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1. Johdanto 
 

Lintuvedet ovat merkittävimpiä elinympäristöjä Suomen linnustonsuojelualueilla. 

Lintudirektiivin perusteella Suomen Natura 2000 -verkostoon valituista SPA-alueista (Special 

protected areas, 467 kohdetta) arviolta puolet on lintuvesiä. Huolimatta lintuvesien suuresta 

osuudesta linnustonsuojelualueverkostossa, on niistä riippuvainen lintulajisto uhanalaistunut 

2000-luvulla huomattavasti (Mikkola-Roos ym. 2010, Tiainen ym. 2016, Lehikoinen ym. 

2019).  

 

Suomi kuuluu Euroopan merkittävimpään vesilintujen pesimä- ja tuotantoalueeseen, sillä 

monet vesilintulajit pesivät runsaina vain boreaalisella vyöhykkeellä (Hagemeijer & Blair 

1997). Esimerkiksi jouhisorsan ja telkän EU:n kannasta noin 75 ja 70 prosenttia on arvioitu 

pesivän Suomessa (BirdLife International 2004). Suomen vesilintukantojen heikentyminen 

onkin merkittävää koko Euroopan mittakaavassa.  

 

Vuodelta 1981 peräisin olevaan lintuvesiensuojeluohjelmaan on valittu tuolloin 

merkittävimmät lintuvetemme, yhteensä 289 aluetta (83 530 ha). Alueet edustavat Suomen 

lintujärvien, rehevien merenlahtien ja matalien rantojen sekä jokisuistojen eri tyyppejä ja 

vaihtelua. Lintuvesiensuojeluohjelman alkuperäisestä yksityisomistuksessa olevasta pinta-

alasta oli vuonna 2016 rauhoitettu suojelualueiksi tai ostettu valtiolle yli 72 %. (Juvonen ja 

Kurikka 2016.) 

 

Kosteikot kuuluvat maapallon tuottavimpiin ekosysteemeihin, mikä ilmenee niiden 

ainutlaatuisen kasviston ja eläimistön lajirikkautena ja monimuotoisuutena. Kosteikkoihin 

luettavilla lintuvesillä luonnon monimuotoisuuden ja toimivuuden säilyttäminen edellyttää 

näihin eliöyhteisöihin kuuluvien lajien kantojen säilyttämistä elinvoimaisina. Linnusto on yksi 

lintuvesien suojeluarvon parhaista osoittajista ja on sitä monimuotoisempi, mitä 

monimuotoisempi lintuvesi muulta luonnoltaan on. Lintuvesikunnostuksilla pyritään linnuston 

monipuolistumiseen ja runsastumiseen. (Mikkola-Roos 1995.)  

 

Monet hyvien lintuvesien ominaispiirteet ovat syntyneet historiallisen ihmistoiminnan 

seurauksena, ja linnustoarvojen säilyminen edellyttää alueiden kunnostusta ja jatkuvaa 

hoitoa. Esimerkiksi lukuisat lintujärvet ovat saaneet lintuvesiluonteensa järvenlaskun 

seurauksena ja laajat, matalakasvuiset rantaniityt ja luhdat ovat muovautuneet linnuston 

tarpeisiin sopiviksi karjatalouden ansoista. Rantaniityillä on laidunnettu karjaa ja heinää on 

niitetty karjan rehuksi. (Mikkola-Roos & Niikkonen 2005.) 
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Lintuvesien linnuston suojeluarvoa voidaan mitata tarkoitukseen kehitetyllä kosteikkojen 

linnuston suojelupistejärjestelmällä (Asanti ym. 2003). Lintuvesien suojelupistearvo on 

laskenut suojelualueillamme viime vuosikymmeninä. Arvo on kuitenkin laskenut hitaammin 

kohteilla, joilla on vähäisten hoitotoimien sijaan toteutettu merkittävimpiä peruskunnostuksia, 

joiden tavoitteena on ollut kosteikkojen aiemman tilan palauttaminen esimerkiksi 

umpeenkasvua estämällä. (Ellermaa & Lindén 2011.)  

 

Uhanalaisten kosteikkolajien elinympäristöjen kunnostustoimien aloittaminen on kiireellistä 

etenkin vesilinnuston voimakkaan taantumisen vuoksi. Avainasemassa ovat 

luonnonsuojelualueiden kosteikkojen ja niistä etenkin lintuvesien kunnostus ja hoito sekä 

muiden kosteikkojen luonnonhoito. (Ympäristöministeriö 2017.) Lintuvesien kunnostuksen ja 

hoidon tarve on todettu jo valtakunnallisessa lintuvesiensuojeluohjelmassa (maa- ja 

metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä 1981). 

 

Suomi on sitoutunut lintuvesien suojeluun ja hoitoon kansainvälisten 

luonnonsuojelusopimusten osapuolena sekä EU:n lainsäädännön toteuttajana. Kosteikkojen 

suojelun ja kunnostuksen kansainväliset perusteet ja velvoitteet on sovittu 

biodiversiteettisopimuksen (SopS 78/1994, biologista monimuotoisuutta koskevan 

yleissopimus) sekä Ramsarin sopimuksen (SopS 3/1976, kosteikkojen suojelusopimus, 

vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskeva 

yleissopimus) päivitysten yhteydessä. Näiden sopimusten mukaan ekosysteemien 

luonnollinen palautumiskyky on erityisesti kosteikoilla niin pahoin ihmisen toimesta 

häiriintynyt, että sen palauttamiseksi tarvitaan aktiivisia kunnostus- ja hoitotoimia. 

Lintudirektiivi (2009/147/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi luonnonvaraisten 

lintujen suojelusta) velvoittaa jäsenvaltioita hoitamaan ja ylläpitämään luonnonvaraisten 

lintujen elinympäristöjä niin suojelualuilla kuin niiden ulkopuolella elinympäristöjen 

ekologisten vaatimusten mukaisesti.  

 

Huolimatta lintuvesistä riippuvaisen lajiston kehnosta tilasta ja kansainvälisistä velvoitteista, 

joihin Suomi on sitoutunut, ei lintuvesien kunnostus ja hoito ole edennyt asetettujen 

tavoitteiden mukaisesti. Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2003 tekemän arvion mukaan 

163 lintuvesiensuojeluohjelman 287 alueesta tarvitsee kiireellisiä kunnostustoimenpiteitä 

(Mikkola-Roos 2003). Hoidon ja kunnostusten tarve ei ole 2000-luvulla muuttunut (Ellermaa 

& Lindén 2011, Mikkola-Roos 2017) 

 

Lintuvesien kunnostuksia ja hoitoa on toteutettu pääasiassa elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskusten toimeenpanemana (jäljempänä ELY-keskus). Toteutusmäärät ovat 
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riittämättömiä ja eroja ELY-keskusten välillä on (Mikkola-Roos 2017), huolimatta siitä, että 

tietoa lintukosteikkojen hoitokäytännöistä ja hoidon menetelmistä (Mikkola-Roos & Niikkonen 

2005), kustannuksista (Ellermaa & Lindèn 2011) ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta 

(Ellermaa & Lindén 2011, Lehikoinen ym. 2017) löytyy hyvin.  

 

Lintuvesien kunnostamisen riittämättömän toteuttamisen syiden ja tilanteen muutoksen 

mahdollisuuksien selvittämiseksi lähdettiin tutkimaan, miten hyvin John W. Kingdonin (1995) 

agendan asettamista kuvaava teoria selittää toteuttamisen vajetta. Teoriassa esitetään, 

miten poliittiset tavoitteet, ongelmat ja asiat muotoutuvat, miten asioita priorisoidaan niiden 

noustessa politiikan agendalle ja mitkä tekijät ylipäätään vaikuttavat tavoitteenasetteluun. 

Agendan asettamista koskeva teoria hahmottaa päätöksentekoa edeltävän prosessin 

muotoutumista ja sitä, miksi johonkin asiaan kiinnitetään huomiota ja vastaavasti johonkin 

toiseen ei. (Kingdon 1995.) 

 

Agendalla Kingdon (1995) tarkoittaa asioita, joihin politiikkaprosessin osanottajat kiinnittävät 

huomiota tiettynä ajankohtana. Asioiden nouseminen agendalle on monivaiheinen prosessi, 

johon vaikuttaa suotuisten edellytysten rakentuminen kolmessa eri virrassa: ongelmavirrassa 

(problem), toimenpidevirrassa (policy) ja politiikkavirrassa (politics). Prosessin aikana suurin 

osa ehdotetuista asioista karsiutuu pois. Perustilanteessa virrat kulkevat itsenäisinä, mutta 

kriittisellä hetkellä toimintapolitiikan ikkuna (policy window) avautuu, virrat yhtyvät ja politiikan 

uudistajien on mahdollista saada aikaan muutoksia. (Kingdon 1995.)  Suomenkielisessä 

kirjallisuudessa tätä mallia kutsutaan esimerkiksi monivirtamalliksi (Kauko 2011) tai 

moniulottuvuuskehykseksi (Tirronen 2011). 

 

Tämän pro gradu työn tutkimuskysymys on seuraava: minkälaisia edellytyksiä ongelmien, 

toimenpiteiden ja politiikan virroissa on ollut toimintapolitiikan ikkunan avautumiselle 

lintuvesien kunnostuksille ja -hoidolle. 

 

Lintuvesien kunnostusongelman tausta ja valittu viitekehys, John F.Kingdonin monivirtamalli 

kuvataan luvussa kaksi (Lintuvesien kunnostustarve ja monivirtamalli). Luvussa kolme 

(Aineisto ja menetelmät) esitellään käytetty haastatteluaineisto, kuvataan sen keräämistä, 

käsittelyä ja analyysiä sekä tutkimukseen vaikuttavia muita seikkoja. Aineiston analyysi 

löytyy luvusta neljä (Aineiston analyysi), pohdinta luvusta viisi (Mahdollisuuksien ikkunan 

tutkiminen) ja johtopäätökset kuudennesta luvusta.    
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2. Lintuvesien kunnostustarve ja monivirtamalli 

 
2.1 Lintuvesien linnuston taantuminen ja lintuvesien kunnostustaminen 
 
 
Yli puolet Suomen uhanalaisista linnuista on kosteikkolintuja, joiden uhanalaisuus on 

kasvanut 2000-luvun ajan (Mikkola-Roos ym. 2010, Tiainen ym. 2016, Lehikoinen ym. 2019). 

Uhanalaisten vesilintulajien määrä kasvoi kahdesta yhdeksään ja kahlaajalajien viidestä 

yhdeksään vuosien 2000 ja 2010 uhanalaisuusarviointien välillä (Rassi ym. 2001, Mikkola-

Roos ym. 2010). Viimeisimmät lintujen uhanalaisuusarvioinnit kertovat lintuvesien lajiston 

uhanalaisuuskehityksen jatkuvan edelleen; vuoden 2015 arvioinnissa (Tiainen ym. 2016) 

uhanalaisiksi arvioitiin vesilinnuista jo 16 ja kahlaajista 10 lajia ja vuoden 2019 arvioinnissa 

(Lehikoinen ym. 2019) vesilinnuista 15 ja kahlaajista 8. Viimeisimmissä kansallisissa 

lintudirektiivin 12 artiklan mukaisissa raportoinneissa 2013 ja 2019 on todettu useimpien 

lintuvesien lajien taantuneen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä tarkasteltuna (European 

Environmental Agency 2020).   

 

Merkittävin syy vesien ja kosteikkojen lajien uhanalaisuuteen on elinympäristöjen 

heikkeneminen (Lehikoinen ym. 2019). Tyypillisillä lintuvesillä, sisävesien ja rehevien 

merenlahtien rehevöityminen aiheuttaa vesilintujen ravinnon vähenemistä veden 

samentumisen ja särkikalojen runsastumisen aiheuttaman ravintokilpailun vuoksi, mikä on 

keskeinen syy kantojen taantumiseen (Lehikoinen ym. 2016). Sisävesien ja saariston lajit 

kärsivät vieraspetojen, minkin ja supikoiran saalistuksesta (Lehikoinen ym. 2019). 

 

Kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä on mahdollista vaikuttaa kohteiden 

kosteikkolinnustoon positiivisesti. Rantaniittyjen hoidolla on todettu olevan positiivinen 

vaikutus kahlaajiin ja puolisukeltajiin, ruoppauksilla taas kahlaajiin ja naurulokkiin (Lehikoinen 

ym. 2017). Satakunnan Puurijärvellä toteutetusta vedenpinnan nostosta taas hyötyivät 

alueen pesimälajeista erityisesti pohjaeläimiä syövät kokosukeltajat, kaloja syövät uikut, 

naurulokki ja nokikana (Mikkola-Roos ym. 2019). Mikäli särkikalojen määrä on rehevällä 

järvellä kasvanut ja vesilintujen määrä laskenut, on linnuston elinympäristöä mahdollista 

parantaa poistamalla särkikaloja hoitokalastuksin (Sammalkorpi ym. 2014).  

 

Suomen ympäristökeskus seuraa maamme lintuvesien kunnostuksen ja hoidon tarvetta sekä 

kunnostustoimenpiteiden toteuttamista ELY-keskuksille tekemillä kyselyillä, joissa pyydetään 

arvioimaan lintuvesien kunnostuksen ja hoidon tarpeen kiireellisyyttä sekä raportoimaan 

kohteiden hoidon ja kunnostusten suunnittelu- tai toteutustilanteesta. Kyselyiden vastaukset 
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osoittavat, että monet kiireelliset kohteet ovat jääneet vaille kunnostuksia (Mikkola-Roos 

2003, 2017). 

 

Lintuvesien kunnostuksesta ja hoidosta on laadittu myös kansallista ohjeistusta. Lintuvesien 

hoito ja kunnostus -niminen opas ilmestyi vuonna 1995 Metsähallituksen julkaisusarjassa 

(Mikkola-Roos 1995) ja Kosteikkojen kunnostuksen ja hoidon parhaat käytännöt koottiin 

yhteen lintuvesiin kohdistuneiden Life-hankkeiden tuloksista 2005 (Mikkola-Roos ja 

Niikkonen 2005).  

 

Huolimatta kansainvälisistä velvoitteista (2009/147/EY, (SopS 78/1994, SopS 3/1976) sekä 

siitä, että lintuvesien linnusto suojelualueilla taantuu (Ellermaa & Lindén 2011), mekanismit 

linnuston epäsuotuisan kehityksen takana tunnetaan (Lehikoinen ym. 2016, 2019), 

kunnostusten positiiviset vaikutukset tunnetaan (Lehikoinen ym. 2017) ja ohjeistusta 

toteuttamiseen on saatavilla (Mikkola-Roos 1995, Mikkola-Roos ja Niikkonen 2005), eivät 

kunnostukset ole edenneet tavoitteiden mukaisesti (Mikkola-Roos 2003, 2017). 

 

2.2 Lintuvesien monitasoinen hallinto 
 

EU:lle tyypillinen monitasoisten pelien vaikutus kansalliseen toimintapolitiikkaan on heikosti 

edustettuna Kingdonin (1995) mallissa, sillä vastaavia hallinnon tasoja ei Yhdysvalloista 

löydy (Brunner 2008). Toimintapolitiikan prosessi on Suomessa yhden toimijan ohjaaman 

tapahtumaketjun sijaan dynaaminen, johon saattavat vaikuttaa toimijat kaikilla tasoilla. 

Agendan asettamisen prosessi onkin tärkeää linkittää useiden hallinnon tasojen välillä. 

Agendoja ei aseteta ainoastaan yhdellä kansallisella tasolla, vaan läpi monitasoisen 

hallinnon ja muiden toimijoiden välisten linkkien läpi. (Keskitalo ym. 2012.) 

 

Lintuvesien hoitoa hallinnoidaan Suomessa monella tasolla ja sitä ohjaavat osaltaan 

kansainväliset ympäristösopimukset sekä EU:n lainsäädäntö (SopS 78/1994, biologista 

monimuotoisuutta koskevan yleissopimus; SopS 3/1976, vesilintujen elinympäristönä 

kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskeva yleissopimus). Kansallisen tason 

vastuu suojelualueiden hoidon ja ennallistamisen yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta 

kuuluu ympäristöministeriölle. Suomen ympäristökeskus huolehtii elinympäristöjen 

kunnostuksen asiantuntija- ja tutkimustehtävistä, sekä kehittää kosteikkojen kunnostuksen 

menetelmiä. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2020.) 

 

Alueellisella tasolla lintuvesien hoidon käytännön työstä, hoidon suunnittelusta ja 

toteutuksesta vastasivat aikoinaan vesi- ja ympäristöpiirit, joilta lintuvesien kunnostustehtävät 

siirtyivät ympäristöhallinnon uudistuksen myötä alueellisille ympäristökeskuksille 1990-luvun 
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puolivälissä. Alueelliset ympäristökeskukset yhdistettiin työ- ja elinkeinokeskusten ja 

tiehallinnon tiepiirien kanssa vuoden 2010 valtionhallinnon uudistuksessa elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskuksiksi (ELY-keskukset). Metsähallitus on huolehtinut valtion mailla hoidosta 

yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Suomen lintuvesien kunnostuksen tasot esitetään 

kuvassa 1. 

  

 

Kuva 1. LINTUVESIKUNNOSTUKSEN TASOT SUOMESSA Alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat, joissa kunkin 
kohteen tarvitsemat hoito- ja kunnostustoimet määritellään, laaditaan kohdekohtaisesti. Suunnitelmia on 
laadittu ELY-keskusten toimeksiannoista konsulttityönä ja suunnitteluun on pyritty osallistamaan kunkin 
kohteen keskeiset sidosryhmät. (Ks. esim. Ympäristötutkimus Yrjölä 2016.) Lintuvesien hoitoa ja 
kunnostuksia ohjataan ylhäältä; valtakunnan ja kansalliselta tasolta, mutta toteuttaminen tapahtuu 
alueellisella ja paikallisella tasolla.     

 
 

2.3 Monivirtamalli 
 

Kingdonin (1995) monivirtamalli (kuva 2.) kuvaa aikaa ennen kiinnostuksen kohteena olevan 

asian nousua päätöksenteon kohteeksi. Mallin avulla voidaan tarkastella, mitkä tekijät 

ongelma, politiikka- ja toimenpidevirroissa ovat edesauttaneet mahdollisuuksien ikkunan 

aukeamista lintuvesien kunnostuskysymyksen ratkaisemiseksi.  John W. Kingdon (1995) 

laati teorian agendan asettamisesta USA:n kongressissa 1970-luvun lopulla toteutettujen 

tapaustutkimusten perusteella. Teoria selittää eri tapoja, joiden kautta asiat voivat nousta 

agendalle, poliittisen mielenkiinnon ja päätöksenteon kohteeksi. Agendan asettamisen 

prosessi supistaa suuren määrän keskenään kilpailevia asioita vain muutamiin, jotka todella 
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saavat huomiota päätöksentekijöiltä. Sekä prosessin osallistujat että prosessi määrittelevät, 

mitkä asiat lopulta nousevat agendalle. (Kingdon 1995.) 

  

Kingdon (1995) erottaa toisistaan hallinnonaloittain vaihtelevan hallinnon agendan 

(governmental agenda), sekä päätöksentekoagendan (decision agenda). Keskeisiä vaiheita 

agendan asettamisessa ovat ongelman tunnistaminen, toimintapolitiikkavaihtoehtojen 

kehittäminen sekä poliittisen päätöksenteon valmistelu ja päätöksentekoprosessi. (Kingdon 

1995.) 

 

 

Kuva 2. MONIVIRTAMALLI Asiat päätyvät päätöksentekoagendalle monivaiheisen prosessin kautta, jossa 
huomattava osa ehdotuksista karsiutuu pois. Prosessissa vaikuttaa kolme virtaa: ongelmien virta 
(problems), politiikkatoimienvirta tai toimenpidevirta (policy) ja politiikkavirta (politics).  Perustilanteessa 
virrat kulkevat itsenäisinä, mutta kriittisenä hetkenä toimintapolitiikan ikkuna aukeaa, virrat liittyvät 
toisiinsa ja muutosten läpivienti on mahdollista. 

 

Keskitalo ym. (2012) toteavat, että Kingdonin lähestymistapa olettaa olemassa olevien 

aktiviteettien muodostavan peruslinjan, johon säädöt erilaisissa virroissa saattavat saada 

aikaan muutoksen. Se myös olettaa, että useimmat ongelmat ja toimintapolitiikan ratkaisut 

ovat olemassa jossain muodossa, mutta tulevat esille vasta, kun politiikan uudistajat tuovat 

ne esille virtojen liittyessä yhteen ja toimintapolitiikan ikkunan avautuessa (Keskitalo ym 

2012).  

 

Toimintapolitiikan ikkuna voi avautua kun ongelma-, toimenpiteiden- ja politiikkavirrat liitetään 

yhteen: ongelma on tunnistettu, asiantuntijoiden yhteisesti kannattama ratkaisu siihen on 

kehitetty ja poliittinen ilmasto tekee ajankohdasta suotuisan ongelman ratkaisemiselle. 
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Toimintapolitiikan uudistajat ovat agendan asettamisen kannalta keskeisiä henkilöitä, jotka 

liittävät virtoja yhteen. Uudistajat toimivat harvoin yksin, mutta tavallisesti muut toimijat 

tunnistavat heidät asioiden agendalle nousun kannalta keskeisiksi toimijoiksi (Kingdon 1995). 

 

Kingdonin monivirtamallia on sovellettu Euroopassa ympäristöpolitiikan alalla esimerkiksi 

Yhdistyneiden kuningaskuntien, Ruotsin, Suomen ja Italian ilmastonmuutoksen 

sopeutumispolitiikan kehityksen eroja selittävässä tutkimuksessa (Keskitalo ym. 2012), 

ilmastolain hyväksymiseen johtanutta kehityskulkua Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

käsittelevässä tutkimuksessa (Lorenzoni & Benson 2014) ja kehitystä, joka johti merkittävään 

kiristymiseen Saksan päästökauppapolitiikassa vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla, 

käsittelevässä tutkimuksessa (Brunner 2008). Rose ym. (2017) ovat selvittäneet mallin 

avulla, miten ympäristötieteilijät voivat lisätä mahdollisuuksia tuoda tutkimustietoa mukaan 

poliittiseen päätöksentekoon.   

 

2.3.1 Toimintapolitiikan uudistajat 
 
Kingdon (1995) nimittää henkilöitä, jotka liittävät virtoja yhteen ja saavat aikaan 

mahdollisuuksien ikkunan aukeamisen, toimintapolitiikan uudistajiksi (policy entrepreneuer). 

Nämä henkilöt ovat valmiita käyttämään resurssejaan, kuten aikaansa tai asemaansa 

tärkeänä pitämänsä asian edistämiseen tulevaisuuden tuoton toivossa. Toivottu tuotto voi 

olla esimerkiksi oman aseman vahvistamista, uralla etenemistä tai vain toivotun 

toimintapolitiikan toteutumista. Uudistajat eivät ole sidottuja tiettyyn tahoon tai asemaan, 

vaan heitä löytyy niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Yhteistä heille on esimerkiksi 

asiantuntijuuteen perustuva asema sekä hyvät neuvottelutaidot. Tärkein toimintapolitiikan 

uudistajien ominaisuus on kuitenkin sinnikkyys, joka yhdessä muiden ominaisuuksien kanssa 

mahdollistaa virtojen yhdistämisen. (Kingdon 1995.)   

 

Paikallisen tason ympäristötietoiset johtajat nähtiin merkittävässä roolissa paikallisen tason 

sopeutumistoimintapolitiikan kehityksessä, kun tutkittiin sopeutumisen nousua agendalle 

ilmastonmuutoksen hillintäpolitiikan rinnalle. He toimivat asiassa toimintapolitiikan uudistajina 

ja vetivät kehitystä virkamiesten lisäksi. (Keskitalo ym. 2012.) 

 

Muutoksien takana ovat sekä rakenteet että henkilöt. Toimintapolitiikan uudistajat yhdistävät 

aiemmin itsenäisiä virtoja toisiinsa: ratkaisuja ongelmiin, ehdotuksia poliittisesti oikeisiin 

hetkiin ja poliittisia tapahtumia toimintapolitiikan ongelmiin. He ovat tärkeitä muutoksen 

aikaansaajia, mutta monivirtamalli selittää, miksi heidän roolinsa on niin merkityksellinen. 

Ilman uudistajien tekemää työtä virtojen linkittymistä ei välttämättä tapahtuisi. (Kingdon 

1995.)    
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2.3.2 Ongelmien virta 
 

Jotta toimintapolitiikan muutos olisi mahdollinen, ihmisten tulee olla vakuuttuneita siitä, että 

kyseessä on ongelma, jolle tulisi tehdä jotain. Toimijat kiinnittävät huomiota tiettyihin 

potentiaalisiin ongelmiin ja jättävät toiset huomiotta. Ongelmiin kiinnitetään huomiota 

erilaisten indikaattoreiden perusteella, käännetapahtumien kautta tai esimerkiksi ohjelmasta 

saadun palautteen vuoksi. Myös virastojen tuottamat tai akateemiset tutkimukset saattavat 

joskus johdattaa ongelman luo. Hallinnossa työskentelevät henkilöt saattavat saada 

palautetta toiminnassa olevista ohjelmista. Joskus palaute tulee viranomaisten tietoon 

seurannan tai arvioinnin kautta, usein kuitenkin epämuodollisemmin. Toisinaan ongelma 

tulee viranomaisten tietoon heidän työskennellessään ohjelman parissa. (Kingdon 1995.) 

 

Ilmastonmuutokseen liittyvien toimien tutkimuksessa ongelmasta kieliviä indikaattoreita ovat 

lämpötila-aineistot ja hiilidioksidin sekä muiden ilmakehän kaasujen suhteet ja niiden 

vaikutukset (Lorenzoni & Benson 2014). Indikaattoreihin, jotka osoittavat ilmastonmuutosta 

ongelmana, voidaan lukea myös Howard Sternin raportti. Raportin johtopäätöksenä todetaan 

ilmastonmuutoksen torjunnan olevan kannattavampaa pidemmällä aikavälillä, kuin 

toimimatta jättäminen, sekä hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raportin 

johtopäätökset. (Brunner 2008.)   

 

Kingdonin (1995) mukaan ongelmat eivät kuitenkaan usein ole itsestään selviä 

indikaattoreiden perusteella, vaan tarvitsevat joskus hieman työntämistä, jotta tavoittaisivat 

politiikan tekijöiden ja heidän lähipiirinsä huomion. Tarvittava töytäys on joskus seurausta 

keskipiste- tai käännetapahtumasta, kuten katastrofista tai kriisistä, voimakkaasta symbolista 

tai toimijan omakohtaisesta kokemuksesta.  Nämä toimivat pikemminkin vahvistaen käsitystä 

jo tiedostetusta ongelmasta, kuin asioiden ensisijaisena liikuttajana agendalle. (Kingdon 

1995.) 

 

Tapahtumat ovat olleet merkittävässä roolissa, kun ilmastonmuutokseen 

sopeutumispolitiikan puute on määritelty ongelmaksi. Alueellisella ja paikallisella tasolla 

ilmastotapahtumat, kuten tulvat ja myrskyt, ovat työntäneet sopeutumispolitiikkaa agendalla 

eteenpäin. Mikäli tapahtumat ovat koskettaneet laajempia alueita tai ne on tuotu hallinnon 

tietoon, on niihin reagoitu myös valtakunnallisella tasolla. (Keskitalo ym 2012.)  

 

Käännetapahtumat nostavat kuitenkin vain harvoin yksinään asioita poliittiselle agendalle. 

Käännetapahtuma saattaa johtaa ongelman määrittelyyn yhdessä muiden samankaltaisten 

tapahtumien kanssa, sillä silloin ei ole mahdollista sivuttaa tapahtumaa yksittäistapauksena. 

(Kingdon 1995.) Ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeyden ja sopeutumistoimien merkityksen 

huomaamista ovat edeltäneet käännetapahtumien lisäksi indikaattoreina toimivat 
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ilmastomallit ja ilmastonmuutoksen etenemisen vaikutuksia kuvaavat tutkimukset (Keskitalo 

ym. 2012, Lorenzoni & Benson 2014). 

 

Ongelmat saattavat vaimentua ja pudota agenda-asemastaan. Päättäjät saattavat kokea 

ratkaisseensa ongelman, kun ovat tehneet jonkinlaisen ratkaisun ja kääntää huomionsa 

toisaalle huolimatta siitä, onko asia tosiasiallisesti ratkennut. Joskus ongelmat vain 

vaimentuvat myös sellaisissa tilanteissa, joissa niihin liittyen ei tehdä mitään toimenpiteitä. 

Ihmiset voivat tottua ongelmaan tai tyytyä ratkaisuun, jossa pienin toimenpitein vaikutetaan 

ongelman vaikeimpiin tapauksiin. Epäonnistuminen ongelman ratkaisussa tai osoittamisessa, 

voi heikentää sen mahdollisuuksia nousta agendalle. Kingdonin (1995) mukaan tarvitaan 

paljon aikaa, ponnisteluja ja monien toimijoiden mukaan saamista sekä poliittisten resurssien 

käyttöä, jotta asia saadaan pidettyä lupaavana agendalle nousun kannalta. Jos lyhyenkin 

ajan vaikuttaa siltä, ettei asia johda lainsäädäntöön tai muuhun arvovaltaiseen päätökseen, 

osallistujat lakkaavat panostamasta siihen. (Kingdon 1995.)   

 

Budjetit ovat keskeinen osa hallinnon rutiinien mukaista toimintaa ja niiden suunnittelu 

nostaa joskus asioita ylemmäs agendalla ja toisinaan pitää asioita alhaalla tai jopa poistaa 

niitä, mikäli niiden ratkaisujen kustannukset olisivat suuremmat, mitä päättäjät ovat 

halukkaita harkitsemaan. Tiukkojen budjettirajoitteiden aikaan mahdollisimman edulliset 

ohjelmat asetetaan etusijalle. 

Budjettikuri on myös pitkälti tulkintakysymys. Toiset toimijat saattavat nähdä, että tiettyyn 

asiaan olisi varaa, kun toiset pitävät samaa esitystä röyhkeänä. Periaatteessa vallanpitäjillä 

on aina mahdollisuus rahoittaa suosimiaan ohjelmia. Se täytyy vain tehdä muiden 

hankkeiden kustannuksella tai viime kädessä veroja nostamalla, eikä sellaista välttämättä 

pidetä poliittisesti mahdollisena. Tavallisesti budjetti muodostaakin todellisen rajoitteen ja 

aloitteita pyritään muokkaamaan sellaisiksi, että ne olisivat toteutettavissa. Harvoin saattaa 

käydä niinkin, että politiikan tekijät jättävät budjetin kokonaan huomioimatta. (Kingdon 1995.) 

 

Tarve välttää korkeita ilmastonmuutoksen aiheuttamia tulevaisuuden kustannuksia, joita 

kuvattiin Sternin raportissa, auttoi osaltaan toimintapolitiikan uudistajia nostamaan 

sopeutumispolitiikan agendalle. (Keskitalo ym 2012). Taloudellisesti vauraassa ja 

kapitalistisessa Saksassa Sternin raportin viesti ilmastonmuutoksen aiheuttamista 

tulevaisuuden kustannuksista löysi vastaanottavia kuulijoita ja auttoi siivittämään ongelman 

määrittelyä kehityskuluissa, jotka johtivat Saksassa päästöoikeuksien avokätisestä 

jakamisesta huomattavasti tiukempaan allokointiin ja jakamiseen huutokaupalla EU:n toisella 

päästökauppakaudella (Brunner 2008). 
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Huomion kiinnittäminen tiettyyn ongelmaan jonkin toisen sijaan on harvoin vahinko. 

Toimintapolitiikan uudistajat korostavat ajamaansa asiaan liittyviä indikaattoreita 

julkisuudessa ja koettavat hankkia sen kannalta tärkeille ihmisille omakohtaisia kokemuksia 

ongelmasta, jonka puolesta puhuvat. He tuovat asiaansa esille moninaisin tavoin ja puskevat 

tietyn ongelman määritelmän puolesta. Ihmisten saaminen huomaamaan uusia ongelmia tai 

käsittämään vanhat uudella tavalla on suuri poliittinen ja konseptuaalinen saavutus. Huomion 

kiinnittäminen yhteen ongelmaan toisen sijaan on keskeinen osa agendan asettamista. 

(Kingdon 1995.) 

 

2.3.3 Toimenpiteiden virta 
 
Ongelmien ratkomiseksi tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan alan asiantuntijoiden 

yhteisöissä. Kingdon (1995) kuvaa toimenpide-ehdotusten kehittämisen muistuttavan 

luonnonvalinnan prosessia. Erilaiset ideat ”uivat” asiantuntijayhteisössä, kuin molekyylit 

ennen elämän kehittymistä eräänlaisessa alkukantaisessa keitossa. Keitossa uivista ideoista 

selviävät ne, jotka ovat teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia asiantuntijoiden 

arvojen mukaisia ja jotka kestävät niille tulevaisuudessa asetetut rajoitteet, kuten 

budjettirajoitteet, sekä saavat yleisön ja luottamushenkilöiden hyväksynnän. (Kingdon 1995.) 

 

Asiantuntijoiden yhteisöt ovat hajaantuneet hallinnon sisä- ja ulkopuolelle, mutta niiden 

jäseniä yhdistää kiinnostus alan ongelmia kohtaan sekä asiantuntijoiden keskinäinen 

vuorovaikutus. Yhteisöt ovat vaihtelevasti pirstoutuneita, mikä vaikuttaa niiden tuottamien 

ehdotusten yhteneväisyyteen, mikä taas edelleen vaikuttaa agendan vakauteen. 

Asiantuntijayhteisöt käsittelevät useita ideoita samanaikaisesti. Monet ideoista hylätään miltei 

heti, kun taas toiset selviävät pidempään, mahdollisesti muuttuneessa muodossa. Ideoiden 

valintaprosessi on Kingdonin (1995) mukaan evoluutiota muistuttava, jossa jotkin ideoista 

selviävät ja kukoistavat. Kokonaan uusia ideoita ei noin vain ilmaannu, vaan toimijat 

yhdistelevät tuttuja elementtejä uusiksi rakenteiksi ja edelleen ehdotuksiksi. Ideat, 

ehdotukset ja asiat nousevat ja katoavat suosioista aika ajoin. Ne eivät välttämättä palaa 

esille enää aiemmassa muodossaan vaan ovat yhdistyneet jonkin toisen ehdotuksen kanssa 

tai ne on mahdollisesti liitetty aivan uuteen ongelmaan. (Kingdon 1995.) 

 

Suomen lintuvesikunnostusten ja -hoidon asiantuntijayhteisö läpäisee hallinnon tasot 

valtakunnallisesta paikalliseen ja ympäristöhallinnon lisäksi asiantuntijoita löytyy yliopistoista, 

järjestökentältä ja säätiöistä. Hallinnon keskeiset asiantuntijat löytyvät ELY-keskuksista, jotka 

ovat lintuvesien hoidosta ja kunnostuksesta vastanneet jo alueellisten ympäristökeskusten 

aikana 1990-luvun alusta. Metsähallitus suunnittelee ja toteuttaa lintuvesien hoitoa yhdessä 

ELY-keskusten kanssa. Arvokkaiden lintuvesien hoitoa ja sen käytäntöjen kehittämiseen 

liittyvää tutkimusta tehdään ja koordinoidaan Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE). SYKE 
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seuraa lintuvesien hoitoa ja kunnostuksia ja julkaisee aiheeseen liittyvää kirjallisuutta (esim. 

Sammalkorpi ym. 2014, Lehikoinen ym. 2017). Ympäristöhallinto on järjestänyt kosteikkojen 

kunnostuspäiviä vuodesta 1996 lähtien, joissa asiantuntijat ovat vaihtaneet tietoa aiheeseen 

liittyen. Aluksi tapahtuma oli ympäristöhallinnon sisäinen, mutta vuodesta 2012 mukaan on 

kutsuttu myös järjestöt ja riistahallinto. 

 

Lintuvesien rantaniittyjen hoidon vaikutuksia on tutkittu Oulun yliopistossa (esim. Pakanen 

2011). Muissa yliopistoissa lintuvesien hoitoon liittyvää tutkimusta ei juuri tehdä yksittäisiä 

opinnäytetöitä lukuun ottamatta (mm. Lehikoinen 2013, Limburg Stirum 2003). 

Luonnonsuojelujärjestöistä BirdLife Suomi on osallistunut lintuvesien hoidon ja sen pulmien 

ratkaisuun liittyvään keskusteluun esimerkiksi julkaisemansa Linnut-vuosikirjan artikkeleissa 

(Ellermaa & Lindén 2011, 2012, Sammalkorpi ym. 2014) ja verkkosivuillaan (BirdLife Suomi 

2020). Osaamista löytyy myös alueellisilta lintutieteellisiltä yhdistyksiltä ja hoito- ja 

kunnostustoimiin perehtyneiltä konsulteilta. Osaajia on myös kuntien palveluksessa ja 

esimerkiksi Hämeenlinnan Vanajavesisäätiöltä sekä Lahden Vesijärvisäätiöltä.  

 

Lintuvesien hoidon järjestämiseksi on esitetty laajempia malleja. Suomen luonnon 

monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelmassa 2013–2020 

(ympäristöministeriö 2012) esitetään muun ohella lintukosteikkojen suojeluarvon 

parantamiseksi TAVI:ksi nimettyä toimintaohjelmaa, mitä ei toistaiseksi ole toteutettu:   

 

Kosteikkojen suojeluarvon heikentymisen pysäyttämiseksi ja suojeluarvon 

parantamiseksi tulee perustaa toimintaohjelma (TAVI), jonka toimenpiteet voidaan 

jakaa neljään toisiinsa liittyvään teemaan: 

• suojelualueverkoston parantaminen,  

• kosteikkojen luonnonhoidon ylläpitäminen ja kehittäminen,  

• tietopohjan parantaminen toimenpiteiden arviointia ja kehittämistä varten,  

• maatalous-, riista- ja ympäristöorganisaatioiden yhteistoiminta, maanomistajien 

neuvonta, vesiammattilaisten koulutus ja viestintä.  

 

Uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelmassa (ympäristöministeriö 2017) esitetään 

lintuvesien kiireellisten kunnostus- ja hoitotoimien toteuttamiseksi valtakunnallista hanketta, 

jossa hoidon kustannustehokkuutta parannetaan kosteikkobiotaloutta edistämällä. 

Hankkeessa voitaisiin selvittää pitkälle umpeenkasvaneiden kosteikkojen mekaanisen 

kunnostuksen yhteydessä syntyvien ruoppaus- ja kasvimassojen käyttöä biotalouden raaka-

aineena, kuten biopolttoaineena (ympäristöministeriö 2017). 

 

Mikkola-Roos ja Niikkonen (2005) esittävät lintuvesityöryhmän mietinnön (maa- ja 

metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä 1981) päivittämistä. Lintuvesien suojeluohjelma 
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perustuu vuoden 1981 mietintöön, jossa esitetään lintuvesien suojelun periaatteet. Mietintö 

sisältää myös runsaasti yksityiskohtaisia kohteita koskevia toimenpidesuosituksia ja 

toimintaperiaatteita. Kansallisessa kosteikkostrategiassa tulisi laajempien valtakunnallisten 

linjausten lisäksi määritellä yksityiskohtaiset ja kohdekohtaiset tavoitteet sekä 

rahoitusohjelma esimerkiksi seuraavalle 15 vuodelle. (Mikkola-Roos & Niikkonen 2005.) 

 

Vaikka ideat uivat jossain määrin vapaana alkukantaisessa keitossa, ei ratkaisuehdotusten 

kehittäminen aivan muista virroista erillisenä kulje: toimintapolitiikan uudistajat pyrkivät 

pehmittämään politiikkatoimien yhteisöä, sekä laajempaa yleisöä totuttamalla heitä uusiin 

ideoihin ja rakentamalla niille hyväksyntää. Pehmittäminen vaikuttaa olevan edellytys sille, 

että idea otettaisiin vakavasti. (Kingdon 1995.) 

 
Asiantuntijoiden yhteisön sisällä ei välttämättä synny yhtä ehdotusta, mutta edellä 

mainittuihin kriteereihin perustuvan valintaprosessin jälkeen jäljellä on muutamia parempia 

ehdotuksia, joista valinta voidaan tehdä. Konsensus leviää yhteisössä sitä mukaa, kun 

tietoisuus ongelmasta leviää ja asiantuntijat jakavat vähitellen käsityksen yhteisestä 

ongelman ratkaisusta. Mitä enemmän ehdotuksesta keskustellaan, sitä vakavammin se 

otetaan. Selviämisen kriteereiden näkökulmasta hyvä idea tulee hyväksytyksi laajemmissa 

asiantuntijayhteisöissä. (Kingdon 1995.) 

 
Kingdonin (1995) mukaan ongelman mahdollisuudet nousta hallinnon sisäiselle agendalle 

paranevat, mikäli siihen on liitetty ratkaisu. Ongelman mahdollisuudet nousta 

päätöksentekoagendalle paranevat dramaattisesti, jos siihen on liitetty ratkaisu (Kingdon 

1995). 

 

2.3.4 Politiikkavirta 
 
Politiikkavirta koostuu Kingdonin (1995) mukaan vaalien tuloksista, yleisestä mielipiteestä, 

painostuskampanjoista ja poliittisen toimielimen puoluepoliittisesta tai ideologisesta paikkojen 

jakautumisesta. Se virtaa itsenäisenä, eivätkä toimintapolitiikan tai ongelmien virrat siihen 

juuri vaikuta. Suurimpina osina politiikkavirrassa vaikuttavat muutokset yleisessä 

mielipiteessä, järjestäytyneiden poliittisten voimien tasapaino ja tapahtumat poliittisessa 

hallinnossa, joita ovat muutokset avainhenkilöissä ja henkilöiden sekä toimielinten toimivallan 

rajat ja niihin liittyvät kamppailut. (Kingdon 1995.) 

 

Kingdonin (1995) mukaan päättäjät pyrkivät seuraamaan yleistä mielialaa ja heidän 

käsityksensä yleisessä mielipiteessä tapahtuvista muutoksista nostaa asioita heidän 

poliittisille agendoilleen ja pitää toiset niiltä poissa (Kingdon 1995). Päästöoikeuksien 

huutokauppaaminen tuli Saksassa mahdolliseksi tavaksi allokoida päästöoikeudet niiden 

päästökauppasektorille aiheuttamista kustannuksista huolimatta, kun haettiin tehokkaampaa 
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tapaa vähentää päästöjä aiemmin käytössä olleen oikeuksien jakamisen sijaan. 

Huutokauppaaminen saavutti yleisön hyväksynnän ja tuli poliittisesti mahdolliseksi, kun 

energiayhtiöt nostivat sähkön hintoja niille ilmaiseksi jaetuista päästöoikeuksista huolimatta. 

Tarvetta korottaa sähkön hintaa perusteltiin kuitenkin päästöoikeuksien kustannuksilla. 

Toiminta heikensi teollisuudenalan julkisuuskuvaa, mikä taas tarjosi poliittisen 

mahdollisuuden kurittaa energiayhtiöitä ja jakaa päästöoikeudet huutokauppaamalla. 

(Brunner 2008.)  

 

Onnistunut kampanjointi sekä laaja julkinen hyväksyntä olivat avainroolissa tapahtumissa, 

jotka johtivat ilmastolain syntyyn Yhdistyneissä Kansakunnissa (Lorenzon & Benson 2014). 

Yleinen mielipide ja poliittinen ilmasto olivat myös hyvin tärkeitä ilmastonmuutoksen 

sopeutumispolitiikan esiinnousussa eri maissa. Britanniassa paikallisella tasolla ei vaalien 

tuloksella ollut suurta väliä, vaan keskustelu sopeutumisesta käytiin valtakunnan tasolla 

pääministerien johdolla, eikä asia politisoitunut. Suotuisa poliittinen ilmapiiri tuli ilmi 

Ilmastomuutoslain julkisessa kuulemisessa, kun toimielimet tukivat kannanotoissaan 

sopeutumista. Suomessa ja Ruotsissa kaikki poliittiset hallinnot olivat työskennelleet 

ilmastonmuutoksen parissa ja suotuisaa poliittista- sekä media ilmastoa olivat luomassa 

kansainvälinen kehitys (mm. Sternin ja IPCC:n raportit) sekä kansainväliset tapahtumat. 

(Keskitalo ym. 2012.) 

 

Ollakseen poliittisesti vaikuttavia sosiaaliset liikkeet tarvitsevat organisaation ja johtajuutta, 

mutta ne eivät välttämättä ole kovin laajalle levinneitä suuren yleisön keskuudessa. 

Onnistuneet sosiaaliset liikkeet saavuttavat enemmän suurta yleisöä ja silloin niillä on 

vaikutusta myös vaaleissa. Sosiaaliset liikkeet saattavat saada aikaan siirtymiä yleisessä 

mielipiteessä, mutta ne eivät välttämättä ole niin suuria, kuin yleisesti oletetaan. (Kingdon 

1995.) 

 

Intressiryhmien merkitys agendan asettamisessa kasvaa sitä mukaa, mitä vähemmän käsillä 

olevalla asialla on julkista näkyvyyttä. Intressiryhmät ovat tärkeässä roolissa agendan 

asettamisessa, mutta useammin ne pyrkivät estämään uudistuksia, kuin edesauttamaan 

niiden toteutumista niitä. Konfliktien ja konsensuksen ymmärtäminen intressiryhmien kesken 

on tärkeää, jotta niiden vaikutusta agendan asettamiseen voisi ymmärtää. Mikäli kaikki 

järjestäytyneet intressit osoittavat samaan suuntaan, on politiikan tekijöillä helppoa liikkua 

tähän suuntaan. Jos taas järjestäytyneiden ryhmien välillä vaikuttaa konflikti, tulkitsevat 

päättäjät sen ympäristöksi, jossa vallitsee kultainen keskitie puolesta ja vastaan olevien 

voimien välillä. Konflikti ei välttämättä estä päättäjiä harkitsemasta ehdotuksia vakavasti, 

mutta sillä voi olla hintansa, mikäli ehdotusta viedään eteenpäin konfliktista huolimatta. 

(Kingdon 1995.) 



15 
 

 

Italiassa ilmastonmuutoskysymys oli politisoitunut, eikä Berlusconin oikeistohallitus tukenut 

ilmastonmuutoksen torjuntaa tai sopeutumista. Yhdistyneistä kansakunnissa, Ruotsissa ja 

Suomessa taas useat poliittiset hallinnot työskentelivät ilmastonmuutoksen parissa. 

Ilmastonmuutosta myös kehystettiin negatiivisella ja skandaalinomaisella tavalla Italian 

mediassa.  (Keskitalo ym. 2012.) 

 

Kingdonin (1995) mukaan suurimman osan ajasta organisoitujen voimien tasapaino toimiikin 

asian muuttamista vastaan ja estää muutosten harkinnan vakavasti. Kiistanalaisten asioiden 

puolestapuhujat saattavat jättää asian kokonaan nostamatta esille, jotteivat vaarantaisi 

arvokkaita resurssejaan sellaisen asian puolesta, joka on mahdollista hävitä. Yksi pääsyy 

hallinnon hidasliikkeisyydelle saattaakin olla olemassa olevista ohjelmista hyötyvät tahot. 

Intressiryhmien aktiivisuudella on merkitystä politiikkavirrassa: mikäli päättäjät saavat 

epätasaisesti informaatiota eri osapuolilta, he tulkitsevat, että tilanteen tasapaino on 

enemmän informaatiota tuottavan puolella. (Kingdon 1995.)  

 

Agendat muuttuvat, koska prosessien tärkeimmät osallistujat jollain tavalla muuttuvat. Joko 

niin, että tärkeissä asemissa olevat henkilöt muuttavat priorisoimiaan asioita tai ihmiset 

tällaisissa asemissa vaihtuvat ja tuovat mukanaan uudet tärkeiksi katsomansa asiat. 

Avainhenkilöiden muutos ei ainoastaan tuo uusia asioita agendalle, mutta tekee myös 

mahdottomaksi harkita sellaisia, joita aiemmin pidettiin harkinnan arvoisina. Helpoimmin 

tunnistettavia uuden hallinnon, ideologisten tai puoluetasapainon muutoksia on uusien 

asioiden muuttuminen lupaaviksi agendalle nousijoiksi. Vaikeammin tunnistettavaa, mutta 

yhtä tärkeää on se, etteivät toiset asiat muutosten seurauksina nouse. (Kingdon 1995.) 

 

Kuten toimenpiteiden virrassa, konsensuksen rakentamista tapahtuu myös politiikkavirrassa. 

Prosessit, jotka käynnistävät villitykset, eroavat kuitenkin toisistaan merkittävästi. 

Politiikkatoimien virrassa konsensus syntyy suostuttelemalla ja houkuttelemalla, 

konsensuksen muodostumista politiikkavirrassa johdetaan kaupankäyntiä ja tinkimistä 

muistuttavilla neuvotteluilla. Hetket, jolloin kompromissi voisi olla saavutettavissa, ovat 

otollista aikaa politiikkaikkunoiden ilmaantumiselle. Osallistujat huomaavat mahdollisen 

muutostilanteen: muutoksen puolestapuhujat puskevat ehdotuksiaan ja vastustajat tuovat 

omia ehdotuksiaan esille tarkoituksenaan hyödyntää ulostuloja omiin tarkoituksiinsa. 

Konsensus rakennetaan joskus hyvin nopeasti kiilaamalla monia ja vaihtelevia intressejä. 

(Kingdon 1995.) 

Yhdistyneissä kansakunnissa ilmastonmuutokseen sopeutuminen nousi agendalle 

ilmastonmuutosvillityksen saattelemana, mikä mahdollisti siirtymisen ilmastonmuutoksen 
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hillinnästä eteenpäin ja avasi tehokkaasti ikkunan sopeutumiselle hallinnon eri tasoilla 

(Keskitalo ym. 2012). 

Politiikkavirta on tärkeä asioiden esiin nostaja tai niiden esiin nousemisen estäjä. Poliitikkojen 

lisäksi muutkin merkittävät toimijat punnitsevat, miten voimien tasapaino poliittisessa virrassa 

suosii kulloistakin asiaa sekä sitä, tuleeko suuri yleisö edes sietämään tavoiteltua suuntaa. 

Yleisen mielipiteen ja vaalien yhdistelmällä on erityisen voimakkaita vaikutuksia agendaan: 

se voi pakottaa tiettyjä aiheita ylös agendalla ja tehdä mahdottomaksi keskittyä toisiin. 

(Kingdon 1995.)  

2.3.5 Mahdollisuuksien ikkuna 
 

Politiikan- tai mahdollisuuksien ikkuna kuvaa tilannetta, jossa avautuu realistinen 

mahdollisuus tuoda uusia ongelmia ja ratkaisuja poliittisen päätöksenteon kohteeksi. 

Perustilanteessa edellä kuvatut kolme virtaa toimivat itsenäisinä, mutta oikealla hetkellä 

politiikan ikkuna aukeaa, virrat liittyvät toisiinsa ja muutosprosessi käynnistyy. Ongelma 

tunnistetaan, toteuttamiskelpoinen ratkaisuehdotus on olemassa ja poliittinen ilmapiiri on 

suotuisa muutoksen tekemiselle. (Kingdon 1995.)  

 

Muutokset ongelma- tai politiikkavirrassa vaikuttavat agendan asettamiseen enemmän kuin 

muutokset toimenpiteiden virrassa. Politiikan ikkuna aukeaa todennäköisemmin seurauksena 

ongelman havaitsemisesta tai päätöksentekijöissä tai yleisessä mielipiteessä tapahtuvien 

muutosten seurauksena. Myös entuudestaan tiedossa olevan ongelman muuttuminen 

vakavammaksi saattaa antaa asian puolestapuhujille mahdollisuuden liittää ratkaisujaan 

mukaan päätöksentekoon. (Kingdon 1995.)  

 

Brunner (2008) tunnistaa politiikkavirrasta kaksi institutionaalista ikkunaa, jotka osaltaan 

saivat Saksan muuttamaan päästöoikeuksien allokoinnin ilmaisesta jakamisesta 

huutokaupaksi. Saksa johti EU:n neuvoston puheenjohtajamaana neuvotteluita, jossa 

erilaisia intressiryhmiä koetettiin saada sitoutumaan kunnianhimoiseen 3*20 

kasvihuonekaasujen vähentämissuunnitelmaan. Kansallisesti heikko ilmastopolitiikka olisi 

vienyt neuvottelutilanteessa maalta uskottavuutta. Toinen poliittisessa virrassa avautunut 

ikkuna liittyy parlamentin momentumiin nousta hallituksen tavallisesti maltillisempaa 

ympäristölainsäädännön linjaa vastaan, kun oltiin vaalikauden puolivälissä. Päästöoikeuksien 

jaon muuttaminen allokointimenetelmäksi tarjosi parlamentille mahdollisuuden antaa 

lakiluonnokselle oma leimansa ja korostaa suvereniteettiaan myös suhteessa EU:iin ja 

komission ohjaamaan lainsäädäntöön. (Brunner 2008.) 

 



17 
 

Toimintapolitiikan ikkunat aukeavat ennustettavasti tai yllättäen. Ennustettavat ikkunat 

aukeavat virallisten tarpeiden, kuten budjettikierron, raporttien tai erilaisten uudistusten 

myötä. Uudistukset kuuluvat rutiiniagendaan ennemmin kuin harkinnanvaraiseen agendaan 

ja asiat nousevat ja laskevat agendalla uudistussyklin mukaan, eikä uudistajien tarvitse 

erikseen satsata saadakseen asiansa agendalle. Heidän tulee vain olla valmiina oikealla 

hetkellä. Mikäli ikkunan avautumista ei tapahdu ja ongelmat jäävät ratkaisematta, ratkaisuja 

saatetaan kuitenkin pitää esillä, mutta niille ei olla vastaanottavaisia. (Kingdon 1995.) 

 

Politiikkaikkunat eivät pysy auki pitkään. Ikkunat voivat sulkeutua, jos osanottajat kokevat 

puuttuneensa ongelmaan päätöksen tai sen toteuttamisen kautta, vaikka näin ei 

todellisuudessa olisi tapahtunut. Osallistujat saattavat myös epäonnistua toiminnassaan, 

eivätkä halua käyttää enempää resurssejaan asian vuoksi. Ongelma saattaa myös kadota 

julkisuudesta. Mitä pidempään ihmiset selviävät ongelman kanssa sitä vähemmän kiireiseltä 

siihen puuttuminen vaikuttaa. Vähitellen ongelma saattaa muuttua enemmän asioiden tilaksi. 

(Kingdon 1995.)  

 

Keskipiste- ja käännetapahtumien aiheuttama huomio kestää rajallisen ajan. Samoin uuden 

hallinnon päätöksenteon kuherruskuukausi päättyy aikanaan. Mikäli ikkunan aukeamisen on 

aiheuttanut avainhenkilöiden vaihtuminen, saattavat avainhenkilöt jälleen vaihtua ja ikkuna 

tämän myötä sulkeutua. Myös ratkaisuvaihtoehtojen puute saattaa johtaa ikkunan 

sulkeutumiseen. Ikkunan sulkeuduttua se ei välttämättä aukea pitkään aikaan. (Kingdon 

1995.) 

 

Ongelmat tai toimintapolitiikat voivat yksinään muodostaa hallinnon agendan. Asian 

mahdollisuus nousta päätöksentekoagendalle nousee kuitenkin dramaattisesti vasta, mikäli 

kaikki kolme virtaa yhtyvät. Kun ratkaisu, joka kelluu toimintapolitiikan virrassa, yhdistyy joko 

lupaavaan ongelmaan tai tapahtumaan politiikkavirrassa, sitä harkitaan asiantuntijoita 

laajemmassa yhteisössä. (Kingdon 1995.)  

 

Kingdonin (1995) mukaan mikään virroista ei yksinään ole riittävä asettamaan asiaa 

päätöksentekoagendalle. Mikäli joku kolmesta elementistä puuttuu, ratkaisua ei ole 

saatavilla, vakuuttavaa ongelmaa ei löydy tai tukea politiikkavirrasta ei ole saatavilla, on 

asian asema päätöksentekoagendalla ohikiitävä. Toimintapolitiikan ikkuna saattaa olla auki 

lyhyen aikaa, mutta mikäli virtojen yhdistymistä ei tuolloin tapahdu, se sulkeutuu. Asia voi 

nousta agendalle äkistikin esimerkiksi keskipiste- tai käännetapahtuman vuoksi, mutta jos 

ratkaisua ei ole tarjolla asia vaimenee. Vastaavasti, mikäli ratkaisu löytyy, aihe saattaa 

todella saada tulta alleen. Muutokset virroissa sekä niiden itsenäinen kehitys ovatkin 

Kingdonin (1995) mukaan avain agendan muutoksen ymmärtämiseen. (Kingdon 1995.) 
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Keskitalon ym. (2012) tutkimus erityisesti Yhdistyneissä Kuningaskunnissa osoitti, että 

sopeutumisen nousun kansalliselle agendalle tekivät mahdolliseksi toimet myös alueellisella 

ja paikallisella tasolla. Agendan asettaminen voidaankin nähdä monitasoisena prosessina, 

jota ohjaavat erilaiset toimijat eri tasoilla, ja missä asiat, jotka nousevat paikallisella tasolla 

saattavat suotuisassa poliittisessa ilmastossa ja voimakkaiden toimintapolitiikan vetäjien 

avulla, vaikuttaa kansallisella tasolla. Paikallisella tasolla merkitystä on 

ympäristötietoisuudella ja vakiintuneella ympäristöpolitiikalla (Keskitalo ym. 2012.) 

 

Monet potentiaaliset ja yhteen liitetyt asiat kilpailevat paikoista agendalla, mutta järjestelmän 

kyky käsitellä useita agendan asioita samanaikaisesta on rajallinen ja liian monen asian 

samanaikainen käsittely saattaa vaarantaa sellaisten asioiden läpikäynnin, jotka muuten 

menestyisivät. Strategisten ja järjestelmän kapasiteettiin liittyvien rajoitteiden lisäksi 

käsiteltävien asioiden määrää saattavat rajoittaa loogiset syyt: kun ihmiset kiinnittävät 

huomiota tiettyyn asiaan, se estää muiden asioiden samanaikaisen harkinnan. Systeemin 

kapasiteetti on kuitenkin vaihteleva ja ajoittain agendalle mahtuu asioita enemmän, 

esimerkiksi hallinnon vaihtuessa. (Kingdon 1995.)  
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3. Aineisto ja menetelmät 
 
Laadullinen tutkimus antaa mahdollisuudet kuvailla lintuvesien kunnostamisen tilannetta 

kokonaisuutena sekä tarkastella rajatun asiantuntijoiden joukon näkemyksiä lintuvesien 

kunnostuksen tilanteesta laajasti. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan valittua 

tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta 

jostain ilmiöstä (Eskola ja Suoranta 1998). Tutkimusta ohjasi John F. Kingdonin teoria 

agendan asettamisesta Kingdon (1995). Laadullisella lähestymistavalla voidaan kuvailla 

lintuvesien kunnostuksen tilannetta ja koettaa selittää sitä, miksei kunnostuksia ole päästy 

toteuttamaan riittävässä laajuudessa. 

 

Lintuvesien kunnostuksia ja hoitoa toteutetaan Suomessa monitasoisessa hallinnossa. 

Toisaalta hoito- ja kunnostustoimia ohjataan kansalliselta, EU:n ja jopa kansainväliseltä 

tasolta ja toisaalta toimia on toteutettu alueellisessa valvonnassa paikallisesti kullakin 

kunnostusta ja hoitoa vaativalla kohteella. Agendan asettamista lintuvesien hoidossa onkin 

mielekästä tarkastella monitasoisessa viitekehyksessä Keskitalon ym. (2012) soveltamalla 

tavalla.  

 

Tutkimusta varten selvitettiin haastatteluin alueellisten elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskusten (ELY-keskus) lintuvesien hoidosta ja kunnostuksista vastanneiden 

henkilöiden näkemyksiä ongelman rakentumisesta lintuvesikunnostusten ja hoidon tarpeen 

muodossa, toimintapolitiikan haasteista eli kunnostustoiminnan riittävyydestä ja politiikan 

edellytyksistä ratkaista lintuvesien kunnostuskysymys Kingdonin (1995) monivirtamallin 

rakenteen mukaisesti. ELY-keskusten lintuvesiasioista vastaavilla henkilöillä on kokemusta 

lintuvesikunnostusten järjestämisestä. ELY-keskusten hallinnoimalle alueelliselle tasolle 

myös linkittyvät luontevasti sekä valtakunnallisen että paikallisen hallinnollisen tason virrat. 

Haastattelutekniikaksi valittu puolistrukturoitu teemahaastattelu (Saaranen-Kauppinen ja 

Puusniekka 2006) antaa asiantuntijoille mahdollisuuden kertoa laajasti omista 

näkemyksistään ja haastattelijalle mahdollisuuden pyytää lisätietoja.   

 

Jokaisesta 13:sta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY-keskukset), jonka 

vastuulle lintuvesien hoito on kuulunut, pyrittiin valitsemaan henkilö, joka on vastannut 

lintuvesien kunnostuksista ja -hoidosta mahdollisimman pitkään. Haastateltavat valittiin 

selvittämällä, ketkä ovat vastanneet Suomen ympäristökeskuksen ELY-keskuksille 

säännöllisesti lähettämään kyselyyn lintuvesien hoidon tilanteesta. Tilanteissa, jossa asiaa 

on hoitanut useampi henkilö, tehtiin valinta lumipallotekniikalla (Saaranen-Kauppinen ja 

Puusniekka 2006), eli keskustelemalla valinnoista Suomen ympäristökeskuksen vanhemman 
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tutkijan Markku Mikkola-Roosin kanssa, jonka vastuulle kuuluvat valtakunnallisesti tärkeiden 

lintuvesien kunnostuksen, hoidon ja arvioinnin suunnittelun asiantuntijatehtävät.    

 

Ottamalla haastatteluihin mukaan kaikkien lintuvesien kunnostuksesta vastaavien ELY-

keskusten edustajat saatiin rajattua kokonaisuus, jonka käsittely pro gradun kokoisessa 

tutkimuksessa oli mahdollista. Useimmissa ELY-keskuksissa työskentelee vain yksi 

erityisesti lintuvesiin erikoistunut viranomainen, joissain tapauksissa lintuvesiasiantuntijoita 

voi olla useampi, jos esimerkiksi aiemmin tehtävää hoitanut on siirtynyt esimiestehtäviin. Kun 

tarkasteltavana ovat ELY-keskusten asiantuntijoiden näkemykset, aineisto kattaa hyvin lähes 

koko tarkasteltavan joukon.  

Kolmesta ELY-keskuksesta haastatteluun valittiin henkilö, jolla on kokemusta aiheesta myös 

päällikön tehtävissä. Näistä kahdessa ELY-keskuksessa päällikön lisäksi haastateltiin toinen 

lintuvesikunnostusten asiantuntija. Yhteensä haastatteluja tehtiin 15. Yksi haastatteluista 

jouduttiin lopulta jättämään pois tutkimuksesta teknisistä syistä.  

 

Aineiston riittävyydestä ei laadullisen tutkimuksen oppaissa anneta selvää määrällistä 

ohjetta. Esimerkiksi Eskola ja Suoranta (1998) toteavat: ”Aineiston määrä on kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa pitkälle tutkimuskohtainen; vastauksia tarvitaan juuri sen verran kuin on 

aiheen kannalta välttämätöntä”. Laadullisessa tutkimuksessa katsotaan, että aineistoa on 

riittävästi, kun uudet tapaukset eivät tuota enää tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. 

Tällöin aineisto on kyllääntynyttä. Tämän tutkimuksen haastatteluissa toistuivat hyvin 

samanlaiset vastaukset ja Eskolan ja Suorannan (1998) mainitsema teoreettinen peruskuvio 

olisi ollut mahdollista hahmottaa myös hieman vähemmällä määrällä haastatteluja.  

 

Puolistrukturoidun teemahaastattelun runko (liite 1.) laadittiin Kingdonin (1995) Agendan 

asettamista käsittelevän teorian ja lintuvesikunnostuksiin liittyvän kirjallisuuden avulla 

Suomen ympäristökeskuksen, ympäristöministeriön ja Metsähallituksen 

lintuvesiasiantuntijoiden kanssa. Ennen haastatteluja, haastattelurunkoa testattiin lintuvesien 

parissa työskentelevän yksityisen tahon yrittäjän kanssa ja kahta kysymystä tarkennettiin 

koehaastattelun jälkeen. Varsinaiset haastattelut toteutettiin 4.-21.12.2017 haastateltavien 

työpaikoilla, ELY-keskusten tiloissa jokaisen asiantuntijan kanssa erikseen. Haastatteluissa 

pyrittiin etenemään haastattelurungon mukaan, mutta kysymykset olivat laajoja, ne liittyivät 

toisiinsa ja haastateltavat saattoivat vastata useampaan kysymykseen pohtiessaan yhden 

kysymyksen vastausta. Teemahaastattelu ilman kysymyksiä ei olisi tullut kyseeseen, sillä 

teoriasta operationalisoituihin kysymyksiin oli löydettävä vastauksia.  

 

Haastattelutilanteet olivat jossain määrin muodollisia, haastateltavat oli valittu työroolinsa 

vuoksi ja haastattelut pidettiin heidän työpaikoillaan. Haastateltavat puhuivat kuitenkin 
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selvästi mielellään lintuvesien kunnostuksista ja usein monisanaisesti. He vaikuttivat 

motivoituneilta puhumaan myös teemaan liittyvistä epäkohdista. Monet olivat varanneet 

mukaan erilaisia taustatietoja: muistiinpanoja, muistioita, lehtileikkeitä tai valokuvia. 

Haastateltaville luvattiin, että haastatteluja käsitellään anonyymeina. Litteroinnin yhteydessä 

haastateltavat numeroitiin ja analyysissä käytettävät sitaatit on numeroitu haastatelluille 

annettujen numeroiden mukaan. 

 

Aineiston keräämiseen puolistrukturoidulla teemahaastattelulla liittyy epävarmuuksia. 

Haastattelutilannetta ei ole mahdollista täysin vakioida, haastatteluun osallistuvien vireystila 

voi vaihdella, vastaajat eivät välttämättä halua kertoa, mitä todellisuudessa ajattelevat ja 

laajat kysymykset saatetaan ymmärtää eri tavoin. Myös haastattelijan kokemus vaikuttaa: 

viimeisissä haastatteluissa haastattelun johtaminen oli alkupään haastatteluja helpompaa, ja 

jatkokysymysten esittäminen tarvittaessa luontevampaa. Aineiston keruuseen liittyviä 

epävarmuuksia pyrittiin ehkäisemään seuraamalla haastattelun runkoa ja harjoittelemalla 

haastattelua koehaastattelulla. Haastatteluissa esitestaus ja harjoittelu lisäävät yleensä 

luotettavuutta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).    

 

Haastatteluaineisto litteroitiin kirjalliseen muotoon nauhoilta sanasta sanaan ja koodattiin 

Atlas.ti-ohjelmalla. Koodausrunko (liite 2.) laadittiin agendan asettamista hahmottavan 

teorian (Kingdon 1995) ja haastatteluiden vastausten perusteella. Koodeja ryhmiteltiin 

ongelmavirran, toimenpidevirran ja politiikkavirran, sekä toimintapolitiikan ikkunan ja 

toimintapolitiikan uudistajia koskevien kokonaisuuksien alle. Mainittujen kokonaisuuksien alla 

teemoja pilkottiin koodeiksi, joilla koodin alle sopivat pätkät merkittiin. Koodeja luotiin myös 

aineistoa lukemalla esiin nousevien teemojen perusteella. Tekstiä pyrittiin koodaamaan aina 

riittävän pitkä pätkä, jotta irrallisenakin olisi mahdollista ymmärtää, mitä jokaisessa 

tekstinpätkässä tarkoitetaan. 

 

Aineistosta laadittiin temaattinen sisällönanalyysi (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 

ryhmittelemällä koodatut tekstinpätkät ensin Kingdonin (1995) monivirtavirtamallin otsikoiden 

alle sijoittuvien koodien alle, kunkin koodin tekstit erikseen. Tämän jälkeen kunkin koodin alle 

sijoittuvat tekstinpätkät käytiin läpi ja teorian näkökulmasta olennainen sisältö yhdistettiin 

kirjoittamalla se muistiinpanojen muotoon, joista sitten varsinainen, tekstiä kuvaava 

temaattinen analyysi kirjoitettiin. Tulokset esitetään luvussa 4. Analyysin tueksi valittiin 

sitaatteja haastatteluista, jotka esitetään analyysin lomassa. Mahdollisuuksien ikkunan 

tutkiminen -luvussa (luku 5.) aineiston analyysin kytkentöjä monivirtamalliin (Kingdon 1995) 

tarkastellaan Eskolan (2001) esimerkin mukaisesti.  
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Laadullisen analyysissa tutkijan asema on keskeinen. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan 

tutkija joutuu jatkuvasti pohtimaan tekemiään ratkaisuja ja näin ottamaan yhtä aikaa kantaa 

sekä analyysin kaatavuuteen sekä tekemänsä työn luotettavuuteen. Tutkimuksen 

luotettavuuden vuoksi tutkijan tulee huolehtia siitä, että tehdyt tulkinnat vastaavat tutkittavien 

käsityksiä, eivätkä tutkijan omia ennakko-oletuksia. Tehdyt ratkaisut tulee perustella ja 

kuvata huolellisesti, jotta ulkopuoliset pystyvät niiden mielekkyyttä punnitsemaan ja vastaava 

tutkimus olisi mahdollista toteuttaa jonkun muun kysymyksen parissa. (Eskola ja Suoranta 

1998.)  

 

Tutkimuksen tekijä työskentelee lintuihin liittyvissä hallinnollisissa asiantuntijatehtävissä 

Suomen ympäristökeskuksessa ja työtehtäviin kuuluu myös lintuvesien kunnostustilanteen 

seurantaa. Haastateltavat kuuluvat saamaan asiantuntijayhteisöön kuin tutkimuksen tekijä, ja 

osa haastateltavista oli tutkimuksen tekijälle tuttuja työtehtävistä. Haastattelujen alussa 

haastateltavia pyydettiin suhtautumaan haastattelijaan henkilönä, joka ei tunne 

lintuvesikunnostusten maailmaan kovin hyvin. Silti on mahdollista, että joissain 

haastatteluissa jotain olennaista jäi kertomatta, sillä on oletettu, että haastattelija on jo 

kyseisestä asiasta tietoinen. Toisaalta tuttuus saattoi mahdollistaa jossain haastatteluissa 

luottamuksen, kun haastattelija saatettiin mieltää kuuluvaksi samaan asiantuntijajoukkoon. 

Teemahaastattelu edellyttää huolellista aihepiiriin perehtymistä ja haastateltavien tilanteen 

tuntemista (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) ja tästä näkökulmasta samaan 

asiantuntijajoukkoon kuulumisesta oli haastatteluissa hyötyä. 

 

Aihepiirin tuntemisesta on hyötyä tutkimuksen kohteen ymmärtämisessä, kun hallinnon 

rakenteet, toimintatavat ja lintuvesien kunnostukseen liittyvä kenttä on jossain määrin tuttu. 

Toisaalta koska tutkimuksen tekijä työskentelee tutkittavan ilmiön parissa tutkimuskohdetta ja 

-ilmiötä ei ole mahdollista tarkastella ulkoapäin, puolueettoman sivustakatsojan 

näkökulmasta, kuten Eskola ja Suoranta (1998) kuvaavat objektivismia. Oma rooli aiheen 

parissa työskentelevänä saattaa tehdä sokeaksi seikoille, jotka eivät oman käsityksen 

mukaan ole niin tärkeitä tai painottaa liiaksi toisia, tärkeiltä tuntuvia. Objektiivinen näkemys 

subjektiivisesta positiosta käsin edellyttää tutkijan omien tutkimusaihetta koskevien ennakko-

odotusten ja arvottavien näkemysten tiedostamista ja tarvittaessa kyseenalaistamista. 

Objektiivisuus siis syntyy kaiken subjektiivisuuden tiedostamisesta, mikä on Eskolan ja 

Suorannan (1998) mukaan ideaalinen, mutta tärkeä tavoite.   
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4. Aineiston analyysi 
 

4.1. Ongelmien virta: lintuvesien rehevöityminen, linnuston taantuminen sekä 
riittämättömät kunnostukset 
 

Haastateltavat kertoivat eri tavoista, joilla olivat kiinnittäneet huomiota lintuvesikunnostusten 

tarpeeseen ja riittämättömään toteutusmäärään. Lintuvesien lintujen elinympäristön 

umpeutumisesta oli muutamissa tapauksissa saatu melko tarkkaakin tietoa kohteiden 

kasvillisuuskuvioiden inventoinneista, joista voidaan havaita esimerkiksi avoimen vesipinta-

alan supistuminen, lampareiden umpeenkasvu sekä rantojen matalan niittykasvillisuuden 

korvautuminen korkeammalla järviruo’olla ja pensailla.  

 

Umpeenkasvu on kuitenkin monilla kohteilla niin nopeaa, että sen etenemisen huomaaminen 

on ollut monille haastatelluille mahdollista myös omakohtaisesti, kun kohteella on käynyt 

useamman vuoden ajan. Aina aikaperspektiiviäkään ei tarvittu sen ymmärtämiseen, että 

lintuvetenä suojeltu kohde ei tarjoa lintuvesien lajiston kannalta enää hyviä elinolosuhteita. 

Kahlaajien suosimat rantalietteet ovat kadonneet ja rantojen aiemmin matalakasvuiset niityt 

kasvavat korkeaa kasvillisuutta. Moni haastatelluista harrastaa lintuja ja on havainnoinut 

omilla retkikohteillaan lintuvesien elinympäristön ja linnuston muutoksia.  

 

”Mut täs on kans tämä henkilökohtainen oma tuntuma, että ihmisikä riittää huomaamaan 

semmosen ympäristön muutoksen. Sit kun on lintuharrastaja, niin pystyy hahmottamaan, että 

ei se suosirri siel koivikossa enää pesi”. Haastateltava 11. 

 

Lintuvesillä toteutetaan lintulaskentoja ja niiden tuloksista oli nähty, että tyypillinen lintuvesien 

lajisto taantuu kohteilla. Naurulokkikoloniat ovat lähteneet monilta reheviltä lintuvesiltä ja 

siirtyneet pesimään selkävesien luodoille. Puna- ja tukkasotka, jotka tavallisesti pesivät 

naurulokkikolonian suojissa, eivät ole pystyneet niitä seuraamaan ja niiden parimäärät ovat 

kohteilla laskeneet tai ne ovat hävinneet kokonaan lajistosta. Avointen rantaniittyjen lajisto on 

korvautunut ruovikkoa ja rantapensaita elinympäristöinään suosivilla lajeilla, kuten 

ruokokerttusilla, pajusirkuilla ja punavarpusilla. Lintuvesillä tehtävät laskennat ovat osaksi 

suojelualueiden seurantoja, joita lintuvesikohteilla on toteutettu lintuvesien suojeluohjelman 

(Maa- ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä 1981) valmistelusta lähtien. Kohteiden 

linnustoa kartoitettiin lintuvesien verkoston kannalta kattavammin myös Natura-verkoston 

valmisteluvaiheessa. Seurannan kattavuus vaihtelee kuitenkin kohdekohtaisesti paljon. 

Tärkeimmillä lintuvesillä linnustoa seurataan säännöllisesti, muilla kohteilla satunnaisemmin. 

ELY-keskukset ja Metsähallitus huolehtivat lintuvesien linnuston seurannasta. Näiden 
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seurantojen tuloksista voitiin nähdä linnuston rakenteen muutoksia, joista haastateltavat 

päättelivät, että kunnostus- ja hoitotoimet ovat tarpeen.  

 

”No ihan siitä, että me ollaan seurattu tiettyjä alueita siis Natura-kohteilla ja 

luonnonsuojelualueilla, että meillähän on ollu siellä linnustonseurantoja käytännössä 

viistoista vuotta - kakskyt vuotta ja siellä on selkeesti nää tämmösten avovesien lajit 

hävinneet, eli se lajisto on muuttunut tämmösten sulkeutuneiden alueiden lajistoksi ja 

ylipäänsä yksipuolistunu näillä meijän lintuvesillä, että se on ihan selkee merkki siitä, että 

siellä on muutoksia tapahtunut.” Haastateltava 6. 

 

Tehtyjen seurantojen ja lintujen uhanalaisuuden arvioinnin tulokset kertoivat haastateltaville 

siitä, että tehdyt kunnostukset eivät riitä. Lintulaskentojen tulokset kootaan koko maan 

linnustonseurannaksi, jonka tuloksissa lintuvesien lintulajiston epäsuotuisa kehitys näkyy. 

Seurantojen tulosten perusteella laaditaan lintujen uhanalaisuuden arvointi, jonka tuloksiin 

viitattiin haastetteluissa osoituksena lintuvesien epäsuotuisasta kehityksestä ja hoidon sekä 

kunnostusten tarpeesta. Lintuvesien lintulajiston uhanalaistumiseen oli kiinnitetty huomiota.  

 

Lintuvesien umpeenkasvuun ja kosteikkolinnuston elinympäristön heikkenemiseen voidaan 

vaikuttaa kunnostamalla lintuvesiä. Toimenpiteiden vaikutukset ovat nähtävissä linnustossa. 

Kunnostusten jälkeen toteutettavien seurantojen tuloksista oli myös päätelty, että 

kunnostukset vaikuttavat kohteella taantuneiden kosteikkolinnuston tilanteeseen positiivisesti 

ja olisivat tarpeen useammalla kohteella.  

 

”Et jos ihan miettii tämmösenä niinkun faktapohjalta, niin liittyy siihen, mitä nyt on tehty näitä 

linnustoselvityksii hankkeissa tai muussa, niin kyllähän ne osoittaa, et jos mitään erityistä ei 

tehä, niin sekä merenlahtien, järvien linnusto kyl on ollu aikamoisessa alamäessä ja kun on 

tehty hoitotoimii, niin kylhän se näkyy sit taas niis:[esimerkkejä hoidetuista kohteista], näkyy 

hyvin selkeesti tietyllä tavalla siinä linnustossa se merkitys, et mikä hoidolla sit on.” 

Haastateltava 11. 

  

Lintuvesien kunnostuksen kiireellisyystarvetta seurataan Suomen ympäristökeskuksessa. 

Seuranta toteutetaan noin kymmenen vuoden välein, aiemmin alueellisille 

ympäristökeskuksille, nyt ELY-keskuksille lähetettävässä kyselyssä, jossa pyydetään 

arvioimaan jokaisen alueen lintuveden kunnostuksen kiireellisyystarve. ELY-keskusten 

lintuvesiasiantuntijat ovat kyselyn puitteissa säännöllisesti arvioineet oman alueensa 

lintuvesien kunnostusten kiireellisyystarvetta ja myös tästä haastateltavat kertoivat 

päätelleensä, että kunnostuksia ei toteuteta riittävästi. Samojen kohteiden kunnostustarve on 

jouduttu useammassa kyselyssä arvioimaan kiireelliseksi.   



25 
 

 

Lintuvesien hoidon ja kunnostusten tarvetta ja sitä, että tarpeeseen ei ole riittävästi vastattu 

lintuvesiä kunnostamalla, ei haastatteluissa annettujen vastausten perusteella päätelty vain 

yhden indikaattorin tai kokemuksen perusteella. Kuva kehnosta tilanteesta muodostuu 

vastaajille useasta tekijästä: omakohtaisista kokemuksista, seurantojen ja selvitysten 

perusteella sekä lintujen uhanalaisuuden arviointien tuloksista.  

 

”Niin se on niinkuin se, että siinä tulee nää molemmat puolet oikeastaan vastaan, niinku siinä 

kysymyksessä, että mistä tiedän tai hahmotan et hoidon taso ei ole riittävä. Et siin on tää 

faktajuttu ja sit on tää henkilökohtainen” Haastateltava 11. 

 

4.2. Ratkaisujen virta: Lintuvesien kunnostus ja -hoito riittävässä laajuudessa 
 

Lintuvesiä voidaan voidaan palauttaa lähemmäksi lintuvesien lajiston kannalta optimaalista 

tilannetta kunnostamalla ja hoitotoimilla. Haastattelujen perusteella kunnostusten 

toteuttamisen esteenä oli kuitenkin erään haastateltavan sanoin ”monta kantoa kaskessa” ja 

useita syitä kunnostusten huonoon etenemiseen tuli haastatteluissa esille.  

 

Luonnonsuojelualueiden hoitovastuun siirto osana operatiivisten tehtävien siirtoa ELY-

keskuksista Metsähallitukselle oli toteutettu hallinnon tuottavuusohjelman toteuttamisen 

myötä 2010-luvun puolivälissä, mutta lintuvesien osalta tilanne vaikutti haastattelujen 

perusteella jääneen epäselväksi ja kunnostusten edistäminen oli jäänyt osalla alueista 

epäselvän vastuutilanteen vuoksi odotustilaan. Toisissa ELY-keskuksissa tilannetta oli 

tulkittu niin, ettei kunnostustoimintaa enää edistetty ja toiset taas jatkoivat toimintaa, kun oli 

selvinnyt, että Metsähallitus ei aloita kunnostusten edistämistä. Syynä siihen, ettei 

Metsähallitus ottanut selvästi vastuuta lintuvesistä vastaan arveltiin olevan paitsi osaamisen 

puute, ennenkaikkea se, ettei vastuuseen liittynyt lintuvesiin ohjattua rahoitusta.     

 

”No sitten, mä en tiedä pääseekö tästä ikinä eroon tästä ongelmasta, että mikä se 

Metsähallituksen ja ELY-keskusten välinen työnjako sitten on tulee olemaan, kun ei sitä aina 

tiedä, että mikä se on tälläkään hetkellä.” Haastateltava 9. 

 

Haastattelujen aikaan Juha Sipilän hallitus suunnitteli maakuntamallia, jonka yhteydessä 

ELY-keskukset olisi lakkautettu ja luonnonsuojelun tehtävät olisi jaettu maakuntien hallinnon 

ja Luova-nimisen valtakunnallisen viraston kesken. Tässä tilanteessa kannatettiin toisaalta 

sitä, että hoidon- ja kunnostusten vastuutaho lintuvesillä olisi Metsähallitus. Metsähallituksen 

toteuttamisen, hankkeistamisen ja hoidon käytäntöjen osaamista pidettiin erittäin hyvänä, 

vaikka organisaatiolla ei ole merkittävää kokemusta lintuvesien kunnostamisesta. Näyttöjä 
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monista suurista ja onnistuneista hankkeista Metsähallituksella on ja organisaatiota pidettiin 

kyvykkäänä tekemään uusia aluevaltauksia.   

 

Myös mallissa, jossa maakunnat ottaisivat vastuuta kunnostus- ja hoitotoiminnasta nähtiin 

mahdollisuuksia. Jos maakunnissa innostuttaisiin lintuvesien kunnostamisesta, voisi olla 

mahdollista löytää toiminnalle myös rahoitusta. Maakunnista olisi voinut löytyä kiinnostusta 

paikallisnäkökulmasta panostaa lintuvesiin. Toisaalta myös pelättiin, että valtion rahat, joita 

voitaisiin käyttää lintuvesien kunnostamiseen, eivät maakunnissa kohdentuisi lintuvesille. 

Haastattelujen aikaan keskusteltiin mallista, jossa maakunnille valtiolta ohjattavaa rahoitusta 

ei olisi etukäteen osoitettu tietyille sektoreille, vaan maakunta päättäisi jaosta itse.     

 

Lintuvesien kunnostamisen korkeista kustannuksista puhuttiin. Monilla kohteilla täytyy 

lintuvesiarvojen palauttamiseksi tehdä useampia eri toimenpiteitä ja kustannukset kohdetta 

kohti voivat olla suuria. Erityisesti sedimentin ja kasvimassan poistaminen ruoppaamalla 

mainittiin kalliina toimenpiteenä. Edullisinta olisi ruopata talvella jään päältä, mutta Etelä-

Suomessa riittävän kylmät talvet, jolloin jää kantaa kaivinkoneen, ovat nykyisin harvassa. 

Mikäli ruoppausmassoja ei ole mahdollista läjittää aivan kohteen välittömään läheisyyteen, 

nousevat kuljetuskustannukset merkittäviksi. Myös vedenpinnan noston yhteydessä 

vettymishaitoista maksettavat korvaukset mainittiin joissain tapauksissa merkittäväksi 

kuluksi.    

 

Lintuvesien kunnostusten edistämistä kuvattiin hankalaksi, työlääksi ja siksi 

henkilöresursseja sitoviksi. ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen 

henkilöstö on supistunut merkittävästi ELY-keskusten perustamisen jälkeen. Esimerkkinä 

henkilöstön pienenemisestä eräässä haastattelussa mainittiin, että kyseisen alueellisen 

ympäristökeskuksen sadan henkilön henkilöstöstä on ELY-keskuksessa enää 

neljäkymmentä.  

 

”No osittainhan meillä on siis todella pieni henkilöstövoimavara, että oikeestään tämmönen, 

et hirveen vähän pystytään mihinkään hankesuunnitteluun enää panostamaan. Osittain 

varmaan tästä yleisestä niukkuudesta johtuva, mutta sitten jossain määrin tietysti ELY:n 

painotuksiinkin liittyvä. Et meillä on ollut luonnonsuojeluporukassa iso poistuma ja me ei oo 

saatu sitä viime vuosina paikatuksi juurikaan ja sitten projektirahoja, siis tämmösiä 

korvamerkittyjä hallinnon projektirahoja on niin vähän, niin ei oo ollu niin kun paukkuja 

kertakaikkiaan siihen.” Haastateltava 7. 

  

Kunnostusten järjestäminen vaatii haastateltavien mukaan aikaa, neuvottelutaitoja ja 

monipuolista asiantuntemusta. Monet lintuvedet sijaitsevat yksityismailla ja 
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kunnostustoimenpiteistä tulee neuvotella maanomistajien kanssa, joita voi olla yhdellä 

kohteella useita. Lisäksi vesialueet ovat usein yhteisomistuksessa ja neuvottelut käydään 

maanomistajan lisäksi osakaskunnan kanssa. Aina osakaskunnat eivät ole järjestäytyneitä, 

ja silloin neuvottelukumppania ei käytännössä ole.  Jokaiselle kunnostus- ja hoitotoimelle on 

omat asiantuntijansa ja toimenpiteet tulee saada sujumaan eri toimijoiden kanssa.  

 

Lintuvesikunnostusten kannalta riittävät ruoppaukset ja keskivedenpinnan tason muutokset 

vaativat aluehallintoviraston myöntämän vesilain mukaisen luvan. Luvanhaku koettiin 

työlääksi, luvan edellyttämät toimenpiteet tulee suunnitella tarkasti ja niiden vaikutukset 

selvittää, mikä voi tarkoittaa useampia erillisselvityksiä. Lupa edellyttää usein myös 

toimenpiteen vaikutusten seurantaa. Joskus toimenpiteitä on tarkoituksella pienennetty, jotta 

vältyttäisiin luvanhaulta. ELY-keskukset ovat luopuneet luvanhakijan roolista 

vesistönkunnostushankkeissa ja luville pyritään löytämään sidosryhmien joukosta hakija. 

Luvan hakijan tulee vastata luvanhakuun liittyvien tehtävien lisäksi luvan edellyttämästä 

seurannasta sekä jatkossakin mahdollisista rakenteista, vedenpinnan noston tapauksessa 

pohjapadosta. Haastatteltujen mukaan on kuitenkin hankalaa löytää tahoa, joka lupaa voisi 

hakea ja ottaa siihen liittyvät velvollisuudet vastuulleen.  

 

”Mä voin ymmärtää, että vaikka mä oon kuinka paljon ollut näiden kanssa tekemisissä ja 

siinä mielessä on tosi tutusta aiheesta kyse, niin mä voin hyvin ymmärtää, että se on 

haastavaa, koska ykskin suunnitelma, joka pitää sisällään vaikka pohjapadon rakentamisen 

ja kaikki vaikutusarvioinnit ja muut, niin se ei oo mikään yksinkertainen juttu.” Haastateltava 

9. 

 

Lintuvesien kunnostaminen haastattelujen perusteella ei ole aina suoraviivaista ja 

kertaluontoisen kunnostuksen, ruoppauksen ja/tai vedenpinnan noston lisäksi kohteella 

tarvitaan usein aktiivisia hoitotoimenpiteitä myös jatkossa. Vedenpinnan nosto saattaa lisätä 

särkikalojen kilpailua ja vaikka lintujen pesintämahdollisuuden paranisivat, saattavat lintujen 

poikaset päätyä vieraspetojen, minkin ja supikoiran suuhun. Lintuveden rakenteellisen 

parantamisen lisäksi kerrottiin, että tarvitaan usein toiminnalliseen puoleen vaikuttamista 

järjestämällä kohteelle hoitokalastusta, vieraspetojen pyyntiä tai molempia.    

 

”Se on niin laaja kokonaisuus, nää on moniongelmatapauksia, yks toisensa jälkeen nää 

lintuvedet, että kun lintuvesikunnostuksella pyritään siihen, tämmöseen rakenteelliseen 

parantamiseen. Tarkoitan nyt lähinnä sitä kertaluonteista kunnostusta, niin sitten on myös 

tää toiminnallinen puoli. No siitä oli puhettakin siitä ravinnosta, mikä voi edellyttää 

esimerkiks, no kun niistä vaan pääsis eroon niistä särkikaloista jotenkin. Mut sit tulee vielä 

se, että vaikka se olis siinä mielessä toiminnallisesti kunnossa, että se voi teoriassa tuottaa 
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uusia ikäluokkia, niiin siellä on vielä sitten lisäongelmia, eli juuri tää nisäkäspienpetojen 

poisto.” Haastateltava 9. 

 

Haastateltavat kertoivat, ettei pitkäjänteistä lintuvesien kunnostusohjelmaa tai erityisesti 

lintuvesien kunnostamiseen osoitettua rahoitusta ole alueellisten ympäristökeskusten tai 

ELY-keskusten olemassa olon aikana ollut.  Kalliit kunnostushankkeet kilpailevat 

luonnonsuojeluhankkeisiin osoitetuista pienistä määrärahoista muiden elinympäristöjen 

kanssa. Lintuvesillä voidaan hyödyntää vesistökunnostuksiin käytettävissä olevaa rahaa, 

mutta silloin kunnostuksen lähtökohdat liittyvät veden laadun ja virkistyskäytön 

parantamiseen, eivätkä kunnostettavat kohteet valikoidu lintuvesiarvojen kannalta 

kiireellisimmässä järjestyksessä.  

 

Erilaisista lintuvesille käytössä olevista rahoitusläheteistä kerrottiin. Rantaniittyjen 

perustamiseen ja hoitoon on käytettävissä ympäristöhallinnon ulkopuolisille toimijoille, 

erityisesti karjankasvattajille sopivia maatalouden erityisympäristötukia ja investointitukia 

maatalouden ympäristökorvausjärjestelmässä. Myös EU:n aluekehitysrahaston EAKR-

rahoitusta ja EU:n, valtion ja kuntien yhteistä Leader-rahoitusta on käytetty lintuvesien 

kunnostushankkeissa. Koska mikään rahoituslähteistä ei ole erityisesti lintuvesille suunnattu, 

se on tehnyt toiminnasta sattumanvaraista. Kohteet valikoituvat sen mukaan, minne rahoitus 

sattuu sopimaan, eivätkä kunnostuksen kiireellisyyden mukaan.  

 

Okei, sitä rahoitustahan itse asiassa tarkkaan ottaen, jos miettii, niin sitähän on kyllä siinä 

lintuvesi, tavallaan kehikon ympärillä on erilaisia rahoituskanavia, tyyliin nää ympäristötuet, 

joilla sitten käytännössä voi operoida esimerkiks rantaniityillä ja sitten vesistökunnostuksiin 

on monenlaisia rahoituslähteitä siel vesipuolella, mutta niitä ei oo selkeesti ohjattu ja 

kanavoitu sillä tavalla, et niitä olis yksselitteistä hyödyntää lintuvesikunnostuksissa ja niissä 

on myös muutamia sellasia ongelmia ja reunaehtoja, et tavallaan sen lintuvesikunnostuksen 

tavoitteet ei, niillä ei pysty ihan, ei pysty niitten tarpeiden kannalta riittävästi toteuttaa. 

Haastateltava 10. 

  

Lintuvesiä on kunnostettu tuloksellisesti Suomen EU-jäsenyyden aikana useammassa Life-

hankkeessa (esim. Mikkola-Roos ja Niikkonen 2005) ja monissa ELY-keskuksissa on 

kokemusta niistä. Life-hankkeiden hyvinä puolina nähtiin iso rahoitus, joka voi mahdollistaa 

suuret kunnostushankkeet, suunnitelmallisuus ja sovittu aikataulu, jonka puitteissa hanke on 

vietävä läpi. Toisaalta hankehallinto koettiin byrokraattiseksi ja raskaaksi ja tiukoista 

aikatauluista kiinni pitäminen hankalaksi, koska toimenpiteiden toteuttaminen ei aina onnistu 

suunnitelmallisesti. Talvityönä toteutettava ruoppaus voi estyä heikon jäätilanteen vuoksi tai 

vesilain mukainen lupa viivästyä maanomistajan hallintovalituksen vuoksi. Life-hankkeiden 
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valmistelu vie aikaa ja resurssia, jota ei oikein enää haastateltavien mukaan ELY-keskusten 

ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta tahdo löytyä. Ne edellyttävät myös 40%:n 

omarahoitusosuutta, jonka kokoaminen on niukan rahoituksen ja ELY-keskusten vähäisen 

henkilöstön vuoksi hankalaa. Erityisesti edellä mainituista syistä uusien lintuvesiin 

keskittyvien Life-hankkeiden perustaminen nähtiin ELY-keskusten toimesta hyvin vaikeana 

tai jopa mahdottomana.  

 

”Et sit, kun talvien tulo on epävarmaa ja hankkeet on määräaikaisia, niiden kanssa ollaan niin 

kuin. Siin on aika paljon semmosia haasteita, lupakysymykset on sellaisia ja on menny 

nyttemmin, kun vesilaki on muuttunut siinä määrin, niin ikäänkuin tiukemmaksi, et 

pienemmätkin toimenpiteet vaatii luvitusta, joka on taas hidasta ja epävarmaa, 

valitusherkkää ja joka on hankalaa jättää hankkeen aikana hoidettavaksi, kun siihen liittyy 

epävarmuutta ja toisaalta hanketta edeltävänä se vaatii sit suunnitteluresursseja ja 

aiheutuvia kustannuksia ja sitoutumista ja byrokratiaa, et jos sitten on toteuttamiselle rahoitus 

tiedossa, niin sit taas se luvitukseen resurssien löytyminen on hankalaa. Se on vähän 

semmonen niin kuin yhtälö, jossa ei oo tällä hetkellä selvää ratkaisua oikeen.”  Haastateltava 

1.  

 

Ennenkaikkea katsottiin, että lintuvesien tilan parantamiseksi tarvitaan lintuvesien hoitoon 

osoitettu merkittävä rahoitus, jolla voidaan toisaalta toteuttaa kohteilla tarvittavat toimenpiteet 

ja toisaalta varata riittävät henkilöresurssit huolehtimaan toiminnasta. 

Luonnonsuojelualueiden lintuvesien hoitoon ja kunnostukseen tarvittava rahoitus tulisi 

osoittaa ympäristöministeriön budjetissa, sillä suojelualueet kuuluvat ympäristöministeriön 

hallinnonalaan, ja rahaa tulisi varata merkittävästi, sillä valtakunnallisesti lintuvedet ovat 

menossa jatkuvasti huonompaan suuntaan. Ympäristöministeriön rahoituksen lisäksi 

lintuvesien valuma-alueita olisi jatkossakin mahdollista kunnostaa maa- ja 

metsätalousministeriön vesienhoitorahoituksella ja rantaniittyjen hoitoa jatkaa maatalouden 

erityisympäristötuella.  Laajempiin hankkeisiin toivottiin ympäristöministeriön varautuvan 

erillisellä rahoituksella, jota voidaan käyttää hankkeen omarahoitusosuutena, mutta 

lintuvesikunnostuksia ei tulisi järjestää pelkillä hankkeilla. Life-hankkeet nähtiin kuitenkin 

vahvan kansallisen rahoituksen rinnalla tärkeäksi mahdollisuudeksi tehdä vielä laajemmin 

vaikuttavia kunnostushankkeita.    

 

”Ne on sinällään hyvin yksinkertaisia nää ratkaisut: vain rahaa tarvittaisiin.” Haastateltava 1. 

 

Kosteikkobiotalouden ei nähty voivan ratkaista lintuvesien rahoituskysymystä. Lintuvesiltä 

saatavien biotalouden raaka-aineiden, kuten niittojätteen, kuljettamisen kustannukset 

nousevat helposti korkeiksi, jos niitä ei ole mahdollista hyödyntää lähellä. Myös pirstaleiset 
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maanomistusolot voivat vaikeuttaa raaka-aineiden laajempaa hyödyntämistä. Yritysten 

kanssa tehtävällä biotalousyhteistyöllä voidaan onnistuneiden esimerkkien perusteella 

kuitenkin paikallisesti ratkaista biomassan poistamista kohteilta ja lisätä kunnostusten 

yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.  

 

Kunnostusten toteuttamista linnuston kannalta priorisoidussa järjestyksessä pidettiin 

tärkeänä. Järjestyksen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös lajisto, jota 

kunnostustoimilla halutaan ensisijaisesti auttaa ja valita kohteet ja toimet sen perusteella, 

minkä lajiston elinympäristön parantamista verkostossa tavoitellaan. Priorisoinnissa tulisi 

huomioida kohteiden alueellinen merkitys, sillä linnustoarvoiltaan merkittävimmät kohteet 

sijaitsevat rannikolla ja sisämaan kohteiden on vaikeaa kilpailla niiden kanssa, jos kaikki 

maamme lintuvedet laitetaan kiireellisyysjärjestykseen ainoastaan linnuston perusteella. 

Pidettiin myös tärkeänä, että kohteiden muodostama verkosto olisi yhtenä näkokulmana 

priorisointia laadittaessa.  

 

Kohteiden kunnostusten edistäminen saattaa edellyttää paljonkin pitkäjänteisyyttä. 

Haastateltavat kertoivat, että aina kunnostettavan kohteen osallisten näkemykset eivät 

kohtaa lintuvesikunnostusten luonnonsuojelunäkökulman tavoitteita ja neuvottelut ristiriitojen 

sovittelemiseksi voivat viedä vuosia. Pidettiin tärkeänä, että priorisointi olisi joustava, jotta 

kohteita edistettäessä olisi mahdollista huomioida neuvotteluihin tarvittava aika. Yksi esitetty 

tapa lisätä joustavuutta olisi koordinoida lintuvesikunnostuksia useamman ELY-alueen 

kokonaisuuksissa, jolloin kohteita on useampia ja kunnostuksia voidaan monella kohteella 

joustavasti paikallinen tilanne huomioiden.  

 

Haastatteluissa katsottiin, että lintuvesien kunnostuskysymys tulisi viimein ratkaista pitkälle 

ulottuvalla näkemyksellä ja luoda ohjelma, jonka perusteella kunnostuksia toteutetaan kaikilla 

tarvittavilla kohteilla ja kunnostustoimet kytketään jatkuvaan hoitoon. Kunnostuksen tuloksia 

ja muutoksia tulisi myös seurata kohteilla, jotta voidaan varautua uuteen 

kunnostustarpeeseen. Myös kertaluontoisiksi kuvatut toimenpiteet tulee uusia tietyn ajan 

päästä, esimerkiksi ruoppauksesta puhuttaessa, noin 10-15 vuoden välein. Keskeisenä 

pidettiin myös jatkuvuuden turvaamista hoito ja kunnostustoiminnassa.  

 

”Tietysti, kyllähän se, jos ajatellaan kertaluonteisia kunnostuksia, niin vois ajatella, että jos 

kohteella yleensä on kunnostustarvetta ja sinne päätään tekemään kerran se, niin ei siellä 

pitää sit samantyyppisiä toimenpiteitä joutua varmaan kymmeneen viiva kahteenkymmeneen 

vuoteen tekemään. Mutta sitten nyt siihen liittyy tää jatkuvaluonteinen hoito.”  Haastateltava 

6.  
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4.3. Politiikan virta: päätöksenteon edellytysten rakentuminen 
 

Haastatteluissa kerrottiin lintuvesien kunnostusten erilaisista sidosryhmistä, jotka ovat 

alueiden käyttäjiä tai maan tai vesialueen omistajia, usein molempia. Lintuvesiä käyttävät 

virkistäytymiseen mahdolliset rannan asukkaat, vapaa-ajan kalastajat, lintu- ja 

luontoharrastajat sekä vesilintujen metsästäjät. Lintuvesien rannat ovat usein viljelykäytössä, 

tai niillä kasvaa metsää. Kunnostusten sidosryhmiin kuuluu myös kunta tai merkittävimmillä 

kohteilla maakunnan liitto. Jos kohteella on valtion maita, myös Metsähallitus on mukana 

kohteen hoidossa. Monet yksityishenkilöistä koostuvat sidosryhmät ovat järjestäytyneet 

omiksi etujärjestöikseen, joilla on omat valtakunnalliset, alueelliset ja joillain paikoin myös 

paikallisemmat organisaationsa. Joskus kunnostuksissa on mukana yrityksiä. 

 

Kysyttäessä sidosryhmien suhtautumisesta lintuvesien kunnostamiseen, vastaukset olivat 

hyvin samanlaisia. Suhtautuminen pääasiassa positiivista tai neutraalia. Paikallisille ja 

lintuharrastajille lintuvesien kunnostaminen on tärkeää, mutta suurelle yleisölle 

kunnostumisella ei vaikuta olevan väliä. Paikallisella tasolla ylivoimainen enemmistö 

kannattaa ja odottaa toimenpiteitä, paikallisten sidosryhmien suhtautumista kuvataan 

taulukossa 1. Monessa paikassa paikalliset ovat kiinnostuneita olemaan mukana 

kunnostuksissa. Usein paikalliset muistavat jopa vuosikymmeniä vanhoja tilanteita, joissa 

vesistö ja rannat ovat olleet avoimenpia ja toivovat kohteen palauttamista siihen tilaan. 

Vesialan umpeenkasvu ja rantojen pusikoituminen ja ruovikoituminen koetaan negatiivisena. 

Tehtyihin kunnostuksiin ollaan laajasti tyytyväisiä ja kunnostetut kohteet näyttävät 

keskivertokansalaisen silmissä kunnostamattomia miellyttävämmiltä.  

 

”Että kyllähän sitä enempi ollaan sitten huolissaan, kun joku kohde kasvaa umpeen tai. Että 

enempi se on minusta myönteinen se asetelma. Että kyllä mä luulen, että asenteet on aika 

myönteisiä.” Haastateltava 3.  

 

Metsästäjiä kuvattiin monessa haastattelussa innostuneeksi sidosryhmäksi, jotka toivovat, 

että kunnostamalla saadaan riistalintukannat paranemaan. Myös osakaskunnat ja rantojen 

omistajat mainittiin innokkaina kunnostusaloitteiden tekijöinä. Tavallisesti paikalliset ryhtyvät 

selvittämään kunnostuksen mahdollisuuksia, kun vesilläliikkuminen alkaa olla vaikeaa 

umpeenkasvun vuoksi. Ranta-asukkaat ovat konkreettisimmin kokeneet vesistön muutoksen. 

Kunnostusaloitteita tekevien sidosryhmien tavoitteet eivät kuitenkaan liity kohteen 

lintuvesiarvon parantamiseen, vaan toivotaan maiseman, veden laadun tai 

virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamista.  

 



32 
 

Usein virkistyskäytön edellytysten parantaminen ja kosteikkolinnuston elinympäristön 

palauttamisen tähtäävät toimet ovat yhteneväisiä, mutta virkistyskäytön nimissä on saatettu 

toivoa niin radikaaleja toimenpiteitä, että niiden toteuttaminen vaarantavat suojelutavoitteet. 

Toimiessa suojelualueilla ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa kaikkia virkistyskäyttöä 

parantavia toimenpiteitä. Kunnostustoimenpiteiden lähtökohtana tulee olla kohteen 

suojeluarvojen parantaminen, eikä niitä heikentäviä toimia ole mahdollista tehdä. Käsitys 

siitä, minkälainen kunnostettu kohde on, voi olla aika erilainen ja virkistyskäytön ja 

lintuvesiarvojen kannalta tehtävän kunnostuksen yhteensovittaminen voi joskus myös olla 

haasteellista.   

 

”Joo, että kyllähän se ilman muuta liittyy enemmän siihen vesimaisemaan tai veden laatuun 

tai virkistyskäyttömahdollisuuksiin tai muuhun, että tietysti umpeenkasvava lintuvesi, se ei oo 

ilo silmälle ja tietysti se monella tavalla niinkun on heikentynyt se tilanne siitä, mitä toivotaan, 

että se olis ja tota, onhan se totta, että tietysti lintuvesikunnostuksilla jossain määrin voi 

vastata niihinkin tarpeisiin, mutta eihän niistä mitään ankkalampia koskaan tehdä 

kuitenkaan.” Haastateltava 6.  

 

Vaikka suhtautumista kuvattiin pääasiassa myönteiseksi on joskus vastassa myös 

vastustusta. Vastustus voi toisinaan vaikuttaa siltä, että se liittyy maanomistajien keskinäisiin 

kiistoihin, mutta myös yleistä luonnonsuojelun vastustusta oli havaittu.  Erityisesti Natura-

verkoston perustamiseen liittyviä antipatioita yksittäisillä maanomistajilla saattoi olla, mutta 

niiden koettiin olevan vähenemässä. Arveltiin, että taustalla saattaa joskus vaikuttaa myös 

se, että osalla lintuvesistä kohteen rauhoittaminen ei ole aina tapahtunut 

yhteisymmärryksessä maanomistajan kanssa ja on käytetty ”pakkorauhoituspykälää”. Jos 

maanomistaja ei ole ollut valmis sopimaan kohteen suojelusta vapaaehtoisesti, voi myös 

hoidosta sopimisessa tulla erimielisyyksiä. Jos kohteen suunnittelua on viety jo pitkälle, 

ennen kuin suunnitelmista keskustellaan paikallisten tahojen kanssa, menee yhteistyö 

helposti väärille raiteille. Tietyillä alueilla koettiin myös ”herravihan” olevan voimakasta. 

Ylipäätään luonnonsuojelun tarpeista lähtevät hankkeet ovat kaikista altteimpia riitelylle. 

Virkistykäyttöarvon parantamisestä lähteviin hankkeisiin paikalliset ovat sitoutuneempia.  

 

Monet lintujärvet ovat syntyneet järvenlaskun seurauksena, kun rantoja on haluttu 

viljelykäyttöön ja vedenpinnan nosto olisi paitsi tarpeen ja mahdollista, myös ristiriidassa 

rantojen viljelyn kanssa. Suojelualueen rajaukset ovat usein lintujärvillä tiukkoja ja alueet 

rajautuvat mainituista historiallisista syistä peltoihin. Vedenpintaa nostettaessa vesi leviää 

maaperässä ja saattaa johtaa rantapeltojen vettymiseen. Ainoana kielteisesti suhtautuvana 

joukkona mainittiinkin miltei kaikissa haastatteluissa rantapeltojen viljelijät. Toisaalta 

ymmärrettiin viljelijöiden huolta sillä maataloustukien saaminen edellyttää peltojen olevan 
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viljelykunnossa, mutta toisaalta vastustusta vettymishaittojen vuoksi pidettiin myös 

periaatteellisena: pinnan nostot voidaan suunnitella niin, ettei vahinkoa juuri aiheudu. Tosin 

pinnannoston taso saattaa jäädä liian alhaiseksi järven tilan parantamisen kannalta, jos 

hankkeessa on huolehditaan siitä, ettei vettymishaittoja tulisi. Vettymishaitoista maksetaan 

viljelijöille korvauksia, mutta niitä ei välttämättä koeta riittäviksi tai pellot halutaan muusta 

syystä säilyttää viljelykelpoisina.   

 

”Kyllä se on enemmän, se on joku yksittäinen viljelijä sen takia, että hänelle aiheutuu jotain 

taloudellisia, tai uskoo, että hänelle aiheutuu, tai sit hänellä on joku muu, Naturasta tai 

muusta johtuva periaatteellinen vastustus.” Haastateltava 1.  

 

 
Taulukko 1. Paikallisten sidosryhmien suhtautuminen lintuvesien kunnostamiseen.  
* Rantapeltojen viljelijöiden suhtautuminen on kielteistä, mikäli kunnostustoimenpiteenä on vedenpinnan 
nosto. 

Maa- ja vesialueen omistajat + 

Rantojen vapaa-ajan asukkaat + 

Rantapeltojen viljelijät +/-* 

Vapaa-ajan kalastajat + 

Vesilintujen metsästäjät + 

Lintu- ja luontoharrastajat + 

 

   

Haastateltujen mukaan kunnostuksen sujuminen edellyttää hyviä välejä maanomistajiin ja 

muihin tahoihin, joiden kanssa toimitaan. Maanomistajien kanssa tehdään sopimukset 

kunnostustoimien toteuttamisesta, mikäli toimitaan yksityismailla. Kun paikallistahot otetaan 

riittävän aikaisin mukaan hankkeeseen on mahdollista käydä keskustelua kunnostuksen 

luonnonsuojelullisista tavoitteista ja siitä, mikä olisi sovitettavissa yhteen virkistyskäytön 

kanssa ja löytää yhteinen näkemys. Paikalliset kokevat, että he pystyvät aidosti 

vaikuttamaan suunnitteluun, kun heitä kuullaan mahdollisimman aikaisin.  

 

Vedenpinnan nostohankkeissa rantojen maanomistajien ja erityisesti viljelijöiden saaminen 

hankkeen taakse koettiin kaikista vaikeimmaksi. Luonnonsuojeluperusteella vesilain 

mukaisen luvan voi toimenpiteelle myöntää, vaikka yhteisymmärrystä maanomistajien 

kesken ei saavuteta. Kovin riitaisia kohteita ei haastateltujen mukaan kuitenkaan mielellään 

lähdetä edistämään. Riitaisten kohteiden edistämien on työlästä, tulee varautua pitkiin 

tuomioistuinkäsittelyihin vettymishaitoista maksettavista korvauksista tai luvan edellytyksistä.  

 

”Tää on ilman muuta sitä reaalimaailmaa, mihin oli meidän kosteikko- tai lintuvesien 

kunnostuksen rahoitus järjestetty miten tahansa, niin tää on sitä reaalimaailmaa joka 
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tapauksessa joudutaan kohtaamaan, vaikka meillä olisi säkkikaupalla rahaa käyttää niin nää 

periaatekysymykset joudutaan kullakin kohteella ratkaisemaan.” Haastateltava 1.  

 

Järjestäytyneistä intressiryhmistä kerrottiin, että valtakunnan tai alueellisella tasolla 

luonnonsuojelujärjestöt eivät ole profiloituneet voimakkaina lintuvesikunnostusten 

puolestapuhujina. Järjestöistä kaikista aktiivisin on ajoittain tuonut esille lintuvesien huonoa 

tolaa ja kunnostustarvetta. Toisaalta myöskään järjestäytynyttä vastustusta kunnostuksille ei 

valtakunnallisella tasolla oltu havaittu. Koettiin, että luonnonsuojelujärjestöt seisovat yhtenä 

rintamana esimerkiksi soiden- ja metsiensuojeluun liittyvien toimintaohjelmien ja rahoituksen 

tukena, mutta samanlaista rintamaa ei lintuvesillä tarvittavalle rahoitukselle löydy.  

  

Haastatteluissa kerrottiin, että lintuvesikunnostukset kamppailevat myös 

ympäristöministeriön sisällä huomiosta muiden luonnonsuojelun teemojen kanssa, eikä 

lintuvesiä ole priorisoitu kovin korkealle muiden teemojen joukossa. Esimerkiksi suot ja 

metsät mainittiin lintuvesien sijaan kärjessä olevina teemoina. Ympäristöministeriö ja 

ministerit eivät ole vuosien varrella riittävän ponneekkasti hankkineet tarvittavaa rahoitusta 

niin, että lintuvesien kunnostuksista olisi voitu huolehtia. Tulkittiin että lintuvesien jäämisessä 

muiden elinympäristöjen taakse on kyse tahtotilasta. Haastatteluissa esitettiin, että myös itse 

ministerin passiivisuus voi asiaan vaikuttaa tietyissä tilanteissa, mutta enemmän kiinitettiin 

huomiota ympäristöministeriön passiivisuuteen. Toisaalta ymmärrettiin, että kunnostuksiin 

tarvittavat resurssit olisivat valtakunnallisesti tässä vaiheessa niin suuria, ettei ministeriö ollut 

kyennyt niitä hankkimaan.   

 

ELY-keskukset ovat pitäneet lintuvesien kunnostustarvetta esillä ympäristöministeriön 

kanssa käymissään neuvotteluissa, sekä erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja 

neuvottelupäivillä, mutta koetaan, ettei ministeriö ole pitänyt asiaa tärkeänä, koska asiaan ei 

ole esitetyistä tarpeista huolimatta tartuttu. Hallinnon sisäisissä strategiapapereissa 

lintuvesikunnostukset ja niiden tarvitsema rahoitus on ollut esillä ja keskustelua on käyty 

ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen järjestämillä lintuvesien 

kunnostuspäivillä. Soiden- ja metsiensuojelusta on havaittu, että keskustelua on käyty 

valtakunnan politiikan tasolla, mutta lintuvesien kunnostustarpeesta ei.   

 

”En, siis, voinko mä jopa sanoa, että ei juuri mitenkään?” 

[Vastauksena kysymykseen, miten lintuvesien kunnostuskysymys on näkynyt valtakunnan 

luonnonsuojelupolitiikassa] Haastateltava 6.  

  

Yksittäiset kohteet, kuten Helsingin Vanhankaupunginlahden lintuvesi voivat saada 

haastateltujen mukaan huomiota keskeisen sijaintinsa ja lintuvesien joukossa erityisten 
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arvojensa vuoksi, mutta myös siksi, että kunnostukseen on onnistuttu satsaamaan. 

Onnistunut kunnostus on tuonut näkyvyyttä sille, että lintuvesien kunnostuksia tehdään, 

mutta lintuvesikunnostusten kokonaistarve ja huono tilanne ei ole noussut keskusteluun.  

 

Mediassa lintuvesien kunnostusten on huomattu olleen esillä pääasiassa hankkeiden 

yhteydessä. Valtakunnan uutiskynnyksen oli huomattu ylittäneen suuret erityisen merkittäviä 

lintuvesiä koskeneet kunnostushankkeet. Uutisoinnissa on saatettu mainita myös lintuvesien 

yleinen kunnostustarve, mutta suurempaa mielenkiintoa se ei mediassa ole herättänyt. 

Lintuvesien kunnostustarpeesta oli huomattu yksittäisiä uutisia uhanalaisuuden arvioinnin 

yhteydessä, kun taustoitettiin syytä vesilintujen uhanalaistumiskehitykseen. 

Kunnostushankkeet saavat huomiota erityisesti alueellisessa ja paikallisessa mediassa. 

Paikallislehtiä kiinnostaa, kun omalla paikkakunnalla tapahtuu jotain konkreettista. Huomiota 

paikallismediassa saattaa saada myös kunnostukseen liittyvä ristiriita, mutta pääasiassa 

uutisointi lintuvesien kunnostamisesta mainittiin positiivissävytteiseksi. Alueellisiinkiin lehtiin 

kunnostusta koskevat jutut menevät usein hyvin läpi, varsinkin, jos viestintään on 

hankkeessa kiinnitetty huomiota.    

 

”No tuota, onhan se sillalailla esillä ollut, että, kun jotain hankkeita on tai kun jotain, vaikka 

nyt jatkuvampaakin toimintaa, niin kyllähän se aika ajoin näkyy mediassa. Televisiossa olen 

ainakin nähnyt, että kun karjaa laidunnetaan jossakin lintuveden rannalla tai jotain niittotöitä 

tai talkoita on järjestetty, niin niitä uutisoidaan ja sanomalehdissa toki, kyllähän silloin, kun 

joku hanke on, niin se tietysti saa julkisuutta, koska jo sen hankkeen yhteydessä yritetään 

päästä mahdollisimman paljon julkisuuteen, et jopa velvollisuus markkinoida. Varmaan ehkä 

enemmänkin voisi olla, että ehkä se, että tavallaan sitä mä en ole kovin paljon mediassa ole 

nähnyt uutisoitavan, että kuinka paljon meillä tarvetta lintuvesikunnostuksille ylipäätään 

tavallaan lintuvesien hoidolle on. Niin sitä en oo nähnyt kyllä täällä.” Haastateltava 4.  

 

4.4. Mahdollisuuksien ikkuna lintuvesien kunnostuksessa 
 

Natura-ohjelman valmisteluaikaan alueellisista ympäristökeskuksista oli esitetty 

ympäristöministeriölle toive, että lintuvesien kunnostamiseen käytettävää rahoitusta tulisi 

lisätä, sillä EU edellyttää jäsenvaltioiden huolehtivan Natura-alueiden tilasta niin, ettei niiden 

taso heikkene. Koetaan, ettei ympäristöministeriö tarttunut tuolloin asiaan riittävän 

ponnekkaasti. 

 

Lintuvesien kunnostusten huonon tilanteen kanssa on eletty jo pitkään ja haastatteluissa 

pohdittiin, olisiko etsikkoaika lintuvesien kunnostamisen osalta jo mennyt ohi. Aikaisemmin 

esimerkiksi vesistöjen kunnostukseen on ollut käytettävissä ympäristötyömäärärahaa ja 



36 
 

arveltiin, että tuolloin asia olisi voinut lähteä eri tavalla liikkeelle oikeiden henkilöiden johdolla. 

Nähtiin, että huippu valtion rahoituksessa oli jo ohitettu. Kunnostamisen arveltiin jossain 

määrin jääneen myös lintuvesiensuojeluohjelman toteutuksen jalkoihin. Suojeluohjelman 

toteutus on kestänyt pitkään sillä alueiden perustaminen on monella kohteella jouduttu 

ratkaisemaan vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Lintuvesien suojeluohjelma valmistui 

vuonna 1981.   

 
”Että, että kyllä se jollain tavalla on noloa tai häpeällistä, että ei oo mitään tehty sinä aikana, 

että meillä on kumminkin kahdeksankytluvun alussa tehty suojeluohjelmapäätös. Tästä on 

kulunu aika pitkä aika kuitenkin ja me ollaan vielä melkeinpä alkutekijöissään, näiden 

kunnostusasioiden kanssa.” Haastateltava 1.  

 

Haastatteluissa pohdittiin myös, toisiko EU lintudirektiivin toimeenpanon kansallisen 

raportoinnin tulosten vuoksi painetta lisätä Suomessa rahoitusta lintuvesille, mikäli mittarit 

SPA-verkoston lintuvesien lajiston kehityksen osalta näyttävät huonolta. EUlla on keinoja 

painostaa jäsenvaltiotaan täyttämään velvoitteensa.  

 

4.5 Toimintapolitiikan uudistajat 
 

Kun tulosohjausta lintuvesille ei ole ollut, kunnostamisen nähtiin olleen jo pitkään aktiivisten 

asiasta kiinnostuneiden ihmisten varassa. Sirpaleisen rahoituksen haaliminen ja Life-

hankkeiden hakeminen nähtiin ennenkaikkea yksittäisten henkilöiden saavutuksina. Useita 

esimerkkejä siitä, miten yksittäisen tai muutaman ihmisen toiminta on mahdollistanut ELY-

keskuksen alueella menestyneen Life-hankkeen, vesistökunnostusrahoituksen käytön 

lintuvesikunnostuksissa tai useamman onnistuneen pinnannostohankkeen.  

”Kyllä siinä varmasti on aluekohtaisia eroja, ELY-keskuskohtaisia eroja, että varmasti 

monesti vähän henkilökysymyksiä, että joku on enempi innostunut niistä ja panostaa niihin ja 

on kiinnostunut ja toisaalla voi olla vähän toisinpäin sitte, että. Tottakai se on ihan inhimillistä 

toimintaa siltäkin kannalta.” Haastateltava 3.  

Erityisesti hyvänä esimerkkinä henkilöiden merkityksestä toimenpiteiden edistämisessä esiin 

nousi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, jonka alueella lintuvesien ranta-alueiden hoito saatu 

järjestettyä miltei kaikille kohteille, missä hoidon tarvetta on, maatalouden 

ympäristötukijärjestelmän avulla. Hoidon on mahdollistanut maanomistajien, 

karjankasvattajien ja ELY-keskuksen viranomaisten yhteen sopivat intressit, mutta hoidon 

järjestymiseksi laajasti on tehty paljon työtä.   
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5. Mahdollisuuksien ikkunan tutkiminen 
 
 

5.1. Virtojen edellytykset mahdollisuuksien ikkunan aukeamiselle 
 
Mahdollisuuksien ikkunalla kuvataan tilannetta, jossa toimijoille tarjoutuu mahdollisuus tuoda 

uusia ongelmia ja ratkaisuja poliittisen päätöksenteon kohteeksi. Perustilanteessa 

ongelmien, ratkaisujen ja politiikan virrat kulkevat itsenäisinä, mutta mahdollisuuksien 

ikkunan auetessa ne liittyvät yhteen ja ratkaisujen toteuttaminen on mahdollista. 

Toimintapolitiikan muutos edellyttää sitä, että ihmiset kokevat kyseessä olevan ongelman, 

johon tulisi puuttua. Ongelmista saadaan tietoa indikaattoreiden, käännetapahtumien tai 

ohjelmista saadun palautteen avulla sekä omakohtaisten kokemusten kautta. (Kingdon 

1995.) Haastatteluissa esiin tuli useita indikaattoreita, jotka kertoivat lintuvesien 

kunnostusten ja hoidon riittämättömästä tasosta. Viranomaisilla oli lisäksi omakohtaisia 

kokemuksia arvokkaiden lintuvesien liiallisesta rehevöitymisestä ja umpeenkasvusta.  

 

Haastateltavien asema hallinnossa työskentelevinä asiantuntijoina vaikutti siihen, mitä kautta 

tietoa lintuvesien kunnostusongelman olemassaolosta oli saatu. Myös Kingdonin (1995) 

mukaan hallinnossa työskentelevät henkilöt voivat saada palautetta ohjelmista erilaisten 

seurantojen ja arviointien kautta ja näistä tulikin haastatteluissa esille useampia esimerkkejä. 

ELY-keskukset ovat vastanneet yhdessä Metsähallituksen kanssa Natura- ja muiden 

suojelualueiden seurannoista ja haastateltavat ovat itse työssään teettäneet erilaisia 

selvityksiä alueensa lintuvesillä. Lintuvesien linnustoa seurataan myös kunnostusten jälkeen, 

ja näiden seurantojen tuloksista pääteltiin, että kunnostukset hyödyttävät lintuvesien 

lintulajeja. Ongelmat voivatkin tulla viranomaisten tietoon heidän työskennellessään 

ohjelman parissa (Kingdon 1995).  

 

Haastatteluissa mainittuja, Kingdonin (1995) tarkoittamia indikaattoreita, joiden perusteella 

ongelman olemassaoloa voidaan päätellä, ovat valtakunnallisten linnustonseurantojen 

tulokset, ja uhanalaisuuden arviointien tulokset. Molemmat osoittavat lintuvesistä 

riippuvaisen lintulajiston taantumista. Vesilintuseurannan mukaan huomattava osa järviemme 

vesilinnuista on taantunut viimeisen noin kolmen vuosikymmenen aikana (Laaksonen ym. 

2019). Uhanalaisiksi arvioitujen vesilintujen ja kahlaajien määrä on uhanalaisuuden 

arvioinneissa lisääntynyt läpi 2000-luvun (Rassi ym. 2000, Mikkola-Roos ym. 2010, Tiainen 

ym. 2016, Lehikoinen ym. 2019). 

 

Ongelmiin ei välttämättä tartuta pelkkien indikaattoreiden perusteella, vaan ne saattavat 

tarvita töytäisyä käännetapahtumista, kuten katastrofista tai toimijan omakohtaisesta 
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kokemuksesta (Kingdon 1995). Tulvat ja myrskyt ovat olleet merkittävässä roolissa työntäen 

tasolla ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikkaa agendalle (Keskitalo ym. 2012). 

Käännetapahtumia, jotka olisivat edesauttaneet lintuvesien kunnostuskysymyksen nousua 

agendalle ei haastatteluissa tullut esille. Sen sijaan monet haastateltavat kertoivat 

omakohtaisista kokemuksista: miten he olivat havainneet oman retkikohteensa 

elinympäristön ja linnuston muuttumisen. Kingdon (1995) toteaa, etteivät ongelmat toisaalta 

ole itsestään selviä pelkkien indikaattoreiden perusteella, mutteivat käännetapahtumatkaan 

riitä yksinään nostamaan asioita agendalle. Haastateltavat päättelivätkin lintuvesien 

kunnostusten tason olevan riittämätön monen tekijän perusteella.   

 

Budjetit ovat hallinnossa keskeisiä välineitä nostamassa asioita agendalle tai toisaalta 

pitämässä niitä pois agendalta, mikäli ongelman ratkaisun kustannukset ovat suurempia, 

mitä päättäjien ajatellaan olevan halukkaita harkitsemaan. Tiukan budjettikurin aikana 

suositaan edullisempia ohjelmia. (Kingdon 1995.) Kysymys kunnostusten korkeista 

kustannuksista on saattanut vaikeuttaa lintuvesien kunnostamisen nousua agendalle 

ympäristöhallinnon yleisen niukkuuden aikana. Ellermaa ja Lindén (2011) ovat arvioineet 

Suomen linnustonsuojelualueiden ennallistamisen hyvään tilaan maksavan 75,9 miljoonaa 

euroa.  

 

Lintuvesien kunnostustarve on ollut ympäristöhallinnon tiedossa vuodesta 1997, jolloin 

Suomen ympäristökeskus kartoitti hoidon tarvetta silloisten ympäristökeskusten 

asiantuntijoiden kanssa. Vuonna 2003 valmistui ympäristöministeriön tilaama selvitys 

lintukosteikkojen hoidon tärkeysjärjestyksestä (Mikkola-Roos 2003). Ensimmäistä kertaa 

kunnostusten tarve mainitaan lintuvesien suojeluohjelmassa 1981 (maa- ja 

metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä 1981). Ongelmat saattavat vaimentua ja pudota 

asemastaan agendalla, ongelmaan voidaan tottua tai tyytyä osittaiseen ratkaisuun, joka 

leikkaa ongelman räikeimmät tapaukset. Epäonnistuminen ongelman ratkaisussa tai sen 

osoittamisessa voivat heikentää sen mahdollisuuksia nousta agendalle. (Kingdon 1995.)  

 
Lintuvesien kunnostustarpeen ratkaisemiseksi ei ole tarpeen kehittää kunnostusmenetelmiä 

tai tutkia niiden vaikuttavuutta. Hoidon ja kunnostuksen menetelmät tunnetaan (Mikkola-

Roos 1995, Mikkola-Roos ja Niikkonen 2005) ja tiedetään, että kunnostuksilla on suotuisa 

vaikutus lintuvesien lintulajeihin (Ellermaa ja Lindén 2011, Lehikoinen ym. 2017). 

Kunnostuksia ja hoitoa ei kuitenkaan ole toteutettu riittävässä laajuudessa ja monet yli 

vuosikymmen sitten kiireelliseksi arvioidut kohteet odottavat edelleen kunnostusta. 

Ratkaisematta on ollut, miten toteuttaa lintuvesien hoitoa ja kunnostuksia riittävässä 

laajuudessa. 
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Kunnostuksia kuvattiin haastatteluissa kalliiksi, työläiksi ja ammattitaitoa vaativiksi. 

Kunnostuksen toteuttamista hankaloitti myös epäselvä vastuutaho. Kunnostusten suurista 

kustannuksista huolimatta, lintuvesien kunnostamiselle ei ole ollut omaa rahoitusta. 

Lintuvedet ovat olleet jakamassa jo valmiiksi pieniä luonnonsuojeluhallinnon rahoja muiden 

elinympäristöjen kanssa. Rahaa toimiin lintuvesillä on hankittu myös muista 

rahoituskanavista, mutta koska mainittu muu rahoitus ei ole erityisesti lintuvesille suunnattua, 

kunnostushankkeet kohdistuvat lintuvesien kunnostusten kiireellisyyden kannalta 

sattumanvaraisesti. 

 

Ratkaisuehdotusten muodostamisessa ei Kingdonin (1995) mukaan tavallisesti synny 

kokonaan uusia ideoita, vaan toimijat yhdistelevät tuttuja elementtejä uusiksi rakenteiksi ja 

edelleen ehdotuksiksi. Luvussa 2. esitellyistä ratkaisuehdotuksista TAVI-ohjelma (Luonnon 

puolesta, ihmisen hyväksi) on saanut elementtejä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden 

toimintaohjelmasta, eli METSO-ohjelmasta ja Mikkola-Roosin ja Niikkosen (2005) ehdotus 

käsittelee lintuvesien suojeluohjelman mietinnön uusimista.   

Ongelmien, ratkaisujen ja politiikan virrat eivät ole täysin riippumattomia toisistaan ja 

toimintapolitiikan uudistajat pyrkivät liittämään niitä yhteen (Kingdon 1995). Pääministeri 

Juha Sipilän hallitus nosti strategisessa ohjelmassaan (valtioneuvosto 2015) yhdeksi 

edistettäväksi teemaksi biotalouden. Uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelmassa (2017) 

esitetään kosteikkobiotalouden edistämiseen tähtäävää valtakunnallista hanketta, jossa 

ruoppaus- ja kasvimassaa käytettäisiin biotalouden raaka-aineena. On mahdollista, että 

toimintaohjelman ehdotus on laadittu Juha Sipilän hallituksen strategista ohjelmaa silmällä 

pitäen.  

Huomattavaa on, että kun haastateltavilta kysyttiin, mitä ehdotuksia kunnostusten 

järjestämiseksi on tehty, ei yksikään haastateltava maininnut mitään edellä esitetyistä 

ehdotuksista. Ehdotukset eivät ole levinneet asiantuntijoiden yhteisössä, mahdollisesti koska 

niitä ei ole pidetty erityisesti esillä ja tuotu keskusteluun. Kingdon (1995) toteaa, että 

ehdotukset leviävät asiantuntijoiden yhteisössä keskustelun myötä ja ne otetaan sitä 

vakavammin, mitä enemmän niistä keskustellaan.  

ELY-keskusten asiantuntijoiden näkemykset siitä, miten lintuvesien kunnostukset tulisi 

järjestää olivat pääpiirteiltään melko yhteneväisiä, mikä tekee mahdollisesta 

ongelmanratkaisusta, joka huomioi nämä ehdotukset, vakavammin otettavan. (Kingdon 

1995). Haastateltavat katsoivat, että lintuvesien kunnostusten riittävä toteuttaminen 

edellyttää mittavan rahoituksen, jolla pystytään toteuttamisen lisäksi turvaamaan riitävät 

henkilöresurssit toteuttamaan kunnostuksia. Myös lintuvesien kunnostusten edistäminen 

luonnontieteellisin kriteerien ja kosteikkolinnuston tarpeiden mukaisen priorisoinnin mukaan 
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oli ehdotuksissa mukana. Priorisoinnissa tulisi huomioidan myös alueellinen näkökulma. 

Lintuvesien kunnostuskysymys tulisi haastateltavien mukaan ratkaista kestävällä tavalla 

pitkäjänteisesti, ei pelkkiin hankkeisiin tukeutuen.  

 

Haastatteluissa keskusteltiin paljon paikallisen, kunnostuskohteen tason sidosryhmistä ja 

heidän välisestään dynamiikasta sekä suhtautumisesta kunnostuksiin. Sidosryhmien 

suhtautuminen on pääasiassa positiivista tai neutraalia, mutta asiassa aktiiviset sidosryhmät, 

jotka tekevät jopa aloitteita lintuvesien kunnostamiseksi ovat liikkeellä kohteen 

virkistyskäyttöarvon, maiseman tai veden laadun parantamisen vuoksi, eivät lintuvesiarvojen 

kohentamisen takia. Virkistyskäytön parantamiseen ja lintuvesiarvojen palauttamiseen 

tähtäävät toimenpiteet ovat keskenään samanlaisia. Myös vastustusta löytyy, etenkin 

rantapeltojen viljelijöiden joukosta, mikäli kunnostustoimenpiteenä on vedenpinnan nosto. 

Kohteiden tasolla sidosryhmien intressit osoittavat pääasiassa samaan suuntaan. 

 

Paikallisella tasolla kohteen kunnostamisen menetelmistä ja muusta toteuttamisesta haetaan 

Kingdonin (1995) kuvaamalla tavalla konsensusta kunnostuksen onnistumiseksi 

neuvottelemalla sidosryhmien ja erityisesti maanomistajien kanssa. Haastatteluaineistosta ei 

selvinnyt muistuttaako neuvottelu enemmän suostuttelemalla ja houkuttelemalla, kuten 

Kingdonin (1995) mallin mukaan toimenpiteiden virrassa vai kaupankäyntiä ja tinkimistä, 

kuten politiikkavirrassa. Hyvin riitaisia hankkeita ei kuitenkaan lähdetä mielellään edistämään 

niiden työläyden vuoksi.  

 

Valtakunnan tai alueellisella tasolla luonnonsuojelujärjestöjen kerrottiin järjestäytyneen 

muiden luonnonsuojelun teemojen, soiden ja metsien, tueksi ja ainoastaan yksi järjestö oli 

pitänyt lintuvesien kunnostusvajetta esillä. Voimakkaita puolestapuhujia (Kingdon 1995) tai 

vaikuttavia sosiaalisia liikkeitä, kuten ilmastolain takana oli Britanniassa (Lorenzoni & Benson 

2014), ei lintuvesikunnostusten taakse ollut sijoittunut. Toisaalta järjestäytynyttä 

vastustustakaan ei haastatteluissa tullut esille. Haastatteluaineiston perusteella näyttää siltä, 

että intressit sekä paikallisella että valtakunnan tasolla osoittavat samaan suuntaan.  

 
Alueellisella, ELY-keskusten tasolla politiikkavirta ei ole juuri havaittavissa. Poliittisia tahoja, 

joilla olisi mahdollisuus vaikuttaa suoraan alueellisella tasolla siihen, edistävätkö ELY-

keskukset alueellaan kunnostuksia ei ole, sillä ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat 

vastuualuetta ohjataan valtakunnan tasolta, ympäristöministeriöstä. Paikalliset intressiryhmät 

voivat kuitenkin edistää tai estää kohteiden tasolla kunnostuksia.  

 

Valtakunnan luonnonsuojelupolitiikassa lintuvedet olivat hyvin heikosti esillä, keskustelua 

havaittiin käydyn lintuvesien sijaan soiden ja metsien suojelusta. Myös mediassa 

lintuvesikunnostusten havaittiin olleen esillä vain onnistuneiden kunnostushankkeiden 
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yhteydessä tai uhanalaisuuden arvioinnin tuloksista uutisoinnin yhteydessä.  Lintuvedet eivät 

olleet haastattelujen mukaan myöskään hallinnon agendalla, vaan esimerkiksi suot ja metsät 

saivat myös ympäristöministeriössä lintuvesiä enemmän huomiota. Tietyt ELY-keskukset 

olivat pitäneet asiaa esillä ympäristöministeriön kanssa käymissään keskusteluissa, mutta 

keskustelut eivät riittäneet nostamaan asiaa hallinnon valtakunnalliselle agendalle.  

 
Haastatteluissa ei erikseen kysytty lintuvesikunnostuskysymyksen ratkaisun kannalta 

merkittävistä henkilöistä, Kingdonin (1995) tarkoittamista toimintapolitiikan uudistajista. 

Haastatteluissa selvisi kuitenkin, että tiukan lintuvesiin keskittyvän tulosohjauksen puute 

antoi osaltaan ELY-keskusten asiantuntijoille mahdollisuuden edistää kunnostus- ja 

hoitoasiaa alueellaan kiinnostuksen mukaan. Alueellisella tasolla taitavasti rahoitusta 

löytäneitä tai hankalia hankkeita läpivieneitä henkilöitä löytyi useampia. Yhteistä haastavassa 

tilanteessa onnistuneille oli myös Kingdonin (1995) mainitsemat asiantuntijuuteen perustuva 

asema ja sinnikkyys.  

 

Mahdollisuuksien ikkunat eivät pysy auki pitkään. Ne voivat sulkeutua esimerkiksi 

osallistujien epäonnistuneen vaikutusyrityksen vuoksi tai kun ongelma katoaa julkisuudesta. 

(Kingdon 1995.) Aineistosta tuli esille kaksi mahdollista hetkeä, jolloin ikkuna olisi saattanut 

olla avoinna. Ensimmäinen on ollut lintuvesien suojeluohjelman toteuttamisen varhaisessa 

vaiheessa ja toinen Natura-ohjelman valmistelussa. Natura-ohjelman aikaan silloisten 

alueellisten ympäristökeskusten asiantuntijat olivat koettaneet vaikuttaa 

ympäristöministeriöön lintuvesien rahoituksen lisäämiseksi. Aika ei ole ollut asian puolella. 

Ongelmat alkavat ajan kuluessa muuttua enemmän asioiden tilaksi (Kingdon 1995). 

Lintuvesien kunnostustarvetta on selvitetty luonnonsuojeluhallinnossa jo 1997. Lintuvesien 

suojeluohjelma, jossa kunnostustarve ensimmäisen kerran tuodaan esille, on vuodelta 1981.  

 

5.2. Puutteet virroissa 
 

Yksikään ongelma-, toimenpide- tai politiikan virrasta ei ole yksinään riittävä nostamaan 

asiaa päätöksentekoagendalle. Mikäli valmiuksia ei kaikissa virroissa ole, ongelmaa ei ole 

tunnistettu, ratkaisua ei ole tai politiikkavirta ei tue asian nousua esille ei asia pysy agendalla. 

Mahdollisuuksien ikkuna voi aueta hetkeksi, mutta se sulkeutuu, mikäli virrat eivät yhdisty. 

(Kingdon 1995.)  

 

Aineiston perusteella haastateltavat ovat erittäin hyvin selvillä lintuvesien kunnostusten 

huonosta tilanteesta ja pystyvät kertomaan useista indikaattoreista ja kokemuksista, joiden 

avulla saavat tietoa ongelman olemassa olosta. On tärkeää kuitenkin huomata, että Kingdon 

(1995) agendan asettamista koskevassa teoriassa kerrotaan politiikan tekijöiden huomion 

kiinnittämisestä ongelmaan, ja heidän näkemyksiään ei näillä haastatteluilla tavoitettu. 
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Toimintapolitiikan uudistajat pyrkivät virtoja yhteen liittäessään korostamaan indikaattoreita 

tai hankkimaan tärkeille toimijoille omakohtaisia kokemuksia ongelmasta. Myös ongelman 

muuttuminen vakavammaksi voi antaa mahdollisuuden virtojen yhdistämiseen. (Kingdon 

1995.)  

 

Toimenpidevirran ratkaisuehdotukset luodaan asiantuntijoiden yhteisössä. Kingdonin (1995) 

mukaan esitetyistä ratkaisuehdotuksista eteenpäin pääsevät sellaiset, jotka ovat teknisesti ja 

taloudellisesti toteuttamiskelpoisia, asiantuntijoiden arvojen mukaisia sekä kestävät niille 

tulevaisuudessa asetetut rajoitteet, kuten budjettirajoitteet. Ratkaisujen tulee myös nauttia 

yleisön ja luottamishenkilöiden hyväksyntää. (Kingdon 1995.) Lintuvesien 

kunnostuskysymyksen laajemmat ratkaisuehdotukset (ympäristöministeriö 2012, Mikkola-

Roos ja Niikkonen 2005,) edellyttävät kaikki merkittävää rahoitusta, jonka hankkimista ei 

välttämättä ole pidetty mahdollisena. Biotaloutta ei haastatteluissa pidetty riittävänä 

ratkaisuna laajan rahoituksen tarpeisiin.  

 

Toimintapolitiikan uudistajat koettavat pehmittää ratkaisujen yhteisöä vastaanottavaisiksi 

uusille ideoille. Kingdonin (1995) mukaan pehmittäminen näyttää olevan edellytys sille, että 

uudet ideat otetaan vakavasti. ELY-keskusten lintuvesiasiantuntijat eivät keskeisestä 

asemastaan asiantuntijayhteisössä huolimatta olleet haastatteluissa tietoisia esitetyistä 

ratkaisuista ja näyttää siltä, että asiantuntijayhteisöä ei ole valmisteltu näitä ehdotuksia 

varten. Olennaista on huomata, että haastatteluissa ei mainittu henkilöitä, jotka olisivat 

valtakunnan tasolla koettaneet lintuvesien kunnostuskysymystä ratkaista. Vaikka 

haastatteluissa ei suoraan toimintapolitiikan uudistajista kysytty, on syytä olettaa, että jos 

tällaisia henkilöitä löytyisi, he olisivat tulleet haastatteluaineistossa esille. 

 

Vaikka intressiryhmien näkemykset ovat valtaosaltaan kunnostuksiin panostamisen kannalla 

tai suhtautuminen on neutraalia, voimakkaat puolestapuhujat, kampanjointi ja sosiaaliset 

liikkeet loistivat aineistossa poissaolollaan. Lintuvesien kunnostusten tarve ei ole 

julkisuudessa yhtä näkyvä, kuin soiden ja metsien suojeluun liittyvät teemat. Päättäjät 

havainnoivat yleistä mielipidettä ja heidän käsityksensä siinä tapahtuvista muutoksista saa 

asioita nousemaan heidän poliittisille agendoilleen (Kingdon 1995). Arvokkaiden lintuvesien 

kunnostusten tarve ei ole saanut julkisessa keskustelussa näkyvyyttä, eikä päättäjien 

huomion kiinnittäminen asiaan ole ilmeisesti onnistunut.  

 

Mahdollisuuksien ikkunan aukeaminen lintuvesien kunnostuskysymyksessä nostaa 

lintuvesikunnostusten ja -hoidon riittämättömän tason agendalle, jolloin kysymys erityisesti 

kunnostusten rahoittamisesta voitaisiin ratkaista.  Tämä mahdollistaa kunnostusten 



43 
 

toteuttamisen arvokkailla suojelualueisiin kuuluvilla lintuvesillä riittävässä laajuudessa, joka 

voisi helpottaa useiden taantuvien kosteikkolintujen tilannetta.  

 

Mahdollisuuksien ikkuna aukesi myös lintuvesille vuonna 2019 mahdollisesti politiikkavirran 

muutoksen, tarkemmin vaalien tuloksen myötä: Pääministeri Antti Rinteen hallituksen 

hallitusohjelmassa on kasvatettu luonnonsuojelun rahoitusta 100 miljoonalla eurolla 

vuositasolla ja päätetty toteuttaa heikentyneiden elinympäristöjen tilan parantamisen 

toimintaohjelma (valtioneuvosto 2019). Hallitusohjelman perusteella ympäristöministeriö on 

käynnistänyt Helmi-elinympäristöohjelman, jossa lintuvesien kunnostaminen ja hoito ovat 

mukana yhtenä viidestä teemasta (ympäristöministeriö 2020).  
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6. Johtopäätökset 
 
 

Kaikista monivirtamallin (Kingdon 1995) virroista löytyi edellytyksiä sille, että lintuvesien 

kunnostaminen nousisi agendalle, poliittisen päätöksenteon kohteeksi. Toisaalta myös syitä 

sille, ettei asia ollut vuonna 2017 vielä noussut agendalle oli löydettävissä.  

 

Toimenpiteiden virrassa esitetyt laajemmat ratkaisuehdotukset eivät olleet levinneet 

Kingdonin (1995) esittämällä tavalla, koska haastatellut asiantuntijat eivät olleet niistä 

tietoisia. Toisaalta, vaikka virtaa voidaan tämän vuoksi pitää vajaana, ei asialla välttämättä 

ole asian agendalle nousun kannalta suurta merkitystä. Lintuvesien kunnostuksen 

menetelmät (Mikkola-Roos, Mikkola-Roos ja Niikkonen 2005) tunnetaan hyvin ja niiden 

vaikuttavuudesta on olemassa näyttöä myös meiltä Suomesta (Lehikoinen 2017, Mikkola-

Roos ym. 2019). Tämän tutkimuksen aineiston perusteella näyttää siltä, että keskeisten 

asiantuntijoiden näkemys siitä, mitä tilanteen muuttamiseksi tarvitaan, oli hyvin yhtenäinen.  

 

Muutokset ongelma- ja politiikkavirrassa vaikuttavat kuitenkin agendan asettamiseen 

enemmän kuin muutokset toimenpiteiden virrassa (Kingdon 1995). Ongelman olemassa 

olosta löytyy paljon indikaattoreita ja asiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia. Kingdonin 

(1995) mukaisesti tarvittaisiin vielä toimintapolitiikan uudistajia tuomaan näitä indikaattoreita 

esille julkisuudessa ja hankkimaan poliittisille päättäjille omakohtaisia kokemuksia tämän 

tutkimuksen tapauksessa lintuvesien kunnostusten suuremmasta tarpeesta. Henkilöitä, jotka 

olisivat tuoneet näitä asioita onnistuneesti valtakunnan tason poliittisten päättäjien tietoon, ei 

tutkimuksessa löytynyt.  

 

Politiikkavirta on tärkeä asioiden esiin nostaja ja yleisen mielipiteen ja vaalien yhdistelmä voi 

vaikuttaa agendaan erityisen voimakkaasti (Kingdon 1995). Intressiryhmien keskuudessa ei 

vaikuta olevan juuri vastustusta lintuvesien kunnostamiselle laajemmin, mikä voisi saada 

päättäjät vastahakoisiksi nostamaan asiaa poliittisille agendoilleen. Intressit osoittavat 

samaan suuntaan, mikä taas voisi Kingdonin (1995) mukaan olla päätöksentekijöille 

kimmoke liikkua tähän suuntaan. Lintuvesien kunnostuskysymys ei ole kuitenkaan vaikuta 

herättävän intohimoja, eikä ole juuri saanut näkyvyyttä: voimakkaita puolestapuhujia ei ole ja 

yleisen mielipiteen havainnointi lintuvesikysymyksessä tai edes huomion kiinnittäminen 

asiaan voi siksi olla päättäjille hyvin hankalaa. 

 

Toimintapolitiikan uudistajat ovat tärkeitä muutoksen aikaansaajia. Heidän tehtävänään on 

Kingdonin (1995) mukaan yhdistää itsenäisenä kulkevia virtoja toisiinsa eikä virtojen 
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linkittymistä välttämättä tapahdu ilman heidän läsnäoloaan. Tietynlaisina toimintapolitiikan 

uudistajina voidaan pitää ELY-keskusten asiantuntijoita, jotka ovat pitkäjänteisesti 

onnistuneet toteuttamaan toimia lintuvesillä niiden haastavasta toimintaympäristöstä 

huolimatta. Henkilöitä, jotka olisivat liittäneet yhteen virtoja valtakunnan tasolla ei kuitenkaan 

tutkimuksessa löytynyt ja tämä on luultavasti vaikuttanut pitkälti siihen, etteivät virrat olleet 

yhdistyneet havaittua enempää toisiinsa. Toimintapolitiikan uudistajien puuttuminen voi olla 

myös syynä siihen, ettei mahdollisia mahdollisuuksien ikkunoita hyödynnetty niiden 

avautuessa lintuvesien suojeluohjelman alkuvaiheessa ja Natura-verkoston perustamisen 

aikaan.      

 

Aineistosta nousi useammalta taholta esiin, että suot ja metsät ovat valtakunnan 

luonnonsuojelupolitiikan keskiössä. Nämä elinympäristöt mainittiin paitsi 

luonnonsuojelupolitiikan kohdalla myös puhuttaessa luonnonsuojelujärjestöjen ajamista 

asioista sekä ympäristöministeriön agendalla olevina asioina. Agendalle mahtuu systeemin 

rajoitteiden vuoksi rajallinen määrä asioita kerrallaan (Kingdon 1995). Vaikka metsät ja suot 

ovat lintuvesiä näkyvämmin hallinnon agendalla, ei siitä ole suoraan mahdollista päätellä, 

etteivät lintuvedet olisi. Ympäristöministeriössä käynnissä olevat ohjelmat ovat poliittisen 

päätöksenteon, siis niiden aiemmin tapahtuneen agendalle nousun tulosta. Lintuvesien 

kunnostustilannetta on selvitetty ympäristöministeriön toimeksiannosta (Mikkola-Roos 2003, 

2017) ja kunnostusten tarve on ympäristöhallinnon tiedossa.  

 

Haastateltavat ovat lintuvesikunnostusten parhaimpia asiantuntijoita ja erittäin hyvin perillä 

ongelmasta, lintuvesien kunnostusten toteuttamisesta ja sen kompastuskivistä. He tuntevat 

erinomaisesti myös kohteiden sidosryhmien dynamiikan. Haastateltavat eivät kuitenkaan ole 

juuri tekemisissä valtakunnan politiikkavirran kanssa, eivätkä työssään toimi siellä missä 

päätökset ympäristöministeriön budjetista valmistellaan ja tehdään. Käsitys politiikkavirrasta 

jäi tässä tutkimuksessa muita virtoja ohuemmaksi. Tutkimusta olisi mahdollista laajentaa 

kansalliselle tasolla haastattelemalla ympäristöministeriössä luontoympäristöosastolla 

luonnonsuojelutehtävistä vastaavia virkamiehiä sekä ympäristöministeriä ja Suomen 

ympäristökeskuksessa asian parissa. Ympäristöministeriössä työskennellään lähellä 

politiikkavirtaa ja kuvaa politiikkavirrasta olisi mahdollista täydentää näillä haastatteluilla. 

ELY-keskusten haastattelujen toistaminen nyt, kun politiikan ikkuna lintuvesien 

kunnostamiselle aukesi viime eduskuntavaalien ja Antti Rinteen hallituksen myötä, olisi myös 

kiinnostavaa. Minkälaisena lintuvesikunnostusten ja -hoidon tilanne näyttäytyy nyt John F. 

Kingdonin (1995) agendan asettamista käsittelevän teorian valossa? 
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Liitteet 
 
LIITE 1.  
 
Kysymykset lintuvesikunnostushaastatteluja varten   
 
 
Ongelmien virta 
 
Miten lintuvesikunnostuksia on toteutettu?  
 -hankkeet, vesistökunnostusrahat tms? 
Miten toteuttaminen on toiminut? 
Jos niitä toteuttaminen on riittämätöntä, miten se näkyy? (Mistä päättelet, että toteuttaminen 
on ollut riittämätöntä?) 
 -indikaattorit: tutkimukset, seurannat 
 -käännetapahtumat, linnuston romahtaminen(?), omakohtaiset kokemukset 
 
 
Mistä lintuvesikunnostusten vaje johtuu? (Tai mistä syistä se toimii?) 
Pyydä pohtimaan sekä valtakunnallisella, alueellisella, että kohdetasolla.  
 -resurssit: raha, tieto, toteuttajat 
 -huomio muualla? 
 
 
 
Toimintapolitiikan virta 
 
 
Mitä ehdotuksia kunnostusten järjestämiseksi on tehty? 
 
Millä tavalla lintuvesikunnostukset ja hoito tulisi järjestää?  
 -toimintaohjelma, laaja LIFE-hanke 
 
Kosteikkobiotalouden edellytykset? 
 
  
 
Politiikkavirta 
 
Miten lintuvesikunnostukset ja lintuvesien hoito on näkynyt kansallisessa 
luonnonsuojelupolitiikassa?     
Minkälaisia sidosryhmiä asiaan liittyy?  
Miten ovat organisoituneet? 
 -maanomistajat, metsästäjät, lintuharrastajat, muut 
 
Onko (paikallisten) sidosryhmien välillä konfliktia? Vastustetaanko kunnostuksia? 
 
Onko lintuvesikunnostuksista tai niiden tarpeesta puhuttu mediassa?   
 -paikallisessa, alueellisessa, valtakunnan mediassa? 
 
 
 
Lopuksi 
 
Mitä jäi kysymättä/sanomatta? 
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LIITE 2. 
 
Koodirunko 
 
 
U – Toimintapolitiikan uudistajat 
MT – Muut toimijat 
 Mhs – henkilösidonnaisuus  
 
O – Ongelmien virta 
 Oi – indikaattorit 
 Ok – keskipiste tai käännetapahtumat 
  Okk – katastrofi tai kriisi 
  Oko – Oma kokemus 
  Oks – symboli (uhanalaisuuden arviointi) 
 Op – ohjelmasta saatu palaute 
 
 
T – toimenpidevirta (ratkaisujen virta) 

Te – epäselvä tilanne 
Tpo – paikalliset olosuhteet 

 Tmo – maanomistustilanne 
 Tt – toteutettavuus 
 Tb – byrokratia (luvat ym)  

Tla – linnustoarvot kunnostuksen lähtökohtana 
 Tte – ei tarvetta 

Tm – muu lähtökohta 
  Tmv – muu lähtökohta, virkistyskäyttö 
  Tmvs – muu lähtökohta, vesiensuojelu 
   
 Th – hankkeet  
  ThL – Life -hanke 

Thm – muu hanke 
 T$ – kunnostaminen kallista 

Tr – rahoitus 
  Trmy – maatalouden ympäristötuki  
  Trvk – vesistökunnostusrahoitus (ympäristötyömääräraha) 
  Tlym – luonnonsuojelun yleismenoraha 
  Trbt – biotalous  

Tht – lintuvesikunnostukset hankalia, työläitä ja monimutkaisia 
Ti – lämpimät talvet 

  Trm – muu resurssi  
 Tk – resurssin keskittäminen 
 To – osaaminen  

Tp – priorisointi 
Tv – vastuutaho  
Tsv – sattumanvaraisuus 
Tpj – pitkäjänteisyys tai sen puute 

 Ts – laajempi strateginen ohjelma / ohjaus ministeriöstä 
Tay – asiantuntijayhteisö  
Tln – lintuvesien neuvottelupäivät 
Tkr – konsensuksen rakentaminen 
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P – politiikkavirta 
 Pi – intressiryhmät 
 Ps – sosiaaliset liikkeet 
 Pr – toimivallan rajat 
 Pk – konsensuksen rakentaminen 
 Ph – päättäjien huomion kiinnittäminen  
 Pos – Positiivinen suhtautuminen 
 Pkf – konflikti  
  Pmv – maanomistajan vastustus 
  Ppr – periaatteellinen vastustus 
  Pin – innostus  
 Pm – median kiinnostus 
 
 
I – Toimintapolitiikan ikkuna 
 Is – Ikkunan sulkeutuminen 
  Ise – osallistujien epäonnistuminen 
  Isv – osallistujien vaikutusyritys 
  Iss – selviäminen ongelman kanssa  
 Ia – ikkunan aukeaminen 
 
 


