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Kiitokset

Tutkimus siinä missä muutkin sosiaaliset käytännöt kiinnittyy kunnollisiin sosi-
aalisiin ja materiaalisiin suhteisiin. Tämä työ ei ole poikkeus. Vahvimman run-
gon sen ympärille on muodostanut ympäristöpolitiikan tiistaisin kokoontuva,
lempinimellä ”sateenvarjoryhmä” kutsuttu tutkijaseminaari. Kiireisen syksyn
jälkeen ehdin taas istahtaa marraskuun alussa joukon jatkoksi. Oli pitkästä aikaa
sykähdyttävää päästä seuraamaan ihmisiä oivalluksen partaalla. Tässäkin työssä
on jälkiä yhteisistä oivalluksista. Kiitos siis kaikille niille ihmisille, jotka ovat
yhtä aikaa kanssani tiistaiaamupäiviä viettäneet, tekstejäni lukeneet ja niitä
kommentoineet.

Sateenvarjo on professori Yrjö Hailan luomus. Yrjölle kuuluu kiitos ajasta ja
paneutumisesta tämän työn ohjaamiseen seminaarin ulkopuolellakin. Yrjö on
myös aina huolehtinut tutkijan työn materiaalisista reunaehdoista, esimerkiksi
kunnollisesta toimeentulosta. Saamastani avusta ja tuesta rahoituksen hankkimi-
sessa on syytä kiittää erityisen painokkaasti näinä pätkäprojektien aikoina.

Sateenvarjoryhmästä haluan erikseen vielä mainita ne, joiden panos tässä
työssä on ollut kaikkein näkyvin. Maria Åkermanin kanssa tehty yhteinen työ
näkyy paitsi yhdessä kirjoitetuissa artikkeleissa myös tämän yhteenvedon riveil-
lä. Yhdessä tutkiessa puuenergia on paljastunut monta kertaa mielenkiintoisem-
maksi kuin koskaan uskalsin odottaa. Leena Leskinen ja Ari Jokinen ovat olleet
korvaamaton apu samoillessani metsätalouden polkuja. Leenan pistämättömät
havainnot ja kontekstin taju ovat auttaneet paikantamaan monien empiiristen
havaintojen merkityksen. Sekä Leena että Ari ovat uupumatta kommentoineet
useita artikkelikäsikirjoituksiani. Leena on Marian tavoin lukenut myös yhteen-
vedon käsikirjoitusta läpi sen eri vaiheissa. Minna Kaljosen kanssa yhdessä kir-
joitettu artikkeli auttoi ymmärtämään tutkimuksen aiheen merkitystä myös maa-
seutuelinkeinojen näkökulmasta.

Tutkimusaiheen valinnasta saan kiittää sekä Nina Wessbergiä että Jyrki
Luukkasta. Jyrki oli hakemassa rahaa hankkeeseen, josta sittemmin syntyi lisen-
siaattityöni. Jyrki on syypää myös siihen, että ylipäänsä tulin ryhtyneeksi tutkijan
uralle. Nina puolestaan innosti tutkimaan paikallista energiahuoltoa – ja Ninalta
on peräisin myös suuntautuminen teknologiatutkimukseen.

Minulla on ollut myös onni ottaa etäisyyttä ympäristöpolitiikan tutkimuk-
seen. Työhuoneeni oli lukuvuonna 2003-2004 Grazissa, Itävallassa, jossa Insti-
tute for Advanced Studies in Science and Technology Studies tarjosi innostuneen
ilmapiirin tutkimuksenteolle. Lämpimät kiitokseni Harald Rohrarcherille, Günter
Getzingerille, Bernhard Wieserille sekä niille kollegoille, jotka vierailivat insti-
tuutissa yhtä aikaa kanssani ja joiden kanssa otimme selvää siitä, mitä teknologia
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on. Haraldille kiitos myös kannustuksesta ja innostavista avauksista työn loppu-
vaiheessa.

Työskentelin myös Teknillisen korkeakoulun Ympäristönsuojelulaboratorion
koordinoimassa hankkeessa ja sain noin vuoden ajan säännöllisesti osallistua
tutkijaryhmän työskentelyyn siellä. Kiitän professori Janne Hukkista ja muuta
työryhmää työtäni koskevista keskusteluista ja kommenteista. Erityinen kiitos
Aino Toppiselle, jonka kanssa yhdessä kirjoitettu artikkeli on avannut uusia nä-
kökulmia aihepiiriin.

Kiitos kuuluu myös työn esitarkastajille. Professori Raimo Lovio Helsingin
kauppakorkeakoulusta ja dosentti Marja Vehviläinen Tampereen yliopistosta
tekivät tarkkanäköisiä huomioita, jotka auttoivat viimeistelemään työn julkaisu-
kuntoon.

Työn viimeistelyvaiheessa olen työskennellyt Joensuun yliopiston Metsätie-
teellisessä tiedekunnassa. Kiitän Metsäalan tulevaisuusfoorumin johtajaa Anssi
Niskasta myönteisestä suhtautumisesta; väitöskirja on vaatinut peliaikaa ja hen-
kisiä resursseja. Anssi ja muut foorumilaiset ovat avanneet minulle myös mah-
dollisuuden pohtia väitöskirjani aihepiiriä metsäalan laajemmassa kontekstissa.
Tämä on ollut tärkeää työn valmistumista seuraavan henkisen tyhjiön ylittämi-
seksi.

Työtä ovat rahoittaneet Suomen Akatemian Tiedon tutkimusohjelma ja
Luonnonvarojen kestävän käytön tutkimusohjelma sekä Kunnallisalan kehittä-
missäätiö, mistä kiitokseni.

Lopuksi kotikentälle. Väitöskirjatyöni konkreettinen seuraus seisoo kellaris-
samme ja lämmittää kotiamme. Onneksi Kimmo on jakanut innostukseni puulla
lämmittämiseen. Kiitän myös vanhempiani ja sisaruksiani – välillä on hyvä saada
ajatukset aivan muihin asioihin. Tosin näyttää siltä, ettei perheessämme ole kek-
sitty parempiakaan väitöskirjan aiheita kuin puuenergia. Omistankin tämän kir-
jan sisarelleni Sannalle, joka on vasta oman tiensä alkutaipaleella. Lykkyä!

Tampereella 8.12.2006
Taru Peltola
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Summary

Environmental margin of local energy production:

Alternative technologies, political practices and agency

The focus of this study is on practical choices of local energy production: what
fuel should be used, where to build power plants, what technologies are available
and what possibilities do technical innovations offer to sustainable energy pro-
duction? Particularly, I am interested in the interplay between technology and
politics in local decision making and technological development. Social and po-
litical nature of technology has frequently been addressed by researchers in so-
cial studies of technology. However, the relevance of these studies from the
viewpoint of important societal questions such as environmental problems has
not been properly addressed. The present study offers an in-depth view of vari-
ous roles of technologies (including machines, artefacts, techniques as well as
technical knowledge and skill) in political processes by focusing on case studies
of Finnish local energy sector and adoption of alternative energy technologies.

Decisions to utilise alternative, environmentally sound technologies usually
precede a public dispute or negotiation of interests and goals. This kind of politi-
cal processes have often been studied in terms of meanings and discourses. My
aim in this study is to examine their practical and material constitution. In addi-
tion to the technologies of energy conversion, I pay attention to the various types
of knowledge production technologies, technologies of governing and estab-
lished standards and practices of forestry.

The study includes the following case studies: 1) debate over changing fuel in
a local heating plant in Alavus, SW Finland 2) the building of a peat gasification
prototype plant in Kankaanpää, SW Finland 3) a debate over placing a heating
plant in Kangasala, SW Finland, and 4) the building of a local wood energy
heating cooperative in Tuupovaara, Eastern Finland.

The study draws on two distinct but interrelated bodies of literature. First, I
use concepts developed within the framework of science and technology studies
to analyse the cases in terms of performative technologies. Second, I interpret the
results of case studies in the framework of political studies and its focus on po-
litical practices. The two theoretical frameworks emphasise the practical nature
of both every-day life and political processes.

The study shows that innovative new ways of action are tied to practical re-
lations between actors and heterogeneous other elements such as material, sym-
bolic and discursive formations. First, established technologies and standards,
such as practices of forest management or economic calculations can open up
new problem settings and add issues on political agendas. In the case of wood



8

energy, for example, standardised forestry practices have both enabled new
practices of energy production and raised discussions whether the standard itself
should be modified. Second, human actors are able to change competencies with
technologies and develop political capacities. The case of Alavus, for instance,
shows how economic calculations as a knowledge production technique affected
the political powers of decision makers. They also opened the decision making
situation in such a way that a broader and more heterogeneous group of actors
could take part in defining the objectives of energy production. Moreover, the
calculations also modified the rules of political decision making. This is a third
example of technology affecting political situations: technologies may change
the ways how political authority is built.   

These observations show that technology is far from being a neutral tool or
object of decision making but actively shapes decision making situations. The
most extreme example of a powerful non-human actor is the Kangasala esker, a
hybrid of nature and culture which redistributed the ability to address political
issues on the political agenda of local energy production.

The material constitution of political processes and agency is relevant from
the viewpoint of environmental policies and the measures to enhance sustainable
development. Especially, uncertainties related to the implementation of envi-
ronmental policies are important. As the case of wood energy shows, even the
policies aimed at solving environmental problems such as the climate policy may
have unanticipated and negative outcomes. The policies may, for example, create
contradictory practices, which, in turn, may open up a need to redefine the politi-
cal goals. On the other hand, this may lead to empowerment and increase of local
decision making and problem solving capacities.

The identification of material elements, techniques and practices as active
political elements shows a complex and fragile picture of political agency. The
concepts of technology studies help to identify the tensions and resonance be-
tween different ways of acting in technological systems. They also show that
political power is not permanently possessed by local councils or other institu-
tionalised decision making bodies but often performed through the material and
practical engagement of actors.
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Johdanto

Tekniikkaa vai politiikkaa?

”[T]ämmöisiä tulee näitä että täytyy kotimaiseen polttoaineeseen. Se tietää taas
että lasketaan. Takanahan siellä on nää isännät joilla aatetta olisi. Se on semmoi-
nen asia että jos valtuustoaloite tehdään niin se on ihan selvä että tämmöset sel-
vitykset on tehtävä. Mutta onneksi on laskentapohjia paljon olemassa.
[…K]ysytään suoraan asiakkailta onko ne valmiita maksamaan enemmän. Ja
kyllä vastaus tiedetään. Siinä on kyse tulonsiirrosta näiltä ihmisiltä jotka asuvat
keskustassa niille jotka toimittavat sitä haketta. Se on poliittinen kysymys. Yhtiö
ei tee poliittista ratkaisua.” (Kaukolämmön tuotannosta vastaava käyttöinsinööri)

Kunnissa tehdään runsaasti energiapolitiikkaa: kaukolämpölaitokset ovat julkisi-
na infrastruktuurihankkeina kunnallisen päätöksenteon alaisia. Suuret investoin-
nit ja valinnat, kuten yllä polttoainekysymys edellyttävät valtuustojen päätöksiä
ja usein niitä edeltää julkinen keskustelu. Paikallisen energiahuollon arjessa tek-
niikka ja politiikka kohtaavat samalla areenalla, etenkin jos asialistalla on tavan-
omaisesta poikkeavia ratkaisuja. Poimin yllä olevan lainauksen lisensiaattityöni
(Peltola 2003a) haastatteluaineistosta, koska se kuvaa politiikan ja teknologian
suhdetta varsin tavanomaisella tavalla: politiikka on kunnallispolitiikkaa eli val-
tuustoaloitteita, selvityksiä, luottamusmiehiä sekä heidän politikointiaan ja aat-
teitaan, ehkä kiivaitakin keskusteluja, kun taas tekniikka on insinööritaitoa eli
rationaalista, taloudellisiin ja teknisiin faktoihin nojaavaa viileää harkintaa. Poli-
tiikan ja tekniikan suhdetta vakioivat excel-taulukot: valmiit laskentapohjat ovat
hallinnan tekniikkaa, jolla politiikka pyritään pitämään erillään insinööritaidosta.

Samalla kun tällainen puhe todistaa puhtaan tekniikan ja ”järkiratkaisujen”
puolesta, löytyy Suomesta kuitenkin runsaasti paikkakuntia, joilla käytössä oleva
lämpöteknologia on tulosta varsin omaperäisistä ratkaisuista. Esimerkiksi Virrat
(Wessberg 2002) ja Alavus (artikkeli I) ryhtyivät käyttämään puupolttoaineita
aikana, jolloin se ei ole ollut taloudellisesti kannattavaa tai teknisesti luotettavaa
ja Kankaanpää (artikkeli II) uskaltautui kokeilemaan turpeen kaasutuslaitoksen
prototyyppiä. Näitä ratkaisuja ei ole yritettykään perustella teknis-taloudellisella
suorituskyvyllä, vaan erilaisilla yhteiskunnallisilla ja sosiaalisilla näkökohdilla.
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Kuntakenttä tarjoaa siten kiinnostavan kohteen ympäristöpolitiikan tutkijalle,
sillä tavanomaisesta poikkeavat ratkaisut synnyttävät uusia toimintatapoja,
vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Samalla avautuu myös kysymyksiä siitä, mitä
politiikka ylipäänsä on.

Ympäristöpolitiikkaa voidaan lähestyä sekä toimintapolitiikan että poliittisen
toiminnan näkökulmista (Haila 2001, Laine & Peltonen 2003). Ensin mainitussa
on kyse taloudellisten ja poliittisten järjestelmien mahdollisuuksista ratkoa ym-
päristöongelmia eli julkisen vallan toimenpiteistä. Jälkimmäinen taas viittaa ym-
päristöongelmien historialliseen muotoutumiseen ja vakiintumiseen päätöksente-
on kohteeksi. Ympäristöongelmat päätöksenteon kohteeksi nostanut poliittinen
toiminta on ollut julkisen ympäristöpolitiikan sektorin muotoutumisen edellytys.
Ympäristöasiat eivät siis ole itsestään nousseet poliittiseksi kysymykseksi: on
tarvittu toimijoita, joilla on ollut kykyä kyseenalaistaa, määritellä ja konstruoida
yhteiskunnallinen tietoisuus ympäristöasioista (Haila 2001, 12-13). Politiikalla
voidaan siten viitata yhtäältä poliittisten instituutioiden piirissä tapahtuvaan
päätöksentekoon, mutta myös prosesseihin, joissa ympäristöstä käydään määrit-
telykamppailuja ja punnitaan sitä, millä käsitteillä ja missä yhteyksissä ympäris-
töstä puhutaan. Poliittisissa prosesseissa rajataan samalla myös ongelmien ratkai-
suvaihtoehtoja ja mahdollisuuksia.

Sosiaaliseen konstruktionismiin nojaavassa poliittisten prosessien tutkimuk-
sessa on pitkään keskitytty määrittelykamppailuihin merkityksiä tuottavina pro-
sesseina. Ympäristöpoliittista toimijuutta tuottavista prosesseista kuitenkin vain
osa on diskursiivisia (Åkerman 2006, 14). Tarkastelun ulkopuolelle jäävät siten
tekijät, jotka liittyvät materiaalisiin käytäntöihin tai jotka eivät nouse esiin kiis-
tatilanteissa (Peltola 2003a). Politiikan tarkasteleminen merkityksenannon ohella
myös käytännöllisenä toimintana avaa siten uuden näkökulman: rutiininomainen
toimenpide, kuten excel-taulukon laatiminen päätöksenteon pohjaksi, ei ole vain
tiedon tuottamista, vaan poliittista toimintaa. Taulukko tuottaa päätöksenteon
asetelmia jakamalla energiapolitiikan toimijat niihin, joilla on hallussaan pätevää
tietoa ja niihin, jotka eivät ymmärrä mistä on kysymys. Se myös määrittää ener-
giahuollon agendaa eli niitä kysymyksiä, mistä ylipäänsä on järkevää keskustella
ja päättää.

Teknologian ja politiikan suhde on siten väistämättä monimuotoisempi ja si-
sältää enemmän liikkuvia elementtejä kuin alussa piirtynyt jakolinja antaa ym-
märtää.

Tämä haastaa myös ympäristöpolitiikan. Julkisen sektorin harjoittaman ym-
päristöpolitiikan tavoitteena on ollut ohjata paikallisia ratkaisuja ympäristönäkö-
kohdat huomioivaan suuntaan. Esimerkiksi ilmastopolitiikan tavoitteena on
Suomessa ollut edistää uusiutuvien luonnonvarojen, kuten puun, hyödyntämistä
energiantuotannossa. Paikalliset polttoainepäätökset eivät kuitenkaan suoravii-
vaisesti johdu edistämistoimista, sillä paikallisen energiahuollon toimijat ja teki-
jät eivät ole hierarkkisessa suhteessa hallintoon, vaan toimivat oman toimin-
taympäristönsä puitteissa. Politiikalla voi olla odottamattomia vaikutuksia,
eräänlaisia sivuseurauksia, jotka toteutuvat toimeenpanovaiheessa (ks. Mickwitz
2006, 70). Esimerkiksi suomalainen puuenergian edistämistoiminta on ilmasto-
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poliittisen painotuksensa vuoksi keskittynyt tukemaan laajamittaisen teollisen
puuenergian tuotannon ja teknologian kehittämistä. Tämä on paikoin johtanut
pienimuotoisen, paikallista elinkeinotoimintaa tukevan puuenergiantuotannon
näivettymiseen (Åkerman et al. 2005). Yleisen tason prosessien ja sääntelyn lo-
giikan ohella on huomiota kiinnitettävä myös käytäntöihin, joihin ohjaus koh-
distuu.

Työlläni on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin, tavoitteeni on avata teknologian ja
käytäntöjen merkitystä poliittisten prosessien osana. Tarkastelen paikallista
energiahuoltoa koskevien tapausanalyysien avulla politiikan toimintatilanteiden
muotoutumista. Näillä tarkoitan toimijoiden vuorovaikutustilanteita, joissa nos-
tetaan esiin ympäristöön liittyviä kysymyksiä ja tehdään ympäristöä koskevia
valintoja. Tärkeä kysymys on, mitkä tekijät tuottavat tai avaavat näitä poliittisia
toimintatilanteita ja miten teknologia erilaisina välineinä, artefakteina, tekniikoi-
na sekä teknisenä tietona ja osaamisena vaikuttaa niiden muotoutumiseen.

Työni toinen tavoite on arvioida, millaisia käsitteellisiä välineitä teknolo-
giatutkimus tarjoaa poliittisten käytäntöjen tutkimukseen.

Teknologian yhteiskunnallisen luonteen osoittaminen on ollut yhteiskunta-
tieteellisen teknologiatutkimuksen tärkeä tavoite. Yksi harvoista teknologiaa
politiikan näkökulmasta tarkastelleista tutkijoista, Andrew Barry (2001), huo-
mauttaa kuitenkin, etteivät teknologiatutkimuksen piirissä tehdyt teknologian
analyysit ole olleet kovinkaan merkittäviä tärkeiden politiikan piiriin kuuluvien
keskustelujen näkökulmasta. Teknologian poliittisuutta ei ole juurikaan tarkas-
teltu esimerkiksi ympäristöongelmien ja niiden hallinnan näkökulmasta. Ympä-
ristöä koskevassa keskustelussa yhteiskunnan suhde teknologiaan on ollut kak-
sijakoinen: yhteiskunnan teknistyminen on yhtäältä nähty ongelmien syynä, toi-
saalta ratkaisuna niihin. Kummassakin näkökulmassa teknologia itse on jäänyt
yhteiskunnallisista prosesseista irralliseksi ilmiöksi, aivan kuin yhteiskunnalli-
silla tavoitteilla ei olisi tekemistä teknologian kehittymisen kanssa tai teknologi-
alla tavoitteiden asettelun kanssa. Kuitenkin teknologia on vahva vallan käyttöön
liittyvä elementti.

Barryn mukaan teknologialla voi olla hyvin erilaisia rooleja politiikassa: tek-
nisesti järjestyneessä yhteiskunnassamme teknologia on paitsi politiikan toi-
meenpanon väline ja osa hallinnan infrastruktuuria, myös politiikan tavoitteita
määrittelevää, jolloin teknologia voi itsessään avata ympäristöpoliittisia projek-
teja. Esimerkkinä tällaisesta Barry mainitsee ilmansaasteiden mittauslaitteet: ne
eivät ole pelkkä tieteellisen tiedon tuotannon väline, vaan ilmanlaadusta on nii-
den myötä tullut poliittisen keskustelun kohde. Koska politiikka on elämänalu-
eena samalla tavalla teknologian välittämää kuin yhteiskunta yleensä, politiikan
teknisen järjestymisen pitäisi olla vastaavan analyysin kohteena (Barry 2001,
19). Laajemmin ilmaistuna tämä merkitsee sitä, ettei yhteiskuntaa enää voi ym-
märtää ilman, että sen materiaaliseen ja tekniseen perustaan kiinnitetään huo-
miota (Latour 1988b).
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Hajautettu energiantuotanto ja vaihtoehtoiset teknologiat

Tämän työn tapaustutkimuksissa on kaksi empiiristä kohdennusta: paikallinen
lämpöhuolto ja puuenergia vaihtoehtoisena tuotantotapana. Työni ei kuitenkaan
sinällään ole tutkimusta energiapolitiikasta tai energiantuotannosta, vaan ener-
giahuolto tarjoaa esimerkkejä paikallisten ympäristöä koskevien tavoitteiden ja
valintojen muotoutumisesta, mitä työssäni varsinaisesti tarkastelen.

Työ on tehty kolmessa tutkimushankkeessa. Suomen Akatemian Tiedon tut-
kimusohjelman rahoittamassa hankkeessa Sustainable Use of Natural Resources
in Deregulated Energy Environment System - Modelling the Governmental
Control in a Non-linear and Complex System (1998-2000) käynnistin paikallis-
ten energiaratkaisujen historiallisten kehityspolkujen tutkimisen. Työ jatkui
Suomen Akatemian Luonnonvarojen kestävän käytön tutkimusohjelman rahoit-
taman hankkeen Socio-economic conditions of sustainable use of wood fuel
(2001-2004) ja Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittaman Puuenergian paikal-
listaloudelliset vaikutukset –projektin (2001-2005) turvin keskittyen puuenergian
tuotannon ja teknologian kehittymiseen 90-luvulta lähtien. Tämä kehityshistoria
muodostaa paikallisten valintojen taustalle laajemman kehityskulun. Työn vii-
meistelyn mahdollisti työskentely Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa
Analogy as an analytical approach to industrial ecology and ecosystem manage-
ment (2003-2006). Tässä hankkeessa syvensin ymmärrystäni paikallisten ja laa-
jempien tekijöiden vuorovaikutuksesta ja tapaustutkimuksen keinoista tuottaa
tieteellistä tietoa.

Puupolttoaineita on jo usean vuosikymmenen aikana tarjottu vaihtoehdoksi
öljyyn perustuville kaukolämpöjärjestelmille. Koska vaihtoehtoiset teknologiat
eivät ole itsestään selviä, vaan pikemminkin marginaalisia tai marginalisoituja
ratkaisuja, avautuu niiden kautta tilaisuuksia tutkia prosesseja, joissa teknologian
erilaiset roolit nousevat esiin. Vaihtoehtoinen teknologia tai toimintatapa ei
useinkaan ole vain toinen tapa, toinen väline, toteuttaa ennalta asetettuja toimin-
nallisia tavoitteita, vaan niiden käyttöönotto edellyttää usein myös tavoitteiden
uudelleen määrittelyä. Tällöin on jo astuttu politiikan piiriin. Tavoitteiden uu-
delleen määrittely viittaa liikkumavaran syntymiseen: tekniseen järjestelmään
syntyy mahdollisuuksia toimia toisin. Vaihtoehdot ovat siten luonteeltaan yhtä
lailla poliittisia ja toiminnallisia kuin teknisiäkin.

Viittaan teknologialla tässä työssä paitsi varsinaisiin lämmöntuotannon tek-
nologioihin (järjestelmiin ja polttoaineisiin) myös hallinnan ja tiedon tuottamisen
tekniikoihin, kuten taloudelliseen laskentaan (I) tai saastepäästöjen mallintami-
seen (III), standardeihin ja luokitusjärjestelmiin (V) ja vakiintuneisiin tuotanto-
käytäntöihin, kuten viljelymetsätalous (IV, V). Vaihtoehtoisuus liittyy siten vah-
vasti myös tiedollisiin prosesseihin sekä hallinnan ja vallan kysymyksiin.

Energiahuolto on luonteva ympäristöpolitiikan tutkimuskohde myös siksi,
että vaihtoehtoisten tuotantoteknologioiden kehittämisellä ja edistämisellä on
pitkä historia niin virallisen politiikan kuin kansalaisjärjestötoiminnankin piiris-
sä. Huolimatta vahvasta tahdosta kehittää ympäristöystävällisempää energian-
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tuotantoa, muutos on osoittautunut hitaaksi. Pääomavaltaisuudesta johtuen uudet
energiateknologiat eivät ole levinneet samaa tahtia kuin esimerkiksi kännykät tai
internet, vaikka 90-luvun puolivälistä alkanut puunenergian kasvu onkin ollut
hyvin nopeaa. Kasvua edelsi pitkä hitaan kehityksen kausi, jolloin puuenergiasta
toivottiin ratkaisua energiahuollon ongelmiin, mutta epäonnistuneet tekniset rat-
kaisut uhkasivat viedä siltä viimeisenkin teknologisen uskottavuuden. Puuener-
gian tahmainen historia rinnastuu moniin muihin vaihtoehtoisiin energialähtei-
siin: niin ruotsalaisten aurinkopaneelien (Henning 2000), tanskalaisen tuulivoi-
man (Nielsen 2001, Palmroth 2004, Jørgensen & Karnøe 1995) kuin norjalaisten
lämpöpumppujenkin (Næsje 2000) kehityshistoriaa leimaavat sekä suuret toiveet
ja symbolinen merkitys ympäristöongelmien ratkaisijoina että epäonnistumiset ja
epätoivo käytännön toteutusvaiheissa. Erityisesti tuulivoima on näistä teknologi-
oista vahvalla kasvu-uralla: tanskalaiset pienet paikalliset tuulivoimalat ovat tun-
nettu menestystarina ja tuulivoimaa on sittemmin rakennettu voimakkaasti koko
Euroopassa. Tosin tuulivoima on paikoin, esimerkiksi Saksassa ja Englannissa,
kohdannut suurta vastustusta muun muassa ympäristösyistä (Woods 2003).

En mainitse näitä pohjoismaisia vaihtoehtoisia energiateknologioita koskevia
tutkimuksia pelkästään siksi, että ne dokumentoivat kiehtovasti tekniikan histori-
allisia kehityskulkuja, vaan myös siksi, että kaikkien niiden huomio on teknisen
kehityksen yhteiskunnallisessa kontekstissa: toimijoiden välisissä suhteissa, in-
stituutioissa, merkityksissä ja kulttuurisessa kentässä, joiden muutokset ovat
edesauttaneet tai estäneet uuden teknologian soveltamisen tai käyttöönoton. Toi-
sin sanoen vaihtoehtoisten energiateknologioiden historiaa ei ole kirjoitettu pel-
kästään keksintöjen tekemisen, vaan yhteiskuntaan juurruttamisen näkökulmasta.

Uusiin teknologioihin on liittynyt esimerkiksi uudenlaisen yritystoiminnan
kehittymistä. Tanskassa tuulivoimaa tuotetaan muun muassa maatiloilla, vaikka
sähköntuotanto on perinteisesti sähköyhtiöiden alaa. Pienen mittakaavan tuuli-
myllytekniikka synnytti siten uusia energiasektorin toimijoita. Ruotsalaisen au-
rinkoenergian markkinointi on puolestaan perustunut pienyritystoiminnan, pe-
rinteisen kansanopetusliikkeen sekä ympäristöliikkeen omintakeiseen yhdistämi-
seen. Myös kotimainen puuenergia tukee uudentyyppistä liiketoimintaa: lämpö-
osuuskunnat ovat esimerkki uudenlaisesta maaseututoimijoiden yhteistyöstä ja
yhteenliittymistä (artikkeli IV, Åkerman et al. 2005, Åkerman & Jänis 2005).
Uusia teknologioita voikin olla hankala tuoda markkinoille perinteisin keinoin.
Kokonaan uudentyyppisten toimintamuotojen vahvuus piileekin siinä, onnistu-
vatko ne haastamaan perinteisten teknis-taloudellisten järjestelmien toimintalo-
giikan. Vaihtoehtoiset teknologiat vaikuttavat siten väistämättä yhteiskunnalli-
seen valtakenttään, toimijoiden asemiin ja toimintamahdollisuuksiin. Näiden
muutosten analysoiminen on avain teknologisen muutoksen ymmärtämiselle ja
tämänkaltainen tutkimusperinne on kansainvälisesti vahvaa.

Tämä tutkimus nojaa myös tähän perinteeseen ja sen keskiössä on teknologi-
an juurtuminen yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin käytäntöihin. Sillä
on yhtymäkohtia kuitenkin myös paikallisten poliittisten prosessien tutkimuksen
kanssa. Kuntien energiahuoltoon keskittyneen lisensiaattityöni (Peltola 2003a)
tavoitteena oli jäsentää energiahuoltoratkaisujen syntyprosesseja. Kokosin tätä
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työtä varten haastatteluaineistoa ja kirjallista materiaalia kahdeksalta eri paikka-
kunnalta. Aineiston perusteella ymmärsin, että valintamahdollisuudet kunnissa
eivät ole sidoksissa pelkästään kuntapäättäjien tiedon tasoon tai asenteisiin ylei-
sellä tasolla. Kunta, joka haluaa esimerkiksi luopua öljystä ja tuottaa lämmi-
tysenergiaa maakaasulla ei sitä pysty tekemään, jos maakaasuverkosto on liian
kaukana. Puuenergiaan on hankalaa siirtyä, jos polttoaineen tuottajia ei ole tar-
jolla tai tuotantoketjuja ei kyetä ylläpitämään, vaikka tarjolla olisikin investointi-
ja korjuutukia. Vastassa voi olla myös kunnaninsinööri, jonka mielestä puuener-
gia ei ole taloudellisesti kannattavaa. Ympäristöä koskevia valintoja sitovat siten
hyvin monenlaiset tekijät. Energiahuollon liikkumavara on yhtä aikaa teknistä  ja
poliittista: mahdollisuuksia ja rajoitteita syntyy käytössä olevasta teknologiasta
itsestään sekä teknologiaa koskevista kiistoista ja neuvotteluista. Tämä avaa
energiahuollon ehtoihin sidotun näkökulman ympäristöpolitiikkaan. Liikkuma-
varan ja vaihtelun syntymistä on tutkittava paikallisten käytäntöjen kautta eikä
sitä voi ymmärtää pelkästään yleisten kehityskulkujen suunnasta.

Tätä päätelmää tukevat paikallista ympäristöpolitiikkaa koskevat tutkimuk-
set. Konkreettiset toimijoiden tekemät valinnat, konfliktit, epävarmuus ja kään-
teet ovat esimerkiksi Helena Leinon (2006, 27) kaupunkisuunnittelua koskevassa
tutkimuksessa niitä tekijöitä, jotka muokkaavat valintatilanteita ja suunnittelun
toimintatilaa. Myös Laineen ja Peltosen (2003) tutkimus ympäristöasioiden nou-
semisesta ja vakiintumisesta osaksi paikallista politiikkaa Tampereella osoitti
selkeästi paikallisen poliittisen maaperän merkityksen prosessissa. Kyse ei kui-
tenkaan ollut pelkästään paikallisten ilmiöiden analyysistä, vaan paikallisen po-
litiikan konteksti, ympäristöasioiden käsitteelliset ja institutionaaliset kehykset,
nousivat osaksi paikallisia tapahtumia ja niiden määrittelyä.

Puuenergiateknologian kehitys, ja sitä tukeva teknologia- ja ilmastopolitiikka
ovat esimerkkejä laajemman tasoisista kehityskuluista, jotka vaikuttavat kuntien
energiaratkaisuihin. Lisensiaattityöni valmistumisen jälkeen kohdensinkin huo-
mioni puuenergian teknologiseen kehitysprosessiin samalla kun kuntien puu-
energiaratkaisut yleistyivät. Uudet, paikalliset puuenergian tuotantokäytännöt
ovatkin muotoutuneet pitkälti yhtä aikaa tämän työn etenemisen kanssa: vuonna
1998, jolloin keräsin lisensiaattityöni aineistoa, puuenergian kasvu oli jo alkanut;
2000-luvun aikana olen päässyt aitiopaikalta seuraamaan, miten uusi teknologia
kehittyy ja leviää. Puupolttoaineiden käytön kautta on ollut myös mahdollista
tutkia prosesseja, jotka avaavat uudentyyppisiä toimintamahdollisuuksia metsä-
talouteen. Samalla minulle on kirkastunut, että uuden teknologian ympäristöpo-
liittinen merkitys ei ole vain sen kyvyssä ratkaista ympäristöongelmia, vaan sii-
nä, miten teknologiat vaikuttavat laajoissa teknisissä järjestelmissä – kuten met-
säsektorilla – toimivien kykyyn hallita, määrittää ja ratkoa ongelmia. Puuenergia
on siten esimerkki teknologiasta, joka kattaa hyvin laajan kentän suomalaisesta
yhteiskunnasta – liikkumavara, jota se synnyttää koskee sekä metsä- että ener-
giasektoria.
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Ympäristöpoliittinen liikkumavara tutkimuskohteena

Tutkimukseni kohteena on paikallisen energiahuollon ympäristöpoliittinen liik-
kumavara, jolla tarkoitan teknisten järjestelmien toiminnallisiin suhteisiin ku-
toutuneita toiminta- ja valintamahdollisuuksia.

Paikalliset energiahuoltoratkaisut ovat vaihtelevia eli käytössä on hyvin mo-
nenlaista tekniikkaa (Wessberg 1999). Liikkumavara näkyy siis jo energiatilas-
toista, mutta vasta paikallisten poliittisten toimintatilanteiden, prosessien ja käy-
täntöjen tarkastelu mahdollistaa liikkumavaran syntymekanismien ymmärtämi-
sen. Valintamahdollisuudet liittyvät asioiden ja ongelmien esiin nostamiseen,
päätöksenteon sääntöjen määrittymiseen sekä toimijoiden puhe- ja toimivallan
muotoutumiseen. Liikkumavara viittaa siten laajasti politiikan toimintatilanteissa
määrittyviin mahdollisuuksiin eikä rajaudu esimerkiksi ympäristöhallinnon kei-
novalikoimaan. Toisaalta rajaan tarkasteluni teknologian rooliin politiikan käy-
täntöjen osana. Energiahuollon liikkumavaraa koskevan tutkimusongelmani voi-
kin tiivistää seuraavaan kysymykseen: millaisia ympäristöpoliittisia toimintati-
lanteita teknologia tuottaa ja avaa paikallisessa energiahuollossa?

Tarkennan liikkumavaran kysymystä suhteessa valintoja ehdollistaviin ra-
kenteisiin tai järjestyksiin. Hampurilaisravintola on esimerkki sellaisesta: siellä
on tarjolla erilaisia ateriavaihtoehtoja, mutta vain tietyissä rajoissa, sillä valikoi-
ma on ennalta määrätyin kriteerein rajattu. Se siis myös sulkee vaihtoehtoja ul-
kopuolelleen. Nälkäisen asiakkaan ei kuitenkaan tarvitse tyytyä hampurilaisra-
vintolan antimiin, vaan hän voi mennä johonkin muun tyyppiseen ravintokaan tai
valmistaa itse ateriansa. Kuluttajan valintamahdollisuudet ovat siten monimuo-
toiset, vaikka tietyssä valintatilanteessa, hampurilaisravintolan tiskillä valinnan
ehdot yksinkertaistuvat.

Paikallisen energiahuollon liikkumavara on samaan tapaan kompleksisista
ehdoista muodostuva. Liikkumavara ei siten ilmennä vaihtoehtoja teknisinä va-
lintoina, vaan se viittaa monimutkaisemmista vuorovaikutussuhteista syntyviin
mahdollisuuksiin. Tällöin liikkumavaran ehtoja ei voida spesifioida rajatusta
valintoja ehdollistavasta teknis-taloudellisesta rationaliteetista käsin, vaan huo-
miota täytyy kiinnittää laajempaan toiminnallisten suhteiden kenttään, jossa
vaihtoehdot syntyvät. Näin ollen liikkumavaran kompleksisuus viittaa toiminnan
kontekstien ja käytäntöjen limittymiseen, ei pelkästään näkökulmien moninai-
suuteen.

Paikallisessa energiahuollossa toimintaa ehdollistavat rakenteet voi ymmärtää
myös teknologisina vyöhykkeinä (Barry 2001), joiden puitteissa toiminta tapah-
tuu. Ne rakentuvat erilaisista artefakteista, standardeista, rutiineista, ohjeista ja
normeista, jotka järjestävät ja yhdenmukaistavat toimintaympäristöä. Ne myös
helpottavat toimintaa: esimerkiksi lääkäri kykenee tekemään diagnostisia testejä
ja vertailemaan tuloksia riippumatta vaikkapa lääkäriaseman sijaintipaikasta.
Teknologinen vyöhyke on siten suhteellisen vakaa toiminnallinen kokonaisuus,
jossa käytetyllä tekniikalla on hyvät edellytykset toimia.
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Teknologinen vyöhyke kuvaa samalla myös esteitä tai rajoja, joita fyysisten
teknologisten järjestelmien kesken on olemassa (Barry 2001). Esimerkiksi Ap-
ple/Mac- ja pc-tietokoneet muodostavat erilliset järjestelmänsä. Teknologisina
vyöhykkeinä ne eivät kuitenkaan ole täysin suljettuja, vaan ne voivat toimia vuo-
rovaikutuksessa keskenään, vaikkakin esimerkiksi tiedostojen vaihtaminen jär-
jestelmien välillä voi olla hankalaa. Vuorovaikutuksen esteet tekevät järjestelmi-
en täydellisen sulautumisen toisiinsa mahdottomaksi ja siten hidastavat myös
järjestelmän muuttumista toiseksi.

Tällainen järjestelmien jähmeys on ollut teknologiatutkimuksen keskeinen
teema jo pitkään. Yksi hedelmällisimmistä käsitteistä ilmiön hahmottamiseksi on
Thomas Hughesin (1995) lanseeraama teknologinen hitausvoima tai pusku (tech-
nological momentum)1. Teknologinen hitausvoima kuvaa järjestelmiin sitoutuvia
toimijoiden intressejä, tavoitteita, pääomia, taitoja, tietoa sekä toiminta-, ajattelu-
ja puhetapoja, jotka tekevät järjestelmästä vaikeammin muunneltavan. Hughesin
kantavana ajatuksena on, että hitausvoima ei ole pelkästään teknistä, vaan ra-
kentuu yhtä lailla taloudellisten tai sosiaalisten seikkojen varaan. Näin ollen es-
teet, jotka ehkäisevät teknologisten vyöhykkeiden sulautumisen toisiinsa, voivat
olla luonteeltaan myös sosiaalisia, taloudellisia tai yhteiskunnallisia. Teknologi-
nen vyöhyke ei siten koskaan ole puhdas tekninen rakenne. Esimerkiksi valtioi-
den tai organisaatioiden rajat voivat rajata teknologisia vyöhykkeitä (Barry 2001,
39).

Kunnallinen öljyä polttava kaukolämpöjärjestelmä voi sisältää monia esteitä
puun polttoainekäytölle. Ensinnäkin tekninen rakenne voi estää vaihtoehtoisen
polttoaineen käytön, sillä öljykattilassa ei voi polttaa kiinteitä polttoaineita. Toi-
saalta puuttuva polttoaineen varastointijärjestelmä voi sulkea pois mahdollisuu-
den kattilan vaihtamiseen tai investointikustannukset tekevät tästä taloudellisesti
kannattamatonta. Lisäksi puun käyttö polttoaineena voi teknisen henkilöstön
mielestä olla täysin absurdi ajatus, koska he mietävät sen vanhanaikaiseksi tek-
niikaksi tai lähialueille ei ole syntynyt luotettavaa polttoaineen toimitusorgani-
saatiota. Kunnallisen energiahuollon teknologiset vyöhykkeet rajautuvat siten
paitsi fyysisten, poltto- ja jakelulaitteistoon liittyvien tekijöiden nojalla, myös
diskursiivisten tai käytäntöihin, toiminnan organisointitapaan liittyvien seikkojen
kautta.

Teknologisen vyöhykkeen vakaus on yleensä järjestelmän ylläpidon tavoit-
teena: leveysasteillamme energiantuotannon toimintavarmuus on ymmärrettä-
västi tekijä, joka asettaa ehtoja järjestelmien toiminnalle. Järjestelmän vakaus voi
kuitenkin olla tärkeää myös valtasuhteiden ylläpitämisen ja taloudellisten intres-
sien takaamisen näkökulmasta. Tämän seikan on Hughesin teknologisen hitaus-
voiman käsite nostanut teknologiatutkimuksen piirissä esiin uudella tavalla.

                                                
1 Käsite on suomennettu myös muotoon liike-energia (Michelsen 2000). Käytän tässä työssä

rinnakkain teknologisen hitausvoiman ja puskun käsitteitä, sillä ne kuvastavat parhaiten ilmiön

eri puolia: hitausvoima kuvastaa järjestelmiin sisältyvää jähmeyttä, kun taas pusku viittaa tek-

nologisen järjestelmän kykyyn ohjaa kehitystä tiettyyn suuntaan. Käytän suomennoksia riippuen

siitä, mitä puolta ilmiöstä kulloinkin haluan korostaa.
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Standardit ja proseduurit luovat ja ylläpitävät teknologisten vyöhykkeiden rajoja,
mutta ovat samalla äärimmäisen poliittisia, sillä ne luovat ja ylläpitävät samalla
myös valtasuhteita.

Teknologiset vyöhykkeet rajaavat toimintavaihtoehtoja, mutta muodostavat
myös rajapintoja, joissa vuorovaikutus vyöhykkeiden välillä on mahdollista.
Teknologiaa standardien näkökulmasta tutkinut Susan Leigh Star (1991) on
osoittanut tämän hampurilaisketju MacDonaldsia koskevan esimerkin avulla.
Ketjun toiminta perustuu palvelustandardiin, joka mahdollistaa pikaruokailun.
Tuotteiden valmiiksi määritelty koostumus yksinkertaistaa valintatilannetta,
mutta asiakaspotentiaalin lisäämiseksi tarjolla on perusvaihtoehtojen lisäksi eri-
koistuotteita esimerkiksi kasvissyöjille. Standardi menettää merkityksensä, jos
näitä erikoistuotteita on liikaa eli järkevää ei ole esimerkiksi huomioida Starin
kaltaisia sipuliallergikkoja tai muita vastaavia pieniä erityisryhmiä tällä tavoin.
Vaikka ketju ei kykenekään tarjoamaan sipulitonta hampurilaisateriaa, ei tämä
kuitenkaan tarkoita sitä, että sipuliallergikot olisivat täysin järjestelmän ulko-
puolella. Järjestelmä voi koettaa palvella allergisia poistamalla tavallisista ham-
purilaisista sipulit tai allergikko voi itse poistaa sipulin tilaamastaan hampurilai-
sesta. Standardi ei siis sulje anomalioita, standardiin sopeutumattomia tekijöitä,
kokonaan järjestelmän ulkopuolelle, vaan järjestelmä antautuu niiden kanssa
vuorovaikutukseen.

Teknologisten vyöhykkeiden rajapinnat sekä niiden mahdollinen murtumi-
nen, hankautuminen ja heikkeneminen erilaisten vuorovaikutusten seurauksena
ovat liikkumavaran näkökulmasta kiinnostavia ilmiöitä. Kun rajat eivät ole ab-
soluuttisia eivätkä kiinteitä, huomio kiinnittyy siihen, miten ja milloin vyöhyk-
keet limittyvät, lakkaavat merkitsemästä tai muuttavat muotoaan. Vyöhykkeiden
rinnakkaiselo tuottaa prosesseja, joissa lopputulos voi olla yllättävä. Vyöhykkei-
den väliset osittaiset sidokset (Strathern 1991, Mol & Law 2002) tai monijäseni-
syys (Star 1991) ovat keskeisiä mahdollisuuksia tuottavia mekanismeja.

Vyöhykkeiden limittyneisyys paljastaa, että vaikka teknologisten vyöhykkei-
den ilmiasu onkin rakenteen kaltainen, ovat ne kuitenkin luonteeltaan pikem-
minkin jatkuvan prosessin kaltaisia: niitä on vähintäänkin ylläpidettävä, vaikka
ylläpitoon vaadittava työ voikin arkisina rutiineina jäädä huomaamattomaksi
(Barry 2001, 40). Teknologiset vyöhykkeet ovat siten toiminnallisia tai perfor-
matiivisia: niiden rajat, muoto, käyttötarkoitus ja arviointikriteerit toteutuvat
toiminnallisissa interventioissa, jotka muuntavat vyöhykkeiden toiminnallisia
suhteita (Mol 2002, 1999, Law 1999).

Performatiivisuus viittaa siis valintoja ehdollistavien rakenteiden, kuten tek-
nologisten vyöhykkeiden, synty- ja muutosprosesseihin, joissa avautuu vaihto-
ehtoisia toiminta-avaruuksia2. Tarkoitan toiminta-avaruuksilla toiminnallisten

                                                
2 Toiminta-avaruus perustuu Jonathan Murdochin ja Terry Marsdenin (1995) lanseeraa-

maan käsitteeseen actor-space. Olen käyttänyt siitä aikaisemmin muotoa toiminnan tila (ks. myös

Åkerman 2005, Åkerman 2006), mutta tämä sekoittuu helposti esimerkiksi politiikan tutkimukses-

sa vakiintuneeseen käsitteeseen toimintatila (ks. esim. Leino 2006, 27). Politiikan tutkimuksessa

sillä tarkoitetaan toimijoiden tulkinnoista ja odotuksista syntyvää symbolista tilaa, joka vaikuttaa
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suhteiden kokoonpanoja, jotka tuottavat toimijuutta eli toimivaltaa ja –kykyä.
Toiminta-avaruuksien koostumusta voi tutkia materiaalisina semioottisina suh-
teina, riippuvuussuhteina ihmisten, artefaktien, järjestelmien, instituutioiden tai
diskursiivisten elementtien välillä (ks. Mol & Mesman 1996, 429; Akrich & La-
tour 1992, Haraway 1992, 298; 2004). Nämä riippuvuussuhteet määrittelevät
toiminnan ehtoja: esimerkiksi tuotantotoiminnan harjoittaminen tulee mahdolli-
seksi koneiden, laitteiden ja infrastruktuurin muodostamien järjestelmien, toimi-
joiden, toimintaa säätelevien normien ja lainalaisuuksien sekä tuotantoa koskevi-
en sosiaalisten ja taloudellisten perustelujen sopivilla kombinaatioilla. Toiminta-
avaruuksien sisältämät mahdollisuudet ja voimavarat eli liikkumavara muovau-
tuu näiden toiminnallisten suhteiden siirtymien seurauksena. Jos siis teknologiset
vyöhykkeet ovat luonteeltaan suhteellisen vakaita toimintakonteksteja, ovat toi-
minta-avaruudet tilanteisesti kehkeytyviä.

Tutkimustehtäväni on tämän perusteella spesifioida paikallisen energiahuol-
lon liikkumavaran ehtoja ja aineksia suhteessa kompleksiseen kenttään, jossa
toimintaa ehdollistavat rakenteet, käytännöt ja teknologiat limittyvät toisiinsa ja
tuottavat toiminnallisia siirtymiä.

Liikkumavara koostuu sekä käytäntöihin sitoutuneesta toimijuudesta että po-
liittisesta toimintakyvystä. Käytännöllinen toimivalta on ollut teknologiatutki-
muksessa vahva teema: tieteen ja teknologian käytäntöihin ja teknisiin rakentei-
siin sidottujen valta-asetelmien sekä niiden muutosten tutkiminen on muodosta-
nut oman linjansa (Gomart & Hajer 2003). Koska toiminnalliset suhteet ja niiden
siirtymät vaikuttavat myös politiikan tekemisen tapoihin, on liikkumavaraa spe-
sifioitaessa tarkasteltava myös prosesseja, joissa ongelmanratkaisun ehtoja tuo-
tetaan. Ympäristöpoliittinen liikkumavara viittaa siten mahdollisuuksiin, joita
syntyy sekä tuotannollisen toiminnan järjestämisen suhteen että itse politiikan
tekemisen suhteen. Kysymys on siis myös kyvystä merkitä ja tuottaa poliittista
pelivaraa eli osoittaa vaihtoehtojen olemassaolo ja keskustella niistä (Palonen
1993). Teknologioiden ja käytäntöjen rooli poliittisen pelivaran avautumisessa
on jäänyt tutkimuksessa vähäisemmälle huomiolle.

Yllä muotoilemani tutkimustehtävä jakautuu näin ollen kahteen osaan. En-
sinnäkin tarkastelen sitä, millaiset toiminnalliset siirtymät avaavat paikallisen
energiahuollon toimintatilanteita, esimerkiksi ongelmanmäärittelyprosesseja ja
toiseksi sitä, miten ne tuottavat tai rajaavat ongelmanratkaisu- ja toimintakykyi-
siä energiahuollon toimijoita eli vaikuttavat toimijoiden vahvuussuhteisiin.

                                                                                                                             
toimintamahdollisuuksiin. Tulkinnoista syntyvä pelivara on kuitenkin vain osa toiminnan liikku-

mavaraa, joka syntyy myös toiminnan materiaalisesta perustasta. Tätä korostaakseni käytän

tässä yhteenvedossa muotoa toiminta-avaruus.
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Aineistot ja analyysit

Tapaustutkimukset

Tapausanalyysieni kohteena ovat polttoaineen vaihtamiseen johtanut julkinen
keskustelu Alavudella vuonna 1993 (I), Kankaanpään turpeen kaasutuslaitoksen
rakentaminen vuonna 1980 (II), lämpölaitosta koskeva sijoituspaikkakiista Kan-
gasalla vuonna 1983 (III) sekä Tuupovaaran energiaosuuskunnan perustaminen
ja toiminta vuodesta 1996 alkaen (IV, V).

Tapaukset kuvaavat paikallisen energiahuollon vaiheita Suomessa siten, että
Kankaanpään kaasutuslaitos ja Kangasalan sijoituspaikkakiista ilmentävät kau-
kolämpötoiminnan käynnistymisen alkuvaiheen haasteita. Aikaa leimasivat öljy-
kriisit, joiden jälkimainingeissa energia oli keskustelun kohteena ja kunnallisten
kaukolämpöverkostojen rakentamista ryhdyttiin tukemaan valtion taholta. Alussa
kehitys oli hidasta, mutta kun öljyn hinta kääntyi jälleen laskuun 80-luvun alus-
sa, ryhdyttiin polttoöljyllä toimivia kaukolämpöjärjestelmiä rakentamaan run-
saasti. Helppoja ja halpoja teknisiä ratkaisuja markkinoi kunnille muun muassa
Neste. Kokonaispakettiin kuuluivat polttoainetoimitusten lisäksi laitteistot ja
suunnittelupalvelut. Kunnissa luotettiin pitkälti tarjottuun asiantuntija-apuun.
Aikaisemmin lämmitys oli pääasiassa järjestetty kiinteistökohtaisesti. Tilannetta
vakiinnutti myös Kaukolämpö ry:n perustaminen. Lähes kaikki kaukolämpöjär-
jestelmät ovat yhdistyksen jäseniä ja saavat sen kautta energia-alan asiantunte-
musta käyttöönsä.

Vasta maakaasuverkoston laajentaminen 80-luvun puolivälissä avasi öljylle
varteenotettavan vaihtoehdon, mutta ainoastaan rajatulla alueella. Kangasalan
tapaus kytkeytyy tähän, sillä sijoituspaikkakeskustelun seurauksena Kangasalla
ryhdyttiin 80-luvun lopulla korvaamaan öljyllä toimivia laitoksia maakaasulla.
Maakaasun lisäksi vaihtoehtona öljylle on Suomessa ollut turve. Turpeen poltto
on kansallinen energiahuollon erityispiirre ja turpeella toimivia lämpölaitoksia ja
-voimaloita onkin rakennettu eri puolille maata. Polttoaineturpeen tuotanto ja
markkinat vakiintuivat 70-luvulta lähtien muun muassa Vapon toiminnan seura-
uksena. Kankaanpään prototyyppilaitos oli yritys tehostaa turpeen hyödyntämis-
tä. Turpeen melko tasaiseen suosioon vaikutti 90-luvulta alkaen muun muassa
haittaverotuksen kiristyminen. Päästökaupan ja kiristyneen ympäristösääntelyn
myötä uusia turveinvestointeja ei juuri tehdä.
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Alavuden ja Tuupovaaran tapaukset kohdentuvat ajanjaksoon, jolloin kauko-
lämpötoiminta alkoi monimuotoistua uudentyyppisen puuenergian myötä. Monet
80-luvun alussa perustetut (kunnalliset) puuenergialaitokset oli suurelta osin
korvattu teknisten ja logististen ongelmien vuoksi öljylaitoksilla. 90-luvun puoli-
välissä puuenergian uusi tuleminen perustui kehittyneempiin teknisiin ratkaisui-
hin ja toimintamalleihin. Sitkeiden pioneerien – kuten Alavuden naapurikaupun-
ki Virtain (Wessberg 2002) – avulla puuenergia oli säilynyt henkitoreissaan uu-
delle vuosikymmenelle ja oli valmis muuntumaan. Vaikka öljyllä toimivat läm-
pölaitokset olivat sinällään toimiva ja helppo energiahuoltoratkaisu, taustalla kyti
silti ajatus öljyn polttamisen turhuudesta niin ympäristö- kuin aluetaloudellisessa
mielessä. Samaan aikaan myös laitteistoinvestoinnit olivat tulleet ajankohtaisik-
si: ensimmäisen sukupolven kaukolämpölaitokset olivat saavuttaneet uudis-
tusiän.

Tapaustutkimusten kautta hahmottuu siten suuri osa suomalaisen kaukoläm-
pöteknologian elinkaarta sekä erityisesti puupolttoaineiden kehityskaari sen si-
sällä. Tapausanalyysit sinänsä kohdentuvat eri tyyppisin tapahtumakulkuihin:
Alavuden ja Kangasalan tapauksissa tarkastelen kunnallista päätöksentekoa ja
sitä edeltävää julkista keskustelua, kun taas Kankaanpään ja  Tuupovaaran tapa-
ukset kohdentuvat uusien käytäntöjen ja teknologioiden rakentumiseen. Tarkas-
telun kohteena oleva toimintatilanne on tapauksesta riippuen siten joko julkinen
foorumi (päätöksenteko- tai suunnittelutilanne) tai tuotannollisten suhteiden
kenttä. Erosta johtuen myös tapausten aineistot poikkeavat toisistaan: kunnallista
päätöksentekoa analysoin argumentaatioketjujen kautta, koska kyseessä olivat
teknologiaa koskevat julkiset keskustelut, mutta tuotantokäytäntöjen tarkastelu
perustui toiminnan kuvauksiin. Esittelen seuraavassa tarkemmin kunkin tapauk-
sen osalta kerätyt aineistot sekä aineiston analyysimetodit.

Polttoaineen vaihtaminen Alavuden lämpölaitokseen

Alavuden tapausanalyysi kohdentui päätöksentekotilanteen toiminnallisten suh-
teiden järjestymiseen lämpölaitoksen investointia ja polttoaineen vaihtamista
koskevassa kiistassa vuonna 1993. Tavoitteeni oli selvittää, mikä teki mahdolli-
seksi polttoaineen vaihtamisen lämpölaitoksessa, jonka öljyllä toimiva laitteisto
oli suhteellisen uusi ja toimiva. Tapaustutkimusta varten keräsin paikallislehti
Viiskunnasta sanomalehtiaineiston, joka koostuu yhteensä 19 lämpölaitoksen
polttoainetta koskevasta uutis- ja mielipidekirjoituksesta vuodelta 1993. Sano-
malehtiaineistosta nousivat esiin kiistan keskeiset argumentit ja vaiheet. Lisäksi
kokosin kunnallista päätöksentekoa koskevat dokumentit (kolme kaupunginval-
tuuston pöytäkirjaa, lämpöyhtiön hallituksen kokouspöytäkirja sekä yhteensä
kolme Kunnallis- ja Kaupunkiliiton antamaa lausuntoa) sekä investointia koske-
vat taloudelliset laskelmat (kaksi konsultilla teetettyä kustannus-hyöty –laskel-
maa sekä arvio aluetaloudellisista hyödyistä). Nämä dokumentit täydensivät ai-
neistoa taloudelliseen kustannus-hyötylaskentaan liittyvän argumentoinnin osal-
ta.
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Kirjallisen aineiston lisäksi haastattelin vuonna 1998 neljää päätöksenteossa
mukana ollutta tai muuten energiantuotantotoimintaan kytkeytyvää henkilöä.
Teemahaastattelujen avulla selvitin Alavuden lämpöhuollon historialliset kehi-
tysvaiheet. Tätä haastatteluaineistoa käytin taustoittavana ja täsmentävänä läh-
teenä: sen avulla paikansin polttoainekiistan merkityksen ja taustat paikkakunnan
lämpöhuollon kehityskulussa.

Tapausaineiston analyysi on kaksiosainen. Lähdin liikkeelle keskustelun ar-
gumentaatioketjuista, joita erittelin vastakohta-avaruus -käsitteen avulla. Vasta-
kohta-avaruudet muodostuvat vastakohtapareista, jotka jäsentävät merkityk-
senantoprosessia, tuottavat kriteerejä mielekkäille kysymyksenasetteluille ja pe-
rustelevat näkökulmia rajaamalla ennakko-olettamusten piirin tietyllä tavalla
(Garfinkel 1981). Polttoainekysymyksen vastakohta-avaruudet muodostivat pe-
rustan erilaisille tulkintakehikoille, liiketaloudelliselle ja kokonaistaloudelliselle
tulkinnalle energiahuollon ja polttoainekysymyksen päätösvaihtoehdoista. Ne
määrittelivät esitettyjen argumenttien pätevyyden rajat ja sen, millaisten oletta-
musten vallitessa ne ovat mielekkäitä.

Vastakohta-avaruuksien tunnistaminen on sukua erilaisille kehysanalyysime-
netelmille, kuten teknologisten kehysten analyysille, jonka avulla voidaan tar-
kastella teknologian tulkinnallista joustavuutta (ks. Bijker 1995, 123). Teknolo-
giaa tarkastellaan tällöin diskursiivisina rakennelmina, jotka tuottavat jaettuja
käsityksiä tekniikasta ja sen ominaisuuksista, toimivuudesta, käyttökelpoisuu-
desta ja hyödyllisyydestä. Vastakohta-avaruuden käsitteen perusperiaate on sa-
ma. Se on kuitenkin kehysanalyysiä perustavampi ja joustavampi, sillä se ei si-
toudu tiukasti tekniikkaan itseensä, vaan mahdollistaa myös muiden näkökulmi-
en huomioimisen. Alavuden tapauksessa tämä on tärkeää, sillä argumentaatio
kohdentui ensisijaisesti investoinnin taloudellisen mielekkyyden arviointiin ja
sitä kautta tekniikan mielekkyyteen.

Tulkintakehysten lisäksi erittelin lämpöhuollon käytäntöjä, joihin argumen-
taatio nojasi, sillä halusin myös selvittää argumenttien ja niitä tukevien tulkinta-
kehysten vahvuussuhteiden muodostumista. Pelkän kehysanalyysin avulla ei voi
tehdä päätelmiä siitä, miksi jokin tietty vastakohta-avaruus vakiintuu päätöksen-
teon pohjaksi ja muut vaihtoehdot hylätään. Selvitin lämpöhuoltoon liittyvät
keskeiset informaatio, raha- ja materiavirrat ja kuvasin niiden pohjalta paikalli-
sen lämpöhuollon keskeisen toiminnallisen kentän. Tämän kentän vuorovaiku-
tussuhteiden stabiloitumista analysoin tarkastelemalla investointipäätökseen liit-
tyvien taloudellisten laskelmien toiminnallisuutta. Seurasin laskelmia eri kon-
teksteissa ja erittelin sitä, ketkä laskelmia tuottivat ja tulkitsivat ja miten ne vai-
kuttivat muiden toimijoiden asemiin ja toimintaan päätöksentekotilanteessa. Tä-
mä toimijaverkkolähestymistapaan perustuva analyysi on julkaistu myös toi-
saalla (Åkerman & Peltola 2006).
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Turpeen kaasutuslaitoksen rakentaminen Kankaanpäähän

Kankaanpään turpeen kaasutuslaitoksen rakentaminen poikkeaa muista tapaus-
tutkimuksista eri tyyppisen lähtökohdan ja tavoitteidensa suhteen. Toisin kuin
esimerkiksi edellä Alavuden tapauksessa lähtökohtana ei ollut yksittäisen pai-
kallisen tapahtumakulun empiirinen analyysi, vaan tavoitteena oli verrata tiedon
tuottamista käytännönläheisessä teknologian soveltamisprosessissa (Kankaan-
pään kaasutuslaitos) ja tieteellisessä kontekstissa (luonnon pääoman käsite). Ar-
tikkeli II on kirjoitettu yhdessä Maria Åkermanin kanssa, jonka tutkimukseen
jälkimmäinen prosessikuvaus perustuu. Lähtökohtana oli oletus, että tiedon tuo-
tannon prosessit ovat näissä hyvin erilaisissa tapauksissa käsitteellisesti tulkittui-
na samankaltaisia ja että tieto ei ole luonteeltaan pysyvää, vaan kytkeytyy ajalli-
siin mittakaavoihin ja sosiaalisiin sidoksiin.

Kankaanpään tapauskuvauksen keskiössä oli uuden prototyyppiteknologian
käyttöönotto ja sen mahdollistaneet tekijät kunnallisessa energiahuollossa. Ana-
lyysi perustuu teknisen objektin seuraamiseen eri konteksteissa: tutkimus- ja
kehitystyössä, yritystoiminnassa ja kunnallisessa päätöksenteossa. Tein vuonna
1998 kuusi teemahaastattelua energiahuollon parissa toimiville henkilöille.
Haastattelut koskivat paikkakunnan energiahuollon kehityskulkua yleensä sekä
erityisesti kaasutuslaitoksen rakentamiseen liittyviä tapahtumia ja hankkeessa
mukana olleiden näkemyksiä siitä. Haastatteluiden lisäksi selvitin, mitä paikal-
lislehdessä kirjoitettiin kaasutuslaitoksen perustamisesta (paikallislehtiaineisto
käsittää kymmenen Kankaanpään Seudun uutiskirjoitusta vuodelta 1980) ja mi-
ten kaupungin hallinnossa käsiteltiin asiaa (päätöksentekodokumentit sisältävät
neljä kaupunginhallituksen pöytäkirjaa vuosilta 1979-80). Lisäksi hankin käsiini
paikallisen yrittäjän laatiman turpeen kaasutusta koskevan väitöskirjan.

Analyysini perustui päätöksenteon kuluessa esiintyneiden tietoväittämien
identifioimiseen ja niiden kontekstin erittelyyn: miten ne suhteutuivat muihin
väitteisiin, toiminnallisiin tavoitteisiin, ongelmiin, yleisiin skeemoihin ja ajatte-
lutapoihin. Esimerkiksi keskustelussa esiintynyt väite energiasta julkishyödyk-
keenä oli yleisluonteinen, kunnalliseen energiahuoltoon liittyvä väittämä, jonka
merkitys sai uuden ulottuvuuden, kun se kytkettiin väitteeseen energiahuollon
omavaraisuuden välttämättömyydestä uudessa kansainvälisessä öljymarkkinati-
lanteessa ja tieteellisesti todennettuun argumenttiin kiinteiden polttoaineiden
tehokkaasta hyödyntämisestä kaasuttamisen avulla. Lähtökohtana oli toimijaver-
kon analyysi: tietoväittämien sisällön sijaan erittelin toiminnallisia suhteita, joi-
hin tietoväittämät osallistuivat ja joita ne tuottivat ja ylläpitivät (ks. Callon &
Latour 1981). Nämä toiminnalliset suhteet liittyivät esimerkiksi paikallistalou-
teen ja kunnan tavoitteisiin.

Sijoituspaikkakiista Kangasalla

Kangasalan tapaus kohdentuu Alavuden tapaan kunnalliseen päätöksentekoti-
lanteeseen ja lämpöhuollon toimijoiden välisten asetelmien rakentumiseen. Ta-
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voitteeni oli selvittää, miksi Kangasalla päädyttiin polttoainevaihtoehtoon (maa-
kaasuun), jota paikkakunnalla ei päätöksentekohetkellä ollut saatavilla. Tarkkai-
len erityisesti yhtä vahvaa toimijaa – Kangasalan Kuohunharjua – toimijoiden ja
käytäntöjen verkostona, joka vaikutti oleellisesti lämpöhuollon toimintamahdol-
lisuuksien muotoutumiseen paikkakunnalla.

Kaukolämpölaitoksen sijoituspaikkakiistaa koskeva tapausanalyysi perustuu
paikallislehtiaineistoon. Keräsin Kangasalan Sanomista 27 kaukolämpötoimin-
taa koskevaa uutis- ja mielipidekirjoitusta vuosilta 1981-88. Ajanjakso alkaa
kunnallisen kaukolämpötoiminnan käynnistämisestä ja päättyy kiinteän, maakaa-
sulla toimivan polttolaitoksen rakentamiseen. Energiahuollon murroskohdaksi
osoittautui polttoaineen vaihtaminen öljystä maakaasuun ja tapausanalyysin ta-
voitteena oli eritellä tämän muutoksen syitä. Selvitin päätöksen taustoja teema-
haastatteluin (kuusi haastattelua vuonna 1998, joihin osallistuivat energiahuollon
kanssa tekemisissä olleet henkilöt). Haastatteluiden perusteella valitsin tarkem-
man analyysin kohteeksi vuonna 1983 tapahtuneen sijoituspaikkakiistan, joka
päättyi umpikujaan öljyllä toimivan kaukolämpöratkaisun kannalta.

Sijoituspaikkakiistan analyysi perustui 8 paikallislehdessä vuonna 1983 jul-
kaistuun lämpölaitoksen sijoittamista koskevaan kirjoitukseen. Lisäksi täydensin
aineistoa Kangasalan paikallista kulttuurihistoriaa ja matkailukäytäntöjä koske-
valla kirjallisella aineistolla (paikallishistoriikit ja matkailuoppaat). Tämän ai-
neiston avulla paikansin sijoituspaikkakiistassa keskeisen harjualueen kulttuuri-
historiallisen merkityksen ja identifioin käytännöt, joiden kautta harjualue nousi
osaksi sijoituspaikkakiistaa.

Sijoituspaikkakiistan analyysi oli kaksivaiheinen. Jäsensin aluksi kiistassa
tuotettuja tilannekuvauksia: millaiset erilaiset määritelmät sijoituspaikkapäätök-
sestä, sen kohteena olevasta lämpölaitoksesta, toiminnan seurauksista ja päätöstä
tekevistä toimijoista kilpailivat esitetyissä argumenteissa. Analyysivälineenä
käytin toimijaverkkojen analyysissä käytettyä välittäjän käsitettä (Callon 1986).
Koska välittäjät määrittelevät toimijoiden välisiä suhteita ja tätä kautta toiminta-
mahdollisuuksia, jäljitin niiden avulla päätöksentekotilanteen rakentumista: mil-
lainen päätöksenteon kohde lämpölaitos on, mitkä ovat sen keskeiset ominaisuu-
det sijoituspäätöksen kannalta ja millaiset ovat suunnittelun kohteena olevan
tilan keskeiset parametrit. Välittäjien avulla tarkastelin myös päätöksenteon toi-
mivallan ja toimijoiden määrittymistä.

Kiistatilanteen erittelyn jälkeen keskityin analysoimaan päätöksentekotilan-
teen stabiloitumista. Tässä vaiheessa analyysini kohdentui vahvimmaksi välittä-
jäksi osoittautuneen Kangasalan Kuohunharjun symbolisen ja kulttuurisen mer-
kityksen ja paikallisten toiminnallisten suhteiden vuorovaikutukseen. Tarkastelin
välittävän elementin syntyhistoriaa sekä kulttuurisia, historiallisia ja arkisia käy-
täntöjä, jotka kytkivät symbolin osaksi lämpöhuollon ongelmanasetteluja.
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Tuupovaaran energiaosuuskunta ja puuenergian uudet
tuotantoverkostot

Tapaustutkimus Tuupovaaran energiaosuuskunnasta (artikkeli V) keskittyy uu-
den taloudellisen toimintamuodon syntymiseen vakiintuneiden yksityismetsäta-
louden harjoittamisen muotojen rinnalle. Tuupovaaran tapaus valikoitui tarkas-
telun kohteeksi siksi, että se kuvastaa uusien käytäntöjen kehittymisen ja laaje-
nemisen vaihetta, jossa osuuskuntatoiminnan malli leviää Länsi-Suomesta itään
ja muualle Suomeen. Tavoitteeni oli selvittää, miten tällaiselle uusosuuskunta-
toiminnalle alkoi syntyä tilaa metsätaloudessa ja energiantuotannossa. Koska
kysymys on erityisesti metsätalouden tuotannollisten suhteiden muuntumisesta,
tarkkailen tapaustutkimuksen avulla erityisesti mikrotason prosesseja, joiden
kautta metsänomistajan ja metsän välinen suhde muuntui ja kerrostui.

Tapaukseen liittyviä paikallisen ja laajemman tason kerrostumia on analy-
soitu myös artikkelissa IV, jossa vertaan toisiinsa kolmea erimittakaavaista puu-
energian tuotantoketjua. Kullakin tasolla, teollisessa puuenergian tuotantoketjus-
sa, kaupunkivoimalan ympärille muodostuneessa toimitusketjussa sekä paikalli-
sissa lämpölaitoksissa hyödynnetään periaatteessa samaa metsäresurssiperustaa,
mutta toiminnan organisoimisen tavasta johtuen puuenergian teknologia, sekä
laitteistojen että osaamisen osalta, muotoutuu niissä hyvin erilaiseksi. Metsäva-
rojen käyttöön liittyvästä näkökulmasta käsittelen Tuupovaaran energiaosuus-
kuntaa lisäksi erillisessä artikkelissa (Åkerman et al. 2007).

Tapausanalyysi Tuupovaaran energiaosuuskunnan perustamisesta ja vakiin-
tumisesta nojaa teemahaastatteluaineistoon sekä muuhun materiaaliin, jonka
avulla kuvasin yrityksen toimintahistoriaa ja –tapaa. Haastattelin vuonna 2003
osuuskunnan puheenjohtajaa, Tuupovaaran kunnan edustajaa sekä Pohjois-
Karjalan metsäkeskuksen puuenergianeuvojaa, jotka olivat aktiivisesti mukana
osuuskunnan perustamisvaiheessa. Pyysin haastateltavia kuvaamaan osuuskun-
nan perustamisen vaiheita sekä toimintakäytäntöjä ja toiminnan edellytyksiä.
Kirjallinen aineisto koostuu osuuskunnan itsensä tuottamasta materiaalista (vuo-
sikertomukset 1997-2000, esite ja kotisivut), media-aineistosta (paikallislehti
Pogostan Sanomat 1996-2003, 14 uutiskirjoitusta, YLE 1997, tv-ohjelman käsi-
kirjoitus) sekä energiapolitiikan toimijoiden tuottamasta materiaalista (Tuupo-
vaaran energiaosuuskuntaa koskevat esitteet, lehtiartikkelit ja raportit, yhteensä 4
kpl). Tämän aineiston avulla selvitin, miten osuuskunnan toiminta vakiintui
osaksi erilaisia toimintakonteksteja.

Analysoin aineistoa seuraamalla osuuskuntaa erilaisissa sosio-taloudellisissa
konteksteissa, joihin se historiansa aikana siirtyi. Kuvasin paikallisen energia-
huollon toimintakentän muodostumista sekä Tuupovaaran metsissä että suhteessa
laajempiin metsäpolitiikan ja energiapolitiikan toimintakenttiin analysoimalla,
mitkä eri tekijät ja toimijat alkoivat toimia yhdessä eri toimintatilanteissa. Tun-
nistamalla toimintaa välittävät elementit (Callon 1986), jäsensin eri toiminta-
kenttien välisiä vuorovaikutuksia, jotka mahdollistivat paikallisen toiminnan
organisoitumisen.
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Tapaustutkimuksesta tutkimusmenetelmänä

Tapaustutkimus on yhteiskuntatieteissä yleinen lähestymistapa. Sen perimmäiset
lähtökohdat voidaan kuitenkin ymmärtää hyvin monin eri tavoin, joten on tärke-
ää selvittää, mitä sillä tarkoitan tässä työssä ja minkälaisesta perinteestä tapaus-
käsitykseni nousee. Periaatteessa tapaustutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa
erityisistä paikkaan ja aikaan sidotuista olosuhteista, ilmiöistä, prosesseista, mer-
kityksistä ja tiedosta. Tieteellisessä mielessä tapaus ei ole kuitenkaan kiinnostava
paikallisena omalaatuisuutena, vaan tapaustutkimuksen juoni rakentuu aina pai-
kallisen ja sen ympärillä olevan laajemman kontekstin väliselle suhteelle. Ilmiöi-
den erityislaatuisuuden suhde yleisiin prosesseihin ja kehityskulkuihin onkin
jatkuvan keskustelun kohteena niin tapaustutkimusta koskevassa menetelmäkir-
jallisuudessa kuin aika ajoin myös tutkittavia ilmiöitä itseään koskevissa kes-
kusteluissa.

Oma ymmärrykseni empiirisistä tapauksista, niiden tehtävistä ja suhteesta kä-
sitteellisiin ja yleisluontoisiin jäsennyksiin on muuttunut tutkimuksen kuluessa.
Ymmärrys koskee erityisesti sitä, onko tapaus empiirisesti vai käsitteellisesti
rajautuva tai määrittyykö tapaus erityisenä, tutkimusprosessiin liittyvänä vai
yleisenä, yksittäisen tutkimusprosessin ulkopuolisena kategoriana (ks. Ragin
1992). Tutkimusprosessin kuluessa olen joutunut luopumaan valmiista tapaus-
rajauksista ja huomaamaan, että tapaukset sittenkin rakentuvat vasta tutkimuksen
kuluessa. Tapaukset ovat myös muotoutuneet enenevässä määrin käsitteiden,
eivät pelkästään empiirisen sisällön kautta. Tätä kuvastaa sekin, että jotkut ta-
pauksistani ovat mahdollistaneet useampien, eri näkökulmista kirjoitettujen ar-
tikkelien laatimisen. Samalla kun ymmärrys tapausten tehtävästä tutkimuksessa-
ni on kehittynyt, olen myös kyennyt artikuloimaan niitä kysymyksiä, joihin ta-
paustutkimukseni antavat vastauksia.

Tutkimukseni empiiristen tapausten valinnan lähtökohtana oli jo lisensiaatti-
tutkimustani varten kerätty kahdeksan kunnan energiahuollon historiaa kartoitta-
vien kehityspolkujen kuvaus. Näistä kahdeksasta kunnasta tähän työhön vali-
koitui kolme (Alavus, Kangasala ja Kankaanpää). Tutkimuksen alkuvaiheessa
tapaukset jäsentyivät mielessäni lähinnä tutkimuksen empiirisiksi kohteiksi, joi-
den rajat oli valmiiksi määritelty erilaisten hallinnollisten (kuntarajat) ja toimin-
nallisten (energiahuoltosektori, yritykset) konventioiden kautta. Aloitin mainit-
tujen kolmen tapauksen, kuten myös myöhemmässä vaiheessa tutkimukseen mu-
kaan tulleen Tuupovaaran tapauksen, analyysin tarkastelemalla aineiston avulla
dokumentoitujen tapahtumakulkujen omintakeisia erityispiirteitä. Esimerkiksi
Tuupovaaran tapauksessa erittelin tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet lämpöosuus-
kunnan syntyyn ja arvioin sitä, miten nämä tekijät poikkeavat muiden vastaavien
osuuskuntien syntyprosesseista. Havaitsin muun muassa, että Itä-Suomessa si-
jaitsevassa Tuupovaarassa lämpöyritystoiminta kytkeytyi tiukemmin metsätalou-
den mekanismeihin kuin sellaisissa, pääasiassa eteläsuomalaisissa osuuskunnis-
sa, joissa on mukana monipuolisen yrittäjätaustan omaavia henkilöitä (ks. Åker-
man & Jänis 2005).
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Konventioihin perustuva tapausten rajaus osoittautui analyysin kuluessa kui-
tenkin ongelmalliseksi. Koin ettei tapausten sisällön erittely (”täällä tapahtui näin
ja tuolla noin”) vienyt analyysiäni eteenpäin. Tapausten toistuvuudessa pitäyty-
minen ja empiirisen kontekstin vaihteluun juuttuminen voivatkin johtaa siihen,
että ”oireiden kuvailusta ja niiden frekvenssin määrittelystä” tulee merkittävämpi
tavoite kuin syvemmästä tapauksiin liittyvän problematiikan ymmärtämisestä
(Flyvbjerg 2001, 78). Asian kääntöpuolena on, että esimerkin voimaan voi olla
vaikea luottaa, jos ei ymmärrä mikä siinä on erityispiirteiden vaihtelun lisäksi
merkittävää.

Ryhdyinkin pohtimaan sitä, miten muutoin tapausten sisältöä voisi jäsentää.
Tuupovaaran tapauksen kohdalla avainkysymykseksi nousi, miten voisin ym-
märtää sitä, mitä metsänomistajat tekevät kun he lämmittävät kunnan kiinteistö-
jä. Tärkeä oivallus oli, että metsänomistajien lämpöyritystoiminta on vaihtoeh-
toinen yksityismetsätalouden tuotantomuoto. Tähän oivallukseen päätyminen
edellytti mainitsemaani havaintoa siitä, että Tuupovaarassa metsätalouden rooli
oli korostuneesti esillä ja toiseksi perehtymistä yksityismetsätaloutta koskevaan
tutkimukseen. Tulkintani vaihtoehtoisesta tuotantotavasta perustui näkemyksiin
siitä, että metsätalouden instituutiot ja rakenteet ohjaavat hyvin voimakkaasti
metsänomistajia arvopuun tuotantoon teollisia prosesseja varten (Jokinen 2004).
Tämä arvio puolestaan avasi eteeni kysymyksiä arvopuun tuotannolle vaihtoeh-
toisten tuotantomuotojen, kuten puuenergian, syntymekanismeista.

Kysymys uuden tuotantotavan syntymekanismeista kytkeytyi edelleen yhteen
yhteiskuntatieteellisen teknologiatutkimuksen käsitteiden kanssa. Niiden avulla
purin auki energiantuotantoon liittyviä suhteita: paikallisen toiminnan materiaali-
sia, teknisiä ja käytäntöihin sidottuja ehtoja. Oivallukseni tapauksen merkityk-
sestä perustui siten empiiristen havaintojen liittämiseen yhteen uudenlaisten,
käsitteellisten ilmiömaailmojen kanssa (ks. Walton 1992, 126). Toisin sanoen
irrotin paikallisen toiminnan energiahuollon kontekstistaan ja siirsin sen ensin
osaksi metsätalouden suhteiden kenttää. Lisäksi siirsin paikalliset havainnot teo-
rian kentälle. Näin tutkimusprosessin kuluessa käsitteellisen ja empiirisen sekä
yleisen ja erityisen roolit ja painoarvo muuttuivat.

Tapausten käsitteellinen jäsentyminen liittyy myös kysymykseen siitä, mitä
tapauksesta voidaan oppia yleisemmällä tasolla. Yleistämisen mahdollisuus
syntyy erilaisten analogioiden avulla eli verrattaessa tapauskuvauksia keskenään
tai tarkastelemalla tapausta suhteessa johonkin käsitteelliseen malliin (Walton
1992, Haila & Dyke 2006). Olen kuvannut empiirisiä tapahtumakulkuja käsittei-
den avulla, jotka olen ”lainannut” muista tapauksista. Tulkitsen esimerkiksi
omaa empiriaani Michel Callonin (1986) kampasimpukoiden tutkimusta käsitte-
levän tapaustutkimuksen käsitteistön avulla ja sovellan hänen ajatustaan toimin-
nallisia suhteita välittävistä elementeistä. Tällaisten käsitteiden avulla syntyy
rinnastuksia, joiden kautta olen tunnistanut ja eritellyt päätöksentekoprosessien
ja toiminnan dynamiikan piirteitä.

Käsitteelliset rinnastukset avaavat erilaisia näkökulmia empiirisiin tapahtu-
miin. Esimerkiksi tähän työhön mukaan valitsemassani artikkelissa V tarkastelen
Tuupovaaran energiaosuuskuntaa tapauksena siitä, miten paikallinen toiminta-
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avaruus syntyy paikallisten toiminnallisten suhteiden ja kansallisten politiikan
käytäntöjen välittämänä. Tuupovaaran tapaus on kuitenkin mahdollistanut myös
metsätalouden uudistumisen mekanismien tarkastelun (Åkerman et al. 2007).
Tällöin keskeinen käsitteellinen rinnastus on syntynyt tuotantojärjestelmien stan-
dardien ja niiden käytännöllisen ja diskursiivisen joustavuuden kautta.

Tapausanalyysieni tavoitteena ei siten enää loppuvaiheessaan ollut hakea sa-
mankaltaisuuksia tai erilaisuutta eri paikkakuntien välillä. Tapaukseni eivät
myöskään ole edustavia suhteessa johonkin määrättyyn empiiriseen samankal-
taisten luokkaan, kuten ”kunnallisiin energiahuollon yksiköihin”. Valmiiden ra-
jausten sijaan jouduin rajaamaan tapaukset uudelleen. Esimerkiksi Alavuden,
Kangasalan ja Kankaanpään energiahuoltohistorioista varsinaisiksi tapauksiksi
nousivat ajallisesti hyvin tiukasti rajatut prosessit: Alavuden vuoden 1993 poltto-
ainekiista, Kangasalan vuoden 1983 sijoituspaikkakiista ja Kankaanpäässä noin
vuoden kestänyt suunnittelu- ja päätöksentekojakso 70- ja 80-lukujen taitteessa.
Vaikka tapausten aineisto rajautui ajallisesti näihin ajankohtiin, käsitteellisen
tarkastelun myötä tapaustutkimusten ajallinen horisontti on paikoin alkuperäistä
laajempi. Esimerkiksi Kangasalan tapauksen analyysissä olen joutunut huomi-
oimaan sijoituspaikkakiistaa satakunta vuotta aikaisempia tapahtumia.

Tapausten roolin pohtiminen on auttanut koko tutkimuksen näkökulmasta il-
maisemaan sen, mistä tapaukset ovat tapauksia. Teknologiatutkimuksen tapaus-
tutkimukset ovat yleensä olleet luonteeltaan kohteena olevan teknologian yhteis-
kunnallisen tai poliittisen luonteen osoittavia (Barry 2001, 12). Oma tutkimukse-
ni ei rajaudu mihinkään tiettyyn teknologiaan ja tapaukset kohdistuvat pikem-
minkin yhteiskunnallisiin prosesseihin, joihin erilaiset teknologiat osallistuvat.
Vaikka prosessit suurimmassa osassa tapauksia tapahtuvat tietyillä paikkakun-
nilla, tapaukset eivät ole esimerkkejä, jotka paljastavat laajempien prosessien
olemassaolon tai lopputuloksen paikallisessa tilanteessa. Niiden tehtävänä on
nimenomaan auttaa ymmärtämään ympäristöpoliittisia prosesseja teknologian
luomien aktiivisten toiminnallisten suhteiden erityispiirteistä käsin.

Edellä kirjoitetun tarkoitus ei ole niinkään osoittaa, että olen hylännyt kon-
ventioihin perustuvan tapauskäsityksen ja ilmiöiden kontekstien erittelyn ta-
paustutkimuksen metodina ja siirtynyt laatimaan käsitteellisesti jäsentyneitä ta-
pauskuvauksia. Pikemminkin haluan tuoda esiin sen, että tutkimusprosessini on
sisältänyt useita erilaisia ”tapaustyyppejä” ja itse lopputulos on syntynyt näiden
vuorovaikutuksesta. Tapauksen tehtävät tutkimuksessani ovat siis vaihdelleet
tutkimuksen vaiheen ja tarpeiden mukaan sekä oman ymmärrykseni kasvaessa.
Koska työ on ollut luonteeltaan teknologian poliittisia rooleja kartoittava, on
oppimisprosessin käynnistymisen kannalta ollut tärkeää, että olen lähtenyt liik-
keelle konventioihin sidotusta perusasetelmasta: laajemman vertailevan aineiston
läpikäyminen on osaltaan auttanut kohdentamaan tarkastelua olennaisiin kysy-
myksiin.
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Teoreettiset lähtökohdat

Työn teoreettiset lähtökohdat ovat kahdessa erillisessä tutkimustraditiossa, yh-
teiskuntatieteellisessä teknologiatutkimuksessa sekä politiikan tutkimuksessa.
Niiden välille syntyy yhteys kummankin piirissä kehittyneistä viimeaikaisista
käsitteellisistä innovaatioista ja lähestymistavoista: hyödynnän yhteiskunnallisen
teknologiatutkimuksen piirissä muodostunutta ajatusta teknologiasta performa-
tiivisina vuorovaikutusprosesseina sekä toisaalta politiikan tutkimuksen näkö-
kulmaa, joka korostaa politiikan käytännöllistä ulottuvuutta. Teknologiatutki-
muksen tarjoamia näkökulmia ja käsitteitä olen käyttänyt tapausten analyysissa.
Politiikan tutkimuksen uudempia näkökulmia hyödynnän puolestaan tässä yh-
teenvedossa viedäkseni tapausanalyysien tulkintaa eteenpäin ja arvioidakseni
teknologian merkitystä ympäristöpolitiikassa.

Esittelen tässä jaksossa tarkemmin nämä teoreettiset taustat sekä käyttämäni
keskeiset käsitteet. Tarkastelen aluksi teknologiatutkimusta kolmesta eri näkö-
kulmasta. Ensimmäisenä esittelen teknologian performatiivisuuden lähestymis-
tapana, joka nostaa tutkimuksen keskiöön käytännöt ja toiminnan. Tavoitteeni on
kuvata toimijaverkkoteoreettisen lähestymistavan ympärillä käytyä keskustelua
ja sen kehittymistä teoreettisena ja metodologisena tutkimusotteena sekä osoittaa
lähestymistavan keskeiset yhtymäkohdat tämän tutkimuksen kanssa. Toimija-
verkkoteoriasta käytyyn keskusteluun on suodattunut aineksia konstruktionis-
mista, materiaalisesta semiotiikasta, symbolisesta interaktionismista sekä femi-
nistisestä teknologiatutkimuksesta, joten on selvää, että se ei muodosta yhte-
näistä teoreettista rakennelmaa, vaan se on kaksikymmenvuotisen olemassaolon-
sa aikana kehittynyt niin, että voidaan Elovaaran (2004) tavoin puhua jopa eri
versioista (Actor-network theory ja Actor-network theory and after). Lisäksi sitä
on sovellettu hyvin eri tyyppisten tieteenalojen piirissä.

Toimijaverkkoteoriaan liittyvän keskustelun jälkeen kappaleessa Materiaali-
nen semiotiikka ja analyysin poliittinen tyyli pohdin diskursiivisten käytäntöjen
suhdetta politiikan materiaaliseen perustaan. Pohdiskelun lähtökohtana on tutki-
musprosessin kuluessa esiin noussut dilemma, joka koski tutkimusaineistojen ja
tutkimuskysymyksen yhteen sopivuutta. Tutkittaessa poliittisia prosesseja tutki-
musaineistot kohdistuvat usein, kuten tämänkin tutkimuksen tapaustutkimuksis-
sa, argumentaatioon ja määrittelykamppailuihin. Tästä herää kysymys, miten
diskursiivisten aineistojen avulla voidaan tutkia käytäntöjä. Kolmanneksi käsit-
telen teknologiaa koskevia yhteiskunnallisia näkemyksiä ja niiden suhdetta tek-
nologiatutkimuksen teoreettiseen kehikkoon. Tässä yhteydessä artikuloin myös
tämän tutkimuksen poliittisen tavoitteen.



30

Lopuksi kappaleessa Teknologia ja politiikan käytännöt esittelen politiikan
käytäntöihin pureutuvaa keskustelua ja nostan esiin tämän politiikan tutkimuksen
uuden suunnan ja teknologiatutkimuksen yhtymäkohtia.

Teknologian performatiivisuus

Teknologian tarkastelu yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti konstruoituneena tun-
tui 80-luvulta lähtien avaavan yhteiskuntatieteelliseen teknologiatutkimukseen
jännittäviä näkökulmia: teknologian syntyprosessia ryhdyttiin jäsentämään so-
siologisesti relevantista näkökulmasta. Lukuisat tapaustutkimukset ovat todista-
neet teknologian olevan yhteiskunnalliseen kontekstiinsa sidottu ilmiö (ks. esim.
MacKenzie & Wajcman 1999, Bijker & Law 1992, Bijker 1995). Näissä tutki-
muksissa on pyritty osoittamaan, että teknologian kehitystä määräävät teknologi-
set tulkinnat ja ongelmanmäärittelyt, ei niinkään tieteellisen tiedon kumuloitumi-
nen. Vaikka periaatteessa insinöörit hyödyntävät tieteellistä tietoa ratkaistessaan
ongelmia, vähintäänkin yhtä olennaista on se, millaisia ongelmia he pitävät olen-
naisina.

Tämä näkökulma auttoi ymmärtämään niin tieteen ja teknologian kehittymi-
seen liittyviä käytännöllisiä ongelmia kuin modernin yhteiskunnan teknis-
tieteellistä perustaa laajemminkin. Sittemmin tätä näkökulmaa on ryhdytty arvi-
oimaan kriittisemmin (esim. Latour 2004). Ensinnäkin teknologian sosiaalinen
selittäminen on koettu ohueksi tutkimusstrategiaksi, sillä prosessit, joiden kautta
teknologia kietoutuu yhteiskuntaan ovat monimutkaisempia kuin syy-seuraus –
suhde sosiaalisten tai taloudellisten intressien ja tekniikan muodon välillä (Hinch-
liffe 1996). Kriitikoiden mukaan teknologia ei ole vain eri perspektiiveistä käsin
tehtyjen kilpailevien tulkintojen kohde, vaan sillä voi olla muitakin rooleja (Mol
1999, 76). Kritiikin ensimmäisessä vaiheessa teknologian konstruoituminen näh-
tiinkin prosessina, johon myös fyysiset artefaktit osallistuivat. Tästä syystä kriit-
tistä näkökulmaa on kutsuttu myös  “materiaaliseksi” (Landström 1998, 14-15)
tai “artefaktuaaliseksi konstruktivismiksi“ (Demeritt 1998, 175-176). Toimija-
verkkoteoria on yksi keskeisimmistä tätä näkökulmaa edustavista lähestymista-
voista3.

Toisessa vaiheessa kritiikki kohdistui myös itse konstruktion metaforaan. Sen
selitysvoimaa on arvioitu uudestaan liian yksinkertaisten kollektiivisen toimin-
nan luonnetta koskevien olettamusten vuoksi. Teknologian konstruoiminen viit-
taa nimittäin agenttiin, joka luo ympäristöään sekä kontrolloi omaa toimintaansa

                                                
3 Keskustelu toimijaverkkoteoreetikkojen ja sosiaalista konstruktionismia edustaneiden tek-

nologiatutkijoiden (SCOT, social construction of technology) ja tieteen sosiologien (SSK, social

studies of scientific knowledge) kesken äityi välillä varsin värikkääksi (ks. Bloor 1999, Latour

1999b, Collins & Yearley 1992, Callon & Latour 1992). Tähän keskusteluun ei ole tarkoituksen-

mukaista mennä syvemmälle, sillä työni kannalta merkittävämpi on toimijaverkkoteorian ympä-

rillä käyty myöhempi, verkostojen luonnetta koskeva keskustelu.
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(Latour 2004, 31). Kuitenkin teknologian ja tieteen tutkimus on täynnä esimerk-
kejä siitä, että teknologioiden kehittäminen on täynnä suurta epävarmuutta kehi-
tyksen suunnista. Näin ollen kuvan täysin prosessia hallitsevasta agentista täytyy
olla harhainen. Tämä pätee myös paikallisen energiahuollon kysymyksiin: usein
vasta jälkikäteen tehdyt ratkaisut näyttävät ”ainoilta mahdollisilta”. Yksinkertai-
nen polttoaineen valinta voi olla tulos monimutkaisesta neuvotteluprosessista,
jossa kukaan ei yksin määrää suuntaa.

Epävarmuutta ja monimutkaisia prosesseja on pyritty jäljittämään teknologi-
an performatiiviisuuden ja toiminnallisuuden kautta. Performatiivisuus viittaa
vuorovaikutusprosesseihin, joissa todellisuutta manipuloidaan erilaisten inter-
ventioiden kautta ja joiden tuloksena teknologiat saavat muotonsa (Mol 1999,
77; Law 1999, 4). Teknologiaa ei konstruktionismin tapaan nähdä vain kiistan-
alaisen tai sattumanvaraisen historiansa kautta, vaan sille tunnustetaan komplek-
sinen nykyisyys: hauras identiteetti, joka voi vaihdella (Mol 2002, 43).

Performatiivisissa prosesseissa ihmisille ja asioille luodaan ominaisuuksia ja
identiteettejä toiminnallisten kompetenssien delegoimisen ja vaihtamisen kautta
(Haraway 1992, 298, 2004). Juuri näin toimintakyky muodostuu. Hyvän esimer-
kin tarjoaa Hutchinsin (1995) seikkaperäinen analyysi laivan navigoimisen rutii-
neista ja käytännöistä. Navigointitaidon oppiminen perustuu siihen, että tarvitta-
va tieto ja taidot ovat osittain hajautuneena laivan fyysiseen rakenteeseen, vä-
lineistöön sekä miehistöön. Noviisi oppii suhteessa kokonaisuuteen eikä oppi-
misprosessi ole noviisin päänsisäinen prosessi. Hänen toimintakykynsä kasvaa
toimintaympäristön vuorovaikutussuhteista, joihin hän osallistuu.

Performatiivisuuden ydinajatus on, että vuorovaikutus tuottaa siihen osallis-
tuvat kohteet. Sitä kuvastavat Donna Harawayn (2004) käyttämät metaforat arte-
faktin ja ihmisen (kyborgi) tai ihmisen ja luonnon (seuralaislajit) yhteenkietou-
tumista. Ne ovat vertauskuvia toisiaan konstituoivista suhteista: esimerkiksi koi-
ra on enemmän kuin lemmikki – seuralaisena se ei sananmukaisesti ole yksin ja
irrallinen, vaan esiintyy ihmisen kanssa. Seuralaisuuden ydin on, että kump-
panukset muuntavat toisensa vuorovaikutuksen seurauksena: koira ei vain täytä
ihmisen odotuksia ja tarpeita, vaan myös tuottaa niitä. Tämä seuralaissuhteen
muuntuminen avaa uusia mahdollisuuksia, sillä keskinäinen vuorovaikutus ei
säily samanlaisena, vaan voi tuottaa yllätyksellisiä toimijoita. Metafora viittaa
siten teknokulttuurin prosesseihin, joissa taidot, käytännöt ja tieto syntyvät yhtä
aikaa inhimillisistä tarpeista, mutta myös inhimillisen kontrollin ulottumattomis-
sa.

Esimerkiksi työn johdannossa esiin nostamani excel-taulukko, jossa lasketaan
investoinnin kustannuksia ja hyötyjä, tuottaa tästä näkökulmasta laskentatekniik-
kaan kutoutunutta tietoa. Se, mitä se kertoo investoinnin kannattavuudesta, ei ole
sidoksissa pelkästään paikallisiin olosuhteisiin, vaan laajempaan, teoreettiseen ja
abstraktiin tietoperustaan. Laskelma ei kuitenkaan vain täytä laatijansa tiedontar-
vetta, vaan tuottaa samalla hänen kompetenssiaan ja auktoriteettiaan arvioida
investointia. Tiivistetysti ilmaistuna teknologian performatiivisuus tulee näky-
väksi tällaisten materiaalisten semioottisten suhteiden jäsentämisen avulla (Mol
& Mesman 1996, 429; Haraway 1992, 298; 2004; Akrich & Latour 1992). Tut-
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kimukseni menetelmällisenä ohjenuorana onkin eritellä siirtymiä toisiinsa kyt-
keytyneiden ja toisiaan tuottavien inhimillisten ja materiaalisten elementtien vä-
lisissä suhteissa.

Performatiivisuutta voidaan pitää käsitteenä, joka päivittää toimijaverkkoteo-
rian (Law 1999, 5). Laboratoriokäytäntöjä tarkastelevista tapaustutkimuksista
nousseena (esim. Latour 1987, 1988a, Latour & Woolgar 1979) toimijaverkko-
teoria on alkujaan tarkastellut tieteen tutkimusvälineinä käytettyjen ja sen sovel-
lutuksina syntyneiden teknologioiden suhdetta tieteelliseen tietoon4. Elovaara
(2004, 60) on eritellyt toimijaverkkoteoriaa soveltaneita tapaustutkimuksia ja
summannut lähestymistavan kehityksen seuraavalla tavalla: kiinnostus on siirty-
nyt järjestelmien vakaudesta epävakauteen, tavoitteeksi on tullut hahmottaa pel-
kistyneiden tilanteiden sijaan niiden kompleksisuutta ja kohteiksi on valittu on-
nistuneiden hankkeiden sijaan ristiriitaisia ja epävarmuustekijöitä sisältäviä pro-
sesseja. Samalla toimijaverkkoteoria on pyrkinyt irtautumaan teoriastatukses-
taan: pikemminkin kuin todellisuutta koskeva koherentti käsitteellinen kehys se
on näkökulma, joka herkistää tarkastelemaan todellisuuden materiaalisia ja käy-
tännöllisiä piirteitä.

Olen itse viehättynyt tähän toimijaverkkoteorian tapaan asettaa kysymyksiä
kohteena olevista ilmiöistä. Esimerkiksi teknisiin järjestelmiin rakentuva liikku-
mavara ei pelkisty kysymykseksi asenteista, tavoitteista tai arvovalinnoista, vaan
rakentuu toimijaverkkolähestymistavan avulla monipuoliseksi käytäntöihin si-
dotuksi asetelmaksi. Hyödynnän toimijaverkkoteorian tarjoamia käsitteitä sikäli,
kun ne auttavat jäsentämään materiaalisen todellisuuden piirteitä yhteiskunnal-
listen ja poliittisten prosessien perustana. Toimijaverkkoteorian käsitteet koh-
dentuvat sekä toimijoiden muodostumisen prosesseihin että verkostovuorovai-
kutuksen seurauksiin. Sen peruslähtökohta on, että toimintakyky ei ole toimijan
pysyvä ominaisuus, vaan määrittyy suhteessa toimijoiden muodostamiin koko-
naisuuksiin, joita on kutsuttu toimijaverkoiksi (esim. Callon 1986, Latour 1987,
1999a, 182, 308). Toimijaverkko on siten käsitteellinen väline jäsentää muutok-
sia toimintamahdollisuuksissa.

Muutokset ovat riippuvaisia vuorovaikutussuhteista, joille on toimijaverkko-
teorian mukaan ominaista kaksi piirrettä. Ensinnäkin, vuorovaikutus ei tapahdu
vain ihmisten välillä, vaan toimijaverkot ovat heterogeenisiä, myös ei-
inhimillisistä tekijöistä koostuvia. Toimijuuden peruskäsite on välittäjä (inter-
mediary element) (Callon 1986). Välittäjät määrittelevät toimijoiden välisiä
suhteita ja toimintamahdollisuuksia. Välittäjä voi olla fyysinen esine, mutta
myös esimerkiksi teoria, käsite, ihminen tai ryhmä. Suhde välittäjään määrää
toimijan position muihin toimijoihin nähden. Esimerkiksi sama henkilö voi toi-
mia useissa eri toimijapositioissa, jolloin toimijaa ei ole mielekästä tarkastella
ilman kytköksiä ympärillä oleviin asioihin ja ihmisiin.

                                                
4 Tiedettä käytäntöinä ovat lähestyneet toimijaverkkoteoreetikkojen lisäksi myös esimerkiksi

Andrew Pickering (1992, 1995), Ian Hacking (1992) ja Donna Haraway (1992, 2004). Mainitut

kirjoittajat ovat myös pohtineet suhdettaan toimijaverkkoteoriaan. Hyvän peruskäsityksen kes-

kustelusta saa esimerkiksi Don Ihden ja Evan Selingerin (2004) toimittamasta teoksesta.
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Toiseksi, välittäjät eivät ole vain toimijoiden muodostamien verkostojen si-
deainetta, vaan toimijuuden komponentti. Vuorovaikutus ei siis viittaa vain ele-
menttien välisiin rakenteellisiin kytköksiin, vaan vuorovaikutus muokkaa siihen
osallistuvia toimijoita. Tämä on myös performatiivisuuden ydin: toiminnan vai-
kutukset ylittävät toimijan, sillä tulokset eivät ole täysin toimijan kontrolloitavis-
sa (Lehtonen 2004, 193).

Hitchingsin (2003) analyysi pohjoislontoolaisten puutarhureiden ja puutarha-
kasvien välisistä suhteista on oivallinen kuvaus siitä, miten toimijat ja toiminnan
resurssit vaihtavat paikkaa keskinäisissä suhteissaan. Puutarhavisioitaan kuvates-
saan puutarhurit esiintyvät puutarhan suunnittelijoina. He myös aktiivisesti to-
teuttavat visioitaan valitsemalla ja siirtämällä kasveja. Puutarhurit kuitenkin pu-
huvat puutarhansa kasveista myös toisella tavalla. Hitchingsin esimerkki puutar-
hurista, joka kertoo päivittäin nousevansa aamuvarhaisella poistamaan etanat
kuunliljan lehdiltä, paljastaa miten puutarhuri toimiikin kasviensa toimeentulon
ja kasvun resurssina. Tavat kuvata ja jäsentää puutarhaelämää kertovat siis hyvin
erilaisista toiminnallisista positioista puutarhan sisällä ja siirtymistä näiden posi-
tioiden välillä, jolloin toiminta välittyy eri tavoin. Toimijaverkkolähestymistavan
etu onkin, että toimijuus ei pelkisty toimijan intentioihin.

Verkostodynamiikka mahdollistaa tilallisten mittakaavojen tarkastelun eli
esimerkiksi eri vahvuisten toimijoiden syntyprosessien tutkimisen. Toimijoiden
välisiä valtasuhteita jäsentävät mustan laatikon (Callon & Latour 1981) ja pa-
kollisen kulkupisteen (Callon 1986, Latour 1987, 159) käsitteet. Musta laatikko
viittaa prosessiin, joka tekee toimijoiden muodostumisen näkymättömäksi (La-
tour 1999a, 183). Se on eräänlainen autonomisena esiintyvä toimija, tekijä, arte-
fakti tai fakta, joka vaikuttaa ympäristöönsä ilman, että sen vaikutusta asetetaan
kyseenalaiseksi. Mustat laatikot voivat olla tulosta hyvin pitkästä historiallisesta
kehityksestä, jolloin niiden alkuperä ja sisältö ovat ikään kuin jääneet historian
hämärään. Niitä voidaan kuitenkin pyrkiä myös aktiivisesti luomaan poliittisissa
kamppailuissa (ks. Callon & Latour 1981). Mustat laatikot ovat siten eräänlaisia
todellisuutta vakioivia elementtejä.

Pakollisilla kulkupisteillä on myös todellisuutta järjestävä tehtävä. Niiden
avulla toimijat osoittavat yhteisiä tavoitteita ja pyrkivät ohjaamaan toimintaa
näiden suuntaan (Callon 1986). Esimerkiksi pääsykoekirja on portti opiskeluun,
mutta samalla se on tieteellinen performanssi, joka vaikuttaa tieteenalan kehitys-
suuntiin: se mobilisoi joukon liittolaisia ja resursseja – ansioituneita tieteenhar-
joittajia, teorioita, käsitteitä ja näkökulmia – jotka yhdessä muodostavat auktori-
teetin (Barnes 2001). Auktoriteetti taas määrittelee relevantteja keskusteluja ja
ongelmanasetteluita. Mikäli pakollisen kulkupisteen syntyprosessit ovat tarpeek-
si läpinäkymättömät, saattaa siitä tulla myös musta laatikko.

Mustia laatikoita ja pakollisia kulkupisteitä sisältävät verkostot ovat helposti
kuvauksia sisäisesti tiiviistä rakenteista, joiden osat toimivat hyvin yhteen ja
muodostavat selvärajaisen toimintakokonaisuuden. Kuitenkin esimerkiksi kysy-
mys metsänomistajien asemasta puuenergiantuotannossa ja metsätalouden ken-
tällä problematisoi tällaisen kivettyneen verkostonäkökulman (artikkelit IV, V).
Metsänomistajien toiminta näyttää pintapuolisesti tarkasteltuna olevan hyvin
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vahvasti sidottu metsätalouden vakiintuneisiin järjestelmiin ja rakenteisiin. Sa-
malla kun heidän toimintaansa ohjataan metsien rakenteen ja institutionalisoi-
tuneen neuvontajärjestelmän kautta, he kuitenkin tarkastelevat oman metsänsä
käyttöä vahvasti oman elämänhistoriansa ja asuinpaikkansa tuottamasta perspek-
tiivistä käsin (Jokinen 2004). Metsänomistajien uusi toiminta lämpöhuollossa
syntyi metsätalouden ja energiahuollon järjestelmiin historiallisesti paikantu-
neista käytännöistä käsin. Nämä käytännöt ovat paikoin vakiintuneita toiminnal-
lisia verkostoja ylittäviä.

Myös ”systeeminrakentajien” tai verkoston johtohahmojen näkökulmasta ra-
kennetut verkostokuvaukset tuottavat liian totalisoivan kuvan verkostoista ja
piilottavat alleen prosesseja, joita verkostojen rajapinnoilla tapahtuu (Star 1991).
Verkoston rakentaja ei kuitenkaan yksin kontrolloi verkoston osia. Verkostojen
tai kollektiivien rajapinnoilla tapahtuva vuorovaikutus ja sisäiset ristiriidat saat-
tavat olla jopa kiinnostavampi ja tutkittavan ilmiön kannalta relevantimpi ilmiö
kuin verkostojen ylläpito tai sen osien koordinointi ja hallinta.

Metsänomistajien suhde metsätalouden vakiintuneisiin käytäntöihin nostaa
esiin myös verkostojen sisäisen haurauden ja ristiriidat. Verkostonäkökulman
problematisointi on noussut pitkälti sellaisten teknologiatutkimuksen näkökulmi-
en suunnasta, joissa on pohdittu eri ryhmien kokemusmaailman suhdetta tekno-
logiaan. Feministisen teknologiatutkimuksen piirissä syntyneissä teknologiakä-
sityksissä teknologia ei ole pelkkää tieteellistä utopiaa, vaan arkea, jolloin hyvin
monenlaiset toimijat kuluttajista poliitikkoihin ja insinööreistä koe-eläimiin
osallistuvat tieteen ja teknologian projekteihin (Elovaara 2004, 18-20). Arkisissa,
paikallisissa käytännöissä syntyvä toimijuus tuottaa teknologiaa omalla taval-
laan, vaikka nämä tavat olisikin marginalisoitu virallisesta teknologiapuheesta.
Esimerkiksi symbolisen interaktionismin lähestymistavassa huomiota kiinnite-
tään eroihin teknisten järjestelmien käyttäjien ja järjestelmien ulkopuolelle jäävi-
en käsitysten ja kokemusten välillä (Mol & Mesman 1996). Eroja voi syntyä
myös järjestelmän sisällä: lääkärin ja potilaan kokemus samasta lääketieteelli-
sestä tutkimuksesta ei ole yhtenevä. Teknologian maailma on eri näköinen eri
toimijoille, koska se muodostaa tietynlaisen osan heidän elämänkäytäntöjään.

Marginaaliset identiteetit ja tulkintamahdollisuudet tekevät verkostoista sisäi-
sesti heterogeenisiä ja hauraita. Hauraus tarkoittaa sitä, että toimijaverkkojen
synnyttämät asetelmat eivät ole ikuisia, vaan mustat laatikot voivat hyvin myös
avautua ja pakolliset kulkupisteet kiertää. Järjestelmien pysyvyys ja muuntuvuus
ovat siten samalla tavalla verkostovuorovaikutusten tulosta kuin vahvat makro-
toimijatkin. Näin ymmärrettynä toimijaverkkoteorian valta on luonteeltaan suh-
teissa/verkostoissa ilmenevää ja muodostaa vastakohdan instrumentaaliselle
valtakäsitykselle, jossa valta on keskuksen pysyvä kyky hallita alamaisiaan (Al-
len 2000). Tässä mielessä toimijaverkkoteoria tarjoaa hedelmällisen pohjan val-
taa tuottavien prosessien analyysille.

Edellä esitelty kritiikki on uudistanut toimijaverkkoajattelua. Verkostoissa
kiinnitetään sen rakennetta enemmän huomiota siihen, mitä toimijoille tapahtuu
verkoston syntyessä ja mikä eri toimijoiden rooli verkoston syntyessä on (Latour
1999a). Performatiivisuuden ajatus auttaa myös herkistymään toimijoiden yhtä-
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aikaiselle toiminnalle erilaissa verkostoissa. Verkoston ulkopuolella ei siten ole
kaaos, vaan toisenlaisia toiminnallisia järjestyksiä, jotka sulkevat sisäänsä ja ul-
koistavat asioita rinnakkain (Mol & Mesman 1996, Hinchliffe 1996). Jos huo-
miota kiinnitetään vain verkostojen sisäiseen dynamiikkaan ja sen osien välisen
koherenssin muodostumiseen, voi jäädä huomaamatta, miten resursseja onnistu-
taan mobilisoimaan yli vakiintuneiden tekno-tieteellisten asetelmien. Tämän seu-
rauksena myös toiminnalliset kompetenssit voivat jakautua uudella tavoin. Ver-
kostot eivät siten vain harmonisoi vuorovaikutussuhteita, vaan saattavat muo-
dostaa myös hankauskohtia ja avata jopa kiistatilanteita, joissa teknologian luo-
mat toiminnalliset suhteet joutuvat kriittisen arvioinnin kohteeksi. Toisin sanoen
huomiota pitää kiinnittää siihen, miten verkostojen rajat altistuvat eri tilanteissa
muutoksille ja interventioille.

Rajapinnoilla tapahtuvaa vuorovaikutusta voi jäsentää esimerkiksi Starin
käyttämän rajakohteen (boundary object) käsitteen avulla (Star & Griesemer
1989). Rajakohde luo siltoja hyvin erilaisten maailmojen välille: se on luonteel-
taan joustava ja muuntuu erilaisiin tarkoituksiin, mutta pysyy samalla riittävällä
tavalla koossa, jotta se yhä tunnistetaan kohteeksi. Rajakohteet muuttavat toi-
minnallisten järjestysten välistä dynamiikkaa luomalla tarttumapintoja, joita toi-
mijat voivat hyödyntää omiin tarkoituksiinsa. Näin ne muodostavat ikään kuin
välittäjiä, jotka toimivat verkostojen välillä.

Välittäjän käsite onkin toimijaverkkoteorian käsitteistä erityisen sopiva
kompleksisten vuorovaikutusten analysoimiseksi, sillä se kuvaa avointa vuoro-
vaikutusmekanismia. Esimerkiksi musta laatikko, joka kuvaa vuorovaikutusten
läpinäkymättömyyttä, ja pakollinen kulkupiste, joka kuvaa verkostovuorovaiku-
tuksen yksinkertaistavaa luonnetta, keskittyvät enemmän verkoston stabiloitumi-
seen ja toimintaa rajaavan vuorovaikutuksen luonteeseen.

Myös verkostoa vastaavat muut, vahvemmin muuntumiskykyä korostavat ti-
lalliset metaforat ovat hyödyllisiä, sillä ne korostavat verkostojen emergenttiä
luonnetta ja avaavat paremmat mahdollisuudet tarkastella teknologisten prosessi-
en aikaulottuvuutta. Toiminnassa kehkeytyvä uusi toiminta-avaruus saattaa pe-
rustua eri aikaisiin ja eri aikamittakaavoissa tapahtuviin toimintoihin. Tämä
mahdollistaa teknologian yhtä aikaa pysyvän ja muuntuvan luonteen tarkkailun.
Esimerkiksi yksinkertainen teknologia, kuten käsikäyttöinen vesipumppu, voi
olla jatkuvassa muutostilassa, kun uudet versiot korvaavat tuotekehittelyssä van-
hat; samalla kuitenkaan vanhat, käytössä olevat pumput eivät katoa mihinkään,
vaan tekevät teknologiasta pysyvää (de Laet & Mol 2000). Merkittäväksi tilan-
teen tekee vuorovaikutus pysyvien rakenteiden ja muutoksen välillä: vanhojen
pumppujen olemassaolo ja niitä käyttävien ihmisten toiminta niiden huoltami-
seksi, kehittämiseksi ja parantamiseksi vaikuttaa suoraan uusien versioiden ke-
hityssuuntiin. Ne ovat siten keskenään samassa toiminta-avaruudessa.
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Materiaalinen semiotiikka ja analyysin poliittinen tyyli

Kun teknologinen todellisuus nähdään toiminnallisina interventioina, se ei pel-
kisty konstruktioiksi, näkökulmiksi tai kulttuuriseksi vaihteluksi (Mol 1999,
2002). Olen noudattanut tapausanalyyseissäni performatiivisuuden perusajatusta
toiminnallisten siirtymien tarkastelusta, mutta tapausanalyysit nostavat esiin
kuitenkin käytännöllisen haasteen liittyen tämän metodisen ajatuksen noudatta-
miseen. Kunnallisessa päätöksentekoprosessissa teknologia on selkeästi argu-
mentoinnin ja representaation kohde. Siellä teknologinen todellisuus näyttäytyy
siis myös yhteiskunnallisina ja kulttuurisina näkökulmina. Kunnallispoliitikot
tuottavat merkityksiä teknologioille, mutta samalla he myös elävät teknisesti
rakentuneita toiminnallisia järjestyksiä. Periaatteessa rinnakkaisuus on havaitta-
vissa myös käytäntöjen muotoutumisen analyysissä: teknologioille tuotetaan
merkityksiä samalla kun niitä rakennetaan. Esimerkiksi puuenergian tuotantoa
perustellaan lähes aina työllisyys- ja kotimaisuusargumenteilla riippumatta siitä,
työllistääkö voimalaitos yhtään uutta työntekijää siirtyessään puun polttoon tai
onko raaka-aine tuotu Venäjältä.

Miten siis tarkastella teknologian tuottamia toiminnallisia suhteita yhtä aikaa
merkitysten tuottamisen näkökulmasta ja käytännöllisinä interventioina? Mol ja
Mesman (1996) ovat jäsentäneet tätä kysymystä tekemällä eron merkitysten ja
toiminnan tutkimuksen menetelmäperinteiden poliittisen tyylin välillä. Poliitti-
sella tyylillä he viittaavat tapaan, jolla menetelmät erottelevat teknologian roolia
yhteiskunnassa. Symboliseen interaktionismiin perustuvassa analyysissä, jossa
merkityksenanto tuottaa teknologista todellisuutta, poliittinen toiminta on ihmis-
ryhmien välistä ja valtasuhteet muodostuvat äänekkäiden ja hiljennettyjen välille.
Sen sijaan semioottisten, heterogeenisten elementtien tuottamien maailmojen
politiikka taas ilmenee tavoissa, joilla toiminnallisissa järjestyksissä eletään ja
jännitteissä, joita erilaisten toiminnallisten järjestysten välille syntyy. Molin ja
Mesmanin mukaan näiden lähestymistapojen ei tarvitse olla vastakkaisia, jos-
kaan ne eivät helposti sulaudu toisiinsa.

Olen ratkaissut tämän ongelman tarkastelemalla teknologialle päätöksente-
kotilanteissa tai teknologian kehittämisen yhteydessä tuotettuja merkityksiä se-
mioottisessa mielessä tärkeinä elementteinä. Esimerkiksi yllä kuvaamassani ti-
lanteessa työllisyys- ja kotimaisuusargumenttien paikkansa pitävyys ei ole mer-
kityksellistä, sillä tosiasiallisesti argumentit raivaavat poliittisilla kentillä tilaa
puun energiakäytölle. Diskursiiviset elementit siis rakentavat toiminnallista jär-
jestystä. Tapauksistani Tuupovaarassa (V) metsätalouden diskurssit nuorten met-
sien käytöstä loivat pohjaa paikalliselle puuenergian tuotannolle, vaikkei kaikki
paikallinen toiminta perustukaan tämän raaka-ainelähteen hyödyntämiseen (ks.
Åkerman & Jänis 2005). Kangasalan tapauksessa (III) taas Kuohunharjuun liit-
tyvillä symbolisilla merkityksillä oli energiahuollon järjestymisessä suuri rooli.
Kankaanpään tapauksessa hyvin erilaisista toiminnallisista yhteyksistä, tutkimus-
ja kehitystoiminnasta ja kunnallispolitiikasta, peräisin olevien argumenttien kyt-
keminen toisiinsa loi sijaa kokonaan uudelle tulkinnalle ja toiminnalle energia-
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huollossa. Huomio ei siis ole puheen sisällössä sinänsä, vaan tavoissa, joilla dis-
kursiivisia elementtejä ja symboleja kierrätetään (MacMillan 2002).

Ratkaisu on nähdäkseni perusteltu ja auttaa samalla ylittämään toimijaverk-
kolähestymistapaan liittyviä ongelmakohtia. Keskittyessään kritisoimaan puh-
taasti yhteiskunnallista analyysiä, se on ”unohtanut” pohtia yhteiskunnallisten
merkitysten roolia: vaikka merkitykset eivät suoraan selitäkään teknologian
muotoutumista, ei niitä kuitenkaan voi poiskaan pyyhkiä. Voimakkaassa ohjel-
mallisuudessaan se ei ole juurikaan kiinnittänyt huomiota esimerkiksi symbolis-
ten ja diskursiivisten konstruktioiden rooliin toiminnallisina elementteinä (ks.
myös Åkerman 2006). Sen sijaan tämä näkökulma sisältyy esimerkiksi Hara-
wayn käyttämään kyborgi-metaforaan: kyborgi viittaa siihen, että teknologinen
tulevaisuutemme ei perustu vain olemassa olevaan tietoon, vaan faktojen lisäksi
myös fiktiolla, visioilla, mielikuvilla ja mielikuvituksella voi olla suuri merkitys
(Elovaara 2004, 27).

Teknologiatutkimus ja teknologiaa koskeva
yhteiskunnallinen keskustelu

Yhteiskuntatieteilijöiden teknologiaa koskevilla teoreettisilla näkemyksillä on
oma suhteensa teknologiasta käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämä
keskustelu on relevanttia erityisesti ympäristöpolitiikan näkökulmasta. Yhteis-
kuntatieteellisen teknologiatutkimuksen taustalla on kasvava huoli teknologian
yhteiskunnallisista vaikutuksista. Hårdin ja Jamisonin (1998) mukaan teknologi-
an ja yhteiskunnan suhteen hallitsemisesta suunnittelun, sääntelyn tai poliittisin
keinoin tuli tärkeää 1900-luvulla. Käännekohtana oli ensimmäinen maailmanso-
ta, jonka seurauksena suhde teknologiaan muuttui. Teknologian ongelmanratkai-
sukykyyn alettiin suhtautua kaksijakoisesti: yhtäältä nähtiin modernin teknologi-
an tuottamat mahdollisuudet, toisaalta niiden tuottamat uhkat. Käänne ei merkin-
nyt vain suhtautumistapojen eriytymistä, vaan ylipäänsäkin teknologian ja yh-
teiskunnan suhteen pohtiminen sai tästä pontta.

Yhteiskuntatieteellinen teknologiatutkimus nousi siten tarpeesta hallita tek-
nologisia ilmiöitä ja seurausvaikutuksia. Varhaisista näkökulmista erityisesti
teknologinen determinismi mahdollisti kriittiset äänenpainot, joskin deterministi-
en joukossa oli myös teknologiaan innokkaasti ja luottavaisesti suhtautuvia (Ja-
mison 1998, Smith 1994). Deterministit analysoivat yhteiskunnallisia muutoksia,
joita teknologian kehitys oli saanut aikaan. He kytkivät keksinnöt, kuten teollisen
vallankumouksen symbolin kehruu-Jennyn, laajoihin yhteiskunnallisiin kehitys-
kulkuihin (Michelsen 2000). Samalla monet heistä nostivat esiin nimenomaan
teknologian haitallisia seurauksia ja asettivat teknologian yhteiskunnallisen mer-
kityksen kiistanalaiseksi (ks. esim. Mumford 1934, Ellul 1967, Winner 1977).

Determinististen analyysien heikkoutena on pidetty sitä, että keksintöjen
syntymekanismeja ei jäsennetä tarpeeksi eikä tieteellisen tiedon roolia teknologi-
sessa kehityksessä problematisoida. Tästä kritiikistä nousi teknologian sosiaali-
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sen konstruoitumisen suuntaus. Konstruktivistien keskeinen väite on, että tek-
nologia ei vain vaikuta yhteiskuntaan ja sen valtasuhteisiin, vaan on itsessään
tulosta näistä valtasuhteista (esim. MacKenzie & Wajcman 1999, Bijker 1995,
Bijker & Law 1992, Bijker ym. 1987).

Näiden kahden teknologiatutkimuksen suuntauksen murrosvaiheeseen kyt-
keytyy myös deterministinä aiemmin tunnetun Langdon Winnerin artikkeli Do
artefacts have politics?, joka julkaistiin alun perin vuonna 1980 (Winner 1999).
Artikkelissaan Winner tarkasteli teknisiä rakenteita yhtä aikaa yhteiskunnallisten
seurausvaikutusten kautta ja yhteiskunnallisten intressien muovaamina. Hän
käytti esimerkkinä New Yorkin Long Islandin siltoja ja väitti, että matalat sillat
olivat seurausta kaupungin suunnittelupäällikön sosiaalisista näkemyksistä. Sillat
estivät julkisen liikenteen ja sitä käyttävän värillisen väestön pääsyn saaren vir-
kistysalueille. Esimerkillään Winner osoitti, että teknologia voi olla poliittisten
intressien toteuttamisen keino.

Toinen keskeinen teknologian ja yhteiskunnan yhteenkietoutumisen meka-
nismeja tarkasteleva klassikko on tekniikan historioitsija Thomas Hughesin Net-
works of Power (Hughes 1983). Hughes analysoi sähköntuotantojärjestelmän
syntyä ja sen suhdetta sosiaalisen ja yhteiskunnallisen kentän muutoksiin. Hän
väitti, että Thomas Alva Edisonin menestystarina ei perustunut niinkään yliver-
taiseen tekniikkaan, vaan hänen heterogeeniseen insinööritaitoonsa eli kykyynsä
manipuloida sosio-taloudellista kontekstia. Hughes lanseerasi myös teknologisen
puskun/hitausvoiman käsitteensä teknologisen kehityksen analysoimiseksi
(Hughes 1995). Se viittaa teknologioita ylläpitäviin valtasuhteisiin ja teknolo-
gisten järjestelmien polkuriippuvuuteen. Kerran tehdyillä valinnoilla voi olla
yllättävän kauaskantoisia vaikutuksia, sillä vahvat ja jähmeät institutionaaliset
rakenteet tuottavat hitausvoimansa ansiosta jämerää teknologiaa.

Teknologian muotoutumisen sosiaalisten mekanismien tarkastelu syvensi siis
teknologiakritiikkiä, sillä teknologista kehitystä ei enää pidetty yhteiskunnalli-
sista prosesseista irrallisena eikä teknologia näyttäytynyt neutraalina. Vaikka
teknologian sosiaalinen konstruoituminen nousi 1980-luvulta alkaen vahvasti
esiin teknologiatutkimuksen piirissä, (naivin) determinismin piirteitä on edelleen
havaittavissa monilla tieteenaloilla, joilla teknologia on tärkeä ilmiö. Muun mu-
assa taloustieteissä teknologinen kehitys on pelkistetty yritysten taloudellisen
optimoinnin seuraukseksi, yritysten sisäiseksi tai väliseksi toiminnaksi tai tilas-
tolliseksi ilmiöksi (Bruun & Hukkinen 2003, Kivisaari & Lovio 2000). Myös
varhaisissa talousmaantieteen näkökulmissa innovaatioiden leviämistä on tar-
kasteltu varsin lineaarisella ja deterministisellä tavalla (Hinchliffe 1996). Näille
lähestymistavoille ominaista on oletus, että yhteiskunta tulee kuvaan mukaan
vasta kun innovaatio on tehty.

Myös politiikan tutkimuksessa teknologia näyttäytyy helposti yhteiskunnan
ja politiikan teon ulkopuolisena ilmiönä, käytännöllisenä tietona tai fyysisinä
välineinä inhimillisten päämäärien toteuttamiseksi tai ongelmien ratkaisemiseksi,
(Barry 2001, 7). Teknologian, välineen, ajatellaan olevan vapaa poliittiselta spe-
kuloinnilta. Sama pätee myös tieteeseen: tieteelliset ja tekniset metodit eivät pe-
rinteisesti kuulu ”irrationaalisen” politiikan piiriin. Tätä kautta tiede ja teknolo-
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gia yhdessä luovat ikään kuin tukevan perustan, jonka avulla voidaan löytää op-
timaalisia ratkaisuja käytännöllisiin ongelmiin tai keinoja välittää ja ratkaista
kiistoja. Konstruktivisteille myös teknologiaa, sen hyödyntämistä ja kehittämistä
koskevat kiistat ovat mahdollisia ja koskevat aina myös yhteiskunnallista järjes-
tystä. Se, että tämä näkökulma ei ole voimistunut eri tieteenalojen piirissä, saat-
taa kertoa siitä, että vaikka teknologiatutkimuksen lukuisat tapaustutkimukset
ovatkin todistaneet konstruktivistisen argumentin puolesta, ei sen tarjoamilla
näkökulmilla ole ollut paljonkaan kosketuspintaa teknologiatutkimuksen ulko-
puolella (Barry 2001).

Ottaessaan kantaa teknologian ja tieteellisen tiedon suhteeseen, teknolo-
giatutkimus, joka oli alkujaan lähtenyt vahvasti historian tutkimuksen piiristä,
alkoi lähestyä tieteentutkimusta. Tieteen- ja teknologiantutkimusta jopa ryhdyt-
tiin kutsumaan yhteisellä nimellä ja lyhenteellä: social studies of science and
technology, STS. Kytkös tieteentutkimukseen suuntasi teknologiantutkimusta
vahvasti eteenpäin, sillä se liitti teknologian esimerkiksi feministiseen tutkimuk-
seen, symbolisen interaktionismin näkökulmiin sekä toimijaverkkoteoreettiseen
lähestymistapaan, joiden piirissä on pyritty tarkentamaan kuvaa teknologian
muotoutumisen monimutkaisista prosesseista.

Jos Winnerin esimerkissä ja Hughesin analyyseissä teknologia rakentui in-
tentionaalisen toiminnan ja systeeminrakentajien tavoitteellisen kehitystyön va-
raan, ryhdyttiin nyt korostamaan enemmän teknologioiden ennakoimattomuutta
ja monimutkaisiin vuorovaikutussuhteisiin perustuvia seurausvaikutuksia. Onkin
epätodennäköistä, että kukaan olisi tarkoituksella kehittänyt vaikkapa saastutta-
via tuotantolaitoksia. Tutkimuksen tärkeiksi teemoiksi ovat nousseet esimerkiksi
teknologian saavutettavuus sekä vakiintuneiden teknologioiden tuottamien ase-
telmien kyseenalaistaminen ja haastaminen. Teknologian demokraattisuutta on
pohdittu osallistumisen (participatory design) (ks. Elovaara 2004) sekä maalli-
koiden ja asiantuntijoiden riskikäsitysten näkökulmista (Wynne 2002). Jälkim-
mäiseen liittyy tarve kehittää teknologian sosiaalisen arvioinnin menetelmiä.
Teknologianarvioinnilla voidaan tarkoittaa mekaanista proseduuria, jonka avulla
tunnistetaan teknologia seurauksia, mutta se voidaan ymmärtää myös laajempana
yhteiskunnallisena keskusteluna teknologian institutionaalisesta perustasta (Rip
et al. 1995, Wynne 2002).

Vaikutusten lisäksi teknologiakeskustelusta on poimittavissa vielä yksi rele-
vantti yhteys ympäristöpolitiikan kannalta: feministisen teknologiatutkimuksen
lähestymistavoissa ja erityisesti materiaalisen semiotiikan näkökulmasta koros-
tuu teknologisten vaihtoehtojen olemassaolo. Mol ja Mesman (1996, 434) ovat
rinnastaneet materiaalisen semiotiikan arkeologiaan: sen tehtävänä on tehdä nä-
kyviksi vaihtoehtoiset tavat järjestää maailma, jota elämme sekä suhteet, jännit-
teet ja resonanssit eri järjestysten välillä. Esiin nousee vaihtoehtojen toiminnalli-
nen ulottuvuus. Teknologisen toimijuuden uudet tulkinnat ovatkin mahdollista-
neet tieteen ja teknologian arvioimisen prosessien ja käytäntöjen tasolla (ks. Ha-
raway 1992). Tällöin lähtökohta ei ole sen paremmin teknofiilinen kuin teknofo-
binenkaan, vaan kriittinen suhteessa ihmisten sijoittumiseen teknologian tuotta-
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missa toiminnallisissa ja materiaalis-semioottisissa järjestyksissä (Markussen et
al 2004).

Kytkeytyessään näihin näkökulmiin tämäkin työ keskustelee teknologiasta
yhteiskunnallisena ilmiönä. Tavoitteeni on nostaa esiin ajatus ”pienuuden eko-
nomiasta”, arkisten käytäntöjen merkityksestä vakiintuneiden taloudellisten toi-
mintojen uudistumisessa sekä marginaalisten käytäntöjen roolista muutosvoima-
na. Paikallisella fokuksellaan työ on myös tietynlainen puheenvuoro suomalai-
sessa energiakeskustelussa, jonka vastakohta-avaruuden muodostavat suuren
mittakaavan laitosratkaisut (ydinvoima vai hiilivoima). Jos keskustelua käy-
täisiinkin hajautetun ja keskitetyn ratkaisun suhteesta, paikallisten valintojen
merkitys energiapoliittisessa keskustelussa olisi aivan toinen.

Teknologia ja politiikan käytännöt

Teknologian poliittisen ja yhteiskunnallisen analyysin merkitystä on vaikea arvi-
oida pelkästään yhteiskuntatieteellisen teknologiatutkimuksen näkökulmasta. Itse
asiassa esimerkiksi toimijaverkkojen tutkimus on hyvin kaukana perinteisestä
politiikan tutkimuksesta. Tämä tiivistyy erityisesti Kangasalan tapauksessa (III),
joka rakentuu harjun – ei-inhimillisen – poliittisen toimijuuden ympärille. Toi-
mijaverkkolähestymistapa ja teknologian performatiivisuuden näkökulma luovat
siten uusia poliittisia kategorioita (Mol & Mesman 1996, 436) ja pakottavat tark-
kailemaan politiikkaa myös muuna kuin puhtaasti inhimillisen toiminnan alueena
(Castree 2003, Hinchliffe 2001, Whatmore 2002).

Mitä uudet poliittiset kategoriat sitten kertovat poliittisesta toiminnasta? Uu-
sien kategorioiden tunnistaminen on vasta alku uudenlaiselle politiikkaa koske-
valle ymmärrykselle: lisäksi pitää pohtia niiden suhdetta poliittiseen toimintaan
(Castree 2003).

Perinteisissä toimintapolitiikkojen analyyseissä teknologian rooli on ollut
varsin neutraali. Teknologia on tarjonnut välineitä toimintapolitiikkojen toteut-
tamiseksi tai tiedon tuottamiseksi toimintapolitiikkojen laatimisen pohjaksi.
Myös poliittisten prosessien tutkimuksessa teknologiat, samoin kuin muut mate-
riaaliset tai ei-inhimilliset elementit, ovat usein näyttäytyneet staattisena inhimil-
lisen toiminnan resursseina tai kohteina, jotka säilyvät poliittisessa toiminnassa
muuttumattomina (Featherstone 2004). Politiikan ymmärtäminen yhteisiä ta-
voitteita koskevina kiistoina on kuitenkin tarjonnut teknologialle myös uudenlai-
sia rooleja (ks. Barry 2001). Keskitetyn hallinnan näkökulmasta teknologiat ovat
tarjonneet välineitä muun muassa konfliktin ratkaisuun. Tiedon tuotannon tek-
niikoilla on pyritty ”objektiiviseen” tietoon päätöksenteon pohjaksi. Luonteel-
taan monimutkaiset, epävakaat ja kiistanalaiset ongelmat ovat kuitenkin johta-
neet myös siihen, ettei ongelmia aina kyetä hallitsemaan tai ratkaisemaan keski-
tetysti (Hajer & Wagenaar 2003). Olennaista onkin, että myös teknologiat itse
saattavat joutua kiistojen kohteeksi. Tästä on kysymys esimerkiksi Alavuden
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tapauksessa (I), jossa taloudellinen laskenta tiedontuotannon teknologiana nousi
kiistan kohteeksi.

Politiikan monimutkaistumisen seurauksena onkin esitetty, että politiikan
lopputuloksiin, johtopäätöksiin, suosituksiin ja toimintaohjeisiin keskittyvän
toimintapolitiikkojen analyysin rinnalla tulisi politiikkaa tarkastella myös käy-
täntöjensä kautta (Hajer & Wagenaar 2003, Fischer & Forrester 1993, Hinchliffe
2001). Poliittisten käytäntöjen tutkimus on tärkeää, sillä politiikka tarkoittaa toi-
mintasuositusten, päätösten ja interventioiden ohella myös politiikan pelisääntö-
jä, toimintatapoja ja kulttuuria. Nämä voivat olla kiistojen kohteena siinä missä
politiikan varsinainen sisältökin. Samalla politiikkaa on siirtynyt poliittisten in-
stituutioiden ulkopuolelle. Paikallisen energiahuollonkin neuvotteluja käydään
muilla areenoilla kuin kunnanvaltuustoissa. Kun politiikan tekeminen ja käytän-
nöt ovat huomion keskipisteenä, avautuu kiinnostavia kysymyksiä myös suhtees-
sa teknologiaan: millaisia erilaisia rooleja teknologialla, teknisillä artefakteilla tai
osaamisella on poliittisissa prosesseissa?

Uudenlaiset politiikkakäsitykset pitävät sisällään ajatuksen siitä, että toisin
kuin vakiintuneiden poliittisten instituutioiden sisällä, uusilla politiikan teon
areenoilla ei ole ennalta määrättyjä poliittisia toimijoita tai vastuunkantajia,
auktoriteetti ei itsestään selvästi lankea tietyille tahoille eikä myöskään ole en-
nalta annettua, millainen pääoma luo uskottavuutta tai millaisin rutiinein loppu-
tulokset ratkeavat (Hajer & Wagenaar 2003, 9; Hajer 2003). Avoimissa politii-
kan tilanteissa myöskään teknologioilla ei ole määrättyä roolia. Ne voivat esi-
merkiksi avata poliittisia projekteja ja politiikan tiloja (Barry 2001). Toisaalta ne
voivat vaikuttaa politiikan käytäntöjen muotoutumiseen ja luoda edellytyksiä
jaetuille ongelmanratkaisuprosesseille sekä sääntöjä niiden muotoutumiselle.

Tästä näkökulmasta paikallisen energiahuollon politiikka ei pelkisty toimin-
tapolitiikaksi, hallinnolliseksi ohjaussuhteeksi ylipaikallisten normien ja paikalli-
sen toiminnan välille. Se ei myöskään rajaudu valtuustoissa harjoitettavaksi
puoluepolitiikaksi tai edes yhteiskunnallisia merkityksiä tuottaviksi määrittely-
kamppailuiksi. Sen sijaan sitä voi hyvin verrata Hinchliffen (2001) BSE-kriisiä
koskevan tapaustutkimuksen monimuotoisen politiikkaprosessiin. Hinchliffe
analysoi taudin aiheuttaman kriisin ratkaisuyritystä Brittein saarilla. BSE-tapaus
ei kuitenkaan ollut pelkästään esimerkki luontoa ja teknistynyttä ruoan tuotantoa
koskevasta politiikasta ja päätöksenteosta, vaan siitä, miten luonto – tauti – vai-
kutti poliittisen prosessin demokratisoitumiseen ja avautumiseen. Tauti ei taipu-
nut asiantuntijoiden tekemiin tulkintoihin, vaan levisi tavoilla, joita ei osattu en-
nakoida. Tämän seurauksena asian käsittelyä oli pakko laajentaa alkuperäisestä.
Hinchliffen tulkinnan mukaan kuvatussa poliittisessa prosessissa olennaista oli
vuorovaikutteisuus eli eri osapuolten suhtautumistavat, intressit ja taudin (on-
gelman) luonnetta koskevat määrittelytavat muotoutuivat prosessin kuluessa.
Vielä merkityksellisempää oli, että politiikan sfääri ei osoittautunut abstraktiksi
tai symboliseksi tilaksi, jossa mielipiteitä vaihdetaan, vaan materiaalisten käy-
täntöjen, niin teolliseen ruoan tuotantoon, prionien tutkimiseen kuin niitä koske-
van tiedon hallintaan liittyvien menetelmien ja toimintatapojen kautta välitty-
neeksi toimintatilanteeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että politiikan teossa sekä ih-
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misten että erilaisten materiaalisten artefaktien ja luonnon elementtien yhdessä
tuottama tilanne mahdollistaa tiettyjen argumenttien mielekkyyden.

Vastaavalla tavalla myös paikallisissa energiahuoltoratkaisuissa käytännölli-
sellä ongelmanratkaisulla on keskeinen sija. Käytännöllinen ongelmanratkaisu
on tiedon punnitsemista suhteessa käsillä olevaan tilanteeseen ja se on vuorovai-
kutteinen prosessi (Hajer & Wagenaar 2003, 20). Tällaisen prosessin lopputulos
perustuu aina päätöksentekotilanteen ja sen muodostavien vuorovaikutussuhtei-
den hetkelliseen vakiintumiseen. Poliittinen toimijuus, kyky määritellä ongelmia
ja työstää niihin ratkaisuja, syntyy siten poliittisissa käytännöissä.

Politiikan käytäntöjen analyysi resonoi vahvasti edellisissä kappaleissa läpi
käydyn teknologian performatiivisuuden ajatuksen kanssa. Teknologiaa syntyy
ja sille luodaan tilaa poliittisissa ongelmanratkaisuprosesseista, toisaalta teknolo-
gia itse avaa ja muokkaa tällaisia ongelmanratkaisuprosesseja. Näiden kahden,
perinteisesti hyvin vähän toisiinsa vaikuttaneen tutkimussuuntauksen yhtäläisyys
ei ole sattumaa. Molemmat ovat nimittäin yhteiskuntatieteen diskursiivisen
käänteen jälkeläisiä ja pyrkivät arvioimaan kriittisesti sosiaalisen konstruktivis-
min perusteita.

Vaikka politiikan toimintatilanteissa, kuten kiistoissa, tapahtuvan merkitysten
vaihdon analysoiminen argumentaation, tulkintojen tai kehysten kautta onkin
myös poliittisten käytäntöjen tutkimuksen keskiössä, se pyrkii nostamaan esiin
representaation käytäntöjen sidokset konkreettisiin ja materiaalisiin päätöksente-
on ehtoihin (ks. Hajer & Wagenaar 2003, 20, Gomart & Hajer 2003). Esimerkik-
si päätöksenteon pohjaksi tuotettu tieto ei ole kiinnostavaa pelkästään tiedon
konstruoitumisen näkökulmasta, vaan olennaisempaa on, millaisissa käytännöis-
sä legitiimi tieto tuotetaan (Hajer 2003).
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Uusien toimintamahdollisuuksien
avautuminen

Tarkastelen tässä jaksossa valinta- ja toimintamahdollisuuksien muotoutumista
tapaustutkimuksissa. Tarkastelun lähtökohtana on uusien toiminta-avaruuksien
muotoutuminen vakiintuneiden toimintakenttien rinnalle. Lähden liikkeelle va-
kiintuneiden käytäntöjen luonnollistuneista toiminnallisista suhteista ja osoitan,
että myös tällaiset voivat luoda muuntuvia toiminnan ehtoja. Nostan samalla
esiin myös käytäntöjen materiaalisen ajan kerrostumat toiminta-avaruuksissa
tarkastellakseni muutoksen ja pysyvyyden rinnakkaisuutta. Seuraavaksi käsitte-
len tiedon ja käytäntöjen suhdetta. Tiedolliset sulkeumat, faktoina esitetyt asiat ja
rutiinit, ovat keskeinen käytäntöjen uusiutumiseen liittyvä tekijä. Ne myös yllä-
pitävät päätöksenteon valtasuhteita asiantuntijapositioiden kautta, mutta saattavat
myös avata uusia kehityspolkuja. Kolmanneksi pohdin toimijuuden kerrostunei-
suutta vakiintuneilla toiminnan kentillä ja kehkeytyvissä toiminta-avaruuksissa.

Vakiintuneille toiminnan kentille kehkeytyvät toiminta-
avaruudet

Luonnollistuneet käytännöt ja toiminnan ehdot

Energiahuollon tavoitteena ovat vakaat järjestelmät, jotka tuottavat ja jakelevat
energiaa mahdollisimman luotettavasti. Tuotannon häiriöttömyys on vakiintunut
kriteeri, jolla järjestelmiä arvioidaan. Toiminnan perustaksi normalisoituneena
lainalaisuutena se myös ohjaa teknisiä valintoja, sillä epävarman, uuden teknolo-
gian käyttöönotto sisältää usein riskin. Normin mukaisesta toiminnasta, käyttäy-
tymisestä tai elämästä tulee yleensäkin helposti tavoittelun kohde samalla kun
normista poikkeavuus marginalisoituu (Mol 2002, 58-61). Vakiintuneet kriteerit
yksinkertaistavat valintatilanteita, saavat tehdyt valinnat näyttämään perustel-
luilta ja väistämättömiltä ja sulkevat ulkopuolelleen vaihtoehtoja.

Samalla ne yleensä piilottavat valintojen perustana olevat taloudelliset suh-
teet. Esimerkiksi liiketaloudellinen kannattavuus energiantuotannon arvioinnin
kriteerinä nojaa liiketoimintateorioihin. Tällöin lähtökohtana on energian tuo-
tantoa ja jakelua harjoittava yritys, jonka tavoitteena on tuottaa voittoa tai aina-
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kin kohtuuhintaista energiaa, jos kyseessä on julkisomisteinen yritys. Kannatta-
vuuden periaatteet ohjaavat mahdollisia investointeja eikä niitä useinkaan aseteta
kyseenalaiseksi, sillä olisi ”epänormaalia” tehdä taloudellisesti kannattamattomia
ratkaisuja. Taloudellinen kannattavuus muodostaa yritykselle eräänlaisen pakol-
lisen kulkupisteen, joka tekee toiminnasta uskottavaa.

Tosiasiallisesti kannattamaton yritys kohtaa tietenkin tiensä pään siinä vai-
heessa kun rahat loppuvat tai energianhinta nousee kestämättömälle tasolle,
mutta taloudelliset lainalaisuudet eivät kuitenkaan ole pohjattoman joustamatto-
mia: maksimaalisen voitontavoittelun ja kassakriisin välistä löytyy lukemattomia
muita vaihtoehtoja; lisäksi ”kannattavuutta” voidaan arvioida erilaisin kriteerein
varsinkin kun kyseessä on julkinen toiminta. Alavuden tapaus (I) on esimerkki
tilanteesta, jossa energiahuollon teknis-taloudelliset kriteerit nostettiin tarkaste-
lun kohteeksi. Lämpölaitosta koskevan kiistan kuluessa puuenergiaa vaatinut
ryhmittymä pyrki tekemään näkyväksi niitä suhteita, joihin tavanomainen toi-
minta kunnan energiahuollossa perustui sekä aikaisempia valintoja, joiden va-
raan toiminta oli rakentunut. Samalla normaaleina pidetyt käytännöt kiistan-
alaistuivat: keskustelua käytiin siitä, pitäisikö energiantuotanto nähdä puhtaan
liiketoiminnan sijaan julkisena palveluna ja voiko energiahuollon toimivuutta
arvioida pelkästään suhteessa lämmöntuotantoyksikköön vai tulisiko sen suori-
tuskykyä tarkasteltaessa ottaa huomioon esimerkiksi paikallistaloudellisia vai-
kutuksia tai metsänhoidollisia näkökohtia.

Toiminnan perusteiden kyseenalaistaminen oli puupolttoaineita esittäneen ta-
hon kannalta tärkeää, koska se oli ainoa keino perustella polttoaineen vaihtami-
nen. Puun polttaminen ei liiketaloudellisten kriteerien nojalla olisi ollut lainkaan
varteenotettava ratkaisu. Nostamalla esiin aluetaloudellisia vaikutuksia puuener-
gian kannattajat kytkivät energiantuotannon muun muassa paikallisten metsän-
omistajien, urakoitsijoiden ja työttömien tavoitteisiin. Samalla uudenlaisen ener-
giantuotantoa koskevan tiedon merkitys kasvoi. Energialiiketoiminnan näkökul-
masta kunnan taloutta koskevat tunnusluvut, työttömyysaste tai metsänkasvua
koskevat tilastot eivät olisi olleet relevantteja toiminnan arvioinnissa. Sen sijaan
aluetaloudellisten hyötyjen näkökulmasta tällaisella tiedolla oli hyvin suuri pai-
noarvo. Uudenlaisen tiedon valossa arvioitiin myös kunnan roolia energiahuollon
kentällä aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. Lämpöyhtiön osakkeenomistajan
asemasta kunta näyttäytyi palveluiden tuottajana sekä paikallisten taloudellisten
etujen valvojana.

Toiminnan muuttuva konteksti

Käytäntöihin perustuvina toiminnan vakiintuneet kriteerit ja normit ovat aina
hauraita ja joustavia. Tämä näkyy niin Alavuden ja Tuupovaaran tapauksissa,
joissa toiminnan vakiintuneet arviointikriteerit muuttuivat toiminnan kontekstin
vaihtuessa. Toiminnan normien joustavuus, kontekstisidonnaisuus ja muuntu-
vuus on merkittävä ilmiö liikkumavaran kannalta. Luutuneilta ja luonnollistu-
neilta vaikuttavat käytännöt tuntuvat ohjaavan kehitystä tiettyyn suuntaan,  yllä-
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pitävän tiettyjä toiminnallisia rooleja ja vahvistavan toiminnan valtasuhteita ja
siten omaa perustaansa. Ne muodostavatkin helposti järjestelmän hitausvoimaa
ylläpitävän elementin. Tapaukset kuitenkin osoittavat, että se, mitä pidetään
normaalina voi muuttua epänormaaliksi tai päinvastoin, kun toiminnan konteksti
muuttuu: liiketaloudellisesti tuottoisa toiminta voidaan kehystää resurssien haas-
kaamiseksi aluetaloudellisesta näkökulmasta; lämpöbisnes taas voi osoittautua
metsänomistajan näkökulmasta tuottoisammaksi tavaksi hyödyntää metsäresurs-
seja kuin teollinen käyttö. Luonnollistuneet käytännöt muodostavat pakollisen
kulkupisteen vain tietyssä asiayhteydessä tai toiminnallisessa kontekstissa.

Marianne de Laetin ja Annemarie Molin (2000) tarkastelemat veden terveys-
normit ovat vastaavanlainen esimerkki normien muuntumiskyvystä tarkastelun
kontekstin vaihtuessa. Veden bakteeripitoisuus ei mittaa absoluuttista terveelli-
syyttä ja hygieenisyyttä, vaan esimerkiksi kehitysmaassa länsimaisen normin
ylittävä veden bakteeripitoisuus voi edistää terveyttä, jos veden laatu on parem-
paa kuin aikaisemmin. Toisaalta taas kaivo, jonka vesi on bakteereista puhdasta
ei edistä terveyttä, jos kaivoa käyttävä paikallinen yhteisö ei ole sitä hyväksynyt
vedenottopaikakseen, vaan hakee vetensä edelleen muualta.

Järjestelmien ja vakiintuneiden käytäntöjen muuttumista kehitystä uuteen
suuntaan työntäväksi tekijäksi voi osittain selittää teknologisen puskun avulla.
Esimerkiksi puuenergian hyödyntäminen lähti Suomessa kasvuun vasta, kun
tavanomaisen teollisen metsätalouden käytäntöihin perustuva puuenergiantuo-
tanto käynnistyi ja puupolttoaineen tuotanto integroitiin metsäteollisuuden puun-
korjuun ja hankinnan käytäntöihin sekä puumarkkinoiden toimintaan. Jo 70-
luvun lopulla oli yritetty luoda kunnallisia puuenergian tuotantokäytäntöjä siinä
suuremmin onnistumatta. Teolliseen metsien hyödyntämiseen perustuva puu-
energia kehittyi 90-luvulla metsänomistajien ja metsäteollisuuden vakiintuneiden
toiminnallisten suhteiden varaan. Esimerkiksi valmiiden logististen järjestelmien
hyödyntäminen laski kustannuksia ja teki toiminnasta tehokasta.

Pienen mittakaavan puuenergiantuotannon kehittyminen teollisen tuotannon
rinnalle kuitenkin tekee tilanteesta monimutkaisemman. Lämpöyrittäjyyskin to-
sin nousi yksityismetsätalouden piiristä, tilojen moninaisista hoitokäytännöistä.
Sen nopea leviäminen 90-luvun aikana perustui suurelta osin siihen, että uudet
energiantuotannonkäytännöt oli helppo sovittaa osaksi tilan pidon rutiineja sekä
konekantaa (Åkerman & Jänis 2005). Suuren mittakaavan puuenergiantuotannon
kehittyminen loi samalla otollista kasvualustaa myös pienen mittakaavan tuotan-
nolle lisäämällä ylipäänsä puuenergian uskottavuutta ja painoarvoa (Peltola
2003b, Åkerman 2005). Metsänomistajien uudet käytännöt ovat kuitenkin sa-
malla myös irtaantuneet metsätalouden tavanomaisista käytännöistä. Toisaalta
tilanteen monimutkaisuutta kuvastaa myös se, että samaan aikaan poikkeavat
käytännöt vahvistavat tavanomaisen metsätalouden diskursseja, toimintamalleja
ja toimintapolitiikkaa. Esimerkiksi Tuupovaaran energiaosuuskunta sai Pro Met-
sä –palkinnon esimerkkinä hyvästä metsänhoidosta. Teknologinen pusku, järjes-
telmään sisältyvä toimintaa ja kehitystä suuntaava hitausvoima, ei tavoita tämän-
kaltaisia monentasoisia kytkentöjä. Pusku viittaa mahdollisuuksien institutionaa-
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liseen determinoitumiseen, mutta metsätaloudessa uusia mahdollisuuksia avautui
rutiininomaisen toiminnan ja niistä irtautumisen vuorottelussa.

Poliittiset toimintamahdollisuudet

Toiminnan perustan näkyväksi tekeminen liittyi poliittisen toimijuuden muo-
dostumiseen. Puuenergian puolesta kampanjoineet tahot määrittivät energia-
huollon ongelmanasettelun uudelleen: energiahuollossa tuli heidän mukaansa
huolehtia myös paikallisista toimeentulomahdollisuuksista, ei pelkästään tuottaa
energiaa kilpailukykyiseen hintaan taajaman asukkaille. Samanlainen asetelma
on myös artikkeleissa IV ja V kuvattujen puuenergian uusien tuotantokäytäntö-
jen taustalla. Metsänomistajat ovat nostaneet esiin yksityismetsätalouden tuotta-
vuuteen liittyviä ongelmia, joihin ratkaisuna on ryhdytty tuottamaan puuenergiaa
pienessä mittakaavassa.

Teolliseen puunkorjuuseen liittyvät rakenteet, käytännöt ja diskurssit – pys-
tykauppa, metsäteollisuuden hallitseva asema puumarkkinoilla, (teollisuuden
raaka-aineeksi kelpaavan) arvopuun tuotantoon tähtäävä yksityismetsätalouden
ohjaus ja sitä tukevat puhetavat – näyttävät Suomessa tekevän metsäteollisuus-
yritysten harjoittamasta puuenergiantuotannosta luonnollisen tavoitteen. Esimer-
kiksi puuenergian edistämiseksi 90-luvulla käynnistetyt teknologiaohjelmat tuki-
vat ensisijaisesti teollisuuden päätehakkuiden tähteistä tuotetun puuenergian
korjuun ja kuljetuksen teknologista kehitystä. Tilanne on kuitenkin johtanut han-
kalaan kilpailuasetelmaan metsänomistajien, koneurakoitsijoiden tai muiden
vastaavien pienyrittäjien perustamien lämpöyritysten kanssa. Lämpöyritykset,
jotka hyödyntävät esimerkiksi harvennushakkuista syntyvää biomassaa, eivät
kykene kilpailemaan tehokkaisiin tuotantoketjuihin perustuvien suurten yritysten
kanssa (Åkerman et al. 2005). Metsäteollisuusvetoinen puuenergiapolitiikka on
siten ohjannut puuenergian tuotantotoiminnan keskittymistä.

Pienen mittakaavan puuenergiantuotannon voimakas kasvu 90-luvun puoli-
välistä lähtien on kuitenkin osoitus siitä, että käytäntö ei ole ollut poissulkeva.
Viidentoista vuoden aikana maahamme on perustettu yli 250 pientä lämpöyri-
tystä. Tämänkaltaiselle toiminnalle on syntynyt tilaa ilman, että metsätalouden
perustaa olisi eksplisiittisesti haastettu. Lämpöyrittäjätoimintaan keskittyvä Tuu-
povaaran tapaus (V) poikkeaa tässä suhteessa Alavuden tapauksesta, jossa kon-
flikti eri toimintamuotojen välillä oli avoin. Tuupovaarassa metsätalouden va-
kiintuneet käytännöt ja tavoitteet onnistuttiin kytkemään osaksi kuntakentän uu-
denlaisia energiahuollon tavoitteenasetteluja. Samalla syntyi uusi toiminta-
avaruus, joka perustui metsätilakohtaisen kannattavuuden ja ansaintamahdolli-
suuksien uudelleen arviointiin. Yksityismetsätalouden uusi tavoitteenasettelu
artikuloitui siten uusina käytäntöinä, varsinaista määrittelykamppailua esimer-
kiksi julkisen keskustelun muodossa ei ole koskaan käyty.

Olennaista on myös, että metsänomistajien uudet käytännöt perustuivat ta-
vanomaisen yksityismetsätalouden toimintoja ohjaavien periaatteiden varaan,
sillä energiantuotannon avulla ajateltiin alueella saavutettavan parempi metsän-
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hoidon taso ja parannettavan teollisen ainespuun tuotantomahdollisuuksia. Nuo-
rista kasvatusmetsistä saatavan harvennusrangan hyödyntäminen lukuisten vas-
taavien lämpöyritysten raaka-aineena olisi tuskin edes ollut mahdollista ilman
vuosikymmenten aikana vakiintuneita metsänhoidon käytäntöjä, ohjeita ja luo-
kitusjärjestelmää, sillä fyysisesti energiantuotantoon sopiva metsäresurssi oli
tämän metsänhoitojärjestelmän tulosta (Åkerman et al. 2007).

Tuupovaaran ohella Kangasalan tapaus (III) tarjoaa esimerkin siitä, miten
toiminnan luonnollistuneet elementit saattavat avata uusia, vaihtoehtoisia kehi-
tyspolkuja. Kangasalla energiahuollon toimintamahdollisuuksia määritti Kuo-
hunharjun poliittinen rooli sijoituspaikkakiistassa. Suunnittelutilanteessa se oli
niin itsestään selvästi koskematon, ettei sitä tarvinnut keskustelussa edes perus-
tella. Harju oli siten musta laatikko, jonka sisältämiä näkökulmia ja toiminnalli-
sia siteitä ei kyseenalaistettu. Mustat laatikot tekevät vaihtoehdoista kalliita ja
hankalia toteuttaa: Kangasalla rakentaminen olisi uhrannut kansallista symbo-
liikkaa kantavan harjumaiseman, menetys olisi siis ollut liian arvokas.

Sijoituspaikkakiistassa harju rajoitti inhimillisten toimijoiden toimivaltaa ja
ongelmanmäärityskykyä. Sijoituspaikkakysymyksestä muodostui ratkaisematon:
kunnassa oli kyllä todettu akuutti tarve lisätä keskustaajaman lämmöntuotanto-
kapasiteettia, sillä esimerkiksi terveyskeskus uhkasi viiletä talvipakkasilla, mutta
uudelle laitokselle ei millään löydetty sopivaa sijoituspaikkaa. Harjualue oli to-
dettu muun muassa ilmansuojelukriteerien sekä voimassa olevien kaavamäärä-
ysten nojalla kelvolliseksi sijaintipaikaksi, sinne oli jopa voimassa oleva sijoi-
tuspaikkalupa, mutta se suljettiin vaihtoehtona täysin suunnittelun ulkopuolelle.
Harju ei kuitenkaan vain estänyt kuntapäättäjien suunnitelmia, vaan avasi näille
uusia toimintamahdollisuuksia sijoituspaikkakiistan jälkeen. Sijoituspaikkaky-
symys vaihtui vuoden kuluttua polttoainekysymykseksi ja Kangasalan kunta
ryhtyi ajamaan maakaasuputken rakentamista paikkakunnalle. Puhtaampi maa-
kaasulaitos oli helpompi sijoittaa taajaman keskusta-alueelle. Kunnasta tuli näin
ympäristöpoliittinen toimija. Harjun poliittinen toimijuus puolestaan tarkoitti
sitä, että se määritti uudelleen kunnallisen energiahuollon agendan ja avasi pää-
töksentekijöille täysin uudenlaisia poliittisia toimintamahdollisuuksia.

Harjun toimivalta energiahuollossa ei perustunut sen ”itseisarvoon” kauniina
maisemakohteena, vaan oli tulosta kulttuurisista esittämisen ja kuluttamisen
käytännöistä. Kuohunharjua maalasivat kuuluisat taiteilijat, se oli kuvattu maan-
tiedon oppikirjoissa, se esitettiin esimerkkinä suomalaisesta kansallismaisemasta
ja se oli paikallisen matkailun resurssi. Harju ei siten ollut kulttuurisena kon-
struktiona itsenäinen, vaan luonnollistui toiminnallisissa suhteissa, joihin se kyt-
keytyi. Sen historia on siten analoginen Bruno Latourin (1988a) kuvaaman tie-
teellisen tiedon leviämisen ja vakiintumisen kanssa. Pasteurization of France
perustui ”assosiaatioiden ketjuun”, jossa uusi rokote onnistuneesti tuotiin osaksi
paitsi maatilojen myös esimerkiksi maalaislääkärien käytäntöjä ja tietoperustaa.
Tämä ei tapahtunut itsestään selvästi, vaan ketjussa oli monta epäonnistumisen
mahdollisuutta. Näin ollen toimijoiden välinen koherenssi oli käytännöllinen
kysymys, ei tieteen sisällöstä tai logiikasta johtuva tulos (Mol 2002, 65).
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Toiminnan ajalliset kerrostumat

Elinkaari ja tuotannolliset syklit

Luonnollistuneet käytännöt ovat usein materialisoituneet osaksi teknistä infra-
struktuuria, instrumentteja ja rutiineja. Konkreettisen esimerkin tarjoaa Ari Joki-
sen (2004) tutkimus yksityismetsätalouden ohjauksesta, joka rakentuu metsien
rakenteeseen materialisoituneiden standardien varaan. Metsikkökuvioiksi kas-
vatettu, hoitotarpeen mukaan kasvatusluokkiin eroteltu ja aikaisempien hoito-
toimien muokkaama metsä sisältää metsänomistajan toimintaa ohjaavia periaat-
teita, joiden tunnistamista ja noudattamista vahvistetaan metsäneuvonnalla. Met-
sänomistajan toimintamahdollisuudet rakentuvat osittain tämän metsän fyysises-
sä ilmiasussa konkretisoituvan luokittelujärjestelmän varaan.

Käytäntöjen materiaalisuus sitoo toimintamahdollisuudet toiminnan aikamit-
takaavoihin. Esimerkiksi metsänkasvu ohjaa metsänomistajien toimintaa suku-
polvien yli. Useimmat tekniset rakenteet ovat suhteellisen pysyviä ja säilyvät
elinkaarensa aikana tunnistettavina ja toimivina. Tekninen elinkaari voi ehdol-
listaa syklin kaltaisena uusien teknologioiden käyttöönottoa: uutta investointia ei
tehdä ennen kuin vanha laitteisto on huonokuntoinen tai tehoton. 90-luvun puoli-
välissä käynnistynyt puuenergiakehitys noudattelee tätä sykliä: tuolloin 70-
luvulla asennettujen öljylämmitteisten laitosten uusiminen oli tullut ajankohtai-
seksi, mikä edesauttoi uusien investointien tekemistä. Tekninen ikä ei kuitenkaan
ole ainoa teknistä rakennetta stabiloiva tekijä, vaan myös laitteistojen taloudelli-
nen elinkaari voi nousta ratkaisevaan asemaan. Kun takaisinmaksuaika on saa-
vutettu, voidaan tehdä uusi investointi. Tässä tapauksessa rahavirta jaksottaa
teknisen järjestelmän elämää.

Alavuden tapauksessa kuitenkin sekä taloudellinen että tekninen elinkaari
menettivät merkityksensä, kun laitteiston toimintaa arviointiin uusin kriteerein.
Investointi tehtiin, vaikka laitteisto oli vielä teknisesti elinkelpoinen eikä se ollut
ehtinyt maksaa itseään takaisin. Vanhan laitteiston ei katsottu toimivan tyydyttä-
vällä tavalla suhteessa uudelleen määritettyyn toimintakehykseensä.

Toiminnalliset siirtymät ajassa

Puuenergian tuotannossa tekniset rakenteet taas ovat olleet keino vakiinnuttaa
uutta toimintamallia. Menestyksekkäät prototyyppilaitokset ovat olleet tärkeitä
toimintaa muokkaavia elementtejä. Ne ovat luoneet uskottavuutta niin mediajul-
kisuudessa (Åkerman 2005) kuin konkreettisina vierailukohteinakin (artikkeli V,
Peltola 2003b). Toimivat puuenergialaitokset ovat avanneet mahdollisuuden pai-
kallisille toimijoille päästä käsiksi käytäntöihin sitoutuneeseen tietoon. Tuupo-
vaaran energiaosuuskunnan menestys perustuu osittain muualla aikaisemmin
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tehtyihin virheisiin ja kokemuksiin. Tuupovaaralaisten metsänomistajien mah-
dollisuudet toimia energiantuottajina ovat siten olennaisesti parantuneet, koska
he ovat ottaneet oppia muista. Toimivat laitokset rakentavat näin käyttäjien
kompetenssia paikallisten teknologisten järjestelmien yli.

Esimerkki nostaa esiin myös materian ajan kerrostuneisuuden: aikaisemmin
perustetut lämpölaitokset ehdollistavat ja tuottavat uusia toimintamahdollisuuk-
sia. Vaikka vanhaan laitokseen ei tehdä suuria muutoksia, sen toiminta saattaa
suunnata tulevaa sosio-teknistä kehitystä, kun siihen käydään tutustumassa ja sen
käyttökokemuksia jaetaan. Puuenergian historia sisältää myös episodin, joka
paljastaa, miten vanha tekniikka saattaa myös hidastaa kehitystä. 70-luvun lopun
ja 80-luvun alun teknisesti epäonnistuneet ratkaisut jättivät nimittäin kuntien
energiahuoltoon syvän muistijäljen, jonka paikkaamiseen meni kauan. Epäon-
nistunut tekniikka poistui suhteellisen nopeasti käytöstä, mutta huonot kokemuk-
set rajasivat toiminnan vaihtoehtoja vielä 90-luvun alussa. Vasta uuden insinöö-
risukupolven astuttua kunnallisiin energiantuotantolaitoksiin tai tekniseen toi-
meen päästiin huonoista kokemuksista yli ja puuenergiaa ryhdyttiin uudelleen
pitämään varteenotettavana vaihtoehtona (Peltola 2003b).

Toiminnallisia siirtymiä voi siten tapahtua myös ajassa, esimerkiksi kun toi-
minnalliset kompetenssit siirtyvät historiasta nykypäivään. Tuupovaaran kaltais-
ten energiaosuuskuntien perustaminen kytkeytyi olennaisesti modernin metsäta-
louden historialliseen kaareen. Eriaikaiset toimintakentät ehdollistivat nykyhet-
kessä tapahtuvaa toimintaa ja metsänomistajien uudet resurssien hyödyntämis-
mahdollisuudet syntyivät aikaisempien käytäntöjen varaan. Ilmiö on selvästi
havaittavissa myös Alavuden ja Kangasalan kunnalliseen päätöksentekoon liitty-
vissä tapauksissa sekä Kankaanpään turpeen kaasutuslaitoksen perustamisessa.
Alavudella uusi vaihtoehto rakentui järjestelmän elinkaaren aikana. Vaikka toi-
mintaa ohjattiinkin lämpöyhtiön toimesta, ei sitä koskeva asiantuntemus ja pää-
töksentekovalta ollut vain järjestelmän parissa päivittäin toimivien käsissä. Kun-
nan omistuksessa olevaan järjestelmään liittyvät kunnallishallinnon rutiinit teki-
vät lämpöhuollosta toimintakentän niin poliitikoille, virkamiehille kuin insinöö-
reillekin. Energiahuollon vaivihkaa, järjestelmän elinkaaren aikana tapahtunut
pirstoutuminen erilaisiin toimintakenttiin ja rutiineihin mahdollisti toiminnallis-
ten suhteiden siirtymät ja muutokset toimijoiden välisessä painoarvossa.

Kangasalla taas historialliset tapahtumat ehdollistivat sijoituspaikkaratkaisua.
Lämpöhuoltoon kytkeytyi erilaisia, historiallisesti kerrostuneita poliittisen toi-
minnan kenttiä: Kuohunharju kytki yhteen Suomen itsenäisyyden pyrkimykset ja
politiikan 1900-luvun taitteessa ja paikallisen suunnittelutilanteen vuosisadan
lopulla. Kangasalan kunnanvaltuusto täyttyi vuonna 1983 odottamattomalla ta-
valla kulttuuripersoonista, taiteesta ja Suomen valtiollisen itsenäisyyden poliitti-
sista vaikuttajista. Lämpöhuollon ylihistoriallisten toiminnallisten suhteiden va-
lossa maakaasuputken vaatiminen ei vaikuttanutkaan järjettömältä kunnassa,
joka ei sijainnut runkoverkoston varressa.

Kankaanpäähän rakennettu turpeen kaasutuslaitoksen prototyyppi yhdisti
kunnallisen energiahuollon kentän liiketoimintatavoitteisiin ja loi samalla ajal-
lista jatkumoa suhteessa päätöksentekotilanteeseen. Laitoksessa kiteytyivät niin
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kunnallispuolella pitkään käyty keskustelu energiantuotantopalveluiden mielek-
kyydestä kuin tutkimus- ja kehitystyö teoreettisine taustoineen sekä laitetta val-
mistavan yrityksen tavoitteet ja taustatyö. Päätökselle ryhtyä soveltamaan uutta
teknologiaa paikkakunnalla oli siten toiminnan historiasta nouseva peruste: uusi
teknologia sopi yhteen aikaisempien toiminta- ja ajatteluperinteiden kanssa,
mutta loi samalla itselleen uuden toiminta-avaruuden yhdistämällä eri perinteet
toisiinsa. Tässä mielessä se toimi välittäjänä tai jopa pakollisena kulkuporttina,
joka yhdisti erilaiset ja eri aikaiset maailmat toisiinsa: se oli mahdollista nähdä
hyödyllisenä  eri näkökulmista ja ratkaisuna erilaisiin ongelmiin.

Jaettu tieto ja asiantuntijuus

Tiedon toiminnallisuus

Tieto ja osaaminen ovat olennainen osa teknologiaa: paitsi koneita ja laitteita,
tarvitaan tietoa siitä, miten ja mihin niitä käytetään. Tiedon hallinta luo toimijoi-
den välille eroja: faktat ja asiantuntijat tuottavat toisiaan. Tiedon tuotantoon ja
hallintaan liittyy kuitenkin monia avoimia kysymyksiä. Esimerkiksi Alavuden
tapaus kohdistuu tiedon pätevyyteen päätöksentekoprosessissa. Kiistan keskiössä
olivat faktoina esitetyt väitteet, joita osapuolet arvioivat. Laskelmiin perustuvat
argumentit (kuten ”öljyllä toimiva lämpölaitos on taloudellisesti kannattavin
vaihtoehto”) eivät siten automaattisesti toimineet päätöksenteon perusteena.
Keskustelu kohdentui yhtäältä laskelmien oikeaoppisuuteen ja toisaalta niihin
perustuvien tulkintojen pätevyyteen.

Taloudellinen laskelma voi periaatteessa toimia mustan laatikon tavoin, jol-
loin sen perusolettamuksia, laatimistapaa tai laatijan pätevyyttä ei aseteta ky-
seenalaiseksi. Se tuottaa faktatietoa automaattisesti, koska se tunnistetaan las-
kelmaksi. Alavuden kiistassa tilanne oli toinen. Osapuolet arvioivat tarkoin, oli-
ko laskennassa käytetty oikeaa laskentakorkoa tai millainen näkemys toiminnan
kannattavuuden luonteesta syntyi laskennan kautta. Erilaiset laskennan tavat,
liiketaloudellinen kustannus-hyöty -laskenta sekä aluetaloudellisten hyötyjen
arviointi, tuottivat erilaista tietoa investoinnin taloudellisesta perustasta.

Laskelmat olivat paikallisesti hyvin joustavia suhteessa laskennan vakiintu-
neisiin käytäntöihin eli laskennan vakiintuneisiin sääntöjä sovellettiin tarpeen
mukaan (Åkerman & Peltola 2006). Esimerkiksi keskustelu oikeasta diskontto-
korosta kohdentui liiketaloudellisen laskennan menetelmiin, tapoihin ja normei-
hin. Puuenergiaa kannattanut osapuoli pyrki osoittamaan vastapuolen laatimat
laskelmat mitättömiksi sillä perusteella, että niissä ei oltu huomioitu korkovai-
kutusta lainkaan. Laskelmien merkityksen kiistäminen tapahtui vetoamalla las-
kennan auktoriteetteihin: liiketalousteoriaan ja asiantuntijalausuntoihin. Lasken-
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nan sääntöjä hyödynnettiin näin paikallisen tulkinnan tukena. Aivan päinvastoin
kuitenkin meneteltiin investoinnin oikea-aikaisuutta käsiteltäessä. Puuenergian
kannattajat jättivät huomiotta vastapuolen argumentin, että investointi olisi lii-
ketaloudellisessa mielessä tarpeeton, koska energiantuotantolaitteisto oli asian-
mukaisessa kunnossa. Tässä yhteydessä puuenergian kannattajat tarkastelivat
investointitarvetta liiketaloudellisen näkökulman sijaan aluetaloudelliselta kan-
nalta. Vaikka investointi olisikin ollut tarpeeton lämpöliiketoiminnan kannalta,
aluetaloudellisten hyötyjen ja kunnan kokonaistaloudellisen tilanteen nojalla aika
oli oikea. Laitoksen teknisellä suorituskyvyllä ei ollut merkitystä, koska sen kat-
sottiin muulla tavoin haaskaavan kunnan voimavaroja.

Taloudelliset laskelmat tuottivat ja rajasivat kiistan osapuolten tiedollista
kompetenssia kiinnostavalla ja yllättävällä tavalla. Vaikka osapuolet pyrkivät
laskelmien avulla tukemaan omaa asiantuntijuuttaan ja kiistämään vastapuolen
asiantuntijuutta, tuottivat laskelmat mahdollisuuksia myös näistä tulkinnoista
riippumatta. Esimerkiksi puuenergiaa vastustaneen tahon kustannus-hyöty –las-
kelma alkoikin diskonttokorkoa koskeneen keskustelun seurauksena tukea vasta-
puolen argumentteja, vaikka sen oli alunperin tarkoitus perustella esittäjiensä
argumenttia. Laskelmien tiedoista tuli faktoja vasta prosessin kuluessa. Laskel-
mien avulla määritettiin myös päätöksenteon kohdetta eli rajattiin investoinnin
kohteena olleen lämpölaitoksen kannalta relevantteja toiminnallisia suhteita.
Päätöksenteon kohde kuitenkin vakiintui vasta samalla kun koko kiista ratkesi.

Samantapainen asetelma syntyi myös Kangasalan sijoituspaikkakiistassa, jos-
sa kunnallisen päätöksenteon pohjaksi laadittiin erilaisia selvityksiä ja lausunto-
ja. Kummassakin tapauksessa erilaisten tiedon tuotannon tekniikoiden, Kangas-
alla savukaasumittausten tai neulaskatohavaintojen ja Alavudella laskentateknii-
koiden, avulla tuotettiin myös itse päätöksentekotilannetta. Tiedon tuotanto oli
siten kiinteä osa poliittista toimintatilannetta. Käytetyt tekniikat määrittelivät
kiistan kohteena ollutta kysymystä, loivat kiistan pelisääntöjä ja määrittivät
auktoriteetin syntymisen kriteerejä. Esimerkiksi Kangasalla sekä päätöksenteon
kohde että päätöksentekijöiden joukko määrittyivät suhteessa esitettyjen faktojen
luonteeseen. Alavuden tapaus osoittaa myös erityisen selkeästi sen, etteivät pää-
töksenteon pelisäännöt suinkaan määrittyneet suoraviivaisesti laskennan sääntö-
jen kautta, vaan suhteessa paikalliseen päätöksentekotilanteeseen. Suoraviivai-
nen laskelmien soveltaminen tilanteeseen olisi tuottanut toisenlaisen lopputulok-
sen puhtaan liiketaloudellisen sulkeuman kautta.

Myös Kankaanpään tapaus osoittaa tiedon toiminnallisen luonteen. Turpeen
kaasutuslaitos ei syntynyt uutta innovatiivista teknologiaa koskevan, paikallisen
yrittäjän laatiman väitöskirjan tuloksista vääjäämättä seuraten, vaan tieteellinen
tieto täytyi juurruttaa kankaanpääläiseen kunnalliselämään. Laitoksen toteutumi-
nen oli riippuvainen vuorovaikutussuhteista, käytännöistä ja keskusteluista, joi-
hin se onnistuttiin kytkemään. Tässä mielessä Kankaanpään turpeen kaasutus-
laitoksen historia on analoginen Latourin (1999a, 80) Pasteur -esimerkin kanssa.
Latour on tarkastellut faktojen prosessiluonnetta tieteellisen tiedon kohdalla.
Tieteellinenkin tieto perustuu faktojen kiertokulkuun erilaisten asiayhteyksien ja
materiaalisten kontekstien välillä. Kankaanpään tapauksessa tällainen tiedon
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kiertokulku muodostaa tapauskuvauksen juonen. Seuraamalla faktojen kierrä-
tystä kontekstista toiseen tein havaintoja mekanismeista, joiden kautta tieto va-
kiintui päätöksenteon perustaksi. Jos tieto ymmärretään faktojen katalogina, josta
johtopäätökset loogisesti seuraavat, myös teknologiaa koskeva kehitystyö ja tek-
nologian soveltamisen prosessit näyttäytyisivät sosiaalisesta ja materiaalisesta
kontekstista irrallisina.

Tiedon prosessuaalisuuden korostaminen tuo esiin myös sen, että tiedon hal-
lintaan liittyvät valta-asetelmat eivät ole kivettyneitä. Tieto on aina aktiivinen
toiminnallinen elementti, joka muuttaa vuorovaikutussuhteisiin osallistuvia te-
kijöitä (ks. Latour 1999a, 124). Tiedon ja vallan yhteen kietoutumista pohtinut
maantieteilijä John Allen (2000) toteaakin artikkelissaan, että tämän kaltainen
näkökulma valtasuhteisiin poikkeaa suuresti perinteisestä komentoketju-
näkökulmasta, jossa tiedon ajatellaan siirtyvän sellaisenaan ja tiedon hallinta
perustuu komentoketjun yläpäässä hallussa olevaan valtaan.

Toiminnan rutinoituminen ja asiantuntemuksen pirstoutuminen

Rutiinit ovat tiedon käytännöllinen muoto, joka ylläpitää toiminnan vakiintuneita
suhteita ja ohjaa toimintaa. Niiden vahvuus on siinä, että ne luovat toimijoille
yhteistä tietoperustaa, tietä menestyksekkääseen toimintaan. Ne sisältävät tietoa
onnistumisen edellytyksenä olevista toimenpiteistä, mutta rutiinien pirstoutumi-
nen voi kuitenkin johtaa tilanteeseen, jossa menestys voidaan saavuttaa vaihto-
ehtoisin tavoin. Juuri tästä oli kysymys Alavuden tapauksessa. Päivittäisten läm-
pöhuollon rutiinien näkökulmasta investointi vaihtoehtoiseen lämmöntuotanto-
järjestelmään oli riski, koska järjestelmän elinkaaren aikana kumuloitunut opera-
tionaalinen tieto ei enää olisi ollut pätevää. Järjestelmän sisään kehkeytynyt asi-
antuntemus ja kokemukset järjestelmän kanssa toimimisesta tuntuivatkin kiistan
aluksi ylläpitävän energiahuollon valta-asetelmia. Energiahuollon asiantuntijoita
olivat ne, joilla oli hallussaan käytäntöihin sidottua tietoa. Useiden rinnakkaisten
rutiinien muotoutuminen toimi kuitenkin järjestelmän muutoksen lähteenä. Jär-
jestelmää koskevia rutiineja oli lämpöhuollon historian aikana muodostunut
lämpöteknisen järjestelmän ulkopuolelle. Lämpölaitos oli osa kunnallisia talou-
dellisia ja hallinnollisia käytäntöjä, jolloin järjestelmää koskevaa taloudellista
tietoa ”valui” kunnan päättäviin elimiin ja kunnan luottamushenkilöitä osallistui
lämpöhuollon hallintoon. Näin syntyi taloudellis-hallinnollisiin rutiineihin pe-
rustuvaa asiantuntemusta, joka haastoi teknis-taloudellisiin rutiineihin perustu-
van asiantuntijuuden. Rutiinien kautta syntyi siten uusia asiantuntijapositioita.

Vaikka rutiinit yleensä vakiinnuttavat toimintatapoja, voivat ne myös mobili-
soida uusia toiminnallisia resursseja. Tästä esimerkkinä ovat metsänhoidon käy-
tännöt. Standardinomaiset hoitorutiinit ovat muuttaneet metsien rakennetta, mikä
on lisännyt kasvavien metsien hoidontarvetta. Harvennuksia ei ole kuitenkaan
tehty riittävästi, koska ne aiheuttavat kustannuksia. Myös metsäteollisuuden kes-
kittyminen raaka-aineenhankinnassaan päätehakkuisiin on luonut tilanteen, jossa
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harvennuksilta saatavalle pieniläpimittaiselle puulle ei ole ollut markkinoita.
Tuupovaaran tapaus (V) ilmentää sitä, miten tästä ongelmatilanteesta on keh-
keytynyt uusien toimintarutiinien lähde. Nuorten metsien hoidontarpeella – eli
metsätalouden vakiintuneiden rutiinien ylläpitämisellä ja tukemisella – on pe-
rusteltu paikallista puuenergiantuotantoa.

Puun energiakäytön varaan on alkanut syntyä uutta asiantuntijuutta: sellaista,
jota tarvitaan puuenergian tuotannossa, muttei välttämättä tavanomaisessa met-
sätaloudessa. Esimerkiksi puupolttoaineen tuotannon laatuvaatimukset ovat
muuttaneet korjuuta ja varastointia. On huomattavasti vaativampaa tuottaa ener-
giantuotantoon soveltuvaa kuin selluksi kelpaavaa raaka-ainetta. Syntyneet uudet
tuotantorutiinit, kuten rankojen kuivatus ja huolellinen varastointi ja käsittely,
ovat vahvistaneet metsänomistajien toimintakykyä energiantuottajina ennemmin
kuin teollisuuden raaka-aineen tuottajina. Esimerkiksi Tuupovaaran tapauksessa
uusi puun käytön asiantuntemus on mahdollistanut paikallisen metsäresurssien
käyttöä koskevan harkinnan ja päätöksenteon. Puuenergian raaka-aineeksi kelpaa
myös muu kuin metsänhoidollisista harvennuksista syntyvä ranka ja usein nämä
raaka-ainelähteet ovat energiantuottajalle edullisempia. Niinpä metsänomistajat
ovatkin paikoin irtautuneet harvennustavoitteista ja hyödyntävät monipuolisesti
erilaisia raaka-ainelähteitä (Åkerman & Jänis 2005). Toisaalta teollisuudelle kel-
paavan ainespuun hinnan ollessa alhainen, lämpöyrittäjät ovat ryhtyneet käyttä-
mään tiettyjen kohteiden harvennuksilta saatavaa kuitupuuta energiantuotannos-
sa sen sijaan, että myyvät sen teollisuudelle.

Jaettu ongelmanratkaisu

Puuenergian tuotannon mahdollistavan toiminta-avaruuden kehittyminen paikal-
lisella tasolla on perustunut siihen, että toimintaa koskevaa tietoa on kyetty ja-
kamaan tehokkaasti eri toimijoiden kesken. Kutsun tällaista prosessia jaetuksi
ongelmanratkaisuksi, jossa eri toimijat kokevat teknis-taloudellisen ongel-
manasettelun omalta kannaltaan mielekkääksi ja käyttävät yhteisiä resursseja
ongelmanratkaisun pohjana. Jaetuissa ongelmanratkaisutilanteissa tieto ”venyy”
organisaatioiden rajojen yli (Allen 1999). Esimerkiksi puun energiakäytön tek-
nis-taloudellisia ratkaisuja koskevaa tietoa on siirtynyt lämpöyrityksistä puu-
energian käyttöä edistäneisiin alueellisiin hankkeisiin, puuenergianeuvojien kan-
salliseen verkostoon ja metsäkeskusorganisaatioon. Tieto ei kuitenkaan siirry
sellaisenaan, vaan se muuntuu samalla. Metsäkeskuksissa lämpöyrityksistä siir-
tyvää tietoa on jalostettu hyödynnettäväksi uusien paikallisten yritysten käyttöön.
Pohjois-Karjalassa Tuupovaara toimi mallina Enon energiaosuuskunnalle, joka
perustettiin joitakin vuosia myöhemmin (artikkeli IV). Metsänomistajien kyky
toimia energiantuottajina kasvoi niin Tuupovaarassa kuin Enossakin nimen-
omaan puuenergianeuvojien asiantuntijuuden ja osuuskuntien välillä jaettujen
kokemusten ansiosta. Jaettu asiantuntijuus luo kokemattomistakin päteviä: taval-
linen metsänomistaja voi uskottavasti esiintyä energiantuottajana ja tarjota pal-
velujaan kunnalle.
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Myös Alavuden ja Kankaanpään tapaukset tarjoavat esimerkkejä jaetuista
tiedollisista prosesseista. Alavudella lämpöyhtiön taloutta ja toimintaa koskeva
tieto kulki eri toimintakenttien ja organisaatioiden välillä ja liittyi erilaisiin toi-
minnallisiin tavoitteisiin. Toisin kuin puuenergiateknologiassa tiedon virrat eivät
olleet tarkoituksellisen kehittämistoiminnan tulosta, vaan perustuivat hallinnon
rutiineihin. Kun yksityiseltä puolelta siirtyi tietoa julkiselle puolelle erilaisissa
toimintaa koskevissa asiakirjoissa ja kokouksissa, tulivat lämpöyhtiön hallituk-
sessa mukana olleet kunnanvaltuutetut selville yhtiön asioista. Kyse ei taaskaan
ollut vain arkistoidun tiedon tai kokemuksiin ja rutiineihin sitoutuneen tiedon
siirtämisestä paikasta toiseen, lämpöyhtiöstä kunnanvaltuustoon, vaan tieto alkoi
samalla palvella uusia tarkoituksia. Tämä näkyi siinä, miten tietoa hyödynnettiin
kiistatilanteessa, kun taloudellisia laskelmia tulkittiin joustavasti lämpöhuollon
tulevaisuuden suhteen.

Kankaanpään tapauksessa oli puolestaan kyse jaetusta ongelmanasettelusta:
uusi innovaatio kytkeytyi paitsi teknisiin myös energiantuotannon yhteiskunnal-
lisiin ongelmanasetteluihin. Innovaation pohjana ollut tieteellinen tieto vaelsi
innovaation kehittäneen yrityksen ja kunnan päätöksentekoelinten välillä lisäten
eri toimijoiden kompetenssia. Tieteelliset argumentit tekivät yhtäältä mahdolli-
siksi perustella hanketta kunnassa; toisaalta kunnan mukaantulo hankkeeseen oli
olennainen osa tieteellisen innovaation stabiloitumista käytännön sovellutuksek-
si. Näin innovaatio kietoutui yhteen poliittisen toimintatilanteen kanssa: se tuotti
ja perusteli kunnallisen energiahuollon tarpeita, jotka puolestaan mahdollistivat
innovaation itsensä materialisoitumisen. Jaettu tiedollinen prosessi avasi uuden
teknisen toiminta-avaruuden ja kehityspolun: turpeen kaasutuslaitoksia raken-
nettiin Kankaanpään lisäksi myös eräisiin muihin lähialueen kuntiin. Tästä po-
lusta ei sittemmin kuitenkaan tullut kovin pitkäikäistä, vaan esimerkiksi Kan-
kaanpään voimala on nykyisin ainoastaan varavoiman lähteenä.

Puuenergialle avautunut samantapainen toiminta-avaruus kuitenkin osoittaa,
että uudet tuotantotekniikat tai käytännöt voivat saada paikallista huomattavasti
laajemmatkin mittasuhteet. Kankaanpäähän verrattuna Tuupovaaran tapaus ku-
vaakin jaetun ongelmanratkaisuprosessin vaiheita, joissa paikalliset kokemukset
jalostuvat yleisemmän tason tiedoksi, jota taas sovelletaan muualla paikallisen
tason käytännöllisissä ongelmanratkaisutilanteissa. Tieto siitä, miten lämpöyri-
tystä pyöritetään menestyksekkäästi (esimerkiksi miten metsänomistajien neu-
vonta ja yhteistyö organisoidaan, millainen sopimuskäytäntö on edullinen niin
yrittäjille kuin asiakkaillekin ja miten polttoainehuolto konkreettisesti turvataan)
on arvokasta paitsi paikallisten ratkaisujen näkökulmasta myös energiapolitiikan
kannalta. Hyvien mallien avulla puuenergiaa on voitu edistää muilla paikkakun-
nilla. Tiedon kulun (yleisestä paikalliseen ja käytännöllisestä abstraktiin) myötä
pienen mittakaavan puuenergialle on avautunut myös kansallinen, energia- ja
metsäpolitiikan toiminta-avaruus. Lämpöyritystoiminnan edistämistoiminnalle
on tullut projektimuotoista tilaa eri organisaatioiden sisälle, erityisesti metsäpo-
litiikkaa toteuttaviin metsäkeskuksiin. Lisäksi pienen mittakaavan puuenergia-
toiminta otettiin Tekesin Puuenergian teknologiaohjelman (1999-2003) loppu-
vaiheen osaksi, jolloin siitä tuli myös teknologiapolitiikan legitiimi osa.
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Jaetun tiedon muuntuvuus kytkeytyy poliittisen toimijuuden syntyyn. Sama
tieto voi auttaa ratkaisemaan monia eri ongelmia kuten Kankaanpäässä, jossa
turpeen kaasuttamista koskeva tekninen tieto mahdollisti sekä konepajayrityksen
toiminnan että edullisen ja omavaraisuuteen pohjaavan energiantuotannon. Tieto
loi siten uuden, yhteisen ongelmanasettelun energiahuoltoon. Tiedolla voi olla
vaikutusta myös toimijoiden kykyyn asettaa ja määritellä ongelmia ja tavoitteita.
Esimerkiksi tieto paikallisen lämpöosuuskunnan pyörittämisestä on ollut tarpeel-
lista myös metsänhoitotavoitteiden ja metsäpolitiikan edistämiseksi ja toteutta-
miseksi. Samalla organisaatiosta toiseen siirtynyt tieto on muokannut puuenergi-
an parissa toimivien metsäammattilaisten asemaa sekä kompetenssia. Läm-
pöyrittäjätoimintaa tukevat puuenergianeuvojat ovat ryhtyneet pohtimaan puu-
energiantuotannon ja konventionaalisen metsätalouden tavoitteiden eriytymistä
(artikkeli IV, Leskinen et al. 2006). Metsätalouden sisällä on herännyt keskuste-
luja siitä, pitäisikö metsätalouden kasvatusmalleja uudistaa energiapuun tuotan-
non näkökulmasta (Leskinen 2006). Metsänhoitosuosituksiin kirjattiin elokuussa
2006 energiapuun tuotanto-ohjelma aines- ja tukkipuun tuotanto-ohjelmien rin-
nalle. Näin metsänomistajan valintamahdollisuudet oman metsänsä suhteen ovat
periaatteessa laajentuneet. Muutos on myös osoitus yksityismetsätalouden tuot-
tavuutta koskevien ongelmanasettelujen nousemisesta keskusteluun.

Toiminta-avaruuksiin kerrostunut toimijuus

Toimijat eivät ole sidottuja vakiintuneille toimintakentille tai teknologisiin vyö-
hykkeisiin, vaan heidän toimintamahdollisuutensa määräytyvät tilannekohtaisesti
uudelleen mahdollisten siirtymien myötä. Esimerkiksi metsänomistaja voi osal-
listua puuenergian tuotantoon eri tavoin. Mikäli hän luovuttaa puun pystykaupan
yhteydessä metsäyhtiölle hakkuutähteitä metsäpolttoaineiden raaka-aineeksi, hän
noudattaa tavanomaisen metsätalouden toimintalogiikkaa, periaatteita ja auttaa
metsäteollisuusyrityksiä vastaamaan kansainvälisten markkinoiden ja ympäris-
tönsuojelun asettamiin haasteisiin. Jos hän taas jalostaa omasta metsästään polt-
toainetta ja joko myy sen eteenpäin tai käyttää itse lämmöntuotannon raaka-
aineena, muuntuu hänen taloudellinen toimijuutensa. Puuraaka-aineen jalostami-
nen lämmöksi on itsenäistä ja osittain metsäteollisuuden tavoitteista riippuma-
tonta toimintaa. Kuten Tuupovaaran energiaosuuskunnan esimerkki osoittaa,
metsänomistaja saattaa tällöin tehdä omia ratkaisujaan kasvattamansa raaka-
aineen käytöstä ja esimerkiksi polttaa selluksi kelpaavaa raaka-ainetta, jos saa
siitä saman tai jopa paremman hinnan lämmöntuotannossa. Puuenergian eri toi-
mintamuotojen rinnakkaisuus ilmentää sitä, että metsänomistajat voivat toimia
yhtä aikaa monilla eri toiminnan kentillä.

Rinnakkaisuus mahdollistaa sen, että siirtyessään teollisuuden raaka-
aineentuottajasta puuenergian tuottajaksi metsänomistaja ei sanoudu kokonaan
irti teollisen metsänkäytön logiikasta ja käytännöistä. Itse asiassa hänen lämpö-
bisneksensä voi parantaa hänen mahdollisuuksiaan tavanomaisen metsätalouden
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kentällä. Ensinnäkin metsien harvennus ja tästä syntyvän puubiomassan hyö-
dyntäminen voivat lisätä metsien tuottoa ja siten myöhemmin aines- ja tukkipuun
myynnistä saatavaa tuloa. Toisaalta on myös arvioitu, että puun energiakäytöllä
voi olla vaikutusta ainespuun hintakehitykseen (Leskinen 2006, Tahvanainen,
2004). Tätä kautta metsänomistajan asema puumarkkinoilla on vahvistunut: hinta
ei määräydy puhtaasti puuntuotannollisten tavoitteiden nojalla, vaan uusi metsän
käyttömahdollisuus vaikuttaa markkinoihin.

Metsänomistajan eri roolit puuenergian tuotannossa ilmentävät monimuotoi-
suutta, joka syntyy energiantuotannon, yksityismetsätalouden ja viljelymetsäta-
louden vakiintuneiden toimintakenttien tai teknologisten vyöhykkeiden limitty-
essä toisiinsa. Metsänomistajan taloudelliset toimintamahdollisuudet nousevat
hänen kyvystään sukkuloida näiden eri vyöhykkeiden välillä. Hänen toimintansa
ehdot ovat sidoksissa kerrostuneisiin toiminnallisiin suhteisiin ja muuttuvat, kun
siirtymiä näissä suhteissa tapahtuu. Tällaisten (usein hyvin hienovaraisten) posi-
tioissa tapahtuvien siirtymien tunnistaminen on toimijaverkkolähestymistapaan
nojaavien analyysien vahvuus ja haaste. Vastaavalla tavalla kuin Hitchingsin
(2003) tutkimuksen puutarhurit, jotka esiintyivät sekä puutarhansa
”arkkitehteinä” että kasviensa resurssina myös metsänomistajien roolit vuorotte-
levat aktiivisen toimijan ja metsätalouden ohjauksen kohteen välillä. Samalla
myös metsien rooli muuntuu metsätalouden toimien kohteesta uutta toimintaa
luovaksi elementiksi.

Toimijoiden voi olla luontevaa tehdä yhteistyötä kerrostuneissa toiminta-
avaruuksissa, vaikka rajatun teknologisen vyöhykkeen, kuten teollisen metsäta-
louden sisällä yhteistyö ei näyttäisi mahdolliselta tai järkevältä. Esimerkiksi met-
sänomistajat ovat energiantuottajiksi ryhdyttyään tehneet tiivistä yhteistyötä
kuntien kanssa. Tämä on uutta myös metsänomistajia tukeville puuenergianeu-
vojille (Peltola 2003b, Leskinen et al. 2006). Rinnasteinen kehityskulku näkyy
myös Alavuden ja Kangasalan tapauksissa. Molemmissa päätöksenteon tilantei-
siin vedettiin mukaan tahoja, jotka eivät olleet aikaisemmin olleet tekemisissä
kunnallisen energiahuollon kanssa. Esimerkiksi Alavudella energiahuollon val-
tasuhteet määrittyivät uudelleen: lämpöhuollon asiantuntijuus ja päättäjyys siir-
tyivät pois lämpöyhtiön väeltä kunnallispoliitikoille, joilla ei ollut aikaisemmin
yhtä painavaa sananvaltaa lämpöhuollon suhteen.

Kangasalla kunnan energiahuoltoon liittyvä toimijuus määrittyi harjun poliit-
tisen toiminnan kautta. Inhimillisille toimijoille, kuten kunnan suunnittelijoille ja
virkamiehille jäi passiivinen rooli: sijoituspaikkakysymyksessä he eivät mahta-
neet suunnittelun pattitilanteelle mitään. Poliittinen toimintatilanne kuitenkin
muuntui ongelmanasettelun uudelleen määrittymisen kautta, kun energiahuollon
ympäristöpolitiikka suuntautui polttoainekysymykseen. Samalla inhimillisten
toimijoiden passiivisuus kääntyi toiminnan voimavaraksi. Jos sijoituspäätös olisi
kyetty runnomaan harjulle läpi, ei ympäristön kannalta puhtaampaa polttoainetta
olisi tarvinnut ottaa käyttöön. Tarkempi analyysi osoittaa myös, että harju toimi
eri tavoin eri kentillä. Yhtäältä se oli kulttuurihistoriallinen ja matkailullinen
resurssi, representaation ja kuluttamisen kohde, mutta toisaalta se nousi aktiivi-
seksi toimijaksi energiahuollon kentällä. Harjukaan ei siten ole toimija kaikilla
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mahdollisilla toiminnan kentillä, vaan ainoastaan niissä toiminta-avaruuksissa,
joissa on sille syntyy poliittista kompetenssia tarjoavia resursseja.

Toiminnan kerrostumista voidaan tarkastella lähemmin rajatyöhön liittyvien
metaforien ja käsitteiden avulla. Tällaisia ovat erityisesti välittävät elementit ja
rajakohteet, jotka mahdollistavat kompetenssien, resurssien ja toimijoiden siir-
tymisen tilasta toiseen. Esimerkiksi Alavuden tapauksessa laskelmat toimivat
rajakohteena (Åkerman & Peltola 2006), joka mahdollisti eri osapuolten kes-
kustelun aiheesta. Laskelmat eivät – vaikka perinteisesti kustannus-
hyötylaskenta liittyy liiketoimintaan – vahvistaneet mitään tiettyä, ennalta arvat-
tavaa toimintamallia, vaan niiden avulla voitiin päätöksentekotilanteeseen vetää
mukaan hyvin eri tyyppisiä asioita. Esimerkiksi aluetaloudellisten laskelmien
myötä Alavuden metsistä tuli olennainen osa energiahuollon toimintakenttää.
Rajatyö laajensi itse päätöksentekotilannetta: laskelmien avulla päätöksentekoon
tuli mukaan tahoja, jotka kontrolloivat laskennan käytäntöjä. Kuntaliiton edeltä-
jien mukaantulo ulkopuoliseksi auktoriteetiksi vahvisti voittaneen osapuolen
asemaa, joskin kiista kohdentui myös siihen, kenen asiantuntija ulkopuolinen
taho lopulta onkaan.

Myös puuenergian kehityskulku 90-luvulla perustuu rajakohteen olemassa
oloon. Paikallisten energiaosuuskuntien syntyminen nojasi vahvasti nuorten kas-
vatusmetsien hyödyntämiseen niin konkreettisesti polttoaineen lähteenä kuin
diskursiivisestikin (artikkelit IV ja V, Åkerman 2005). Nuoret metsät ovat teolli-
suuden raaka-ainetuotantoon tähtäävän metsätalouden materiaalinen metsänra-
kenteen ilmentymä. 1950- ja 60-luvun intensiivisen metsänuudistamisen seura-
uksena Suomeen syntyi runsaasti näitä metsiä, joiden hoitamattomuudesta eli ns.
harvennusrästeistä tuli 90-luvun alussa kansallinen metsäpoliittinen ongelma
(Åkerman et al. 2007). Ongelmasta tuli toisaalta uuden toiminnan resurssi, sillä
metsätalouden käytäntöjen seurauksena oli syntynyt riittävän laajoja ikäraken-
teeltaan yhtenäisiä alueita hyödynnettäväksi puuenergiantuotannossa.

Samaan aikaan nuoria metsiä ryhdyttiin tulkitsemaan metsäpolitiikassa uu-
della tavalla. Niistä tuli ”biomassareservi” (Åkerman 2005) eli uusi raaka-
ainevaranto, joka on hyödynnettävissä energiantuotannossa. Metsätiloilla niistä
taas tuli yritystoiminnan perusta. Tässä kohden niistä muodostui rajakohde met-
sätalouden ja energiasektorin välille. Niiden ympärille syntyi uusia paikallisia
toiminta-avaruuksia, joissa yhdistyi elementtejä molemmilta sektoreilta. Toi-
saalta ne toimivat rajakohteina myös teollisen metsätalouden ja yksityismetsäta-
louden välillä. Esimerkiksi Tuupovaaran energiaosuuskunnan toimintaa perus-
teltiin metsänomistajien keinona ratkaista nuorten metsien ongelma. Näin metsä-
politiikan diskursseja hyödynnettiin paikallisessa toiminnassa, jos kohta paikalli-
nen toiminta myös vahvisti tavanomaisen metsätalouden diskursseja, tarvetta
aktivoida metsänomistajia huolehtimaan metsäomaisuutensa tuotosta.

Puuenergian tuotanto osoittaa kiinnostavalla tavalla myös sen, että toimijuu-
den muodostuminen tai vahvistuminen yhden toimintakentän piirissä saattaa
vaikuttaa positioihin muualla. Metsänomistajien siirtyminen metsätaloudesta
energiahuollon toimijoiksi vahvisti heidän positiotaan myös tavanomaisen met-
sätalouden kentällä.
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Tulkintoja teknologian kautta
välittyneistä ympäristöpolitiikan
toimintatilanteista

Väitöskirjatyöni tavoitteena on paikata aukkoa teknologiatutkimuksen tapaustut-
kimusten ja ympäristöpoliittisten keskustelujen välillä. Tapaustutkimukseni
osoittavat erilaisia tapoja, joilla teknologia tuottaa ympäristöä koskevia valinta-
tilanteita kunnissa, metsissä ja lämpölaitoksilla. Jos politiikalla tarkoitetaan po-
liittista prosessia, joka ei ole pelkkä määrittelykamppailu, vaan käytäntöihin si-
dottu, on järkevää kysyä, miten teknologia politiikan käytännöllisenä ulottuvuu-
tena vaikuttaa poliittiseen toimijuuteen, kykyyn nostaa asioita yhteiskunnalliseen
tietoisuuteen. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli arvioida, mitä hyötyä yhteis-
kuntatieteellisen teknologiatutkimuksen välineistä on poliittisten prosessien tar-
kastelussa. Perusvastaus on, että poliittisesti syntyvät valintamahdollisuudet ovat
teknologian ja käytäntöjen välittämiä eikä niiden syntymistä voi ymmärtää il-
man, että tarkastellaan toiminnan materiaalista perustaa. Mutta mitä tämä merkit-
see konkreettisessa tutkimuksessa ja konkreettisten tulosten kannalta? Kartoitan
lopuksi välittyneisyyden tapoja paikallisessa energiahuollossa viiden eri näkö-
kulman kautta.

Aloitan siitä, miten teknologia toimi paikallisen energiahuollon poliittisissa
toimintatilanteissa osana poliittisia käytäntöjä. Tämän jälkeen tarkastelen poliit-
tisen toimijuuden ja toimintamahdollisuuksien syntymistä vakiintuneiden käy-
täntöjen limittyessä toisiinsa. Seuraavaksi pohdin ympäristöpoliittisen ohjauksen
mahdollisuuksia tilanteissa, joissa toimintamahdollisuudet eivät rajaudu minkään
tietyn, helposti hallittavan teknologisen vyöhykkeen sisään, vaan muodostuvat
niiden rajapinnoilla. Miten siis esimerkiksi kuntien päätöksiä voidaan ohjata, jos
niiden toimintamahdollisuudet hajautuvat moniin eri käytäntöihin? Neljänneksi
tarkastelen toimintapolitiikan ja poliittisen toiminnan suhdetta. Politiikan toi-
meenpano sisältää jatkuvan mahdollisuuden tavoitteiden uudelleen asetteluun.
Tästä seuraa myös kysymys, miten ruohonjuuritasolla, myös virallisen politiikan
marginaalissa syntyvät käytännöt vaikuttavat politiikan tavoitteisiin ja niiden
uusiutumiseen. Lopuksi tarkastelen vielä päätöksenteon institutionaalisen perus-
tan ja poliittisen toiminnan suhdetta eli sitä millaisia rooleja politiikan käytän-
nöissä varataan politiikan instituutioille ja millaisia toimijoita politiikkaan osal-
listuu.
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Teknologia osana politiikan käytäntöjä

Tapaustutkimuksissani teknologia ei juurikaan ollut neutraali politiikan teon vä-
line tai kohde, vaan osa politiikan käytäntöjä. Se siis vaikutti siihen, millaisiksi
energiahuollon kysymykset muodostuivat päätöksenteon kohteena. Selkeimmät
esimerkit tästä ovat Kangasalan ja Alavuden tapaukset, jossa tiedon tuotannon
tekniikoiden avulla rakennettiin päätöksentekotilanteen asetelmia ja sääntöjä.
Kangasalla tekniikat olivat osa päätöksenteon kohteen määrittelyprosessia, jol-
loin niitä käytettiin rajaamaan sekä maankäyttöpäätöksen kohteena olevan tilan
parametreja että itse sijoitettavan toiminnan luonnetta. Alavuden tapauksessa
taloudellisen laskennan tekniikat, joita usein käytetään vakioimaan päätöksente-
kotilannetta, muuttivat politiikan käytäntöjä ja muotoa. Laskennan avulla määri-
tettiin politiikan tekemisen ehtoja. Faktatietoon nojaavan päätöksenteon sijaan
kysymys olikin siitä, miten faktat määritetään faktoiksi eli mikä oli legitiimiä
tietoa ja millaisilla säännöillä uskottavuutta ja auktoriteettia voitiin kiistassa ra-
kentaa.

Alavuden esimerkki osoittaa myös, ettei poliittista protestia voida aina kont-
rolloida tieteeseen perustuvan tai muulla tavoin vakiintuneen asiantuntijuuden
keinoin (ks. Hajer 2003). Palaamme näin alun sitaattiin ja sen kuvaan asiantun-
tijatekniikoiden roolista. Erilaisten tiedontuotannon välineiden merkitys esimer-
kiksi ympäristökiistojen sovittelun välineenä on kasvanut: päätöksenteon pohjak-
si tuotetaan paitsi laskemia myös malleja ja skenaarioita sekä ylläpidetään tilas-
toja ja arkistoja. Tiedon legitiimiys ei kuitenkaan ole ennalta päätettävissä, sillä
sen arviointikriteerit voivat myös olla neuvottelun kohteena. Teknologia itse voi
siis olla kiistanalainen, poliittinen käytäntö.

Alavuden tapauksessa laskenta myös mahdollisti ”normaalia” suuremman ja
heterogeenisemmän joukon osallistumisen energiahuoltoa koskevaan päätök-
sentekoon. Kustannus-hyöty –laskenta tiedon tuotannon teknologiana siis avasi
politiikan kenttää laajemmalle osallistujajoukolle.

Mahdollisuuksien resonanssi

Uusien toimintamahdollisuuksien avautuminen, liikkumavaran syntyminen, ku-
toutui tapaustutkimuksissa käytäntöjen synnyttämään tuotannolliseen perustaan.
Periaatteessa mahdollisuudet ovat rajallisia tietyn teknologisen vyöhykkeen pii-
rissä. Toiminnalliset siirtymät tällaisten vakiintuneiden toimintakenttien välillä
voivat kuitenkin muuttaa näiden kenttien sisältämiä mahdollisuuksia.

Puuenergia on esimerkki resurssien hyödyntämisestä ristiin eri toimintakent-
tien välillä. Mahdollisuus hyödyntää puuenergiaa on sitoutuneena sekä energia-
sektorin että metsätalouden tuotannolliseen perustaan. Tilanteessa, jossa metsä-
talouden mahdollisuudet, kuten puumarkkinoiden mielenkiinnon ulkopuolella
sijaitsevat metsäkuviot, sattuvat kohtaamaan paikallisen energiahuollon mahdol-
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lisuudet, kuten otollisen kunnaninsinöörin tai vanhenevan öljylaitteiston, avautuu
uusi, kummastakin toimintakentästä voimansa imevä toiminta-avaruus. Paikalli-
set energiantuotantokäytännöt ovat edesauttaneet metsätalouden yleisemmän
tason tavoitteiden, arvopuunkasvatuksen ja teollisen raaka-aineen tuotannon to-
teuttamista. Toisaalta kansallisen metsäpolitiikan kyvyttömyys ratkaista nuorten
metsien kasvavaa harvennusrästiongelmaa perinteisin keinoin on luonut tilaa
paikalliselle energiantuotannolle ja edelleen kansallisten ilmastotavoitteiden to-
teuttamiselle. Näin yleiset tavoitteet ja paikalliset tavoitteet resonoivat keskenään
tietyissä tilanteissa.

Kyse ei siis ole siitä, että ylemmän tason tavoite ohjaisi paikallisia tavoitteita.
Vakiintuneiden toimintakenttien ja käytäntöjen lomaan kehkeytyneessä toiminta-
avaruudessa muodostuu toiminnallisia kompetensseja, jotka vaikuttavat sekä
energiasektorin että metsätalouden toimintoihin, niin paikallisella kuin kansalli-
sellakin tasolla. Vakiintunut metsätalouden järjestelmä on sallinut metsänomis-
tajille käytäntöjä, jotka se on aikaisemmin tiukasti sulkenut ulkopuolelleen. Met-
sänomistajien aloitteellisuudesta on tullut legitiimi tapa toimia metsätaloudessa,
jossa perinteisesti on metsänomistajan toimintaa ohjattu teollisuuden tavoitteista
käsin. Paikallisista tuotantokäytännöistä on tullut myös relevantti toteutusmalli
puuenergiapolitiikassa, mihin viittaa projektiluonteinen edistämistyö eri organi-
saatioiden toimesta kansallisella ja EU-rahoituksella. Tästä on ollut seurauksena
se, että metsätalouden arvopuun tuotantoon tähtäävä politiikka on joutunut pe-
rustelemaan itsensä uusin keinoin. Alueellisella tasolla tämä on näkynyt siinä,
että paikallisten elinkeinojen kehittämisestä on tullut Metsäkeskusorganisaation
tehtävä; tehtävä joka vahvistaa koko organisaation tarpeellisuutta (Leskinen
2006). Kansallisella tasolla tämä näkyy metsänhoitosuositusten uudistamisena
siten, että metsänomistaja voi valita, tuottaako hän mieluummin enemmän aines-
puuta vaiko energiapuuta ja tukkia.

Mahdollisuuksien resonanssi toimintakenttien välisten siirtymien seuraukse-
na ei siis ole tärkeää vain käytäntöjen uudistumisen kannalta, vaan ne tuottavat
myös poliittista toimijuutta eli kykyä määritellä ongelmia uudella tavalla tai
nostaa esiin päätöksentekoon uusia asioita.

Tästä on esimerkkinä myös Alavuden tapaus, jossa uusi toiminta-avaruus
syntyi sekä tulkinnallisen vastakohta-avaruuden että pirstoutuneiden toiminta-
käytäntöjen limittyessä toisiinsa. Kiistatilanteessa kaksi erilaista kehystämisen
tapaa, liiketaloudellinen ja aluetaloudellinen tulkintakehikko, limittyivät toisiinsa
tavalla, joka teki päätöksentekotilanteesta hyvin monimutkaisen. Uusi, vaihto-
ehtoinen toimintamahdollisuus syntyi kehysten lomaan avautuneessa toiminta-
avaruudessa, jossa liiketaloudelliset laskelmat vahvistivat aluetaloudellista tul-
kintakehystä ja aluetaloudelliset argumentit nojasivat osittain liiketaloudellisten
laskelmien osoittamiin faktoihin. Tiedon tuotannon tekniikka, taloudellinen las-
kenta toimi päätöksentekotilanteessa yhtäältä pelkistämisen välineenä, mutta
toisaalta tuotti päätöksenteon kompleksisia ehtoja, kun laskelmat alkoivat toimia
vakiintuneiden kehysten yli. Tilanteen seurauksena poliittista toimivaltaa siirtyi
taholta toiselle. Kun aikaisemmin lämpöyhtiön asioista oli pitkälti päätetty yhti-
ön hallituksessa, syntyi uusi tavoitteenasettelu julkisessa keskustelussa.
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Kun politiikan käytäntöjä tutkitaan materiaalisesti välittyneinä, saadaan nä-
kyviin poliittisen toimivallan hauraus. Kummassakin tapauksessa, niin Alavuden
polttoainekiistassa että puuenergian tuotannossa, poliittinen toimijuus, kyky ky-
seenalaistaa ja avata keskusteluja, muuntui käytäntöjen ja toiminnallisten siirty-
mien seurauksena.

Ohjaus ja valtaistuminen

Se, että käytäntöjen uusiutuminen johtaa myös toimivallan uudelleenmäärittymi-
seen, nostaa esiin kysymyksen poliittisen ohjauksen keinojen vaikuttavuudesta.
Hierarkkisesti järjestynyt poliittinen ohjaus kohdentuu vakiintuneisiin teknologi-
siin vyöhykkeisiin, kuten kuntien kaukolämpöjärjestelmiin. Koordinaation mah-
dollisuus perustuu siihen, että toiminnallisten suhteiden kirjo on pelkistetty. Eri
toimintakenttien keskenään resonoivat mahdollisuudet kuitenkin problematisoi-
vat kysymyksen suorasta ohjauksesta. Jos toimintakyky on hajautuneena toi-
mintaa ehdollistavien järjestysten vuorovaikutukseen, ei ehtoihin voida suoraan
vaikuttaa. Rinnakkaiset koordinaation tavat voivat limittyä keskenään, jolloin
toimijat voivat toimia vuorotellen eri tavoin koordinoiduilla toiminnan kentillä.
Ohjauksen vaikutukset tulkitaan ja ne toteutuvat osana monimutkaista vuorovai-
kutusta. Samalla kun asioita pyritään ohjaamaan tiettyyn suuntaan, avautuu siis
mahdollisuuksia kulkea uusiin suuntiin.

Nuorten metsien harvennusrästit ovat esimerkki tilanteesta, jossa perinteinen
resurssien käytön hallintajärjestelmä oli kykenemätön ratkaisemaan ongelmaa.
Ratkaisu syntyi paikallisesti, kun energiasektorilla avautuneet mahdollisuudet
(lämpöyrittäjyysmallin tuominen Suomeen ja sitä koskevan tieto-taidon kehitty-
minen Metsäkeskuksissa, tekniikan kehittyminen ja kuntien mielipideilmaston
muutokset) ruokkivat metsäresurssien käytön uusia suuntia. Uudet käytännöt
eivät sulautuneet vakiintuneeseen hallinnan järjestelmään, vaan muokkasivat
ohjaussuhteita metsätalouden sisällä: metsänomistaja-lämpöyrittäjä ei ole pelkkä
ohjauksen kohde, metsäpolitiikan toiminnallisten tavoitteiden toteuttaja, jonka
toimintoja ohjataan ylhäältä käsin, vaan he itse osallistuvat metsätaloutta koske-
vien ongelmien määrittelyyn ja sitä kautta myös ratkaisuihin.

Ongelmanratkaisun epäonnistuminen perinteisen ohjauksen keinoin merkitsi
myös sitä, että ongelman hallinnan poliittinen konteksti muuttui. Metsäpolitiikan
ohjausjärjestelmän vertikaalisen vuorovaikutuksen sijaan toimijoiden välinen
koherenssi syntyi paikallisessa toiminnassa, horisontaalisesti. Verkostovuorovai-
kutusten tarkastelu ristiriitoja sisältävinä eikä yhdenmukaisuutta luovina tekee
tällaiset siirtymät näkyviksi. Puuenergian tuotannossa voitiin paikallisella tasolla
luoda sellaisia luottamukseen perustuvia riippuvuussuhteita, joihin ongelmanrat-
kaisussa voitiin nojata (ks. Hajer 2003). Paikallisten toiminnallisten suhteiden
kautta syntyi siis ongelmanratkaisupotentiaalia vakiintuneiden hallinnollisten
prosessien ulkopuolelle. Miten tällaisia valtaistumisen, toimintakyvyn rakentu-
miseen johtavia prosesseja voitaisiin tukea on vaikea kysymys. Koska luottamus
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ei synny hallinnan rakenteesta, vaan itse prosessista, ei hierarkkisesta näkökul-
masta ole helppo tunnistaa ja tukea prosesseja, jotka vahvistavat paikallista on-
gelmanratkaisukykyä. Olennaista on kuitenkin hallinnan teknologisen perustan
muuntuvuuden hyväksyminen. Standardien kaksijakoisuus voi tuottaa uudenlai-
sia toiminnallisen koherenssin muotoja.

Ympäristöpolitiikassa teknologian tuottamia riskejä pyritään usein hallitse-
maan kehittämällä lisää teknologisia välineitä, kuten teknologian arvioinnin pro-
seduureja. Teknologia kutoutuu näin väistämättä ympäristöpoliittiseen ohjauk-
seen. Ohjauksen ja teknologian suhde avaa kuitenkin kysymyksiä itse ohjauksen
luonteesta ja mahdollisuuksista. Teknologia, kuten viljelymetsätalouden metsän-
kasvatusmalli, voi olla ohjauksen väline, mutta se voi myös itse problematisoi-
tua. Tällöin uudelleen arvioinnin kohteeksi joutuu paitsi se, mikä on paras ratkai-
sukeino, myös se, mikä oikeastaan onkaan tavoite. Tällä kysymyksellä on myös
laajempi viitekehys, kuten Wynne (2002) on osoittanut: kyse on teknologian (ja
samalla myös hallinnan ja ohjauksen) institutionaalisen perustan hyväksyttävyy-
destä.

Toimintapolitiikan politiikka

Politiikan toimeenpanon seurauksena syntyvät ristiriitaiset käytännöt saattavat
toimia lähtölaukauksena politiikan tavoitteiden uudelleen arvioimiselle. Toimin-
tapolitiikkojen analyysiin ja hallinnon laatimien kriteerien seuraamiseen keskit-
tyvä ympäristöpolitiikka, kuten myös innovaatioihin keskittyvä teknologiapoli-
tiikka, on sokea politiikan epävarmuudelle, jota syntyy siitä, että paitsi itse on-
gelmat myös useat niiden ratkaisukeinot ovat luonteeltaan kiistanalaisia ja käy-
tännöissä muuntuvia. Esimerkki hallinnan sokeasta pisteestä on puuenergian
ilmastovetoinen edistämispolitiikka. Puuenergiaa tuetaan julkisin varoin eri läh-
teistä (KTM:n investointituet, MMM:n nuorten metsien harvennustuet ja hak-
keen korjuu- ja kuljetustuet, EU:n rakennerahastotuet puuenergiahankkeille ja
Tekesin teknologiaohjelmien rahoitus korjuu- ja polttoteknologian kehittämi-
seen). Tukipolitiikan yksi vahva peruste on ilmastopolitiikka. Ilmastokysymyk-
siin sidotun puuenergiapolitiikan näkökulmasta jokainen poltettu kuutiometri on
yhtä arvokas ja auttaa täyttämään energiapolitiikan tavoitteita. Tavoitteiden to-
teutumista seurataan määrällisesti, jolloin painopiste on suuren mittakaavan rat-
kaisuissa. Kuitenkin puuenergian hyödyntäminen suuressa mittakaavassa voi
estää paikallisten toimeentulomahdollisuuksien kehittymisen, joka taas on esi-
merkiksi EU-tuella rahoitetun hanketoiminnan tavoitteena (Åkerman et al.
2005). Paikallisten toimeentulomahdollisuuksien – ja esimerkiksi laajemmin
maaseutupolitiikan tavoitteiden – näkökulmasta on suuri merkitys, tuottaako
energiaa metsäteollisuuden tytäryhtiö vai paikallinen lämpöyrittäjä. Energiapoli-
tiikan sosiaalisen kestävyyden kannalta puuenergian tavoitteiden mittaaminen
materiavirroissa, poltetuissa puukuutioissa, tuotettuina megawattitunteina tai
vähentyneinä hiilidioksidipäästöinä, ei siten ole kovinkaan hyödyllistä.
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Puuenergian teknologiapolitiikassa ja siihen liittyvässä ilmastopolitiikassa it-
se politiikka näyttäytyy lopputuloksina ja keinot, joilla asetettuihin tavoitteisiin
päästään neutraaleina välineinä. Teknologiset innovaatiot, kuten laajamittaisen
puuenergian hyödyntämisen mahdollistava teknologia, ovat kuitenkin kaikkea
muuta kuin neutraaleja: niiden hyödyntäminen liittyy toimijoiden suhteisiin ja
toimintamahdollisuuksiin. Metsäteollisuusvetoisessa puuenergiapolitiikassa on-
gelmanasettelut määrittyvät teollisuuden ehdoilla. Metsäteollisuuden kilpailuky-
vyn ja markkina-aseman vahvistamisen kannalta on tärkeää saada hakkuutähde-
reservi käyttöön. Näin ollen ilmastopolitiikan ja kilpailukyvyn nimissä metsän-
omistajia on vaadittu luovuttamaan hakkuutähteensä vastikkeetta tai nimellistä
korvausta vastaan. Samalla hiilidioksidipäästöjen alentamiseen tähtäävä ilmasto-
ja puuenergiapolitiikka vahvistavat tietynlaista teknologiaan perustuvaa toimin-
nallista ja taloudellista järjestystä metsätaloudessa ja metsissä.

Hierarkkisessa politiikan toimintamallissa päätöksentekokoneisto ja imple-
mentointi ovat toisistaan irrallisia. Politiikan toteuttamisen seurauksena synty-
neet keskenään ristiriitaiset puuenergian käytännöt kuitenkin politisoivat koko
tavoitekentän. Per Mickwitz (2006, 70) on tuoreessa väitöskirjassaan edellyttänyt
politiikan arvioinnin ulottamista juuri tämän kaltaisiin politiikan monimutkai-
suudesta nouseviin sivuseurauksiin ja prosesseihin. Ongelmanmäärittelyjen
muuntuminen implementoinnin yhteydessä viittaa myös perinteisten poliittisten
instituutioiden toiminnan epäsynkroniaan: poliittiset ongelmat ja asialistat voivat
määrittyä myös perinteisten hallinnon alojen tai organisaatioiden ulottumatto-
missa. Hajer (2003) kutsuu tätä politiikan institutionaaliseksi epämääräisyydeksi.

Institutionaalinen epämääräisyys hämärtää tulkintaa teknologisen puskun,
vakaiden instituutioiden ja sosiaalisten suhteiden, vaikutuksesta tekniikan kehi-
tykseen. Vakiintuneiden politiikan instituutioiden tukema teknologiaohjelmien
kautta toteutettu suuren mittakaavan puuenergiateknologian kehittäminen on
tavallaan perustunut teknologisen puskun olemassa oloon: teolliseen metsän-
käyttöön integroitunut puuenergian tuotanto perustuu metsätalouden vallitseviin
institutionaalisiin rakenteisiin. Virallisen teknologiapolitiikan marginaalissa ta-
pahtunut spontaani pienen mittakaavan puuenergian tuotantoteknologian kehit-
tyminen taas on muuttanut koko puuenergiateknologian poliittista kenttää. Tun-
keutumalla vaivihkaa osaksi Puuenergian teknologiaohjelmaa, pienen mittakaa-
van toiminta on raivannut itselleen elintilaa teknologisesta puskusta huolimatta.

Esimerkki osoittaa, että politiikan toimeenpano sisältää myös poliittista toi-
mintaa. Tällaisessa poliittisessa toiminnassa toimintakyky kytkeytyy hierarkkis-
ten rakenteiden ja hallinnan järjestelmien sijaan käytäntöihin. Käytäntöjen tutki-
minen teknologiatutkimuksen näkökulmasta auttaa nostamaan esiin jännitteitä eri
toimijapositioiden välillä. Kun mahdollisuudet, joita teknologinen vyöhyke tai
siihen kohdistuva toimintapolitiikka tarjoaa eri käytäntöjen kautta siihen kyt-
keytyville toimijoille, poikkeavat suuresti toisistaan, on ymmärrettävää, että jän-
nite laukaisee tavoitteiden ja ongelmanasetteluiden uudelleenmäärittelyn tarpeen.
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Politiikan paikat ja toimijat

Tapausanalyyseissä institutionalisoituneen politiikan rooli ei säilynyt politiikan
käytännöissä vakiona. Ongelmien määrittely ja päätöksenteko eivät juurikaan
tapahtuneet kunnanvaltuustoissa tai muiden perinteisten politiikan instituutioiden
piirissä. Vaikka kaikissa tapauksissa kunnanvaltuustot olivatkin mukana ener-
giahuollon ongelmanratkaisutilanteissa, ei päätöksenteko tapahtunut yksinomaan
valtuustoissa eivätkä poliittisen toiminnan tilanteet rajautuneet yksinomaan nii-
den sisään. Esimerkiksi Alavudella poliittinen prosessi lähti liikkeelle perintei-
seen tapaan valtuustoaloitteena, mutta lopullinen kyky kyseenalaistaa, poliittinen
toimivalta, syntyi vasta julkisessa prosessissa. Tuupovaarassa kunnanvaltuusto
oli aloitteellinen energiahuollon polttoainekysymyksessä ja loi siten vahvan
edellytyksen uuden käytännön syntymiselle. Se, mitä tästä seurasi, ei kuitenkaan
ollut valtuuston käsissä. Kankaanpäässä kunnallinen päätöksenteko oli melkein
kokonaan siirtynyt ”laboratorioon”, teknologisen kehittämisen kentälle ja Kan-
gasalla harjulle. Tapauksissa perinteiset poliittiset instituutiot olivat siis mukana
politiikan tekemisessä, vaikkakin uusin tavoin. Alavudella käytiin tiukka vääntö
lämpöyhtiön hallituksen vaihtoineen, jolloin normaali päätöksenteon järjestys
asettui kyseenalaiseksi ja valtuuston (myös lämpöyrityksen omistajan edustaja-
na) täytyi hankkia auktoriteettinsa. Kangasalla taas ”valtuustossa” tapahtui radi-
kaali valtasuhteiden muutos uusien ”valtuutettujen” myötä, kun päätöksentekoon
tuli osallisiksi historiallisia henkilöitä ja tapahtumia.

Tuupovaaran energiaosuuskunta ja puuenergian tuotantokäytännöt nostavat
esiin hyvin myös sen, että politiikan paikka voi irtautua täysin perinteisen poli-
tiikan instituutioista. Kysymys ei ollut teknologiaa koskevasta kiistatilanteesta,
vaan merkitysten rakentamisen prosessit olivat sidoksissa tuotantokäytäntöihin.
Uusien käytäntöjen rakentuminen on mahdollistanut metsätalouden standardien
ja mallien kyseenalaistamisen, ei kiistäen, vaan uudistaen. Puuenergian poliitti-
nen toiminta-avaruus onkin erityisen mielenkiintoinen siksi, että se ei ole edel-
lyttänyt metsätalouden ongelmien julkista artikulointia. Ongelmien olemassaolo
on tehty näkyväksi harjoittamalla toisenlaista metsätaloutta. Poliittisen toimival-
lan tarkasteleminen tuotantokäytäntöjen kautta toteutuvana muuttaa siis myös
ajatusta politiikan muodosta tuomalla siihen aineen tai käytännön kautta argu-
mentoinnin tapoja (ks. myös Palmroth 2004).

Poliittisten toimintatilanteiden muutokset pakottavat pohtimaan myös sitä,
mitä politiikkaan osallistuminen tarkoittaa. Teknologiatutkimuksen piirissä var-
sinkin feministisen perinteen myötä ovat nousseet esiin vaatimukset teknologian
kehityksen ja käyttöönoton demokratisoimisesta: teknologiaa koskeviin päätök-
siin osallistuvien joukkoa tulisi laajentaa, jotta teknologian haittavaikutuksia
voitaisiin yhteiskunnassa paremmin ennakoida. Tämän kaltaiset vaatimukset
korostuvat monissa uusia, suuria riskejä tuottavia teknologioita koskevissa kes-
kusteluissa. Osallistumista pohditaan siitä näkökulmasta, millä ryhmällä on val-
taa ja kuka teknologioita koskevissa päätöksentekotilanteissa toimii ja on oikeu-
tettu toimimaan. Tämänkaltaisella pohdinnalla on kiintoisa yhteys myös kunta-
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demokratian kehittämiseen. Tämä on perinteisesti painottunut institutionalisoitu-
neiden osallistumisen muotojen tehostamiseen, mielipiteiden tiedusteluun, tie-
dotukseen ja esimerkiksi neuvoa-antaviin kansanäänestyksiin. Gomart ja Hajer
(2003, 36) korostavat, että tällöin yksilöiden oletetaan olevan poliittisia toimi-
joita, jos he kykenevät tietynlaiseen toimintaan: puhumaan, neuvottelemaan ja
valitsemaan rationaalisesti. Osallistuminen rajataan tiettyihin muotoihin (suulli-
nen tai kirjallinen palaute) sekä tiettyihin asioihin (asiat, jotka hallinnon proses-
sissa edellyttävät kuntalaisten palautetta).

Teknologian performatiivisuuden näkökulmasta osallistumisen muodot tuot-
tavat erilaista poliittista toimijuutta. Esimerkiksi mielipiteitä kysytään ennalta
määritettyihin kysymyksenasetteluihin, mutta on poliittisen toimijuuden kannalta
on aivan eri asia kyetä vaikuttamaan kysymyksenasetteluiden ja asialistojen
muodostumiseen.  Poliittista toimintakykyä tuottavat toiminnalliset suhteet nou-
sevat tällöin avainasemaan.

Kangasalan tapaus on ääriesimerkki poliittisen toimintakyvyn hajautumisesta
toiminnallisiin suhteisiin: Kuohunharjun poliittinen toimijuus on ymmärrettävis-
sä sen osallisuutena kunnan energiahuollon järjestämistä koskevan kysymyk-
senasettelun muutoksessa sekä kunnan päättäjien ympäristöpoliittisen toimijuu-
den rakentumisessa. Tämä merkitsee sitä, että esimerkiksi poliittista osallistu-
mista ei voida tarkastella vain ihmisryhmien osallisuutena käytännöissä. Tässä
mielessä Kangasalan ja myös Alavuden tapaus, jossa laskemat avasivat poliittista
kenttää uusille toimijoille, rinnastuvat Hinchliffen (2001) BSE -esimerkkiin,
jossa ei-inhimillinen toimija demokratisoi ja avasi poliittista prosessia uudella
tavalla määrittelemällä uudelleen toimintakykyä, kyseenalaistamalla (tieteeseen
perustuvan) asiantuntija-aseman.

Teknologia puuttuu siis politiikan tekemiseen, mutta kuka kantaa vastuun,
kun harjut päättävät energiapolitiikan linjoista tai laskelmien toimivalta johtaa
energian hinnan kallistumiseen kuten Alavudella, jossa kuluttajat maksavat
Suomen kalleinta kaukolämmön hintaa? On selvää, että toimijaverkoissa synty-
ville toimijoille ei voi sälyttää vastuuta samaan tapaan kuin perinteisen, intentio-
naalisuuteen nojaavan toimijakäsityksen perusteella. Sen tavoitteena onkin auttaa
ymmärtämään ehtoja, joiden nojalla vastuu toteutuu ja näin arvioimaan proses-
sia, joka on vaikuttanut seurausten syntymiseen. Näin ollen voidaan monipuoli-
semmin ymmärtää niitä tekijöitä, joiden kautta mahdollisuudet vaikuttaa tekno-
logian muovautumiseen avautuvat. Toimijuuden analysointi käytäntöihin ja toi-
minnallisiin suhteisiin kutoutuneena toimintakykynä auttaa tarkastelemaan po-
liittista toimijuutta tilannesidonnaisena ilmiönä, ei politiikan institutionalisoitu-
neille kentille sidottuna ominaisuutena. Päättäjät voivat joutua perustelemaan ja
rakentamaan toimivaltansa yhä uudelleen. Nämä toimivallan rakentamisen pro-
sessit synnyttävät myös vastuuta.
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Temporal scales and environmental knowledge production
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Abstract

In this paper, we investigate the durability of environmental knowledge. We draw upon two case studies on different types of
environmental knowledge. One is theoretical: the concept of “natural capital” as an organising element in ecological economics.
The other one is practical: knowledge used in the choice of technique in district heating. Our claim is that the validity of
knowledge is the result of a process in which knowledge claims are incorporated as natural elements into broader discursive and
political contexts. Techniques of creating temporal continuums and ruptures are essential in that process. Thus, the way how
knowledge claims relate to people and their goals defines the temporal durability of knowledge, not their intrinsic properties.
© 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
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1. Introduction: the temporality of knowledge

In this paper, we investigate the durability of
environmental knowledge. If knowledge is understood
as an archive, a collection of ideas which, once it is
established, exists outside of time, this question does
not make sense. However, if knowledge is viewed
as being embedded in social practices, the question
arises.

We shall draw upon two case studies on different
types of environmental knowledge. One is theoreti-
cal: the concept of “natural capital” as an organising
element in ecological economics. The other one is
practical: knowledge used in the choice of technique
in district heating.

We pay attention to how certain units of knowledge
become significant in social processes. The validity of
knowledge is not given a priori, rather it is the result
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fax: +358-3-2157311.
E-mail addresses: maria.akerman@uta.fi (M. Åkerman),
taru.peltola@uta.fi (T. Peltola).

of a process in which knowledge claims are related
to other ideas, other people and various material el-
ements. Documentation, calculation and reference to
an authority, for instance, are frequently used to legit-
imate a certain point of view. Thus, knowledge is not
mere ideas, but rather a whole complex of perceptions,
people, plans, techniques and all other material and
social elements (seeRose and Miller, 1992, p. 177).

We will analyse what kind of knowledge claims
become recognised as significant in the cases pre-
sented and how these remain relevant. The interaction
between practical aims, political goal settings and ex-
isting established knowledge structures will be given
special focus.

2. The conceptual framework

Our approach draws upon the actor-network the-
ory developed by Bruno Latour and Michel Callon.
They characterise knowledge production using the
metaphor of network building. The units of knowl-
edge become stabilised in a process of translation, in

0169-2046/02/$20.00 © 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
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which the claims makers take on themselves the task
of speaking on behalf of other actors. Knowledge
production is thus seen as a struggle over who repre-
sents nature most reliably (Callon and Latour, 1981;
Latour, 1987). The transformation of knowledge
claims into units of knowledge, such as scientific con-
cepts, arguments in decision making and undisputed
facts is an outcome of the interactive stabilisation of a
large number of elements, such as material practices,
theoretical frameworks, ideological constructs and
practical needs (seePickering, 1995).

In this struggle, a network of allies is created to
support a particular knowledge claim. Such allies are
heterogeneous: respected scientific or political author-
ities, established theoretical constructs, commonly
known “facts”, prestigious methodologies, political
imperatives, relevance to practical problems etc. The
aim is to close the knowledge claim into a “black
box”. A Black box is an undisputed fact and conse-
quently, a valid argument (Callon and Latour, 1981,
p. 282). It can be used to create new black boxes and
to strengthen networks of co-operation.

A closed black box is thus, as a unit of knowledge,
and because of its undisputed nature, an important
element of power. But a black box is closed only
temporarily. Scientific concepts are challenged and
rejected and arguments considered relevant at one
point of time may turn out to be trivial when the situ-
ation changes. A black box can be reopened anytime.
To keep it closed, the elements it contains have to be
kept together continuously.

The durability of knowledge and the temporal scale
of knowledge are thus dependent on the factors that
tie up its components.

3. The case studies

3.1. The conceptual case: natural capital

The concept of “natural capital” was introduced in
recent economic discussion in 1988 and was relatively
quickly adopted as a basic category for ecological
economics, a school of thought which was institu-
tionalized in 1988. A conference was organized on
the theme: “Investing in Natural Capital” in 1992,
and a collected volume of papers was published with
the same title (Jansson et al., 1994). The concept was

also introduced in scientific journals, such asConser-
vation Biology (Costanza and Daly, 1992) andNature
(Costanza et al., 1997) with the claim that it represents
new understanding of the relationship between nature
and economy. The concept was also adopted into
the political arena by environmental movement (e.g.
Carley and Spaapens, 1998) as well as an argument
to motivate and legitimise new industrial practices
(Hawken et al., 1999).

The stabilisation of the concept is like a rapid suc-
cess story. With hindsight, it seems to be a natural
way to describe the relationship between economy
and nature. We argue, however, that the quick sta-
bilisation of the concept was made possible by the
ability of its introducers to connect it with existing
theoretical frameworks. On the one hand, it became
a black box through a dual process of representing
a temporal continuum of existing conceptualisations
and of defining a novel perspective for environmental
politics and management on the other hand.

3.2. The practical case: local fuel choice

Our second case is a story of the emergence of the
peat gasification technique in municipal heat produc-
tion in Kankaanpää, a small town in southwestern
Finland (one of eight case studies on local energy pro-
duction in Finland, seePeltola and Wessberg, 2000).
Houses must be heated during the winter and the
energy sector has to provide energy at a reasonable
price. The production of energy has very significant
environmental implications especially through its
organisation—district heating versus single boilers—
and fuel choices (see also Wessberg, this issue).

In Kankaanpää, several alternatives were available
to arrange the heating of houses in the centre of the
town. The final choice of peat gasification was fa-
cilitated by the convergence of knowledge about the
environment, economy and technology. Our aim is to
describe how the choice and the arguments behind it
became established in the municipal decision making
process. As a result of the process, the use of peat
appeared unavoidable.

3.3. Materials and methods

The object of our analysis in both cases is a pro-
cess from the emergence of knowledge claims to their
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stabilisation as a black box. The focus in both cases is
on the context in which knowledge is created or trans-
formed. As the cases differ greatly from each other,
the character of materials and the methods used differ
as well.

The data used in analysing the concept of natural
capital were collected from the journal Ecological
Economics in the years 1988–1998. Its use was
mapped in the journal by collecting the articles that
were referred to while the concept was used. The ma-
terial was complemented by making index searches
in the economic and social scientific citation indexes
(Econlit, SSCI).

In the energy production case, we described the
decision making process as accurately as possible as
a chronological narrative. Narratives can be used to
interpret events, because people tend to make sense
of things as stories (Cronon, 1992; Crang, 1998).
As material, we used six interviews, local newspaper
articles and municipal decision making documents.

4. The stabilisation of the concept
of natural capital

4.1. Shifting frameworks of meaning

The concept of natural capital was introduced into
economic theory as a response to the challenge of the
politics of sustainable development (Pearce, 1988;
Pearce et al., 1989). Pearce (1988, p. 599)made the
link explicitly: “sustainability requires at least a con-
stant stock of natural capital construed as the set of
all environmental assets.” He legitimised such uncon-
ventional use of the concept of capital by referring
to Kenneth Boulding’s suggestion in the 1960s that
human welfare is created by a stock of capital rather
than by a flow of services (Boulding, 1966). Pearce
(1988, p. 599)emphasised, however, that in “modern
sustainability literature” focus is on the maintenance
of natural capital.

By referring to “modern sustainability literature”
Pearce created a continuum between the concept of
natural capital and the tradition of sustainable re-
source management, which can be traced to a change
in forestry practices in the 19th century. The metaphor
representing forest as capital brought the interests of
forestry scientists, forest industry and conservation

movement together successfully (e.g.Demeritt, 1998).
The leap from forest management to other fields of
management was not long. The capital metaphor
was generalized in the World Conservation Strategy
(IUCN, 1980) by a reference to the regenerative ability
of ecosystems. Finally the expression “world’s eco-
logical capital” was transferred to the context of global
environmental, economic and development issues in
the report “Our Common Future” (WCED, 1987).

By connecting the concept of natural capital to
modern sustainability literature, Pearce thus recruited
several existing elements to support his conceptual-
isation, namely, sustainable forestry, regeneration of
ecosystems and sustainable development. To make
the concept more robust in mainstream environmen-
tal economics, Pearce connected his “constancy of
natural capital” rule to utilitarian models of inter-
generational equity, especially onSolow’s (1986)
analysis of intergenerational equity of income distri-
bution. According to Solow, the level of consumption
can be maintained unchanged if natural resources
that are exhausted are compensated by investments in
productive capital (Pearce, 1988; Pearce et al., 1989).
Pearce argued that his sustainability criteria was an
elaboration of Solow’s work.1 By that connection,
Pearce tried to strengthen the concept with regards to
mainstream environmental economics.

Pearce constructed another link by using the ac-
countants term “asset” in defining the concept of
natural capital. Environmental accounting practices
had been developed since the 1970s. In the 1990s,
the concept of natural capital became popular in en-
vironmental accounting literature as a basis for GNP
critics and also to legitimise new accounting practices
(see, for example,El Serafy, 1991; O’Connor, 1998;
Turner and Tschirhart, 1999; Wackernagel, 1999).
Natural capital and natural income were distinguished
from each other by referring to the Nobel Laureate,
John Hick’s definition of sustainable income as the
maximum amount that one can consume over a cer-
tain time period and still be as well off at the end of
the period as at the beginning. This is possible when
productive capital is maintained intact. When the

1 However, Solow’s original analysis did not include any norma-
tive claims concerning the desirability of constant flow of income.
On the contrary, he doubted whether the rule was socially desir-
able (e.g.Solow, 1986; Beckerman, 1994, 1995; Holland, 1997).
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definition of capital was broadened to also include the
productive capacities of the natural environment, eco-
nomics already had a definition of sustainability (e.g.
El Serafy, 1991, pp. 168–169; Daly, 1996, pp. 75–76;
Pearce et al., 1989, p. 108).

In neoclassical economics nature was considered
as a stock of separate raw materials and services, not
as capital. El Serafy, however, enrolled an authority
of neoclassical economics, Alfred Marshall, into the
network by citing him and arguing that “we have
only to think of the impoverishment of land as proxy
for nature to conclude thatthe father of neoclassical
theory himself was not unmindful of the contribution
of nature to the production of goods and services. . .
It is not therefore in any sense revolutionary to think
of nature as a factor of production” (El Serafy, 1991,
p. 169, emphasis added).

Herman Daly (1990) began to use the concept
of natural capital to critisize economic growth. He
claimed that natural capital and man-made capital
are complementary in economic production, there-
fore, the scarcer one is the limiting factor. He further
argued that nowadays natural capital is the limiting
factor. This argument was commonly accepted in the
ecological economic school of thought (e.g.Costanza
et al., 1991; Costanza and Daly, 1992; Folke et al.,
1994; Daly, 1996). Thus, natural capital became a
synonym for ecological limit and it was used to define
an optimal scale of the human effect on the global
ecosystem (see, for example,Folke et al., 1994).

The concept of natural capital was also used to
integrate ecological and economic data collecting and
modelling (e.g.Costanza and Daly, 1992). It provided
a link between ecological and economic variables in
constructing models that are based on the through-
put of energy and materials. The approach simulated
a functional definition of the concept as follows:
“the soil and atmospheric structure, plant and animal
biomass etc. that, taken together, forms the basis of all
ecosystems. This natural capital stock uses primary
inputs (sunlight) to produce the range of ecosystem
services and physical natural resource flow” (Costanza
et al., 1991, p. 8). In other words, nature is a func-
tional ecosystem and “the economy is a subsystem
of a larger ecological system” (e.g. Costanza et al.,
1991; Folke et al., 1994). This also created a link
to the energetic modelling tradition which goes back
to the 19th century (Podolinsky, Geddes, Lotka) and

to Georgescu-Roegen’s (1971)social thermodynam-
ics (Martinez-Alier, 1987; Christensen, 1989).

4.2. Natural capital as a black box

Despite its increasing use, the concept of natural
capital was not accepted without dispute. Victor and
England have claimed that the concept lacks ana-
lytic strength. They suggest that instead of a market
analogy ecological economics should be directed to
biophysical modelling and valuation (Victor, 1991;
England, 1998). Similar views have been presented
by Wackernagel and Rees (1997)and Hinterberger
et al. (1997). Michael Jacobs has accused the use of
the concept of natural capital of the increasing trend
to monetise nature (Jacobs, 1995). Harte (1995)on
the other hand claims that ecology as a discipline
is not able to define the changes in natural capital.
Therefore, the concept is not an adequate tool to in-
tegrate ecological knowledge into economic theory.
In addition,Holland (1997)has emphasised that the
concept of natural capital gives a false impression
that the environmental crisis is fundamentally an eco-
nomic crisis, while it is not the natural capital but the
natural world which is diminishing.

Even though the concept of natural capital was
criticised, it was persuasive enough to be stabilized
in the 1990s as a basic background argument used
to legitimize ecological economics. “Natural capital”
became a label for an appropriate, holistic view of na-
ture. The concept has become a distinguishing factor
between the mainstream economics and the critical
school.2 Those who adopted the concept of natural
capital agree that the fragile processes of nature gen-
erate both material and immaterial services that are
essential for human welfare and ultimately survival.
They may disagree on details, such as the actual pro-
ductivity of particular ecosystems and the adequate
ways to measure natural productivity, but the rele-
vance of such questions is acknowledged. In addition
to scientific networks, the concept of natural capital

2 “Weak” and “strong” sustainability are usually distinguished
from each other. Weak sustainability refers to the mainstream
neoclassical approach which assumes significant substitutability
between man-made and natural capital and strong sustainability
refers to the ecological economic approach which assumes that
natural capital and man-made capital are complements (e.g.Daly,
1995; Faucheux et al., 1998; El Serafy, 1996).
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has spread to political vocabulary and is nowadays
a common catch-word in different types of research
programmes, campaigns of environmental movement
and governmental policy programmes dealing with
sustainable development.

Using Latour’s terminology, natural capital has
become a black box: it implies assumptions, rela-
tionships and mechanisms, the specific functioning
of which can be ignored because the concept is con-
vincing enough to justify a new school of thought.
Also those who critisize the concept have to take
it into account (e.g.O’Connor and Martinez-Alier,
1998). As we mentioned, the concept has been used
in the names of conferences (ISEE Conference in
Stockholm, 1992) and publications (e.g.Jansson
et al., 1994; Prugh, 1995). The concept has become
an “obligatory passage point” (seeCallon, 1986) and
it needs to be taken into consideration to join the
network of ecological economics. A central question
is what made the closing of the black box of natural
capital possible. We will return to this question after
telling the story of fuel choice in Kankaanpää.

5. Fuel choice in local energy production

5.1. The construction of a district heating
system in Kankaanpää

District heating systems began to spread rapidly all
over Finland in the 1970s. District heating was con-
sidered more economic, effective and environmentally
friendly than having a single boiler in every house
in densely populated residential areas. The Finnish
government was promoting district heating and many
municipalities got subsidies or loans for building the
networks and plants.

The idea to build a district heating system in
Kankaanpää emerged in the middle of the 1970s. It
was brought up by municipal authorities who were
interested in finding ways to utilise local natural
resources—peat or wood—in energy production. The
two oil crises of the 1970s inspired the idea. Oil is
the most common fuel in small scale heat production
in Finland (Wessberg, 1999). It has replaced domestic
fuels (mainly fuel wood) since the 1950s. This has
also meant greater dependence on the international
oil market and a shift from renewable energy to fossil

fuel energy. The oil crisis triggered an enthusiasm in
peat production. The use of peat in heat and power
production is a special feature of Finnish energy
production system (Massa et al., 1987).

The manager of a local steel company in Kankaan-
pää, Ilkka Haavisto, was developing a heating boiler
based on peat gasification together with the Tech-
nical Research Centre. Gasification of peat was an
improved technique for using solid fuels (Haavisto,
1980). Haavisto received support from a local brick
factory owner, Toivo Lepistö, who was also the chair-
man of the city government. Lepistö was very much in
favour of using domestic fuels and he was interested
in this new possibility and technology to enhance the
use of local natural resources. The mayor of the city,
Eino Virtanen, adopted also the idea that peat gasifi-
cation could be a good way to produce energy instead
of burning oil. Virtanen believed that the city must
provide cheap energy for its citizens and industry.

The city council of Kankaanpää decided to build a
district heating system in 1980 and founded a heating
company for this purpose. The decision was possible
because all major real estate owners in the city centre
were in favour of it. The city council ordered a boiler
from Haavisto’s company and decided to use peat as
fuel. Heat production in the peat plant began in 1982.

5.2. Setting goals for energy production

Decision making in Kankaanpää seemed to follow a
straightforward path. The picture is not quite that sim-
ple, however. We have identified three organising ideas
of energy production from the story of Kankaanpää.
These ideas were partly derived from general frame-
works of thinking, but they were also modified in the
local context.

First, the use of domestic fuel in energy produc-
tion was regarded as a valuable goal, because money
remains in the area and jobs are created for local peo-
ple. This supported the use of peat in Kankaanpää.
The dependence on oil market was recognised as a
problem, but on the other hand, large peatland areas
around the city were seen as a valuable energy source.
Local landowners wanted to get these marginal lands
into productive use. Peat extraction had been increas-
ing in Finland, since the end of 1960s. The necessary
knowledge and skills were thus available and the pro-
duction and delivery of peat could be easily arranged.
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Second, the use of energy was viewed as a basic
need of people and energy should be available as a
public good. Consequently, energy should be provided
by public organisations. The city of Kankaanpää took
an active role in energy production. The city owned a
local power company, it founded a heating company
and these companies were not expected to maximise
profits, but to offer cheap energy for citizens.

Third, burning gas, produced from peat by gasifi-
cation, was preferred over burning the peat as such
because it increased the efficiency of energy produc-
tion. Energy was an object of scientific knowledge
and technological development for Haavisto. He com-
pleted his dissertation and developed a technique
which his steel company could manufacture for profit.
His idea was rooted in business making as a part of
local community and in academic research. In the for-
mer context, his idea was transformed into a prototype
plant and later into an existing technology. In the aca-
demic context it was transformed into a book about
peat gasification. With the prototype and the disser-
tation, Haavisto could connect his ideas with earlier
developments and research and at the same time bring
up new ways of organising things at the local level.

5.3. The use of peat becomes a black box

Superficially, Haavisto produced scientific knowl-
edge on which the political decision was based.
However, Haavisto’s success depended on how his
proposals were received by the decision makers.
Scientific evidence was not a sufficient reason for
the unanimity among the decision makers. It was a
resource which the decision makers connected with
their own perceptions of energy production.

Furthermore, the choice was not based on purely
technical knowledge. Even Haavisto saw a connection
between his technical resource and the oil crises and
claimed that his research was useful in practice.

The final decision was based on arguments that
linked together different goals and interpretations. The
three different views on energy production seemed
congruent with each other. Gasification of peat was
seen as a solution for arranging the use of local re-
sources in an efficient way. Public ownership of the
plants was an important precondition for the building
of the district heating system. The development of the
new technology was dependent on the public choice to

apply it. On the other hand, Haavisto’s effort opened
up alternatives in local energy production and was,
thus, a condition for the decision to build the district
heating system and to use domestic fuels. This unifi-
cation of the goals made the arguments valid. The use
of peat became a black box.

6. The unification of goal setting

In this section, we compare the two cases of knowl-
edge production. We focus on the processes of making
knowledge claims persuasive by creating temporal and
spatial links between different cultural elements. Lin-
ear continuums as well as discontinuities and ruptures,
a feeling of novelty, were produced in this process.

Figs. 1 and 2illustrate connections between differ-
ent societal goal settings in the two cases. Both the
concept of natural capital and the gasification of peat
provided new means to approach a practical problem.
The concept of natural capital was a novel perspective
to meet a challenge raised by environmental issues,
namely sustainability politics. It helped to overcome
an old dichotomy between environmental and eco-
nomic goals. Gasification of solid peat, on the other
hand, was a new technology to produce energy, but at
the same time it helped to reach the municipal goals.

Fig. 1 shows the links of the concept of natural
capital with older theoretical frameworks and urgent
practical problems. Four practical needs the concept
was supposed to answer are presented in the central
part of theFig. 1. They are (1) sustainable growth
models, (2) sustainability indicators, (3) integrating
ecological and economic information and (4) inter-
disciplinary co-operation.

As we mentioned earlier, the concept of natural
capital had already been used in economic literature
in the 1960s and occasionally in the 1970s. However,
it did not stabilize as a black box before the end of the
1980s when the politics of sustainable development
offered legitimisation for the concept. At the time
it seemed to answer two political needs, namely, to
guarantee sustainable economic growth, and to rec-
ognize and calculate the limits to economic growth.
The emphasis on the limits helped to create a feeling
of urgency and need for immediate change of prac-
tices. This laid ground for the acceptance of a new
theoretical concept. The analytical use of the concept



Fig. 1. The stabilisation of the concept of natural capital.

Fig. 2. The stabilisation of arguments in the decision making process.
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of natural capital was also made more feasible in the
1980s due to the development of modern computer
technologies which enabled the construction of global
models of productivity of natural capital.

The left-hand side of the figure shows the allies
enrolled to strengthen connections to former black
boxes. The concept of natural capital is not, however,
a linear continuum of former economic thinking. The
connections were created during the process of trans-
lation. Therefore, the introduction and stabilisation
of a new concept itself reorganized the history of
environmental economic thinking and created novel
temporal linearities.

Fig. 2 shows a similar scheme for the Kankaanpää
case.

The central column shows the practical problems
addressed by the decision. Different interpretations of
energy production were arranged during the decision
making process to fit together, which established a
chain of arguments supporting the decision to build
a peat plant. In fact, it was the simultaneous perfor-
mance or oscillation between one and multiple views
on energy production, that made the decision possible
(Dugdale, 1999).

The adoption of a new technique was possible on
the one hand because it could be connected with more
general views on the role of public organisations and
the economic situation. On the other hand, the devel-
opment of the technique began to reorganise the local
decision making context.

The combination of the views redefined the roles of
various actors to match each other. The institutional
and physical infrastructure needed for district heating
demanded new actors: producers of energy and con-
sumers of energy. Earlier everyone had taken care of
one’s own heating, but now citizens were to be con-
nected to pipelines and the heating plant. Keeping the
price of heating low was important to make the district
heating a good alternative for potential consumers.
Low energy prices, reliability and equal access to en-
ergy seemed to be in the interest of both the producers
and consumers.

Several temporal scales coincided at the moment of
decision making. The formation of the international oil
markets represents a long term development whereas
the two oil crises in the 1970s were incidental and their
impact was restricted in time. These incidents created
problems which required new solutions. However, the

decision in Kankaanpää was mainly tied to the tempo-
ral horizon of energy production. The discussion about
district heating systems began in the 1970s when Fin-
land had shifted from traditional fireplaces and wood
based heating into central heating systems and usage
of fuel oil. The first generation heating equipment had
reached the end of their lifecycle in the 1970s, and
this opened up a possibility of shifting to district heat-
ing. Such cycles gave temporal structure to decision
making.

7. Conclusions

Our two cases, apparently so different from each
other, begin to look similar when we focus on the
temporal stabilisation of units of knowledge in social
processes. In both cases, knowledge claims became
effective because they created a unified space for dif-
ferent actors to communicate, argue and co-operate
with each other. The knowledge claims we analyzed
were incorporated as natural elements into broader
discursive and political contexts. A heterogeneous
network of allies was built in the process and the
knowledge claims began to look self-evident and
undisputable. Techniques of creating temporal con-
tinuums and ruptures were essential in that process.

A stabilised network is continuously under pres-
sure of destabilisation. Knowledge remains valid as
long as the assemblage of heterogeneous elements
that support it can be maintained. Thus, the way how
knowledge claims relate to people and their goals de-
fines the temporal durability of knowledge, not their
intrinsic properties.

A way to strengthen the durability of a scientific
concept is to embed it in material practices through its
use in scientific publications. Another way to make the
network more durable was to use the concept in text
books (e.g.Pearce and Turner, 1990; Prugh, 1995).
Then it affects generations of economists. However,
the concept is only valid within the created network.
When the context changes, the relevance of the con-
cept needs to be reconsidered.

Similarly, the power plant and the network of heat-
ing pipelines, once they have been built, form a physi-
cal structure which holds together the practices of peat
extraction and energy conversion and the ideas and
knowledge behind them. However, the moment of its
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decay or the expansion of the system offers an oppor-
tunity to re-evaluate the validity of the arguments. If
oil becomes cheap, energy tax is introduced for peat,
or the municipal authorities loose their motivation to
produce energy, the network may collapse.

Our both cases underline the temporality of envi-
ronmental knowledge: neither practical nor theoretical
knowledge lead their own life independent from a
social context. Networks, contexts and coalitions are
at least equally important in knowledge production as
ideas per se.
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