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1. JOHDANTO

1.1. Alkusanat
Suomen järviluonto on yhä enemmän esillä sekä kansallisissa että kansainvälisissä yhteyksissä. 
Toisinaan puhutaan rantarakentamisesta, toisinaan esimerkiksi matkailijoiden houkuttelemi-
sesta. Varsin usein mielikuvissa kangastelee salmien, saarien ja kannasten rikkoma, sinisenä 
välkehtivä järvi, joka koetaan erityisen suomalaiseksi maisemaksi. Saimaa on usein tuon 
mielikuvan lähtökohtana, mikä johtuu kenties järvialueen suuruudesta ja maiseman moni-
ilmeisyydestä. Kenties mielikuvaan liittyy myös Saimaan tunnetuin ”maskotti”, uhanalainen 
saimaannorppa (Phoca hispida saimensis). Viime vuosikymmeninä norppa on tullut tutuksi 
sen kannan tilaa ja suojelua koskevasta uutisoinnista – uhanalaisuus on tuonut sen suomalaisen 
luonnonsuojelun keulakuvaksi asti, Suomen luonnonsuojeluliiton logoon. Vaikka saimaannor-
pan suojelun hyväksi on tehty paljon, laji on edelleen uhanalainen. Uhanalaisuuteen (ja ennen 
kaikkea norppapopulaation säilymiseen) vaikuttavat monet seikat, mutta yksi on noussut viime 
vuosina julkiseen keskusteluun muita useammin: rantarakentaminen. Viimeksi valtakunnalli-
sessa mediassa aihetta ruodittiin Helsingin Sanomien (2005) pääkirjoituksessa 29.3.2005.

Pro gradu-työni on syntynyt kiinnostuksestani etsiä keinoja sovittaa norpan ja ihmisen elo 
yhteen. Ajankohtainen keskustelu rantarakentamisesta, kuten talviasuttavien kakkosasuntojen 
lisääntymisestä ja suurten ikäpolvien takaisinmuutosta maalle on johdattanut minut tutkimaan 
saimaannorpan ja kuntien suunnittelun roolia. Tutkimusaiheen pariin minut on johdattanut 
myös etuoikeutettu mahdollisuuteni tarkkailla saimaannorpan eloa Kolovedellä kaikkina elä-
mäni kesinä. Pro gradu-työ tuntuu luontevalta jatkolta norppaa ja suojelualueita käsitelleille 
kouluesitelmilleni ja opiskeluaikaisille seminaaritöilleni.
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1.2. Tutkimuksen lähtökohdat
Tutkimuksessani selvitän saimaannorpan roolia suunnittelussa, erityisesti kuntatasolla. Tarkoi-
tukseni on valaista sitä, millainen asema uhanalaisella saimaannorpalla on esiintymisalueensa 
suunnittelussa ja miten kunnan suunnittelu kohtaa saimaannorppaan liittyvät globaalit ja pai-
kalliset intressit. Lähtöoletuksenani on, että saimaannorpan elinalueiden suunnitteluun vaikut-
tavat linjaukset tehdään kansallisella tasolla. Siten tutkimuksen ote on deduktiivinen. 

Kansainvälisessä ympäristökeskustelussa luonnon monimuotoisuus on noussut viimeisen 
vuosikymmenen aikana yhdeksi tärkeimmäksi aihealueeksi otsonikadon ja kasvihuoneilmiön 
rinnalle. Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Tarja Söderman kuvaa tilannetta suun-
nittelumaantieteen lisensiaatintyössään seuraavasti: ”Kun pahimmat teollistumisen haittavai-
kutukset on saatu hallintaan, huomio on suunnattu luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen” 
(Söderman 1999: 1). Tästä keskeisimpänä osoituksena on vuonna 1992 Rio de Janeirossa sol-
mittu kansainvälinen biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, ns. Rion biodiversi-
teettisopimus, joka tuli voimaan Suomessa 1994 (Asetus 78/1994). Käsitteen biodiversiteetti 
esitteli kuitenkin jo amerikkalainen biologiryhmä vuonna 1986 tämän uuden termin mukaan 
nimetyssä kansallisessa konferenssissa (Nieminen 2003: 147). Jukka-Pekka Jäppisen (1993: 
155) mukaan sanana biodiversiteetti alkoi esiintyä tieteellisten julkaisujen otsikoissa vuodesta 
1988 lähtien.

Ennen Rion biodiversiteettisopimusta maailman ympäristöpolitiikan suuntaviivoja linjasi 
muun muassa Gro Harlem Brundtlandtin johtama Ympäristön ja kehityksen maailmankomis-
sio, joka toi vuonna 1987 julkaistussa raportissaan Our Common Future (julkaistu vuonna 
1988 suomeksi nimellä Yhteinen tulevaisuutemme) keskusteluun kestävän kehityksen käsitteen. 
Nämä kaksi uutta käsitettä – biodiversiteetti ja kestävä kehitys – ovat muokanneet myös sai-
maannorppaan kohdistuvaa tutkimusta. Kansainvälisestä ympäristökeskustelusta kummunneet 
termit ovat saapuneet Saimaalle ja norpan roolia eliölajina tarkastellaan erilaisesta – kenties 
laajemmasta – näkökulmasta kuin esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten. Samaisen parin-
kymmenen vuoden aikana on myös norpan fyysinen ympäristö kokenut merkittäviä muutoksia. 
Saimaan vesien laatu on parantunut teollisuuden jätevesikuormitusten vähennyttyä, Saimaan 
talvijuoksutukset on lopetettu ja vedenpinta  pyritään nykyään pitämään normaalilla tasolla (ks. 
Valtiosopimus  91/1991; Hyvärinen et al. 2004: 21, 119). Voitaneen sanoa, että 1980-luvulta läh-
tien tutkimukset, jotka ovat kohdistuneet saimaannorpan fysiologiaan, populaatiobiologiaan ja 
käyttäytymiseen (esim. Helle et al. 1984; Järvinen & Sipilä 1992; Hyvärinen et al. 1998a), ovat 
edesauttaneet norpan elinympäristön laatua parantavien toimenpiteiden toteutumista.
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Vesien saastuminen ei enää uhkaa norppaa (Hyvärinen et al. 1998a: 77; 2004: 121). Nyt suu-
rimmiksi uhkatekijöiksi saimaannorpan tulevaisuudelle ovat nousseet satunnaiset häiriötekijät, 
jotka aiheutuvat ihmisen toiminnasta rannoilla. Samaan aikaan kun teollisuuden jätevesipäästöt 
ja muut ympäristökemialliset ongelmat ovat vähentyneet, on Saimaan rantoja rakennettu yhä 
enemmän. Yhä useampien ja paremmin varusteltujen vapaa-ajan asuntojen myötä norpan elo 
rannoilla häiriintyy useampina vuodenaikoina. Mökkiläiset saapuvat lämmitetyille mökeilleen 
entistä aiemmin keväällä ja suuntaavat kulkunsa jalkaisin, suksin, kelkoin, jopa autoin kevätau-
ringossa hohtaville jäille. Verkko tai iskukoukku viritetään mukavaan lahdenpoukamaan saaliin 
toivossa. Kuitenkin yhä useammin kulkureitille tai pyydykseen sattuu norppa. Kalaisa verkko 
näyttäytyy muutaman kuukauden vanhalle kuutille herkullisena, valmiina ruokapöytänä. Ansa 
on kuitenkin viritetty: sotkeentuessaan verkkoon kuutilla ei olekaan enää voimia repiä itseään 
siitä irti ja kuutti hukkuu (ks. Metsähallitus…2004b). Sipilän (2004a) mukaan kuutit löytyvät 
lähes poikkeuksetta vapaa-ajan kalastajien verkoista. Kuutti saattaa tulla myös hylätyksi, mikä-
li emo häiriintyy liikaa esimerkiksi moottorikelkkailusta tai muusta melusta. Myös pesät ovat 
vaarassa – rantoja pitkin kelkkaileva saattaa pudota rantakinoksessa sijaitsevaan norpan pesään. 
Näiden välillisten häiriöiden lisäksi rantarakentamisella on välittömiä vaikutuksia: se muuttaa 
fyysisesti rantoja ja vähentää siten potentiaalisia pesien paikkoja (Sipilä 1991: 22; Sipilä 2003: 
28).

Vaikka saimaannorpan syntyvyys on viime vuosina kääntynyt kasvuun, uhkaa koko kannan ke-
hitystä poikaskuolleisuus (Laita 2003). Teoreettisesti, puhtaasti demografi selta kannalta tarkas-
teltuna nykyinen, noin 270 yksilön kanta riittäisi jo ehkäisemään saimaannorpan välittömältä 
sukupuutolta (ks. Kokko et al. 1998: 51), mutta korkea poikaskuolleisuus pitää edelleen yllä 
sukupuuton uhkaa. Metsähallituksen (2004a) laskentojen mukaan vuonna 2004 syntyi 65 kuut-
tia, mutta jo syksyyn mennessä kuolleena on löydetty 22 norppaa, joista 19 oli joko kuutteja tai 
nuoria norppia (Metsähallitus... 2004b). Kuutit selviävät kuitenkin nykyään entistä paremmin: 
1980-luvun alussa 40–50 % vieroitetuista kuuteista menehtyi, mutta 1990-luvun loppuun men-
nessä luku oli laskenut 13–21 %:iin. Luvuissa mukana ovat vain havaitut kuolemat, todellisten 
lukujen arvellaan olevan jopa kaksi kertaa suurempia (Sipilä 2003: 18, Sipilä 2004a).

Saimaannorpan suojelun yhdeksi keskeiseksi välineeksi on noussut sen esiintymisalueiden suo-
jelu, eli ns. in situ -suojelu. Saimaalle onkin perustettu kaksi kansallispuistoa, Linnansaari ja 
Kolovesi (ks. kuva 1). Puistojen yksi keskeisimmistä tarkoituksista on turvata saimaannorpan 
esiintymisalueiden säilyminen. Tero Sipilän ja Jouni Koskelan (2000: 14) mukaan saimaannor-
pan pesistä 73 % onkin joko kansallispuistojen tai rantojensuojeluohjelmaan kuuluvilla alu-
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eella. Yksi tärkeimmistä suojelualueiden funktioista on säilyttää saimaannorpat ja muut uhan-
alaiset eliölajit. Tämä käy ilmi luonnonsuojelulain kymmenennestä pykälästä, jossa listataan 
luonnonsuojelualueen yleisiä perustamisedellytyksiä. Yksi edellytys täyttyy, kun alueella elää 
uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi (LSL 10 §). Suo-
jelualueilla ihmisen toiminta on siis rajoitettua, ja äärimmillään niiden roolin voi nähdä kuten 
Minna-Maaria Vehkala ja Arttu Vainio (2000: 10) näkevät: ”Suojelualueet ovat tavallaan saa-
rekkeita, joita ei voida valjastaa ihmisen taloudellisille intresseille.” Globaalista näkökulmasta 
katsoen saimaannorppa on erityisen uhanalainen eliölaji, joten kansallista luonnonsuojelulakia 
väljästi tulkiten saimaannorpan koko esiintymisalue täyttäisi suojelualueen kriteerit. Voidaanko 
siis koko lajin esiintymisalue suojella?

Edellä esitetty kysymys perustuu tapaan käsitellä luonnonsuojelua perinteisestä näkökulmasta, 
jossa luonto käsitetään erillisenä, suojeltavana kohteena. Esimerkiksi Ari Aukusti Lehtinen 
(1994: 279) muotoilee asian seuraavasti: ”Luonto on yhä useimmalle alan ammattilaiselle 
ulkoinen kohde, josta on mahdollista poimia sopivia viipaleita tutkimushankkeisiin ja suo-
jeluohjelmiin.” Perinteisen, ihmiskeskeiseen luontokäsitykseen pohjaavan ajattelun rinnalle 
on kuitenkin nousemassa yhä vahvemmin biosentristä luontokäsitystä edustava, läpäisype-
riaatteella toimiva biodiversiteetin suojelu (ks. Tolvanen 1998: 7; Oksanen 2003: 21). Siinä 
luonnonsuojeluajattelua ei voi rajata tiettyihin kohteisiin, vaan suojelunäkökulman tulee liittyä 
kaikkiin inhimillisiin toimiin (Haila 1995: 142). Läpäisyperiaatteen voi nähdä ilmenevän muun 
muassa maankäytön suunnittelussa. Eliölajien suojelu lieneekin viimeinen ympäristönsuojelun 
osa, joka on tullut mukaan maankäytön suunnitteluun. Esimerkiksi 1960-luvun lopussa Arvid 
Wiiala (1969: 221) ei listannut kirjassaan ”Maankäyttö ja yhteiskunta” elinympäristön hoi-
totoimenpiteisiin eliölajien tai luonnonsuojelua, sen sijaan jo muun muassa vesiensuojelu ja 
maiseman hoito olivat listattuina.

Nyt tilanne on toinen. Jopa tiukkojen suojelutoimien alueista, kuten kansallispuistoista on tullut 
alueellisen kehittämisen välineitä (Sorsa 2005: 117). Annukka Oksanen (2003: 14) puolestaan 
kirjoittaa, että ”luonnonsuojelusta on tullut keskeinen osa yhdyskuntasuunnittelua”. Vahvim-
min tämän on luonnehdittu näkyvän vuoden 2000 alussa voimaan tulleessa maankäyttö- ja 
rakennuslaissa. Uusi laki on ollut tätä kirjoitettaessa voimassa aika tarkalleen viisi vuotta ja 
laista on saatu jo reilusti kokemuksia luonnonsuojelun sekä rantarakentamisenkin näkökul-
masta. Tilanteessa, jossa voimassaoleva lainsäädäntö juontaa juurensa muun muassa kestävään 
kehitykseen ja biodiversiteettiajatteluun, onkin hedelmällistä tarkastella, millaisena saimaan-
norpan rooli näyttäytyy nykyisen yhteiskuntamme suunnittelussa. Eri toiminta- ja aluetasojen 
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ruotiminen puoltaa paikkaansa, kun muun muassa Timo Peuhkuri ja Risto Haverinen (1998: 
291) esittävät, että biodiversiteetin suojelu vaatii sekä kansainvälistä ja kansallista ohjausta 
että paikallisia toimenpiteitä. Ismo Kinnunen (2001: 153) puolestaan toteaa, että suojelu- tai 
kehittämiskysymykset edellyttävät seudullista tarkastelutasoa, kun taas asukkaiden osallistu-
mis- ja vaikutusmahdollisuuksien kannalta tarkastelutasoksi sopisi luontevimmin asuinalue. 
Kun tarkastellaan saimaannorpan asemaa suunnittelussa, täytyy huomion näin ollen liikkua 
mittakaavatasolta toiselle.

Tämä tutkimus pyrkii asettamaan sellaisia kysymyksiä, joihin vastaamalla voitaisiin ihmisen ja 
norpan toimintaa sovittaa Saimaalla entistä paremmin yhteen. Kun ihmisten intressit ranta-alu-
eilla näkyvät pääosin haluna ottaa ranta-alueita käyttöön, on mielestäni tärkeää selvittää, mitä 
ovat uhanalaisen eliölajin – tässä siis saimaannorpan – intressit samalla alueella. Oletettavaa 
onkin, että saimaannorpan näkökulmasta ei ole aivan sama, millaista Saimaan rantojen käyttö 
on.

Alueellisesti tutkimus rajautuu yhteen Saimaan osa-alueeseen, Pihlajaveteen, vaikkakin glo-
baaleja ja lainsäädännöllisiä näkökulmia analysoitaessa tutkimusalueeksi voidaan olettaa koko 
saimaannorpan esiintymisalue. Tarkemman analyysin kohteeksi Pihlajavesi on valittu pääasi-
assa sen vuoksi, että se on tiukasti suojelemattomista saimaannorpan esiintymisalueista tärkein. 
Myös Pihlajaveden norppapopulaation osuus koko lajin näkökulmasta on merkittävä, noin 30% 
koko saimaannorppakannasta (Kuva 1). Pihlajavesi on myös tärkeä norpan osapopulaatioita yh-
distävä alue, joten Pihlajaveden norppakannan tulevaisuudella on myös erittäin suuri merkitys 
koko lajin tulevaisuudelle (vrt. Kokko et al. 1998: 50, Fig. 6). 



11

kaupunki

= 5 norppaa

= 10 norppaa

vesistö

Pihlajavesi

kansallispuisto

P

20 km

Saimaa

Varkaus

Joensuu

Savonlinna

Mikkeli

Imatra

Lappeenranta

PihlajavesiPihlajavesi

Puruvesi

Haukivesi

Joutenvesi

Kolovesi

Enonvesi

Orivesi

Pyhäselkä

Tolvanselkä

Katosselkä
Lietvesi

Luonteri

Petranselkä

Ilkonselkä

Koloveden
kansallispuisto

Linnansaaren
kansallispuisto

Kuva 1. Saimaan norppakannat. Tutkimusalue, Pihlajavesi, on merkitty karttaan tummansini-
sellä (Metsähallitus 2004a, muokattu).



12

1.3. Tutkimuskysymykset ja -aineisto
Tutkimuksen lähtökohtana on neljä keskeistä tutkimuskysymystä:

1. Miten rantarakentaminen vaikuttaa saimaannorpan pesintään?
2. Miten saimaannorpan esiintyminen on vaikuttanut rantarakentamiseen?
3. Miten saimaannorppa on huomioitu Saimaan rantakuntien rantarakentamisen ja 

-kaavoituksen tavoitteissa?
4. Antaako lainsäädäntö kunnille mahdollisuuden sovittaa norpan ja ihmisen tar-

peet Saimaan rannoilla yhteen?

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä selvitetään rantarakentamisen ja saimaannorpan pesin-
nän välistä yhteyttä, toisessa puolestaan ruoditaan saimaannorpan näkymistä jo tehdyissä kunti-
en maankäyttöä koskevissa suunnitelmissa. Kolmas ja neljäs kysymys selvittävät sitä, millaista 
tahtoa ja millaisia eväitä saimaannorpan huomioonottamiselle kuntien suunnittelussa on.

Empiirinen aineisto työssäni on valikoitunut tutkimuskysymysten kautta. Arvioin pääosin 
tämänhetkistä lainsäädäntöä, tulkintoja ja ohjeistusta. Toisen merkittävän aineistoryhmän 
muodostavat tutkimusaleen kuntien (maankäytön) suunnittelun strategiat ja toteutusasiakirjat, 
käytännössä siis lähinnä kaavoitusmateriaalit. Tutkimuksessa keskityn maankäytön osalta pää-
asiassa yleiskaavatasoiseen suunnitteluun. Esittelen aineiston tarkemmin kunkin tutkimuskysy-
myksen yhteydessä.

Ensimmäinen tutkimuskysymys: Miten rantarakentaminen vaikuttaa saimaannorpan pe-
sintään?
Tutkimuksessa lähden siitä olettamuksesta, että rantojen rakentuminen tuo mukanaan sai-
maannorpan pesintää häiritseviä tekijöitä. Tutkimuksessa tarkastelen Pihlajaveden rantojen 
rakentumista ja pyrin näin selvittämään rantarakentamisen mukanaan tuomien häiriötekijöiden 
määrän kehityksen. Kuinka suuri osa norppien pesistä siis altistuu rantarakentamisesta johtu-
ville talviaikaisille häiriötekijöille nyt ja lisääntyykö altistuminen suunnitellun rantojen käytön 
toteutuessa? Kevättalvella rantakinoksiin kaivettujen pesien sijainnit ilmentävät myös norppien 
kesäaikaista oleskelualuetta, onhan norppa uskollinen paitsi pesäpaikoilleen, myös lepokivil-
leen (vrt. Hyvärinen et al. 2004: 94) (Kuva 2). Rantarakentamisesta johtuvat häiriötekijät ovat 
siten läsnä myös muina vuodenaikoina, vaikka häiriön laatu muuttuu (esimerkiksi talviaikaisen 
moottorikelkkaliikenteen tilalle tulee kesäisin moottoriveneily).
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Kuva 2. Norppa lepokivellään (kuva: Jouni Koskela).

Rakentumistieto on saatu kuntien rakennusvalvontajärjestelmistä – osa tiedoista on ollut val-
miiksi numeerista, koordinaatistoon sidottua paikkatietoa, mutta suurin osa rakennuksista on 
digitoitu MapInfo-paikkatieto-ohjelmaan paperisten rakennuslupakarttojen tietojen pohjalta. 
Paikkatietoanalyysissä tarkastellaan sitä, kuinka paljon nykyisestä ja tulevasta rantarakentami-
sesta sijoittuu sille etäisyydelle, jonka sisäpuolella tapahtuvan liikehdinnän norppa kokee häi-
ritseväksi. Etäisyyden sisään jäävästä alueesta käytetään jatkossa nimitystä häiriövyöhyke. Tar-
kastelun lähtökohtana on University of Alaska Fairbanksin meribiologian professori Brendan 
Kellyn johtama tutkimus siitä, kuinka kaukainen (ääni)häiriölähde häiritsee pesässä makaavaa 
norppaa (Phoca hispida hispida) (Kelly et al. 1988). Tutkimuksessa mitatut häiriöetäisyydet on 
sovellettu vastaamaan Saimaan olosuhteita. Arviot Saimaan luvuista on esittänyt saimaannor-
pan populaatiobiologiaa tutkinut Metsähallituksen suojelubiologi Tero Sipilä (2004b) ja lukuja 
on kommentoinut norpan käyttäytymistä tutkinut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tut-
kija Mervi Kunnasranta (2004a).

MapInfo-paikkatieto-ohjelman avulla suoritetussa tarkastelussa ovat olleet aineistoina norp-
pien makuu- ja poikaspesäpaikkatiedot, Pihlajaveden rantojen rakennustiedot ja tietiedot sekä 
alueelle vahvistettujen osayleiskaavojen uudet rakennuspaikat. Metsähallituksesta tutkimusta 
varten käyttöön saadut, norppien keväisiin pesälaskentoihin perustuvat pesäpaikkatiedot ovat 
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vektorimuotoisia .TAB-tietokantoja. Tätä analyysia varten olen tarkastellut Pihlajaveden vuosi-
en 2002–04 pesäpaikkatietoja. Rakennustiedot puolestaan perustuvat pääosin Maanmittauslai-
toksen maastotietokannan vektorimuotoiseen rakennusaineistoon vuodelta 1997–2000, jota on 
täydennetty Pihlajaveden alueen kuntien (Punkaharju, Savonlinna, Sulkava) rakennusvalvonta-
tietojen perusteella vastaamaan rakennuskannan tilannetta marraskuun alussa 2004. Analyysis-
sä on tehty oletus, että kaikille rakennuspaikoille, joille on myönnetty rakennuslupa, on myös 
rakennettu vähintään yksi rakennus.

Punkaharjun kunnan rakennusvalvontajärjestelmä perustuu DL-Systems Oy:n toimittamaan 
MapInfo-pohjaiseen paikkatietojärjestelmään. Kunnan rakennusvalvonnan tietokannasta saa-
dut rakennusten paikkatiedot soveltuivat suoraan tähän analyysiin. Myös Sulkavan kunnassa on 
käytössä samanlainen rakennusvalvontajärjestelmä, mutta Punkaharjusta poiketen Sulkavan ra-
kennusvalvonnan tietokanta ei kata kaikkia kunnan rakennuksia, vaan paikkatietojärjestelmään 
on viety rakennusluvat vuodesta 2000 lähtien. Savonlinnan rakennusvalvonnan tietoja ei ole 
viety paikkatietokantaan, joten Maanmittauslaitoksen maastotietokannan tietoja täydentävät 
rakennustiedot on digitoitu Savonlinnan kaupungin rakennusvalvonnan käsin ylläpitämiltä 1:
10 000 mittakaavaisilta paperisilta rakennuslupakartoilta. Kartat on eritelty liitteessä 1.

Analyysin toisessa, tulevaisuuteen kiinnittyvässä osiossa oletetaan, että Pihlajavedelle laaditut 
viisi osayleiskaavaa (Kuva 3) toteutuvat rantarakentamisen osalta täysinä, lukuun ottamatta 
Savonlinnan Pihlajaveden osayleiskaavaa (1990), joka on huomioitu ainoastaan Natura 2000-
rajauksen ulkopuolelle jääviltä osiltaan. Kyseisen kaavan oletetaan olevan muilta osin jo 
vanhentunut, Natura 2000 -suojelualueverkoston saatua lain voiman. Muut kaavat ovat Savon-
linnan Kiviapajan seudun, Moinsalmen sekä Pihlajalahden osayleiskaavat (1996), jotka Ympä-
ristöministeriö vahvisti vasta vuonna 2004 sekä vuonna 2001 vahvistettu Punkaharjun kunnan 
Pihlajaveden osayleiskaava (2001).

Paikkatietoanalyysin mitoitus perustuu siihen, että jokaiselle kaavaan merkitylle uudelle ra-
kennuspaikalle oletetaan rakennettavan keskimäärin saman verran rakennuksia kuin nykyisillä 
rakennuspaikoilla on. Satunnaisotannan perusteella Pihlajaveden alueella rakennuspaikkaa 
kohden on rakennettu 2,06 rakennusta (ks. Liite 2). Oletuksen myötä nykyisten rakennusten 
määrä ja tulevien rakennusten määrä ovat vertailukelpoisia.

Osayleiskaavoista Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaava (1998) on laadittu MapInfo -ohjel-
malla, ja kaava on saatu käyttöön tutkimusta varten kunnalta digitaalisessa muodossa .TAB-tie-
dostoina. Savonlinnan alueen osayleiskaavat on laadittu ilman paikkatieto-ohjelmistoja, ja niin 
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ollen kaavoihin merkityt uudet rakennuspaikat on digitoitu 1:30 000 mittakaavaisilta paperikar-
toilta, jotka on eritelty liitteessä 1. Tutkimusalueen Sulkavan puoleiselle alueelle ei ole laadittu 
osayleiskaavoja, vaan alueella on voimassa ainoastaan joitakin rantakaavoja.

Norpan pesien sijainnista on kerätty paikkatietoa vuodesta 1981 lähtien (Sipilä 1991: 10). 
Luonteeltaan salaiset pesintätiedot on talletettu Metsähallituksen ylläpitämään paikkatietokan-
taan. Kronologisesti täysin aukotonta tilastollista tietoa ei norpan pesinnästä ole saatu. Se joh-
tuu pääasiassa siitä, että heikkoina jäätalvina pesälaskenta on vaikeutunut paljon tai laskennat 
ovat jopa estyneet (Sipilä 1991: 10; Sipilä 2003: 22).

Rantojen rakentuneisuutta olen tässä tutkimuksessa tarkastellut kahden ajankohdan osalta: 
loka-marraskuun vaihteessa 2004 (nykyhetki) sekä oletettuna tulevaisuuden ajankohtana, 
jolloin ranta(osa)yleiskaavat ovat toteutuneet täysinä (tulevaisuus). Norppien pesimätietojen 
osalta huomioitiin nykyhetken tarkasteluajankohtaa edeltävien kolmen edellisen kevään pesien 
sijainnit. Tällä menettelyllä pyrittiin poistamaan laskennassa syntyneet vuosittaiset virheet, pe-
sien vuosittainen esim. tuuli-, jää- ja vedenpinnan olosuhteista johtuva sijaintien heittely sekä 
satunnaiset pesinnän epäonnistumiset, olettaen Sipilän (1990: 19) tavoin, että norppa on pesin-

Kuva 3. Pihlajaveden alueen osayleiskaavat, suluissa kaavan laatinut kunta ja vuosi.
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nässään hyvin paikkauskollinen. Kolmen vuoden pesintää tarkastelemalla saadaan siten melko 
varma kuva siitä, mitkä ovat norppien todellisia pesintäalueita. Tarkasteluajankohdan valintaa 
tuki myös keväiden 2002–04 hyvin onnistuneet pesälaskennat.

Toinen tutkimuskysymys: Miten saimaannorpan esiintyminen on vaikuttanut rantaraken-
tamiseen? 
Tämän tutkimuskysymyksen myötä olen syventynyt menneeseen suunnitteluun eli siihen, onko 
uhanalaisen eliölajin – tässä tapauksessa saimaannorpan – läsnäololla ollut vaikutusta ranta-
alueiden maankäyttöratkaisuihin. Eroaako rantarakentaminen ja -kaavoitus siis niiden Saimaan 
osa-alueiden osalta, joilla saimaannorppa elää niistä osa-alueista, joilla norppaa ei esiinny?

Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista, vertailevaa kaavatarkastelua. Pihlajaveden, 
norpan esiintymisalueen, rantayleiskaavojen ratkaisuja on verrattu Puulan, ”norpattoman” ve-
sistön kaavaratkaisuihin. Vesistöt sijaitsevat samassa maakunnassa, joten vertailualueilla ovat 
lähtökohtina samat alueelliset suunnittelun reunaehdot, kuten tapa laskea muunnetun rantavii-
van pituus sekä kaava-alueille sijoittuvat Natura 2000- sekä rantojensuojeluohjelmat. Vertaile-
van kaavatarkastelun indikaattoreina toimivat vyöhykkeiden mitoitusluvut sekä korvattavien 
rakennuspaikkojen suhteellinen määrä. Edellä mainitut samat reunaehdot mahdollistavat edes 
suuntaa-antavat tulokset, vaikka yleisenä esteenä kaavojen keskinäiselle vertailulle pidetään 
muun muassa luonnonolojen, maiseman ja olemassa olevan rakentamisen luomia erilaisia läh-
tökohtia (ks. Rantojen maankäytön suunnittelu 2005: 92).

Tarkasteltavia kaavoja ovat olleet jo edellä mainittujen Pihlajaveden alueen viiden osayleis-
kaavan lisäksi kaksi Puulan alueen rantayleiskaavaa: Hirvensalmen kunnan Puulan ranta-
osayleiskaava (2000) on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ollessa voimassa ja 
se on hyväksytty 2001. Kaava kattaa keskeiset alueet Puulan eteläosista. Puulan pohjoisosat 
kattaa puolestaan miltei kokonaan Kangasniemen vuonna 2003 vahvistettu, ja MRL:n mukaan 
laadittu Puulan alueen rantaosayleiskaava (2003). Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty Puulan 
Mikkelin puoleisille rannoille sijoittuvat Korpijärven osayleiskaava (2004), joka on vastikään 
hyväksytty kaupunginvaltuustossa MRL:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana sekä 
kaksi vanhempaa kaavaa, Otavan osayleiskaava (Otava 1994) ja Eräiden Suomen valtion ja yk-
sityisten omistamien, Mikkelin maalaiskunnassa sijaitsevien tilojen rantaosayleiskaava (1995), 
jotka on laadittu vanhan rakennuslain aikaan (Kuva 4). Kahden ensiksi mainitun, Puulan alu-
eelle sijoittuvan rantaosayleiskaavan on katsottu olevan tarpeeksi edustavia esimerkkejä Puulan 
alueen kaavoista. Kyseisissä kaavoissa on selkeät mitoitusvyöhykkeet, joiden voidaan katsoa 
edustavan pääasiallisia maankäytön linjauksia Puulan alueella.
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Kuva 4. Puulan alueen sijainti ja osayleiskaavat, suluissa kaavan laatinut kunta ja vuosi.

Kolmas tutkimuskysymys: Miten saimaannorppa on huomioitu Saimaan rantakuntien ran-
tarakentamisen ja -kaavoituksen tavoitteissa? 
Tampereen yliopiston aluetieteen professori Lauri Hautamäki (1991: 157) kuvaili 1990-luvun 
alussa strategisen ajattelun vallanneen alaa aluesuunnittelussa entistä enemmän. Kuitenkin 
Ismo Kinnunen (2001: 127) uumoilee, että kuntien ympäristön suunnitteluun kuuluva koko-
naisvaltaisuus ja pitkän aikavälin strateginen suunnittelu unohtuivat kuntien ympäristöhallin-
non alkuvuosina. Sittemmin strategiatyötä on tehty, mutta mielestäni on kiinnostavaa tietää, 
onko saimaannorppa mukana nykyisissä strategioissa. Mikäli on, niin kuinka kunnat kokevat 
lainsäädännön tukevan saimaannorppaa koskevia tavoitteitaan? Entä onko norppa kirjattu suo-
raan tavoitteisiin vai löytyykö viiksiniekka tavoitteiden takaa? 
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Tutkimusalueella strategisen sekä pitkän aikavälin suunnittelun perustyökaluiksi on tunnistet-
tavissa alla luetellut ja tutkimusongelman näkökulmasta läpikäydyt suunnitelmat ja ohjelmat. 
Tekstianalyysiin painottuvassa tutkimusosiossa on analysoitu Pihlajaveden rantakuntien (Sa-
vonlinna, Punkaharju, Sulkava) sekä kuntien yhteisen toimielimen Itä-Savon kuntayhtymän 
strategioita.

Kuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet käyvät ilmi kunnan talousarviosta ja –suun-
nitelmasta. Näistä jälkimmäinen on voimassa suunnittelukauden, kuitenkin vähintään kolme 
vuotta (KuntaL 65§). Savonlinnan kaupungin osalta tarkasteltavina ovat olleet vuosille 2005 
– 2010 laadittu taloussuunnitelma, joka sisältää toimialojen tiiviit strategiset linjaukset suun-
nittelukaudelle, paikallisagenda sekä Pihlajaveden ranta-alueiden osayleiskaavat ja rakennus-
järjestys. Punkaharjun osalta taloussuunnitelman lisäksi on tarkasteltu Pihlajaveden osayleis-
kaavaa (1998). Sulkavan osalta tarkastelussa ovat paitsi lakisääteinen taloussuunnitelma, myös 
kunnan 1990-luvun lopulla laatima tavoitesuunnitelma, Sulkava 2006 (1997/1998). Kunnassa 
ei ole tehty paikallisagendaa eikä tutkimusalueelle yleiskaavatasoista maankäytön suunnitel-
maa. Viitteitä olen kuitenkin hakenut tutkimusalueen osayleiskaavan linjauksia ja mitoituksia 
pohjustavasta Partalansaaren osayleiskaavatyöstä (ks. Partalansaari OAS 2005).

Kuntien yhteistyön tavoitteita olen analysoinut Itä-Savon kuntayhtymän yhtymäsuunnitelmasta 
sekä elinkeinostrategiasta. Kuntayhtymään kuuluvat paitsi tutkimusalueen kunnat, myös seu-
dun neljä muuta kuntaa (Kerimäki, Enonkoski, Rantasalmi ja Savonranta, joista kolmen jälkim-
mäisen alueella elää myös saimaannorppia).

Analyysin kehyksenä olen työssäni pitänyt Brysonin (1988: 7–8, cit. Sotarauta 1990: 56) jäsen-
telyä strategisen suunnittelun ja pitkän aikavälin suunnittelun eroista. Eroja on löytynyt neljä 
(Taulukko 1). Analysoitujen asiakirjojen perusteella on pyritty selvittämään, onko Pihlajaveden 
rantakuntien suunnittelu Brysonin jäsentelyn mukaan strategista vai pitkän aikavälin suunnit-
telua, onko suunnittelussa nähtävissä merkkejä suunnittelun traditioista ja mikä on saimaan-
norpan rooli tulevaisuuden suunnittelussa. Brysonin jäsentelyn näkökulman avulla pyritään 
saamaan merkkejä siitä, nähdäänkö Pihlajaveden rantakunnissa saimaannorppa rasitteena vai 
voimavarana.
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Taulukko 1. Strategisen ja pitkän aikavälin suunnittelun erot (Bryson 1988: 7–8, cit. Sotarauta 
1990: 56, muokattu).

Neljäs tutkimuskysymys: Antaako lainsäädäntö kunnille mahdollisuuden sovittaa norpan 
ja ihmisen tarpeet Saimaan rannoilla yhteen?
Scott Campbell ja Susan S. Fainstein (1996: 1) kysyvät suunnittelun teorioita käsittelevän 
”Readings in Planning Theory” -teoksensa johdannossa, mikä on suunnittelun rooli alueen ke-
hittämisessä kapitalistisen talouden ja demokratian puitteissa. Campbellin ja Fainsteinin esittä-
män kysymyksen voi nähdä myös lähtökohtana tälle tutkimuskysymykselle – millaiseksi muo-
dostuu suunnittelun rooli saimaannorpan esiintymisalueeseen kohdistuvassa kehittämisessä, 
kun tarkastellaan niitä yhteiskunnan asettamia raameja, joissa suunnittelijat toimivat. Löytyykö 
siis yhteiskunnan määrittämien raamien – lähinnä lainsäädännön – sisäpuolelta suunnittelijalle 
keinoja, joilla norpan ja ihmisen tarpeet voidaan sovittaa yhteen? Maankäytön suunnittelun voi 
lähtökohtaisesti nähdä tähtäävän ihmisen tarpeiden tyydyttämiseen, tämän tutkimuskysymyk-
sen avulla pyrin kartoittamaan myös norpan tarpeiden näkökulmia nykyisessä lainsäädännössä. 
Ohjaako siis lainsäädäntö ja sen ohjeistus sellaiseen rantarakentamiseen, joka tyydyttää ranta-
rakentamisen laadullisetkin tarpeet, ja säilyttää ympäristön sellaisena, että norppa viihtyy myös 
rakentamisen jälkeen alueella? Löytyykö keinoja muuhunkin kuin suojeluun, tässä tapauksessa 
kestävän kehityksen mukaiseen rantarakentamiseen?

Tutkimuskysymykseen olen hakenut vastauksia analysoimalla keskeisimpiä ranta-alueita kos-
kevia lakeja ja niiden toimeenpano-ohjeiden tekstejä. Seuraavassa ovat eriteltyinä paitsi itse 
lait, myös keskeisimmät perusteet niiden ottamiselle tarkasteluun. Neljä ensimmäistä lakia 
nivoutuu kiinteästi konkreettiseen maankäytön suunnitteluun, jälkimmäisillä puolestaan on 
huomioarvonsa ranta- ja vesialueita koskevassa strategisessa suunnittelussa:

Strateginen suunnittelu Pitkän aikavälin suunnittelu

päähuomion 

kohdistuminen
Ongelmien määritys & ratkaisu

Tavoitteiden & päämäärien määritys 

→ niiden muokkaaminen

trendikäsitys

sis. & ulk. ympäristön kriittinen analy-

sointi -> uudet trendit, epäjatkuvuu-

det, yllätykset

vallitsevien trendien jatkuminen

käsitys tulevasta ideaali nykyisen jatkumo

tulevaisuus- 

skenaariot

monenlaisia mahdollisia 

 tulevaisuuksia
yksi todennäköinen tulevaisuus
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Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on keskeisin ranta-alueiden suunnittelua ohjaava laki. 
Vuoden 2000 alussa voimaan tullut uusi MRL vahvisti kunnan asemaa alueensa maankäytöstä 
päättävänä tahona, kun yleiskaavatasoisten kaavojen vahvistaminen siirtyi valtion viranomai-
silta kunnalle. Uusi rakennuslainsäädäntö integroituu paremmin ympäristölainsäädäntöön, 
etenkin luonnonsuojelulakiin. Kaavoituksen koetaan ottavan nyt luonnon monimuotoisuuden 
ja muiden luonnonarvojen säilymisen entistä paremmin huomioon (esim. Ekroos & Majamaa 
2000: 37; Maankäyttö- ja rakennuslain...2002: 13).

Luonnonsuojelulaissa (LSL) on säädetty yleiset perusteet suojelualueiksi, joten muun muassa 
sitä kautta LSL:lla on vaikutuksia alueiden käyttöön. Lain 49§:ssä määritellään Euroopan yh-
teisön lajisuojelua koskevat erityissäännökset – sen myötä LSL säätelee saimaannorpan suo-
jelua erittäin merkittävästi. Toinen keskeinen pykälä on 5§, jossa määritellään lajin suotuisan 
suojelun taso.

Kuntalaki (KuntaL). Kunnilla luonnehditaan olevan kaavoitusmonopoli. Kunnan suunnittelua 
tutkiessa kuntalain rooli on otettava huomioon erityisesti, koska kuntalaki määrittelee muun 
muassa kunnan tehtävät ja nivoutuu 1 §:n kautta käsillä olevaan tutkimusongelmaan pyrkimyk-
sellään edistää kunnan alueella kestävää kehitystä. Vuonna 1996 voimaan tulleen kuntalain, 
kuten myös MRL:n, on katsottu vahvistaneen kunnan asemaa (esim. Heuru 1995: 52).

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVAL). Saimaannorppaan kohdistuvat suun-
nittelun vaikutukset luokitellaan ihmiskeskeisestä näkökulmasta ympäristövaikutuksiksi. Pek-
ka Hokkasen ja Matti Kojon (2003: 8) mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettely on yksi 
ympäristöpolitiikan ohjauskeino, jota käytetään sekä suunnittelun että päätöksenteon välineenä. 
Sen myötä YVA kiinnittyy kuntien suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ympäristövaikutusten ar-
viointi on ollut lakisääteistä vuodesta 1994 lähtien, jolloin säädettiin laki ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä, ns. ”YVA-laki”. Lakia sovelletaan ”hankkeisiin, joista saattaa aiheutua 
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiir-
teiden vuoksi tai joista Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöön paneminen 
edellyttää arviointia” (YVAL 4 §). Ympäristövaikutusten arviointia koskevat EU-direktiivit 
ovat viime vuosina uudistuneet tai lisääntyneet ja vaikuttaneet siten suomalaisen, ympäristö-
vaikutusten arviointia koskevan lainsäädännön kehittymiseen – tekeillä on ns. SOVA-laki, eli 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskeva laki (ks. Suunnitelmien ja 
ohjelmien... 2003: 8–13, Paldanius & Tallskog 2005: 14).
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Vesilaki (VesiL). Saimaannorpan elinympäristö on vesi. Ihmisen liikkumista siinä säätelee vesi-
laki. Se on tämän tutkimuksen yhteydessä tarkasteltavista laeista vanhimpia, peräisin vuodelta 
1961. Vesilainsäädäntö uudistuukin kokonaan lähiaikoina.

Kalastuslaki (KalastusL). Kalanpyydyksiin takertuminen ja sen myötä hukkuminen on suurin 
yksittäinen syy saimaannorppien kuolemiin (Sipilä 2003: 14–15). Näin ollen on perusteltua 
tarkastella, millainen on saimaannorpan rooli kalastusta säätelevässä lainsäädännössä. Kalas-
tuslaki, mutta pyyntirajoituksia koskevia muutoksia lakiin on tullut vuonna 1996.

Maastoliikennelaki (MaastoLL) vuodelta 1996 säätelee moottoriajoneuvojen käyttämistä 
maastossa ja jääpeitteisillä vesialueilla – siis saimaannorpan talviaikaisessa elinympäristössä.

1.4. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät
Olen käyttänyt tässä tutkimuksessa pääasiallisesti kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Joissakin 
osioissa on lähinnä täydentävien kvantitatiivisten menetelmien käyttö on ollut välttämätöntä. 
Lainsäädäntöön ja sen tulkintoihin kohdistuva tutkimuksen osa on toteutettu kokonaisuudes-
saan laadullisin menetelmin, tekstianalyysinä. Osiota täydentävät laadullisiin menetelmiin 
luettavat teemahaastattelut.

Haastatteluja olen käyttänyt täydentämään asiakirjojen, lakien ja lakikommentaarien tulkintaa. 
Haastattelut ovat olleet tyypiltään puolistrukturoituja, niin sanottuja teemahaastatteluja. Kuten 
Sirkka Hirsjärvi ja Helena Hurme (2004: 47) kirjoittavat ”Tutkimushaastattelu” -teoksessaan, 
haastattelun jokin näkökohta on lyöty lukkoon, mutta jotkin muotoutuvat haastattelun myötä. 
Edelleen haastattelut etenivät Hirsjärven ja Hurmeen (2004: 48) kuvaamalla tavalla keskeisten 
teemojen varassa, pääosin ilman yksityiskohtaisia kysymyksiä. Kuntien maankäytön suunnit-
telusta vastaavia henkilöitä haastattelin puhelimitse. Heitä informoin etukäteen tulevasta haas-
tattelusta ja annoin tiedoksi haastattelua koskevat teemat, kuten Hirsjärvi ja Hurme (2004: 64) 
suosittelevat.

Rantojen rakentumisen vaikutuksia saimaannorpan pesimäpaikkojen häiriötekijöiden kehityk-
seen olen puolestaan selvittänyt kvantitatiivisiin menetelmiin kuuluvilla paikkatietotarkaste-
luilla. Analyysissä on saimaannorpan pesäpaikkojen ympärille luoduilla häiriövyöhykkeillä 
leikattu rakennustietokantaa. Leikkaaminen on yksi paikkatietojärjestelmien perusominaisuuk-
sista, jolla luodaan osajoukko alkuperäisestä joukosta. Tämä tapahtuu leikkaamalla toisella 
tasolla tasoa, johon alkuperäinen joukko kuuluu (Johnston 1998: 75). Tässä tarkastelussa on 
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vektorimuotoinen, Pihlajaveden kaikki rantarakennukset sisältävä karttataso on leikattu toisella 
vektorimuotoisella tasolla, joka sisältää pesäpaikkojen ympärille luodut häiriövyöhykkeet. Tie-
dossa on ollut rantavyöhykkeellä sijaitsevien rakennusten määrä Pihlajavedellä, ja kaavoista on 
laskettu uusien rakennuspaikkojen määrä. Jotta lukuja voitaisiin verrata, on ensin saatava sel-
ville, kuinka monta rakennusta keskimäärin sijaitsee jo rakennetuilla rakennuspaikoilla. Uusien 
rakennuspaikkojen määrä on sitten kerrottu saadulla luvulla. Digitaaliselta kartalta suoritetussa 
laskennassa on käytetty satunnaista pisteotantaa.

Nykyisten pesäpaikkojen etäisyys häiriötekijöistä on mitattu hyödyntäen paikkatieto-ohjel-
mistojen manuaalista etäisyyslaskentaa, jolloin koordinaatistoon sidotulta sähköiseltä kartta-
pinnalta on mitattu etäisyydet vesipintoja pitkin lähimpään häiriölähteeseen. Mittaus on tehty 
kymmenen metrin tarkkuudella ja tulokset on luokiteltu 100 metrin luokkiin. Näin on säilytetty 
vertailukelpoisuus aiempiin tutkimuksiin. Saaduille etäisyysluokille on tehty regressioanalyy-
si, jotta saadaan selville korrelaatio pesäpaikkojen sijainnin ja etäisyyden rantarakennuksista 
välillä.

1.5. Tutkimuksen rakenne
Tutkimukseni jakautuu kymmeneen lukuun. Käsillä olevan johdannon jälkeen taustoitan tut-
kimuksen toisessa luvussa sitä, mitä ovat saimaannorpan suojelua ja rantojen suunnittelua 
koskevat globaalit keskustelut sekä linjaukset. Luvussa taustoitetaan myös, millaisia suoria 
ilmenemiä niillä on paikallisella tasolla. Lisäksi käyn läpi globaalin ja paikallisen diskurssiin 
liittyvän ympäristötutkimuksen taustoja maantieteessä – esiin nousevat tutkimuksen keskeisten 
käsitteiden joukkoon kestävän kehityksen ja rantarakentamisen rinnalle myös aluemaantieteel-
linen ja populaatioekologinen perustutkimus.

Kolmannessa luvussa yhteen tutkimuksen keskeisistä käsitteistä, rantarakentamiseen. kestävään 
kehitykseen. Suomalainen rantarakentaminen on puolestaan sekä rakentamisen että hyljepopu-
laatioiden näkökulmasta varsin erityislaatuinen ilmiö: saimaannorppa elää poikkeuksellisen 
lähellä ihmistä muihin sukulaislajeihinsa verrattuna, koska järviemme rannoille on sijoittunut 
runsaasti ihmistoimintaa. Samalla esittelen piirteitä tutkimuksen kannalta keskeisestä paikalli-
sesta toimintaympäristöstä, Saimaasta ja paikallisen näkökulman tuovasta saimaannorpasta.

Tutkimukseni neljännen luvun aiheena on toinen keskeinen käsite, kestävä kehitys. Kestävän 
kehityksen tarkastelu on perusteltua sikäli, että kestävästä kehityksestä kumpuava biodiversi-
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teetin suojelu luo perustan eliölajien suojelulle. Kestävä kehitys luo läpäisyperiaatteensa vuoksi 
myös tutkimuksessa tarkasteltavan suunnittelutasojen välisen jännitteen ja tekee siten suunnit-
telun mittakaavavertailun mielekkääksi.

Viidennessä luvussa syvennyn rantarakentamisen rooliin saimaannorpan pesinnässä (ensim-
mäinen tutkimuskysymys). Kuudennessa luvussa tarkastelen kuntatason tulkintoja ja käytän-
töjä – kuinka saimaannorppa on näkynyt tai tulee näkymään kunnan suunnittelussa. Miten siis 
globaali keskustelu ja arvot ovat konkretisoituneet tai tulevat konkretisoitumaan suunnittelun 
alimmalla tasolla. Tarkastelussa keskittyy alueella tehtyihin osayleiskaavoihin ja strategioihin 
(2. ja 3. tutkimuskysymys). Seitsemännessä luvussa käyn läpi saimaannorpan ja rantarakenta-
misen yhteyden kannalta keskeistä lainsäädäntöä tutkimusongelman valossa. Näin saan hal-
tuun nykytilanteen siitä, millaiset raamit yhteiskunta asettaa kunnan tulevalle suunnittelulle 
saimaannorpan näkökulmasta (4. tutkimuskysymys).

Kahdeksannessa luvussa teen johtopäätöksiä saimaannorpan ja kuntatason suunnittelun vä-
lisestä suhteesta ja yhdeksännessä esitän toimenpide-ehdotuksia sekä aiheita jatkotutkimksille.
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2. GLOBAALIN JA PAIKALLISEN 
KOHTAAMINEN

2.1. Tutkimuksen sijoittuminen maantieteessä
Maantieteilijöitä on kiinnostanut aina ihmisten sopeutuminen erilaisiin oloihin ja ympäristöihin 
– ympäristötutkimuksella onkin maantieteessä pitkä perinne (Lehtinen 2005: 12). Ilmari Hus-
tichin (1979: 38) mukaan jo 1920-luvulla amerikkalaiset maantieteilijät pyrkivät selvittämään 
luonnonympäristön ja ihmisen toimintojen välisiä suhteita. Ari Aukusti Lehtinen (2005: 12) 
puolestaan toteaa, että maantieteellinen ympäristötutkimus jäsentyy nimenomaisesti alueiden 
ja tilojen tutkimuksena. Viime vuosikymmenien aikana maantieteellisessä ympäristötutkimuk-
sessa on päätään nostanut muun muassa biopolitiikan tutkimukseen orientoitunut maantiede 
(Lehtinen 2005: 12–13). Annukka Oksasen (1999: 17) mukaan 1980-luvulta lähtien on tutkittu 
muun muassa sitä, miten ylipaikalliset prosessit ilmenevät paikallisesti. Viimeksi mainitussa, 
niin sanotussa lokaliteettitutkimuksessa, pyrittiin Jouni Häklin (2004: 113) mukaan yhdistä-
mään vanhan, aluekeskeisen aluemaantieteen ja uuden, yleistyksiin pyrkivän yhteiskuntateo-
reettisen maantieteen parhaita puolia. Richard Peetin (1998: 176) näkemyksen mukaan pohjan 
lokaliteettitutkimuksen synnylle loi teollisen yhteiskunnan muuttuminen jälkiteolliseksi. Loka-
liteettitutkimuksessa yritettiin ymmärtää, kuinka kansainväliset ja kansalliset muutokset vai-
kuttivat eri alueilla. Alueen määrittelykin koki muutoksia. Häklin mukaan lokaliteettitutkimuk-
seen liittyi piirre, että hallinnollisia alueita ei pidetty tutkimukseen kelpaavina alueyksikköinä. 
Niiden tilalle kehitettiin lokaliteetin käsite (Vartiainen 1988, cit. Häkli 2004: 113). Lisäksi 
tutkimuskohteena on ollut itse paikallisuus ja paikan merkitys ihmisille. Kuten Oksanenkin 
(2003: 17) mainitsee, on lokaliteettitutkimus jo lähes hävinnyt tieteellisestä keskustelusta. Sen 
sijaan globalisaatio on Häklin (2004: 178–179) mukaan yksi maantieteen postmodernin tutki-
mussuuntauksen aihekentistä.
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Jälkiteollisen yhteiskunnan syntyyn liittyy myös voimistunut ympäristötietoisuus. Ympäristö-
vallankumouksen mukanaan tuoma ympäristötieteiden kentän muodostuminen on tuonut mu-
kanaan myös entistä monitieteisemmän ja päällekkäin menevän ympäristötutkimuksen. Kuten 
Ilmo Massa (1991: 69) jo 90-luvun alussa totesi: ”[ympäristötieteiden] kentän hallinnasta käy-
dään enemmän tai vähemmän avointa taistelua”. Monitieteisyys korostuu myös biodiversitee-
tin tutkimusohjelma FIBREn kansallista vaikuttavuutta ruotineessa arvioinnissa. Esimerkiksi 
Merja Otronen ja Juhani Tirkkonen (2002: 13) kirjoittavat muun muassa, että ”monitieteinen 
lähestymistapa on keskeisellä sijalla biodiversiteetin tutkimuksessa, koska yhteiskunnallinen 
päätöksenteko vaatii tuekseen laajaa asiantuntemusta. Siksi biodiversiteettitutkimuksessa tulisi 
yhdistää niin taloudellista, sosiaalista kuin biologistakin tietoa”. 

Ismo Kinnunen (2001: 46) ei pidä puolestaan mitään tieteenalaa etuoikeutetumpana edusta-
maan ympäristö-yhteiskunta –kokonaisuuden asiantuntijuutta. Hän kuitenkin harmittelee, että 
maantiede ei ole poikkitieteellisenä ja fragmentoituneena tieteenalana kyennyt pitämään luon-
tolähtöistä ympäristönäkemystään riittävän painokkaana kriteerinä yhteiskuntasuunnittelulle 
sosioekonomisten kriteerien rinnalla. Hän jatkaa, että maantiede on jäänyt syrjään omimmalta 
paikaltaan, luonnon- ja yhteiskuntatieteiden rajalta. Yhteiskunnan ekologisaatio kuitenkin 
nostaa maantieteelle ominaisen kysymyksenasettelun entistä tärkeämpään asemaan (Kinnunen 
2001: 27, 47–48). 

Ympäristöön kohdistuneita yhteiskunnan linjauksia, periaatteita sekä toimintoja, eli ympä-
ristöpolitiikkaa, on siis tutkittu monilla tieteen saroilla, Suomessa useimmiten sosiologiassa, 
mutta myös politiikka- ja hallintotieteissä (Söderman 1999: 2–4). Ari Lehtinen (2005: 12) 
toteaakin, että pyrkimyksiä ihmisen ja luonnon sekä alueellisen vuorovaikutuksen ymmär-
tämiseen ilmenee muillakin tieteenaloilla kuin maantieteessä. Ympäristötutkimuksen saralla 
erottuu selkeimmin Suomessa ympäristösosiologia, jossa tunnistetaan kaksi keskeistä suun-
tausta: riskiyhteiskuntateoria ja ekologinen modernisaatio. Ekologinen modernisaatio, pyrkii 
Tarja Södermanin (1999: 2–4) mukaan muuttamaan yhteiskuntaa ympäristöystävällisemmäksi. 
Sitä on myös luonnehdittu synonyymiksi kestävälle kehitykselle. Tarkasteltaessa kestävälle 
kehitykselle alisteista luonnon monimuotoisuutta ympäristöpoliittisena käsitteenä, Söderman 
(1999: 9) luonnehtii suunnittelumaantieteen näkökulmaa hedelmälliseksi. Hän toteaa, että 
”alueiden välisten suhteiden tarkastelu on tarpeen niin tietyllä aluetasolla kuin eri aluetasojen 
välilläkin, jotta ymmärretään luonnon monimuotoisuuden monimutkaista kokonaisuutta.” Siten 
suunnittelumaantieteen näkökulmasta luonnon monimuotoisuuden tutkimuksessa tarkastellaan 
aluejärjestelmän monilla tasoilla muuttuvaa luontoa ja ihmisen toimintaa. 
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Annukka Oksanen (2003) on käyttänyt maantieteen alueellista näkökulmaa selvittäessään 
Natura-verkoston perustamisesta aiheutunutta konfl iktia. Myös käsillä olevassa tutkimukses-
sa alue määrittää tutkittavaa aihetta; saimaannorpan esiintyminen vain ja ainoastaan Saimaan 
vesistössä antaa tutkimukselle lähtökohdaksi luontevasti Saimaan vesistön. Tutkimus siis koh-
distuu tiettyyn alueeseen. Näin ollen yhdeksi keskeisimmäksi käsitteeksi tässä tutkimuksessa 
nousee aluemaantiede, jonka tavoitteen Kalevi Rikkinen (1994: 4) on määritellyt seuraavasti: 
”Aluemaantieteen keskeinen tavoite on kuvata ja selittää alue niin, että otetaan huomioon kaik-
ki alueen sijaintisuhteisiin vaikuttavat tekijät sekä niiden välinen vuorovaikutus”. Jouni Häkli 
(2004: 23) muotoilee aluemaantieteen toisella tapaa: ”Pyrkimys tietyn rajatun tilan eli alueen 
sosiaalisten ja luonnonilmiöiden muodostaman kokonaisuuden kuvaamiseen siten, että tuon 
kokonaisuuden alueellista yhteyttä korostetaan.”

Tutkittavaa ilmiötä – saimaannorpan ja suunnittelun kohtaamista – määrittävät myös saimaan-
norpan ne ominaispiirteet, jotka ovat suunnittelun kannalta relevantteja. Näin ollen tiedot lajin 
käyttäytymisestä ja oleellisimmista ominaispiirteistä tärkeitä. Niitä tarjoaa populaatioekologia, 
joka on ”populaation koon ja tiheyden muutoksia sekä populaation sisäisiä laadullisia muutok-
sia ja niiden syitä tutkiva tiede” (Tirri et al. 1993: 391) (Kuva 5).

Kuva 5. Tutkimuksen keskeisten käsitteiden suhde toisiinsa.
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2.2. Globalisaatio, kunnan suunnittelu ja saimaannorppa

2.2.1. KUNNAN SUUNNITTELU GLOBALISOITUVASSA MAAILMASSA

Saimaan ranta-alueiden suunnittelu kiinnittyy kansainväliseen kontekstiin entistä tiiviimmin 
globalisaation myötä. Globalisaatiossa mannerten väliset sosiaalisten vuorovaikutusten virrat 
ja käytännöt lisääntyvät, rajat poistuvat sekä vapaa kilpailu lisääntyy, kun muun muassa tuo-
tannontekijät suuntautuvat edullisimmiksi katsomilleen alueille (Juntunen 2003: 28; Held & 
McGrew 2005: 9). Globalisoituvassa maailmassa pääomat liikkuvat entistä vapaammin, kuten 
myös työväestö – liikkeelle panevana voimana on Antti Saartenojan (2004: 69) mukaan en-
sisijaisesti monikansallisten yritysten rajoista piittaamaton operointi. David Held ja Anthony 
McGrew (2005: 15) arvelevat globalisaation puolustajien ja vastustajien näkökulmia avaavassa 
kirjassaan, että rajojen merkityksen vähetessä varsinkin kansallisvaltioita luonnehtiva alueel-
lisuuden periaate kyseenalaistuu – sen ei nähdä häviävän, mutta se muotoutuu uudenlaiseksi 
syntyvien globaalien alueiden ja kaupunkien myötä. Yhä alemmat tasot kiinnittyvät suoraan 
kansainvälisiin prosesseihin ilman kansallista välitasoa. 

Kansainvälistyvän talouden ensisijaisena edellytyksenä Euroopassa pidetään suurten ja glo-
baaliin kilpailuun kykenevien metropolialueiden kehittämistä (Saartenoja 2004: 68). Euroopan 
komission julkaiseman, EU:n alueellista tulevaisuutta visioivan ESDP -asiakirjan (European 
Spatial Development Perspective) ensimmäinen päätavoite onkin ”tasapainoisen ja monikes-
kuksisen kaupunkijärjestelmän luominen sekä kaupungin ja maaseudun välisen suhteen uu-
distaminen” (ESDP 1999: 19). Schmidt-Thomén (2002: 14) mukaan tasapainon tavoite liittyy 
ensisijaisesti kaupunkijärjestelmään, maaseutualueet (kuten Itä-Suomi) kytketään mukaan 
kumppanuuden avulla. Vaikka Euroopan perspektiivistä tarkasteltuna Itä-Suomi, jossa Saimaan 
rantakunnat sijaitsevat, on pääasiassa maaseutua, ihmisistä suurin osa asuu ja työskentelee kau-
punkiseuduilla (Eskelinen & Niiranen 2002: 98). Sisäasiainministeriön aluekeskusohjelma voi-
daan nähdä Heikki Eskelisen ja Kimmo Niirasen tavoin linjavalintana; aluekeskusohjelma on 
ESDP:n kansallinen sovellus, jonka mukaan kullakin alueella tulisi olla keskuskaupunki. Täl-
löin maaseutualueet olisivat vain periferioita suhteessa omaan keskuskaupunkiinsa. He epäi-
levät, onko näiden ”keskuskaupunkien” kaupunkiseuduilla Itä-Suomessa kuitenkaan tarpeeksi 
resursseja menestyvien tuotannonalojen kasvupohjaksi. ESDP -asiakirjan voi tulkita linjaavan 
aluekehitystä, ja siinä voi nähdä viitteitä norppakuntien tulevaisuuden rooleihin. Eskelisen ja 
Niirasen periferia-tulkinnan myötä herääkin kysymys, onko tulevaisuudessa Saimaan rantakun-
nissa edes nykyisiä voimavaroja ottaa saimaannorppa suunnittelussa huomioon.
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Muun muassa väestökehitys ei paranna näkymiä – Etelä-Savo, jossa tämän tutkimuksen kunnat 
sijaitsevat, on heikon väestökehityksen maakunta (Vihriälä & Volk 2003: 191). Ajeet Mathur 
(2001: 21) näkeekin vähäisen väestön määrän yhtenä suurimmista ongelmista tarkasteltaessa 
suomalaisten kuntien mahdollisuuksia selvitä itsenäisinä lähitulevaisuudessa. Mathurin mukaan 
maankäytölliset kysymykset voitaisiin ratkoa vain yli 5000 hengen suuruisissa hallinnollisissa 
yksiköissä. Tätä ajatusta soveltaen tarkastelluista alueista Sulkavan ja Punkaharjun kunnat ovat 
alle 5000 asukkaan kuntina liian pieniä maankäyttökysymysten ratkomisten kannalta.

Saimaan rantakunnat joutuvat painimaan globalisoituvan maailmantalouden kanssa entistä 
enemmän ja kamppailemaan toimeentulostaan paitsi maailman muiden alueiden kesken, myös 
toistensa kanssa (Sairinen et al. 1999: 197; Talvitie 2000: 78). Suomessa valtiojohtoisia suun-
nittelujärjestelmiä on purettu ja muun muassa kunta- ja rakennuslainsäädännön uudistuksilla ja 
niihin hallinnon muutoksilla on siirretty päätösvaltaa yhä enemmän kuntatasolle. Tämä ilmen-
tää jo pitkään Euroopassa vallinnutta suuntausta hajauttaa päätöksentekoa keskushallinnosta 
alaspäin – kehitystä tukee myös EU:n subsidiariteetti- eli läheisyysperiaate (Kosonen 1998: 
193; Sairinen et al. 1999: 200–209).

Esko Juntunen (2003: 52) kirjoittaa, että menestyäkseen kuntien on hyödyttävä erikoistumisesta 
ja joustavista tuotantomuodoista ja niiden on kyettävä verkottumaan niin sisäisesti kuin ulkoi-
sestikin. Suuret kunnat verkottunevat tulevaisuudessa kansainvälisesti, pienet taas keskenään 
(Sairinen et al. 1999: 210). Pienempien kuntien verkottumisesta selkein esimerkki lieneekin 
palveluiden tuottaminen yhdessä muiden kuntien kanssa. Tätä varten on perustettu usein maa-
kuntien liittojen rinnalle kuntayhtymiä – kuten Itä-Savon kuntayhtymä, johon tutkimusalueen 
kunnat kuuluvat – joiden toiminnan tavoitteina voivat palvelutuotannon lisäksi olla muun mu-
assa seudun edunvalvonta, aluepolitiikka tai yhteisistä suunnitteluhankkeista huolehtiminen. 
Kuntien haasteena on pitää kiinni yrityksistään, työpaikoistaan sekä kunnallisveroa maksavista 
asukkaistaan tilanteessa, jolloin väki valuu maaseudulta Etelä-Suomen kasvukeskuksiin (vrt. 
Rantanen 2004). Myös mökkiläisiä halutaan – heillä on merkitystä kuntien taloudelle. He 
tuovat kuntaan kiinteistöveroja, maksavat palvelumaksuja ja lihottavat välillisesti kunnan ve-
rotulopottia tekemillään tavaroiden ja palveluiden ostoilla (Huttunen 1998: 12; Kaupungin ja 
maaseudun… 2002: 28–29). Myös kestävän kehityksen tavoite nousee esille maaseutualueiden 
autioitumisen yhteydessä – on katsottu, että autioituvien alueiden infrastruktuurin hyödyntä-
minen loma-asutuksen yhteydessä edistää kestävän kehityksen kaikkia osa-alueita (Rantojen 
maankäytön suunnittelu 2005: 75). Etelä-Savossa nähdäänkin, että loma-asutuksella on suuri 
merkitys alueen taloudelle ja sitä pyritään edelleen lisäämään – Etelä-Savo haluaa profi loitua 
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Suomen vapaa-ajan asumisen ykkösmaakunnaksi (Miten kylä? 2001: 6–15, Vapaa-ajan asumi-
sen... 2003: 3).

Edellä esitettyihin haasteisiin pyritään kunnissa vastaamaan miltei keinolla millä hyvänsä. 
Mutta lukeutuuko ”keinopalettiin” valttina hyvä elinympäristö, esimerkiksi puhdas Saimaa? 
Millaiseksi Saimaan rantakunnat kokevat järvialueen merkityksen kuntien välisessä kilpailus-
sa? Ymmärretäänkö Saimaan alueen puhdas luonto vetovoimatekijänä? Ympäristöministeriön 
oppaassa ”Rantojen maankäytön suunnittelu” (2005: 14) todetaan, että ”rantojen hyödyntämi-
nen koko kunnan kehittämisessä edellyttää strategista otetta ja sitä, että kunnassa tietoisesti 
pohditaan rantojen merkitystä kunnan toiminnalle ja vetovoimaisuudelle”. 

Euroopan unionissa – jonka yksi perusperiaatteista on ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuminen 
– voisi kuvitella olevan kysyntää asuin- tai loma-asuinalueille puhtaassa ympäristössä. Esko 
Juntunen (2003: 62) arvioi, että maailmalla ihmisiä jo muuttaa saastumisen myötä pois omilta 
asuinsijoiltaan. Juha Talvitie (2000: 77) on puolestaan todennut, että laadukkaista asuinalueista 
muodostuu jatkossa kilpailuvaltteja kunnille. Ulkomaalaisia ei rantatonttien ostossa kuitenkaan 
ole vielä sankoin joukoin näkynyt, kuten Astikainen (2000) toteaa. Kauppa on ollut pikemmin-
kin verkkaista ulkomaalaisomistuksen vapauduttua 1993. Sen sijaan pääsääntöisesti puhtaassa 
elinympäristössä asuvat suomalaiset haikailevat luonnon läheisyyteen, mieluiten pientaloihin 
(Kaupungin ja maaseudun…2000: 16, Lönnqvist 2003: 198).

Maaseutukunnissa halutaan uskoa laatutekijöihin. Maaseudulla on jo nyt enemmän vapaa-ajan 
asukkaita kuin vakituisia asukkaita. Kaupungistumisen kiihtyessä maaseutukunnissa toivotaan 
laajasta vapaa-ajan asumisesta maaseudun pelastajaa; vapaa-ajan asukkaita ja muita kaupunki-
laisia houkutellaan kuntiin asukkaiksi. Etätyömahdollisuuksien kehittyminen, kasvukeskusten 
läheiset maaseutualueet sekä uudet toimialat näyttäytyvät vetovoimatekijöinä. Odotetaan, että 
toimeentulo saadaan yhä useammin luonnosta ilman päivittäisi työmatkoja kasvukeskukseen. 
Loma-asunnoilta tehtävään etätyöhön on jo selvää halukkuutta. Perinteisen maaseutumatkailun 
rinnalle on nousemassa ”luontoyrittäjyys”, johon kuuluu sekä matkailutoimintaa että luonnon-
tuotteiden jalostusta. Halua maaseudulle muuttoon ovat osoittaneet varsinkin pian eläkkeelle 
jäävät suuret ikäluokat. Loma- tai vapaa-ajan asuntona toiminut mökki muuttuu yhä useammin 
ykkösasunnoksi kaupunkiasunnon jäädessä samanaikaisesti kakkosasunnoksi. Katseet suun-
tautuvat myös useasti rannoille – asuinpaikaksi halutaan nimenomaan rantatontti (Vakituisen 
asumisen... 2000: 5, 23–24, Miten kylä? 2001: 16, Vihinen 2002: 107).
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Maaseudun kehittämisen mahdollisuuksia ja maallemuuttopotentiaalia 1990-luvun alussa tutki-
neen Merja Haliseva-Soilan (1993: 106) mukaan potentiaalisten maallemuuttajien keskuudessa 
tärkeimpänä asiana maaseudulla asumisessa pidetään vesistöjen läheisyyttä. Rannan lähei-
syyteen hakeutuminen on havaittu myös ns. paluumuuttajien keskuudessa, jotka eivät muuta 
takaisin kotitiloilleen, vaan rakentavat mieluimmin uuden asuinrakennuksen rannalle vanhan 
tilan läheisyyteen (Vakituisen asumisen... 2000: 5, 23–24). Näiden näkökulmien perusteella on 
otaksuttavaa, että rannoille syntyy entistä enemmän maankäyttöpaineita. Tätä tutkimusta varten 
haastateltu Kuntaliiton yliarkkitehti Ritva Laine (2005) kuitenkin suhtautuu edellä esitettyyn 
näkemykseen tulevasta kehityksestä varsin skeptisesti. Hänen mukaansa muuttotappiokunnat 
”eivät saa asutusta rannoilleen mittavassa määrin”. Hän myös kantaa huolta toteutuvan kehi-
tyksen laadusta: ”Sijoittuuko vähä rantarakentaminenkaan hyvin?”

2.2.2. GLOBAALIN JA PAIKALLISEN DISKURSSI SAIMAANNORPAN SUOJELUSSA

Tämän työn kannalta olennainen globalisaation piirre on ollut maailmantalouden globalisoitu-
minen, mutta myös ympäristöpolitiikan kansainvälistyminen. Globaalien ympäristöongelmien 
tunnistamisen (ja tunnustamisen) sekä politiikan toimintakentän kansainvälistymisen myötä 
ovat syntyneet myös globaalit ympäristösopimukset (ks. esim. Kosonen 1998: 187).

Saimaannorpan suojelun tavoitteiden voidaan nähdä lähtevän globaalilta tasolta. Lajin suojelun 
tarpeet ovat nousseet esille erilaisissa kansainvälisissä yhteyksissä: saimaannorpan suojelu liit-
tyy kiinteästi kansainvälisen yhteisön tavoitteisiin säilyttää maapallolla mahdollisimman runsas 
luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti. Tosin lajitason tarkastelussa täytyy huomioida se, 
että saimaannorpan suojelutarpeen tuominen globaaliin keskusteluun on lähtenyt kansalliselta 
tasolta – ensiksi Suomessa on todettu saimaannorpan olevan uhanalainen eliölaji ja sen jälkeen 
asia on tuotu kansainväliseen tietoisuuteen. 

Jyväskylän yliopiston ympäristösosiologian tutkija Matti Nieminen (2003: 146) toteaa, että 
”luonnonsuojelussa globalisoitumiskehitys kiteytyy tätä nykyä ennen kaikkea biodiversiteetin 
käsitteeseen”. Tätä näkemystä tukee se, että Rion biodiversiteettisopimus astui Suomessa voi-
maan vuonna 1994 ja 1996 säädetyssä uudessa luonnonsuojelulaissa ensimmäisenä mainitaan 
juuri luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Rion sopimuksen kahdeksannessa artiklassa 
linjataan periaatteita ”in situ” –suojelulle, eli lajien suojelulle luontaisessa elinympäristöissään. 
Rion sopimus on kuitenkin luonteeltaan niin sanottu puitesopimus, josta puuttuvat yksityis-
kohtaiset määräykset siitä, kuinka sopimuksen velvoitteet hoidetaan (Hyttinen 2004: 8). Jukka 
Pekka Tolvanen (1998: 111) näkee ympäristöoikeudellisesta näkökulmasta ongelmaksi sen, 
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että sopimusta täytäntöön panevat kansalliset asetukset eivät huomioi monimuotoisuutta, vaan 
säädökset rajoittuvat usein vain joihinkin monimuotoisuuden osiin, ”lähinnä niihin, jotka ovat 
häviämisvaarassa”.

Biodiversiteettisopimuksen toteuttamiseksi on Rion kokouksen jälkeen pyritty kehittämään 
”työkaluja”. Aluesuunnittelun näkökulmasta mielenkiintoisin ja merkittävin lienee ”Ecosystem 
Approach” (ekosysteemilähestymistapa), joka syntyi biodiversiteettisopimuksen osapuoliko-
kouksessa (Conference of the Parties) toukokuussa 2000 Keniassa (Bennett 2004: 1). Hillary 
Masundiren (2004: ii) mukaan lähestymistapaa voidaan käyttää etsiessä tasapainoa suojelun 
ja biodiversiteetin käytön välillä niillä alueilla, joilla on useita resurssien käyttäjiä ja tärkeitä 
luonnonarvoja. Lähestymistapa siis mahdollistaisi kokonaisvaltaisuuden ja lisäisi monimuo-
toisuuden suojelun tehokkuutta. Ekosysteemillä ei tässä yhteydessä tarkoiteta ekosysteemiä 
perinteisessä biologisessa mielessä, vaan ”käsitteellä viitataan hallinnollisesti määriteltäviin 
ekosysteemi- tai luonnon kokonaisuuksiin. Lähestymistapaa voidaan soveltaa esimerkiksi 
valuma-alue- tai kuntakohtaisesti tai laajimmillaan kansainvälisissä, yli valtakuntien rajojen 
ulottuvissa hankkeissa” (Jäppinen et. al 2004: 7–8). Lähestymistapaa on sovellettu jo ennen 
kuudetta, huhtikuun 2002 Haagin kokousta. Valmistelevissa työryhmissä linjattiin biologisen 
diversiteetin käytön kestävyyden ”käyttöohjeita”, toisin sanoen sitä, miten biodiversiteetin kes-
tävä käyttö on mahdollista. Näistä ohjausluontoisista periaatteista voi poimia muutamia, jotka 
korostuvat aluesuunnittelun näkökulmasta katsoen. Kestävä käyttö toteutuu, mikäli hallitukset 
delegoivat oikeudet, vastuun ja kirjanpidon niille, jotka hoitavat/käyttävät biologisia resursseja. 
Lisäksi painotettiin sitä, että kaikilta hallinnon tasoilta tulee löytyä toimintaa tukevia politiikan 
linjauksia, lakeja ja instituutioita – näiden täytyy myös toimia keskenään ja tiedon tulee välittyä 
paikallistasolta kansallisen kautta kansainväliselle tasolle ja toisin päin (UNEP 2002: 21–25).

 Rion biodiversiteettisopimuksen tavoitteet jakaantuvat siis kahtia: paitsi itse biodiversiteetin 
suojeluun, myös sen kestävään käyttöön, jota muun muassa ekosysteemilähestymistavalla pyri-
tään edistämään. Luonnonvarojen kestävän käytön voi Jukka Pekka Tolvasen (1998: 67) nähdä 
sisältyvän biodiversiteetin suojeluun, mutta Rion sopimus tekee kuitenkin tämän jaon (Biolo-
gista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, 1 artikla).

Suojelun lähtökohdista on luotu toinen, vanhempi ”in situ” -suojelua ajava sopimus. Vuonna 
1975 solmitun ”Yleissopimuksen Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä nii-
den elinympäristön suojelusta”, eli niin kutsutun Bernin sopimuksen voi nähdä ajavan globaa-
leista lähtökohdista saimaannorpan suojelua – norppa on kirjattu sopimuksen toiseen liitteeseen 
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(täysin rauhoitetut eläinlajit) (de Jong et al. 1997: 33, Wilson et al. 2001: 337). Suomessa sopi-
mus on astunut voimaan 1.4.1986 (Asetus 29/1986). Bernin sopimus on ollut yhtenä lähtökoh-
tana Rion sopimuksen henkeä noudattavaa EU:n luonnonsuojelusääntelyä luotaessa (Oksanen 
2003: 44–45).

Saimaannorpan suojelu Euroopan unionissa perustuu pitkälti EU:n luontodirektiiviin (92/43/
ETY) ja Natura 2000-suojelualueohjelmaan. Luontodirektiivillä (jota kutsutaan myös habitaat-
tidirektiiviksi tai elinympäristödirektiiviksi) pyritään toteuttamaan edellä esiteltyjen Rion sekä 
Bernin sopimusten päämääriä (Tolvanen 1998: 96). Direktiivin neljännessä liitteessä on eritelty 
yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua. Liitteen lajei-
hin kuuluu myös saimaannorppa. Natura 2000 -verkoston alueet puolestaan tarjoavat suojelu-
toimille alueet, eli SAC-alueet (Special Areas for Conservation). Osalle lajeista on direktiivin 
mukaan osoitettava näitä SAC-alueita (Lajien suojelu... 2005). 

EU:n suojelupolitiikan raameja määrittävät Rooman sopimus sekä EU:n ympäristönsuojelun 
toimintaohjelmat. Euroopan unionin politiikkaan ympäristönsuojelu oli tullut jo 1970-luvulla. 
Rooman sopimukseen lisättiin Brundtlandtin komission raportin julkaisemisen aikoihin vuonna 
1987 artikla 130 r, jossa unionin ympäristöpolitiikan tavoitteet listattiin (Oksanen 2003: 43). 
Luonnonsuojelu nousi tärkeäksi Tolvasen (1998: 92–93) mukaan EU:n viidennessä, vuosia 
1993–2000 koskeneessa ympäristönsuojelun toimintaohjelmassa (Euroopan unioni 2005). 
Sen yksi painopistealueista oli luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Nyt voimassa ole-
van EU:n kuudennen ympäristöohjelman yksi neljästä toiminta-alasta on luonto ja biologinen 
monimuotoisuus. EU:n kestävää kehityksen täytäntöönpanoa puolestaan linjaa Göteborgissa 
2001 luotu EU:n kestävän kehityksen strategia, jonka mukaan taloudellisen kasvun, sosiaali-
sen yhteenkuuluvuuden ja ympäristönsuojelun täytyy kulkea käsi kädessä (Euroopan komissio 
2001).

Saimaannorppa on huomioitu myös kansainvälisten ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen erilaisis-
sa uhanalaisten eliölajien listauksissa. Näistä tärkein lienee Kansainvälisen luonnonsuojeluliit-
to IUCN:n nk. ”Punainen kirja”, jolla sen statukseksi on viimeisimmässä arvioinnissa vuonna 
1996 määritelty ”endangered”. Saimaannorppa otettiin listalle vuonna 1966 (Veijonen 1984: 
19, Hyvärinen et al. 2004: 110, IUCN... 2004).

Muun muassa näiden sopimusten ja toimintaohjelmien voi katsoa muodostavan globaalin taus-
tan saimaannorpan suojelulle, joka konkretisoituu kansallisella tasolla lakien ja kansallisten 
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toimintaohjelmien toimeenpanon myötä. Suomella on kansainvälinen vastuu saimaannorpan 
säilyttämisestä (Suomen… 2004). Tuo vastuu ilmenee myös Suomen perustuslaissa, jossa tode-
taan, että ”vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille” (PerustusL 20 §). 

Paikalliselle tasolle laskeuduttaessa korostuu jo edellä mainittu, ekosysteemilähestymistavan 
soveltamista valmistelevan työryhmän käsitys ehdosta kestävä käytön toteutumiselle: vastuu on 
delegoitava niille, jotka hoitavat/käyttävät biologisia resursseja. Saimaannorpan näkökulmasta 
kansallisen tilanteen voi katsoa olevan suotuisa, kuten Joensuun yliopiston Karjalan tutkimus-
laitoksen tutkija Eija Moisseinen (1998: 129) on tutkimuksessaan todennut. Tutkimuksen mu-
kaan suomalaiset kannattavat saimaannorpan suojelua. Pihlajaveden asukkaista suuri osa (87 
%) on halukkaita noudattamaan suojelun mukanaan tuomia norppa-alueiden käyttöä koskevia 
rajoituksia. Näin ollen vaikuttaa siltä, että lähtökohdat sellaiselle rantarakentamiselle, joka ot-
taa huomioon saimaannorpan uhanalaisuuden eliölajina, ovat olemassa. Kysymys onkin vain 
siitä, millaiset toimintaraamit lainsäädäntö, sen ohjeistus ja tulkinnat antavat ranta-alueiden 
suunnittelijoille – ja miten asiaan suhtautuvat ne toimijat, joille Rion sopimuksen toteutusta 
valmisteleva työryhmä suosittaa vastuun antamista? Selvitettäväksi nouseekin, mikä on alin 
taso, jolle annettaisiin vastuu luonnonvarojen, tässä tapauksessa saimaannorpan, hallinnas-
ta (vrt. Shepherd 2004: 2). Mikäli valitaan yksi aluetaso, voi olla pelättävissä, että huomio 
kiinnittyy liikaa yhteen tasoon. Graham Haughton ja Dave Counsell (2004: 137) näkevät sen 
epäedullisena alueiden ja kestävän kehityksen suhdetta pohtivassa artikkelissaan. He esittävät, 
että yhden tason sijaan huomio pitäisi kiinnittää siihen, kuinka asiat vaikuttavat jatkuvasti eri 
tasojen välillä. Voiko Haughtonin ja Counsellin ajatukset tulkita siis siten, että työnnettäessä 
tietyt asiat yhdelle tasolle, ne voidaan unohtaa? Aluetasojen rooli suunnittelussa ei siten liene 
merkityksetöntä saimaannorpan näkökulmasta tarkasteltuna. Periaatteelliset suunnittelu- ja 
suojelupäätökset tehdään kansallisella tasolla, mutta toimet konkretisoituvat kuntatasolla, 
mikä johtuu kunnilla hallussaan olevasta kaavoitusmonopolista. Ympäristökeskukset taas ovat 
valtion viranomaisina seurantavastuussa kuntien maankäytön suunnittelussa. Kohtaavatko sai-
maannorppaa koskevat globaalit ja paikalliset intressit siis rantojen suunnittelussa? 
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3. RANTARAKENTAMINEN 
 SAIMAALLA

3.1. Rantarakentaminen käsitteenä
Rantoja haluavat käyttää muun muassa loma-asutus, satamat, liikenne, teollisuus, uitto, voima-
laitokset sekä suojelu. Näistä ensiksi mainittu on yleensä pääasiallisesti esillä rantojen rakenta-
mista käsiteltäessä. 

Tämä tutkimus tarkastelee saimaannorpan esiintymisalueen rantoihin kohdistuvia maankäyttö-
intressejä. Tutkimus ei siis rajaudu pelkästään rantakaavoitukseen, jolla yleensä ohjataan ran-
noille sijoittuvien loma- ja vapaa-ajan asumisen rakentamista, vaan tarkastelussa huomioidaan 
muutkin ranta-alueille kohdistuvat maankäyttöpaineet. Näin ollen tässä yhteydessä rantaraken-
taminen käsitteenä sisältää myös rantakaavoituksen. Samoilla linjoilla on myös voimassa oleva 
lainsäädäntö, jonka mukaisesti ”rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaa-
vaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen 
osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena” (MRL 72§).

Rannoille rakentaminen, siis rantarakentaminen, vaikuttaa ympäristöön, luontoon ja maise-
maan. Lainsäädännössä aluetta, jolle sijoittuvalla rakentamisella on välittömiä vaikutuksia 
vesistöön sekä rantaluontoon ja maisemaan, kutsutaan rantavyöhykkeeksi. Vyöhykkeen mää-
rittelyllä lainsäädännössä pyritään varmistamaan maankäytön suunnitelmallisuus. Vyöhykkeen 
syvyys vaihtelee muun muassa maaston muodoista ja kasvillisuudesta riippuen. Rantaviivasta 
lukien se on yleensä noin 100 metriä, maksimissaan kuitenkin noin 200 metriä (HE 79/1996, 
Jääskeläinen & Syrjänen 2003: 21).
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Kun rannan lähialueella on odotettavissa rantaan tukeutuvaa rakentamista, on rakentamisen 
ja alueen muun käytön suunnittelu tarpeen. Näin määriteltyä aluetta kutsutaan ranta-alueeksi. 
Ranta-alue ulottuu syvemmälle kuin varsinainen rantavyöhyke, niin pitkälle kuin rakentaminen 
tukeutuu vesistön käyttöön tai verovoimaan. Usein ranta-alueen on arvioitu ulottuvan noin 200 
metrin päähän rantaviivasta (Ekroos & Majamaa 2000: 327; Rantojen maankäytön suunnittelu 
2005: 22–23) (Kuva 6). Jääskeläisen ja Syrjäsen (2003:12) sekä Ekroosin ja Majamaan (2000: 
327) mielestä ranta-alue ulottuu sisämaahan niin pitkälle kuin asutus vaikuttaa vesistöön.

Tässä tutkimuksessa rantarakentaminen ymmärretään siis kummallakin, sekä rantavyöhykkeel-
lä että ranta-alueella tapahtuvaksi rakentamiseksi. Paikkatietoanalyysien pohjana on rantavyö-
hykkeen syvyydeksi määritelty 200 metriä.

3.2. Rantarakentamisen kehitys
Vesistöt ovat ohjanneet aina suomalaisen asutuksen sijoittumista. Kaupunkien sijoittuminen 
hyville satamapaikoille sekä koskien syntynyt teollisuus ovat tunnettuja esimerkkejä. Järvi- ja 
merialueet puolestaan ovat tarjonneet toimeentulomahdollisuuden niin rannikon kuin sisä-
vesienkin rantojen asukkaille. Nykypäivän rantarakentamista vahvasti leimaava vapaa-ajan 
asutus alkoi muodostua maailmansotien välissä, vaikka ensimmäiset kesähuvilat nousivat ran-
nikkokaupunkien lähistöille jo 1700-luvulla. Varsinainen kesämökkibuumi käynnistyi toisen 
maailmansodan aikana, kiihtyen aina 1990-luvun alun lamaan asti. Vaikka nykyään mökkejä 
rakennetaan vähemmän kuin nousukauden huippuvuosina, nousee mökkien käyttöaste koko 
ajan (Rantojen maankäytön suunnittelu 2005: 9–11). Vesistöjen merkitys suomalaiselle olikin 
muuttunut jo 1980-luvulle tultaessa: vedet kulkureitteinä jäivät taka-alalle, ne merkitsivät suo-
malaiselle pikemminkin asumista ja vapaa-ajan viettoa (Pitkänen & Vepsäläinen 2003: 39). 
Vesistöstä nauttivien ihmisten näkökulma siis muuttui: järvimaisemaa tarkkailtiin nyt rannoilta, 
siis järvenseliltä siirryttiin rannoille. 

Rantoihin kohdistuva käyttöpaine ei ole pelkästään Suomen sisävesiin liittyvä piirre, vaan 
muillakin Euroopan rannoilla ihmisen toiminta lisääntyy. Euroopan ympäristökeskuksen 
(EEA) Euroopan rantojen käyttöä arvioivan arviointiryhmän mukaan ranta-alueilta on Euroo-
pan mittakaavassa puuttunut pitkän aikavälin koordinoitu suunnittelu. Rantojen tilan seurantaa 
ja suunnittelua on toteutettu paikallisella aluetasolla, ja nyt nähdään tarve yhtenäisemmälle 
eurooppalaiselle ranta-alueiden suunnittelulle (State of Coasts in Europe 2005: 4).
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Kuva 6. Rantavyöhyke ja –alue (Rantojen maankäytön suunnittelu 2005: 23).

RantavyöhykeRantavyöhykeRantavyöhykeRantavyöhykeRantavyöhyke

Avoimella pellolla (1)(1)(1)(1)(1) rantavyöhyke on leveämpi kuin metsäisessä maastossa (2)(2)(2)(2)(2).

Rinteessä rantavyöhyke ulottuu niin kauas kuin rinteelle sijoittuva rakentaminen
selvästi näkyy ja vaikuttaa vesistöön (3)(3)(3)(3)(3).

Rannalla oleva mäenharjanne estää näkyvyyden vesistöön, joten rantavyöhyke voi
olla kapeampi (4)(4)(4)(4)(4).

Kylämäisen asutuksen alue on pääosin ns. kuivan maan suunnittelutarpeen
(MRL 16 §) piirissä. Rantasäännöksiä sovelletaan vain rantavyöhykkeellä (5)(5)(5)(5)(5).

Ranta-alueRanta-alueRanta-alueRanta-alueRanta-alue

Ranta-alue rajautuu rantaan tukeutuvan ja vesistöön vaikuttavan loma-asutuksen

mukaan (A)(A)(A)(A)(A).

Tiivis rannalla oleva loma-asutus aiheuttaa ranta-alueen suunnittelutarpeen, vaikka
taustamaastossa ei loma-asutusta olisikaan (B)(B)(B)(B)(B).

Ranta-alueen suunnittelutarve syntyy myös silloin, kun alueella on odotettavissa
rakentamista esimerkiksi kiinteistöjakojen vuoksi  (C)(C)(C)(C)(C).

Rantojen kaavoitus alkoi Suomessa 1970-luvun alussa rantakaavoituksena. Laaja-alaisempiin 
rantayleiskaavoihin siirryttiin yleisesti 1980-luvun puolivälin jälkeen. Viimeksi mainittujen 
laatiminen lisääntyi 1990-luvulla, kun ne saivat suoraan rakentamiseen oikeuttavan aseman. 
Nykyisen muotonsa rantarakentamisen ohjausjärjestelmä sai vuonna 1997, kun se uudistettiin 
luonnonsuojelulain säätämisen yhteydessä. Tuolloin astui voimaan kaavoituspakko, toisin 



37

sanoen ilman kaavaa rantarakentaminen ei enää onnistunut. Rantayleiskaavojen piirissä on 
108 000 rakennuspaikkaa, joista kaavojen laatimisen aikaan uusia oli 42 000. Kaiken kaikki-
aan lomarakennuksia rannoilla on Suomessa 430 000. Suomen noin 300 000 rantakilometristä 
noin 15% on rantayleiskaavojen piirissä. Muut kaavamuodot huomioon ottaen kaavoituksen 
piirissä on noin 20% rantaviivasta (Maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanon…2002: 44–45; 
Rantojen maankäytön suunnittelu 2005: 12). Nykyiseen kaavoitukseen kohdistuu laatupaineita: 
Ympäristöministeriön ylijohtaja Pekka Kangas on todennut, että haasteeksi on muodostunut 
rantarakentamisen suunnittelun laadun parantaminen, koska suurin osa rantojen rakentamisesta 
on tapahtunut tähän asti poikkeamisluvin (Rantojen maankäytön suunnittelu 2005: 3).

3.3. Rantarakentamisen ohjausjärjestelmät ja -välineet
Rantarakentamista ohjaa pääasiassa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueiden käytön 
suunnittelujärjestelmä (ks. Rantojen maankäytön suunnittelu 2005: 38). Järjestelmässä Valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet luovat peruslinjat valtakunnallisesti merkittäville alueiden-
käytön kysymyksille. Ne antavat siten sitovan sisältöperustan kaavoitukselle valtakunnallisesti 
merkittävissä alueiden käytön kysymyksissä (Jääskeläinen & Syrjänen 2001: 160, Rantojen 
maankäytön suunnittelu 2005: 17).

Luonteeltaan sitovien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden lisäksi Valtioneuvosto on 
hyväksynyt hallituskauden 2003–2007 ajaksi valtakunnalliset alueiden kehittämistä koske-
vat tavoitteet. Niissä linjataan, että ”vapaa-ajan asumisen kasvu huomioidaan maankäytön 
suunnittelussa sekä palveluiden ja infrastruktuurin mitoituksessa”. Kaavoituksen kehittämistä 
edellytetään, jotta edistettäisiin mökkien rakentamista ja kakkosasuntojen muuttamista pysy-
viksi asunnoiksi. Myös kakkosasuminen maalla, eli kaupunkilaisten asuminen osan vuodesta 
vapaa-ajan asunnollaan ja sieltä käsin työskentely (muun muassa etätyötä edistämällä) nähdään 
tavoiteltavaksi (Rantojen maankäytön suunnittelu 2005: 26).

Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden lisäksi Saimaan rantakuntien kehittymistä ohjaa 
Alueiden kehittämislaki (AlueKeL) vuodelta 2002. Sen tavoitteena on muun muassa edis-
tää alueiden taloudellista kasvua, elinkeinotoiminnan kehitystä ja työllisyyttä sekä vähentää 
alueiden kehittyneisyyseroja ja parantaa väestön elinoloja. Lain mukaan kunnilla on vastuu 
alueiden (tässä tapauksessa maakuntien) kehittämisestä – työkaluina ovat maakuntasuunnitel-
mat ja -ohjelmat. Näiden lisäksi laki mahdollistaa erityisohjelmien, kuten aluekeskusohjelman 
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toteuttamisen (AlueKeL 3§ – 15§). Rantakunnilla on myös erityisvelvoitteita: Laki saariston 
kehityksen edistämisestä (494/1981) vaikuttaa osaltaan saaristopiirteitä omaavien Saimaan 
rantakuntien rantarakentamiseen. Laki osoittaa, että saaristoluonteestaan johtuen rantakunnilla 
on myös velvollisuuksia saaristoalueilla eläviä asukkaitaan kohtaan – se edellyttää, että kunnat 
luovat mahdollisuudet saaristoasukkaidensa toimeentulolle, liikkumiselle ja peruspalveluille 
(Rantojen maankäytön suunnittelu 2005: 26).

Ranta-alueiden maankäyttöä ohjaavat keskeisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen suun-
nittelujärjestelmän lisäksi myös muut keinot. Kuntien vesihuollon ja vesienhoitosuunnitelmilla 
on vaikutuksensa rantojen maankäyttöön, vaikkeivät ne olekaan oikeusvaikutteisia suunnitel-
mia. Asemakaava-alueiden ulkopuolella kuntien ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea 
muun muassa toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä (Rantojen maan-
käytön suunnittelu 2005: 39–40).

3.4. Rantarakentamisen kannalta keskeiset saimaannorpan 
 populaatioekologiset piirteet 

Saimaannorppa on sopeutunut pesimään Saimaan sokkeloisissa olosuhteissa; se kaivaa pesänsä 
rantakinokseen. Pesäpaikan sijainnin ratkaisee kinoksen koko, ja mahdollisuus kaivaa kulkua-
vanto jään alle (Sipilä 1992: 13; 2003: 20). Suurimmat kinokset muodostuvat saarten alkutal-
vella vallitsevien lounaistuulten myötä lounais- sekä koillisrannoille. Koilliskinokset sulavat 
lounaiskinoksia hitaammin keväällä, joten norppa suosii niitä (Sipilä 1990: 18, 1992: 13). Nor-
pan poikiminen ajoittuu talven siihen vaiheeseen, jolloin lumi- ja jääpeite ovat paksuimmillaan, 
eli helmi-maaliskuun vaihteeseen (Hyvärinen et al. 2004: 104). Saimaannorppien pesät voidaan 
jakaa karkeasti kahteen pääryhmään: poikaspesiin ja makuupesiin. Suurissa poikaspesissä naa-
raat synnyttävät ja imettävät kuutteja. Urokset ja ei-synnyttävät naaraat kaivavat puolestaan 
kinoksiin pienempiä makuupesiä. Näiden lisäksi norpilla on myös nk. pakopesiä, mutta niiden 
määristä yksilöä kohden ei ole varmaa tietoa, oletettavasti kuitenkin yhdestä kolmeen kappalet-
ta (Sipilä 1990: 16–17, 2003: 12).

Pesintätapa on ainutlaatuinen norpalle – muut, merillä ja suurilla järvillä elävät norppalajit 
(kuten itämerennorppa Phoca hispida botnica, baikalinhylje Phoca sibirica ja laatokannorppa 
Phoca hispida ladogensis) pesivät useimmiten ulappojen ahtojäihin. Huolimatta siitä, että sai-
maannorppa pesii rannan välittömään läheisyyteen, sitä eivät pedot uhkaa. Norppien luontaiset 
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viholliset, kuten naali (Alopex lagopus)ja jääkarhu (Thalarctos maritimus), siirtyivät vetäyty-
vän mannerjään mukana pohjoiseen jo tuhansia vuosia sitten (Hyvärinen et al. 1984: 72, Sipilä 
1992: 14–15, 2003: 20). Myöskään karhun (Ursus arctos), ketun (Vulpes vulpes) tai suden 
(Canis lupus) ei ole havaittu saalistaneen saimaannorppaa. Saimaalta on tehty ainoastaan yksi 
havainto siitä, että kaksi koiraa tai kettua on tappanut pesässä olleen kuutin (Sipilä 2003: 21). 
Pesät sijaitsevatkin harvemmin mannerrannoilla: Syyksi on esitetty sitä, että aiemmin norpan 
piti vältellä petoja, mutta sittemmin norppa on vältellyt ihmisen aiheuttamia häiriöitä. Saimaan-
norppa ei myöskään suosi mannerrantoja pesäpaikkoina, vaan pääosa pesistä sijoittuu saarten 
tai luotojen rannoille (Sipilä 1990: 14, 18–19).

Ihmisen toiminnot eivät tänä päivänä rajoitu ainoastaan mannerrantojen läheisyyteen. Pesäpaik-
kansa rantasijainnin vuoksi saimaannorppa altistuukin ihmisen häiriöille kaukana ulapoilla pe-
siviä sukulaisiaan helpommin. Toisaalta Tero Sipilän (2004b) mukaan Saimaan rikkonaisuuden 
myötä norppaa häiritsevä melu ei kuulu niin kaukaa kuin avonaisella merenjäällä, jolla ainoat 
meluesteet muodostavat ahtojääröykkiöt – Saimaalla taas tuhannet saaret ja luodot. Ranta-alu-
eilla syntyvien häiriöiden lisäksi saimaannorppa altistuu muun muassa vesiliikenteen aiheut-
tamalle melulle. Vesiliikenteen melun laatu voi olla monenlaista: satunnainen, lähelle tulevan 
moottoriveneen melu, säännöllinen, jatkuvan moottoriveneen aiheuttama melu (esimerkiksi 
väylien liikenne) tai yllättävä, jonkin saaren takaa ilmestyvä kanootti. Norpan melunsiedon on 
kuitenkin havaittu vaihtelevan yksilöittäin (Kelly et. al 1988: 36).

Saimaannorppa on pesinnässään hyvin paikkauskollinen (Sipilä 1990: 16, 19, 2003: 9, Hyvä-
rinen et al. 2004: 85). Uskollisuuteen uskotaan vaikuttavan paitsi alueellisten olosuhteiden, 
myös norpan hyvän muistin (Sipilä 1992: 14). Saimaannorpan elinpiirin laajuudesta ei ole var-
maa tietoa, mutta radiolähetintutkimusten myötä on saatu esimerkkejä muutamien yksittäisten 
norppien liikkumisesta. Vuonna 1996 tehdyssä tutkimuksessa läntisellä Pihlajavedellä kahden 
norppayksilön pääasialliseksi elinalueeksi määritettiin yksi järvenselkä laajasti määriteltynä. 
Elinalueen halkaisijaksi mitattiin tuolloin noin 10 km. Yksittäisten norppien todettiin käyvän 
elinaluettaan kauempana (Hyvärinen et al. 1998b: 57). Sipilä (2003: 22) luonnehtiikin aikuisen 
saimaannorpan ”kotipiirin” halkaisijan melko pieneksi, muutamien kilometrien mittaiseksi. 
Saimaannorppa poikkeaa siten merellä elävistä sukulaisistaan, jotka saattavat vaeltaa jopa tu-
hansia kilometrejä (Hyvärinen et al. 2004: 86).
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3.5. Saimaannorpan Saimaa
Saimaannorpan kantamuoto ilmaantui nykyisen Itämeren alueelle Baltian jääjärveen noin 
12000 vuotta sitten, samaan aikaan kun ensimmäiset maatilkut vapautuivat Etelä-Suomessa 
vetäytyvän mannerjäätikön alta (Saarnisto et al. 1999: 13; Hyvärinen et al. 2004: 12).

Pian sen jälkeen – noin 11000 vuotta sitten – Suur-Saimaan järviryhmä alkoi muodostua jään 
vetäytyessä ensimmäiseltä Salpausselältä kohti pohjoista (Tikkanen 1990: 245). Saimaa säilyi 
vielä pari tuhatta vuotta muinaisen Itämeren lahtena, kunnes yhteys muinaiseen Perämereen 
Kiuruveden tienoilla noin 9000 vuotta sitten katkesi. Saimaaseen Itämeren kehitysvaiheiden 
Baltian jääjärven (13000–11500 vuotta sitten) ja sitä seuranneiden Yoldiameren (11500– 10700 
vuotta sitten) ja Ancylusjärven (10700–9500 vuotta sitten) aikana kotiutuneet norpat jäivät 
”vangeiksi” meriyhteytensä menettäneeseen entiseen lahteen (Tikkanen 1990: 245–246; Hy-
värinen et al 2004: 12–15). Norppa alkoi hiljalleen sopeutua uuteen sokkeloiseen ja make-
avetiseen ympäristöönsä – vuosituhansien aikana Saimaalle kehittyikin oma norpan alalaji, 
saimaannorppa. Müller-Willen (1969, cit. Sipilä 1990: 11) mukaan saimaannorppa on eriytynyt 
”kantanorpasta” (Phoca hispida) 8000–8300 vuotta sitten. Itämeressä elää puolestaan kanta-
muodosta edelleen kehittynyt itämerennorppa.

Nykyinen Suur-Saimaa käsittää 18 suunnilleen samalla tasolla olevaa järviallasta, joiden yh-
teispinta-ala on 4377 km². Saaria tai luotoja järvikompleksissa on yhteensä noin 13700, ran-
taviivaa puolestaan miltei 15000 kilometriä (Tikkanen 1990: 245; Kuusisto 1999: 21). Vaikka 
Saimaan eri osien väliset vedenpinnan korkeuserot ovat hyvin vähäisiä, on Saimaalla nähty 
suuriakin vuosittaisia pinnankorkeuseroja. Saimaan säännöstely aloitettiin vuonna 1949 (Kuu-
sisto 1999: 29, Hyvärinen et al. 2004: 20). Normaali Saimaan vedenpinnan vaihtelu talviaikaan 
on noin 10–20 senttiä, ja normaalisti vesi laskee tammi-huhtikuussa noin kymmenen senttimet-
riä (Becker & Sipilä 1984: 37; Sipilä 1990: 11; Hellsten et al. 1998: 115) mukaan. Siten norpan 
pesä ei romahda, mikäli Saimaan vedenpinta ei laske enempää runsaiden juoksutusten vuoksi. 
Vuodesta 1991 on ollut voimassa Vuoksen juoksutussääntö, joka mukailee luonnonmukaista 
virtaamaa (ks. Valtiosopimus 91/1991). Sääntöä on kiitelty norppaystävälliseksi, sillä se estää 
nopeat vedenlaskut ja -nousut pysyvän jääpeitteen aikana. Tuo jääpeite alkaa muodostua Sai-
maalle joulukuulla, ja kattaa suuretkin selät viimeistään tammikuun aikana (Sipilä 1990: 11, 
Hyvärinen et al. 2004: 21, 92). 

Saimaa on jättänyt erityispiirteensä saimaannorppaan: muun muassa saimaannorppien aivot 
ovat kehittyneet Itämeressä elävien serkkujen aivoja isommiksi sokkeloisten ja vaativien jär-
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violosuhteiden vuoksi, ravinnosta ovat jääneet pois äyriäiset yms. ja lisääntymisympäristö 
on vaihtunut ahtojäistä rantakinoksiin (Hyvärinen et al. 2004). Saimaannorppa on siis jäänyt 
eristyksiin Saimaaseen. Mutta voidaanko sanoa, että saimaannorppa on asuttanut pysyvästi 
Saimaan? Helteen (1984: 54) mukaan saimaannorpan pysyvyydestä on ennenaikaista puhua, 
koska Saimaa on geologisesti vielä hyvin nuori. Vuosituhansien mittaan saatetaan havaita, että 
saimaannorppa jäi eristyksiin liian pieneen vesistöön. Siten ei voida vielä varmuudella sanoa, 
onko saimaannorppa todella sopeutunut sokkeloisiin vesiin vai ei. Helle toteaakin, että Saimaa 
on toistaiseksi tarjonnut norpille pysyvät toimeentulomahdollisuudet.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltu Pihlajavesi sijaitsee Savonlinnan, Sulkavan ja Punkaharjun 
kuntien alueella, Savonlinnan keskustan eteläpuolella. Idässä se rajautuu Punkaharjuun ja län-
nessä Vekaransalmeen. Pihlajaveden pinta-ala on noin 49 000 hehtaaria (Pihlajavesityöryhmä 
1995: 10). Pihlajaveden pinnanmuotoja luonnehtivat useat kallioperän luoteis-kaakko-suun-
taiset murroslinjat, joiden vuoksi järvialueen saaristo on hyvin rikkonaista ja suuria saaria on 
runsaasti (Pihlajavesityöryhmä 1995: 9). Saarten väliin kuitenkin mahtuu suuriakin selkävesiä, 
joista suurimpia ovat Pitkä Pihlajavesi, Siikavesi, Kokonselkä–Paatisenselkä, Tetriselkä–Särki-
lahdenselkä sekä Hirvolanselkä (kuva 7).

Kuva 7. Pihlajaveden sijainti ja sen suurimmat selät.
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Pihlajavesi on pääosin oligotrofi nen eli vähäravinteinen ja sen suurin syvyys on 65 metriä 
(Pihlajavesityöryhmä 1995: 10; Huolman 1998b: 6). 1960-luvulla järvissä havaittiin rehevöi-
tymistä, joka johtui Savonlinnan kaupungin puhdistamattomista jätevesistä sekä teollisuuden 
päästöistä. Alue on kuitenkin jo 1980–90-luvuilta lähtien toipunut päästöjen aiheuttamista seu-
rauksista ja nykyinen ravinnekuormitus heijastuu ainoastaan ranta-alueisiin (Huolman 1998b: 
97, Sandman et al. 1998: 16). Pihlajaveden nykyinen vedenlaatu on erinomainen ja alue tarjoaa 
siten hyvän elinympäristön paitsi saimaannorpalle, myös norpan tärkeimmille saaliskaloille 
(Kivinen 1998: 23).

Luonnollisen vähäravinteisuuden sekä karujen rantojen vuoksi Pihlajaveden vesi- ja ranta-
kasvillisuus on niukkaa. Alueen 30 uhanalaisesta putkilokasvilajista kahden elinympäristönä 
ovat rannat ja yhden ympäristönä vesistöt (Huolman 1998a: 39). Uhanalaista, maankäyttöön 
vaikuttavaa kasvillisuutta Pihlajaveden alueella löytyy pääasiassa pienialaisista lehdoista. Alu-
eelta löytyykin viisi lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvaa lehtoa. Pihlajavedellä on myös kaksi 
soidensuojelualuetta. EU:n luontodirektiivilajeista Pihlajavedellä tavataan myyränporrasta 
(Diplazium sibiricum) sekä lehtisammaliin kuuluvaa kiiltosirppisammalta (Scorpidium verni-
cosum) (Huolman 1998a: 50–51).
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4. KESTÄVÄ KEHITYS     
SAIMAAN RANTAKUNNISSA

4.1. Kestävä kehitys käsitteenä
Gro Harlem Brundtlandtin johtama Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio määritteli 
raportissaan Yhteinen tulevaisuutemme (1988: 26) kestävän kehityksen ”kehitykseksi, joka 
tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat 
tarpeensa”. Komission mukaan ”kehitys köyhdyttää yleensä luonnon järjestelmiä ja vähentää 
lajeja. Kerran sukupuuttoon kuollutta lajia ei saa enää takaisin. Kasvi- ja eläinlajien katoaminen 
voi supistaa tulevien polvien valinnanvaraa huomattavasti, joten kestävä kehitys edellyttää kas-
vi- ja eläinlajien suojelua.” Saimaannorpan huomioiminen rantarakentamisessa voidaan nähdä 
lajin suojelua edistäväksi toimenpiteeksi ja siten osaksi kestävää kehitystä (Kuva 5). Globaalis-
ta tarkastelusta kummunnut kestävä kehitys ilmenee siten paikallisen toiminnan kautta. Lajien 
suojelun myötä myös biodiversiteetin suojelu alistuu käsitteenä kestävälle kehitykselle, lähinnä 
kestävän kehityksen yhden ulottuvuuden, ekologisen kestävyyden alle. Euroopan Unioni näkee 
biodiversiteetin suojelun ”kriittisenä komponenttina” kestävälle kehitykselle (Financing Natu-
ra... 2004: 3).

Kestävyyden käsite on vilahdellut ennen Brundtlandtin komissiota jopa suunnittelua sivuavissa 
julkaisuissa. Seutusuunnittelun keskusliitto kertoo ekologisen näkökulman huomioonottami-
sesta ”Luonnonolosuhteet seutusuunnittelussa” -oppaassaan (1986: 73). Siinä esitellään maail-
man luonnonsuojelustrategia, jonka kolmannen periaatteen mukaan ”ekosysteemien ja niiden 
eliölajien hyödyntämisen on oltava kestävää”.
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Kun kestävää kehitystä tarkastellaan maankäytön näkökulmasta, nousee esille Suomessa perin-
teisesti vahvana vallinnut maanomistajan rooli. Yhden toimijan esimerkinomaisen näkökannan 
nostaa esille Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n taannoinen ympäristölakimies 
Kalevi Laaksonen (1999: 129–130) kyseenalaistamalla vuoden 1999 Oikeustieteen päivien esi-
telmässään kestävän kehityksen määrittelyn maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Hän muistut-
taa, että maanomistajan näkökulmasta kestävä kehitys voi tarkoittaa aivan muuta kuin jos sitä 
tarkastellaan yleisen edun näkökulmasta. Ristiriitatilanne yleisen ja yksilön edun välillä saat-
taakin usein liittyä juuri kestävän kehityksen laajaan käsitteeseen – ekologisen kestävyyden rin-
nalla kestävän kehityksen ulottuvuuksia ovat taloudellinen, sosiaalinen sekä kulttuurinen kes-
tävyys (Oksanen 2003: 37, Kestävä kehitys 2005). Ulottuvuudet saattavat törmäävät toisiinsa, 
kun asiaa tarkastellaan sekä yleisen että yksilön edun kannalta. Maankäyttöratkaisuissa yleisen 
edun kannalta nähty ekologinen kestävyys ei Laaksosen näkemyksen mukaan välttämättä ole 
yksilön kannalta taloudellisesti kestävää. Ismo Kinnunen (2001: 100) toteaa, että kehityksen 
kestävyyttä arvioitaessa joudutaan etsimään tasapainoa kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien 
välillä. Huomio kääntyykin lopulta ihmistä kohti. Päivi Lohen ja Pekka Salmisen (1994: 27) 
mukaan siten ei etsitä tasapainoa luonnon ja ihmisen vaan ihmisten ja ihmisryhmien erilaisten 
intressien välillä. Biodiversiteetin rooli tässä asettelussa joutuukin koetukselle. Onko maksi-
maalisen biodiversiteetin tavoite ristiriidassa kestävän kehityksen kanssa, etenkin jos biodiver-
siteetti luetaan kestävän kehityksen alakäsitteeksi? Onko kestävä kehitys tulkittavissa niin, että 
toteutuakseen haetaan biodiversiteetille jonkinlaista määriteltyä tavoitetasoa eikä pyritäkään 
mahdollisimman suureen monimuotoisuuteen?

Laaksosen ajattelun voi tulkita ihmiskeskeisen luontokäsityksen ilmentymäksi; luonnosta on 
hyötyä ihmiselle. Ympäristöetiikassa on tyypillistä jakaa ihmisten luontokäsitykset antropo-
sentrisiin eli ihmiskeskeisiin ja biosentrisiin eli luontokeskeisiin. Jälkimmäisessä on luonnolla 
itseisarvo, joka on riippumaton luonnon hyödystä ihmiselle (Oksanen 2003: 22). Karkeasti 
yleistäen: lähestyttäessä kestävää kehitystä biosentrisen luontokäsityksen näkökulmasta kes-
tävyydellä tarkoitetaan ekologista kestävyyttä. Sen sijaan antroposentrisestä näkökulmasta 
tärkeimmiksi nousevat muut kestävän kehityksen ulottuvuudet.

Tarkasteltaessa kestävää kehitystä suunnittelun ja suojelun yhteydessä ei voi olla sivuuttamatta 
käsitteen suojeluyhteyksissä samaa arvostelua. Kestävän kehityksen ulottuvuuksien tasa-arvo 
ei välttämättä toteudu suojelualueista päätettäessä, koska oikeusteitse haetut suojelupäätökset 
nojaavat useimmiten ainoastaan ekologiseen ulottuvuuteen. Myös kuntien paikallisagendoissa 
ekologinen kestävyys korostuu muita ulottuvuuksia enemmän (Häikiö 2000: 106). Annukka 
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Oksasen (2003: 173) mukaan ainoastaan ekologiseen ulottuvuuteen nojaaminen on kyseen-
alaista, koska alueiden valintaan vaikuttavat käytännössä aina esimerkiksi poliittiset ja talou-
delliset tekijät.

4.2. Kestävän kehityksen ilmenemiä rantakunnissa
Kestävä kehitys kuntatasolla näkyy selvimmin paikallisagendatyössä. Paikallisagendatyö on 
saanut alkunsa vuoden 1992 Rion Agenda 21-sopimuksesta. Maailmanlaajuisten ympäristö-
ongelmien ratkomista pyritään ohjaamaan alemmille tasoille, paikallistason päätöksentekoon. 
Paikallistason toimijoiden, kuntalaisten, paikallisten yhteisöjen ja yritysten tulisi yhdessä hy-
väksyä paikallinen Agenda 21-ohjelma, paikallisagenda. Näiden paikallisagendojen tulisi vuo-
rostaan ohjata kuntien toimintasuunnitelmia ja päätöksiä Agenda 21 -sopimuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tätä pitkän tähtäimen strategiaa kestävän kehityksen saavuttamiseksi voi olla 
tekemässä kunta yksin tai useampi kunta yhdessä (Häikiö 2000: 5–6, Paikallisagenda 2005).

Paikallisagendatyö käynnistyi hitaasti, mutta 90-luvun loppua kohden agendoja on ryhdytty 
toteuttamaan ripeästi, ja vuonna 1998 agendatyö oli käynnissä noin 250:ssä kunnassa (Sairinen 
et. al 1999: 201). Vastaavasti vuoden 2005 alussa Suomen 432:sta kunnasta 311:ssä oli pai-
kallisagendatyö käynnissä. Tutkimusalueen kunnissa paikallisagendatyötä on tehty ainoastaan 
Savonlinnassa. Sulkavalla puolestaan agendatyötä on sivuttu ns. RaJuPuSu-kuntien (Rantasal-
mi, Juva, Puumala, Sulkava) yhteistyössä, mutta varsinaista agendaa ei ole tehty (Agenda 21 
kunnat Suomessa 2005, Sorjonen 2005). 
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5. HÄIRIÖLÄHTEIDEN JA 
 NORPAN PESIEN SUHDE

5.1. Pesien etäisyys rantarakentamisesta
Edellä on todettu, että saimaannorppa on sopeutunut elämään sukulaisiaan paremmin ihmisen 
toiminnan läheisyydessä. On luonnehdittu, että norpan on ollut pakko – sokkeloisella Saimaalla 
kun kapeiden selkien vastarannat tulevat pian vastaan. Tero Sipilä (1991: 17–21) on 90-luvun 
alussa tutkinut, kuinka kaukana häiriölähteistä norpat Saimaalla pesivät. Koko Saimaan katta-
van tutkimuksen tulokset ovat yksiselitteisiä: mitä kauemmaksi häiriölähteistä (rakennuksista 
tai teistä) mennään, sitä yleisempää on norpan pesintä (Kuva 8).

Samanlainen, tässä tutkimuksessa vain Pihlajavedellä suoritettu tarkastelu, jossa etäisyys pesäs-
tä häiriölähteeseen on mitattu vesitietä pitkin antaa merkittävästi toisenlaisen tuloksen. Pesien 
määrä etäisyydellä 100–300 m on jo huomattava, ja pesiä on runsaasti etäisyydellä 400–1000 
metriä (kaikista pesistä 68,7 %), jonka jälkeen määrä alkaa pudota (Kuva 9). Tarkastelussa oli 
mukana 406 pesää, joista 397 (97,8 %) sijaitsi alle 1200 metrin etäisyydellä häiriölähteestä.

Tätä Sipilän (1991) tutkimuksesta poikkeavaa tulosta tarkastellessa tulee kiinnittää huomiota 
kolmeen seikkaan. Ensinnäkin, aineistossa on selkeitä eroja. Sipilän tutkimuksessa tutkimus-
alueina olivat kaikki keskeiset lisääntymisalueet, eli Pihlajaveden sekä Joutenveden lisäksi mu-
kana olivat Haukivesi ja Kolovesi, joiden alueella sijaitsevat Saimaan ainoat kansallispuistot. 
Näin ollen Sipilän tutkimilla alueilla rakentamisen määrä on suhteellisesti vähäisempää kuin 
nyt tutkitulla Pihlajavedellä. Toiseksi, Pihlajavesi on Saimaankin oloissa poikkeuksellisen rik-
konainen ja sen selät ovat hyvin kapeita. Etäisyydet häiriölähteisiin eivät siis voi kasvaakaan 
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Kuva 8. Saimaannorpan pesien lukumäärä suhteessa etäisyyteen häiriölähteistä (asuinrakennus 
tai autotie) Saimaalla vuosina 1981-1990 (Sipilä 1991: 18, kuva 1, muokattu).
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Kuva 9. Saimaannorpan pesien lukumäärä suhteessa etäisyyteen häiriölähteistä (rakennus tai 
autotie) 1200 metriin asti Pihlajavedellä vuosina 2002–2004.
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kovin suuriksi, etenkin kun Pihlajavedellä on useita suuria saaria, joissa on vakituista asutusta 
ja tiestöä. Tämän voi luonnehtia näkyvän regressiomallin regressiosuoran negatiivisessa kul-
makertoimessa (-3,40) sekä selityskertoimessa (R2), joka saadaan seuraavan kaavan mukaan 
(vrt. Holopainen & Pulkkinen 2003: 232):

R2 = r2 • 100 %
R2 = 0,71 • 100 % 
R2 = 71 %

Regressiomalli voidaan tulkita siten, että etäisyyden kasvaessa mahdollisten pesäpaikkojen 
määrät alkavat vähentyä, tämä selittäisi 71 % pesäpaikkojen sijainnin vaihtelusta. Kauempana 
kuin 1200 metriä häiriölähteestä sijaitsee vain yhdeksän pesää (2,2 % kaikista pesistä). Vaikut-
taa siis siltä, että Pihlajavedellä norppien pesäpaikan valinta kohdistuu lähemmäksi häiriöitä 
kuin muualla Saimaalla. Tämä johtunee juuri rikkonaisen vesistön ominaispiirteistä (vrt. Sipilä 
1991: 19). Kolmas tulosta selittävä seikka on rantojen rakentuminen tutkimusten välisinä vuo-
sina. Sipilän tutkimuksen ajoista rakentaminen on jatkunut melko voimakkaana ja onkin oletet-
tavaa, että paikkauskollisina norpat ovat jääneet rakennettujen rantojen tuntumaan. Varsinkin 
makuupesiä sijaitsee melko runsaasti lähellä rantarakennuksia (kuva 10). Kyse lieneekin yksi-
löiden sopeutumisesta rantojen muuttuneeseen käyttöön. Kunnasranta (2004) on todennutkin, 
että joidenkin yksilöiden ”on vain ollut pakko tottua häiriöihin”.

Kuva 10. Saimaannorpan makuupesien lukumäärä suhteessa etäisyyteen häiriölähteistä (raken-
nus tai autotie) 1200 metriin asti Pihlajavedellä vuosina 2002–2004.
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Poikaspesien sijainti suhteessa häiriölähteisiin ei korreloi yhtä paljon etäisyyden suhteen kuin 
makuupesien, ja suurin osa poikaspesistä sijaitseekin etäisyydellä 300–800 metriä (kuva 11). 
Poikaspesien sijainnin kehityksen tarkastelu on makuupesiä tärkeämpää, sillä poikaspesissä 
ratkaistaan populaation tuleva kehitys – siis se, sopeutuuko koko norppakanta enenevään häiri-
öön ja lisääntyminen onnistuu häiriöistä huolimatta. Huomioitavaa on myös, että Sipilän (1991; 
2004a) mukaan poikaspesien välinen etäisyys on suurempi kuin muiden pesien. Tämä norppa-
kannan sijainti hajallaan saattaa Sipilän mukaan johtua populaation sisäisistä, käyttäytymiseen 
liittyvistä asioista. 

Kuva 11. Saimaannorpan poikaspesien lukumäärä suhteessa etäisyyteen häiriölähteistä (raken-
nus tai autotie) 1200 metriin asti Pihlajavedellä vuosina 2002–2004.

Analyysi osoittaa, että rauhallista pesimätilaa on nyt Pihlajavedellä suhteellisesti vähemmän 
kuin 1990-luvun alun koko keskisellä Saimaalla. Pihlajavedellä on pesintään sopivaa rantaa yli 
puolen kilometrin päässä häiriölähteistä suhteellisen vähän. Merkittävää on, että poikaspesien 
suhteellinen määrä on suurempi kuin makuupesien, siis synnyttämättömien aikuisten pesien 
määrä.

Saimaan pohjoisosissa, lähinnä Pyhäselällä on jo havaittu sukupuuttovelaksi kutsuttua ilmiötä, 
jossa alueen yksittäiset norppayksilöt ovat sopeutuneet häiriöihin, mutta kuitenkaan pesintä ei 
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enää onnistu alueella tarpeeksi hyvin ja kanta pienenee. Syinä ovat usein pesimähäiriöiden ja 
kalanpyydyskuolleisuuden yhteisvaikutus. Ensimmäiset merkit sukupuuttovelasta ovat usein 
lieviä ja heikosti havaittavissa (Sipilä 2004a). Antaako tämän analyysin tulos ensimmäisiä viit-
teitä mahdollisesta sukupuuttovelkailmiöstä? Viimeaikainen norppakannan kehitys ei anna viit-
teitä tästä. Viimeisten tietojen mukaan kanta kasvaa Pihlajavedellä, jossa elintilan supistuminen 
ei ainakaan vielä vaikuta kannan kokoon (Sipilä et al. 2005).

5.2. Rantarakennusten määrän kehittyminen norpan 
 pesimäalueilla

Pihlajaveden alueella rantojen suunnittelu on noudattanut ranta-alueiden suunnittelua koske-
vien säännösten muutoksen jälkeistä yleistä trendiä: ranta-alueille on tehty paljon osayleiskaa-
voja, lukuun ottamatta aivan läntisimpiä Sulkavan kunnan alueelle sijoittuvia alueita (Kuva 3). 
Tämä ilmentää Sanna Jylhän (2004) mainitsemaa trendiä: yhä useammin rantojen maankäytön 
suunnittelu hoidetaan rantakaavojen sijasta rantayleiskaavoilla.

Osayleiskaavojen toteutuessa täysinä Pihlajaveden rannoilla sijaitseva rakennuskanta lisääntyy 
merkittävästi, sillä rakennusten määrä nousee noin 36 %, reilusta 8600:sta miltei 11800 kap-
paleeseen (Kuva 12). Lukuun eivät sisälly ne rakennuspaikat, jotka on osoitettu nykyisen Na-
tura-rajauksen sisäpuolelle Savonlinnan Pihlajaveden osayleiskaavassa (1990). Huomioitavaa 
on myös se, ettei luvuissa ole mukana ollenkaan uusia rakennuksia Sulkavan kunnan alueelta. 
Myöskään analyysissä esitetyt luvut rantarakennusten määristä eivät ole aivan tarkkoja, koska 
kuntien ylläpitämissä rakennustietokannoissa havaittiin pieniä epätarkkuuksia. Rantarakenta-
misen on todettu edellä lisäävän norpan pesimäalueisiin kohdistuvia häiriöitä. Asia on tunnus-
tettu ainakin jo 1990-luvun alussa maakuntatasolla, sillä Mikkelin läänin liitto listasi Kasvun 
kupla -raportissaan (1991: 10) saimaannorpan uhanalaisuuden yhdeksi tärkeimmäksi syyksi 
loma-asuntojen ja jääaikaisen liikenteen aiheuttaman häiriön. Tarkastelemalla norpan pesäpaik-
kojen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien rantojen rakentamisen kehittymistä voidaan saada 
viitteitä häiriöiden määrän tulevasta kehityksestä.

Kellyn et al. (1988) tutkimusten mukaan norppa (Phoca hispida hispida) häiriintyy Jäämerellä 
noin 2800 metrin päästä ohiajavasta moottorikelkasta ja jalankulusta, hiihdosta yms. noin 600 
metrin etäisyydeltä. Häiriöetäisyystutkimusta ei saimaannorppien parissa ole tehty, vaan tässä 
analyysissä on sovellettu Jäämeren tutkimustuloksia. Jäämeren lukujen soveltaminen perustuu 
seuraaviin seikkoihin, joista osa on mainittu jo edellä: Lähtökohtaisesti Saimaan sokkeloisuu-



51

Kuva 12. Rantarakennusten kokonaismäärän kehitys Pihlajavedellä laadittujen osayleiskaavo-
jen mukaan.

desta johtuen saimaannorppa elää lähempänä ihmistä kuin sen lajisukulaiset merellä; se pesii 
rantakinokseen muiden lajien pesiessä ahtojääröykkiöissä jäällä; Saimaalla norppaa myös suo-
jaavat melulta useat luodot ja saaret. Näihin edellä mainittuihin seikkoihin perustuen on Tero 
Sipilä (2004b) arvioinut häiriövyöhykkeiksi 500 metriä moottorikelkalle ja 100 metriä jalan-
kululle, hiihdolle, luistelulle yms. Lukuja voidaan pitää maltillisina. Samassa yhteydessä on 
kuitenkin todettava, että norpan reagointi meluun riippuu hyvin monesta tekijästä, kuten melun 
äkillisyydestä, voimakkuudesta ja satunnaisuudesta. Myös rantarakentamisen mukanaan tuoma 
häiriön määrä ei ole rakennus- tai pesäpaikkatasolla ennustettavissa – se, mitä mökkiä satutaan 
käyttämään ympäri vuoden, kenellä on moottorikelkka rantakinoksessa ja kuka kahistelee ran-
takaislikoita kanootilla, luonnollisesti vaihtelee. Myös häiriön tulosuunta vaihtelee – veneiden 
ja kelkkojen melu kantautuu järveltä, mutta häiriö saattaa tulla myös pieneltä mökkisaarelta tai 
mannerrannan rakennuksen suunnasta.

Tämän tutkimuksen mukaan rakennusten määrä edellä esitettyjen häiriövyöhykkeiden sisällä 
kasvaa Pihlajavedellä huomattavasti, mikäli tarkasteltavat osayleiskaavat toteutuvat täysinä. 
Erityisen paljon rakennuksia on nousemassa makuupesien häiriövyöhykkeiden sisälle: sekä 
100 metrin että 500 metrin vyöhykkeillä rakennusten määrän kasvu on noin 50 %. Poikaspesien 
kohdalla kasvu on maltillisempaa, mutta silti merkittävää: 500 metrin vyöhykkeellä rakennus-
ten määrä kasvaa miltei 32 % ja 100 metrin sisällä noin 23 % (Kuva 13).
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Kuva 13. Rakennusten määrän kehitys norpan häiriövyöhykkeillä Pihlajaveden rannoilla.
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6.1. Uhanalaisen eläinlajin vaikutus rantayleiskaavoituksen lähtö-
kohtiin

Pihlajaveden ja Puulan alueiden ranta(osa)yleiskaavoja vertailemalla pyrittiin tässä tutkimuk-
sessa selvittämään, onko Pihlajaveden kaavoitustyön lähtökodissa nähtävissä viitteitä norpan 
vaikutuksesta suunnittelun reunaehtona. Tarkastelussa keskityttiin mitoitusvyöhykkeiden 
eroihin sekä korvattavien rakennuspaikkojen suhteellisiin määriin. Vyöhykkeiden mitoituslu-
kemista on pääteltävissä, kuinka suuri rakentamispaine rannoille kaavojen myötä kohdistuu 
ja kuinka vyöhykkeiden keskinäiset mitoituspainotukset ohjaavat rakentamista mahdollisesti 
ulappa-alueiden saarilta mannerrannoille. Korvattavien rakennuspaikkojen määrästä on vastaa-
vasti nähtävissä viitteitä siitä, kuinka paljon kaava-alueella on nähty sijaitsevan suojelemisen 
arvoisia ranta-alueita. Luvut eivät sinänsä kerro saimaannorpan vaikutuksesta suoraan kaavoi-
tustyön lähtökohtiin, mutta voinevat antaa viitteitä kaavan yleisestä hengestä saimaannorpan 
elinalueiden rauhoittamisessa.

Korvattujen rakennuspaikkojen määrä suhteessa kaavoissa osoitettuihin uusiin rakennuspaik-
koihin oli kaavoissa keskimäärin samalla tasolla, Hirvensalmen Puulan rantaosayleiskaavaa 
lukuun ottamatta (Taulukko 2). Kuuden kaavan kohdalla suhteellinen määrä vaihteli 3,3 %:
sta 7,3 %:iin, eli jokaista uutta sataa rakennuspaikkaa kohden kaavoissa oli osoitettu 3,3–7,3 
korvattavaa rakennuspaikkaa. Hirvensalmen Puulan rantaosayleiskaavan (2000) määrä oli jopa 

6. LAINSÄÄDÄNNÖN  
 ILMENEMINEN  KUNTATASON 
 SUUNNITTELUSSA
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Taulukko 2. Pihlajaveden sekä Puulan rantayleiskaavojen korvattavat rakennuspaikat sekä 
vyöhykkeiden mitoitukset (Pihlajaveden osayleiskaava 1990; Kiviapajan osayleiskaava 1996; 
Moinsalmen osayleiskaava 1996; Pihlajalahden osayleiskaava 1996; Puulan rantaosayleiskaa-
va 2000; Puulan alueen rantaosayleiskaava 2003; Aalto 2004).
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Pihlajaveden osayleis-
kaava (Savonlinna)

? ? ? 1335 950 71.2 4 - 6 ? ? 2

Kiviapajan osayleiskaava 33 3.8 5.7 866 582 67.2 6 4 3 1

Moinsalmen osayleis-
kaava 38 3.7 7.3 1022 524 51.3 6 4 3 1

Pihlajalahden osayleis-
kaava 9 1.8 3.3 487 270 55.4 6 4 3 1

Pihlajaveden osayleis-
kaava (Punkaharju)

44 2.7 6.2 1609 715 44.4 7 3,5 - 4 3 1

Pu
ul

a

Puulan rantaosayleis-
kaava 193 11.7 51.9 1644 372 22.6 4 - 6 3 - 4 3 1

Puulan alueen rantaosay-
leiskaava 33 1.5 5.1 2177 650 29.9 5 - 6 4 3 1

? = arvoa ei ilmoitettu kaavassa
MR = muunnettu rantaviiva-kilometri
*) Savonlinnan Pihlajaveden OYK:ssa merkinnän ”MM” alueet; Kiviapajan, Moinsalmen ja Pihlajalahden 
OYK:ssa ”maa- ja metsätalousalueet”; Punkaharjun Pihlajaveden kaavassa ”AT-1” sekä ”AT-2”-alueet; 
Puulan rantaOYK:ssa ”RA” sekä ”HA”-vyöhykkeet; Puulan alueen rantaOYK:ssa vyöhykkeiden I & II 
alueet
**) Kiviapajan, Moinsalmen ja Pihlajalahden kaavoissa ”ev”-merkinnän alueet; Punkaharjun Pihlajave-
den kaavassa ”sm” sekä ”sv”-alueet; Puulan rantaOYK:ssa ”MA”-vyöhyke; Puulan alueen rantaOYK:
ssa vyöhykkeen III alueet
**) Kiviapajan, Moinsalmen ja Pihlajalahden kaavoissa ”ev”-merkinnän alueet; Punkaharjun Pihlajave-
den kaavassa ”sm” sekä ”sv”-alueet; Puulan rantaOYK:ssa ”MA”-vyöhyke; Puulan alueen rantaOYK:
ssa vyöhykkeen III alueet
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51,9 %. Verrattaessa korvattavien rakennuspaikkojen määrää kaikkiin rakennuspaikkoihin 
Hirvensalmen luku putoaa 11,7 %:iin, erottuen kuitenkin muiden kaavojen vaihteluvälistä (1,5 
– 3,8 %) selvästi. 

Korkea luku selittynee sillä, että kaava-alueella sijaitseva laaja Natura 2000-alue on otettu pai-
nokkaasti huomioon kaavatyössä, joka kaavoituksen loppuvaiheessa toteutettiin MRL:n mukai-
sesti (ks. Puulan rantaosayleiskaava 2000: 46–47). Kaavaan onkin Natura-alueelle sijoittuvat 
rakennuspaikat merkitty pääsääntöisesti korvattaviksi. Suojeluohjelman alueelle on kuitenkin 
osoitettu myös uusia rakennuspaikkoja. Suurin osa niistä on sijoitettu jo olemassa olevien ra-
kennuspaikkojen läheisyyteen, millä on pyritty muun muassa minimoimaan ranta-asukkaiden 
tuottaman häiriön kasvu alueen linnustolle (Puulan rantaosayleiskaava 2000: 42). Puulaveden 
Natura-alue (FI050025) onkin perustettu pääosin vesialueidensa vuoksi; suojelualueesta 75 % 
kuuluu luontodirektiivin mukaisiin hiekkamaiden niukkaravinteisiin vesiin ja alueella esiin-
tyy myös runsaasti uhanalaisia sekä luontodirektiivin lintu- ja muita eläinlajeja (Puulavesi 
2004). Natura-alue ulottuu myös Puulan pohjoisosat kattavan Kangasniemen Puulan alueen 
rantaosayleiskaavan (2003) puolelle. Myös Kangasniemen kaavaan on merkitty Natura-alu-
eelle pääsääntöisesti korvattavia rakennuspaikkoja ja kaavasta löytyykin Natura-alueelta vain 
kaksi uutta rakennuspaikkaa. Muissa kaavoissa korvattavien rakennuspaikkojen suhteellisissa 
määrissä ei ole havaittavissa eläinlajiston tms. vaikutusta, vaikka onkin huomattava, että Sa-
vonlinnan Pihlajaveden osayleiskaava (1990) sijoittuu miltei kokonaan Pihlajaveden Natura-
alueen (FI0500013) rajojen sisälle. Kaava onkin valmistunut huomattavasti ennen Natura 2000 
–suojeluohjelmaa. Natura-alueella on sikäli kaavan relevanssiin vaikutusta, että toteutettaessa 
Naturaa luonnonsuojelulailla kaavan rakentamista ohjaavan vaikutuksen voi nähdä olevan ny-
kyään enää hyvin vähäinen. Tämä johtuu siitä, että Naturan myötä rakennuspaikan soveltuvuus 
rakentamiselle on arvioitava uudelleen.

Uusien rakennuspaikkojen suhteellisen määrän kehittymisessä voi nähdä hienoisen trendin, 
joka antaa viitteitä 80-luvun lopulla esitetyistä rantarakentamisen kehittymistä koskevista nä-
kymistä sekä arvioita nykytilasta. Tutkituista kaavoista vanhimmassa, Savonlinnan Pihlajave-
den keskeiset osat kattavassa Pihlajaveden osayleiskaavassa (1990), uusien rakennuspaikkojen 
osuus kaikista rakennuspaikoista on yli 70 %. Puulan 2000-luvun taitteen kaavoissa vastaava 
osuus on 20–30 %:n luokkaa. Myös Pihlajaveden uusimmassa kaavassa, Punkaharjun Pihlaja-
veden osayleiskaavassa (1998), uusien rakennuspaikkojen osuus on muita Pihlajaveden kaavo-
ja matalampi, noin 44 %. Etelä-Savon seutukaavassa (1981: 22) arveltiinkin, että Etelä-Savon 
loma-asuntojen määrä tulee nousemaan 80-luvun alun 27 800:sta 50 000:een vuoteen 2000 
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mennessä. Kuitenkin 1990-luvun laman myötä loma-asuntojen määrän kehitys hidastui siten, 
että vuosituhannen vaihteessa mökkejä oli noin 42 000 (Etelä-Savon seutukaava 2001: 9). Uu-
dempien kaavojen uusien rakennuspaikkojen suhteellisesti pienemmän osuuden voikin nähdä 
kuvastavan tarkentuneita arvioita rantatonttien tulevasta tarpeesta. Myös jo toteutuneet raken-
nuspaikat vetävät lukua alaspäin, sillä kantatilaperiaatteen myötä ”jaettavia” rakennuspaikkoja 
ei ole enää yhtä paljoa kuin aiemmin. Tässä törmätään Rantojen maankäytön suunnittelu -op-
paan (2005: 92) mainitsemaan kaavojen keskinäisen vertailun problematiikkaan: kuinka verrata 
kaavoja, joiden alueelliset lähtökohdat ovat toisistaan poikkeavat. Ongelmaksi voi muodostua 
kokonaismitoituksen kasvaminen suuremmaksi entuudestaan rakennetulla alueella kuin koko-
naan aiemmin rakentamattomalla alueella.

Rantayleiskaavoissa on vakiintunut tapa huomioida luonnonolosuhteet jakamalla suunnittelu-
alue vyöhykkeisiin. Kullekin vyöhykkeelle määritetään sen ominaisuuksien mukaan sopiva, 
teoreettinen rakennuspaikkojen enimmäismäärä (rp) muunnetun rantaviivan (MR) kilometriä 
kohden, josta käytän myöhemmin tässä tutkimuksessa nimeä ”mitoitusarvo” (yksikkönä rp/
MR) (Rantojen maankäytön suunnittelu 2005: 96). Muunnetun rantaviivan laskeminen on tehty 
kaikissa tarkasteltavissa kaavoissa samalla tavalla ja Etelä-Savon seutukaavaliiton aikoinaan 
kehittämä laskentatapa on yksi eniten käytetyistä koko Suomessa. Sen pääperiaatteena on, että 
kapean vesistön äärelle voidaan sijoittaa vähemmän rakentamista kuin leveän (Rantojen maan-
käytön suunnittelu 2005: 98) (Kuva 14).

Mitoitusvyöhykkeille annetut arvot kertovat, kuinka suuri käyttöpaine kyseisille ranta-alueille 
tullaan kohdistamaan. Tarkastelemalla eri vyöhykkeille annettuja mitoitusarvoja voidaan arvi-
oida, kuinka vyöhykkeiden synnyttämisellä on pyritty ohjaamaan rantoihin kohdistuvaa käyt-
töpainetta alueellisesti. Yksinkertaistaen tällä tarkoitetaan, että vyöhykkeelle, joka halutaan 
säilyttää rauhallisempana ja kenties koskemattomampana, annetaan matalampi mitoitusarvo ja 
syntynyt rakennuspaikkojen ”alijäämä” pyritään puolestaan sijoittamaan toisille vyöhykkeille. 

Taulukossa 2 seitsemän kaavan vyöhykkeet on yleistetty vastaamaan kolmea vyöhykettä tar-
kastelun helpottamiseksi. Vaikka luvut ovat melko samansuuntaisia, voi lomarakentamiseen 
hyvin arvioiduilla alueilla erottaa muutaman seikan: keskeisin havainto on, että 1990-luvun 
alun Savonlinnan Pihlajaveden osayleiskaavan (1990) ote on hieman varovaisempi teoreetti-
sen enimmäismäärän osalta. Kun samoihin mitoitusperusteisiin ja tavoitteisiin pohjautuvissa 
nuoremmissa kolmessa muussa Savonlinnan kaavassa luku on 6 rp/MR, niin nelikon vanhim-
man osalta maksimin alarajaa on laskettu neljään rakennuspaikkaan muunnettua rantaviivan 
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kilometriä kohden. Varovaisemmassa otteessa voi aavistaa kaavoittajan tajun Pihlajaveden 
keskiosien herkkyydestä ja olettamusta tukee myös muista poikkeava, suurempi raja-arvo ra-
kennuskiellon määrittävälle saaren hehtaarikoolle. Pihlajaveden ydinosan kaavassa alle kahden 
hehtaarin saariin ei ole mitoitettu rakennuspaikkoja. Muissa kuudessa kaavassa raja on yksi 

Kuva 14. Etelä-Savon seutukaavaliiton suositus muunnetun rantaviivan laskemiseksi (Etelä-
Savon seutukaava 1985, Liite 1, muokattu).

Ranta mitataan 1:20
000 kartalta
yleispiirteisesti siten
kuin tilanne loma-
asuntojen kannalta
todella on.

Alle 50 m leveisiin
niemiin, kannaksiin
tai saariin ei voi
rakentaa, joten
niiden rantaa ei
lasketa lainkaan.
Kerroin = 0.
(Mökin etäisyys
molemmista
rannoista oltava
yleensä 20 m, mökin
koko 10 m, yhteensä
50 m).

Rantojen mittaus
rakennusoikeutta laskettaessa

50-100 m leveisiin
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hehtaari. Saimaannorpan näkökulmasta linjauksella on positiivinen vaikutus: entistä useamman 
pienen, potentiaalisen pesäsaaren rannat jäävät rakentamattomiksi ja ranta-asutuksen muka-
naan tuomat häiriöt kauemmaksi mannerrannoille.

Norpalla ei ole ollut suurta vaikutusta Pihlajaveden kaavoitukseen, kun tarkastellaan mitoitusta 
ja korvattavien rakennuspaikkojen suhteellista määrää. Viitteitä siitä, että Pihlajaveden keski-
osia on pyritty mitoittamaan hieman ”kevyemmin”, on havaittavissa. Toisaalta vertailu 2000-
luvun suunnittelua ja uusia laki- sekä direktiivitaustoja edustavaan Hirvensalmen Puulan ran-
taosayleiskaavaan nostaa esiin viimeisen vuosikymmenen mukanaan tuomat suojeluohjelmien 
rakentamisrajoitukset ja niiden vaikutuksen korvattavien rakennuspaikkojen määrään. 

6.2. Rantarakentamisen ja kestävän kehityksen problematiikka 
kuntien strategioissa

Annukka Oksasen (2003: 17) mukaan yhdyskunnat eivät kohtaa ylipaikallisia muutoksia sa-
malla tavalla, vaan yhdyskuntien erityispiirteet ja olosuhteet vaikuttavat muutosten paikallisiin 
muotoihin. Näin ollen on oletettavaa, että Saimaan rantakunnat ovat kokeneet globaalilta tasolta 
kulkeutuneen ympäristö- ja suunnittelukeskustelun kukin omalla tavallaan. Keskustelun mah-
dollisesti ohjaamien suunnitteluratkaisujen voisi edellä mainitun perusteella olettaa poikkeavan 
kunnittain, myös saimaannorpan elinympäristöjen osalta. Toisaalta on todettu, että kunnissa 
maaseutualueiden kehittämiselle näyttää olevan vaikea hahmottaa selvää strategiaa muuten 
kuin seudullisen aseman perusteella (Mustakangas et al. 2004: 165). Tämä viittaa siihen, että 
globaalista (varsinkin talouden) näkökulmasta katsoen selviämisen kynnyksellä taistelevien sa-
man alueen kuntien on vaikea hakea täysin toisistaan poikkeavia selviytymisstrategioita. Siten 
päädytään Oksasen (2003) tekstistä juontuvan ajatuksen vastakkaiseen vaihtoehtoon: pienten 
Pihlajaveden rantakuntien rantarakentamista koskevien strategioiden ei voida olettaa poikkea-
van olennaisesti toisistaan. 

Kunnilta perätään myös kykyä reagoida. Ismo Kinnusen (2001: 27–29) mukaan nykyisen 
ja tulevan yhteiskunnan nopeiden muutosten toimintaympäristö vaatii suunnittelulta entistä 
vahvempaa ja strategista otetta, jotta paikallistasolla olisi kestävämmät menestymisen mah-
dollisuudet. Paikallistason suunnittelijoiden ja johtajien asenteissa jäykkyyden olisi annettava 
sijaa dynaamisemmalle ja joustavammalle vaihtoehtojen etsinnälle, jotta kunnat säilyttäisivät 
elinkelpoisuutensa muuttuviin haasteisiin vastaavina organisaatioina.
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Kuntien keskeisimmät strategiset työvälineet ovat taloussuunnitelma, yleiskaavoitus ja kes-
tävän kehityksen osalta paikallisagenda. Nämä eivät ole toisistaan erillisiä välineitä, vaan 
parhaimmillaan integroituvat toisiinsa ja ilmentävät kunnan tahtotilaa alueensa kehittämisestä. 
Myös Rantojen maankäytön suunnittelu -opas (2005: 88) korostaa, että kaavoituksen osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmassa tulee ilmetä kuntastrategiaan perustuva käsitys kaavoituksen 
alustavista tavoitteista. Etelä-Savon ympäristöohjelma 2005–2010 (2004) osoittaa, että maa-
kuntatasolla on pohdittu kosolti ranta-alueisiin kohdistuvia strategisia linjauksia. Kuntatasolla 
tilanne puolestaan vaihtelee, esimerkiksi Rion sopimuksen mukaista paikallisagendatyötä on 
tehty kolmesta tutkimusalueen kunnasta kahdessa, Savonlinnassa ja Punkaharjulla. Paikallisa-
gendalle ovat William M. Lafferty ja Katarina Eckerberg (1997, cit. Häikiö 2000: 7) asettaneet 
kuusi kriteeriä. Niistä yhden mukaan ympäristöön sekä kehitykseen liittyviä kysymyksiä, ar-
voja ja tavoitteita tulee suunnittelussa, päätöksenteossa sekä toteutuksessa käsitellä poikkisek-
toriaalisesti. Tämän tutkimuksen ongelmanasettelun näkökulmasta kyseinen kriteeri korostuu: 
mitä asioita agendatyössä on nostettu esille ja kuinka ne läpäisevät kuntien hallinnon. 

6.2.1. SAVONLINNA

Savonlinnan visio ja strategiset linjaukset sisältyvät kaupunginhallituksen 4.12.2004 hyväksy-
mään kuusivuotiseen taloussuunnitelmaan vuosille 2005-2010 (Savonlinnan kaupunki 2004). 
Suunnitelman ”Toimintastrategia 2005 – 2010” -luvussa esitellään kaupungin visio eli toimin-
ta-ajatus:

”Savonlinna on Järvi-Suomen keskeinen matkailu-, kulttuuri- ja koulukaupunki sekä 
erityisesti ympäristöystävällinen elinkeinoelämän kasvukeskus, joka tarjoaa puitteet 
luovaan toimintaan ja asumiseen.” (Savonlinnan kaupungin... 2004: 11 )

”Taloudellinen kehitys” -luvussa puolestaan teknisen toimialan strategia on ympäripyöreää. 
Luvussa todetaan teknisen toimialan tarkoitukseksi luoda edellytyksiä kaupungin elinkeino-
elämän kehittämiselle, asukkaiden viihtyisälle ja turvalliselle asumiselle (Savonlinnan kaupun-
gin... 2004: 13–14). Välittömiä tai välillisiä viittauksia saimaannorppaan ei ole löydettävissä.

Suunnitelman käyttötalousosan sitovissa tulostavoitteissa kaavoituksen osalta mainitaan, että 
kaavoitusyksikkö laatii kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti tar-
peelliset yhdyskunnan rakentamisen ja muun maankäytön edellyttämät yleis- ja asemakaavat. 
Maankäytön kohdalla todetaan puolestaan, että kaupungin maanhankintaa lisätään ja tonttitar-
jonta parannetaan paremmin kysyntää vastaavaksi (Savonlinnan kaupungin... 2004: 74–76). 
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Toimintastrategiaan on kirjattu kuusi toimenpidettä. Yhdeksi näistä on kirjattu periaate, että 
kaupunki huomioi kaikessa toiminnassa kestävän kehityksen periaatteet. Kestävän kehityksen 
edistäminen ja seuranta on saanut taloussuunnitelmaan oman alalukunsa, jossa aluksi käydään 
lyhyesti läpi kestävän kehityksen käsitettä ja sen taustoja. Luvussa esitetään myös paikallinen 
tulkinta kestävästä kehityksestä: ”Paikallisessa toiminnassa tämä merkitsee vakaata ja kestä-
viin taloudellisiin periaatteisiin perustuvaa kunnallistaloutta sekä kansalaisten hyvinvointia”. 
Luvussa todetaan edelleen, että ”sosiaalisesti kestävä kehitys ja vakaa talousjärjestelmä ovat 
edellytyksenä ekologisesti kestävän kehityksen saavuttamiselle”. Tulkinnan ja toteamuksen 
jälkeen luvussa keskitytään paikallisagendatyön tuloksena julkaistuun ja päivitettyyn Savon-
linnan Agenda 21 – kestävän kehityksen ohjelman indikaattoreihin. Ensimmäisenä lueteltuihin 
ekologisen kestävyyden indikaattoreihin listataan ”saimaannorppien lukumäärän kehitys ja 
norppien suojelutoimenpiteiden toteutus”. Merkille pantavaa on, että nämä maininnat norpasta 
näyttäytyvät passiivisina, seurattavina asioina. Jälkimmäinen ”norppien suojelutoimenpiteiden 
toteutus” kuulostaa aktiivisemmalta, mutta asia on kirjattu paikallisagendaan nimenomaan in-
dikaattorina, ei osana toteutussuunnitelmaa. Sanamuoto antaa ymmärtää, että kaupunki tarkkai-
lee ulkopuolisena, millaisia suojelutoimenpiteitä norpan suhteen tehdään ja päättelee, vievätkö 
ne kehitystä kaupungin alueella ekologisesti kestävämpään suuntaan.

Kestävän kehityksen ohjelman toteuttamisessa nostetaan yhdeksi painopistealueeksi vesi 
– lähinnä vesiensuojeluun painottuen, mutta painopistealueen alakohdaksi on kirjattu tavoite 
puhtaasta luonnonympäristöstä järvialueineen ja norppineen. Samassa yhteydessä on yhdek-
si tavoitteeksi myös kirjattu ”loma-asuminen Saimaan sydämessä” (Savonlinnan agenda 21 
2004). Tämän voi nähdä osoituksena siitä, kuinka tärkeäksi Saimaan järviluonnon rooli ja sen 
läheinen rantarakentaminen koetaan. Agendatyön lähtökohtia selvittävässä osuudessa todetaan 
vesiluonnon merkitys virkistykselle ja matkailulle. Myös virkistyskäytön kuormittavat vaiku-
tukset vesialueille ja saimaannorpalle tunnustetaan, ja norpan kannalta tärkeille alueille tullaan 
vain tarvittaessa asettamaan liikennerajoituksia.

Edelleen samaisessa Agenda 21-toimenpideohjelmassa on kohta, jonka mukaan Savonlinnassa 
tullaan laatimaan suunnitelma kunnostettavista ja luonnontilassa säilytettävistä rannoista. Pai-
kallisagendan toteuttamista käsittelevässä luvussa on painopistealueittain lueteltu vastuu- ja 
yhteistyötahot, eli agendatyössä on selvitetty, mitä kukin taho voi tehdä kestävän kehityksen 
edistämiseksi. Tämä on Häikiön (2000: 23) mukaan yksi paikallisagendan mahdollisista tavoit-
teista. Kuitenkin agendaprosessiin osallistuneen Savonlinnan yleiskaavainsinööri Risto Aallon 
(2005) mukaan ”laivan kääntäminen on kyllä aika iso työ” ja epäilee näin kestävän kehityksen 
huomioimista kaikissa hallintokunnissa.
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Tässä tutkimuksessa tarkasteltavien neljän, vanhan rakennuslain aikaan laaditun Savonlin-
nan osayleiskaavan tavoitteet ovat miltei sanatarkasti samat ja perustuvat Savonlinnan kau-
punginvaltuuston 1988 hyväksymään rantayleiskaavan tavoite- ja mitoitussuunnitelmaan, 
eivätkä siten kuvasta kunnassa 1990-luvun lopulla tehtyä paikallisagendatyötä (Pihlajaveden 
osayleiskaava 1990: 20–28; Kiviapajan osayleiskaava 1996: 22–26; Moinsalmen osayleiskaa-
va 1996: 23–27; Pihlajalahden osayleiskaava 1996: 21–25). Sysäyksen Savonlinnan rantojen 
yleiskaavoitukselle on tavoite- ja mitoitussuunnitelman mukaan antanut loma-asutuksen jat-
kuva lisääntyminen. Kasvuksi mainitaan tuolloin 80-luvun lopulla noin 50 rakennuspaikkaa 
vuosittain, nykyisen määrän ollessa samaa luokkaa tai hieman alle (Savonlinna rantayleiskaava 
1988: 2, Aalto 2005). Yleiset tavoitteet kolmen uusimman kaavan osalta ovat tarkalleen samat. 
Ranta-alueiden osalta huomio kiinnittyy tavoitteeseen ohjata luodun mitoitusohjeiston avulla 
”selkeästi ja yhdenmukaisesti rakennushankkeiden ja rantakaavojen käsittelyä”. Tässä korostuu 
yksi kaavoituksen lähtökohdista, maanomistajien tasapuolinen kohtelu, ja se todetaan myös 
perusteluissa. Myös olemassa olevien elinkeinojen ja haja-asutusalueiden elinvoimaisuuden 
turvaaminen painottuu tavoitteissa. Luonnon ja ympäristön osalta kaavojen yleistavoitteina on 
varata alueita suojelulle. 

Sektoritavoitteiden osalta rannoille rakennettava loma-asutus nähdään kaikissa kaavoissa mer-
kittävänä. Sen avulla pyritään turvaamaan ja parantamaan haja-asutusalueiden elinolosuhteita. 
Samaan ajatukseen tukeutuvat myös nykyiset maaseudun virkistämistä koskevat kansalliset 
suunnitelmat. Kolmeen uusimpaan kaavaan on kirjattu tavoite virkistyskalastuksen mahdol-
listen tarpeiden huomioimisesta, vanhimmassa Pihlajaveden osayleiskaavassa (1990) sama ta-
voite löytyy yksityiskohtaisempien alueellisten tavoitteiden alta. Tavoitteella voi nähdä olevan 
välillisiä vaikutuksia saimaannorpan elinympäristölle, onhan edellä useampaankin otteeseen 
todettu virkistyskalastuksen tiettyjen muotojen olevan tällä hetkellä suurin uhka norppapopu-
laatiolle. Näkemyksiä siitä, miten epäilemättä tärkeäksi koetun virkistyskalastuksen ja norpan 
tarpeet sovitetaan yhteen, eivät kaavojen tavoitteet tarjoile.

Savonlinnan neljä Pihlajaveden alueen osayleiskaavaa tullaan lähivuosina päivittämään. 
Kaupungin yleiskaavainsinööri Risto Aallon (2005) mukaan vuosia kestäneiden vahvistus-
prosessien vuoksi kaavojen ajan tasalle saattaminen on ajankohtaista. Aallon mukaan työ on 
”hienosäätöä kaavojen reuna-alueilla”, eli varsinaisia uusia kaavaprosesseja ei olla aloittamassa 
ja siten vanhat tavoitteet jäävät voimaan, joten paikallisagendan vaikutus jäänee vähäiseksi 
”tarkistuskierroksella”. Päähuomio Savonlinnan kaupungin suunnittelussa kohdistuu lähivuo-
sina keskusta-alueen liikennejärjestelyiden uudelleenorganisointiin ja sen mukanaan tuomaan 
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kaupunkirakenteen eheyttämisen mahdollisuuteen. Vesistöt Aalto näkee vetovoimatekijöinä 
etenkin matkailulle, mutta mainitsee myös niiden merkityksen houkuteltaessa paitsi paluu-
muuttajia, myös uusia asukkaita Savonlinnaan. 

6.2.2. SULKAVA

Sulkavan kunnan tavoitesuunnitelma Sulkava 2006 (1997/1998), ei juuri ota kantaa ympä-
ristöasioihin. Luonteeltaan kunnallispoliittisessa periaateohjelmassa esitetään kunnan visio 
ja päätavoitteet vuoteen 2006 asti. Tavoitteissa näkyy huoli kunnan omasta itsenäisyydestä. 
Kestävän kehityksen periaatteet loistavat poissaolollaan. Ohjelman visio on päivitetty talous-
suunnitelmaan vuosille 2006–2009. Se on kuitenkin lähes yhteneväinen aiemman kanssa, edel-
lisestä sen erottavat lähinnä sananmuodot (Sulkava... 2004: 3). Periaateohjelman tavoitteita 
päivitetään tätä kirjoitettaessa uuden valtuustokauden alettua vuoden 2005 alussa. Visioiden 
ainoa ympäristöasioihin viittaava seikka kuvastaa perinteiseksi muodostunutta elinympäris-
töideaalia. Tavoitesuunnitelman vision kolmannessa kohdassa todetaan, että ”sulkavalainen 
luonto on puhdas ja rakennetut alueet ovat siistit ja maisemallisesti matkailua ja viihtyvyyttä 
edistäviä” (Sulkava 2006 1997/1998: 2). Kyseinen kohta ei aseta välittömiä tavoitteita ympä-
ristön suhteen, mutta sen voi tulkita ilmentävän sitä, kuinka tärkeäksi tekijäksi ympäristön ja 
luonnon tila koetaan Sulkavan kunnan menestymiselle. Siten voi arvella, että luonnon puhtaana 
pysyminen nähdään edellytyksenä niille vetovoimaisille luonto- ja ympäristötekijöille (kuten 
saimaannorpalle), joita ei ohjelmassa ole eritelty. Sulkavan tekninen johtaja Jukka Partanen 
(2005) toteaakin, että osayleiskaavoituksessa ”ei nosteta yhtä erityistä seikkaa esille, muulloin 
toiset jäävät vähemmälle”.

Tutkimusalueen Sulkavan puoleisille alueille ei ole laadittu yleiskaavatasoisia maankäytön 
suunnitelmia, jotka määrittäisivät strategisia linjauksia alueelle. Sen sijaan parhaillaan on 
käynnissä välittömästi Pihlajaveden lounaispuolella sijaitsevan Partalansaaren alueen osayleis-
kaavoitus. Partalansaaren osayleiskaava on ensimmäinen neljän osayleiskaavan sarjasta, jotka 
tullaan lähivuosina laatimaan Sulkavalla. Seuraava kaava, joka rajoittuu Pihlajaveteen, pyritään 
saamaan alulle jo vuoden 2005 aikana. Kaavan mitoitus tulee perustumaan samoihin perusteisiin 
kuin Partalansaarenkin osayleiskaava (Partanen 2005). Kaavan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman alustavat tavoitteet antavat hieman kuvaa rikkonaisen saaristo-alueen kehittämisen 
linjauksista. Kaavan tavoitteena on ”suunnitella kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 
rantojen käyttö siten, että turvataan maanomistajien mahdollisimman tasapuolinen kohtelu”. 
Edelleen tavoitteena on säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina ”maiseman ja luonnon puo-
lesta arvokkaat rannat sijoittamalla rakennuspaikat siten, että kulttuuri- ja luonnonympäristölle 
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aiheutunut haitta on mahdollisimman vähäinen” (Partalansaari OAS 2005). Alustavien tavoit-
teiden voi tulkita kuvaavan jälleen Saimaan rantakunnalle tyypillistä tilannetta: rannat koetaan 
tärkeiksi, mutta maankäytön suunnittelun linjauksissa (tässä tapauksessa yleiskaavatasoisessa 
tarkastelussa) rantojen roolia käsitellään varsin varovasti. Kuitenkin Partasen (2005) mukaan 
Sulkavan menestyminen nojaa vahvasti loma-asuntokannan vahvistamiseen, mihin myös 
osayleiskaavatyöllä pyritään. Myöskään ko. kaavan alueella Pihlajaveden kannasta Tolvanselän 
kannaksi vaihettuva norppapopulaatio ei nouse esiin tavoitteissa. 

6.2.3. PUNKAHARJU

Punkaharjun vuosille 2005–2007 tehdyn taloussuunnitelman strateginen ote nojaa vuoden 
2000 SWOT-kartoitukseen. Sen mukaan luonto koetaan kunnan yhdeksi viidestä vahvuudesta. 
SWOT-analyysissä ilmenneistä mahdollisuuksista luonto nähdään tärkeimpänä kunnan kehit-
tämisessä. Sitä tukevat myös analyysissä mahdollisuuksiksi luetellut matkailukulttuuri sekä 
verkottuneisuus. Verkottuneisuuden maininta ilmentää Antti Saartenojan (2004: 12) esittämää 
ajatusta, että tulevaisuuden kriittiseksi tekijäksi kaupunkien ja maaseudun kehityksen kannalta 
nousee niiden kyky integroitua osaksi maailmantaloutta. Tällöin kehityksen perusedellytykseksi 
nousee alueiden globaalin kilpailukyvyn parantaminen. SWOT-analyysin pohjalta taloussuun-
nitelmassa esitetään konkreettisiksi toimenpiteiksi muun muassa maankäytön ja ympäristön 
suunnittelun tehostaminen. Teknisen toimialan osuus taloussuunnitelmassa kuitataan lauseella 
”Kaavoitustyötä suoritetaan kunnanhallituksen päättämällä tavalla” (Talousarvio 2005... s.a.: 
3, 44)

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan (1998) päätavoitteiden ote on melko toteava. Stra-
tegisen näkemyksen erottaminen tavoitteista on vaikeaa. Loma-asumisen tärkeys kunnalle 
mainitaan vain pitkän, lähinnä Pihlajavettä kuvailevan luettelon jälkeen. Luettelossa esitet-
tyjen piirteiden on todettu antaneen suunnittelulle merkittäviä haasteita. Maininnanomaisesti 
todetaan myös saimaannorpan pesivän tietyllä luonnonarvoiltaan merkittävällä alueella. Suun-
nittelun lähtökohdaksi päätavoitteissa on määritelty ”rantarakennusoikeuden turvaaminen ja 
tasapuolinen jakaminen maanomistajien kesken mahdollisuuksien mukaan” (Pihlajaveden 
osayleiskaava 1998: 3). Kaavan perusteluissa loma-asutuksen kohdalla on viitteitä saman-
laisesta pyrkimyksestä kuin Savonlinnankin kaavojen kohdalla. Loma-asutuksen sijoittamisella 
pyritään tukemaan jo olemassa olevia kylätoimintoja. Merkillepantavaa on pyrkimys painottaa 
mannerrantojen rakentamista siirtämällä rakennusoikeuksia saarista mantereelle. Voikin nähdä, 
että tavoitteeseen piiloutuu toinen tavoite, jonka pyrkimyksenä on rauhoittaa saimaannorpan 
”ulkosaariston” pesimäpaikkoja.
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6.2.4. PIHLAJAVEDEN ALUE KOKONAISUUDESSAAN

Pihlajaveden alueen rantakuntien strategioista ei löydy merkittäviä mainintoja rantojen käytön 
tehostamisesta tai vapaa-ajan ylivertaisesta tärkeydestä kuntien selviämiseen globalisoituvassa 
maailmassa, saati saimaannorpan merkittävästä roolista. Tämän hetkisistä talousarvioista ja -
suunnitelmista huokuu kuntatalouden tiukkuus ja energia strategioiden laatimisen sijaan tuntuu 
usein menevän palvelujen järjestämiseen. Strategisen ajattelun sekä toiminnan puute seudulla 
tuodaan esiin myös Itä-Savon kuntayhtymän julkaiseman Savonlinnan seudun elinkeinostrate-
gian (2003: 5) SWOT-analyysissä. Edelleen heikkouksiksi listataan panostuksien pirstaloitu-
minen.

Kauko Heurun (1995: 333) esittämä epäily siitä, että taloussuunnitelman laatiminen epävakais-
sa talousoloissa on vaikeaa, ilmentää sitä, että taloussuunnitelma mielletään John M. Brysonin 
(1988: 7–8, cit. Sotarauta 1990: 56) mukaiseksi pitkän aikavälin suunnitteluksi. Brysonin mu-
kaan pitkän aikavälin suunnittelu nojaa siihen, että vallitsevat trendit jatkuvat. Mikäli vallitse-
vien trendien jatkumisessa on epävarmuutta, saattaa se ilmetä Heurun esittämänä vaikeutena 
taloussuunnittelussa, mikäli ei hallita vaihtoehtoisen strategisen suunnittelun otetta. 

Taloussuunnitelman ymmärtäminen Brysonin esittämän strategisen suunnittelun mukaiseksi 
välineeksi vähentäisi talousmaailman heilahteluihin liittyvää pelkoa. Strategiseen suunnitte-
luun kuuluu Brysonin mukaan sisäisen ja ulkoisen ympäristön jatkuva analysointi ja niistä tule-
vien signaalien mukainen ongelmien ratkaisu (ks. taulukko 1). Viitteitä Brysonin tarkoittamasta 
strategisesta suunnittelusta on havaittavissa Punkaharjun taloussuunnitelmassa, jonka SWOT-
analyysi on askel ympäristöstä tulevien signaalien havainnointiin ja niihin reagoimiseen. Ha-
vaintojen pohjalta tehdyt jatkotoimet ovat vielä toistaiseksi jääneet kovin niukoiksi.

Savonlinnan paikallisagendassa sivutaan rantojen loma-asumista ja saimaannorppaa, muttei 
nosteta niitä sen erityisemmin esille. Kuitenkin niitä yhdistävä tekijä, vesi, on otettu yhdeksi 
toteuttamisen painopistealueeksi. Paikallisagenda viestii siten Savonlinnan runsaiden vesialu-
eiden tärkeyttä kunnan (kestävälle) kehitykselle, muttei aseta sitä strategiselle paikalle.

Kuntien strategioista on nähtävissä myös piirteitä siitä, miten ne sijoittavat kunnat alueellisessa 
kontekstissa. Strategiat hahmotetaan usein seudullisen aseman perusteella (Mustakangas et al. 
2004: 165). Olli Aulaskarin (1999: 8–9, cit. Saartenoja 2004: 12) mukaan alueiden kehitys ei 
kuitenkaan enää riipu niiden asemasta perinteisessä alueellisessa hierarkiassa. Siten Pihlajave-
den rantakunnilla aukeaisi mahdollisuus profi loitua selkeästi toisistaan erilaisiksi, esimerkiksi 
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saimaannorppaan liittyvien toimintojen avulla. Saimaannorpan valinta kestävän kehityksen 
indikaattoriksi kuvastaa Savonlinnan näkemystä hyvästä elinympäristöstä. Voi olla, että indi-
kaattorin valitsijoiden mielissä on kangastellut hypoteesi siitä, että kun norppa voi hyvin, myös 
ympäröivä alue voi hyvin. Antti Saartenojan (2004: 12) mukaan alueiden valteiksi saattaa nous-
ta tiettyjen, myös korkeamman osaamisen, toimintojen ja elämäntyylien kannalta hyvä elin- ja 
toimintaympäristö. Tämä skenaario saattaa korostua arvaamattomastikin, sillä Perttu Vartiaisen 
(1999: 106–107) mukaan kiihtyvän keskittymisen rinnalla voidaan nähdä myös toinen mahdol-
linen tulevaisuus, jossa kehitys jakautuu nykyistä tasaisemmin, tosin valikoivasti, myös keski-
suuriin kaupunkiseutuihin tai viihtyvyyden kannalta hyville tai suhteellisen hyvin saavutetta-
ville maaseutumaisille alueille. Tässä suhteessa Savonlinnan seudun elinkeinostrategian (2003: 
5) SWOT-analyysissä vahvuudeksi mainittu viihtyisä asuin- ja luontomatkailuympäristö tullee 
korostumaan. Onkin todennäköistä, että luontomatkailun saralla norppa on yksi keskeisimmistä 
aihealueista. Itä-Savon kuntayhtymän kuntayhtymäsuunnitelman (2003: 9) mukaan matkailu-
liiketoiminta nostetaankin Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman yhdeksi painopistealueek-
si. Sen edistämiseksi ohjelmassa suunnitellaan tuotteistettavan verkostoitumiseen perustuvia 
palvelukokonaisuuksia. Tämä on yksi merkki kuntien verkottumiskehityksestä, jonka myötä 
kunnat pystyvät Esko Juntusen (2003: 52) mukaan menestymään.

Pihlajavedellä paikallisagendatyöhön on ryhtynyt tarmokkaimmin Savonlinna, vaikkakin tätä 
kirjoitettaessa työn jatkuminen on epävarmaa. Alueen kolmesta kunnasta kaupunkimaisimpana 
se vahvistaa tehdyllä työllä yleistä trendiä; urbaanit kunnat ovat aloittaneet paikallisagendatyön 
maalaiskuntia innokkaammin (Häikiö 2000: 14).
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7.1. Rantojen suunnittelun lähtökohdat
Ympäristönkäytön säätely pohjautuu Suomen perustuslakiin (PerustusL), joka määrittää muulle 
lainsäädännölle reunaehdot. Lauri Jääskeläinen ja Olavi Syrjänen (2001: 52–53) esittävät, että 
ympäristönkäytön kannalta keskeisimmät perusoikeussäännökset ovat Perustuslaissa yhden-
vertaisuusperiaate (6 §), omaisuuden suoja (15 §), oikeus ympäristöön (20 §) sekä hallinnon 
ja lainkäytön oikeusturvatakeet (21 §). Kuudennen pykälän vaikutus on ollut varsin keskeinen 
rantojen käyttöä suunniteltaessa – niin sanottu kantatilaperiaate, jonka tarkoituksena on turvata 
maanomistajan tasapuolinen kohtelu kaavoituksessa, nojaa nimenomaan tuohon perustuslain 
pykälään. Pykälä edellyttää viranomaisten toimissa kansalaisten yhdenvertaista kohtelua.

Saimaannorpan esiintymisalueiden suunnittelun päälinjaukset pohjautuvat valtakunnallisiin 
alueidenkäyttötavoitteisiin. Vastuu tavoitteiden huomioimisesta yksityiskohtaisemmassa maan-
käytön suunnittelussa on Rantojen maankäytön suunnittelu -oppaan (2005: 17) mukaan siirretty 
kaavasuunnittelijoille. Opas toteaa, että ”kunkin kaavahankkeen yhteydessä on erikseen pohdit-
tava, mihin tavoitteisiin juuri kyseisessä kaavassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota”. Tässä 
voi nähdä yhtymäkohdan Rion osapuolikokousten valmistelevan työryhmän peräänkuulutta-
maan politiikkaan: kestävän käytön nähdään toteutuvan, kun vastuuta on siirretty sille tasolle, 
joka hoitaa biologisia resursseja, rantojen käytön suunnittelun osalta siis rantojen maankäytöstä 
vastaavalle kunnan suunnittelijalle.

7. SAIMAANNORPAN ROOLI 
RANTARAKENTAMISEEN 
 VAIKUTTAVISSA LAEISSA
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Rantojen suunnittelu onkin lähtökohdiltaan kaavoituskeskeistä. MRL:n 72§ edellyttää, ettei 
rantavyöhykkeelle ”saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista 
yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan 
myöntämisen perusteena”. Tämä suunnittelutarpeen ulottaminen ranta-asemakaavaa tarvitse-
mattomille alueille oli yksi keskeisimpiä säädöksiä rantarakentamiseen vaikuttavien säädösten 
uudistamisessa vuonna 1997, jolloin silloista rakennuslakia muutettiin vastaamaan saman vuo-
den alussa voimaan tullutta uutta luonnonsuojelulakia (Rantojen maankäytön suunnittelu 2005: 
21). Ajatus kaavoituslähtöisestä suunnittelusta siirtyi uuteen Maankäyttö- ja rakennuslakiin, 
jonka hengen siirtymistä rantojen käytön suunnitteluun ja rakentamiseen ympäristöministeriö 
pyrkii vahvistamaan muun muassa maaliskuun lopussa 2005 julkaistulla Rantojen maankäytön 
suunnittelu –oppaalla (2005). Rantojen käytön suunnitteluun ei aiemmin ole ollut olemassa 
yleistä opasta, vaan paikallis- ja maakuntatasojen suunnittelijoiden työtä tukemassa on ollut 
vaihteleva määrä erilaisia selvityksiä, esitteitä ja oppaita.

Lainsäädännön yleisten tavoitteiden soveltamisessa törmätään valtion ja kuntien väliseen työn-
jakoon. Vielä on epäselvää esimerkiksi se, mitkä ovat kuntien edellytykset sekä velvoitteet ottaa 
muitakin kuin oman alueensa toimijoita huomioon. Työnjakoa selvittää Olavi Syrjäsen (1999: 
201) mukaan Kuntalaki kunnan tehtäviä määrittävässä 2 §:ssä, jonka mukaan ”kunta hoitaa it-
sehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät”. Syrjäsen mukaan valtio 
ja kunta ovat siten hallinnon kokonaisjärjestelmän osia, jolloin kumpikin on päätöksiä tekevä-
nä viranomaisena keskenään yhdenvertainen hallintojärjestelmän sisällä. Uhanalaisen eliölajin 
elinympäristön suojelun ja suunnittelun kohdalla pykälän tulkinta voi joutua koetukselle. Aset-
tuvatko kuntien ja valtionhallinnon käytettävissä olevat keinot vastatusten kestävän kehityksen 
mukaista suunnittelua toteutettaessa? Miten MRL:n mukainen kaavajärjestelmä, jossa ylempi 
kaava ohjaa alempaa, sopii ajatukseen kunnan vahvasta itsehallinnosta? Syrjänen (1999: 203) 
toteaa lyhyesti, että maankäytön kaltaisten erityistoimialojen tehtävien luonteen ”on katsottu 
edellyttävän laajempaa valtion valvontaa kuin yleiseen toimialaan kuuluvissa tehtävissä”. Val-
tion valvonta on siis mukana MRL:n 35§:n mukaisissa kuntien yleiskaavoituksessa, jota on 
luonnehdittu yhdeksi keskeisimmäksi kuntien strategisen suunnittelun välineeksi. Yleiskaavan 
tarkoitus määritellään MRL:n 35 §:ssä seuraavasti: ”Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai 
sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yh-
teen sovittaminen. [...] Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet.”

Kunnan kaavoitusmonopolin ja valtion ohjauksen välistä suhdetta ei nähdä siis ongelmat-
tomana. Rantojen suunnittelun kohdalla asetelma näyttäytyy Ritva Laineen (2005) mukaan 
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rantayleiskaavoituksen loppuunsaattamisen kiireenä. Hänen mukaansa vuoden 1997 rantojen 
suunnittelua koskevien uusien säännösten mukanaan tuoma kaavoituslähtöisyys on sinänsä 
hyvä asia, mutta osapuolet ovat olleet eri linjoilla aikataulusta. Laineen mukaan kaikkia rantoja 
ei tarvitsisi kaavoittaa välittömästi. ”Jokin tässä mättää, vaikka kaikki haluavat hyvää suun-
nittelua”, Laine arvioi nykytilanteen ongelmallisuutta. Onko siis käsillä Raine Mäntysalon 
ja Kaj Nymanin (2001: 13) Maankäyttö- ja rakennuslakia tarkastelevassa teoksessa kuvattu 
tilanne, jossa ”suunnittelu monilta osilta saa aikaan sekä ympäristön käytössä että suunnittelun 
menettelytavoissa sellaista yhteistoimintaa, joka on vastoin suunnittelun julkilausuttuja tavoit-
teita”? Jos lähtökohtana on kestävä kehitys, törmää väistämättä kysymykseen, luoko Laineen 
mainitsema kuntien kiire edellytyksiä alueiden kestävälle käytölle, vaikka ”kaavoituspakolla” 
onkin haluttu saada kuriin nimenomaan poikkeusluvilla tapahtuva, laajemmasta suunnittelun 
kontekstista irrallaan oleva rakentaminen.

7.2. Uuden lainsäädännön omaksuminen
Kuten edellä on jo tullut ilmi, on rantojen rakentamista säätelevä lainsäädäntö uudistunut 90-
luvun lopussa sekä 2000-luvun taitteessa. Ritva Laineen (2005) mukaan Maankäyttö- ja raken-
nuslain tuntemus on kunnissa jo hyvä. Lain oltua viisi vuotta voimassa kuntien virkamiehet ovat 
saaneet runsaasti koulutusta ja laki on ollut yhden kokonaisen ”luottamushenkilösukupolven” 
verran voimassa. MRL:n kanssa tekemisissä olleet luottamusmiehet vievät Laineen mukaan 
tietoa eteenpäin uusille, kunnallispolitiikkaan astuville luottamushenkilöille.

Paitsi poliittisten päättäjien ja maankäytön suunnittelijoiden, myös ympäristöviranomaisten 
ymmärtämys maankäytön lainsäädännöllisistä reunaehdoista nähdään tärkeinä. Kunnissa 
ympäristöasiat nähdään entistä selkeämmin strategisina menestystekijöinä, jotka tulee ottaa 
huomioon kaikessa kunnan toiminnassa. Risto Mansikkamäen (2004: 45–46) mukaan kuntien 
ympäristöviranomaiset pitävät huolta siitä, että yhdyskuntarakentamisen ”palveluketjussa”, 
johon kaavoituskin lukeutuu, tiedonhankinta- ja hallinta sujuu kaikissa eri vaiheissa siten, että 
ympäristönäkökohdat tulevat huomioon otetuiksi. Vesa Valpasvuon (2002: 6) muotoilee asian 
seuraavasti: ”Kunnan ympäristönsuojelunsuojeluviranomaisen tehtävänä on toimia paikallis-
tason yleisen ympäristönsuojelun edun valvojana”. Yleiskaavoituksessa ympäristönsuojelun 
kannalta keskeistä on toisaalta riittävien suojelu-, virkistys- ja viheralueiden varaaminen sekä 
toisaalta koko yhdyskuntarakenteen ja sen toimintojen yhteensovittaminen (Mansikkamäki 
2004 : 45). Alueelliset ympäristökeskukset ovat kuitenkin hiljattain esittäneet arvioita siitä, että 
kunnat vievät läpi kaavoja ilman kunnollisia ympäristöselvityksiä ja vaikutusten arviointeja. 
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Suoraan Mansikkamäki (2004) ei tätä väitettä kommentoi, mutta teksti on tulkittavissa niin, että 
kuntien ympäristöviranomaiset eivät aina ole pysyneet lainsäädännön kehityksen ja lisääntynei-
den, vaativampien tehtävien perässä (vrt. Kuntien ympäristönsuojeluhallinto... 2002: 5).

Tehtävien menestyksekkään hoitamisen kannalta ei liene merkityksetöntä, kuka niitä hoitaa. 
Kuntalaki on ympäristöviranomaisten asettamisen suhteen selkeä: se ei velvoita kuntaa aset-
tamaan ympäristölautakuntaa, vaan kunnat saavat vapaasti päättää, mikä lautakunta huolehtii 
ympäristönsuojelusta (Sairinen et al. 1999: 200, Heuru 2001: 154). Useimmiten ympäristön-
suojeluasiat hoidetaan varsinaisessa ympäristölautakunnassa, mutta yhä useammin niiden hoito 
annettu jollekin muulle lautakunnalle (Kuntien ympäristönsuojeluhallinto... 2002: 7). Kunnan 
ympäristönsuojelun voimavaroista voi nähdä viitteitä siitä, kuinka paljon kunnan hallinnossa 
pystytään huomioimaan saimaannorpan kaltaisia uhanalaisia lajeja. Kyse on siis siitä, ehtiikö 
joku kunnassa kiinnittää huomiota uhanalaisen eliölajiin tai edes tunnistaa tällaisen näkökul-
man.

7.3. Kuntien suunnittelun suuntaviivat
Maankäyttö- ja rakennuslain hengessä laaditussa ”Rantojen maankäytön suunnittelu” -op-
paassa (2005: 51) korostetaan strategisen suunnittelun tärkeyttä niissä kunnissa, joissa on 
paljon rantoja, rakentamisen paineita tai odotuksia rantojen hyödyntämisen mahdollisuuksista. 
Kunnan toimintoja ohjaava, vuonna 1995 voimaan tullut Kuntalaki ei ota suoraan kantaa ran-
tarakentamisen suunnitteluun kunnassa, mutta lain 1.3 pykälän mukaan kunnan on edistettävä 
asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kauko Heuru (1995: 65) luonnehtii 
ko. pykälää julistukseksi, eikä sille voida antaa normatiivista vaikutusta. Siten pykälä ei luo 
kenellekään minkäänlaista oikeutta, eikä sen nojalla myöskään voi esittää kunnalle vaatimuk-
sia. Vesa Valpasvuo (2002: 1) muotoilee lain olemuksen seuraavasti: ”Kuntalaki on toissijainen 
suhteessa erityislakeihin eli kuntalaki syrjäytyy siltä osin kuin se on ristiriidassa olevan sään-
nöksen kanssa”.

Strategisen suunnittelun tarpeeseen kuntalaki antaa silti joitain eväitä, lähinnä 65 §:n mukai-
sella taloussuunnitelmallaan. Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua koskevat säännökset 
tulivat voimaan vuoden 1997 alusta. Uudessa kuntalaissa ei ole enää 70-luvun kokonaisval-
taista suunnitteluideologiaa kuvaavaa, valtion sektorisuunnittelun sopeuttajana toiminutta 
lakisääteistä kuntasuunnitelmaa. Nyt kehittäminen lähtee enemmän kunnan omista tarpeista, 
jotka määritellään poliittisena valtuustotyönä. Valtuuston työn tuloksena syntyvän taloussuun-
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nitelman tarkoituksena on asettaa kunnan toimintaa ohjaavat arvot ja määritellä niiden pohjalta 
tavoitteet ja strategiat. Siten se nähdään edeltävän kunnallislain mukaisen kuntasuunnitelman 
seuraajana. Suunnittelun nähdään olevan entistä enemmän mahdollisuuksien selvittämistä, toi-
mintavaihtoehtojen ideointia, palvelujen priorisointia, ongelmien ratkaisemista ja toiminnan 
sopeuttamista kunnan tuloihin. Palvelujen tarpeen arviointi ja voimavarojen jako ei enää yksin 
riitä (HE 192/1994; Heuru 2001: 389; Harjula & Prättälä 2004: 479). Taloussuunnitelmaan si-
sältyy talousarvio, joka ohjaa suunnittelukauden ensimmäisen vuoden taloutta. Itse taloussuun-
nitelma kattaa kolmen tai useamman vuoden suunnittelukauden. Aikaisempi kuntasuunnitelma 
taas oli lakisääteisesti viiden vuoden mittainen. Heikki Harjulan ja Kari Prättälän (2004: 480) 
mukaan taloussuunnitelman kauden pituuden määrittelevät ensisijaisesti kunnan omat toimin-
nan suunnittelun tarpeet. Kauko Heuru (1995: 333) myös epäilee, että taloussuunnitelmaa kos-
keva todellisuus saattaa olla kuitenkin lain yleviä tavoitteita karumpi. Heurun mukaan talous-
suunnitelman laatiminen saattaa osoittautua epävakaissa talousoloissa vaikeaksi. Suunnitelmaa 
on mahdoton toteuttaa ilman luotettavia ennusteita kunnan tuloista.

7.4. Kaavoituskeskustelun ensimetrit: osallistuminen ja toimijat
Rationalistiseen, asiantuntijakeskeiseen suomalaiseen suunnitteluun on viime vuosina tullut 
uusia toimijoita: aktiivisempia kansalaisia ja elinkeinoelämän edustajia. Uusien toimijoi-
den odotuksiin on vastattu kehittämällä vuorovaikutukseen perustuvia kaavoituskäytäntöjä 
– suunnittelu on kokenut niin sanotun kommunikatiivisen käänteen. Vuorovaikutteisuus on 
siis tavoiteltua, mutta sen on luonnehdittu olevan nyky-yhteiskunnassa myös välttämätöntä. 
Myös rakennuslainsäädännön uudistus toi suunnittelujärjestelmään monia vuorovaikutusta 
tukevia elementtejä (Roininen et al. 2003: 6–7; Häikiö 2004: 17). Vuorovaikutteisuus, avoin 
tiedottaminen ja yhteistyö ovat lain keskeisimpiä uusia tavoitteita. Niiden toteuttamiseksi kaa-
voituksessa MRL tarjoilee työkaluksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, jossa määritellään 
osallistumisen laajuus ja muodot (Maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanon…2002: 16; Jääs-
keläinen & Syrjänen 2003: 100; Rantojen maankäytön suunnittelu 2005: 61). Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma juontaa juurensa perustuslain 2.2 pykälään, jonka mukaan yksilöllä tulee 
olla oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Suunnitte-
luun siis halutaan lainsäädännöllä ottaa mukaan osallisten mielipiteitä ja tietoa. Parantuneet 
vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuudet edistävät saimaannorpan esiintymisestä saatavaa 
alueellista tietoa. Osallisten tiedon luonteeseen liittyy kuitenkin ongelmia. Aija Staffans (2004: 
73) kysyy, tuleeko tuo paikallinen tieto esiin tilanteessa, jossa osallinen ei puhu samoin termein 
eikä omaa samanlaisia sosiaalisia, kokemuksellisia eikä ammatillisia lähtökohtia kuin suunnit-
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telun asiantuntijayhteisöön kuuluvat. Tällöin on vaara, että tietoa ei uskalleta tai osata kertoa 
ja siitä tulee ns. ”hiljaista tietoa”. Yhtenä ratkaisuna Staffans (2004: 79) näkee epämuodolliset 
osallisten kohtaamiset esimerkiksi kävelykierroksilla, joiden aikana asukkaat ja suunnittelijat 
tekevät yhdessä havaintoja ympäristöstä. Ympäristön yhteisen kokemisen myötä innostus kes-
kinäiseen tiedonvaihtoon saattaa kasvaa ja suunnittelun pohjatieto lisääntyy. Kaupunkisuunnit-
telusta tuttua kävelykierros-menetelmää voisikin ehkä soveltaa Saimaan olosuhteissa veneily-
kierroksena. Suunnittelijoille kertyisi oletettavasti enemmän sellaista tietoa, jota asukkaat eivät 
ole ajatelleet tärkeäksi. 

Vuorovaikutteisuuden tavoitteen toteutumista ei ole vielä pystytty arvioimaan. Rantayleis-
kaavoituksessa katsotaan yleisesti tarvittavan laajaa osallistumista (Rantojen maankäytön 
suunnittelu 2005: 62). Kaavoittamisesta tiedottaminen onkin parantunut, ja kunnat tarjoavat 
aikaisempaa monipuolisempia osallistumismahdollisuuksia. Lisäksi osallistumisen on todettu 
lisääntyneen etenkin isommissa, yli 20 000 asukkaan kunnissa. Pienemmissä kunnissa puoles-
taan maanomistajat ovat olleet aiempaa aktiivisempia (Maankäyttö- ja rakennuslain toimeen-
panon…2002: 22). Mikäli huomio maanomistajien kasvaneesta aktiivisuudesta pätee myös 
Saimaan rantakunnissa, on oletettavaa, että myös saimaannorppaa sivuava keskustelu on li-
sääntynyt kaavoitusta koskevissa tilaisuuksissa maankäyttö- ja rakennuslain voimaantultua. On 
myös mahdollista, että jatkossa saadaan yhä enemmän norppatietoa myös ”yleisöltä”, jolloin 
lajin esiintymistä ja käyttäytymistä koskeva tietopohja laajenee.

Osallisen ja ympäristön käyttäjän määrittely ei ole yksioikoista. Ympäristön käyttöön on nähty 
liittyvän näkökulmiin ja suunnittelijakunnan urautuneisuuteen liittyviä ongelmia. Raine Män-
tysalo ja Kaj Nyman (2001: 47) arvioivat yleiskaavasuunnittelun olevan liian eriytynyttä käyt-
täjälle ominaisesta ympäristösuunnittelusta. He ottavat suunnittelun lähtökohdaksi käyttäjän, 
jonka he olettavat olevan ihmisen. Voisiko kuitenkin olla niin, että suunnittelualueen ”käyttäjä” 
onkin muu kuin ihminen – esimerkiksi saimaannorppa? Millaisessa valossa MRL näyttäytyisi, 
jos suunnittelun lähtökohdaksi otettaisiin saimaannorppa käyttäjänä? Kuinka laajana osallistu-
minen voidaan käsittää? Toimiiko luonto niin, ettei sen osallisuutta pystytä ymmärtämään? Ari 
Aukusti Lehtisen (2004) ajatusta soveltaen, ilmaiseeko saimaannorppa lepokivellään näyttäy-
tymällä oman osallisuutensa ja toimijuutensa ympäristössä. Oletukseni on, että norppa ei toi-
minnallaan ota kantaa tässä tapauksessa maankäyttöön. Tästä syystä yhteiskunta on nimittänyt 
edustajansa, Metsähallituksen, valvomaan saimaannorpan etuja osallisena. Metsähallituksen 
lakisääteisen roolin norpan suojelusta vastaavana elimenä voi nähdä biosentrisen luontokä-
sityksen ilmentymänä – saimaannorpalla on hyödystään riippumaton itseisarvo. Kärjistettynä 
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voidaan ajatella, että tilanteessa, jossa muiden osallisten on perusteltava tarkoin suunnitelmaan 
liittyvä kantansa, norpan kohdalla perusteluksi riittää pelkkä olemassaolo.

Kaavaprosessiin osallistumisen vaihe ei ole yksiselitteinen. On vielä epäselvää, miten eri tahot, 
esimerkiksi uhanalaisen eliölajin intressejä edustavat tahot, pääsevät mukaan heti kaavoituksen 
alkuvaiheessa, ennen kuin kaavoituksesta on tehty virallista päätöstä. MRL:n henki kuitenkin 
edellyttää, että kaavoitukseen on voitava osallistua jo prosessin varhaisessa vaiheessa (Jääske-
läinen & Syrjänen 2001: 314). ”Rantojen maankäytön suunnittelu”-opas (2005: 90) korostaa 
tätä etenkin rantayleiskaavan laadinnan kohdalla. Kuitenkin sama opas (2005: 88) neuvoo että 
jo kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tulee ilmetä kuntastrategiaan perustu-
va käsitys kaavoituksen alustavista tavoitteista. Käsitys kaavoituksen alkamisesta ei siten ole 
yksiselitteinen. Äärimmilleen vietynä kunnan poliittisten päättäjien käynnistämät strategiapro-
sessit voitaisiin nähdä kaavoituksen alkuna. Mäntysalo ja Nyman (2001: 42–43) kysyvätkin, 
milloin kaavoitus ”on jo vireillä”. Silloinko jo, kun maanomistajan ja kaavoittajan välillä käy-
dään keskustelua rakennusoikeudesta? Kyseinen periaatteellinen keskustelu on saimaannorpan 
pesinnän kannalta hyvinkin olennaista. Siinähän päätetään, tapahtuuko rakentamista vai ei. 
Keskustelun alkuvaiheessa uhanalaisen eliölajin suunnittelulle aiheuttamat reunaehdot voivat 
aiheuttaa sen, että alue todetaan rakentamiskelvottomaksi. Siten säästytään kalliilta ja hanka-
lalta kaavoitusprosessilta, jonka lopputuloksena on sama tilanne, mikäli myöhemmin kaava 
kaatuu siltä vaadittavien sisältövaatimuksen jäädessä täyttymättä.

Kaavoituksen aloitusvaiheisiin liittyvät kiinteästi myös ympäristövaikutusten arvioinnit. Ran-
tojen maankäytön ympäristövaikutusten arviointia säätelee pääasiassa vuodelta 1994 peräisin 
oleva ns. YVA-laki, joskin säädöksiä löytyy muistakin, lähinnä uudemmista laeista, kuten 
maankäyttö- ja rakennuslaista, luonnonsuojelulaista sekä alueiden kehittämislaista (Suunnitel-
mien ja ohjelmien... 2003: 8–9). Myös YVA-menettelyssä saimaannorpan näkökulmasta huo-
mio kiinnittyy pääosin arvioinnin ajankohtaan, joka tulee myös itse laissa vahvasti esille. Esi-
merkiksi YVA-lain seitsemännessä pykälässä todetaan, että ”hankkeen ympäristövaikutukset 
on selvitettävä tämän lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin hankkeen toteuttami-
seksi ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin”. Edelleen kahdeksannessa 
pykälässä esitetään seuraavaa: ”Hankkeesta vastaavan on toimitettava arviointiohjelma yhteys-
viranomaiselle suunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hankkeen muu valmistelu 
huomioon ottaen”. Tässä kohtaa törmätään jälleen suunnitteluprosessin aloitusta koskevaan 
problematiikkaan. Voidaan jälleen kysyä, milloin on mahdollisimman varhainen vaihe ja mitä 
ovat ympäristövaikutusten kannalta olennaiset toimet. Jälkimmäinen lienee tulkittu useimmiten 
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fyysisen ympäristön muutoksia koskeviksi toimiksi, mutta käsiteltäessä suunnitteluprosessia 
laajasti voi myös strategisella suunnittelulla nähdä olevan ympäristövaikutuksia. Mutta onko 
strateginen suunnittelu olennainen toimi? Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arviointityöryhmän mietinnössä (2003: 8) todetaan, että arvioinnin tarpeellisuus on kuitenkin 
usein selvitetty vasta suunnitelman tai ohjelman myöhäisessä valmisteluvaiheessa tai ei ollen-
kaan ja menettelytavat muun muassa osallistumisen suhteen vaihtelevat. Vaikutusten arvioinnin 
lykkäämisen suunnitelman tai ohjelman viimeistelyvaiheeseen on arvioitu vähentävän arvioin-
nin merkitystä ja se voi myös aiheuttaa aikatauluongelmia (Hildén et al. 2004: 11). Onkin huo-
mattava, että YVA-laki ja -asetus eivät aseta sisällöllisiä tai menettelyä koskevia vaatimuksia 
arvioinnille (Suunnitelmien ja ohjelmien... 2003: 8).

Kaavoitusprosessin aloitusta ja ympäristövaikutusten arviointia ruodittaessa esille tulee ky-
symys paikallistason suunnitteluportaan tietämyksestä. Ollaanko selvillä alueen rantarakenta-
miseen vaikuttavista uhanalaisista eliölajeista? Tulevatko luontoselvitykset kunnan talouden 
kannalta liian myöhäisessä vaiheessa – silloin kun kaavoitus on jo ”vireillä”? Joidenkin näke-
mysten mukaan arviointien ”oikea-aikaisuus” on edellytys toimivalle suunnittelukäytännölle 
(esim. Hildén et al. 2004: 19). On siis ilmeisesti mahdollista, että ilman maankäytön suun-
nitelmia kunnan alueella voi majailla millainen tahansa uhanalainen eliölaji kenenkään siitä 
tietämättä, koska ilman maankäyttösuunnitelmia aiheesta ei ole ollut tarvetta tehdä selvityksiä. 
Olisiko ideaali tilanne siis se, että kunnalla olisi tiedossaan alueensa luontoarvot jo ennen kuin 
maankäyttösuunnitelmia ylipäätään ryhdytään harkitsemaan? Luontoarvojen selvittäminen 
koko kunnan alueelta saattaa vaikuttaa ensituntumalta varsin kalliilta puuhalta, mutta siten ei 
kalliita kaavaprosesseja laitettaisi vireille turhan takia. 

Kaavaprosesseissa saattaa siis tulla eteen tilanteita, joissa havaitaan, että uhanalaisen eliölajin 
esiintyminen ”vaarantaa” koko kaavoituksen. Mikäli kunnassa koetaan, että havainto tulee liian 
myöhään, jatketaanko suunnittelua entiseen malliin? Onkin mahdollista, että vireillä olevasta 
kaavoituksesta tulee kunnalle tuskien taival ja lopputuloksena on kallis, veronmaksajien kustan-
tama tyhjä suunnitelma. Kuvatussa tilanteessa kuntien avarakatseisuus ja voimavarat mitataan, 
mikäli uskalletaan jatkaa suunnittelualueen kaavoitusta alkuperäisestä linjasta poiketen uuteen, 
suojelukeskeiseen suuntaan. Yhteiskunnan perinteinen käsitys kaavoituksen tarkoituksesta jou-
tunee koetukselle, mikäli uudet reunaehdot huomioivaan kaavaan piirretään vain suojelualue- 
tms. merkintöjä. Totuttu rantojen arvon jalostaminen kantatilaperiaatteen turvin muuttuukin 
”aidoksi”, ympäristön lähtökohdat tunnustavaksi maankäytön suunnitteluksi.
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7.5. Kestävä kehitys
Maankäyttö- ja rakennuslain yleisessä tavoitteessa (1 §) kestävä kehitys on keskeisellä sijalla, 
mutta mitään kestävän kehityksen osa-aluetta ei erikseen korosteta. Ari Ekroosin ja Vesa Ma-
jamaan (2000: 44) mukaan laki edellyttääkin kestävän kehityksen eri aspektien tasapainoista 
edistämistä. Lauri Jääskeläinen ja Olavi Syrjänen (2003: 81, 93) kuitenkin esittävät, että yleisen 
tavoitteen ajatuksena ovat luonnon itseisarvon ja tulevien sukupolvien oikeuksien ulottuvuudet, 
joihin heidän mukaansa on luontevasti kytkettävissä vaatimus luonnon monimuotoisuudesta. 
Mikäli luonnon monimuotoisuuden edistämisen katsotaan sijoittuvan ekologisen kestävyyden 
osa-alueen alle, kuten Ekroos ja Majamaa (2000: 44) tekevät, korostaisi MRL juuri tuota osa-
aluetta. Monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ja vaatimukset ovatkin Jääskeläisen ja Syrjäsen 
(2003: 81) sekä maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanon seurannan yhteistyöryhmän (2002: 
13) mukaan korostuneet laissa edeltäjäänsä voimakkaammin.

Kestävän kehityksen tavoitteiden merkitys jää laissa ohueksi. Ekroos ja Majamaa (2000: 46) 
huomauttavat, että tavoitteita koskevat säännökset on kirjoitettu lakiin tavoitteellisiksi, eikä 
velvoittaviksi. He luonnehtivat MRL:n merkityksen olevan ekologisen kestävyyden kannalta 
rajallinen ja suhteellinen, vaikkakin ”lain eräillä säännöksillä on mahdollista myös välittömästi 
edistää ekologisesti kestävää kehitystä”. He arvelevatkin, että yleisen tavoitteen sisältöjä voi 
ehkä käyttää oikeudellisia perusteita tehokkaammin esimerkiksi kunnallispoliittisessa keskus-
telussa. Lain varovainen ote tuntuukin luontevalta kun jo ennen MRL:n voimaantuloa eräissä 
yhteyksissä esitettiin, että kestävän kehityksen ja paikallisagendan toteutus on vaihdellut kun-
nista riippuen, kuten myös vuorovaikutteisen suunnittelun ensiaskeleiden onnistuminen (Sairi-
nen et al. 1999: 197).

Maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanon seurannan yhteistyöryhmä (2002: 10–14) totesi 
keväällä 2002, että kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden toteutumista on vielä liian ai-
kaista arvioida. Kuitenkin MRL:n toimivuus-seminaarin 14.4.2005 kyselyyn vastanneista alan 
asiantuntijoista noin puolet arvioi uuden lain edistäneen monimuotoisuuden säilymistä. Yhteis-
työryhmä palaa problematiikkaan kesällä 2005 julkaistavassa seuraavassa lain toimivuutta kos-
kevassa raportissaan (Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden… 2004). Kestävän kehityksen 
voi olettaa kuitenkin tulevan nykyisin paremmin esiin asemakaavatasoisessa maankäytön suun-
nittelussa, koska MRL:n myötä asemakaavojen ja yleiskaavojen sisältövaatimukset on kytketty 
yhteen. Uuden lain aikana asemakaavaa varten on tehty yleiskaavatasoisia tarkasteluja (Maan-
käyttö- ja rakennuslain toimeenpanon…2002: 12). Voi olettaa, että yksityiskohtaista kaavoitus-
ta varten tehtävät laajemmat alueelliset tarkastelut tuovat esille paremmin tietoa saimaannorpan 
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esiintymisalueista ja mahdollisista luonnonsuojelulain alaisista pesintä- ja levähdyspaikoista.

Suojelualueiden suunnittelun näkökulmasta kestävän kehityksen tasapainoisuus joutuu erityi-
sesti arvioitavaksi. Riikka Sorsa (2004: 90) kirjoittaa, että erityyppisten suojelualueiden kriteerit 
poikkeavat toisistaan. Kun Natura 2000-verkostossa painottuvat ainoastaan luonnontieteelliset 
kriteerit, niin kansallispuistojen perustamispäätöksien takana on usein myös yhteiskunnallisia 
perusteita, kuten virkistysarvoja (ks. LSL 11 §). Tätä taustaa vasten voidaan nähdä, että kuntien 
rantojen käytön suunnittelulle asetetaan laajempia kestävän kehityksen tavoitteita kuin kansal-
lisen tason suojeluohjelmille.

7.6. Kaavoitus – rannan arvon mittaamista?
Maankäytössä syntyy yhä useammin ristiriita luonnon ja tehokkaan, rahaa tuottavan rak-
entamisen välillä (Jääskeläinen & Syrjänen 2001: 36). Rantojen maankäytön suunnittelu –opas 
(2005: 81–86) katsoo, että rantaluonto lähtökohtaisesti vaikuttaa rakentamisen määrään ja 
rakentamisalueiden valintaan. Oppaassa myös viitataan ranta-alueiden erityiseen herkkyyteen 
– ”rannat ovat myös monien uhanalaisten lajien ensisijainen esiintymisympäristö”. Opas (2005: 
86) toteaa ykskantaan, että ”rakentamista ohjaavassa yleiskaavassa mitoitus perustuu alueiden 
luonnonolosuhteiden ja muiden ominaisuuksien antamiin mahdollisuuksiin”. Kuitenkin taus-
talla kaavoituksessa on maanomistajien tasapuolinen kohtelu perustuslain mukaisesti. Tämä 
konkretisoituu kantatilaperiaatteessa ja siitä johtuvassa rakennusoikeuksien siirrossa. Mikäli 
kaavaan osoitetaan korvattavia rakennuspaikkoja, esimerkiksi norpan pesäpaikkojen sijainnin 
vuoksi, voidaan rakennusoikeus siirtää maanomistajan muille ranta-alueille. Niillä mitoituslu-
ku siten nousee.

Perustuslakiin perustuva maanomistajan tasapuolinen kohtelu ilmenee kaavoituksessa siis kan-
tatilaperiaatteena. Tämä mahdollistaa seuraavanlaisen ajattelumallin: ”Jos naapuri saa rakentaa, 
niin minäkin”. Periaate tuo kaavoitukseen mitoituksen kautta tärkeän taloudellisen näkökul-
man; kaavoituksessa ranta-alueiden arvo määritetään jakamalla rakennuspaikkoja tai korvat-
tavia rakennuspaikkoja. Maanomistajalla on siis vahva asema kaavoituksessa – maanomistus 
voi sanella enemmän kaavoitusta kuin luonnonolosuhteet. Esimerkiksi Hirvensalmen Puulan 
rantaosayleiskaavassa (2000: 44) on todettu, että ehjiä, pitkiä rakentamattomia ranta-alueita 
ei kaavassa voida monin paikoin osoittaa kantatilaperiaatteen vuoksi. Lyhyehköjenkin ranta-
alueiden omistajille kun tulee taata yhtäläiset oikeudet. Maanomistajan vahva asema heijastuu 
myös halukkuuteen uudistaa vanhentuneita kaavoja. Raine Mäntysalo ja Kaj Nyman (2001: 
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40) toteavat, että vanhentunein perustein määritetty alueidenkäyttö on maankäytön mielekkään 
kehittämisen este. Pihlajavedellä voikin epäillä vuodelta 1981 peräisin olevan Etelä-Savon 
seutukaavan tarkoituksenmukaisuutta loma-asuntojen toimintojen sijoittamisessa. Tekeillä on 
tosin uusi maakuntakaava.

Mäntysalo ja Nyman, kuten myös Ritva Laine (2005) tekevät sen huomion, että rakennusoikeu-
det pienenevät harvoin uusissa kaavoissa, koska maanomistajan intressi on niin vahva. Onko 
tässä myös siemen sille suunnittelulle, joka ei enää täytä kestävän kehityksen periaatteita, esi-
merkiksi tilanteessa jossa vanhemman suunnitelman laatimisen jälkeen alueella on huomattu 
olevan sellaisia luontoarvoja, jotka eivät välittömästi vaikuta uudelleen tarkastelun alla olevaan 
suunnittelualueeseen, mutta vaikuttavat kuitenkin välillisesti. Esimerkkinä tämänkaltaisesta 
tilanteesta voidaan mainita vaikkapa vanhaan suunnitelmaan pohjautuva lomakylän rakenta-
minen, jonka toiminnoilla on yksittäistä rantarakentamiskohdetta suuremmat häiriövaikutukset 
norpan pesinnälle.

7.7. Luonnonsuojelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin toteu-
tuminen

Vuonna 1997 uusittu luonnonsuojelulaki (LSL) toi mukanaan muutoksia myös vanhan raken-
nuslain rantarakentamista koskeviin säännöksiin, josta ne periytyivät miltei sellaisina uuteen 
Maankäyttö- ja rakennuslakiin. Tavoitteena oli rantojen suunnitelmallinen ja kestävä käyttö, 
muun muassa biologinen monimuotoisuus haluttiin turvata (Rantojen maankäytön suunnittelu 
2005: 21). LSL:n päätavoitteina onkin muun muassa luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen 
sekä luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen (LSL 1 §). Erkki J. Hollo (2004: 191) 
kuvaa lain merkittävää asemaa muuhun lainsäädäntöön nähden sillä olevan sitovan yleislain 
luonne. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa 
on otettava huomioon, mitä luonnonsuojelulaissa on säädetty.

Saaristoasiain neuvottelukunnan maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ottaa kantaa raportissaan 
”Vakituisen asumisen kehittäminen ranta-alueilla” (2000) luonnonsuojelun vaarantumiseen 
ranta-alueiden vakituisen asumisen lisääntymisen myötä. Raportissa linjataan, ettei luonnon-
suojelun kannalta tärkeille alueille tulisi muodostaan lainkaan uutta vakituista asutusta. Työ-
ryhmä tarkoittaa em. alueilla lähinnä LSL:n mukaisia luonnonsuojelualueita, joista kansallis- ja 
luonnonpuistoissa rakentaminen on LSL:n rauhoitussäännösten (13§) muutenkin kielletty. 
Saimaan rantojen asuttamisen kannalta raportin mielenkiintoisin toteamus on tässä yhteydessä 
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se, että työryhmän mukaan ratkaisevin vaikutus luonnon kannalta on rantatontin rakentaminen 
ylipäätään, ei kuitenkaan se, minkä muotoisesta asumisesta on kysymys (Vakituisen asumisen... 
2000: 64). Saimaannorpan pesinnän kannalta on merkitystä, onko rannoilla talvisaikaan toi-
mintaa vai ei. Tämän lyhyen toteamuksen raportissa voi nähdä heijastelevan sitä, että kestävän 
kehityksen kokonaisvaltaisen ohjauksen ohjeistusta ei ole mahdollista ”vyöryttää” ylhäältä alas 
ilman yksityiskohtaisempia ohjeita, muulloin edellä mainitun raportin kaltaiset suunnittelun 
yleislinjauksiin vaikuttavat suositukset jäänevät leijumaan jonnekin paikallisen ja kansallisen 
tason välimaastoon. Tämä taasen on ristiriidassa Rion biodiversiteettisopimuksen osapuoliko-
kousten suositteleman ekosyystemilähestymistavan kanssa.

Luonnonsuojelulain kymmenes luku sisältään Euroopan yhteisön Natura 2000-verkostoa kos-
kevat erityissäännökset. EU:n luontodirektiivin toteuttamiseksi perustettu Natura 2000-verkos-
to toteutetaan Suomessa jo aiemmin käytössä olleilla luonnonsuojelulain mukaisilla keinoilla, 
joita Hannele Hyttinen (2004: 46) luonnehtii laajaksi. Saimaannorpan suojelutason parantami-
seksi Suomen ympäristökeskus on arvioinut Natura-verkoston olevan oikeansuuntainen ja kan-
natettava. Jopa metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on todennut Suomella olevan vastuun 
globaalillakin tasolla saimaannorpan suojelusta (Natura 2000-ehdotuksesta... 1997: 31). Tämän 
voi tulkita siten, että norpan suojelulla on myös Suomen metsätalouden tuki.

Natura 2000 -alueiden suojelun ja hoidon periaatteiden voidaan arvioida ilmenevän aiemmin 
esitellyn ekosysteemilähestymistavan 10. periaatteen mukaisia keinoja, joilla voidaan pyrkiä 
tasapainoon luonnon monimuotoisuuden suojelun ja käytön välillä (Jäppinen et al. 2004: 27). 
Siten suojelun ja maanomistajan edut voidaan sovittaa paremmin yhteen. Koska norpankin 
pesimäalueiden Natura-alueiden hoito tapahtuu kansallisella tasolla, jää ekosysteemilähesty-
mistapa etäälle kunnan suunnittelusta ja ekosysteemilähestymistavan periaatteet laskeutuvat 
luonnospapereista lähinnä kansalliselle tasolle, eivät alemmas.

Luonnonsuojelualueet perustetaan pääosin valtion maille, mutta nykyisen luonnonsuojelulain 
mukaan voidaan myös perustaa yksityisiä luonnonsuojelualueita. Kunnilla onkin mahdollisuus 
perustaa omistamilleen alueilleen yksityisiä luonnonsuojelualueita joko omasta hakemukses-
taan tai valtion ehdotuksesta. Pihlajaveden rantakunnat voivat esimerkiksi suojella omistami-
aan norppasaaria, mikäli ne eivät jo kuulu kansallisiin suojeluohjelmiin. Päätöksen yksityisen 
suojelualueen perustamisesta kunnan omistamalle maalle tekee alueellinen ympäristökeskus, 
joten pelkästään kunnan luottamuselinten päätös ei riitä. Perustettava alue voidaan rauhoittaa 
liikkumiselta, mikäli suojelu sitä vaatii. Alueelle kuitenkin voidaan antaa niin sanottuja poik-
keusmääräyksiä, jotka mahdollistavat tietynlaista alueen käyttöä (Hollo 2004: 203–205). Esi-
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merkiksi rauhoitetulla norppasaarella voidaan harjoittaa metsätaloutta. Yksityinen suojelualue 
voidaan perustaa myös vastoin maanomistajan suostumusta. Tällöin puhutaan pakkosuojelusta. 
Kunnalla on kuitenkin oikeus tulla kuulluksi, mikäli suojelun laaja-alaisuus vaikuttaa sen vero-
tuloihin tai elinkeino-oloihin (Hollo 2004: 205).

7.8. Suunnittelun vaikutusten arviointi
Joutuuko kunta suunnittelemaan sellaista suojelua, josta se ei itse hyödy? Joudutaanko suunnit-
telussa Raine Mäntysalon ja Kaj Nymanin (2001: 12) kutsumaan ”patologiseen tilaan”? Tällai-
sessa tapauksessa ”jokin osapuoli [tässä tapauksessa kunta] osallistuu yhteistoiminnan organi-
sointiin kuvitellen näin edistävänsä omia toimintamahdollisuuksiaan mutta joutuu myöhemmin 
kuitenkin havaitsemaan, että organisoinnin tuloksena on syntynyt sellaista yhteistoimintaa, 
jossa omia toimintamahdollisuuksia rajoitetaan”. Tätä varmasti pelätään monessa kunnassa, ja 
siten ollaan haluttomia suojeluasioiden käsittelyyn.

Pelon taustalta löytyy ehkä visioiden puute tai kykenemättömyys arvioida omien suun-
nitelmien mahdollisia vaikutuksia. Vaikutusten tutkimiseen lainsäädäntö antaa velvoitteensa, 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia sääntelee YVA-lain 24 §. Tämä 
yleinen arviointivelvollisuus koskee viranomaisten laatimia suunnitelmia ja ohjelmia, joiden 
toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia – puhutaan siis niin sanotusta 
strategisesta ympäristöarvioinnista (ks. Hildén et al. 2004: 5). Strategisen ympäristöarvioinnin 
taustalla on paitsi edellä mainittu YVAL 24 §, myös suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövai-
kutusten arviointia säätelevä niin sanottu EU:n SEA-direktiivi (strategic environmental assess-
ment, SEA). Tutkimuksessa, jossa on tarkasteltu aihepiiriin liittyviä suomalaisia kokemuksia 
huomio kiinnittyy siihen, että kansallisestikin huomiota herättänyt, ranta-alueisiin pääosin 
painottuva Kangasalan Kirkkojärven osayleiskaava olisi kuulunut tutkijoiden mukaan SEA-
direktiivin mukaiseen soveltamisalaan, koska kaava perustuu lakiin ja luo puitteet hankkeiden 
hyväksymispäätöksille (Hildén et al. 2004: 9). Näin voi nähdä, että kuntien laatimat rantaosay-
leiskaavat, joilla MRL:n hengen mukaan pitäisi olla strateginen ote, edellyttävät YVAL 24 § 
mukaista suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia.

Natura-alueiden osalta YVA-menettelyyn johdattaa LSL:n 65 §, jos suunnitelma heikentää 
merkittävästi Natura-alueen suojeluarvoja (Suunnitelmien ja ohjelmien... 2003: 9). Pääosa 
saimaannorpan pesimäalueista on Natura-alueilla, joten norpan pesimäalueilla suunnitelmat 
ovat lähtökohtaisesti miltei aina YVA-menettelyn piirissä. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 § 
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puolestaan edellyttää vaikutusten arviointia kaavaa laadittaessa, ja ulottaa laatijan vastuun tar-
vittaessa myös kaava-alueen ulkopuolelle, toisin sanoen kaikille niille alueille, joilla kaavalla 
voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Siten Saimaan ylävesillä tehtäville kaavoille, 
jotka esimerkiksi sijoittavat teollisuutta Saimaan rannalle, on arvioitava tarvittaessa myös vai-
kutukset saimaannorppaan. Käytännössä todennäköisyys edellä mainitun tyyppisten kaavojen 
laatimiselle lienee kuitenkin pieni.

Edellä esitetyt näkökulmat ympäristövaikutusten arviointimenettelyn lainsäädännölliseen 
pohjaan osoittavat sen, että saimaannorpan suojelun näkökulma tulee periaatteessa hyvin huo-
mioiduksi kunnan suunnitelmiin ja ohjelmiin liittyvissä YVA-menettelyissä. YVA-menettelyn 
näkökulmaksi on havaittavissa suojelukeskeisyys. Tästä syystä ilmaan jääkin leijumaan kysy-
mys siitä, onko kuinka selvästi arvioinnin tuottamaa tietoa käytetään strategisen päätöksenteon 
välineenä, esimerkiksi pohdittaessa saimaannorpan roolia kunnan tulevaisuuden visiossa? 

7.9. Suunnittelu, rakentaminen ja liikkuminen vesialueilla
Siirryttäessä rannan maa-alueilta vesistöalueelle sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain sijaan 
muita lakeja. MRL:n mukaisen kaavoitusjärjestelmän ei ole katsottu sopivan vesialueille, vaik-
ka se ulottuu maa-alueiden lisäksi vesialueille esimerkiksi satamatoimintojen kohdalla. Vesila-
kitoimikunta (2004: 13) katsoo vesilainsäädännön kokonaisuudistusta koskevissa yleisperuste-
luissa, että kaavoitus ei sovi luonteensa vuoksi laajemmin vesienkäytön suunnitteluvälineeksi. 
Käytännössä tämä viittaa siihen, että saimaannorpan elinympäristöä – vesistöä – koskevaa 
suunnittelua ohjataan maakuntatasolta. Tämä johtuu siitä, että EU:n vesipolitiikan puitedirek-
tiivin ja sen perusteella säädetyn vesienhoidon järjestämistä koskevan lain (VesienhL) mukaisia 
vesienhoitosuunnitelmien tekoa koordinoivat vesienhoitoalueilla alueelliset ympäristökeskuk-
set. Saimaa kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueesseen, joka on yksi kahdeksasta vesienhoitoalu-
eesta. Direktiivin toimeenpanolla tavoitellaan muun muassa ”vesien ekologisesti hyvää tilaa” 
(Hoitotyötä yhdessä... 2004: 4). Kunnat osallistuvat viranomaistyönä suunnitelmien tekoon 
(VesienhL 4 §).

Konkreettisesti norpalle tärkeisiin vesiluonnon kohteiden (lepokivien, pesäkinosten yms. ) käyt-
töön puuttuu luonnonsuojelulaki, jonka tärkein norppaa koskeva sanoma on lain 49 §, jonka no-
jalla EU:n luontodirektiivin lajin IV (a) liitteen lajien, kuten saimaannorpan, ”lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen” on kielletty. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että välittömästi saimaannorpan pesän, lepokiven tms. havaitsemisen jälkeen rauhoitus astuu 
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voimaan ilman hallinnollista päätöstä (HE 79/1996; Similä 1997: 164). Kielto ei kuitenkaan ole 
täysin ehdoton, vaan siitä voidaan poiketa tietyin perustein. Lukuisista perusteista yksi on lajin 
suojelutilanteen säilyminen suotuisana. Suotuisan suojelutason käsite on peräisin EU:n luon-
todirektiivistä ja kansallinen määrittely sille löytyy LSL:n 5 §:stä. Tason säilymistä seuraavat 
ympäristöhallinnossa paitsi Suomen ympäristökeskus ja alueelliset ympäristökeskukset, myös 
Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos (HE 79/1996). Kuntia laki ei velvoita tarkkailemaan 
alueensa eliölajien suojelutasoa. Suojelutaso ymmärretään usein suojelun onnistuneisuuden 
arviointimittarina. Kuitenkin Kallion (2001: 151) mukaan suotuisan suojelutason käsitteellä 
on kaksi muutakin merkitystasoa: ”Maamme eliölajien yleisenä tavoite-edellytyksenä ja lajiin 
kohdistuvien suojelutoimenpiteiden erityisenä substanssiedellytyksenä”. Jälkimmäisen merki-
tyksen voisi nähdä käyttökelpoisena kuntatasolla määritettäessä kunnan alueen biodiversiteetin 
tavoitetilaa ja siihen tähtääviä strategisia toimenpiteitä.

Ihmisen liikkumista norpan luontaisessa ympäristössä, siis vesialueilla, säätelee puolestaan 
vesilaki (VesiL). Lain mukaan jokaisella on oikeus kulkea avoimessa vesistössä tai sen jäällä 
alueen omistussuhteista riippumatta, kuitenkin välttäen tarpeetonta häiriön aiheuttamista. Näitä 
niin sanottuja yleisiä vesienkäyttöoikeuksia ei ole myöskään tarkoitus muuttaa tulevassa vesi-
lainsäädännön kokonaisuudistuksessa (Vesilakitoimikunta 2004: 1). Vesistö on avoin, jos sitä ei 
laillisin perustein ole suljettu. Vesialueen omistaja, siis kuntakaan, ei voi sulkea aluettaan ilman 
vesioikeuden lupaa (Kuusiniemi et al. 1998: 310).

Liikkumista säätelevien pykälien lisäksi vesilaki, etenkin sen toinen luku, säätelee rakentamista 
vesistöön. Lain ensimmäisen luvun 15 § kieltää ympäristömuutokset, jotka muun muassa ai-
heuttavat ”tulvan vaaraa, yleistä vedenvähyyttä tai vesiluonnon ja sen toiminnan vahingollista 
muuttumista” (1.luku, 15 §). Valmisteilla olevan vesilain yleisperusteluissa Vesilakitoimikunta 
(2004: 13) toteaa ykskantaan, että luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit, kuten saimaannorppa, 
on otettava huomioon vesilain mukaisessa lupaharkinnassa, mikäli niiden esiintymispaikkoihin 
vaikuttavia vesilain soveltamisalan toimenpiteitä on suunnitteilla. Näin tuleva vesilaki ottaa 
huomioon, mitä luonnonsuojelulaissa sanotaan.

7.10. Kalastaminen ja maastossa liikkuminen
Rantarakentamisen ja saimaannorpan väliseen suhteeseen vaikuttaa myös kalastuslaki. Edel-
lä on todettu, että rantarakentamisen myötä lisääntyvä virkistyskalastus aiheuttaa rajoitta-
mattomana kasvavan uhan saimaannorpalle. Tähän rantarakentamisen mukanaan tuomaan 
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toimintaan kiteytyykin rakentamiseen liittyvä problematiikka. Itse rakentamisella on harvoin 
suoria, välittömiä vaikutuksia norpan elinpiiriin, mikäli itse rantaviiva pysyy rakentamattoma-
na laitureista ynnä muista rakennelmista. Kuitenkin rakennusten rakentaminen ranta-alueille 
tuo mukanaan välillisiä vaikutuksia, kuten virkistyskalastuksen. Kunnan päätäntävallan ja 
suunnittelumekanismien mahdollisuus vaikuttaa kalastukseen on perin rajallinen. Kalastuslain 
37 pykälän mukaan Maa- ja metsätalousministeriö voi määräajaksi kieltää pyydyksen tai kalas-
tustavan käyttämisen vesialueella, jos alueella esiintyvän uhanalaisen eläinkannan säilyminen 
sitä edellyttää.

Jääalueiden sekä maa-alueiden liikennettä säätelee Maastoliikennelaki (MaastoLL). Lain neljäs 
pykälä kieltää liikkumisen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla edellä mainituilla alueilla ilman 
maan omistajan tai haltijan lupaa tietyin poikkeuksin. Poikkeuksien mukaan lupaa maanomis-
tajilta eivät tarvitse muun muassa ammattikalastajat ja vaikeiden kulkuyhteyksien päässä asuvat 
(Kuusiniemi et al. 1998: 306–307). Lain viides pykälä puolestaan on perin yleispiirteinen. Sen 
mukaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa on maastossa käytettävä siten, ettei aiheuteta vahinkoa 
luonnolle, muulle ympäristölle, kiinteistölle tai luontaiselinkeinolle eikä tarpeetonta häiriötä 
asutukselle. Pia Katila (1993) on tutkinut maastoliikenteen ympäristövaikutuksia edellisen 
maastoliikennelain aikana. Tutkimuksessa ei viitata edes välillisesti saimaannorppaan, jonka 
lisääntymiseen maastoliikenteellä on kiistatta välittömiä vaikutuksia. Kunnan mahdollisuudet 
suunnitella hallinnollisella alueellaan maastoliikennettä ovat perin rajoitetut ja toimintamah-
dollisuudet painottuvat lähinnä liikenteen kieltämiseen. Ensimmäiseksi, kunta voi maanomis-
tajana kieltää maastoliikenteen omistamillaan maa-alueilla. Toiseksi, se voi esittää alueelliselle 
ympäristökeskukselle alueellista kieltoa koskemaan niitä neljännen pykälän poikkeuksia, jotka 
eivät tarvitse omistajan lupaa liikkumiseen (Kuusiniemi et al. 1998: 307; Tolvanen 2002: 27).
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Pihlajaveden norpat pesivät lähempänä häiriölähteiksi oletettuja rantarakennuksia kuin muut 
Saimaalla elävät lajitoverinsa. Pesät sijaitsevat pääasiassa alle kilometrin etäisyydellä rantara-
kennuksista ja etäisyyden kasvaessa yli 1,2 kilometriin mahdollisten pesäpaikkojen määrä ja 
siten pesien määrä vähenee rajusti. Alueen ominaispiirteiden vaikutus näkyy tutkimuksessani 
selvästi: rikkonaisella Pihlajavedellä norppa ei pääse pesimään kovinkaan kauas häiriölähteis-
tä. Pihlajaveden norppapopulaatiolla on suhteellisesti vähemmän elintilaa kuin muilla norpilla 
Saimaalla. Kuinka norppa os sopeutunut tilanteeseen, ei ole varmaa. Tämä tutkimus vahvistaa 
käsitystä, että poikaspesien välinen etäisyys on suurempi kuin synnyttämättömien norppien 
makuupesien. Pesintään sopivia rantoja lieneekin yli puolen kilometrin päässä häiriölähteistä 
melko vähän.

Mikäli Pihlajaveden osayleiskaavat toteutuvat suunnitellusti, kasvaa rantarakentaminen mer-
kittävästi norpan pesien häiriövyöhykkeillä. Makuupesien häiriövyöhykkeillä rantarakentami-
nen tulee kasvamaan jopa 50 %. Poikaspesien kohdalla kasvu on hieman maltillisempaa, noin 
23–32 %. Tutkimukseni tulosten valossa on todennäköistä, että rantarakentamisesta aiheutuvi-
en joko välittömien tai välillisten häiriöiden määrä kasvaa tulevaisuudessa. 

Tekemäni tutkimuksen perusteella saimaannorppaa ei ole merkittävästi huomioitu Pihlajave-
den rantakuntien osayleiskaavojen linjauksissa tai tavoitteissa. Kun kaavoja verrattiin saman 
maakunnan ja samat suunnittelun yleiset reunaehdot omaaviin Puulan, ”norpattoman” vesistön 
rantaosayleiskaavoihin, ei mitoitusvyöhykkeissäkään ollut nähtävissä merkittäviä eroja. Pih-
lajaveden vanhimmassa osayleiskaavassa oli havaittavissa viitteitä siitä, että lukuisten pienten 
saarten luonnehtimaa Pihlajaveden keskiosaa on haluttu rauhoittaa reuna-alueita enemmän ra-
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kentamiselta. Korvattavien rakennuspaikkojen suhteelliset määrät eivät myöskään poikenneet 
merkittävästi Pihlajaveden ja Puulan rantaosayleiskaavojen välillä. Kaavavertailussa erottuivat 
lähinnä uudemmissa kaavoissa huomioidut suojeluohjelmien aiheuttamat rakennusoikeuksien 
siirrot tai korvaukset. 

Osayleiskaavoissa korostuu selvästi yksi tavoite, joka on ranta-alueiden maanomistajien tasa-
puolinen kohtelu. Loma-asutuksen yhteydessä viitataan sen kehittämiseen haja-asutusalueiden 
palveluiden turvaamisessa. Norppakaan ei jää aivan ilman huomiota kaavojen tavoitteissa, 
mutta sen rooli on perin kevyt. Tavoitteissa tyydytään pääsääntöisesti toteamaan norpan esiin-
tyminen alueella. Savonlinnan kaavoissa saimaannorppaan liittyvät tavoitteet ovat piilotettuja. 
Norppaa ei mainita, mutta luontoon ja ympäristöön liittyvissä tavoitteissa korostuvat alueva-
raukset säilyttämiselle ja suojelulle. Tämän tutkimuksen valossa vaikuttaa siltä, että maankäy-
tön suunnittelussa norppa on ollut suunnittelijoiden mielissä, vaikkakaan lajin olemassaoloa 
suunnitelmista on vaikea havaita. Laji mainitaan usein sivulauseissa tai luonnonsuojelua 
koskevissa osioissa. Kaavatarkastelun perusteella saimaannorpan esiintyminen Pihlajavedellä 
on vaikuttanut ainakin jossain määrin alueella tehtyihin kaavaratkaisuihin ja näkökulma ollut 
suojelupainotteinen.

Kaavoja uudemmissa strategioissa silmiinpistävää on lähinnä niiden strategiattomuus. Myöskin 
saimaannorppa loistaa poissaolollaan. Vaikuttaa siltä, että norpasta ei ole pidetty sen enempää 
meteliä, vaan ”sen kanssa on totuttu elämään”, kuten usein Saimaan rannoilta kotoisin olevat 
toteavat. Kuntien toimintaympäristö on muuttunut. Kunnat kiinnittyvät suoraan maailmantalo-
uden pyörteisiin, maanomistus siirtyy yhä enemmän kaupunkilaisten käsiin ja loma-asukkai-
den määrä kasvaa. Muun muassa nämä seikat ovat asettaneet kunnat uuteen tilanteeseen, jossa 
joudutaan punnitsemaan, riittääkö tulevaisuudessa passiivinen rinnakkain elo norpan kanssa 
vai olisiko rantavesissä uivasta norpasta muuksikin kuin kaupunkilaisten esiin nostamaksi rie-
saksi. Katsaus Pihlajaveden rantakuntien strategioihin vahvistaa edellä esitetyn Ismo Kinnusen 
ajatusta, jonka mukaan paikallistason asenteiden olisi oltava dynaamisempia ja vaihtoehtoja 
– kenties norppaankin liittyviä – joustavammin etsiviä, jotta kuntien elinkelpoisuus säilyy. Tä-
män tutkimuksen mukaan Pihlajaveden rantakunnat näkevät usein visioinnin pitkän aikavälin 
suunnitteluna, joka ei reagoi ulkoa tuleviin muutoksiin. Jotta katse uskallettaisiin kunnissa ulot-
taa kauemmas tulevaisuuteen, kaivataan niissä vakaampaa käsitystä tulevasta taloudellisesta 
tilanteesta. Suunnittelun pohjaksi siis toivotaan tilannetta, jolloin vallitsevat trendit jatkuvat 
edelleen. Näin käsitys tulevaisuuden suunnittelusta on Brysonin (1988: 7–8, cit. Sotarauta 
1990: 56) mainitseman pitkän aikavälin suunnittelun mukainen.
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Lainsäädännön puitteissa kuntien suunnittelussa olisi norppa mahdollista ottaa enemmän huo-
mioon kuin tähän asti on otettu. Vaikka kunnilla on vahva itsehallinto ja kaavoitusmonopoli, 
löytyy lainsäädännöstä myös kohtia, jotka vievät saimaannorpan elinympäristöä koskevan 
päätösvallan kuntia ylemmille suunnittelutasoille. Saimaannorppaa koskevat päätökset teh-
däänkin edelleen pitkälti kansallisella tasolla. Maankäytön on luonnehdittu olevan toimiala, 
johon valtion valvonta kuuluu. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta soveltami-
nen on kuitenkin päätettävissä kuntatason suunnittelussa. Strategisena työkalun parhaimmil-
laan toimivaan yleiskaavoitukseen valvonta kuitenkin ulottuu, paitsi kaavahierarkian kautta, 
myös viranomaisten toiminnan kautta. Vastuu siitä, että norppa huomioidaan suunnittelussa, 
saatetaankin kunnissa tietoisesti jättää valtion valvoville viranomaisille omien voimavarojen 
puutteen vuoksi. Jos kunnat jättäytyvät sivuun aktiivisesta norpan huomioimisesta, ei norpalla 
ole myöskään edellytyksiä nousta kunnan strategisiin linjauksiin. Kunnassa ollaan silloin liian 
kaukana saimaannorpan maailmasta. Myös kaavoituksen edellyttämien ympäristöselvitysten 
vaihteleva taso kertoo siitä, ettei ympäristölainsäädäntöä tunneta riittävän hyvin. Myös tämä es-
tää norppaan liittyvien eri näkökulmien ymmärtämisen ja siten edelleen mahdollisuuden ottaa 
norppaan liittyviä näkökulmia huomioon kunnan suunnittelussa.

Kuntia ei maankäytön suunnittelussa velvoiteta ottamaan kestävää kehitystä ja siten biodiver-
siteetin edistämistä huomioon. Kuitenkin uuden MRL:n myötä asemakaavoja varten on tehty 
yleiskaavatasoisia selvityksiä, joiden on puolestaan katsottu edistävän kestävän kehityksen 
toteutumista. Siten voi luonnehtia, että kuntien toiminta on pidemmällä kuin lainsäädäntö vel-
voittaa.

Suunnittelun lähtökohdista merkittävin on perustuslakiin nojaava kantatilaperiaate. Tämän tut-
kimuksen mukaan se on merkittävin periaate rantayleiskaavoja koskevissa tavoitteissa. Kanta-
tilaperiaatteen myötä korvattavat rakennuspaikat tulevat erittäin arvokkaiksi ja sen vuoksi peri-
aate ei kannusta ympäristön ominaisuuksiin perustuvaan suunnitteluun. Sen sijaan se rohkaisee 
rantojen kaavoitukseen ilman merkittävää tarveperustaa, koska kantatilaperiaatteeseen nojaava 
kaava määrittää rannalle arvon. Arvon määrittely tosin tapahtuu maanomistajan näkökulmasta, 
norpan näkökulma loistaa poissaolollaan.

Nykyinen lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuuden nostaa norppa-teema kunnan strategiseen suun-
nitteluun. Pihlajaveden rantakunnissa tätä mahdollisuutta ei ole käytetty tai nähty tarpeelliseksi. 
Taloussuunnitelmien strategisuuskin on ainakin osittain hukassa. Norpan luontaisen elinym-
päristön, vesialueiden hoidon suunnitteluun kunnalla on puolestaan vähäiset mahdollisuudet. 
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Sen, kuten myös norpan kannalta ehkä elintärkeänkin kalastuksen suunnittelun ja pesimäalueita 
koskevan maastoliikenteen suunnittelun, päätösvalta on ylemmillä aluetasoilla.

Maanomistajan tai ranta-asukkaan norppatiedon keräämiseen ja viemiseen suunnittelijan pöy-
dälle lainsäädäntö antaa runsaasti edellytyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain myötä norppa-
alueille voisi tuoda uusia suunnittelu- ja osallistumiskäytäntöjä, joita tähän mennessä on otettu 
varsin vähän käyttöön. Kaupunkisuunnittelusta tuttuja osallistumismenetelmiä voidaan sovel-
taa myös järviolosuhteissa. Ympäristöseikkojen huomiointi ja ympäristötiedon saanti edellyt-
tää jatkossa yhä enemmän vuorovaikutustaitoihin panostamista. Annukka Oksasen (2003: 217) 
mukaan silloin pystyttäisiin ottamaan lajituntemuksen lisäksi huomioon ihmistuntemus, joka 
puolestaan edistäisi luonnonsuojelua. Ari Aukusti Lehtinen (2005: 24) onkin todennut, että 
”ympäristönhallinta on väestönhallintaa”.

Tekemäni tutkimus osoittaa, että jo tehtyjen suunnitelmien myötä Pihlajaveden rantojen luonne 
tulee saimaannorpan näkökulmasta väistämättä muuttumaan. Rantakunnat sinnittelevät kapi-
talistisen maailmantalouden pyörteissä ja on lähinnä kuntien omista valinnoista kiinni, mitkä 
ovat ne seikat, joita strategisessa suunnittelussa painotetaan. Kakkosasukkaiden houkuttelulla 
vakituisiksi asukkaiksi yritetään pistää kapuloita kaupungistumisen rattaisiin, mutta kapulat 
jauhautunevat puruiksi. Jussi S. Jauhiainen (2004) on todennut, että kaupungistuminen on vält-
tämätöntä kapitalistiselle järjestelmälle. Kaupungistuminen taas ajaa läheisen luontosuhteen 
omaavia suomalaisia rannoille ja tätä kaipuuta puolestaan rantakunnat hyödyntävät. Se, kuinka 
suurta osaa saimaannorppa näyttelee tässä kehityksen kehässä, on pitkälti kuntien harteilla. 
Valtionhallinto yrittää pitää huolta lajin suojelusta, mutta lajista hyötyminen sen itse kärsimättä 
on paikallistason ratkaistavissa.
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9. JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET

Pihlajaveden norpilla lienee suhteellisesti vähemmän elintilaa kuin muilla Saimaalla elävillä 
norpilla. Koska häiriölähteet sijaitsevat melko lähellä toisiaan, mahdollisia pesäpaikkoja lienee 
Pihlajavedellä vähän. Potentiaalisia pesäpaikkoja tulisikin kartoittaa tarkemmin. Paikkatie-
toanalyysi kinostumis-, rantojen laatu- sekä kaltevuustiedoista tuottaisi tietoa mahdollisista 
paikoista. Tietoa voitaisiin hyödyntää ranta-alueiden suunnittelussa. Näin voitaisiin norpan 
tulevaisuuden ”asumistarpeet” ottaa huomioon jo nykyisessä suunnittelussa.

Tässä tutkimuksessa tehty analyysi rantarakentamisen kehittymisestä saimaannorpan häiriövyö-
hykkeillä tulisi toistaa koko Saimaalla. Analyysi antaisi viitteitä saimaannorppaan kohdistuvien 
häiriöiden määrän muutoksesta. Myös toteutuneen rantarakentamisen vaikutus tulisi selvittää, 
samoin kuin se, kuinka paljon koko Saimaan rantaviivasta on rakennettua (sulkeutuneisuus-
aste). Tämän tutkimuksen puitteissa siihen ei ollut mahdollisuutta, mutta tilanteen tarkastelu 
ennen rantaosayleiskaavojen laatimista 1980-luvun lopulla toisi historiallista syvyyttä rantara-
kentamisen kehitykseen. Vuosina 1987–89 hyvin onnistuneet pesälaskennat mahdollistaisivat 
analyysin tekemisen koko Saimaalle. Rantarakentamisen kehittymisen jatkuva, vuosittainen 
seuraaminen saimaannorpan häiriövyöhykkeillä puolestaan voisi toimia uutena kestävän kehi-
tyksen indikaattorina, joka toisi Teeriahon (1998: 33) mukaan muutoin hankalasti käytettävän 
lajitason indikaattorin Saimaan luonnonmaantieteelliselle alueelle.

Häiriöiden todellisen määrän ja niiden vaikutuksen saamiseksi selville tulisi tutkia, kuinka 
paljon rantarakennuksia käytetään talvisin ja kuinka paljon kesäisin. Myös asukkaiden ranta-
alueiden tilan käyttöä tulisi selvittää: kuinka laajalle alueelle päivittäiset ja satunnaiset toimin-
not rannoilla ulottuvat, kuinka usein toiminnot toistuvat ja millaista häiriötä niistä on norpalle. 
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Jatkotutkimuksien yhteydessä tulee myös kiinnittää erityisen suurta huomiota rantarakennuksia 
koskevien paikkatietoaineistojen laatuun. Kaisu Kuusinen ja Riitta Tornivaara-Ruikka (2000: 
30) ovat Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän alueellisia käyttömahdollisuuksia pohti-
vassa teoksessaan havainneet, että eri tilastolähteet antavat rantojen rakentumisesta ja varsinkin 
niiden käytöstä erilaisia kuvia. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu rantavyöhykkeellä sijait-
sevien rakennusten määrää, mutta tarkempaan analyysiin rakentamisen ja norpan kokemien 
häiriöiden välisistä yhteyksistä päästäisiin paitsi huomioimalla edellä mainitut seikat, myös 
rakennusten laatu: onko siis kyseessä ympärivuotinen asuinpaikka, loma-asunto, saunatupa, 
venevaja vai jokin muu rakennus. Tässä tutkimuksessa esitetyt rantarakennuksia koskevat luvut 
eivät anna kuvaa asuin- tai mökkitilojen todellisesta määrästä, vaan ainoastaan ovat mahdollis-
taneet rakennusten määrän lisääntymisen määrittämisen.
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LOPUKSI

Tässä työssä on viitattu muun muassa siihen, kuinka tärkeää kunnille on verkottua. Tuo tietoyh-
teiskuntaan usein liitetty termi tuntuu tragikoomiselta saimaannorppaa käsittelevässä tutkimuk-
sessa. Toivon, että tutkimukseni työntää yhteiskuntaamme edes hitusen verran siihen suuntaan, 
jossa norppa välttyisi ”verkottumiselta”. Lajin kohtalo kävi tutkimusta tehdessäni väistämättä 
aika ajoin mielessä. En voinutkaan ajattelussani välttyä kompastelulta puhtaaseen biosentri-
seen luontosuhteeseen, kun tutkimusaiheeseen liittyi läheisesti tuo sympaattiselta näyttävä 
viiksiniekka. Luonnonsuojelija nosti päätään. Kuitenkin innoitus tähän työhön on kummunnut 
antroposentrisestä luontosuhteesta – sen mukaanhan luonnosta on hyötyä ihmiselle, kuten nor-
pasta on ollut minulle; se on ilahduttanut lukuisia kesäiltojani sukeltelemalla Koloveden mök-
kimme editse, varmaankin muikkuparven perässä. 

Liialta ajautumiselta biosentrisen luontosuhteen syövereihin on minut pelastanut – verkottumi-
nen. Työni ohjaajat, Mauno Kosonen ja Pentti Viitala, ovat pitäneet tutkimusta harjoittelevan 
oikealla polulla, kiitos siitä. Tero Sipilälle erittäin suuri kiitos tuesta, avoimesta ja innostavasta 
suhtautumisesta työhöni sekä niistä kaikista järjestelyistä, joita ilman tämä työ ei olisi onnis-
tunut. Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiölle sekä Nestorisäätiölle kiitokset työn taloudellisesta 
tukemisesta sekä Metsähallitukselle työtiloista. Arvokkaita kommentteja ovat antaneet Lassi 
Karivalo, Tarja Söderman, Anna-Kaisa Leppänen ja ennen kaikkea samankaltaista gradusuota 
samaan aikaan rämpinyt opiskelutoverini Aino Lindqvist. Liisa Nikulalle ja Jan Ekebomille 
kiitos innoittavista käytäväkeskusteluista. Timo Kaupille kiitokset tiivistelmän syynäämisestä. 
Liialta sotkeentumiselta verkkoihin ja työn ulkopuoliseen maailmaan piti huolta kotona Milla, 
jolle suuri kiitos jaksamisesta, pitkäpinnaisuudesta ja lämmittämisestä rankkasateessa Pihlaja-
veden pienessä saaressa kesällä 2004. 

Viimeiseksi haluan osoittaa suurimmat kiitokseni jo edesmenneelle Mammalle, isoäidilleni, 
joka vei meidät seuraavat sukupolvet Koloveden norppien äärelle. Ilman rakkautta Mänty-
saloomme tätä työtä ei olisi olemassa. Toivon, että myös tulevat sukupolvet saavat hyödyntää 
ihmiskeskeistä luontosuhdettaan norppavesien äärellä. Sitä varten ehkä täytyy välillä ajautua 
luontokeskeisen luontosuhteen polulle.
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