustajia,  onhan  Tampereen
kaupunki suuri  toimija kaupunkiseudulla  ja yhteistyö sen hallintokuntien kesken ei ole
aivan kitkatonta.

Liitooravan suojelun täytyi sopia kasvavan kaupungin ideaan,  jotta se voitiin ottaa
yhteistyön kohteeksi. Niin kauan kuin  liitooravan suojelu  retorisesti  tai  tosiasiallisesti
estää  kasvun,  ei  voi  syntyä  kaupunkiseudun  yhteistyöverkostoa,  joka  ottaisi
tehtäväkseen  myös  liitooravan  suojelun.  Tämä  on  asia,  joka  oli  piilevänä  jatkuvasti
läsnä,  vaikka  eksplisiittisesti  asiaa  ei  käsiteltykään  esimerkiksi  työpajoissa.  Toisaalta
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molempien  hankkeiden  ajan  me  tutkijat  olemme  olleet  vakuuttuneita  siitä,  että  liito
orava kyllä (oikein huomioon otettuna) pärjää kasvavalla kaupunkiseudulla, ja olemme
retorisesti  tuoneet  liitooravan  suojelun  ja  kaupunkiseudun  kasvun  reilusti  samalle,
yhteiselle  agendalle.  Onko  tämä  kritiikitöntä  tutkimusta,  valtaapitävien  pönkitystä?
Osittain  se  voi  ollakin.  Toisaalta  olemme  pyrkineet  osaltamme  tuomaan
luonnonsuojelun  viestiä  kaupunkiseudun  toimijoiden  yhteistyöverkostoihin  –  tosin
sellaisessa  muodossa  (dynaaminen  luonnonsuojelu),  johon  suhtaudutaan
luonnonsuojeluaktiivien puolelta vähintäänkin kriittisesti.

Myös  itse  suunnitteluvaran  käsitteeseen  liittyy  valtasuhteita.  Suunnitteluvara  on
maankäytön  suunnittelun  näkökulmasta  maailmaa  katsova  ja  jäsentävä  käsite.
Kuitenkin  joillakin  toimijoilla  voi  olla  tavoitteena  vaikeuttaa suunnittelua  ja  kaventaa
suunnitteluvaraa, kiistää suunnittelun lähtökohtia ja reunaehtoja, esimerkiksi kaupungin
kasvun tärkeyttä. Dialogiset työpajat olivatkin samalla testi sille, voisivatko liitooravan
kanssa  tekemisissä  olevat  toimijat  kuitenkin  löytää  yhteistä  maaperää.  Toisaalta
suunnitteluvaran  avartaminen  tarkoittaa  myös  sitä,  että  erilaisten  toimijoiden  kanssa
pyritään  tulemaan  entistä  paremmin  toimeen,  mikä  edellyttää  sitä  että  toisten
toimijoiden omiin tavoitteisiin täytyy suhtautua kunnioittavasti. Tältä kannalta katsoen
suunnitteluvaran  avartamistyö  myös  jonkin  verran  tasoittaa  toimijoiden  valtasuhteita,
ainakin hetkellisesti. Pidemmän aikavälin vaikutuksista on vaikeaa sanoa mitään.

6.4.4  Kaupunkiseudun yhteistyön arviointia

Työpajakeskusteluissa  tutustuttiin  toisiin  toimijoihin,  ideoitiin  yhteistyötä,  liito
oravan suojelun kehykset muuttuivat ja suunnitteluvaraa avarrettiin. Näkyikö kehysten
muuttuminen  ja  yhteistyön  vahvistuminen  käytännössä?  Tämän  arvioiminen  on
vaikeaa, kuten Inneskin toteaa dialogityöpajoja osittain muistuttavien yhteisymmärrystä
rakentavien  ns. consensus  building  prosessien  kohdalla  (Innes  1999,  640):  esimerkiksi
prosessien  jälkeisten  tai  aikaisten  tapahtumien  päätteleminen  nimenomaan  prosessin
seurauksiksi on hankalaa. Käyn  tässä  luvussa kuitenkin  lyhyesti  läpi, mitä hankkeiden
jälkeen,  ulkopuolella  ja  ympärillä  tapahtui,  vaikka  kattavaa  arviointia  en  pystykään
tekemään.

Vuonna  2007  tekemissäni  arviointihaastatteluissa  useat  haastatellut  pitivät
ensimmäisen  hankkeen  etenemistä  turhan  hitaana,  etenkin  suhteessa  toivottuihin
konkreettisiin  suojelun  ja  kaavoituksen  työkaluihin.  Yhteistyön  jatkumisesta
ensimmäisen  hankkeen  jälkeen  haastateltavilla  oli  monenlaisia  ideoita.  Ensimmäisen
hankkeen  loppuraporttia  pidettiin  haastatteluissa  uusia  ajatuksia  sisältävänä  ja
mielenkiintoisena, mutta toisaalta akateemisena ja melko raskaslukuisena. Konkreettista
kokeiluhanketta ja myös liitooravahankkeen jatkamista jossain muodossa toivottiin.

Ympäristöministeriön  kantaa  joustavan  suojelun  mahdollisuuksiin  odoteltiin
ensimmäisen hankkeen jälkeen, ja keväällä 2007 ensimmäisen hankkeen ohjausryhmän
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keskeiset  henkilöt  kävivät  ympäristöministeriössä  keskustelemassa  hankkeen
jatkumisesta  ja  esimerkiksi  mahdollisuudesta  valmistella  kokeiluhanketta  ekologisesta
kompensaatiosta  Tampereen  kaupunkiseudulla.  Hankkeen  tuloksiin  ja  uuteen
hankkeeseen  suhtauduttiin  myönteisesti,  ja  ministeriöstä  ehdotettiin  METSO
hakemuksen tekemistä. Hanke ei kuitenkaan saanut rahoitusta kevään 2009 haussa79.

Toinen  hanke  oli  seurausta  ja  jatkoa  ensimmäiselle  hankkeelle.  Sitä  pyrittiin
kytkemään Tampereen kaupunkiseudun rakennemallityöhön,  joka oli sopivasti tekeillä
samaan aikaan. Toisessa hankkeessa tulivat toteutettua ensimmäisen työpajasarjan ideat
kaukokartoituksesta  ja  kaupunkiseudun  viherverkon  tarkastelusta  rakennemallityössä
(jota  liitooravan  elinympäristökarttojen  oli  tarkoitus  tukea)  (ks.  Tampereen
kaupunkiseutu & Pöyry 2010 ja luku 6.3.3.). En kuitenkaan voi väittää että nämä ideat
olisivat  ehdottomasti  saaneet alkunsa  juuri  näissä  työpajoissa. Luonnollisesti  ideoiden
toteutumiseen vaikuttivat monet muutkin asiat  ja  tapahtumaketjut  joita  en tässä pysty
analysoimaan.

Toisen hankkeen loppuessa järjestettiin tiedotusseminaari mukana olleille tahoille, ja
seuraavana  päivänä  kokoontui  vielä  tiivis  palaveri,  jossa  keskusteltiin  seminaaria
perinpohjaisemmin  karttojen  käyttömahdollisuuksista  ja  käytettävyydestä  ja  esiteltiin
karttoja  tuleville  käyttäjille.  Kaukokartoitushankkeen  loppuraportti  julkaistiin  vuonna
2010,  ja  sitä  lähetettiin  yhteistyökumppaneille.  Myös  hankkeessa  laadittuja  karttoja
siirrettiin digitaalisessa  ja paperimuodossa  yhteistyökumppaneille, viimeisimmille  tosin
vasta  keväällä  2011.  Vuonna  2011  tekemissäni  haastatteluissa  ja  yhteydenotoissa
kuitenkin  selvisi,  että  karttojamme  ei  ollut  käytetty  juuri  kenenkään
yhteistyökumppanin toiminnassa, vaan ne olivat unohtuneet tietokantoihin.

Vaikka  varsinaista  seurantatutkimusta  kartan  käytöstä  en  ole  tehnyt,  vaikuttaisi
tällaisen  uudenlaisen  seudullisen  kaukokartoitustiedon  käyttäminen  näin  uudessa
kontekstissa olevan vaikeaa. Seudullista karttaa alueen metsien liitooravapotentiaalista
voidaan  toki  käyttää  aivan  minkä  tahansa  muun  paikkatiedon  tapaan  suunnittelun
pohjatietona.  Tämä  tuntuikin  olevan  se  ensimmäinen  lähestymistapa  karttojen
tarjoamaan  tietoon  –  tieto  nivotaan  osaksi  totuttuja  toimintatapoja.
Kaukokartoituskarttojen  todellinen  potentiaali  olisi  kuitenkin  niiden  tarjoamassa
mahdollisuudessa uusiin kokeiluihin ja uusien käytäntöjen luomiseen. Ilmeisesti tämän
potentiaalin  toteutuminen olisi vaatinut vielä enemmän ponnisteluja,  tai sitten  tutkijat
arvioivat potentiaalin liian toiveikkaasti. Jos kaukokartoitushankkeen jälkeen valmisteltu
yhteishanke (jossa karttaa oli tarkoitus hyödyntää) olisi saanut rahoitusta, voisi  tilanne
kartan käyttämisen ja yhteistyön tiiviyden osalta olla toisenlainen.

Uudet  ideat  ja  uudenlainen  yhteistyö  ovat  siirtyneet  käytäntöihin  siis  varsin
tahmeasti.  Paikallisen  suunnitteluvaran  lisääminen  kytkeytyy  luonnonsuojelun
valtapolitiikkaan.  Topdown  ohjeista  poikkeaminen  ja  paikallisten  suojelu  ja

79 Keväällä 2009, toisen hankkeen dialogityöpajojen jatkona, valmisteltiin METSOhakemusta yhdessä
luonnonsuojelujärjestöjen, Pirkkalan kunnan, Tampereen kaupungin ja metsänhoitoyhdistyksen edustajien
kanssa, mutta valitettavasti hankkeemme ei saanut rahoitusta.
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hoitokokeilujen  tekeminen  voidaan  nähdä  pelottavana  pandoran  lippaana,  vaikka
valtion  taholta  tulevia  suojeluohjeita  pidettäisiin  huonoinakin  –  mieluummin
pitäydyttäisiin  vanhassa  valtioohjatussa  luonnonsuojelun  mallissa.  Suunnitteluvaran
avaaminen on vahvasti kytköksissä osapuolten väliseen luottamukseen – jos paikallinen
luottamus  on vähäistä,  toivo ehkä  pannaan valtakunnantason paremmin  resursoituun
valtataisteluun.

Konkreettisiin  tavoitteisiin  pääsemisen  näkökulmasta  hankekokonaisuudessa  voi
nähdä  tiettyjä  puutteita.  Kirjallisuudessa on  esimerkiksi  todettu,  että  deliberatiivisessa
keskustelutilanteessa  tulisi  olla  paikalla  toimijoita,  joilla  on  riittävästi  valtaa  toteuttaa
kehiteltyjä  ideoita  (esim.  Lehtonen  &  Nakari  2008,  233). Hankkeessamme  olisikin
kenties  voitu  aktivoida  riittävän  päätäntävallan  omaavia  ja  seututason  toimijoita
mukaan  toteutunutta  paremmin,  vaikka  toki  heitä  oli  mukana  johtoryhmässä  ja  osin
esimerkiksi  METSOhankkeen  suunnittelussa.  Toisaalta  dialogityöpajojemme
tavoitteena  oli  ensisijaisesti  tuottaa  ideoita  ja  luoda  mahdollisuuksia  yhteistyöhön,  ja
työpajoihin  valittiin  tästä  syystä  liitooravan  kanssa  käytännössä  toimivia  henkilöitä.
Koostumus toimi työpajaideoinnin kannalta hyvin, mutta jatkoyhteistyötä ajatellen olisi
ollut  kenties  tarpeen,  että  rahoista  ja  toiminnan  suuntaamisesta  päättävät  henkilöt
olisivat olleet itse dialogityöpajatyöskentelyssä enemmän mukana.

Hankkeessa  kehitettyjen  ideoiden  toimeenpanon  ja  yhteistyön  jatkumisen kannalta
olisi voinut kiinnittää  enemmän huomiota hankkeen omistajuuteen –  jos hanke koetaan
omaksi mahdollisimman monen toimijan kohdalla, on sillä paremmat mahdollisuudet
jatkua ja siirtyä käytäntöön (esim. Potapchuk & Crocker 1999, 536–528).

6.4.5  Dialogiset työpajat politiikkatutkimuksen menetelmänä

Dialogiset  työpajat  ovat  osoittautuneet  hyväksi  työvälineeksi  myös  tutkimuksen
kannalta. Ne ovat suhteellisen tehokas tapa tuoda yhteen monia eri toimijoita ja saada
tietoa eri toimijoiden ja näkemysten suhteista. Politiikkatutkimuksen ainoa työväline se
ei  kuitenkaan  voi  olla,  sillä  työpajakeskusteluissa  piiloon  voivat  jäädä  esimerkiksi
yksilöhaastatteluissa paremmin esiintulevat toimijoiden omat kehykset sekä tilanteeseen
tai  toimijoiden  yhteiseen  historiaan  tai  muihin  asioihin  liittyvät,  mahdollisesti
konfliktiherkät  näkemykset,  joita  ei  uskalleta,  ei  haluta  tai  ei  ole  syytä  sanoa
ryhmätilanteessa  muiden  toimijoiden  läsnä  ollessa.  Jo  työpajojen  suunnitteluun
tarvitaan  vähintäänkin  taustatietoa  tilanteesta  ja  toimijoista.  Dialogisten  työpajojen
käyttäminen  tarvitsee  siis  rinnalle  (tai  oikeastaan erityisesti  ennen niiden  järjestämistä
tarvitaan)  muuta  aineistoa,  kuten  haastatteluja  ja  asiakirjaaineistoa  (A.  Jokinen  &
Nygren 2013).

Judith  E.  Innes  ja  David  E.  Booher  (2010,  115)  huomauttavat,  että
vuorovaikutteisten keskustelutilanteiden järjestäminen ei ole patenttiratkaisu, eivätkä ne
välttämättä  sovi  suurimpaan osaan poliittisista  päätöksistä.  He  toteavat,  ettei  kannata
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yrittää  jotain niin monimutkaista  ja potentiaalisesti  kallista  järjestelyä,  jos  ongelma on
hyvin  ymmärretty  ja  jos  ongelman  ratkaisuista  vallitsee  yhteisymmärrys  (emt.).  Liito
oravan  suojelun  kaltaiseen  monimutkaiseen  konfliktitilanteeseen  ratkaisu  nähdäkseni
kuitenkin sopii.

Tutkimusmenetelmänä  dialogisten  työpajojen  järjestäminen  on  työlästä  ja  aikaa
vievää,  mutta  se  on  mielestäni  toimintatutkimuksellisesti  suuntautuneelle  tutkijalle
myös  palkitsevaa.  Tutkimustapauksen  toimijoihin  pääsee  tutustumaan  paremmin,  saa
hyvän  kosketuksen  toimijoiden  käytännöllisen  ongelmanratkaisun  maailmaan  ja
ajoittain tuntee myös saavansa aikaan jotain toimijoita ja tutkimuskohdetta hyödyttävää.

6.5 Yhteenvetoa suunnitteluvarasta

Paikallista liitooravan suojelun suunnitteluvaraa voidaan lisätä monesta suunnasta ja
monella  tavalla, mutta kaiken ytimessä on tässä hankkeessa ollut kuitenkin paikallinen
laaja yhteistyö, luottamuksen rakentaminen ja yhteisesti luodut uudet tulkintakehykset.
Kukaan toimija ei yksin pysty pääsemään toteuttamaan liitooravan suojelun päämääriä,
ja  suojelun  haasteesta  selviytyminen  helpottuu  huomattavasti  yhteistoiminnan  avulla.
Paikallista  suunnitteluvaraa  on  pystytty  hankkeissamme  avaamaan  mm.  dialogiseen
menetelmään perustuvien työpajojen avulla. Dialoginen menetelmä sopii hyvin uusien
ideoiden luomiseen ja  testaamiseen lukkiutuneessa  ja konfliktoituneessakin tilanteessa:
dialogisen  menetelmän  avulla  pystytään  hedelmällisesti  kanavoimaan  toimijoiden
kohtaamissa vaikeissa kiistatilanteissa syntyvää halua ja tarvetta ratkaista ongelmia.

Olen  käsitteellistänyt  suunnitteluvaran  viiden  eri  ulottuvuuden  kautta:
lainsäädännön  ja  ekologian  mahdollisuuksien,  yhteistyön  ulottuvuuden  sekä
luonnonhoidon  ja  maankäytön  suunnittelun  keinojen  kautta.  Eri  lajien  kohdalla
ekologiset mahdollisuudet ja lainsäädäntö voivat erota toisistaan hyvinkin paljon, ja ne
olisi  tällaisessa  suunnitteluvaraa  avaavassa  työssä  jokaisen  lajin  kohdalla  erikseen
arvioitava.  Lajit  kiinnittyvät  erilaisten  elinympäristöjensä  ja  elintapojensa  kautta
erilaisiin  inhimillisiin  toimijoihin,  käytäntöihin  ja  maantieteellisiin  alueisiin  ja
mittakaavoihin.  Toimijoilla  on  erilaista  yhteistyön  historiaa  ja  erilaisia  valmiuksia
yhteistyöhön.  Luonnonhoitokeinot  ja  maankäytön  suunnittelun  mahdollisuudet  ovat
sidoksissa  kunkin  lajin  ekologisiin  reunaehtoihin  ja  lajin  suojelua  koskevaan
lainsäädäntöön,  mutta  myös  toimijoiden  omaan  ja  yhteistyön  avulla  synnytettyyn
luovuuteen  ja  lajin  elinympäristöä  koskevien  luonnonhoitokäytäntöjen  ja  maankäytön
muutosten  uhkiin  ja  mahdollisuuksiin.  Liitooravan  suojelun  suunnitteluvaran
avaaminen ja joustavien mutta tehokkaiden suojelukeinojen kehittely lähtee yhtä kaikki
yhteistyöstä ja ajallisen ja tilallisen perspektiivin laajentamisesta.

Yhteistyö  ei  kuitenkaan useimmiten  synny kivuttomasti  ja  helposti. Kehittämis  ja
tutkimushankkeissamme  tutkijat  ja  yliopisto  olivat  luotettu,  neutraalina  pidetty
keskustelujen  järjestäjä  ja  yhteistyön  organisoija.  Tutkimusosapuoli  voi  tuoda
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tarvittavan neutraalin näkökulman tilanteeseen ja toimia fasilitaattorin ominaisuudessa.
Dialogista  keskustelutilannetta  pidettiin  hankkeen  toimijoiden  puolesta  toimivimpana
menetelmänä  luoda  yhteistyötä  ja  uusia  ideoita.  Tällaisen  keskustelutilanteen
suunnittelu  ja  järjestäminen  vaatii  neutraaliksi  koetun  järjestäjän,  aikaa,  vaivaa  ja
resursseja, mutta myös rohkeutta kokeilla uutta.

Liitooravan suojelun suunnitteluvara  avartui dialogityöpajoissa pääasiassa kahdella
tavalla.  Ensinnäkin  jo  kanssakäyminen  sinänsä  oli  tärkeää:  osanottajat  tutustuivat
toisiinsa  ja  toistensa  ajatuksiin,  ja  luottamus  rakentui  yhdessä  ideoinnin  pohjalle.
Toiseksi  keskustelun  sisältö  oli  olennaista  avartumiselle  –  keskusteluissa  kehiteltiin
täsmällisempiä  suunnitteluvaraa avaavia  ideoita,  joista suurin osa  rakentui  yhteistyölle.
Liitooravan  rooli  ja  suojelun  mahdollisuudet  kehystyivät  uudelleen.  Yhteistyön  ja
yhteisten  ideoiden  valossa  liitooravan  suojelu  näyttäytyi  mahdottomien  vaatimusten
sijaan  haasteena,  johon  voidaan  yhdessä  vastata  ja  josta  voisi  muodostua
monitoimijaisen yhteistyön uusi kiintopiste. Liitoorava kehystyi eläimeksi,  joka pystyy
elämään  ihmisen  naapurina  ja  jonka  elinympäristövaatimuksiin  meillä  on
mahdollisuuksia ja halua vaikuttaa.

Tässä mielessä suunnitteluvaran avartuminen muistuttaa Chris Argyrisin  ja Donald
Schönin  (1978,  Engeströmin  2004  mukaan) kehittelemää  organisaation  oppimisen
teoriaa  yksisilmukkaisesta  ja  kaksisilmukkaisesta  oppimisesta (singleloop ja  doubleloop
learning)  (Engeström  2004,  26;  Innes  & Booher  2010)80.  Yksisilmukkaisen  oppimisen
avulla  pystytään  muuttuvassa  ympäristössä  pitämään  toimintatapoja  vakaina.
Toimintatapojen  vakiintuneina  pitämiseen  pyritään  jos  tavoitteena  on  sovittaa  liito
oravan  suojelu  yhden  organisaation  olemassa  oleviin käytäntöihin,  mutta  kuten  liito
oravan  kanssa  kohdatuista  ongelmista  voidaan  päätellä,  sovittaminen  ei  ole  ollut
helppoa.  Kaksisilmukkainen  oppiminen  puolestaan  johtaa  normien  luovaan
kyseenalaistamiseen  ja  niiden  muuttamiseen  (Engeström  2004,  26),  ja  tästä  voidaan
katsoa  olevan  kysymys  dialogityöpajakeskusteluiden  ja  suunnitteluvaran  avartumisen
kohdalla – toimijat havahtuivat siihen, että yhteistyö suojelussa, eli yhden organisaation
hoitaman toimeenpanopolitiikan kyseenalaistaminen,  ja uudet  luonnonsuojelun keinot
voisivat toimia liitooravan suojelussa, ja yhteistyö voisi tuottaa suojelun onnistumisen
lisäksi paljon muitakin hyötyjä toimijoille. Normien kyseenalaistamisessa ei toki päästy
kaikilta  osin  käytäntöön  viemiseen  saakka  (ks.  Engeström  2004,  26)  (ks.  tarkemmin
luku 7.1).

Myös ekspansiivisen oppimisen käsite auttaa ymmärtämään suunnitteluvaran avaamisen
tapaa  työpajoissa.  Ekspansiiviseen  oppimiseen  osallistuvien  toimijoiden  toiminnan
kohde  laajenee  (Engeström  2004,  59–60).  Liitooravan  suojelun  suunnitteluvarakin
laajenee  kun  toiminnan  kohde  laajenee  –  ei  keskitytä  tiukasti  vain  liitooravan
suojeluun,  vaan  otetaan  tarkasteluun  liitooravan  asuttamat  metsät.  Metsiäkään  ei
tarkastella vain nykyhetken osalta, vaan otetaan huomioon metsien historia (A. Jokinen

80 Työpajoissa tai liitooravan suojelussa ei tosin ole kyse yhdestä organisaatiosta vaan useista organisaatioista ja
toimijoista ja heidän välisestään oppimisesta, mutta nähdäkseni mallia voi hyvin soveltaa tähän tilanteeseen.
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ym. 2007) sekä tulevaisuuden kehitys (A. Jokinen ym. 2010b). Alueellisesti laajennuttiin
yksittäisestä  kaavatilanteesta  koko  kaupunkiseutua  tutkivaksi  hankkeeksi.
Yhteistoimintaan  otettiin  mukaan  monia  toimijoita,  myös  sellaisia  jotka  eivät  olleet
aiemmin olleet  juurikaan yhteyksissä,  kuten kaavasuunnittelijoita  ja metsätoimijoita,  ja
onnistuttiin muotoilemaan yhteistoiminnan päämääriä niin, että ne kiinnostivat kaikkia
mukana  olleita  toimijoita.  Yrjö  Engeströmin  mukaan  (2004,  59)  ekspansiivisessa
oppimisessa  rakennetaan uusi  toimintamalli,  ja  otetaan  se  käyttöön. Käyttöönottoa  ei
ainakaan  vielä  Tampereen  seudulla  tapahtunut,  mutta  tulkintani  on,  että  uuden
toimintamallin  (uusien  suojelun  tapojen)  ja  toimintamallin  käyttöönoton  edellytykset
selkiytyivät.

 Edellisessä  luvussa  eritellyt  suunnitteluvaran  viisi  ulottuvuutta  kuvaavat  siis  liito
oravan  suojelun  suunnitteluvaran  avaamiseen  liittyviä  mahdollisuuksia.  Viiden
ulottuvuuden välillä on erilaisia vaikutussuhteita. Eri lajien kohdalla (tai samankin lajin
kohdalla,  mutta  eri  tilanteissa)  voivat  nämä  ulottuvuudet  ja  niiden  väliset  suhteet
näyttäytyä  erilaisina.  Suunnitteluvaran  laajentaminen  vaatii  siis  aina  tapaus  ja
tilannekohtaista  soveltamista  ja  harkintaa.  On  syytä  muistaa,  että  kuvaamani  viiden
ulottuvuuden  kenttä  ei  ole  välttämättä  mikään  keskenään  täysin  yhteensopivien
asioiden  yhteenliittymä.  Eri  ulottuvuudet  voivat  myös  olla  keskenään  ristiriitaisia  –
esimerkiksi  liitooravalle  sopivaa  metsää  olisi  mahdollista  kasvattaa,  mutta  on  vielä
lainsäädännön  kannalta  epäselvää  (ekologinen  kompensaatio,  joustava  suojelu)  miten
tätä  mahdollisuutta  voitaisiin  käyttää  metsänhoidossa  ja  erityisesti  maankäytön
suunnittelussa hyväksi. Kuvailen näitä ulottuvuuksia  ja niiden välisiä suhteita käyttäen
apunani kaaviota 5 ja sen eri versioita (kaaviot 6 8).

Kaavio 5. Suunnitteluvaran avaamisen ulottuvuudet
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Liitooravan  monimutkaisen,  eri  toimijoita  koskettavan  tilanteen  vuoksi
suunnitteluvaraa lähdettiin avartamaan yhteistyön kautta (kaavio 6). Toimijat ovat liito
oravan  suojelun  ja  liitooravan  asuttamien  metsien  yhteenkietomia  ja  riippuvaisia
toisistaan  ja  toistensa  tiedoista,  käytännöistä  ja  toimista.  Tämän  yhteisriippuvuuden
vuoksi  suunnitteluvarasta oli otettava yhdessä selvää,  ja  liitooravan  ja  sen asuttamien
metsien  ekologisia  mahdollisuuksia  ja  suunnittelu  ja  suojelulainsäädännön  tarjoamia
juridisia  mahdollisuuksia  tulkittiin  ja  käsityksiä  uusista  suunnittelun  ja  suojelun
mahdollisuuksista  muodostettiin  yhdessä.  Toisaalta,  kuten  dialogiseen  menetelmään
kuuluukin,  kaikista  keinoista  ja  mahdollisuuksista  ei  oltu  aina  täysin  yhtä  mieltä.  Oli
tärkeää  nostaa  erilaisia  näkökulmia  yhteisiin  keskusteluihin,  jotta  päästiin  selville  eri
toimijoiden  näkemyksistä  ja  toisten  toimijoiden  suhteesta  niihin.  Usein  nämä
näkemykset  saattoivat  myös  yllättää  keskustelijat,  esimerkiksi  maanomistajaa  pidettiin
oudon  liitooravamyönteisenä  (ks.  luku  6.4.2),  ja  yllättävääkin  yhteisymmärrystä
osallistujien välillä syntyi (ks. luku 6.4.2 sekä 6.3.5).

Kaavio 6. Suunnitteluvaran avartaminen yhteistyön kautta

Ideoiva ja erilaisia näkemyksiä esiintuova keskustelu voi avata niinkin ehdottomalta
tuntuvaa asiaa kuin lainsäädännön tulkintaa. Ensi alkuun liitooravan suojelun juridinen
suunnitteluvara  näytti  tavattoman  kapealta  ja  luontodirektiivi  monoliittisen
ehdottomalta,  mutta  esimerkiksi  EUkomission  ympäristöosaston  lajiohje  osoitti  (ks.
luku  4.6.6),  miten  joustavan  suojelun  mahdollisuuksia  on  kuitenkin  olemassa    sillä
ehdolla,  että  suojelun  päämäärän  toteutumisesta  huolehditaan.  Muun  muassa  tästä
ohjeesta  ponnistavaa  suunnitteluvaraa  avaavaa  näkökulmaa  pyrimme  tuomaan
tutkijoiden suunnalta työpajakeskusteluihin, ja se oli useimmille kuulijoille uutta tietoa.
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Lainsäädännön  tulkinta  ei  ole  itsestään  selvää  vaan  se  on  konteksti  ja
historiasidonnaista, ja se myös muuttuu (Edelman & Suchman 1997; Beunen 2006; ks
myös luku 4). Se, mitä  lainsäädäntö loppujen  lopuksi sallii  ja kieltää, ei ole mitenkään
yksiselitteinen kysymys, ja monesti se selviää vasta kokeilemalla. Työpajakeskusteluissa
lainsäädännön  tarjoamaa  suunnitteluvaraa  käsiteltäessä  päästiin  esimerkiksi  liito
oravakonfliktit  huomioonottaen  varsin  yllättävään  yhteisymmärrykseen  siitä,  että
nykyinen  suojeluohje  on  todella  suppea  (ks.  luku  6.3.2),  mikä  on  tärkeä  yhteinen
lähtökohta suunnitteluvaran avartamiselle.

Myös ekologisia mahdollisuuksia oli  tärkeää  tutkia  yhdessä. Kyse ei ole pelkästään
faktatiedon  omaksumisesta  tai  edes  luonnontieteellisen  tiedon  soveltamisesta.  Liito
oravan elinehdoista tiedetään jatkuvasti enemmän ja liitooravista on kertynyt runsaasti
tietoa  ja  kokemusta  myös  ihmisasutuksen  välittömästä  ympäristöstä.  Tämä  tieto  on
kuitenkin  välttämättä  epätäydellistä,  muuttuvaa  ja  tulkintaan  perustuvaa,  vaikka  se
olisikin  parasta  saatavilla  olevaa  tietoa.  Toiseksi  liitooravaa,  sen
elinympäristövaatimuksia,  suojelun  mahdollisuuksia  ja  läsnäoloa  joudutaan  aina
tarkastelemaan  ja  tulkitsemaan  paikallisesti  ja  tapauskohtaisesti.  Kyse  on  myös  siitä,
miten tietoa (ja millaista ja kenen tietoa) paikallisesti käytetään ja tulkitaan (ks. luku 5.3).
Ekologinen  tietämys  (jolla  tarkoitan  affektiivista  tietämystä,  ks.  luku  5.3)  on  otettava
keskustelussa vakavasti, mutta toisaalta ekologisesta  tiedosta on myös voitava yhdessä
keskustella,  se  on  tehtävä  muille  toimijoille  ymmärrettäväksi  ja  sitä  on  myös  voitava
tarkastella  kriittisesti.  Näin  dialogisissa  työpajoissamme  ja  hankkeissamme  tehtiin:
Parasta ekologista tietämystä käytettiin hyväksi, mutta uskallettiin nostaa keskusteluun
esimerkiksi  ekologinen  kompensaatio  ja  pöntöttämisen  potentiaali  liitooravan
suojelussa.

Sekä  liitooravan  ekologian  että  asiaankuuluvan  lainsäädännön  mahdollisuudet
vaikuttavat siihen millaisia luonnonhoidon ja maankäytön suunnittelun keinoja voidaan
ylipäänsä  ajatella  sovellettavan  liitooravan  suojelussa  (kaavio  7).  Tämä  vaikutus
tapahtuu toisaalta yhteistyön ja yhteiskeskustelun kautta kuten yllä on kuvattu (jolloin
nuolet  voisi  piirtää  kulkemaan  myös  yhteistyölaatikon  kautta),  mutta  toisaalta  myös
ikään  kuin  ”suoraan”  sikäli,  että  keskusteluun  osallistuneiden  tieto  liitooravien
ekologiasta  ja  asiaa  koskevasta  lainsäädännöstä  sisältää  myös  implisiittisiä,
yhteiskeskustelussa  ääneen  lausumattomia  rajoituksia  ja  mahdollisuuksia.  Mahdollisia
ideoituja  keinoja  joudutaan  luonnollisesti  toimeenpanemaan  lainsäädännön
vakiintuneissa  kehyksissä,  ja  viime  kädessä  uusien  suojelukeinojen  ja  maankäytön
suunnitelmien  toteutus  voi  tuottaa  uutta  tietoa  liitooravan  suojelun  ekologisista
mahdollisuuksista  ja  rajatapauksissa  tai  kokeilujen  ollessa  kyseessä  kenties  myös
juridisista mahdollisuuksista.
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Kaavio  7.  Ekologisten  ja  juridisten  mahdollisuuksien  vaikutus  luonnonhoidon  ja  maankäytön
suunnittelun keinoihin

Keskustelun sisällä nuolten voi ajatella kulkevan myös toiseen suuntaan. Esimerkiksi
uuden  suojelukeinoidean  syntyessä  pohdittiin  samalla,  miten  hyvin  se  toimisi  liito
oravan hyväksi, tai voisiko sellainen keino sopia lainsäädännölliseen kehykseen jollakin
tavalla.  Uusi  keskustelussa  ideoitu  keino  vahvistuu,  jos  voidaan  löytää  tukea  muista
”palikoista”.  Jos  keino  näyttää  juridisesti  mahdolliselta,  jos  se  vastaa  ekologista
tietämystä  lajista,  jos  se  hyödyntää  olemassa  olevaa  tai  kehitteillä  olevaa  yhteistyötä
toimijoiden  kesken  sillä  on  paremmat  mahdollisuudet  tulla  käyttöön  otetuksi.  Tätä
kuvaa kaavio 8, jossa kaksisuuntaiset nuolet kuvaavat sitä kuinka muista ulottuvuuksista
halutaan  ja  tarvitaan  tukea  etenkin  uusille,  esimerkiksi  luonnonhoitoon  tukeutuville
keinoideoille.

Nämä kuvaamani suunnitteluvaran avartamisen ulottuvuudet ovat aina tulkinnallisia.
Tulkinnat  ovat  vaihtelevassa  määrin  kollektiivisia,  ne  voivat  olla  eksplisiittisiä  tai
implisiittisiä. Eri toimijoilla voi olla hyvinkin poikkeavia tulkintoja, joista kiistellään, tai
sitten  ne  voivat  olla  jaettuja  jopa  aivan  vastakkaisia  intressejä  edustavien  toimijoiden
kesken.  Toisaalta  suunnitteluvara  ei  ole kuitenkaan pelkästään diskursiivinen,  vaan  se
kiinnittyy  erilaisten  käytäntöjen  kautta  myös  toimintojen  institutionaalisiin  ja
materiaalisiin  ehtoihin  ja  artefakteihin,  kuten  metsiin,  rakennuksiin,  teihin,
lainsäädäntöön  ja  virallisiin  ohjeisiin.  (ks.  Law 1992;  Jokinen 2004;  Peltola  2007, 19).
Näiden  käytäntöjen  ja  materiaalisten  reunaehtojen  välittyminen  suunnitteluun  tai
esimerkiksi  työpajakeskusteluihin  kuitenkin  vaihtelee.  Eri  käytännöt  ja  artefaktit
vaikuttavat eri tavoin, eri toimijoiden kautta  ja vaihtelevalla  intensiteetillä. Esimerkiksi
mäntymetsä  ei  muutu  liitooravalle  sopivaksi  elinympäristöksi  pelkästään  puhumalla,
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mutta  toisaalta  (kollektiivinen)  käsitys  jonkun  metsikön  sopivuudesta  tai
sopimattomuudesta liitooravalle muuttuu ja leviää nimenomaan diskursiivisesti, vaikka
tämä käsitys perustuisikin alun perin havaintoihin liitooravan läsnäolosta.

Kaavio 8. Uudet, esimerkiksi luonnonhoitoon tukeutuvat keinot tarvitsevat tukea muista
ulottuvuuksista

Materiaaliset,  sosiaaliset  ja  teknologiset  artefaktit  luovat  tulkintojen,  kehysten  ja
käytäntöjen muuttumiseen hitausvoimaa. Liitooravan kohdalla tällaisia artefakteja ovat
esimerkiksi  lainsäädäntö,  hallinnon  liitooravan  suojeluohjeet  ja  niiden  perusteella
rajatut  suojelualueet  sekä  luonnonhoidon  käytännöt.  Suunnitteluvaraan  vaikuttavien
materiaalisten,  institutionaalisten  ja  toimijoihin  sitoutuneiden  muutospotentiaalien
aikajänteitä voi luokitella seuraaviin kolmeen kategoriaan:

(A) Luonnon dynamiikka. Liitooravan mieltymykset elinympäristönsä suhteen
sekä  tarjolla  olevien  metsien  olosuhteet  muuttuvat  evolutiivisessa
mittakaavassa,  eikä niitä  voi muuttaa  keskustelemalla  liitooravan  kanssa.
Niistä  voidaan  kuitenkin  saada  uutta  ja  yllättävääkin  tietoa  esimerkiksi
kokeilemalla,  ja  usein  liitoorava  yllättää  ihmisen  ilmaantumalla  ihmisen
mielestä omituisiin paikkoihin (ks. luvut 4.5 ja 5.3). Myös metsän kasvu ja
kehittyminen  esimerkiksi  taimikosta  liitooravametsäksi  on  sidottu
luonnon rytmeihin – kuluu 20–30 vuotta ennen kuin haavantaimesta voi
kasvaa liitooravan ruokailupuu. Vielä enemmän aikaa kuluu ennen kuin se
kehittyy  puuksi,  johon  tikka  tekee  kolonsa,  jonka  liitoorava  voi  asuttaa.
Ihminen  voi  vaikuttaa  siihen,  mitä  puulajeja  metsään  kasvaa,  mutta  ei
sanottavasti  nopeuttaa  niiden  kasvua.  Metsien  kasvua  ja  kehittymistä
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voidaan  ennustaa,  mutta  käynnissä  oleva  ilmastonmuutos  vaikeuttaa
ennustamista (esim. Lindner ym. 2010).

(B)  Institutionaaliset  ehdot. Ihmisen  luomat  instituutiot,  kuten  lainsäädäntö  tai
luonnonsuojelun,  kaavoituksen  ja  metsänhoidon  käytännöt,  muuttuvat
suhteellisen hitaasti. Esimerkiksi  luontodirektiivin suunnittelu alkoi 1980
luvulla,  ja  siitä  toimeenpanoon  meni  noin  20  vuotta.  Nykymuotoinen
tehometsätalous puolestaan vakiinnutettiin 1960luvulla.
Tehometsätaloudesta  eroavia  metsänhoidon  tapoja,  kuten  jatkuvaa
kasvatusta  pidettiin  sen  jälkeen  pitkään  laittomana  (esim.  Pappila  2011,
26–27). Metsänhoidon tavat ovat vähitellen monipuolistuneet 1990luvulta
alkaen,  jonne  Minna  Pappila  sijoittaa ”ekologisen  käänteen”  (emt.,  29–32).
Metsätalouteen  ja metsiin  liittyvät arvostukset ovat muuttuneet,  ja uusien
ja  tulevien  metsänomistajien  preferenssit  (esim.  Favada  ym.  2009;
Karppinen & Tiainen 2010), metsänhoidon ohjeet  ja neuvonta (Leskinen
ym.  2000;  Hokajärvi  ym.  2009)  vaikuttavat  siihen  mitä  metsissä
tulevaisuudessa kasvaa. Kaupunkien maankäytön suunnittelun paradigmat
ja  käytännöt  ovat  myös  muuttuneet.  Ari  Hynynen  kuvaa  suunnittelun
muutosta  1970luvulta  2000luvulle  siirtymisenä  paikallisvaltioisesta
suunnittelusta  1980luvun  hankelähtöisen  suunnittelun  kautta  nykyiseen
ympäristöä  ja  osallistumista  alleviivaavaan  suunnittelun  tapaan  (Hynynen
2008, 34–37).

(C) Aktiivinen toimijuus. Yhteiskunnalliset toimijat voivat muuttaa toimintaansa
hyvinkin  nopeasti  –  kuitenkin  useimmiten  institutionaalisten  ehtojen
rajoissa.  Esimerkiksi  metsänomistaja  voi  muuttaa  omistamansa  metsän
hoitokäytäntöjä  lehtipuita  ja  pienaukkoisuutta  suosivaksi  ja  näin  muuttaa
samalla  sitä,  mitä  metsän  luonnondynamiikka  tuo  tullessaan  metsän
kasvaessa. Muutosten mahdollisuuksissa ja mittakaavoissa on huomattavia
eroja  riippuen  toimijasta  ja  hänen  toimintaympäristöstään,  sen hetkisestä
tilanteestaan,  muutoksen  kohteesta  sekä  siitä,  miten  toimija  itse  oman
toimijuutensa  ja  muut  vaikuttavat  asiat  kokee.  Toimijuus  voi  olla  myös
kollektiivista, ja tähän liittyy se, että suunnitteluvara nähdään eri tavoin, ja
sitä  voidaan  myös  aktiivisesti  pyrkiä  luomaan  esimerkiksi  paikallisen
yhteiskehittelyn avulla.

Suunnitteluvaran  ulottuvuuksien  ja  tulkintojen  dynamiikkaan  liittyy  myös  se,  että
suunnitteluprosessin  aikana  voi  tapahtua  muutoksia  ja  yllätyksiä,  jotka  voivat
potentiaalisesti mullistaa koko keskustelun ehdot. Metsää saatetaan esimerkiksi käsitellä
suunnittelualueella tai sen läheisyydessä suunnittelijoiden tietämättä. Esimerkiksi Ojalan
tapauksessa  valmistunutta  osayleiskaavaa  pidettiin  päätoimijoiden  mielestä  oikein
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hyvänä,  kunnes  uusia  havaintoja  löytyi.  Arveltiin,  että  liitooravat  olisivat  muuttaneet
suunnittelualueelle toisen kunnan puolelta metsänhakkuiden seurauksena (ks. luku 4.5).
Ojalan liitooravien liikkeistä vuonna 2002 ei voida koskaan saada varmaa tietoa, mutta
varmaa on,  että  lähiseudulla asuvan  luontoharrastajan  ilmoittamat  runsaat uudet  liito
oravahavainnot mullistivat Ojalan siihen asti hyvin sujuneen kaavoitusprosessin  (luku
4.5) – siis myös uudet toimijat tai uusi tieto voivat aiheuttaa yllätyksiä.

Yllätyksiä tarjoaa kuitenkin myös liitooravan oma toiminta. Loppujen lopuksi liito
oravat  tuottavat  parhaastakin  kartoittajan  taidosta,  ennakoinnista  ja  näkemyksestä
huolimatta  aina  yllätyksiä  siinä,  mihin  ne  asettuvat  asumaan.  Liitoorava  on  myös
aktiivinen ja itsenäinen toimija (ks. luku 5.3).

Aina yllätykset eivät toki ole epämiellyttäviä,  ja ajan kuluminen voi myös helpottaa
suunnittelua.  Suunnitteluprosessissa  voidaan  myös  pyrkiä  varautumaan  yllätyksiin  ja
muutoksiin  varaamalla  aikaa  aktiiviseen  uuden,  hyödyllisen  tiedon  etsimiseen  ja
yhteistyöhön (tähän on pyritty mm. dialogisilla työpajoilla) sekä esimerkiksi pyrkimällä
ennakoimaan metsien kehittymistä.
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7  Liitoorava politisoituu ja politisoi

7.1 Liitooravan suojelupolitiikan muotoutuminen

Jälkeenpäin  on  kenties  helppo  sanoa,  että  liitooravan  politisoituminen  oli
väistämätöntä. Etukäteen sitä ei kuitenkaan tiedetty   muutoin liitooravaa tuskin olisi
laitettu tai edes poliittisesti pystytty lisäämään tiukasti suojeltujen lajien listalle. Tiukasti
suojeltavan lajin viehtymys kaupunkien reunametsiin on ollut yllätys, ja näihin alueisiin
kohdistuu  monia  ristiriitaisia  paineita  rakentamisesta,  virkistyksestä,  suojelusta  ja
metsänhoidosta.  Liitooravan  suojelu  käynnistyi  kuitenkin  vasta  paikallisten
luonnonsuojelijoiden  aktiivisuuden  ja  tarkkaavaisuuden  kautta.  Myös  Euroopan
komission vahva reagointi valituksiin oli olennainen osa suojelun muotoutumista. Liito
orava  ja  liitooravan  suojelu  politisoituivat,  liitoorava  kiinnittyi  paikallisiin
kiistakohteisiin  ja  kiistojen  osapuoliin  samalla  muuttaen  kiistoja  ja  luoden  uusia
toimijoita  ja  toimintamahdollisuuksia. Maankäytön suunnitteluvara kaventui, kun liito
oravan suojelu supistui nollasummapeliksi kaupunkitilasta, mutta paikalliset  luonto  ja
muut  aktiivit  saivat  liitooravaan  kiinnittymällä  voimaa  vaikuttaa  kaava  ja
rakennushankkeisiin sekä metsänhakkuisiin.

Institutionaalisen  tyhjiön  tai  epäselvyyden  käsite  kuvaa  yleisesti  ottaen  hyvin
epävarmuutta poliittisista pelisäännöistä  ja passiivisen  luottamuksen murtumista myös
liitooravan suojelussa  (A.  Jokinen ym. 2009, 24; ks.  luku 2). Liitooravien suojelua  ja
siitä  johtuvia  ongelmia  ei  pystytä  hallitsemaan  ylhäältä  alaspäin  toteutetulla  suojelulla
eikä  maankäytön  suunnittelun  tavanomaisilla  keinoilla.  Liitooravan  ja  monen  muun
metsälajin  uhanalaisuuden  varsinaiseen  syyhyn  eli  metsänhoitopolitiikkaan  ei  ole
kuitenkaan haluttu viranomaisten laatimilla suojeluohjeilla juurikaan puuttua. Tällainen
luonnonsuojelun  legitiimiyden  (paljonko  luonnonsuojelun  nimissä  voidaan  rajoittaa
muuta toimintaa) ja luonnonkäytön tapojen ristiriitainen suhde on osa institutionaalista
epäselvyyttä.

Liitooravan  suojelussa  vallitseva  institutionaalinen  epäselvyys  syntyi  alun  perin
paikallisten  aktiivien  toiminnan  tuloksena.  He  loivat  itselleen  poliittisen  toiminnan
mahdollisuuksia  kytkemällä  liitooravan  suojelun  metsänsuojelu  ja
kaavoituskonflikteihin  ja  kiinnittämällä  viranomaisten,  tuomioistuinten  ja  EU
komission huomion liitooravan suojelun puutteisiin. Institutionaalinen epäselvyyskään
ei  siis  ole olemassa  ilman  toimijoita,  jotka  sen  tulkinnoillaan  luovat.  Institutionaalista
epäselvyyttä  liitooravan  suojelun  tapauksessa  ovat  pitäneet  sittemmin  yllä  mm.
suojeluohjeet  ja  suojelukäytännöt,  jotka  eivät  ole  pystyneet  ratkaisemaan  liitooravan
suojelua  tyydyttävällä  tavalla    pienten  alueiden  suojelukäytäntö  ei  vastaa
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suojelukohteen mittakaavaa  ja  liikkuvaisia  elintapoja. Toisaalta vaikuttaa  siltä,  että osa
kaupunkiseudun  toimijoista  hyötyy  institutionaalisesta  epäselvyydestä.  Liitooravien
avulla  pystyy  edelleen  sekoittamaan  ja  hidastamaan  suunnittelu  ja  rakennushankkeita
eivätkä nämä toimijat välttämättä tahdo välttämättä luopua epäselvyydestä.

Liitooravan  suojelun  poliittinen  prosessi  on  osoittautunut  monipaikkaiseksi  ja
monitoimijaiseksi  prosessiksi.  Tähän  astisessa  liitooravan  suojelussa  voidaan  erottaa
seuraavat vaiheet:

(1) Rauhoitettu  laji  n.  vuoteen  1998  saakka. Ennen  luontodirektiivin  liitteeseen
joutumista  liitoorava  oli  luokiteltu  rauhoitetuksi  lajiksi,  eikä  liitooravan
suojeluun juurikaan liittynyt konflikteja.

(2) Politisoituminen  ja  toimeenpanon  epävarmuus  n.  1998–2005.  Pari  vuotta
luontodirektiiviin  liittämisen  jälkeen  liitoorava  politisoitui  ja  politisoitiin.
Sen  suojelusta  alettiin  kiistellä  useissa  paikallisissa  maankäytön
suunnittelun,  rakentamisen  ja  metsänhoidon  konflikteissa.  Suojelun
toimeenpanon  keinoista  ja  vastuullisista  oli  epäselvyyttä.  Liitooravaa
pidettiin  jopa  uhkana  metsätaloudelle  ja  väläyteltiin  direktiivistä
poistamisen mahdollisuutta.

(3) Suojelun  lakaiseminen  kansalliselta  tasolta  paikalliselle  n.  2005–2012. Liito
oravan  suojeluun  saatiin  lopulta  kansallinen  ohjeistus  vuosina  2004  ja
2005, ja lainsäädäntöäkin muutettiin. Ohjeet selkiyttivät tilannetta joiltakin
osin,  mutta  paikallisesti  kiistat  ja  epäselvyydet  jatkuivat,  eikä  tiukkaan
aluesuojeluun  kiinnittynyt  ohje  juurikaan  parantanut  monimutkaisen
suojeluongelman paikallista selvittelyä.

(4) Liitooravan  suojelu  uudelleenpolitisoituminen  vuodesta  2012  alkaen. Vuosien
2012–2013  vaihteessa  julkaistiin  tutkimustietoa  (M.  Jokinen  2012;
Santangeli  ym.  2013b),  jonka  mukaan  jo  alun  perin  kritisoitu
metsänhoidon  suojeluohje  ei  toimi  tarkoituksessaan.  Luonnonsuojelijat
ovat  pyrkineet  pitämään  asiaa  esillä  mediassa  (esim.  LS  2012;  AL
11.10.2012;  ÖBt  2013).  Nähtäväksi  jää,  muutetaanko  tai  joudutaanko
Suomessa  esimerkiksi  EUkomissioon  vietyjen  valitusten  vuoksi
muuttamaan liitooravan suojeluohjeita ja miten.

Liitooravan  suojelun poliittisessa prosessissa  näkyy  sekä  valtiojohtoisen politiikan
että verkostohallinnan piirteitä.  Sen kautta näkyvät myös valtasuhteiden muutokset 
esimerkiksi  Euroopan  komissio  on  käyttänyt  valtaansa  Suomen
luonnonsuojelupolitiikassa,  vaikka  Suomi  itse  tarjosi  liitooravaa  tiukasti  suojeltavien
lajien  listalle.  Paikalliset  luonnonsuojeluaktiivit  ovat  käyttäneet  paikallisissa
luonnonsuojelukiistoissa  hyväkseen  mahdollisuutta  valittaa  Euroopan  komissiolle,
vaikka  käytännössä  Euroopan  komissio  on  voinut  määrätä  suoraan  vain  Suomen
valtiota  ryhtymään  toimiin.  Euroopan  komission  luonnonsuojelulainsäädännön
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toteutuksen näkökulmasta  liitooravan  suojelussa  on ollut  ongelmia,  mutta  sen  sijaan
paljolti  kansalaisten  ja  kansalaisjärjestöjen  valppauteen  perustuva  valvontamekanismi
on toiminut liitooravan kohdalla varsin hyvin.

Luontodirektiivin  tarkoitus  oli  suojella  luontoa  entistä  kokonaisvaltaisemmin,  ja
tässä  mielessä  voidaan  sanoa  että  sen  tarkoituksena  oli  esimerkiksi  muuttaa
metsänhoidon  käytäntöjä,  jotta  liitoorava  (ja  samalla  moni  muu  vähenemässä  oleva
metsälaji)  saisi  paremmat  elinolosuhteet.  Tätä  tulkintaa  on  liitooravan  suojelun
virallisessa  toteutuksessa  ja  ohjeistuksessa  kuitenkin  pyritty  välttämään.  Sen  sijaan
suojeluvelvoite  on  hoidettu  niin,  etteivät  metsäteollisuuden  ja  puuntuotannon  edut
vaarantuisi,  eli  suojelu  on  hoidettu  pienillä  ”metsätupsuilla”,  joista  aiheutuu
mahdollisimman  vähän  haittaa  metsäteollisuuden  puunhankinnalle  ja
ympäristöministeriön suojelubudjetille.

Liitooravan  suojelu  osoittaa,  että  valtiolla  on  vielä  monenlaista  määräysvaltaa
luonnonsuojelussa.  Suomi  on  toki  joutunut  esimerkiksi  taipumaan  Euroopan
komission  painostuksen  alla  ja  muuttamaan  lainsäädäntöään.  Ministeriötasolta
kuitenkin  ohjataan  liitooravan  suojelua  varsin  vahvasti  virallisten  suojeluohjeiden
kautta,  ELYkeskusten  ja  metsäkeskusten  viranomaisten  toimintaa  linjaamalla  sekä
suojelukorvauksia  säännöstelemällä.  Toisaalta  maankäytön  suunnittelussa  kuntien
yleiskaavoja  ei  enää  alisteta  ympäristöministeriölle,  ja  ELYkeskusten  ohjaus  on
kaavasuunnittelun  kohdalla  enemmän  verkostohallinnan  tyyppistä  neuvontaa  ja
ohjausta.  Kaavojen  laillisuuden  valvontaa  on  myös  siirretty  kansalaisille  ja  osallisille.
Kuntien  kaavamonopolista  huolimatta  kaavojen  toteutuminen  ja  toteutumisen
aikataulu  riippuu  hyvinkin  paljon  kunnan,  yksityisten  ja  yhteisöjen  monitoimijaisesta
verkostosta.

Myös  toimijat,  joilla  ei  ole  suoraa  suunnittelu  tai  päätösvaltaa,  ovat  pystyneet
vaikuttamaan suunnitteluun  ja  suojelukäytäntöihin politisoimalla  liitooravan suojelun.
Liitoorava sai paljon palstatilaa mediassa, mutta erityisesti  luontodirektiiviin  (ja myös
maankäyttö  ja  rakennuslakiin)  tukeutuen  paikalliset  toimijat  saivat  liitooravaan
kiinnittyessään mahdollisuuden haastaa muiden toimijoiden suunnitelmia  ja käytäntöjä
ja  päästä  jopa  neuvottelemaan  niistä.  Luonnonsuojelusäädäntö  on  tuonut
luonnonsuojelunäkökulman  yhdeksi  tärkeäksi  osaksi  maankäytön  suunnittelua  ja
metsänhoitoa  ja  luonnonsuojeluun  kiinnittyville  toimijoille  pääsyn  neuvottelun
pelikentille.

Liitoorava  on  kuitenkin  liikkeissään  oikullinen  liittolainen    sitoutuminen
luontokappaleisiin ja jäykkiin luokitteluihin (kuten luontodirektiivin tiukasti suojeltavien
lajien  listaan)  on  kaksiteräinen  miekka.  Liitooravan  käyttäminen  argumenttina  voi
auttaa  pääsemään  mukaan  merkityksellisiin  suunnittelukeskusteluihin,  mutta  jos  liito
orava  lähteekin  seuraavana  vuonna  pois  tai  jos  esimerkiksi  päätetään  soveltaa
metsätalouden niukkaa suojeluohjetta, ei ole enää mitään mistä keskustella.
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7.2 Liitooravatiedon politiikka

Liitooravatiedon  hallinnassa  näkyy  miten  luontotiedon  hallinnan  ja
luonnonsuojelun käytännöt ovat kietoutuneet toisiinsa. Suojeltavien lajien paikkatiedon
keruu  on  järjestetty  institutionaalisesti  erilleen metsänhoidon paikkatietojärjestelmistä,
ja se nojaa vahvasti vapaaehtoisten luontoharrastajien aktiivisuuteen ja  luottamukseen.
Luonnonsuojelun  ja  metsänhoidon  paikkatietokantojen  tiedonvaihdon  välillä  on
institutionaalisia, teknisiä, poliittisia ja lainsäädännöllisiä esteitä.

Liitooravan  suojelukäytännöt  ovat  tällä  hetkellä  vahvasti  riippuvaisia
maastokartoituksista  ja  paikkatietokannoista.  Liitoorava  on  paremmin  esillä
luonnonsuojelun  paikkatietokannoissa  kuin  moni  muu  laji.  Liitooravan  suojelun
tiedonhallintaa on kehitetty varsin pitkälle  ja  liitooravatiedon hallinta on viety syvälle
metsänhoidon, luonnonsuojelun ja maankäytön suunnittelun käytäntöihin ja hallintoon.
Liitooravan  läsnäolon  selvittämiseen  panostetaan  enemmän  kuin  moneen  muuhun
lajiin.  Tietojärjestelmään  ei  voida  kuitenkaan  koskaan  kirjata  kaikkea  sitä
kokemusperäistä ja sanoinkuvaamatontakin tietoa mitä maastossa käyneillä harrastajilla
ja  kartoittajilla  on  –  elävässä  metsässä  elävä  liitoorava  latistuu  pisteeksi
koordinaatistoon.  Toisaalta  kun  paikkatietopiste  siirretään  viralliseen  liito
oravatietokantaan,  se  saa  virallista  voimaa  ja  luotettavuutta  vaikuttaa  maankäytön  ja
metsänhoidon toimiin   pisteessä ja sen lähiympäristössä.

Lajisuojelussa käytössä oleva tietojärjestelmä on sidoksissa aluesuojelun käytäntöihin
– karttatietokannassa  liitooravapiste  jää elämään  tiettyihin koordinaatiopisteisiin,  eikä
se  sijaitse  niinkään  kehittyvässä  metsässä  ja  muuttuvassa  maisemassa  kuin  kartalla.
Käytännössä  liitooravan  suojelu  on  nykyisyyden  konservoimista  aluesuojelun  avulla
(ks. luku 5.4).

Lajisuojelun  tiedonvaihdon  esteiden  poistaminen  olisi  tarpeellista,  ja  tähän
kehiteltiinkin  dialogityöpajoissa  hyviä  ideoita  toteutettavaksi  alueellisessa  yhteistyössä.
Tiedonhallinnan  kehittämiseksi  tarvitaan  monitahoista  yhteistyötä,  jotta  liitooravan
kohdalla  huonosti  toimivan  aluesuojelun  rinnalle  voisi  kehittää  luonnonhoitoon
perustuvia  suojelun  tapoja.  Maastossa  kulkevat  liitooravakartoittajat  ja
luontoharrastajat ovat liitooravatiedon hankkimisen ja soveltamisen tärkein voimavara.
Heidän luontotietonsa ja tietämyksensä perustuu affektiiviseen ja eettiseen tietämiseen,
eikä luonnonsuojelupäätöksille relevanttia tietoa ole mahdollista hankkia ilman tällaista
elävää,  muuttuvaa,  herkkää  luontosuhdetta.  Liitooravakartoittajien  ja
luontoharrastajien  luontotiedoista  ja  tietämyksestä  vain  pieni  osa  voidaan  pilkkoa,
survoa  ja  muuntaa  osaksi  hallinnon  tietojärjestelmiä  ja  suojelukäytäntöjä.  Heidän
asiantuntemustaan voisi  ja pitäisi  tästä syystä  rohkeasti hyödyntää  enemmän suojelun,
metsänhoidon  ja  maankäytön  suunnittelun  yhteistyössä.  Ylipäätään  luonnonsuojelun,
metsänhoidon  ja maankäytön suunnittelun asiantuntijoiden keskinäistä kohtaamista  ja
yhteistyötä tulisi edistää.
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7.3 Dynaaminen ja yhteistoiminnallinen luonnonsuojelu

Liitoorava  ja  sen  suojelu  näyttäytyy  kaupunkiseudun  eri  toimijoille  ongelmana
monin  eri  tavoin.  Se  on  kuitenkin  tutkimus  ja  kehittämishankkeiden  yhteistyön
kuluessa  ymmärretty  myös  yhteiseksi  haasteeksi,  ja  toimijat  ymmärsivät  ainakin
dialogityöpajakeskusteluissa  olevansa  riippuvaisia  toisistaan.  Liitooravan  suojelun
suunnitteluvaraa  maankäytön  suunnittelussa  voidaan  avartaa  toimijoiden  yhteistyön
myötä,  yhteisissä  keskusteluissa  ja  suojelun  ja  suunnittelun  kommunikatiivisissa
käytännöissä.  Avartamistyössä  tarvitaan  sekä  aktiivisia  ja  oppimiselle  ja  kohtaamisille
avoimia  toimijoita  että  institutionaalisten  ja  juridisten  rakenteiden  ja  käytäntöjen
uudelleen  ajattelemista  ja  rakentamista.  Liitooravan  suojelun  suunnitteluvaran
laajentamisella  Tampereen  kaupunkiseudun  maankäytön  suunnittelussa  on  kuitenkin
kaksi  reunaehtoa.  Ensimmäinen  niistä  on  se  että  liitooravan  suojelutilanteen  tulisi
parantua  –  muutenhan  ei  ole  kysymys  liitooravan  suojelun  suunnitteluvarasta,  vaan
jostain  muusta.  Keskeinen  innovaatio  hankeyhteistyössä  oli  kuitenkin  se,  että
suojelutilannetta  voitaisiin  parantaa  monella  muullakin  tavalla  kuin  aluesuojelun
aluekokoa laajentamalla ja suojelua kiristämällä.

Toinen ehto liittyy kaupunkiseudun kasvuun. Liitooravan suojelua on hyvin vaikea
edistää  Tampereen  kaupunkiseudulla,  jos  ei  hyväksytä  kaupunkiseudun  kasvamista.
Kysymys  on  oikeastaan  samasta  dilemmasta  kuin  mistä  Jonathan  Murdoch  ja  Philip
Lowe  kirjoittavat  artikkelissaan  (2003)  englantilaisen  maaseudun  suojelujärjestön
(Council  for  the  protection  of  the  Rural  England (CPRE))  strategian  muutoksesta.  Järjestö
syntyi  vuonna  1926  puolustamaan  maaseutua  ja  sen  ”maaseutumaisuutta”
kaupungistumista  ja  kaupunkien  laajenemista  vastaan.  Mutta  pystyäkseen  todella
”suojelemaan  maaseutua”,  järjestö  muutti  strategiaansa  1980luvulla  ja  lähti  mukaan
vaikuttamaan  kaupunkien  kasvamisen  aiheuttamaan  muutospaineeseen,  ei  ulkoapäin
vastustamalla vaan sisältäkäsin, osallistumalla kaupunkisuunnitteluun ja  kehittämiseen
–  mikä  on  varsin  paradoksaalista  toimintaa  maaseudun  suojelujärjestöltä.  (Emt.)
Samalla  tavalla  (kaupunkiseudun)  liitooravien  suojelemiseksi  olisi  paradoksaalisesti
pyrittävä  osallistumaan  kaupunkiseudun  kehittämiseen.  Kaupunkiseutu  voi  kasvaa
monella tavalla, ja sen kasvua voidaan suunnitella ja kanavoida eri tavoin. Liitooravan
ekologiset  reunaehdot  eivät  ole  mitenkään  välttämättä  ristiriidassa  kaupunkiseudun
kasvun kanssa. (Jonkin toisen lajin elinympäristövaatimukset voivat olla, mutta se olisi
toinen  tarina.)  Toisaalta  kaupunkiseutu  voi  myös  kasvaa  niin,  että  se  nimenomaan
uhkaa liitooravia, jotka asuttavat kaupunkiseutua ympäröiviä ja seudun sisälle ulottuvia
kuusivaltaisia  metsiä.  Tampereen  kaupunkiseudulla  toteutetut  hankkeet,  hankkeiden
puitteissa käydyt keskustelut  ja  tämän väitöskirjan tulokset osoittavat, että  liitooravan
suojelu  ja  kaupunkiseudun  kasvu  voidaan  sovittaa  yhteen.  Se  ei  kuitenkaan  tapahdu
itsestään, vaan vaatii työtä ja yhteistyötä.

Maantieteilijä  W.M.  Adamsin  mukaan  luonnonsuojelu  on  muutoksen  hallintaa  ja
siirtymistä  menneisyydestä  tulevaisuuteen.  Luonnonsuojelun  ei  voida  toivoa
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pysäyttävän  ihmisen  vaikutusta  luontoon,  vaan  luonnonsuojelu  on  ihmisen
vaikutuksesta  neuvottelua.  (Adams,  1996,  96–97.)  Luonnonsuojelu  on  olennaisesti
inhimillistä,  sosiaalista  toimintaa,  joka  kuitenkin  nojaa  huomattavan  paljon  vankan
objektiivisena  nähtyyn  luonnontieteelliseen  tietoon.  Paraskaan  luontokartoitustieto  ei
kuitenkaan  ole  objektiivista  eikä  affekteista  vapaata.  Tämä  ei  ole  huono  asia,  vaan
päinvastoin,  affektit  ja  eettinen  harkinta  tekevät  hyvän  kartoituksen  ja  luotettavan
luontotiedon  mahdolliseksi,  koska  luonto  ei  mahdu  tiedonkeräämisen  ja
luonnonsuojelun yksiselitteisiin standardeihin.

Mitä  tiukempaa  suojelua  vaaditaan,  sitä  enemmän  se  yleensä  sulkee  pois  muita
maankäytön  muotoja  ja  samalla  maankäytön  suunnitteluvara  yleensä  pienenee.  Miten
luonnonsuojelun  käytäntöjä  voisi  laajentaa  luonnontieteellisen  luokittelun  ja
menneisyyden  ikuistamisen  (Bowker  2005,  209;  ks.  luku  5.4)  ulkopuolelle?  Adams
toteaa, että  luonnon tunnustaminen sosiaalisesti konstruoiduksi on monille biologisen
koulutuksen  saaneille  luonnonsuojelijoille  vaikeaa.  Se  leikkaa  tieteellisen  totuuden  ja
todisteiden  käsitteitä  syvältä,  ja  luonnonsuojelijat  pelkäävät  että  jos  viedään  usko
luonnontieteelliseen  totuuteen,  myös  kamppailu  esimerkiksi  sukupuuton  ja
biodiversiteetin käsitteistä hävitään. Adams kuitenkin alleviivaa, että luonnontiede tulee
tunnustaa  vain  yhdeksi  monista  tavoista  ymmärtää  luontoa,  ja  luonnonsuojelun  tulee
avautua uusille ideoille ja uusille kumppaneille. (Adams 2004, 232–234.)

Lajit  nähdään  nykyään  ekosysteeminsä  ja  elinympäristönsä  osina,  mutta
luonnonsuojelua  pidetään  erillisenä  osana  muuta  luonnonkäyttöä,  osana  joka  täytyisi
mieluiten  konservoida  erilleen  ihmisestä.  Luonnonsuojelun  parempi  toteuttaminen
vaatisi kuitenkin nykyistä enemmän yhteistyötä erilaisten tahojen ja toimijoiden kesken,
koska  luonto,  tai  edes hallinnollisen suojeluluokittelujärjestelmän  tuottamat kategoriat
kuten  ”lisääntymis  ja  levähdyspaikka”,  eivät  pysy  inhimillisten  organisaatiorajojen
sisällä. Kukaan toimija ei pysty yksin hallitsemaan luonnonsuojelun haasteita.

Luonnonsuojeluyhteistyössä on sekä ongelmia että mahdollisuuksia. Onnistuessaan
yhteistyö voisi  parantaa  luonnonsuojelun  tuloksia,  luoda  toimijoille merkityksellisiä  ja
hyödyllisiä yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen kokemuksia ja parantaa yhteistyöhön
osallistuvien  organisaatioiden  toimintakykyä.  Yhteistyö  on  myös  haastavaa.  Liito
oravan  suojelu  haastaa  kolmea  päätoimijaa  ja  käytäntöä,  luonnonsuojelua,
metsänhoitoa  ja  kaavoitusta,  kutakin  omalla  tavallaan.  Kaikkien  olisi  tarpeen  avautua
nykyistä enemmän omista käytännöistä ja lähtökohdista poikkeaville tiedon muodoille,
luonnon  ja  kaupungin  merkityksille  ja  muille  toimijoille  ja  heidän  päämäärilleen.
Luonnonsuojelussa  täytyisi  ottaa  vastaan  dynaamisen  suojelun  haaste  ja  soveltaa  sitä
perinteisen  aluesuojelun  rinnalla.  Metsänhoidossa  liitooravan  ja  muun  suojelun,
virkistyskäytön,  maankäytön  suunnittelun  ja  metsätalouden  yhdistäminen  vaatisi
peitteisen  metsänhoidon  kehittämistä  perinteisen  avohakkuisiin  perustuvan
tehometsätalouden  rinnalla,  ja  taajamametsissä  kenties  jopa  sen  tilalla.  Maankäytön
suunnittelussa  laajenevan  ja  tihenevän yhteistyön  haaste  on  jo  paljolti  otettu  vastaan,
mutta  yhteistyön  tulisi  olla  vielä  varhaisempaa,  tiiviimpää  ja  useampia  toimijoita
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tavoittavaa,  ja  kaupunkiluonto  ja  sen  hoito  tulisi  ottaa  vieläkin  kiinteämmin
suunnitteluun  mukaan.  Liitooravan  suojelun  kannalta  erityinen  puute  on  yhteistyön
ohuus  metsänhoidon  asiantuntijoiden  kanssa.  Vaihtoehtoisia  kaupunkinäkemyksiä
edustavien  tahojen,  kuten  luonnonsuojelujärjestöjen  kanssa  voisi  pyrkiä  parempaan
keskusteluyhteyteen.

Toisaalta  pelkkä  parempi  yhteistyö  ei  tietenkään  ratkaise  kaikkia  ongelmia.  Myös
konflikteja  tarvitaan  nostamaan  ongelmia  julkiseen  keskusteluun    uusia
yhteiskunnallisia  ongelmia nousee  ja  nostetaan uusissa  paikoissa  ja  uusien poliittisten
toimijoiden  myötä  esiin  jatkuvasti,  eikä  yhteistyöhön  pyrkiminen  voi  eikä  saakaan
pysäyttää tätä dynamiikkaa. Bruno Latouria seuraten dynamiikkaa voisi kuvailla kahden
yhteiskunnallisen  kysymyksen  vuorotteluksi  (käännös  omani):  ”Kuinka  monta  meitä
on?”  (How  many  are  we?) ja  ”Voimmeko  elää  yhdessä?”  (Can  we  live  together?) (Latour
2004).  Ensimmäisessä  vaiheessa  liitooravat  politisoitiin  osaksi  yhteiskuntaamme  ja
kaupunkiseutua. Nyt pitäisi tutkia, voimmeko elää yhdessä.

Liitooravan  suojelua  ei  ole  kuitenkaan  helppoa  hallita  vaikka  parempi  yhteistyö,
tiedonhallinta,  tiedonvaihto  ja  uudet  suojelukäytännöt  olisivat  kaikki  käytössä.  Liito
orava  on  itsekin  poliittinen  toimija,  ja  sen  toimijuus  tulee  parhaiten  esiin  yllätysten
kautta.  Eläin  ei  ole  mekaaninen,  vaistonvarainen  biologinen  kone,  vaan  se  valitsee,
arvioi  ja  tutkii  elinympäristöään.  Ihminen,  esimerkiksi  liitooravakartoittaja,  voi  vain
seurata jokavuotisia merkkejä läsnäolosta ja yrittää päätellä esimerkiksi pesänvalinnan ja
liikkumisen  syitä,  pystymättä  kuitenkaan  koskaan  täysin ennustamaan  tai  selittämään
eläimen  valintoja.  Liitoorava  on  tässä  mielessä  osa villiä  luontoa, arvaamatonta  ja
ihmisen hallinnan ulkopuolella olevaa (ks. Adams 1996, 103–105).

Liitoorava  voi  ilmaantua  yllättäen  suunnittelu  tai  rakennuspaikalle  tai  hävitä  yhtä
yllättäen. Se valitsee pesäpaikkansa joskus ihmisjärjen vastaisesti vaikkapa tien varresta
eikä  syvemmältä  metsästä.  Jos  liitooravan  aiheuttamiin  yllätyksiin  halutaan  varautua,
joitakin  keinoja  on  olemassa.  Aluevarausten  väljentäminen  vähentää  suojelukohteen
liikkumisesta  ja  paikantamisen  epävarmuudesta  johtuvaa  yllätyksellisyyttä.  Yhteistyötä
vaativien aikamittakaavan pidentämisen, seudullisen tarkastelun ja dynaamisen suojelun
keinojen avulla voidaan pyrkiä ennakoimaan tulevia muutoksia luonnon kehittymisessä,
luonnon  hoidossa  sekä  maankäytön  muutoksissa.  Yhteistyöverkoston  laajentaminen
esimerkiksi kansalaisjärjestöihin, paikallisiin luontoharrastajiin, paikallisiin asukkaisiin ja
maanomistajiin voi auttaa hallitsemaan inhimillisiin toimijoihin kiinnittyviä yllätyksiä.

Yllätyksiltä  ei  kuitenkaan  voida  kokonaan  välttyä.  Kun  suunnittelussa  on  läsnä
yllätyksellinen  luonto  –  ja  erityisesti  kun  yllätyksillä  on  väliä,  kuten  tiukasti  suojellun
liitooravan  kohdalla  –  on  nähdäkseni  olemassa  kaksi  periaatteellista  vaihtoehtoa.
Voidaan  pitää  kiinni  rationaalisen  suunnittelun  ihanteesta,  selvitetään,  suunnitellaan
tarkasti,  selvitetään uudelleen,  suunnitellaan uudelleen  ja niin edelleen – Ari Hynysen
sanoin  voitaisiin  puhua  ylisuunnittelusta (2001,  30).  Toinen  vaihtoehto  on
heterogeenisyyden ja  perimmäisen  arvaamattomuuden  tunnustaminen ja  ottaminen
suunnittelun  lähtökohdaksi.  Jätetään  luonnolle  ja  liitooraville  tilaa  sekä  tilallisessa
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mielessä  että  myös  mahdollisuuksia  itse  valita  minne  asettua  ja  minne  liikkua,  ja
pidetään  huolta  näistä  tulevaisuuden  potentiaaleista.  Yllätyksiä  ei  näin  poistettaisi,
mutta niiden merkitys vähenisi kun niille olisi varattu tilaa ja kun niihin olisi varauduttu
ja myös varauduttu suhtautumaan positiivisesti  (ks. myös Gomart & Hajer 2003, 55).
Suojeltava  laji  voi  luoda  myös  yllätyksellisiä  yhteenliittymiä  ja  yhteyksiä,  ja  myös
muunlaiset  yllätykset  kuin  eläimen  siirtymiset,  ilmaantumiset  ja  poistumiset  ovat
mahdollisia:  lainsäädäntö  tai  viralliset  ohjeet  tai  eri  toimijoiden  kiinnittyminen  lajiin
voivat  muuttua.  Hyvin  toimivilla  yhteistyösuhteilla  voidaan  reagoida  ketterästi
tällaisiinkin yllätyksiin, mutta yhteistyön, vuorovaikutuksen  ja uusien  ratkaisujen  tarve
on jatkuvaa.

Luonnonsuojelu  olisi  syytä  integroida  kaikkeen  muuhun  toimintaan  ja  liito
oravankin kohdalla  tulisi  miettiä  pelastuslaitosmaisen  toimintatavan  sijasta  sitä,  mitkä
käytännöt tällä hetkellä uhkaavat liitooravaa ja sen elinympäristöä, ja miten niitä voisi
ja  pitäisi  muuttaa  sellaisiksi,  että  liitooraville  soveltuvan  elinympäristön  määrä  voisi
kasvaa.  Tämä  toteuttaisi  myös  luontodirektiivin  tavoitetta  tiukan  suojelujärjestelmän
laatimisesta.  Liitooravan  kanta  on  laskusuunnassa  (I.K.  Hanski  2006;  Rassi  2010;
Selonen  ym.  2010c),  ja  liitooravan  kohdalla  elinympäristöä  tuhoavia  käytäntöjä  on
pääasiassa  kaksi:  metsänhoito  sekä  maankäytön  muutokset.  Näistä
metsänhoitokäytännöt ovat suuremmassa vastuussa elintilan häviämisestä jopa nopeasti
kasvavalla Tampereen  seudulla  (Schrader  2011).  Tähän  suhteutettuna  voidaan  sanoa,
että  liitooravan nykyinen aluesuojelukäytäntö on varsin kosmeettista niin kauan kuin
laajamittainen  metsien  biodiversiteetin  hävittäminen  jatkuu  tehometsätalouden
käytännöissä.

Yllättävää  kyllä  metsänhoidon  muuttamisen  luontoystävällisemmäksi  ei  tarvitsisi
tarkoittaa  metsänkäytön  tiukempaa  sääntelyä  vaan  pikemminkin  päinvastoin.
Metsänomistajilla  näyttäisi  olevan  halua  monipuolistaa  metsänhoitotapoja  nykyisestä
(esim.  Walsh  2005).  He  suhtautuvat  suojeluun  nihkeästi,  mutta  ovat  kiinnostuneita
luonnonhoidosta  (esim. Paloniemi 2008, 40–42).  Myös  Suomen valtakunnan metsien
11.  inventoinnin  perusteella  metsänomistajat  ovat  jättäneet  metsien  käsittelyä
ohjeistettua vähemmälle, eli kuten asia metsätalouskielellä ilmaistaan, metsiä ”käsitellään
vaihtelevalla  intensiteetillä”,  ja ”uudistuskypsistä”  metsistä  lähes  30  prosentilla  olisi
”metsänhoidollisesti kiireellinen uudistamistarve” (Metla 2012).

Tiukan suojelujärjestelmän ollessa voimassa jonkinlainen ekologinen kompensaatio
olisi  välttämätön  työkalu  joustavan  suojelun  mahdollistamiseksi,  vaikka  epäilyt  sitä
kohtaan  vaikuttavat  suurilta.  Nähdäkseni  epäilyt  kohdistuvat  etenkin  käytännön
toteutukseen,  missä  vallitsee  valtaepätasapaino  ja  luottamuspula,  ja  näihin  voidaan
esimerkiksi  deliberatiivisin  menetelmin  vaikuttaa.  Toisaalta  kyse  on  kuitenkin  myös
syvemmistä  luontokäsitysten  välisistä  eroista  –  voiko  aito  ja  suojelemisen  arvoinen
luonto olla ihmisen muokkaamaa vai ei, ja voiko ihmisen toteuttama luonnonhoito olla
samalla suojelua? Ekologisen kompensaation kehittely ja toimeenpano Suomessa vaatisi
selvästi  aiheesta  tutkimusta,  jossa  voitaisiin  analysoida  suomalaisten  toimijoiden
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mielipiteitä  ja  tietämystä aiheesta sekä kerätä ulkomaisia hyviä  ja huonoja kokemuksia
käytännöistä ja kokeiluista.

7.4 Tamperelainen epilogi: Ojalasta Ojalaan

Elokuussa  2011  viereisen  huoneen  kollega  kiinnitti  käytävän  seinälle  uudet
Tampereen  Ojalan  alueen  osayleiskaavaluonnokset.  Vähitellen  havahduin  siihen,  että
Ojalan  kaavoitus  liitooravineen  oli  jälleen  ajankohtaista.  Kaivoin  Tampereen
kaupungin  internetsivustolta  esiin  Ojalan  suunnittelu  ja  selvitysdokumentit  ja
hämmästyin:  yhteisistä  tutkimus  ja  kehityshankkeista  ei  ollut  jälkeäkään
suunnitteludokumenteissa  eikä  taustatiedoissa  –  esimerkiksi  liitooravaselvityksen
kohdalla  ei  ollut  mainittu  tuottamiamme  karttoja,  eikä  hankeraportteja  löytynyt
lähdeluettelostakaan. Sinänsä liitooravatilanne vaikutti olevan perusteellisesti selvitetty,
ja liitooravaalueita oli merkitty kaavaluonnoksiin.

Olin  toki  tiennyt  että  toimintatutkimuksen  ja  tutkimusten  tulosten  vieminen
käytäntöön  on  hankalaa  ja  voi  kestää.  Olin  myös  arvellut  että  meidän
yhteiskuntatieteilijöiden  tuottamat  tulokset  ja  suositukset  olisivat  vaikeampia  soveltaa
kuin karttatieto, joten ällistykseni oli suuri kun karttojakaan ei ollut käytetty.

Syksyllä  2011 kirjoitin päivää  ennen kaavaluonnoksia  esittelevää  tiedotustilaisuutta
Ojalan  kaavasuunnittelijoille  sähköpostin  jonka  oheen  liitin  mielipiteeni
kaavaluonnoksista.  Viestissäni  toin  esiin  huoleni  siitä,  että  tuloksiamme  ei  ollut
hyödynnetty  ja  edellisen  kaavan  virheet  uhkasivat  toistua  –  liitooravat  voivat
liikkumalla uhata kaavan valmistumista  jos  liitooravien alueet vain merkitään kartalle
suhteellisen pieninä  aluevarauksina.  Tiedotustilaisuudessa  keskustelin  aiheesta  lyhyesti
kaavoittajien  kanssa  ja  minut  kutsuttiin  kertomaan  projektin  tuloksista  kaavoittajien
palaveriin.

Muutama  päivä  kaavatilaisuuden  jälkeen  kävin  kahden  luontoharrastajan  kanssa
pitkällä maastokäynnillä Ojalan kaavan alueella, ja kuulin myös erään liitooravakohteen
hakkuusuunnitelmia  koskevasta  valituksesta  (ks.  Pirkanmaan  lspiiri  2011),  josta  ei
kuitenkaan  ollut  haluttu  suojelijoiden  puolelta  tiedottaa  julkisuuteen.  Tämä  valitus
paljasti sen että liitooravakonfliktit eivät ole välttämättä laantuneet, vaan ne ovat vain
painuneet (ainakin osittain) piiloon mediajulkisuudelta.

Luonnosvaiheen jälkeen Tampereen kaupunki päätti, että yleiskaavoitusta  jatketaan
yhteistyössä  ja  yhteistahdissa  Kangasalan  kunnan  kanssa,  mm.  ELYkeskus  oli  ollut
vahvasti  tätä  mieltä.  Marraskuussa  2011  kaupunki  kutsui  koolle  yhteistyöryhmän81

pohdiskelemaan liitooravaasioita Ojalan kaavassa. Ensimmäinen kokous joulukuussa
oli  varsin  jäyhä,  eikä  asiaa  auttanut  esiin  nostamani  keskustelu  ekologisesta
kompensaatiosta  –  asiasta  keskustelu  oli  minulta  selkeä  virhearvio,  aihe  oli  selvästi

81 Kokoukseen kutsuttiin Ojalan kaavasuunnittelijoiden lisäksi Kangasalan kaavasuunnittelija, Tampereen
kaupungin biologi, kaupungin ympäristönvalvonnan edustaja, kaksi edustajaa TYSY:stä ja minut.
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edelleen  liian  arka.  Maaliskuussa  2012  kokoonnuimme  toisen  kerran  vähän
rennommissa  tunnelmissa  ja  tutkailimme  erilaisia  kaavoittajien  koostamia  karttoja
alueelta. Sain  tietää että Tampereen kaupunki oli kokeillut uutta  liitooravaan  liittyvää
innovaatiota:  tontinluovutustilaisuudessa kaupungin ympäristönsuojelun viranomainen
informoi  tonttien  haltijoita  mm.  alueen  liitooravista,  liitooraville  alueelle  jätetyistä
metsistä  sekä  liitooravaalueiden  hoidosta.  Tontinomistajat  olivat  suhtautuneet
informaatioon myönteisesti ja käytäntöä onkin jatkettu.

Toukokuussa 2012 yhteistyöryhmä kävi yhteisellä maastoretkellä. Yhdystien paikkaa
katsellessamme  kuljimme  kohdasta,  joka  alkutietojen  perusteella  oli  näyttänyt
huonoiten  liitooravalle  sopivalta.  Osa  ryhmästä kurkisteli  puiden  juurille  liitooravan
papanoita  etsien,  ja  niitä  löytyi  tältäkin  kohdalta.  Yhtenä  tieratkaisuna  ehdotettiin
kallioleikkausta  tai  tien  kaistojen  erottamista  toisistaan  jolloin  kaistojen  väliin  voisi
jättää liitooravalle sopivaa metsää, mutta toiset ryhmän jäsenet eivät pitäneet ehdotusta
toteuttamiskelpoisena.

Kesällä 2012 ehdotin, että yhteistyötä voisi kaavoitukseen kiinnittyvän työn rinnalla
tehdä  myös  metsänhoidon  saralla,  esimerkiksi  laatimalla  yhdessä  liitooravaa  suosivia
metsänhoitosuosituksia  koko  OjalaLamminrahkan  alueelle,  aloittaen  Tampereen  ja
Kangasalan  kuntien  omistamasta  maasta.  Kaavakeskusteluyhteistyön  oli  tätä
kirjoittaessani  tarkoitus  jatkua syksyllä 2012, mutta kaavoitustyö on ollut  suunniteltua
hitaampaa, eikä yhteistyöryhmä kokoontunutkaan.

”Uusi  Ojala”  on  osittain  eri  ja  osittain  sama  tapaus  kuin  ”vanha  Ojala”.  Samaa
tapauksissa on se, että vaikka yhteistyön yritystä on, vaikuttaa ”uusi Ojala” silti tietyiltä
osin melko samanlaiselta kuin Ojalan  tapaus ennen kaatumistaan vuonna 2002. Liito
oravia  selvitetään,  ja  liitooravatietoa  onkin  tarjolla  moninkertaisesti  enemmän  kuin
Ojalan ”ensimmäisessä vaiheessa” (ks.  luku 4.5). Liitooraville pyritään rajaamaan tilaa
ja  liikkumisyhteyksiä  kaavakartalle,  mutta  keskustelu  koskee  edelleen  pääasiassa  liito
oravan vaatimaa tilaa ja liikkumisyhteyksien riittävää leveyttä. Metsänhoidon tavoista ja
tavoitteista  ei  ole  juurikaan  keskusteltu,  vaikka  Tampereen  kaupunki  tekee  alueella
jatkuvasti  erilaisia  metsänhoitotoimenpiteitä.  Ojalan  runsaat  liitooravahavainnot
ilmoittanut  luontoharrastaja  seuraa  edelleen  ahkerasti  liitooravia  alueella  ja  välittää
havaintojaan kaupungille ja ELYkeskukselle.

Uutta  on  se,  että  kuvaamani  yhteistyöryhmä  on  edes  perustettu.  Sen  todelliset
vaikuttamismahdollisuudet  kaavaan  ovat  kuitenkin  vielä  hämärän  peitossa.
Kaavoituksen  ja  metsänhoidon  yhteistyö  ei  vieläkään  vaikuta  järin  tiiviiltä,  ja  erästä
viranomaista  siteeratakseni  Tampere  syö  metsänhakkuilla  koko  ajan  kaavoituksen
liikkumavaraa. Ojalan kaavasuunnittelijat eivät myöskään olleet tienneet vireillä olleesta
(aiemmin  mainitusta)  metsänhakkuuvalituksesta  ennen  kuin  luonnonsuojeluaktiivi
heille siitä kertoi.

Uutta  on  myös  kokemusten  kertyminen  kaavojen  toteutuksesta  (ks.  kokemukset
Risson kaavasta Tampereella luku 5.1.3), ja niiden hyväksikäyttäminen uusien kaavojen
laatimisessa  –  rakennettavien  tonttien  ja  tieyhteyksien  väliin  esimerkiksi  pyritään
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jättämään  enemmän  marginaalia  jotta  kaavalle  jätetty  liitooravametsä  voisi  myös
käytännössä  säilyä.  Ainakaan  vielä  liitoorava  ei  ole  Ojalassa  politisoitunut  uudelleen
uutiseksi  saakka,  mutta  tilanne  voi  silti  olla  sama  kuin  vanhassa  Ojalan  kaavassa  –
jännitys kenties kiristyy pinnan alla.
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Liitteet

Liite 1. Aineistoluettelo – haastattelut ja työpajakeskustelut

Ojalan tapaus

Aineisto PVM Henkilö/t Organisaatio Nauhoitus
tilanteen
tyyppi

Haastat
telun
tarkoitus

(Suluissa koodi
artikkelissa (luku 4.5))

Haastattelu  6.5.2004 Kaavoitusarkkitehdit A & B
(Kaavoittajat 1 ja 2)

Tampereen
kaupunki /
kaavoitus

Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  19.5.2004  Kaavoitusarkkitehti Kangasalan kunta,
kaavoitus

Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  27.5.2004  Kunnan ympäristö
viranomainen A

Kangasalan kunta,
ympäristövalvonta

Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  27.5.2004  Kaavoituspäällikkö Kangasalan kunnan
kaavoituspäällikkö

Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  9.6.2004 Luottamushenkilö A Kangasalan kunnan
ympäristö
lautakunnan pj

Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  15.6.2004  Kunnan
ympäristönsuojelu
viranomainen B
(Ympäristövalvonta 1)

Tampereen
kaupunki /
ympäristövalvonta

Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  17.6.2004  Liitooravakartoittaja
(kartoittaja 1)

Konsulttitoimisto Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  23.6.2004  Kaavoitusarkkitehdit A & B
(Kaavoittajat 1 ja 2)

Tampereen
kaupunki /
kaavoitus

Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  23.6.2004  Liitooravakartoittaja Liitoorava
kartoittaja

Toimisto
haastattelu

Ojalan
tapaus, liito
oravíen
kartoitus
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Aineisto PVM Henkilö/t Organisaatio Nauhoitus
tilanteen
tyyppi

Haastat
telun
tarkoitus

(Suluissa koodi
artikkelissa (luku 4.5))

Haastattelu  30.6.2004  Liitooravakartoittaja Liitoorava
kartoittaja

Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  12.7.2004  Luottamushenkilö B
(Kunnallispoliitikko 2)

Luottamushenkilö /
SDP / ympäristö
lautakunnan vpj.

Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  13.7.2004  Alueellinen ympäristö
viranomainen A
(ympäristöviranomainen 1)

Pirkanmaan
ympäristökeskus

Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  19.7.2004  Asukas, luontoharrastaja
(luontoharrastaja 1)

Asukas,
luontoharrastaja

Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  29.7.2004  Luonnonsuojeluaktiivi
(luontoharrastaja 2)

Pirkanmaan
lspiiri

Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  20.8.2004  Liitooravakartoittaja Tampereen
kaupunki, kaavoitus

Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  25.8.2004  Luottamushenkilö C
(Kunnallispoliitikko 3)

Luottamushenkilö  /
Vihreät

Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  10.9.2004  Kaavoitusarkkitehti C
(Konsultti 1)

Konsulttitoimisto Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  23.9.2004  Alueellinen ympäristö
viranomainen B
(ympäristöviranomainen 2)

Pirkanmaan
ympäristökeskus

Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  16.11.2004  Asukas, osallisryhmän
jäsen

Asukas,
osallisryhmän jäsen

Toimisto
haastattelu

Ojalan tapaus

Haastattelu  30.11.2004  Asukas, osallisryhmän
jäsen (osallisryhmäläinen
2)

Asukas,
osallisryhmän jäsen

Kotihaastattelu  Ojalan tapaus
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Valtakunnan tason haastattelut

Aineisto PVM Henkilö/t Organisaatio Nauhoitus
tilanteen tyyppi

Haastattelun
tarkoitus

Haastattelu  13.5.2005  Ympäristöneuvos Esko
Jaakkola.
Haastattelun aikaan
ympäristöministeriön
Luontoympäristöosaston
luonnonsuojelun
kansainvälisessä
ryhmässä, oli Euroopan
komission kansallinen
asiantuntija vuosina
1996 1998

Ympäristö
ministeriö

Toimisto
haastattelu

Valtakunnan
tason liito
orava
politiikka

Haastattelu  18.5.2005  Tapani Veistola.
Haastattelun aikaan
Suomen luonnonsuojelu
liiton
luonnonsuojelusihteerinä.

SLL Toimisto
haastattelu

Valtakunnan
tason liito
orava
politiikka

Haastattelu  22.8.2005  Markku Tornberg.
Haastattelun aikaan ja
edelleen MTK:n ympäristö
ja maapoliittisen ryhmän
johtaja.

MTK Toimisto
haastattelu

Valtakunnan
tason liito
orava
politiikka

Haastattelu  24.8.2005  Veikko Marttila.
Haastattelun aikaan ja
edelleen maa ja
metsätalousministeriössä
ympäristöjohtajana
Luonnonvaraosaston
Luonnonvara ja
vesitalousyksikössä,
tehtävänään luonnon ja
ympäristönsuojelun
koordinointi maa ja
metsätalousministeriössä
sekä luonnonvarojen
kestävä käyttö

Maa ja
metsätalous
ministeriö

Toimisto
haastattelu

Valtakunnan
tason liito
orava
politiikka

Haastattelu  31.8.2005  Jussi Laanikari. Toimi
haastattelun aikaan ja
toimii edelleen maa ja
metsätalousministeriön
ylitarkastajana, ja hän toimi
mm. MMM:n liitoorava
työryhmän sihteerinä

Maa ja
metsätalous
ministeriö

Toimisto
haastattelu

Valtakunnan
tason liito
orava
politiikka
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Aineisto PVM Henkilö/t Organisaatio Nauhoitus
tilanteen tyyppi

Haastattelun
tarkoitus

Haastattelu  1.9.2005 Lauri Saaristo.
Haastattelun aikaan
metsätalouden
kehittämiskeskus Tapiossa
luonnonhoidon
asiantuntijana.

Metsäkeskus
Tapio

Toimisto
haastattelu

Valtakunnan
tason liito
orava
politiikka

Haastattelu  7.9.2005 Erkki Pulliainen.
Haastattelun aikaan
vihreiden kansanedustaja
Oulusta, kansanedustajana
vuodesta 1987. Lisäksi
toiminut Oulun yliopiston
eläintieteen professorina
1975–2001, jolloin
osallistui myös
kansainväliseen ja
Euroopan laajuiseen
luonnonsuojelu
yhteistyöhön, muun
muassa luontodirektiivin
luonnosteluun.

Eduskunta,
kansanedustaja,
vihreät

Toimisto
haastattelu

Valtakunnan
tason liito
orava
politiikka

Haastattelu  6.6.2006 Helena Korhonen.
Haastattelun aikaan
ympäristöministeriössä
hallitusneuvoksena ja oli
mukana laatimassa
ympäristöministeriön
kirjettä liitooravan
huomioonottamisesta
kaavoituksessa.

Ympäristö
ministeriö

Toimisto
haastattelu

Valtakunnan
tason liito
orava
politiikka

Haastattelu  7.6.2006 Pertti Rassi. Haastattelun
aikaan ympäristöneuvos
ympäristöministeriössä.

Ympäristö
ministeriö

Toimisto
haastattelu

Valtakunnan
tason liito
orava
politiikka

Haastattelu  7.6.2006 Pekka Salminen.
Haastattelun aikaan
luonnonsuojeluvalvoja
ympäristöministeriössä.

Ympäristö
ministeriö

Toimisto
haastattelu

Valtakunnan
tason liito
orava
politiikka
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Liitooravakartoittajien haastattelut

Aineisto PVM Henkilö/t (suluissa
koodi luvun 5.3
artikkelissa)

Organisaatio Nauhoitus
tilanteen tyyppi

Haastattelun
tarkoitus

Haastattelu  17.3.2005  Liitooravakartoittaja
(Surveyor 1)

Konsulttitoimisto Maasto
haastattelu

Liitoorava
kartoituksen
käytännöt

Haastattelu  14.4.2005  Liitooravakartoittaja
(Surveyor 2)

Kunta Maasto
haastattelu

Liitoorava
kartoituksen
käytännöt

Haastattelu  27.4.2005  Liitooravakartoittaja
(Surveyor 3)

Kunta Maasto
haastattelu

Liitoorava
kartoituksen
käytännöt

Haastattelu  5.5.2005 Liitooravakartoittaja
(Surveyor 4)

Itsenäinen Maasto
haastattelu

Liitoorava
kartoituksen
käytännöt

Haastattelu  30.6.2005  Liitooravakartoittaja
(Surveyor 5)

Itsenäinen Maasto
haastattelu

Liitoorava
kartoituksen
käytännöt

Haastattelu  20.7.2005  Liitooravakartoittaja
(Surveyor 6)

Pirkanmaan
ympäristökeskus

Maasto
haastattelu

Liitoorava
kartoituksen
käytännöt
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Arviointihaastattelut

Aineisto PVM Henkilö/t Organisaatio Nauhoitus
tilanteen tyyppi

Haastattelun
tarkoitus

Haastattelu  6.3.2007 Luonnonsuojeluaktiivi
B

Pirkanmaan
luonnonsuojelupiiri

Toimisto
haastattelu

Hankkeen
historia ja
arviointi

Haastattelu  8.8.2007 Kaavoitusarkkitehti C  Tampereen
kaupunkiseutu

Toimisto
haastattelu

Hankkeen
historia ja
arviointi

Haastattelu  9.8.2007 Metsäkeskuksen
luonnonhoidon
asiantuntija

Pirkanmaan
metsäkeskus

Toimisto
haastattelu

Hankkeen
historia ja
arviointi

Haastattelu  14.8.2007  Tutkija Ari Jokinen,
professori Yrjö Haila

Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Ryhmä
haastattelu /
keskustelu

Hankkeen
historia ja
arviointi

Haastattelu  15.8.2007  Kaavoituspäällikkö Tampereen
kaupunki, kaavoitus

Toimisto
haastattelu

Hankkeen
historia ja
arviointi

Haastattelu  20.8.2007  Luonnonsuojeluaktiivi
C

Pirkanmaan
luonnonsuojelupiiri

Toimisto
haastattelu

Hankkeen
historia ja
arviointi

Haastattelu  31.8.2007  Kunnan ympäristö
viranomainen A

Kangasalan kunta Toimisto
haastattelu

Hankkeen
historia ja
arviointi

Ryhmä
haastattelu

3.11.2011  Alueellinen ympäristö
viranomainen C

Pirkanmaan ELY
keskus

Ryhmä
haastattelu /
keskustelu

Hankkeen
arviointi

Kunnan
ympäristönsuojelu
viranomainen D

Tampereen
kaupunki / ympäristö

Luonnonsuojeluaktiivi
D

Tampereen
ympäristön
suojeluyhdistys

Haastattelu Kaavoitusarkkitehti A   Tampereen
kaupunki, kaavoitus

Toimisto
haastattelu

Hankkeen
arviointi
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Tietokantahaastattelut

Aineisto PVM Henkilö/t Organisaatio Nauhoitus
tilanteen tyyppi

Haastattelun
tarkoitus

Haastattelu  26.1.2011  Alueellinen ympäristö
viranomainen C

ELYkeskus Toimisto
haastattelu

Liito
oravatiedon
hallinta,
hankkeen
arviointi

Haastattelu  10.3.2011  Metsäkeskuksen
itasiantuntija

Pirkanmaan
metsäkeskus

Toimisto
haastattelu

Liito
oravatiedon
hallinta,
hankkeen
arviointi

Haastattelu  31.5.2011  MHyhdistyksen
 itasiantuntija

Metsänhoito
yhdistys Pirkanmaa

Toimisto
haastattelu

Liito
oravatiedon
hallinta,
hankkeen
arviointi

Haastattelu  20.10.2011  Luontotietokannasta
vastaava

Tampereen
kaupunki

Toimisto
haastattelu

Liito
oravatiedon
hallinta,
hankkeen
arviointi

Haastattelu  30.1.2012  Kunnan metsänhoito
päällikkö

Tampereen
kaupunki,
kiinteistötoimi

Toimisto
haastattelu, ei
litteroitu

Liito
oravatiedon
hallinta,
hankkeen
arviointi
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Työpajakeskustelut

Työpaja PVM Henkilö/t Organisaatio Nauhoitustilanteen
tyyppi

1/2006 8.5.2006 Työpajan
loppukeskustelu

Maanomistaja Metsänhoito
yhdistyksen pj.

Kaavoitusarkkitehti B Kunta

Luonnonsuojeluaktiivi C Pirkanmaan
luonnonsuojelupiiri

Asikainen, Eveliina, tutkija Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Nygren, Nina, tutkija Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Kunnan ympäristöpäällikkö  Kunta

Metsäkeskuksen
luonnonhoidon asiantuntija

Pirkanmaan
metsäkeskus

Jokinen Ari,
luonnonsuojeluasiat,
Pirkanmaan ympäristökeskus
/ Tutkija

Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Kaisa Littunen, filosofi,
työpajan vetäjä

Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto
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Työpaja PVM Henkilö/t Organisaatio Nauhoitustilanteen
tyyppi

2/2006 22.5.2006 Työpajan
loppukeskustelu

Eveliina Asikainen, tutkija Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Kunnan ympäristö
viranomainen A

Kunta

MHyhdistyksen edustaja MHyhdistys

Kaavoitusarkkitehti C Konsulttitoimisto

Kunnan metsä
talousinsinööri

Kunta

Luonnonsuojeluaktiivi Pirkanmaan
luonnonsuojelupiiri

Kunnan kaavoitusinsinööri Kunta

Luottamushenkilö Kunnan
luottamushenkilö

Kaisa Littunen, filosofi,
työpajan vetäjä

Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Nygren, Nina, tutkija Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Ari Jokinen, tutkija Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto
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Työpaja PVM Henkilö/t Organisaatio Nauhoitustilanteen
tyyppi

3/2006 12.6.2006 Työpajan
loppukeskustelu

Luonnonsuojeluaktiivi Pirkanmaan
luonnonsuojelupiiri

Kunnan metsäsuunnittelija Kunta

Kunnan kaavasuunnittelija Kunta

Luottamushenkilö, mm
maakuntahallituksen jäsen

Kunta, maakunta

Alueellinen ympäristö
viranomainen

Pirkanmaan
ympäristökeskus

AMK opettaja AMK

Alueellinen ympäristö
viranomainen

Pirkanmaan
ympäristökeskus

Kunnan kaavoitusarkkitehti  Kunta

Metsäkeskuksen
kehittämispäällikkö

Pirkanmaan
metsäkeskus

Kaisa Littunen, filosofi,
työpajan vetäjä

Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Ari Jokinen, tutkija Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Eveliina Asikainen, tutkija Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Nygren, Nina, tutkija Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto
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Työpaja PVM Henkilö/t Organisaatio Nauhoitustilanteen
tyyppi

4/2006 16.10.2006 Työpajan
loppukeskustelu

Kunnan ympäristönsuojelu
viranomainen

Kunta

MHyhdistyksen edustaja MHyhdistys

Kaavoitusarkkitehti Konsulttitoimisto

Metsäkeskuksen luonnonhoidon
asiantuntija

Pirkanmaan
metsäkeskus

Luottamushenkilö, mm maakunta
hallituksen jäsen

Kunta, maakunta

Kunnan ympäristöviranomainen Kunta

Kaavoitusarkkitehti Kunta

Kunnan metsätalousinsinööri Kunta

Luonnonsuojeluaktiivi Tampereen
ympäristön
suojeluyhdistys

Kaisa Littunen, filosofi, työpajan
vetäjä

Yhdyskuntatieteid
en laitos,
Tampereen
yliopisto

Ari Jokinen, tutkija Yhdyskuntatieteid
en laitos,
Tampereen
yliopisto

Eveliina Asikainen, tutkija Yhdyskuntatieteid
en laitos,
Tampereen
yliopisto

Nygren, Nina, tutkija Yhdyskuntatieteid
en laitos,
Tampereen
yliopisto
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Työpaja PVM Henkilö/t Organisaatio Nauhoitustilanteen
tyyppi

1/2009 19.1.2009 Työpaja (Alustuksia,
keskustelua)

Luonnonsuojeluaktiivi PiLy, TYSY

Alueellinen
ympäristönviranomainen

Pirkanmaan ELY
keskus / ympäristö

Luonnonsuojeluaktiivi Pirkanmaan
luonnonsuojelupiiri

Konsulttibiologi Konsulttitoimisto

Kunnan kaavasuunnittelija Kunta

MHyhdistyksen edustaja EteläPirkanmaan
MHY

Metsäluontosuunnittelija Pirkanmaan
metsäkeskus

Kunnan metsäsuunnittelija  Tampereen
kaupunki,
kiinteistötoimi

Kaisa Littunen, filosofi, työpajan
vetäjä

Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Ari Jokinen, tutkija Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Eveliina Asikainen, tutkija Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Nygren, Nina, tutkija Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Pienryhmät 19.1.2009 Työpajan
pienryhmä
keskustelu

Pienryhmät 19.1.2009 Työpajan
pienryhmä
keskustelu
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Työpaja PVM Henkilö/t Organisaatio Nauhoitustilanteen
tyyppi

2/2009 2.2.2009 Työpaja (Alustuksia,
keskustelua)

Luonnonsuojeluaktiivi PiLy, TYSY

Alueellinen ympäristö
viranomainen

Pirkanmaan ELY
keskus / ympäristö

Luonnonsuojeluaktiivi Pirkanmaan lspiiri

Konsulttibiologi Konsulttitoimisto

Kunnan kaavasuunnittelija Kunta

Kaavoitusarkkitehti Kunta

Metsäluontosuunnittelija Pirkanmaan
metsäkeskus

Kunnan metsäsuunnittelija Kunta

Kaisa Littunen, filosofi,
työpajan vetäjä

Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Ari Jokinen, tutkija Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Eveliina Asikainen, tutkija Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Nygren, Nina, tutkija Yhdyskuntatieteiden
laitos, Tampereen
yliopisto

Pienryhmät 2.2.2009 Työpajan pienryhmä
keskustelu



250 NINA V. NYGREN

Työpaja PVM Henkilö/t Organisaatio Nauhoitustilanteen
tyyppi

3/2009 16.2.2009 Työpaja (Alustuksia,
keskustelua)

Luonnonsuojeluaktiivi PiLy, TYSY

Alueellinen ympäristö
viranomainen

Pirkanmaan ELY
keskus /
ympäristö

Luonnonsuojeluaktiivi Pirkanmaan ls
piiri

Konsulttibiologi Konsulttitoimisto

Kunnan kaavasuunnittelija Kunta

Kaavoitusarkkitehti Kunta

Metsäluontosuunnittelija Pirkanmaan
metsäkeskus

Kunnan metsäsuunnittelija Kunta

MHyhdistyksen edustaja EteläPirkanmaan
MHY

Maanhankintapäällikkö Kunta

Kaisa Littunen, filosofi, työpajan
vetäjä

Yhdyskunta
tieteiden laitos,
Tampereen
yliopisto

Ari Jokinen, tutkija Yhdyskunta
tieteiden laitos,
Tampereen
yliopisto

Eveliina Asikainen, tutkija Yhdyskunta
tieteiden laitos,
Tampereen
yliopisto

Nygren, Nina, tutkija Yhdyskunta
tieteiden laitos,
Tampereen
yliopisto

PIenryhmät 16.2.2009 Työpajan
pienryhmä
keskustelu
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Liite 2. Haastattelurungot

Haastattelukysymyksiä kaavoittajille

1. Koulutus/työtausta?
2. Milloin liitooravaasia tuli esille Tampereella? Missä yhteydessä, miten?
3. Millaisia tapauksia Tampereella on ollut?
4. Millaista tietoa liitooravista on helpointa ottaa huomioon kaavoituksessa?
5. Missä vaiheessa liitooravat olisi ollut helpointa ottaa huomioon kaavoituksessa?
6. Miten kaavoitustyö on mielestänne muuttunut viime aikoina?
7. Maankäyttö ja rakennuslain muutokset?
8. Kansalaisten osallistuminen?
9. Miten on vaikuttanut kaavoitustyöhön?
10.Selvitysten tekeminen? Onko tehty enemmän nyt? Ovatko vaikuttaneet

kaavoitukseen?
11.Kuntien autonomian lisäämisen vaikutus?
12.Viranomaisneuvottelujen sujuminen?
13.Kaavavalitukset?
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Haastattelurunko Ojalan osallisryhmäläisille

1. Milloin muutitte alueelle?
2. Miten kuvailisitte tätä asuinaluetta?
3. Mikä on hyvää, mikä huonoa?
4. Kuinka usein käytte Ojalan alueen metsissä? Kävelemässä, sienessä, marjassa,

mitä?
5. Milloin kuulitte ensimmäisen kerran että Ojalaan kaavoitettaisiin lisää

rakentamista?
6. Miten lähditte mukaan osallisryhmään?
7. Miten osallisryhmän työ sujui vai sujuiko se?
8. Mistä aiheista, toiveista, peloista ryhmässä keskusteltiin?
9. Miten kaavoittajat suhtautuivat asukkaiden mielipiteisiin?
10.Tuntuiko teistä, että pääsitte vaikuttamaan suunnitteluun? Miksi/miksi ei?
11.Mihin asioihin pääsivät osallisryhmän jäsenet vaikuttamaan?
12.Keskusteltiinko osallisryhmässä liitooravista?
13.Olitteko mukana tekemässä tai allekirjoittamassa (Olkahittenperän) asukkaiden

muistutusta Ojalan yleiskaavaehdotuksesta?
14.Seurasitteko Ojalan kaavoitusta osallisryhmän työn päättymisen jälkeen?
15.Mitä mieltä olette kaavoitussuunnitelmista?
16.Oletteko itse havainneet Ojalassa tai lähiympäristössä liitooravia tai merkkejä

liitooravista? Millaisia? Milloin? Miten?
17.Tiedättekö missä Ojalan alueella elää liitooravia?
18.Miten teidän mielestänne liitooravan suojelu tulisi Ojalan kaavoituksessa

huomioida?
19.Millaisena mieluiten näkisitte Ojalan alueen tulevaisuudessa?
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Alueellisen ympäristöviranomaisen haastattelurunko

1. Mikä on sinun työnkuvasi?
2. Kauanko olet ollut töissä ympäristökeskuksessa?
3. Milloin liitooravat alkoivat näkymään työssäsi? Miten ne näkyvät työssäsi

nykyään?
4. Milloin liitooravaasia tuli esille Tampereen kohdalla?
5. Voisitko kertoa ympäristökeskuksen näkökulmasta OjalanLamminrahkan

suunnittelun kulusta? Minulla on tässä tällainen kronologia82 tehtynä,
puuttuukohan siitä vielä jotain?
a. Milloin ympäristökeskus tuli mukaan Ojalan alueen suunnitteluun?
b. Millaista yhteistyötä tai yhteydenpitoa teillä on ollut Tampereen kaupungin

suuntaan? Miten se on sujunut?
c. Miten liitooravahavainnot ensimmäisissä kartoituksissa muuttivat

kaavoitusprosessia?
d. Ja sitten tuli tieto uusista runsaista havainnoista. Mitä kautta tieto teille tuli?
e. Mistä tieto oli alun perin peräisin?
f. Miten tietoon reagoitiin, teillä ja kaavoituksessa? Teillä oli työpalaveri

Tampereen kaavoituksen kanssa niiden jälkeen?
g. Miten kaavaa muutettiin uusien havaintojen jälkeen?
h. Te ette kuitenkaan olleet tyytyväisiä uuteen kaavaan? Teillä oli erimielisyyttä

Tampereen kaavoituksen kanssa?
i. Kuinka keskeinen asia liitooravat olivat Ojalan kaavoituksessa? Mitkä muut

asiat olivat tärkeitä, ja miten liitoorava suhteutuu niihin?
j. Miten oikaisupyyntö olisi voitu välttää?
k. Onko Ojalan tapaus vaikuttanut ympäristökeskuksen ja Tampereen

kaupungin välisiin suhteisiin? Miten?
l. Ja nyt on sitten OjalaLamminrahkan suunnittelua aloitettu uudelleen. Onko

ympäristökeskus ollut vielä tässä vaiheessa millään tavalla  mukana?
i. (jos on, niin) Miten suunnittelu ja yhteistyö on sujunut?
ii. Eroaako tämä prosessi jollakin tavalla siitä mitä Tampereella tehtiin?

(esim. laajemmin eri virkamiehiä mukana tms.)
m. Miten Maankäyttö ja rakennuslain muutokset vaikuttavat Ojalan

kaavoituksessa?  (osallistuminen, selvitykset, valitukset,
viranomaisneuvottelut)?

Muista tapauksista:
6. Pirkanmaalla on ilmeisesti useita eri tasoisia maankäyttösuunnitelmia, joissa

pähkäillään liitooravan kanssa. Miten Ojalan tapaus suhteutuu mielestäsi muihin

82 Ks. kronologia s. 256
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tapauksiin, onko se esimerkiksi keskimäärin vaikeampi tapaus tms.? Entä miten
Tampere suhteutuu muihin kuntiin?

7. Onko liitooravatapauksissa joitain muitakin yhteisiä piirteitä kuin liitooravan
esiintyminen? Millaisia?

8. Entä millä tavoin liitoorava eroaa muista asioista, jotka on kaavoituksessa
otettava huomioon?

9. Liittyykö ekologisen tiedon soveltamiseen aina tai usein samantyyppisiä ongelmia
kuin liitooravan kohdalla? Vai onko kyse juridisen tai hallinnollisen puolen
vaikeuksista?

Tiedoista, kartoituksista ja tulkinnasta
10.Ympäristökeskus hallinnoi omaa liitooravarekisteriä.

a. Mistä kaikkialta tietoja saadaan?
b. Käyttekö tarkistamassa tietoja?
c. Miten rekisteriä käytetään hyväksi?
d. Miten kattavaa ja ajankohtaista tieto on, tai edes voi olla?

11.Kuinka luotettavaa tietoa liitooravan lisääntymis ja levähdyspaikoista voi
kartoittamalla mielestäsi saada?

12.Kuinka pitkälle ajallisesti liitooravakartoitus voi olla luotettava? Entä kun tässä
Ojalan tapauksessa kävikin niin, että liitooravia löytyikin sitten enemmän? Miten
sellaiseen voitaisiin varautua?

13.Ympäristökeskus siis arvioi selvitysten riittävyyttä ja kattavuutta?
a. Millaista tietoa liitooravista tarvitaan maankäytön suunnittelussa?
b. Mitä kriteerejä arviointiin teillä on ja miten niitä sovelletaan?
c. Tarvittaisiinko lisää tai erilaista tietoa liitooravista?
d. Vai onko ongelmana ollut se, että tietoa on monenlaista, eikä tiedä mihin

luottaa?
e. Onko ongelmia myös siinä, miten tietoa sovelletaan ja miten siihen

suhtaudutaan? Millaisia ongelmia? Asenneongelmia joskus?
14.Miten määrittelisit lakitekstissä olevan lisääntymis ja levähdyspaikan liitooravan

kohdalla?
a. Onko tästä määritelmästä tulkintaeroja? (esim. metsätalouskaavoitus tai

luonnonsuojelijat  kaavoittajat tms.?)
b. Kuka mielestäsi voi toimia liitooravaasiantuntijana?
c. Tunnetaanko (tunnetko?) liitooravien elämäntavat mielestäsi tarpeeksi hyvin?
d. Entä kartoitustiedon käyttäjien keskuudessa? Esim. kaavoittajat,

kunnallispoliitikot, ympäristöjärjestöt
e. Kuinka tärkeää on jonkinlainen puolueeton tieto ja sen löytyminen liito

oravatapauksissa? Millaista on puolueeton, entä puolueellinen tieto?
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Yleistä liitooravasta
15.Millaisia ristiriitoja ja näkemyseroja liitooravaasiaan liittyy?
16.Millaisia haasteita liitooravan huomioonottamiseen liittyy?
17.Vähätelläänkö tai liioitellaanko liitooravaasiaa joissain yhteyksissä?
18.Millaisia vitsejä liitooravasta liikkuu?
19.Mitä kuluja liitooravan huomioimisesta syntyy? Paljonko ja kenelle?
20.Mikä on mielestänne liitooravaasian/ongelman ydin?
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Ojalan tapauksen kronologia

Näytin eri versioita tästä joillekin Ojalan tapauksen haastatelluille ja pyrin täydentämään
kronologiaa  haastatteluiden  aikana  ja  avulla.  Käytin  kronologiaa  myös  haastateltujen
muistin virkistämiseksi.

29.9.2004
Ajankohta Asia Tekijä ym.

1980 luku

1988 Ojalan alue liitetään
Tampereeseen Kangasalan
puolelta

1989 Päätös kantakaupungin
yleiskaavan aloittamisesta

1980 1990
lukujen vaihde

Kantakaupungin yleiskaava
etenee

1995 1997

1995 1996 Ojalan alueen ympäristö ja
maisemaselvitys: kasvillisuus,
topografia jne. (ei eläimet)

Kaavoitus

1996 Kantakaupungin
yleiskaavaehdotus esillä

13.5.1996 Ojalan alueen kaavoitus
aloitetaan

Kaupunginhallituksen päätös

1.1.1997 Uusi luonnonsuojelulaki astuu
voimaan

1998

1998 Kantakaupungin liito
oravaselvitys

Lagerström

1998 Kantakaupungin
yleiskaavaehdotus esillä toisen
kerran

1999

1999 Ojalan kaavoitustyö
käynnistyy

Kaavoitus

17.11.18.12.1999 Lähtökohtaraportti nähtävillä
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Ajankohta Asia Tekijä ym.

2000

1.1.2000 Maankäyttö ja rakennuslaki
astuu voimaan

Tammimaaliskuu
2000

Osallisryhmä kokoontuu
ensimmäisen kerran

huhtikuu 2000 Käsittely
ympäristölautakunnassa

Huhtikuu 2000 Käsittely kaupunginhallituksessa:
luonnos hyväksytään

Liitooravat  vaikuttavat  sattuvan
sopivasti virkistysalueille

Toukokuu 2000 Luonnos nähtäville.
Yleisötilaisuus

Kesä 2000 Liitooravaselvitys Lagerström.

Selvityksen pohjalta
luonnoksessa asuntoalueena
olleita alueita muutettiin
virkistysalueiksi
ehdotusvaiheeseen.

Syyskuu 2000 Osallisryhmä kokoontuu

Marraskuu 2000 Ehdotus ympäristölautakunnassa

Marraskuu 2000 Kaupunginhallitus hyväksyy
ehdotuksen

Marraskuu 2000 Ehdotus nähtäville

2001

Marraskuusta
2000  kevääseen
2001

Kaavan työstämisessä oli pientä
taukoa.

Kulonpää  oli  pois  kaavoituksesta
joulukuun  lopun  2000  ja
kesäkuun  alun 2001  välisen  ajan
(opiskeli / yritti valmistua).

6.4.2001 Lausunto Ympäristökeskuksen  lausunto
osayleiskaavaehdotuksesta

Kevät 2001 Tiivistelmä saaduista
muistutuksista ja lausunnoista.

Kangasniemi

Kesä 2001 Vastineita lausuntoihin ja
muistutuksiin

Kulonpää

27.9.2001 Viranomaisneuvottelu Kaavoitus ja ympäristökeskus

13.12.2001 Osallisryhmä kokoontuu
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Ajankohta Asia Tekijä ym.

2002

26.3.2002 päivätty osayleiskaavaehdotus?

10.4.2002 Kaupunginvaltuusto hyväksyy
Ojalan kaavan

19.4.2002 Uudet liitooravahavainnot
ilmoitetaan kaavoitukseen

Huhtitouko 2002 Havainnot varmistetaan Tre Yva

Huhtitouko 2002  Oikaisukehotuksen tekemisestä
sovitaan ympäristökeskuksen
kanssa.

15.5.2002 Oikaisukehotus Ympäristökeskus

Touko 2002 Valitus Hämeenlinnan hallinto
oikeuteen

Tampereen
ympäristönsuojeluyhdistys TYSY

heinäkuu 2002 Lisäselvitys liitooravista
valmistuu

Lagerström

5.9.2002 Työpalaveri Kaupunki ja ympäristökeskus

26.9.2002 Täydennysraportti Kaavoitus

1.10.2002 Lausuntopyyntö
ympäristökeskukselta

Kaavoitus

8.10.2002 Kielteinen lausunto Ympäristökeskus

21.10.2002 Kaupunginhallitus käsittelee
kaavaa

Asiaa  esittelivät  Kangasniemi  ja
ympäristölakimies  Laakso.
Kaavasta äänestettiin,  Välimäki
(vihr)  ja  vpj.  Meriläinen  (vihr)
kannattivat  kaavan  hylkäämistä
(muut eivät, eli 2 8).
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Ajankohta Asia Tekijä ym.

30.10.2002 Kaupunginvaltuuston
kokouksessa
kaupunginhallituksen esitystä
muutetaan ja osa alueista
jätetään selvitysalueiksi

Kaupunginvaltuusto.  Matti
Leinonen  teki  muutosesityksen
selvitysalueista,  joka  hyväksyttiin
yksimielisesti. Valtuustossa tehtiin
myös  yksi  ponsiesitys  (toivomus
kokoojakadun  suunnittelemisesta
niin  että  se  turvaisi  liitooravien
liikkumisen),  jota  ei
äänestyksessä  hyväksytty.  Sen
jälkeen    ponsiesityksen  tekijät
Helin  ja  Suoniemi  olisivat
halunneet  jättää  eriävän
mielipiteen  itse  päätöksestä
(selvitysalueista),  mutta  sitä  ei
voitu tehdä, koska päätös oli ollut
yksimielinen.

18.11.2002 Kh päätti ettei kaavaa laiteta
täytäntöön, ja esitti
kaupunginvaltuustolle, että kaava
palautettaisiin valmisteluun

Kaupunginhallitus.  Valtuuston
tekemä  muutos  katsottiin
olennaiseksi  muutokseksi,  ja  se
olisi  pitänyt  asettaa  uudelleen
nähtäville.

20.11.2002 Kh:n esitys hyväksyttiin
yksimielisesti

Kaupunginvaltuusto

20.11.2002 KHO:n päätös Tampereen
kantakaupungin yleiskaavasta

Liitooravat  otettava  huomioon  jo
yleiskaavavaiheessa
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Valtakunnan tason toimijoiden haastattelujen haastattelurunko

1. Mikä on työnkuvasi?
2. Mistä lähtien liitoorava on näkynyt työssäsi ?
3. Suomen Euliittymisneuvottelut  luontodirektiivineuvottelut

a. Oletko kuullut miten liituri joutui direktiiviin?
b. Oletko kuullut että olisi tehty jotain vaihtokauppoja?

4. Luontodirektiivin implementointi Suomessa  Luonnonsuojelulain valmistelu
ennen v. 1997
a. Oletko kuullut mistä tämä ”selvästi luonnossa havaittavat” lakitekstiin tuli?

5. Liitooravatapauksia?
a. Milloin alkoi tilanne kuumentua? Miten se näkyi?
b. Konikallio? 1998?
c. Muita puhuttaneita tapauksia, esim. metsätaloudessa?
d. HKI  Turku moottoritie? Oikorata?
e. Uutiset liiturin poistamisesta IV(a) listalta?

6. Milloin tehtiin ensimmäiset liitooravaohjeet (metsänhoitoon)?
a. Tapio, 1998?
b. Mukana työryhmässä? Mitä asioita?

MMM:n liitooravatyöryhmä
7. Milloin työ aloitettiin?
8. Miksi työryhmä perustettiin – Oliko tarkoituksena ohjeistaa

viranomaismenettelyä?
9. Millä perusteella työryhmään valittiin jäsenet?
10.Eikö katsottu tarpeelliseksi ottaa tutkijoita ryhmään?
11.Mitkä olivat tärkeimmät asiat?
12.Mistä asioista keskusteltiin / kiisteltiin eniten?
13.Tietojenvaihto

a. Mitä ongelmia nähtiin?
b. Mutta oli kuitenkin myös hyviä käytäntöjä jo kehittynyt kentällä?

14.Lisääntymis ja levähdyspaikka
a. Oliko MMM:n raportti ensimmäinen raportti/työryhmä, jossa tätä

eksplisiittisesti määritettiin? (ainakin mainittiin ettei YM:n ja Tapion ohjeissa
ole määritelty)

b. Oli tarpeen erottaa elinpiirin ja lisääntymis ja levähdyspaikan käsite?
c. Haluttiin mahdollisimman tarkat ohjeet, jotta lakia ei rikottaisi?
d. Oliko siinä ikään kuin taustalla ajatus että mieluummin pienet rajaukset kuin

korvaukset isommista alueista?
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e. Tulkinta pienialaisuudesta  johtuu siitä että eduskunta ei säätänyt korvauksia
  Tavallaan poliittinen, ei ekologinen tulkinta?

f. Muuttuuko tulkinta nyt kun korvauksia voi saada?

(Komission valvontamenettely vsta 2000) – Luonnonsuojelulain muuttaminen 2004
15.Komissiossa alettiin käsittääkseni seurata liitooravan suojelua jo Konikallion

tapauksesta lähtien 1998?
16.Luonnonsuojelujärjestöt kantelivat?
17.Kuka/ketkä komissiossa ottavat kantelut vastaan ja päättävät toimista?
18.Varsinainen valvontamenettely, alkoiko se vuonna 2000?
19.Siinä oli ilmeisesti monta tapausta, joita käsiteltiin eri prosesseissa  Voitko

kertoa näistä tapauksista ja mitä niihin vastattiin?
20.Ketkä henkilöt ja tahot päättivät siitä mitä Suomesta vastattiin, miten

suhtauduttiin? Oliko yksimielisyys vastauksen laadusta?
21.Olisiko mahdollista saada kopiot koko kirjeenvaihdosta?
22.Voiko sanoa että viimeiseen asti Suomesta yritettiin vakuuttaa että suojelu on

toteutettu tarpeeksi hyvin?
23.Mitä nämä sähköpostissa mainitsemasi ”pakettikokoukset” ovat?
24.Mutta lopulta lakimuutokset ja muut ohjeet piti tehdä? Ketkä tällaisista asioista

viime kädessä päättävät?
25.Miten lakimuutosta lähdettiin tekemään (2002?)
26.Tämä korvausasia ja 30 päivän sääntö olivat ilmeisesti hyvin vahvasti

kansanedustajien lakimuutokseen tuoma asia?
a. Miten muotoutui?
b. Oliko taustalla joitain esimerkkitapauksia? Esim. Auran kunnassa pitkittynyt

metsänhakkuu, Konikallion tapaus?
c. Onko hyvä vai huono asia että yksittäistapaukset näin vaikuttavat lakiin?
d. Miten tämä ilmoitusmenettely muotoutui tällaiseksi kuin se nyt on – melko

byrokraattinen, mutta ilmeisesti kyseessä maanomistajan oikeusturva?
e. Miten 30 päivän sääntö ja ylipäänsä tuo ilmoitusmenettely ovat toimineet

käytännössä?
i. Tietojenvaihdossa ei ilmeisesti käynyt päinsä että metsäkeskusten tietoja

ilmoitettaisiin ympäristökeskukselle?

MMM:n ja YM:n ohje viranomaismenettelystä
27.Miten valmistelussa edettiin – ilmeisesti samanaikaisesti LSL:n muutoksen

kanssa?
28.Ketkä olivat mukana ohjetta tekemässä? Mistä asioista neuvoteltiin?
29.Ohjetta tekemässä ei tutkijoita? Miksi?
30.Pienialaisuuden tulkintaa toistettiin edelleen?
31.Ei mainintaa hakkuun ajankohdasta  pesimisaikana



262 NINA V. NYGREN

32.Ohje sitoo aika paljon paikallista neuvotteluvaraa – onko se hyvä asia?
Yhdenmukainen kohtelu vs. liitooravan elintavat?

33.Miten ohje on toiminut käytännössä?
34.Luontodirektiivin 12 artiklaa pohtineen työryhmän paperi?

a. Onko vaikutusta/ apua?
35.Mitä mieltä liitooravan suojelusta?

a. Onko liituri oikeassa paikassa IV(a)listassa?
b. Onko paineita muuttaa listaa, entä itse direktiiviä?
c. Ovatko käytössä olevat suojelukeinot oikeansuuntaiset?

i. Pienialaisuus – tuleeko liitoorava suojelluksi?
ii. Pienialaisuus – ei korvauksia. Onko korvauskynnys oikealla tasolla?
iii. Ilmoitusmenettelyn byrokraattisuus? Tiedonhallinnan ongelmat?
iv. Liitooravan piilottelevuus?
v. Vapaaehtoisen suojelun keinot tulevaisuudessa?
vi. Muita tulevaisuuden visioita?

36.Onkohan vielä jotain mitä en ole hoksannut kysyä?
37.Ketä voisin haastatella tämän kansallisen tason politiikan tekemisen tiimoilta?
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Vuoden 2007 arviointihaastattelujen haastattelurunko

Alku
1. Miten tulit itse hankkeeseen aikoinaan mukaan?
2. Mikä sai edustamasi tahon lähtemään hankkeeseen mukaan?
3. Millaisiin ongelmiin ja kysymyksiin hankkeen toivottiin vastaavan?
4. Millaisia ideoita alussa oli siitä miten näihin kysymyksiin ja ongelmiin vastattaisiin

hankkeen avulla?
5. Miten hanke lähti liikkeelle? Esim. kenen / minkä tahon mukaantulo – tai joku

muu tapahtuma  oli ratkaisevaa?

Hankkeen kulku ja toiminta
6. Miten ohjausryhmän työ sujui?
7. Miten hankkeen alkupuoliskolla järjestetyt työseminaarit mielestäsi toimivat?
8. Miten dialogityöpajat toimivat?
9. Miten tieto kulki tutkijoiden ja muiden välillä (molempiin suuntiin) koko

hankkeen aikana?
10.Mikä toimintamuoto (/ muu seikka ) oli mielestäsi toimivin tässä hankkeessa?

Miksi?
11.Miten hankkeesta tiedotus ulospäin mielestäsi sujui?

Loppuraportti
12.Luitko loppuraportin?
13.Mitä mieltä loppuraportista?
14.Mitä kehitettävää esim. käsitteiden tai ongelmien määrittelyssä tai raportissa

tarjoituissa ratkaisuissa vielä on?
15.Oliko raportissa jotain mitä et voi allekirjoittaa?
16.Millaisia kommentteja olet kuullut raportista ja hankkeesta muualta?

Suunnitteluvara
17.Miten määrittelisit itse suunnitteluvaran käsitteen?
18.Miten / millaisena suunnitteluvara näkyy käytännön työssäsi / tapauksissa?
19.Onko se käyttökelpoinen termi myös liitooravatilanteissa?
20.Voiko sanoa että suunnitteluvara on avautunut liitooravatapauksissa hankkeen

myötä?

Arviointi
21.Miltä hankkeen koko kaari näyttää nyt tässä vaiheessa?
22.Esim. Mitkä vaiheet olivat erityisen tärkeitä?
23.Mihin olisi pitänyt panostaa enemmän ja kenen taholta?
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Tulokset
24.Mitkä ovat mielestäsi hankkeen tärkeimmät tulokset?
25.Mikä on hankkeen myötävaikutuksella muuttunut?
26.Mitä omassa organisaatiossasi on tapahtunut?
27.Käytiinkö keskusteluja hankkeesta tai esim. raportista tai sen luonnoksista?
28.Millaisia kerrannaisvaikutuksia tai sivuvaikutuksia näet että hankkeesta on

poikinut?

Mitä olet itse saanut hankkeesta
29.esim. oppimiskokemuksia?
30.Keskusteluyhteyden tai yhteistyön avautumista?
31.Uusia ideoita ja työkaluja omaan työhön?

Tulevaisuus
32.Miltä hankkeessa kehiteltyjen ideoiden ja / tai yhteistyön suhteen näet että on

tapahtumassa kenties lähitulevaisuudessa?
33.Onko jotain nytkähtämässä eteenpäin?
34.Mikä olisi omasta mielestäsi tärkeä / tärkein seuraava edistysaskel?
35.Onko vielä jotain mitä en ole tullut kysyneeksi?
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Tietokantahaastattelujen haastattelurunko

Oma työ ja osaaminen
1. Mikä on työnkuvasi?
2. Milloin törmäsit työssäsi liitooravaan ensimmäisen kerran?
3. Miten liitooravat näkyvät nykyisessä työssäsi?
4. Kuinka suuri osa työstäsi menee liitooravien parissa?
5. Mitä kaikkea liitooravaan liittyvään työhösi kuuluu?

Liitooravatietokanta
6. Minkälainen liitooravatietojen tietokanta teillä on?
7. Voitko näyttää?
8. Saako tulosteen / ottaa valokuvan?
9. Mitä kautta liitooravahavaintoja tulee tietokantaan?

a. Keneltä?
b. Millaisista tilanteista?
c. Millaisessa muodossa – suullisesti, kirjallisesti, raporttina, lomakkeena,

sähköisenä?
10.Miten yhteistyö ja liitooravatiedon vaihto toimii tällä hetkellä metsäkeskuksen

kanssa?
a. Onko tietokantojen yhteensopivuudessa ongelmia?
b. Kuinka usein tietoja vaihdetaan?
c. Kuinka paljon ELYkeskuksen kanssa tehdään yhteistyötä virallisten liito

oravarajausten lisäksi?
11.Miten tiedot syötetään tietokantaan?

a. Mitä tietoja sinne merkitään / voidaan merkitä havainnoista?
b. Merkitäänkö havainnoijan nimi?
c. Jääkö joitain asioita merkitsemättä tietokantaan? Mitä?
d. Yhdistetäänkö havaintopisteitä joskus yhdeksi pisteeksi, jos, niin missä

tapauksissa?
e. Onko joitain / muita ”yhteensopivuusongelmia” tietokannan ja saapuvien

tietojen välillä?
12.Varmistetaanko / tarkistetaanko (muiden kuin ELYkeskuksen) tietoja jollakin

tavalla?
a. Kenen tai millaiset tiedot ovat luotettavia /luotettavimpia?

13.Päivitetäänkö tietokannan havaintoja?
a. Miten, kuka?
b. Poistetaanko havaintopisteitä? Jos, niin mitä niille tapahtuu? (Marko laittoi

pöytälaatikkoon)
14.Mikä on arviosi siitä kuinka suuri osa liitooravahavainnoista tulee ilmoitetuksi

teille?
15.Entä kuinka suuri osa liitooravien olinpaikoista tulee havaituiksi?
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Tietojen käyttö
16.Mihin kaikkeen liitooravatietoja käytetään teillä ja miten?

a. Millaisia tulosteita on mahdollista ottaa?
b. Onko tieto yleisesti ottaen hyvässä ja käytettävässä muodossa?
c. Vai onko jotain toistuvia ongelmia tms.?

17.Kuka liitooravatietoja pääsee katsomaan?
a. Kenelle niitä voidaan näyttää? (Julkisuus)
b. Pitääkö niistä maksaa?

”Käytettävyys”
18.Kuinka hyvin tämänkaltainen tietokanta mielestäsi sopii liitooravatietojen

tallentamiseen ja tiedon käyttämiseen?
a. (Vs. liitooravan liikkuminen, tiedon muuttuminen?)
b. Voisiko sitä jotenkin parantaa?

19.Onko teillä yhteistyötä tai yhteyksiä muihin tietokantoja pitäviin tahoihin kuin
ELYkeskukseen, esim. kuntiin?

20.Onko hankkeessamme laadittu kaukokartoituskartta ollut teillä käytössä?
a. Miten sitä on käytetty?
b. Onko siitä ollut hyötyä, minkälaista?

Yleistä liitooravan suojelusta
21.Mitä mieltä olet nykyisestä tavasta hoitaa liitooravan suojelu?
22.Miten liitooravan suojelu pitäisi / voisi mielestäsi ratkaista tai hoitaa

”ideaalimaailmassa”?
23.Millainen on mielestäsi liitooravan suojelun suhde muuhun luonnonsuojeluun?
24.Jäikö jotain tärkeää kysymättä tai sanomatta?
25.Keitä muita tietokannan pitäjiä voisin haastatella?
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Vuosien 2011–2012 seuranta ja arviointihaastattelujen haastattelurunko

1. Millaisia liitooravaan liittyviä tilanteita tai ongelmia / haasteita tämän hetkiseen
työhösi / järjestötoimintaasi liittyy?

2. Mitä sinulle on jäänyt päällimmäisenä mieleen liitooravahankkeista?
3. Mikä hankkeissa on ollut mielestäsi hyvää, mikä huonoa?
4. Mitä olisi voinut tai pitänyt hankkeessa tehdä toisin?

5. Oletko itse tai onko omassa työ tai toimintayhteisössäsi käytetty hankkeiden
tuotoksia, esim. karttoja? Miten?

6. Mistä johtuu, että karttoja on käytetty niin vähän? Huono käytettävyys,
unohtuneet? Mittakaava?

7. Miten kuvailisit muutosta esim. verrattuna vuoteen 2002 tai haluamaasi vuoteen :
a. Liitooravien huomioonottaminen – ovatko suojelunkeinot kaavoituksessa

selkiytyneet? Mitkä ne ovat tällä hetkellä? Mitä ongelmia on vielä jäljellä?
b. Yhteistyö ja luottamus eri toimijoiden välillä
c. Miten arvioisit hankkeiden vaikutusta näihin muutoksiin?

8. Milloin tai missä asioissa tiiviimmästä yhteistyöstä eri toimijoiden kesken voisi
olla hyötyä? Onko siitä joskus haittaa? Viekö liikaa aikaa?
a. Miten yhteistyötä tulisi omasta näkökulmastasi katsoen parantaa?

9. Millaisia tulevaisuuden näkymiä näet liitooravan suojelun / yhteistoiminnan
suhteen?

10.Minkälainen yhteistoiminta tulevaisuudessa olisi Tampereen seudulla tarpeen?
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Liite 3. Dialogityöpajojen tehtävät ja materiaalit

Tehtäväaineisto 1, ”Pahkalinna” (Työpajat 1/2006 ja 2/2006)

Tilannekuvaus Pahkalinnan kaupungista
Liitooravatyöpaja 8.5.2006

Kartassa on esitetty kolmen viime vuoden aikana tehtyjen tarkkojen liito
oravakartoitusten tulokset. Kartoittaja on piirtänyt kartalle myös liitooravan
kulkuyhteydet, jotka hänen tulkintansa mukaan ovat ainoita mahdollisia ja siten
luonnonsuojelulain perusteella huomioon otettavia. Katkoviivalla esitetty kulkuyhteys
ei ole vielä toimiva; kartoittajan arvion mukaan puuston on kasvettava 10 vuotta, ennen
kuin liitoorava voi käyttää sitä liikkumiseen. Metsäalueet ilman liitooravamerkintöjä
ovat enimmäkseen taimikoita ja alle 50vuotiaita metsiä. Kaupungin omistamat alueet
on esitetty makkaran värisinä, muut ovat yksityisomistuksessa. Suurin yksityisomistaja
on Rumala (nro 3).

Pahkalinnan kaupunki kasvaa ja monenlaisia hankkeita on suunnitteilla (kartassa nrot
1 4). Kaupunginvaltuusto on linjannut, että hallintooikeuteen ei liitooravan takia
haluta mennä. Toisaalta alueellinen ympäristökeskus ei suostu myöntämään liitooravaa
koskevia poikkeuslupia.

1) Asuinalueen kaavoitus

Kaupunki suunnittelee pientaloaluetta rakennettavaksi tälle alueelle ja asemakaavoitus
on jo pitkällä. Suunnittelija on koko ajan epäillyt, että asetettu asukastavoite on liian
korkea kyseiselle alueelle.

Liitooravan jätökset on löydetty palstalta a, mutta ei pesäpaikkaa. Sen sijaan liitoorava
pesii vanhan omakotiasutuksen sisällä: luonnonystävänä tunnettu kaupunginpuutarhuri
on jo useana vuonna voinut seurata sen pesintää pihakuuseen sijoitetussa pöntössä.
Metsänhoitoyhdistys ja kaupungin metsäosasto valmistelevat palstojen b ja c hakkuuta
– koko puusto on poistettava sillä se on iäkästä kuusikkoa eikä siitä voi kehittää tulevan
asuinalueen puustoa. Omakotialueen asukkaat ovat nousseet vastarintaan ja vetoavat
puutarhurin liitooravaan: palstat b ja c ovat heidän mielestään liitooravan välttämättä
tarvitsema elinpiiri, ei palsta a, joka on kokonaan lehtipuustoa ja heidän mukaansa vain
läpikulkupaikka. Lisäksi uhkaa katketa liitooravan yhteys alueeseen nro 4, jossa
puutarhurin naapuri omistaa palstoja ja haluaa perustaa sinne korvauksetta liitooravien
suojelualueen.
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2) Metsänuudistus

Yksityinen metsänomistaja haluaisi päätehakata palstansa (nro 2) liitooravaohjeita
noudattaen, mutta ei uskalla, koska pelkää liitooravien siirtyvän kaavaalueelle (nro 1),
jossa hänellä on rakentamiseen kelvollisia kuusikkopalstoja. Niille hän on vaatimassa
lisää rakennusoikeutta, koska haluaa jotakin hyvitystä liitooravan takia. Tähän
kaupunki ei ole suostunut, minkä vuoksi hän on ajautunut riitoihin suojelijoiden sekä
kaikkien viranomaisten kanssa – eivät luvanneet korvauksia palstalle nro 2. Tilanne on
hankala: hän on Rumalan vävy ja yksi kaupunkialueen suurmaanomistajista.

3) Tapaus Rumala

Rumalan isäntä olisi halunnut asuinalueen kaavoitettavaksi omalle maalleen, mutta näin
ei ole käymässä. Hän on pillastunut ja uhkaa vastalauseeksi hakata palstaltaan kaiken
hakattavissa olevan puuston. Samalla kaupungin käytetyin virkistysmetsä menettäisi
arvonsa. Tämän seurauksena Pahkalinnan luonnonsuojeluyhdistys, tukenaan kaksi
valtuustoryhmää, vaatii kaupunkia tekemään liitooravan suojelusuunnitelman koko
kaupunkialueelle. Muut tahot ovat varauksellisia ryhtymään tähän, koska pelkäävät että
liitoorava alkaa lisääntyä liikaa ja lopulta estää kaiken suunnittelun.

Antakaa neuvoja ja lentäviä ideoita siitä mitä Pahkalinnan kaupungissa tulisi
tehdä!

Ideoikaa toiminta ja yhteistyömahdollisuuksia a) kolmen vuoden ja b) 10 20
vuoden aikajänteellä!
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Kartta 1,”Pahkalinnan” kartta (Työpajat 1/2006 ja 2/2006)

Kartta  1. ”Pahkalinnan”  kartta.  Muokkasimme  internetistä  löydettyä  sopivan  näköistä  karttaa  ja
lisäsimme  siihen  keksittyjä  liitooravahavaintoja  ja  muita  merkintöjä.  Pohjakartta  ©
maanmittauslaitos, lupa 051/MML/13.
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Tehtäväaineisto 2. ”Lepovaaran” kaupunkiseutu (Työpaja 3/2006)

Lepovaaran kaupunkiseutu

Kaupunkiseutu kasvaa kovasti, kaavoitus ja rakentaminen ovat vilkkaassa vauhdissa.
Liitooravan  suojelu  on  toisinaan  sopuisaa,  mutta  paljon  enemmän  on
ongelmatapauksia,  eikä  alueellinen  ympäristökeskus  anna  lupia  poikkeamiseen.  On
huomattu,  että  kaupunkiseudun  laajuinen  yhteistyö  voisi  helpottaa  ongelmien
ratkaisemista. Toimijoiden näkemyksiä yhteistyöstä:

Luonnonsuojelun piirijärjestö
 tulisi laatia liitooravalle kaupunkiseudun kattava suojelusuunnitelma
 liitooravametsiä on lisättävä suunnitelmallisesti pitkällä aikavälillä

Maakunnan liitto:
 on  alustavasti  kiinnostunut  ajatuksesta,  jos  näin  saataisiin  EU:lta/YM:ltä

kaupunkiseudulle  itsenäistä  harkintavaltaa  ratkaista  suojeluasioita
tapauskohtaisesti

Keskuskunta
 haluaa  oikeusvaikutteisen  seudullisen  yleiskaavan,  jossa  suojelu  ja  virkistys

yhdistettäisiin
 suuri  maavaranto  lähiajan  kaavoitusohjelmassa,  suhtautuu  epäilevästi  liito

oravien lisäämiseen

Kunta 2
 vastustaa  sitovia  suunnitelmia,  sen  sijaan  haluaisi  kehittää  joustavia

yhteistyömenettelyjä
 vastustaa  muiden  kuntien  markethankkeita,  koska  ne  katkaisevat

virkistysyhteydet
 kunta  ei  juuri  omista  metsäalueita;  taajamassa  ei  paljon  ongelmia  liitooravan

kanssa, mutta  yksityismetsissä ja rantayleiskaavassa sitäkin enemmän

Kunta 3
 kunnan metsissä on tietoisesti lähdetty tuottamaan liitooravalle elinympäristöjä

vahvistamaan  virkistyskäytön  asemaa  ja  kompensoimaan  voimakkaan
rakentamisen aiheuttamia menetyksiä

 kunnassa  toimiva  luonnonsuojeluyhdistys  seuraa  huolestuneena
kompensaatiohanketta,  mutta    lintuyhdistys  on  auttanut  kuntaa  liitooravia
varten tehtävässä pöntötyksessä



272 NINA V. NYGREN

Kunta 4
 kunnanmetsissä  tehdään kaavoituksen  takia  reippaita avohakkuita heti kun ne

on  todettu  liitooravista  tyhjiksi,  ei  halua  sitovia  yleissuunnitelmia,  jotka
rajoittavat kehitystä

 kiinnostunut  kompensaatioista,  koska  kumpikin  marketsuunnitelma  sisältää
liitooravia

Kunta 5
 erottumassa  varakkaiden  asukkaiden  yksilölliseen  asumiseen  perustuvana

"luontokuntana"
 haluaa  vahvistaa  tätä  identiteettiä:  uuden  asuinalueen  suunnittelukilpailussa

liitoorava on vetonaulana – hakee seudun muilta toimijoilta  tukea,  jotta  liito
oravat säilyisivät alueella

Kunta 6
 haluaisi  tuoda  kaupunkiseudun  suunnitteluun  uudenlaisen  yhteisen

työskentelymenetelmän,  jossa  kaavoitusta,  rakentamista  ja  luonnonsuojelua  ei
katseltaisi vain aluevarauksina

Metsänhoitoyhdistys
 vastaa  metsänhoidosta  kaupunkiseudun  yksityismailla  sekä  kuntien  4  ja  6

metsissä
 on kiinnostunut korvausjärjestelmän ja maanvaihtojen kehittämisestä

Metsäkeskus
 valmistelemassa  ministeriöiden  luvalla  kokeiluhanketta,  joka  sisältää

kaupunkiseudun osapuolia  palvelevan luontotiedon hallintajärjestelmän
 hanke sisältää runsaasti vapaaehtoisen suojelun kokeiluja yksityisten ja kuntien

metsissä

Mitä mahdollisuuksia ja rajoitteita näihin ehdotuksiin sisältyy? Mitä seikkoja nousee
esiin?
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Kartta 2. ”Lepovaaran” kaupunkiseutu (Työpaja 3/2006)

Kartta  2. ”Lepovaaran”  kaupunkiseutu.  Muokkasimme  internetistä  löytynyttä  sopivannäköistä
karttaa.
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Tehtäväaineisto 3. Yhteinen tehtävä (Työpaja 4/2006)

Valitaan pareittain
A) 5 mielestänne keskeisintä ja tärkeintä ideaa
B) 3 ideaa, joiden kehittelyssä itse haluaisitte ja voisitte olla mukana, jonka

kehittelyssä itsellä ja/tai omalla organisaatiolla olisi konkreettista annettavaa ja
vaikutusmahdollisuuksia (”ihan oikeasti”). Voivat olla tietenkin samoja ideoita.

1.  Liitooravien suojelu virkistys ja suojelualueilla

2.  Metsien valmentaminen esim. pöntöttämällä ja kasvattamalla liitooravametsiä.

3.  Vapaaehtoispohjainen ja rennompi (kuin esim. yleiskaavoitus) yhteistyö
kunnan/kaupungin sekä ympäröivien metsäalueiden omistajien kesken.

4.  Metsoohjelman uudet suojelukeinot liitooravan suojelussa kaupunkiseudulla

5.  Kuntien maanhankinnan koordinointi suojelu ja kaavoitus ym. hankkeiden
kanssa.

6.  Alueellisen tason virkistys ja suojeluverkoston potentiaali

7.  Liitooravaalueiden menetysten suunnitelmallinen kompensointi

8.  Asiantuntijoiden piirin laajentaminen – metsänomistajat, kuntien metsäihmiset,
luontoharrastajat jne.

9.  Lounastapaamiset

10.  Uusia osallistamiskeinoja, esim. kaavakävely, kuulemispäivät ja ensimmäinen
kuulemistilaisuus ennen mitään suunnitelmia.

11.  Luontoharrastajien paikallisen luontotiedon mobilisointi ja arvostaminen

12.  Luonto ja ympäristökasvatuksen ja omien luontokokemusten tärkeys luontoa
koskevan arvostuksen syntymisessä

13.  Oppiva asenne, oman rajallisuuden tunnustaminen
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14.  Seudullinen, kuntien välinen yhteistyö (esim. virkistys ja suojelualueverkosto)

15.  Liitooravien suojelun seurantaohjelma

16.  Asukkaiden lähiympäristön tuntemuksen arvostaminen ja hyödyntäminen

17.  Oppimiskokemusten hyödyntäminen ja jakaminen (sekä onnistuneet
suunnitteluprosessit että konfliktitilanteet)



276 NINA V. NYGREN

Tehtäväaineisto 4. Pienryhmätehtävä (Työpaja 4/2006)

a) Suunnitelkaa valitsemastanne ideasta käytäntö, joka osaltaan auttaa löytämään
liitoorava ongelmaan ratkaisun.

b) Keitä / mitä tahoja sen toteutumiseen tarvitaan? Millaisessa roolissa nämä tahot
voisivat olla? Miten tahot saataisiin (motivoitua) mukaan toteutukseen?

c) Millaista osaamista / tietämystä käytännön toteuttaminen vaatii

Tehtäväaineisto 5. Loppuarviointi (Työpaja 4/2006)

1. Minkälaisen yleisvaikutelman toinen työpaja jätti tässä vaiheessa sinulle?
2. Miten ideoiden yhteiskehittely toimi?
3. Mikä ideoista tai omista oppimiskokemuksista jäi parhaiten mieleen?
4. Mitä haluaisit muistaa tästä prosessista?
5. Onko sinulla ehdotuksia prosessin kehittämiseksi?
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Kartta 3. ”Pikselikartta” (Työpaja 1/2009)

Kartta  3. “Pikselikartta”.  Lupa:  Ari  Nikula  /  Metla  sekä  pohjakartta  ©  maanmittauslaitos,  lupa
051/MML/13.
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Tehtäväaineisto 6 (Työpaja 1/2009)

Jako kahteen pienryhmään:

1. Millaisia mahdollisuuksia kaukokartoitusaineisto voisi tarjota
a. Maankäytön suunnittelussa?
b. Metsänhoidon suunnittelussa?
c. Liitooravakannan hoidon suunnittelussa / liitooravan seudullisen

suojelusuunnitelman laadintaan?
d. Muualla, missä?

2. Seutuyhteistyön mahdollisuuksia tms.
a. Millaisia asioita/ongelmia/haasteita suojelusuunnitelmassa tulisi ratkaista

/ käsitellä ? / Millaisiin asioihin suojelusuunnitelmassa tulisi tarjota
työvälineitä?

b. Keiden toimijoiden olisi välttämätöntä / tarpeellista / hyvä olla
mukana yhteistyössä?

c. Millaista tietoa tarvitaan (/täytyy vielä hankkia) / voidaan käyttää?
d. Millainen rooli viranomaisilla tulisi / voisi olla?
e. Millaisia osaalueita täytyisi käsitellä tms.?

Tehtäväaineisto 7 (Työpaja 1/2009)

Toinen pienryhmätehtävä

3. Miten liitooravien seudullinen suojelu voisi linkittyä
a. Virkistysreittien suunnitteluun?
b. Seudulliseen rakennemallisuunnitteluun?
c. Metsänkäytön suunnitteluun?
d. Kuntarajat ylittävään yhteistyöhön?
e. Maisemaekologiseen suunnitteluun?
f. Kompensaatiokokeiluihin ja muihin uusien suojelukeinojen

kokeiluihin, esimerkiksi pöntötys ja vapaaehtoinen suojelu?
g. Koko seudun kattavan luontotiedon hankkimiseen ja käyttöön?
h. Asukkaiden ym. osallistamishankkeisiin?
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Tehtäväaineisto 8 (Työpaja 2/2009)

Yksilötehtävä

Mieti 1 3  liitooravaan  liittyvää ongelmaa / haastetta  joita kohtaat omassa  työssäsi /
toiminnassasi.

Tehtäväaineisto 9. Pienryhmätehtävät (Työpaja 2/2009)

Kaavoitustehtävä

Kartan  alueelle  (pienempi  kartta)  ollaan  kaavoittamassa  asuinaluetta  600 13 000
asukkaalle (aikaperspektiivi 20 30 vuotta). Rakentaminen peittäisi alleen pahimmillaan
50%  nykyisistä  liitooravalle  soveltuvista  alueista  (tummanvihreä)  sekä  30%
liikkumishabitaatista (keltainen). Asuinalueen keskusta haluttaisiin rakentaa tienvarteen,
jossa  on  tällä  hetkellä  runsaasti  liitooravia(/havaintoja).  Ympäristöministeriö  on
antanut  luvan  kokeilla  uudenlaisia  suojeluratkaisuja  tällä  kokeilualueella,  sillä
edellytyksellä että (seudullinen?) liitooravakanta ei vaarannu.

1. Millaisia mahdollisuuksia liitooravakannan säilyttämiseen alueella on?
2. Millaisia kaavoituksellisia ratkaisuja voisi käyttää?
3. Millaisia metsänhoidollisia ratkaisuja voisi käyttää?
4. Millaisia mahdollisuuksia ekologinen kompensaatio voisi tarjota?
5. Miten alueen liitooravakannan säilymistä tulisi seurata kaavoittamisen,

rakentamisen ja ”asumisen” aikana?

Metsänhoitotehtävä

Kartan alueen (pienempi kartta)  ja  lähiseudun erilaisista metsänomistajista (yksityisistä
ja julkisista) ja heidän edustajistaan on muodostunut monimuotoisesta metsänhoidosta
kiinnostuneiden  ryhmittymä,  joka  miettii  yhteistyötä.  Ympäristöministeriö  on
alustavasti  ilmoittanut  että  tällainen  yhteistyö  voisi  saada  METSOrahaa
(”Yhteistoimintaverkosto”).

1. Millaisia mahdollisuuksia tällainen yhteistyö voisi tarjota
a. Metsänomistajien omien, erilaisten tavoitteiden toteuttamiselle?
b. Liitooravan / muiden luontokohteiden suojelulle?
c. Virkistys/viheralueverkoston suunnittelulle?
d. Alueelle rakennettavan suurehkon asuinalueen suunnittelulle?

2. Millaisia erilaisia ”porkkanoita” metsänomistajille voisi tällaisessa yhteistyössä
tarjota?

3. Keitä muita tahoja yhteistyössä pitäisi / voisi olla mukana?
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4. Millaisia mahdollisuuksia ja hyötyjä tällainen yhteistyö voisi heille tarjota?
5. Miten tällaista yhteistyötä tulisi viedä eteenpäin?
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Kartta 4. Aineisto 9 pienryhmätehtävien kartta. (Työpaja 2/2009)

Kartta 4. Pienryhmätehtävien (aineisto 9) kartta. Työpajassa käytetty alkuperäinen karttatiedosto
on kadonnut, mutta työpajassa käytetty kartta muistutti hyvin paljon tätä karttaa. Kaupunginosien
nimet  olivat  pienemmät  ja  kartan  kattama  ala  hieman  suurempi.  Lupa:  Piia  Tersa  sekä
pohjakartta © maanmittauslaitos, lupa 051/MML/13.
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Tehtäväaineisto 10. Lopputehtävä (Työpaja 2/2009)

Mainitse  1 3  mielenkiintoista  ideaa/ajatusta  jotka  nostaisit  esiin  tämänpäiväisestä
työpajasta.
Millaisia mahdollisuuksia ne avaavat omassa toimintaympäristössäsi?

Kartta 5. ”Rinkulakartta” (Työpajat 2/2009 ja 3/2009)

Kartta  5.  ”Rinkulakartta”.  Lupa:  Ari  Nikula  /  Metla  sekä  pohjakartta  ©  maanmittauslaitos,  lupa
051/MML/13.



LIITOORAVAN SUOJELUN POLIITTINEN PROSESSI JA SUUNNITTELUVARA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 283

Tehtäväaineisto 11. ”Paperinkierrätystehtävä” (Työpaja 3/2009)

Jokaisella  ensin oma paperi  johon kirjoitetaan 5 7min. Annetaan paperi eteenpäin  ja
saadaan paperi edelliseltä, johon jatketaan vastaamista.
Kysymys: Mitä itse / taustaorganisaatiosi voisi tällaisessa verkostoyhteistyössä a) saada
b) antaa?

Tehtäväaineisto 12. Ensimmäisen tehtävän purku (Työpaja 3/2009)

2 pienryhmää, kumpaankin ryhmään 4 paperia.
Purkutehtävä: ”Poimikaa mielenkiintoisimmat ideat”(valikointi, keskustelu, yhdistely)

Tehtäväaineisto 13. Palautekysymykset (Työpaja 3/2009)

1. Mitä sinulle on jäänyt päällimmäisenä mieleen työpajoista?
2. Arvioi työpajojen onnistumista yleisesti
3. Arvioi työpajojen antia oman työn kannalta
4. Muita terveisiä / palautetta / kiitoksia / moitteita / kritiikkiä




