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Tutkielman  tarkoituksena  on  kuvata,  minkälaiselle  diskursiiviselle  rakenteelle
vuosien  2000–2002  suomalainen  ydinvoimakeskustelu  rakentui.  Erityisen
kiinnostunut  olen  niistä  laajemmista  yhteiskunnan  kehittämiseen  liittyvistä
kysymyksistä,  joita  päättäjät  viidennen  voimalan  rakentamiseen  liittivät.  Toisaalta
pyrin  kuvaamaan  niitä  seurauksia,  joita  kysymyksen  valitulla  hahmotustavalla  oli
erityisesti kansalaisten ja asiantuntijoiden vaikutusmahdollisuuksien kannalta.

Tutkielma koostuu kahdesta osasta. Alussa käyn läpi aiheen viimeaikaista tutkimusta
ja  luonnostelen kehikon,  joka koostuu kolmesta  toisistaan selvästi eroavasta  tavasta
suhtautua modernin yhteiskunnan ympäristöriskeihin ja niiden hallintaan. Näitä ovat
yksinkertainen, ekologinen ja refleksiivinen modernisaatio. Kolmijaon jännite pohjaa
Beckin (mm. 1990) riskiyhteiskuntateoriaan,  jossa uusien, esimerkiksi ydinvoimaan
liittyvien, riskien katsotaan haastavan myös modernin yhteiskunnan valtarakenteita.

Tutkielman  jälkimmäisessä  osassa  teoriakehikkoa  kokeillaan  kahdeltatoista
kansanedustajalta  kerättyyn  teemahaastatteluaineistoon.  Haastatteluissa  käsitellään
ydinvoimapäätöksenteon  prosessia.  Erittelyn  metodina  on  väljä  diskurssianalyysi.
Ympäristöhaasteen  liikkeelle  polkaisemien  kehityksen  ideaalimallien  lisäksi
tarkastelun kohteena ovat kansalaisten ja asiantuntijoiden valtaasemat.

Tutkimuksen  tärkeimpiä  johtopäätöksiä  on,  että  puhuttaessa  Suomen  viidennestä
ydinvoimalasta  keskusteltiin  samalla  ainakin  kolmesta  ratkaisevasti  erilaisesta
tavasta  kehittää  maatamme.  Tässä  yksinkertaisen  ja  refleksiivisen  modernisaation
diskursiivinen vastakohtaisuus muodostaa ydinvoimakeskustelujen jo tutuksi tulleen
jännitteen.  Ekologinen  modernisaatio  puolestaan  yhdistelee  näiden  vastapoolien
piirteitä,  ja  sen  logiikkaa ainakin pintapuolisesti  noudattamalla voidaan puhua sekä
ydinvoiman puolesta että sitä vastaan.

Malli  rikkoo  ydinvoimakysymyksissä  tavallisesti  käytetyn  kaksinapaisen
hahmotustavan.  Se  kertoo,  että  ydinvoiman  yhteydessä  ympäristöriskeistä
keskustellaan  laajemmin  kuin  esimerkiksi  Tshernobylin  onnettomuuden  aikaan.
Samalla  kuitenkin  asiantuntijoille  ja  teknologialle  annettu  valta  näiden  riskien
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hallinnassa näyttää vahvistuneen,  jolloin esimerkiksi ympäristöjärjestöt ovat  jääneet
marginaaliin.

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että ainakin vuoden 2002 ydinvoimapäätöksen
osalta  olisi  syytä  luopua  poliittisen  kentän  dikotomisesta  hahmotustavasta.  Jotta
jatkossa  keskustelut  ydinvoimasta  olisivat  muuta  kuin  "kuurojen  dialogia",  pitää
myös yhteiskuntatieteellisen asiantuntemuksen käyttöä  lisätä poliittisen prosessin  ja
julkisen keskustelun osana. Lisäksi olisi syytä tutkia, missä määrin ympäristöriskien
ainakin näennäisesti suurempi huomioiminen politiikassa on itse asiassa johtamassa
ekologisen  teknokratian  nousuun.  Laajoja  ympäristöriskejä  koskevissa
keskusteluissa  on  pidettävä  huoli  siitä,  että  ääneen  pääsevät  myös  ne,  joiden  visio
kehityksen  suunnasta  ei  automaattisesti  päädy  kauppa  ja  teollisuusministeriön
energiaskenaarioihin.
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Alkusanat

Meitä  oli  kourallinen  seisomassa  Tampereen  keskustorilla  syystalvella  2001.  Punaisista

kynttilöistä  tehty  säteilymerkki  paloi  taustalla.  Sormia  paleli  villalapasissa,  kun  jaoin

Valtavirtaverkoston  lentolehtisiä  ohikulkijoille.  "Ydinvoima  ei  ole  turvallista",  luki

painettuna siistissä sini–valkoisessa lapussa.

Ennen  lähtöä  torille  olin  kerrannut  perusfaktoja  ympäristöjärjestöjen  Uusiutuva

energiapolitiikka  vihkosesta.  Painoin  mieleeni,  että  "KTM:n  energiansäästötoimikunta

arvioi  1995  Suomen  energiansäästöpotentiaaliksi  30  %",  ja  että  "tuulivoiman

työllistämisvaikutus on tuotettua energiayksikköä kohden 3–5 kertainen verrattuina hiili

tai ydinvoimaan".

Torilla  mies  lähestyi  pimeässä  ruokakassi  kädessä.  "Ja  tekö  haluaisitte,  että  Suomesta

loppuis  työt,  sähkö  ja  lämpö?",  hän  huusi  jo  kaukaa,  "Millä  sitä  sitten  lämmitetään

kaurapuurot, mitä?". "Suomessa on kyllä vaihtoehtoja… ", aloitin kimeästi. Mutta mies oli

jo kaukana. Myöhemmin mietin, halusiko meistä kumpikaan todella keskustella.

Tämän  tutkielman  kimmokkeena on  ollut  aito  tarve  ymmärtää  sitä  vahvaa  latausta,  joka

ydinvoimaan  Suomessa  liittyy.  Lisäksi  halusin  analysoida  erityisesti  sitä  dynamiikkaa,

joka  keväällä  2002  johti  periaatepäätökseen  viidennen  ydinvoimalan  rakentamisesta

Suomeen.  Miten  rakentamispäätös  voitiin  tehdä  nyt,  kun  yhteiskunta  on  yhä

ympäristötietoisempi,  eikä  uusia  voimaloita  ole  rakennettu  pariinkymmeneen  vuoteen?

Miksi  meillä  rakennetaan  lisää,  kun  monissa  muissa  länsimaissa  ollaan  luopumassa

vanhoistakin?

Henkilökohtaisesta  näkökulmasta  halusin  pohtia,  miten  pitäisi  ymmärtää  sitä  valtavaa

avuttomuuden  tunnetta,  joka  koko  prosessiin  liittyi.  Minkälaiset,  mahdollisesti

rakenteelliset,  tekijät  haittaavat  kansalaisten  vaikutusmahdollisuuksia?  Miten

samantyyppisiä keskusteluja pitäisi lähestyä jatkossa?

Tämän  tutkielman  teko on ollut antoisaa,  mutta ajoittain  raskasta  ja  hidastakin. Aiheesta

kirjoittamista  on  vaikeuttanut  ainakin  edellä  kuvattu  taustani  vahvasti  polarisoituneen
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kysymyksen  toisen  leirin edustajana.  Kysymyksen  ytimeen porautuminen onkin  vaatinut

tunnustamaan  myös  omien  kannanottojen  diskursiiviset  rakenteet  ja  ajoittain

arvovärittyneen logiikan. Olen pyrkinyt olemaan reilu ja tasapuolinen.

Kiitos  graduohjaajalleni  Risto  Kuneliukselle  sekä  ydinvoimakysymyksestä

väitöskirjaansa  tekevälle  Harri  Lammille  monista  ideoista,  neuvoista  ja  kommenteista

tutkielmaani varten. Lämmin kiitos ystäville ja perheelle, erityisesti siskolleni Pia Bergille

sekä taistelutoverilleni Leo Straniukselle arvokkaasta avusta  ja tuesta tämän parivuotisen

rupeaman aikana.

Helsingissä leutona marraskuun yönä 2004,

Annukka Berg
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1 Johdanto

    se  ei  ollu  enää  juupaeipäs,  vaan  tuota  siihen  tuli  nimenomaan  tän  ympäristöuloittuvuuden

monipuolisuuden kautta niin ihan asiallista lisäarvoa  . (MJ3)

    siin  oli  tavallaan  kans  kysymys,  et  testataan,  et  kellä  on  valta.      Et  täs  tavallaan  sellanen

ruohonjuuritasolta lähtevä valta hävis ja semmonen Eteläranta kympistä lähtevä valta voitti. (NE2)

Sosiologi Tapio Litmanen (2004) on kutsunut ydinvoimaihmeeksi tapausta, jossa Suomen

eduskunta antoi Teollisuuden Voima Oy:lle valtuudet valmistella viidennen ydinreaktorin

rakentamista maahamme. Tapaus sattui vuonna 2002, puolitoista vuotta kestäneen kiivaan

keskustelun  tuloksena.  Litmanen  (emt.,  209–229)  on  selittänyt  tapausta  maamme

kulttuurisilla tekijöillä. Toiset kirjoittajat (mm. Kyllönen, 2004) ovat taas painottaneet sitä

poliittista  prosessia,  jonka  seurauksena  ydinvoimasta  leivottiin  keino  Suomen

ilmastotavoitteiden  saavuttamiseen.  Ihmeeksi  tapausta  voikin  kutsua  ehkä  siksi,  että

Suomi on ainoita  länsimaita,  joissa uutta ydinvoimaa ollaan rakentamassa (Sunell, 2004,

179).

Vuoden  2002  ydinvoimapäätöksen  analysointi  onkin  kiinnostavaa  paitsi  teoreettisesti

myös  intuitiivisesti.  Itse  muistan  päätöstä  edeltäneen  keskustelun  kiihkeänä,  vaikeasti

tartuttavana  mutta  vahvasti  polarisoituneena.  Oli  hämmentävää  seurata  niitä  usein

ristiriitaisia  tieteellis–teknisiä  argumentteja,  joita  niin  ydinvoiman  vastustajat  kuin

puolustajatkin  julkisuuteen  sinkosivat.  Keskustelua  käytiin  usein  ainakin  näennäisesti

asiaperustein.  Ehkä  siksi  olikin  vaikeaa  selittää  sitä  selkeää  jännitettä,  joka  eri

keskusteluosapuolten  välillä  vallitsi.  Miten  yksi  voimala  voi  virittää  niin  laajasti

näkökulmia, puhetta ja tunnekuohahduksia?

Ydinvoimakeskustelun  täysistuntopuheenvuoroja  tutkinut  Harri  Lammi  (2004,  46–47)

toteaa,  että  kansanedustajat  eivät  puhuneet  niinkään  paljon  viidennestä  ydinreaktorista

kuin siitä,  minkälainen  suomalaisen  teollisuusyhteiskunnan  tulevaisuuden  tulisi olla. Sen

sijaan,  että  olisi  vastattu  vastapuolen  argumentteihin,  tyydyttiin  pääasiassa  toistamaan

omia yleisluontoisia argumentteja ydinvoiman riskeistä  ja  hyödyistä. Tämä on mielestäni

kiinnostava näkökulma,  jonka avulla voidaan ehkä selittää myös sitä "kuurojen dialogia"
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(Raittila,  2001),  joka  ydinvoiman  käsittelyä  on  vaivannut.  Esimerkiksi

ydinvoimakeskustelun  alkumetrejä  mediassa  tutkinut  Rahkonen  (2002)  on  todennut,  että

keskusteluosapuolten argumentit eivät kohdanneet, vaan väitteet ampuivat toistensa yli ja

ohi.

Litmasen  (2004,  223–225)  mukaan  2000–2002  ydinvoimakeskustelun  ydintä  voikin

kuvata nostamalla esiin kaksi tekijää. Näitä ovat yhtäältä kansalaisten arvostaman tieteen

ja  tutkimuksen  laajaalainen  käyttö  argumentoinnin  pohjana  sekä  toisaalta  sen

ydinvoimakeskusteluissa  perinteisesti  vallinneen  jaottelun  purkautuminen,  jossa

vastakkain ovat kovat teollis–taloudelliset ja pehmeät elämää säilyttävät arvot. Tällä kertaa

ydinvoima  liitettiin  hyvinvointivaltioon,  ympäristönsuojeluun  ja  perheestä

huolehtimiseeen,  kun  taas  ydinvoimaa  vastustettiin  työllisyys  ja  taloussyillä  sekä

vaatimalla investointeja vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittelyyn.

Tutkielmassani  on  tarkoitus  kuvata  tämän  ydinvoimakeskustelun  uusimman  aallon

syvärakennetta. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni onkin: (1) Minkälaisena suomalaisten

ydinvoimadiskurssien  kenttä  tällä  kertaa näyttäytyi? Mihin  ennakkooletuksiin  se  nojaa?

Ja miten se vaikutti kansalaisten ja asiantuntijoiden valtaasetelmiin poliittisen keskustelun

kentällä? Tällä  on  myös  laajempaa  merkitystä,  sillä  ydinvoimapäätöksen  erittelyn  avulla

pyrin  samalla  kartoittamaan  ympäristöasioita  koskevan  julkisen  keskustelun  kenttää

Suomessa yleisemminkin.

Ydinvoimakysymyksen  pidempiaikaisen  poliittisen  jännitteen  kuvaamiseen  olen

soveltanut  Ulrich  Beckin  (mm.  1990,  1995)  riskiyhteiskuntateoriaa.  Siinä  riskin  käsite

maalaa  esiin  tavan,  jolla  moderni  yhteiskunta  vaarantaa  itsensä  alati  huikeammilla

teknisillä  keksinnöillä.  Ydinvoimaa  pidetään  tyypillisenä  esimerkkinä  tällaisesta

keksinnöstä. Teorian kannalta keskeisiä  termejä ovatkin  muun  muassa  ympäristöriskit  ja

asiantuntemus. Joutaako se romukoppaan, kun ydinvoimalla nyt itse asiassa torjutaan yhtä

aikamme  vakavimmista  ympäristöriskeistä,  ilmastonmuutosta?  Toisena

tutkimushaasteenani  onkin  riskiyhteiskuntateorian  kokeileminen:  (2)  Mitä  Beckin

ajatukset kertovat Suomen 2000–2002 ydinvoimakeskustelusta?

Kaikkein  kiinnostunein  olen  kuitenkin  siitä,  mitä  tilanne  tarkoitti  ja  tarkoittaa  eri

toimijoiden,  etenkin  kansalaisten  ja  asiantuntijoiden,  vallan  kannalta.  Ydinvoiman
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ympäristöystävällisemmät  kasvothan  ovat  mahdollisesti  tulleet  jäädäkseen.  Lisäksi  on

todennäköistä,  että  keskustelun  aikana  vakiintuneet  diskurssit  leviävät  –  tai  ovat  jo

levinneet  –  myös  muille  ympäristö  ja  energiapolitiikan  aloille,  joissa  on  mahdollista

soveltaa  vastaavaa  logiikkaa.  Haluan  tarkastella,  minkälaisia  toimintapositioita  ja

vaikutusmahdollisuuksia  nykyinen  tilanne  eri  toimijoille  tarjoaa.  Kolmas

tutkimuskysymykseni  on:  (3)  Onko  ydinvoimakysymys  tällä  hetkellä  lähinnä

asiantuntijoiden heiniä, vai löytyykö siinä sijaa myös kriittiselle kansalaistoiminnalle?

Kysymysten tutkimista varten olen haastatellut kansanedustajia ja eritellyt näin syntynyttä

aineistoa diskurssianalyysin keinoin. Ideana on tarkastella sitä, miten päätöksenteon kenttä

heidän  näkökulmastaan  avautui.  Huomionarvoista  on  kuitenkin,  että  en  ole  niinkään

kiinnostunut kansanedustajien vallasta kuin niistä diskursiivisista logiikoista, joiden avulla

päätökseen  liittyviä  riskejä  ja  mahdollisuuksia  käsitellään.  Olenkin  jättänyt  esimerkiksi

valiokuntien  kansalaisjärjestökuulemisten  ja  vaikutuskampanjoiden  selvittämisen  muille,

ja myös poliittisen kommunikaation klassikot loistavat poissaolollaan.

Sen  sijaan  kiinnitän  huomiota  niihin  yleisiin  seikkoihin,  joita  ydinvoiman  sekä,

laajemminkin,  ympäristöriskien  ja  energiapolitiikan  yhteiskunnalliseen  käsittelyyn  on

havaittu  liittyvän.  Miten  päättäjät  hahmottavat  ympäristöriskit?  Minkälaisiin  laajempiin

kehityskulkuihin  erilaiset  pienemmät  ilmiöt  liittyvät?  Mitä  asemia  riskien  käsittelyssä

tarjoutuu  kansalaisille  ja  toisaalta  asiantuntijoille?  Näenkin  kansanedustajat

institutionaalisesti  kytkeytyneinä  ja  yhtenä  ydinvoimapäätöksen  avainpaikan  haltijoista,

mutta kiinnostuksen kohteeni ovat selvästi laajemmalla tasolla.

  kyllä tämä keskusteluprosessi niin oli varmaan eräällä tavalla semmonen hyvä hyvä kurssi ja tuota

tällanen  koetinkivi  tälle  demokraattiselle  päätöksenteolle      suhteessa  maailman  tilanteeseen,

ulkoiseen ympäristöön, tulevaisuuden hahmottamiseen ja kaikkeen tähän, että mulminusta eduskunta

selvis siitä prosessista kunnialla  . (MJ4)

1.1 Tausta ja kysymyksenasettelu

Päätös  viidennestä  ydinvoimalasta  oli  tiukasti  sidoksissa  senhetkiseen  energia  ja

ilmastopoliittiseen  keskusteluun  (Kyllönen,  2004).  Päätös  tuli  ajankohtaiseksi
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marraskuussa 2000,  kun  Teollisuuden  Voima Oy  (TVO)  jätti  periaatepäätöshakemuksen

viidennen  voimalan  rakentamisesta  Suomeen.  Hallitus  teki  ripeästi  periaatepäätöksen

ydinvoiman lisärakentamisesta ja antoi asian edelleen eduskunnan käsittelyyn (M 4/2001).

Ydinvoima  nauttii  Suomessa  erityiskohtelua.  Sen  moniin  keskeisiin  hankkeisiin  –  niin

voimaloiden  lisärakentamiseen kuin käytetyn  ydinpolttoaineen  loppusijoitukseenkin – on

lain  mukaan  saatava  puolto  demokraattiselta  päätöksentekojärjestelmältä.  Mikäli

ydinvoimaa  halutaan  esimerkiksi  rakentaa  lisää,  on  eduskunnan  hyväksyttävä

valtioneuvoston  periaatepäätös  siitä,  että  uusi  voimala  on  yhteiskunnan  kokonaisedun

mukainen.  (Ydinenergialaki  11.12.1987/990,  11    15  §)  Erityistä  ydinvoimaa  koskeville

päätöksille  on  myös,  että  ne  julistetaan  edustakuntaryhmissä  usein  niin  sanotuiksi

omantunnon  kysymyksiksi.  Tämä  tarkoittaa,  että  useimmissa  ryhmissä  käytössä  oleva

äänestyskuri  poistuu  ja  kansanedustajat  ovat  vapaita  äänestämään  asiasta  oman

harkintansa perusteella.

Ennen  ydinvoimapäätöksen  tekoa  eduskunta  oli  hiljattain  käsitellyt  paitsi  Suomen

kansallista  ilmastostrategiaa  (VNS  1/2001)  myös  käytetyn  ydinpolttoaineen

loppusijoitusta (M 5/2001). Taustalla vaikutti myös se, että osa edustajista muisti vuoden

1993,  jolloin  eduskunta  oli  hylännyt  ydinvoiman  lisärakentamisen  teollisuuden

laajamittaisesta lobbauksesta huolimatta (Hassi, 19.2.2003).

Huomionarvoista  on,  että  maahan  ei  ollut  rakennettu  ydinvoimaa  sitten  1970  ja  1980

lukujen  taitteen,  jolloin  Loviisan  ja  Olkiluodon  neljä  voimalaa  saatiin  valmiiksi.  Eräs

todennäköinen  taustasyy  tälle  on  ainakin  Tshernobylin  ydinvoimalaonnettomuus,  joka

sattui  vuonna  1986  entisen  Neuvostoliiton  alueella.  Onnettomuus  herätti  esimerkiksi

suomalaisessa lehdistössä laajasti huomiota, ja myös sen välilliset vaikutukset levisivät eri

puolille Eurooppaa. (Timonen ym., 1987, 3) (Teollisuuden Voima Oy, 2001, 5–23)

Edellä  esitetty  tilanneanalyysi  muodostaa  pohjan  niille  monitasoisille  kentille,  joilla

haastattelemani  kansanedustajat  ydinvoimapäätöstä  tehdessään  liikkuivat.  On  tärkeää

huomata, että erilaiset kentät korostavat aina kysymyksen joitakin piirteitä ja jättävät toisia

varjoon.  Ydinvoimapäätös  olisi  esimerkiksi  helppo  hahmottaa  tekniseksi  kysymykseksi

siitä,  millä  keinoilla  Suomen  lisäenergian  tarve  saadaan  tyydytettyä.  Periaatteellisempaa

harkintaa vaatii taas ajatus siitä, onko energiantarpeen kasvu edes toivottavaa. Tai
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aiheuttaako  ydinvoiman  käyttö  sellaisia  ympäristöriskejä,  joihin  yhteiskunnalla  ei  ole

varaa?

Kojo  (2004,  239)  on  laatinut  viiden  kohdan  listan  (Tietolaatikko  1)  siitä,  miksi

periaatepäätöshakemus  uuden  ydinvoimalan  rakentamisesta  hyväksyttiin  vuonna  2002.

Listasta näkee, miten monen tekijän summasta päätöksessä oli kyse.

Tietolaatikko 1: Tekijät, jotka selittävät uuden ydinvoimalan periaatepäätöshake

muksen hyväksymistä Suomessa toukokuussa 2002 (Kojo, 2004, 239)

Miksi viides voimalahanke hyväksyttiin?
 (1) Uhkakuva vakavasta ydinonnettomuudesta oli lieventynyt. Tshernobylista oli

muodostunut erityistapaus, jonka toistuminen länsimaisissa ydinvoimaloissa olisi

mahdottomuus.

(2) Ydinvoima esitettiin ympäristöhankkeena kytkemällä se voimakkaasti poliittisella

agendalla esiin nousseeseen ilmastonmuutokseen. Ydinvoimalle tehtiin viherpesu

korostamalla, että se ei tuota kasvihuonekaasupäästöjä.

(3) Eduskunta oli tehnyt poliittisen ratkaisun ydinjätehuollosta hyväksymällä

periaatepäätöksen korkeaaktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitoksesta.

(4) Ydinvoimakeskustelun toimijat olivat muuttaneet strategioitaan ja liittolaissuhteitaan.

(5) Yhteiskunnassa oli tapahtunut laajaalaisia muutoksia, esimerkiksi: lobbauksen

tieteellistyminen, päätöksenteon avautuminen, kansalaistoiminnan ja

osallistumismahdollisuuksien sekä mediakentän muutokset.

Analyysini ydinvoimakeskustelun tasoista  ja toimijoista on poikkitieteellinen. Käytössäni

olevassa  käsitteistössä  on  mukana  niin  ympäristöpoliittisia  kuin  tiedotusopillisiakin

termejä.  Tutkielmani  on  osa  energiapolitiikan  yhteiskuntatieteellisen  analysoinnin

perinnettä. Suomessa alan uraauurtavia tutkijoita ovat Pentti Malaska (mm. 1987, 1989),

joka  on  pohtinut  esimerkiksi  ydinvoiman  riskejä  ja  niihin  liittyviä  arvoja,  sekä

energiapolitiikan  vaikuttajia  analysoinut  Ilkka  Ruostetsaari  (mm.  1987,  1998).  Toisaalta

työni liippaa läheltä esimerkiksi Marja Järvelän ja Markku Wileniuksen (1996) tutkimusta

Suomen  ympäristöpoliittisesta  eliitistä.  Tässäkin  työssä  moneen  otteeseen  siteeratut

tutkijat  ovat  haastatelleet  ympäristövaikuttajia  ja  tekevät  päätelmiä  erityisesti  globaalien

ympäistöriskien  havaitsemisesta  ja  vaikuttajuuden  kognitiivisista  rakenteista.  Samoin
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teoriapohjan  rakentamisen  kannalta  tärkeä  on  Kamppisen  ym.  (1995)  teos  riskeistä

yhteiskunnassa ja päätöksentekoprosessissa.

Kaikkein  kiintein  kytkös  työlläni  on  luonnollisesti  samasta  ydinvoimakeskustelusta

tehtyihin  tutkielmiin  ja  kirjoituksiin,  joita  on  jo useita. Päätös viidennestä voimalasta on

ollut  aiheena  ainakin  jo  parissa  viestintätieteisiin  lukeutuvassa  pro  gradu  työssä  sekä

yhdessä  artikkelikokoelmassa.  Graduista  toinen  on  Juho  Rahkosen  (2002)  tutkielma

ydinvoimakeskustelun  mediakäsittelyn  alkuvaiheista,  toinen  taas  Ilari  Hylkilän  (2003)

ydinvoimapäätöksen lobbausta käsittelevä työ.

Liken  julkaisemassa  artikkelikokoelmassa  Ydinvoima,  valta  ja  vastarinta  (Kojo  toim.,

2004)  pohditaan  puolestaan  ydinvoimaan  liittyviä  ajankohtaisia  prosesseja,  niin

keskustelua viidennestä voimalasta kuin ydinjätteen loppusijoitustakin. Lisäksi tekeillä on

ainakin  Harri  Lammin  ympäristöpolitiikan  alaan  kuuluva  väitöskirja,  jossa

ydinvoimakysymystä  käsitellään  hankkeena,  jolla  on  symbolista  merkitystä

yhteiskunnallisen vallan kentällä.

Kantola  (2004,  116–117)  on  ihmetellyt,  miksi  ydinvoima  on  edelleen  niin  vahva

yhteiskunnallisen  eripuran  aihe.  Olisiko  osaselitys  siinä,  että  ydinvoima  on  vain  hyvin

harvojen  konkreettista  arkipäivää?  Suurimmalle  osalle  ydinvoima  onkin

yhteiskunnalliselta  olemukseltaan  kielipeli.  Kuka  sitten  asettaa  pelin  säännöt?  Ja

minkälaiset puheenvuorot pääsevät vakavasti otettavina julkisuuteen?

Kansanedustajat  ovat  tässä  mielenkiintoinen  havainnoinnin  kohde,  sillä  heidän

näkemyksensä  varteenotettavista  riskeistä  ja  mahdollisuuksista,  legitiimeistä

keskustelukumppaneista ja hyvistä argumenteista ratkaisivat lopulta päätöksen suunnan.

"  tunne ja järki taisteli keskenään   ja siihen sit liittyi kaikenlaisia intohimoja  , mutta sitten

myös  toiselta  puolelta  yritettiin      mitätöidä  sen  tunnepuolen  merkitys,  et  et  sen  pitäis  olla

pelkästään tämmöstä rationaalista tehokkuusajattelua." (ME4)
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1.2 Keskeiset käsitteet

Alla on määritelty tämän tutkielman keskeisimmät käsitteet. Luettelo ei ole kaikenkattava,

vaan siinä on vain mahdollisimman tiiviisti tuotu esiin tärkeimpien käsitteiden tärkeimpiä

puolia. Seuraavassa kappaleessa ja koko tutkielman aikana käsitteiden ympärillä käytävää

tieteellistä keskustelua on tarkoitus laajentaa.

Riskillä  viitataan  päätöksenteon  seurauksiin  ja  tavoitteellisen  toiminnan epävarmuuteen.

Riskin rakennusosia ovat haitta  ja  todennäköisyys. Yhteiskuntatieteelle ominaisempaa on

kuitenkin hahmottaa riskit sosiaalisiksi lainalaisuuksiksi, jotka toimivat tiettyjen kulttuurin

määrittelemien verkostojen ja velvollisuuksien puitteissa. (Kamppinen ym., 1995, 11, 15)

(Douglas, 1992, 14–16, 46–48)

Ympäristöriski viittaa  ihmisen  tavoitteellisen  toiminnan  mahdollisiin  negatiivisiin

ympäristövaikutuksiin.  Toisaalta  vaarana  ei  välttämättä  ole  niinkään  luonnon

tuhoutuminen  kuin  tietyn  luontoa  koskevan  kulttuurin  hahmotelman  vaarantuminen.

Ympäristöriskit  heijastelevatkin  moniulotteisesti  juuri  ihmisten,  tieteen,  tekniikan  ja

ympäristön  välisiä  suhteita.  (Beck,  1990,  86–87)  (Väliverronen,  1994,  86)  (Kamppinen

ym., 1995, 22–23)

Yksinkertaisella  modernisaatiolla  viitataan  tässä  kehitysajatukseen,  joka  luottaa

teollisuusyhteiskunnan  suoraviivaiseen  edistykseen,  teknologian  parantumiseen  ja

taloudelliseen  kasvuun.  Esimerkiksi  ympäristöriskit  ja  ongelmat  nähdään  siinä

marginaalisina  haittoina,  joita  voidaan  torjua  esimerkiksi  päästöjä  puhdistamalla  ja

teollisuusprosesseja  parantamalla.  Alun  perin  termillä  on  tarkoitettu  myös  perinteisten

elämänmuotojen korvautumista teollisilla elämänmuodoilla.

Ekologinen  modernisaatio on  sukua  yksinkertaiselle  modernisaatiolle  sikäli,  että  se

luottaa  myös  edistykseen  ja  talouskasvuun.  Edistyksen  on  kuitenkin  tapahduttava

sellaisten ennalta  ehkäisevien,  innovatiivisten  ja  rakenteellisten  muutosten kautta,  joiden

avulla  yhteiskunta  muuttuu  ekologisesti  hyväksyttävämmäksi.  Kyseessä  on  siis,

myöhemmin  määriteltävän  refleksiivisen  modernisaation  tapaan,  muutoshakuinen
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kehitysidea,  joka  luottaa  myös  erilaisten  ongelmien  tiedeperustan  laajentamiseen  ja

kansalaisliikkeiden osallistamiseen. (Massa, 1995, 12) (Tirkkonen, 2000, 29)

Refleksiivinen modernisaatio tarkoittaa  teollista  riskiyhteiskuntaa  radikaalisti  epäilevää

ja  samalla  korjaavaa,  rajoittavaa  ja  omista  virheistään  oppivaa  kehitysajatusta.

Refleksiivisyyden  muodostuminen  riippuu  muun  muassa  paljastavista  katastrofeista,

kulttuurisesta herkistymisestä vaaroille sekä  taloudellisesta hajaantumisesta  riskivoittajiin

ja häviäjiin. (Beck, 1990, 27, 103)

Riskiyhteiskunnasta voidaan  puhua  sellaisten  yhteiskuntien  kohdalla,  jotka  ensin

peitetysti  ja  sitten  yhä  tiedostetummin  joutuvat  vastatusten  sen  haasteen  kanssa,  että

ihmisen ympäristöä ja terveyttä uhkaa itse luotu mahdollisuus niiden tuhoamiseen. (Beck,

1990, 102)

Asiantuntija on  henkilö,  joka  tietää  jostakin  asiasta  enemmän  kuin  valtaosa  ihmisistä.

Asemansa vuoksi asiantuntijat saattavat toimia erityisen merkittävässä roolissa esimerkiksi

tietyn  keskustelun  diskurssien  määrittelijöinä.  Asiantuntemukseen  kytkeytyy  näin  myös

valtaa.  Usein  asiantuntijapositiot  määrittyvätkin  ensisijaisesti  institutionaalisten  asemien

kautta.  Tällöin  voidaan  puhua  institutionaalisesta  asiantuntemuksesta.  (Kamppinen  ym.,

1995, 174)

Kansalaiset  määrittyvät  kaksijakoisesti.  Yhtäältä  kansalaiset  voidaan  nähdä

asiantuntijoden  vastakohtina,  maallikkoina,  mikä  politiikan  näkökulmasta  liittyy

päätöksentekoon,  alistujien  ja  päättäjien  kahtiajakoon.  Kuitenkin  perustuslain  mukaan

valta Suomessa kuuluu  kansalle,  ja  kansalaisuuteen  pitäisikin  näin  liittyä  sekä  oikeuksia

että mahdollisuuksia vaikutta. Eduskunnasta katsottuna kansalla viitataankin paisti vallan

kohteeseen myös sen lähteeseen. (Kamppinen ym., 1995, 173)
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2 Ydinvoima yhteiskunnallisen keskustelun kohteena

"Kun  Suomen  eduskunta  hyväksyi  vuoden  2001  keväällä  korkeaaktiivisen  ydinjätteen

loppusijoittamisen  Eurajoen  Olkiluotoon,  yhteiskuntatieteililjöiltä  kysyttiin,  kuinka  tällainen  päätös

oli  mahdollinen.     Jo  tuolloin  niin yhteiskuntatieteilijät  kuin  viranomaiset,  teollisuuden  edustajat,

kansalaisjärjestöjen  aktiivit  ja  Eurajoen  kunnalliset  luottamushenkilöt  painottivat  kulttuuristen

tekijöiden merkitystä."  (Litmanen, 2004, 209)

Tässä kappaleessa tarkoituksena on taustoittaa aineiston myöhempää analyysiä. Syvennän

tutkielmassa  käsiteltäviä  teemoja,  joita  ovat  etenkin  ympäristöriskit  sekä  niistä

ammentavat teoriat, riskiyhteiskuntateoria ja ekologinen modernisaatio. Lisäksi käyn läpi

kansalaisten  ja  asiantuntijoiden  roolia  ydinvoimakeskustelussa  sekä  laajemmin

energiapolitiikan ja ympäristöriskien käsittelyssä.

2.1 Ympäristöriskit ja riskiyhteiskunta

2.1.1 Päätöksenteon riskit ja ympäristöriskien erityisluonne

Vuosien  2000–2002  ydinvoimakeskustelun  aikana  kysymykset  riskeistä  vilahtelivat

puheessa usein. Mistä riskeissä on kyse,  ja minkälaisia tarkastelukulmia ne yhteiskuntaan

ja päätöksentekoprosesseihin avaavat?

Riski on päätöksen ominaisuus

Malaska ym. (1989, 94) määrittelee riskin seuraavasti:  "Riski on  ihmisen tavoitteelliseen

toimintaan  liittyvä  ja  siihen  kuuluvalla  määrätyllä  päätöksenteolla  luotu  mahdollisuus

epäedullisten  seurausten  syntymiselle  päätöksentekijälle  ja  muille,  jotka  voivat  joutua

niiden  kohteeksi  tavoitteeksi  asetettujen  hyötyjen  sijaan."  Riski  on  siis  päätöksen

ominaisuus, joka sillä on muiden ominaisuuksien mukana koko ajan.

Myös Kamppisen ym. (1995, 11, 15) mukaan termi riski sopii parhaiten kuvaamaan juuri

päätöksenteon seurauksia ja niihin liittyvää epävarmuutta. Termiä käytetään monin tavoin:

arkikielessä  ja  esimerkiksi  yhteiskuntatieteissä  käyttö  on  väljempää,  luonnontieteissä  ja



17

tekniikassa  tarkemmin  rajattua  ja  määriteltyä.  Eri  määritelmille  on  kuitenkin  yhteistä

arkikielestäkin  tuttu  näkemys  vahingollisen,  haitallisen,  epämiellyttävän  tai  vaarallisen

tapahtuman  mahdollisuudesta.  Riskin  rakennusosien,  haitan  ja  mahdollisuuden,  suhdetta

on selvennetty seuraavalla kaavalla:

Riski (R) = Todennäköisyys (P) x Haitta (H)

Riskien  arvioiminen  sisältää  siis  todennäköisyyden  ja  haitan  arvioinnin  ja  samalla

vertailun.  Tämä  ei  ole  mitenkään  yksinkertaista,  sillä  suuret  ja  pienet,  yksilölliset  ja

yhteiskunnalliset riskit edellyttävät erilaisia arvioita. Katastrofaalisten riskien arvioinnissa

todennäköisyyksien  merkitys  myös  vähenee,  koska  äärettömän  suuri  haitta  on

epätodennäköisenäkin  liian  suuri.  Arviointia  myös  hankaloittaa  todennäköisyyksien

muotoilemisen  vaikeus  sekä  erilaisten  seurannaisilmiöiden  ennaltaarvaamattomuus.

(Kamppinen ym., 1995, 17)

Myös  Malaskan  ym.  (1989,  94–95)  mukaan  on  hyödyllistä  tehdä  ero  tavanomaisten  ja

katastrofaalisten  riskien  välillä,  sillä  ne  ovat  laadullisesti  erilaisia,  ja  näin  ollen  myös

niiden hallinta vaatii erilaisi toimenpiteitä. Katastrofaalisella riskillä tarkoitetaan sellaista,

jonka haittavaikutuksista päätöksentekijä ei kykene  riskin  realisoituessa  vastaamaan –  ei

ainakaan  ilman  toiminnan  oleellista  epäjatkuvuutta.  Päätöksissä,  joihin  sisältyy

katastrofaalisen  riskin  mahdollisuus,  eettiset  arvostelmat  saattavat  nousta  tärkeiksi

perusteiksi, ja arvoristiriidat voivat myös muodostaa päätöksenteolle esteen.

Riskejä  voidaan  luokitella  sen  mukaan,  minkä  elämänalueen  toimintaan  ne  vaikuttavat.

Kamppinen ym. (1995, 16) tekevät seuraavanlaisia jaotteluja:

 terveysriski (esimerkiksi syöpä)

 ekologinen riski (luonnon monimuotoisuuden katoaminen)

 taloudellinen riski (huono tuottavuus)

 poliittinen riski (vallan menetys)

 sosiaalinen riski (asuinalueen turvattomuus)

 psykologinen riski (hyvinvoinnin väheneminen)
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Edellä oleva luokittelu antaa ymmärtää, että kysymys riskien olemassaolosta ja muodosta

on  kohtuullisen  selvä  kysymys.  Käytännössä  näin  ei  välttämättä  ole.  Riskien

tunnustaminen ja määrittely on nimittäin vahvasti kulttuurinen prosessi, mikä näkyy hyvin

esimerkiksi  keskusteluissa  ydinvoimasta.  Neuvotteluja  saatetaan  käydä  esimerkiksi  siitä,

ovatko  vaikkapa  ydinvoiman  riskit  ensisijaisesti  taloudellisia,  poliittisia  vai  ekologisia

luonteeltaan. Monitasoisuus on tyypillistä erityisesti teknologian riskeille.

Esimerkiksi Anthony Giddensin (1995, 252–253) kirjoitukset avaavat hieman  laajemman

näkökulman  riskeihin.  Hänen  mukaansa  riskiä  ja  luottamusta  tulee  myöhäismodernin

aikana  analysoida  yhdessä.  Myös  Mary  Douglasin  (1992,  14–16)  mukaan  riskit  tulee

nähdä  ennen  kaikkea  erilaisten  sosiaalisten  systeemien  synnyttäminä.  Hänen  mukaansa

riskikeskustelun  nousu on seurausta  julkisesta vastaaallosta:  yhä globaalimmassa  ja  yhä

enemmän  suuryhtiöiden  hallitsemassa  maailmassa  elävät  ihmiset  ovat  alkaneet  vaatia

reiluja pelisääntöjä siihen, kuka riskeistä päättää, ja kuka niiden seurauksista vastaa.

Douglas (emt., 46–48) on kehitellyt riskien kulttuurista teoriaa. Siinä riskien määrittelyssä

keskeisiä  ovat  näkemykset  siitä,  minkälainen  maailma  on,  tai  miten  solidaarinen  on  se

yhteisö,  josta  käsin  riskejä  tarkastellaan. Nämä ovat  mielestäni kiinnostavia  näkökulmia.

Myös oman tutkielmani kannalta on hyödyllistä pohtia, miten riskejä voidaan kärjistää tai,

vaihtoehtoisesti,  pyöristää  ja  jopa  sivuuttaa  erilaisten  kulttuuristen  rajausten  ja

luottamusmekanismien  avulla.  Miten  kulttuurin  käytännöt  tuottavat  erilaisia  riskikenttiä

samasta asiasta ja samoista "faktoista"? Näitä teemoja sivuan erityisesti loppupäätelmissä,

kun  pohdin  ensimmäistä  tutkimuskysymystäni  eli  ydinvoimakeskustelun  diskursiivista

rakennetta.

Riskien  yhteiskunnallisissa  neuvotteluprosesseissa  on  joitakin  yhteisiä  piirteitä.

Ensinnäkin  muodostamme  näkemyksemme  riskeistä  vuorovaikutuksessa  muiden  kanssa.

Yhteiset  käsitykset,  kulttuuriset  mallit  suodattavat  tunnistetusta  vaarasta  saatavaa  tietoa.

Toisaalta  riskinäkemykset  muuttuvat  niiden  toimenpiteiden  seurauksena,  joiden  avulla

riskiä  yritetään  arvioida  ja  hallita.  Näin  käy  myös  ajan  kuluessa,  kun  nostamme  esiin

tiettyjä  asioita  ja  unohdamme  toiset.  Tärkeää  onkin  huomata,  että  riskien  konstruointiin

vaikuttaa  useita  tapauksesta  toiseen  vaihtelevia  tekijöitä.  Kun  riskeistä  neuvotellaan,

kysymys todistustaakasta on olennaisessa osassa. (Kamppinen ym., 1995, 11, 163–165)
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Väliverronen (1994, 92) nostaa esiin kolme näkökulmaa,  joiden tarkasteluun riskin käsite

tarjoaa hyödyllisen välineen:

(1) Sen avulla voidaan käsitteellistää sitä, miten ihmisen ja ympäristön suhteisiin liittyvät

ongelmat ovat nimenomaan tieteen, tekniikoiden ja teknologioiden välittämiä.

(2) Riski viittaa tulevaisuuden ennakointiin.

(3) Sosiologinen riskitutkimus on antanut välineitä ylittää objektiivisten ja subjektiivisten

riskien välinen vastakkainasettelu. Aiemmin  tätä dikotomiaa oli  totuttu pitämään  lähinnä

informaatioongelmana.

Väliverrosen (emt.) jaottelusta varsinkin kaksi ensin mainittua syytä selittävät hyvin myös

sitä,  miksi  riskin  käsite  on  valittu  niin  keskeiselle  sijalle  myös  tässä  tutkielmassa.

Esimerkiksi  ydinvoiman  ongelmissa  on  olenannaisilta  osiltaan  kysymys  ihmisen  ja

ympäristön  teknologiavälitteisestä  suhteesta.  On  tärkeää  ymmärtää,  että  tätä  suhdetta

säädellään  enemmän  tai  vähemmän  tiedostetuilla  päätöksillä,  ja  että  päätöksillä  on

vaikutusta myös tulevaisuuteen.

Ydinvoimapäätökseen liitetyt riskit – ilmastonmuutos ja ydinteknologia

Minkälaisista riskeistä ydinvoimapäätöksen yhteydessä sitten oli kyse? Voimalahankkeen

poliittista  prosessia  tutkinut  Harri  Lammi  (2004)  pitää  Suomen  ilmastositoumuksia  ja

ydinteknologian  riskejä  keskustelun  keskeisimpinä  teemoina.  Kiinnostavaa  onkin,  että

vaikka Lammin (emt., 19) mukaan erityisesti kansalaisjärjestöt yrittivät pitää esimerkiksi

uusiutuvia energiamuotoja puheissa mukana, teema hävisi selvästi riskikeskustelulle. Niin

ydinteknologiaan  kuin  ilmastonmuutokseenkin  liittyvät  riskit  kuuluvat  selvästi

ympäristöriskien kenttään. Tässä niitä analysoidaan hieman laajempaa taustaa vasten.

Ilmastonmuutoksella viitataan arkikielessä yleensä ilmiöön, jossa ilmaston keskilämpötila

ja dynamiikka  muuttuvat etenkin  ihmisen  tuottamien  hiilidioksidipäästöjen  takia. Sen on

arvioitu  lisäävän  äärimmäisiä  sääilmiöitä,  sulattavan  jäätiköitä  ja  vähentävän

biodiversiteettia. Ilmastonmuutos on selvästi globaalilla tasolla vaikuttava prosessi,  jonka

seurauksien  tarkka  mallintaminen  on  prosessien  monimutkaisuuden  vuoksi  vaikeaa.

Kyseessä  on  kuitenkin  suhteellisen  lyhyellä  aikavälillä    kymmenien  ja  satojen  vuosien
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aikana    merkittävästi  etenevä  prosessi,  jonka  vaikutukset  näkyvät  todennäköisesti  jo

nykyisten ja niitä läheisesti seuraavien sukupolvien elämässä. (IPCC, 2001)

Tirkkonen  (2000,  10)  on  osuvasti  kiteyttänyt  ilmastonmuutoksen  sosiaalisen  luonteen:

"Ilmastonmuutos  on  samalla  sekä  ekologinen  että  toisaalta  yhteiskunnallinen

ympäristöriski.    Riskeille ominainen epävarmuus on olennainen osa ilmastonmuutosta,

mikä  heijastuu  myös  diskursiiviselle  tasolle.  Ilmastonmuutoksessa  ei  voida  esimerkiksi

määritellä,  mihin  se  kohdistuu  pahiten,  tai  milloin  se  alkaa.  Ei  voida  erottaa  selvää

huippukohtaa,  jonka  jälkeen  sen  aiheuttama  uhka  vähenisi,  vaan  muutos  tapahtuu

salakavalan hitaasti. "

Ilmastonmuutoksen  ja  ydinteknologian  riskeillä  on  paitsi  yhtäläisyyksiä,  myös  selviä

eroja.  Ehkä  tutuin  ydinvoiman  käyttöön  liitetty  uhka  on  voimalan  "räjähtäminen",  millä

viitataan  tavallisesti  pahimpana  onnettomuusskenaariona  pidettyyn  reaktorin  sydämen

sulamiseen. Tällainen onnettomuus sattui juuri Tshernobylissä (1986), mikä aiheutti paitsi

vakavaa  paikallista  saastumista,  myös  radioaktiivisen  säteilyn  määrän  lisääntymistä

laajalla  alueella  Euroopassa.  Lisääntyvä  säteily  on  potentiaalisesti  vaarallista  koko

elolliselle  luonnolle  ja  näin  myös  ihmiselle.  Voimalaonnettomuuksien  lisäksi

ydinteknologian  riskejä  liittyy  muun  muassa  polttoaineeseen  tarvittavan  uraanin

louhintaan  sekä  käytetyn  ydinpolttoaineen  loppusijoitukseen.

(http://www.energia.fi/page.asp?Section=178&Item=669,  2.11.2004)

(http://www.ydinvoima.net/ongelmat/ydinvoima_elinkaari.html, 8.4.2004)

Jos  ilmastonmuutoksen  ja  ydinteknologian  riskejä  vertailee,  ydinvoiman  vaarat

näyttäytyvät  osin  selväpiirteisempinä:  niistä  on  Tshernobylin  myötä  jo  kokemuksia.

Vaikka  esimerkiksi  ydinpolttoaineen  tuotantoketjut  ovatkin  maailmanlaajuisia,  riski  on

kuitenkin  omiaan  hahmottumaan  paikallisemmaksi  ja  ehkä  tuttuuden  kautta  jopa

vähemmän  pelottavaksi  kuin  ilmastonmuutoksen  tapauksessa.  Yhteistä  molemmille  on

kuitenkin  riskin  sijoittuminen  aistien  ulkopuolelle:  sen  paremmin  vaivihkaista  ilmaston

lämpenemistä  kuin  radioaktiivista  säteilyäkään  ei  voi  havaita.  Lisäksi  uhan  torjuminen

yksittäisen ihmisen keinoin on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta.

Ydinvoiman  ja  ilmastonmuutoksen  riskiprofiilien  vertailussa  kiinnostavana  lähteenä  voi

pitää  Järvelän  ja  Wileniuksen  (1996)  tutkimusta  suomalaisten  ympäristövaikuttajien

http://www.energia.fi/page.asp?Section=178&Item=669,
http://www.ydinvoima.net/ongelmat/ydinvoima_elinkaari.html,
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näkemyksistä.  Kirjoittajat  (emt.,  48–52)  ovat  jaotelleet  erilaisia  ympäristöriskejä  sen

mukaan,  miten  usein  heidän  haastattelemansa  tahot  kyseisen  riskin  ovat  maininneet.

Haastateltavia  pyydettiin  nimeämään  kolme  mielestään  merkittävää  maailmanlaajuista

ympäristöuhkaa ja perustelemaan valintansa. Nämä riskit on mainintojen perusteella jaettu

kolmeen  ryhmään:  (1)  Runsaasti  mainintoja  saaneet  "huippuriskit",  (2)  jonkin  verran

mainintoja saaneet "toisen luokan riskit"  ja (3) korkeintaan muutaman maininnan saaneet

"kolmannen luokan riskit" (Kuva 1).

Kuva  1:  Suomalaisten  ympäristövaikuttajien  hahmottama  ympäristöriskien
hierarkia (Järvelä & Wilenius, 1996, 49)

Mainintojen  lukumäärän  perusteella  mitaten  merkittävimmäksi  yksittäiseksi  globaaliksi

ympäristöuhaksi  ympäristövaikuttajien  mielissä  osoittautui  ilmastonmuutos.  Ydinvoima

taas kuului aineistossa selvästi vähemmän mainintoja saaneisiin "toisen luokan riskeihin".

Yleisesti  ottaen  ydinvoiman  ongelmallisuuden  nähtiin  piilevän  siinä,  että  ydinvoiman

tuottaman  haitan  todennäköisyyttä  eli  sen  riskiä  on  äärimmäisen  vaikea  arvioida.

Mielipiteet  ydinvoimasta  jakaantuivatkin  selvästi:  toiset  rationalisoivat  uhan  vetoamalla
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laskelmiin,  joiden mukaan suuronnettomuuden riski on käyttövuosiin nähden mitättömän

pieni.  Toisille  kyse  ei  ollut  vain  ydinvoiman  radioaktiivisuuden  ongelmasta,  vaan  koko

siitä  tavasta  ja  toimintajärjestelmästä,  joka on syntynyt ydinvoiman tuotannon ympärille.

Monet  ympäristövaikuttajat  painottivat  myös  sitä,  että  suurin  uhka  muodostuu

nimenomaan  entisen  Neuvostoliiton  ja  ItäEuroopan  maiden  ydinvoimaloista.  Tulosten

perusteella  näyttäisi  kuitenkin  siltä,  että  ympäristöeliitin  edustajien  mielissä

ilmastonmuutos valtaisi enemmän tilaa kuin ydinvoima.

Järvelän  ja  Wileniuksen  (1996)  tutkimusta  voidaan  ehkä  kritisoida  ympäristöongelmien

atomistisesta  käsittelytavasta.  Onko  mielekästä  irroittaa  toisistaan  ja  asettaa  hierarkiseen

suhteeseen  ongelmakimppuja,  jotka  käytännössä  kytkeytyvät  kiinteästi  yhteen?  Entä

voidaanko mainintojen yleisyydestä  todella tehdä  sitä päätelmää, että toiset riskit olisivat

ihmisten  mielissä  merkittävämpiä  kuin  toiset?  Jättääkö  hierarkia  varjoonsa  sellaisia

erilaisten ympäristöriskien profiilieroja, joiden ymmärtäminen olisi mahdollista hierarkista

suhdetta merkittävämpää? Ja mikäli atomistinen ympäristöongelmien käsittelytapa todella

on ympäristövaikuttajille ominaista, mistä  tällainen – käytännössä ehkä harhaanjohtava –

hahmotustapa on opittu?

Sikäli  kun  Järvelän  ja  Wileniuksen  (emt.)  tulos  kuitenkin  indikoi  jonkinlaista

kokemuksellista  merkittävyyden  eroa  ympäristövaikuttajien  keskuudessa  1990luvun

puolivälissä, voisi ajatella, että 2000luvun alkupuolella samantyyppiset ajatukset voisivat

olla  laajemminkin  levinneitä  yhteiskunnallisten  vaikuttajien  ja  päättäjien  piirissä.  Ei  ole

mahdotonta,  että  esimerkiksi  kansanedustajia  nyt  haastattelemalla  saataisiin  melko

samannäköinen  hierarkia.    Toisaalta  ympäristöala  on  ollut  viime  vuosina  hyvinkin

nopeasti kehittyvä kenttä, ja jo pelkästään omien kokemusten pohjalta vaikuttaa siltä, että

esimerkiksi  otsonikato  ja  väestönkasvu  eivät  välttämättä  yltäisi  enää  huippuriskeiksi.

Kiinnostavaa olisi myös tietää, miltä hierarkia olisi mahtanut näyttää kymmenkunta vuotta

ainemmin, vuonna 1986, pian Tshernobylin onnettomuuden jälkeen. Veikkaukseni on, että

ydinteknologia  olisi  rankattu  tuolloin  globaaliksi  huippuriskiksi,  mistä  se  olisi  nyt

myöhemmin tipahtanut kakkosluokan riskien joukkoon

Tästä  näkökulmasta  katsottuna  Järvelän  ja  Wileniuksen  (emt.)  päätelmät  jättävätkin

pohdittavaksi  kiinnostavan  kysymyksen:  Kuten  jo  aiemmin  on  todettu,  Lammin  (2004)

mukaan  ilmaston  lämpeneminen  ja  ydinteknologian  riskit  koettiin  viidennen  voimalan
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rakentamisen  tärkeimmiksi  kysymyksiksi.  Mikäli  myös  kansanedustajat  ovat  kokeneet,

että  ilmastonmuutoksen  ratkaisu  on  näistä  keskeisempi,  vanha  kiista  ydinvoiman

turvallisuudesta on ehkä jäänyt enemmän takaalalle. Tällöin ydinvoimapäätöksessäkin on

saatettu  nostaa  ilmastopolitiikan  keinot  jopa  keskustelun  tärkeimmäksi  teemaksi.  On

mahdollista, että moni katsoi myös tehneensä päätöksensä ensisijaisesti sen pohjalta, mitä

on pitänyt tehokkaimpana lääkkeenä ilmastonmuutoksen torjuntaan. Nämä ovat kuitenkin

pelkkiä  hypoteeseja,  joita  on  syytä  pohtia  uudelleen  esimerkiksi  aineiston  analyysin

yhteydessä.

Ympäristöasioiden  painottamista  ei  ole  pidetty  ydinvoimalle  usein  kovinkaan  edullisena

näkökulmana  (Kyllönen,  2004,  53–54).  Esimerkiksi  ydinvoimalaitosten

turvallisuukysymykset nousivat jo 1970luvulla varteenotettaviksi ympäristöriskeiksi, kun

taas 1980luvulla keskusteluun astuivat mukaan myös ydinjätteet (Vahtera, 1986, 67, 84,

103,  113).  Viimeistään  Harrisburgin  (1979)  ja  Tshernobylin  (1986)  onnettomuuksien

myötä ydinvoiman  ympäristö,  terveys  ja  turvallisuusriskit  tulivat Suomessa  tunnetuiksi

ja myös laajasti tunnustetuiksi. Vertailukohtana voi todeta, että fossiilisten polttoaineiden

haitalliset  päästöt  ilmaan  alettiin  tiedostaa  maassamme  laajemmin  vasta  1980luvulla.

Tällöin  silmätikkuna  olivat  kuitenkin  lähinnä  happamoitumista  aiheuttavat  rikki  ja

typpipäästöt.

Hypoteesiksi voidaankin ottaa, että suomalaisessa laajojen piirien ydinvoimakeskustelussa

olisi  tapahtunut  ympäristöherätys  aivan  viime  vuosina  –  ehkäpä  juuri  2000–2002

ydinvoimakeskustelun  aikaan.  Esimerkiksi  Kyllönen  (2004,  52–53)  on  pitänyt

todennäköisenä,  että  uuden  ilmeen  aikaansaamisessa  olisi  käytetty  nimenomaan

ilmastopolitiikkaa.  Täysin  uusi  näkökulma  ei  kuitenkaan  ole,  sillä  jo  1970luvulla

ydinvoiman  puolesta  esitettiin  erilaisia  ympäristöperusteita  raskasmetallipäästöistä

happosateisiin (Heinonen ym, 1978, 51–52, 161, 162, 169). Samoin Vahtera (1986, 54) on

todennut,  että  kun  tietoisuus  ympäristöongelmista  kasvoi  1970luvulla,  ydinvoiman

puolestapuhujat  käyttivät  näitä  näkökohtia  innokkaasti  hyväkseen.  Myös  vuoden  1993

ydinvoimapäätöksen alla monet kansanedustajat ottivat merkittävissä keskusteluissa esiin

ydinvoiman ympäristö ja esimerkiksi ilmastohyötyjä (Valtiopäivät 1992, istuntojen 27–64

pöytäkirjat).  Esimerkiksi  Hassin  (19.2.2003)  mukaan  ympäristöargumentit  eivät

kuitenkaan vielä tuolloin ottaneet samalla tavalla tuulta ydinvoiman purjeisiin.
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Ydinvoimasta ilmastopolitiikkaa

Vuosien 2000–2002 keskustelun  ymmärtämisen kannalta on kuitenkin ehkä kiinnostavaa

käydä  laajemminkin  läpi  ilmastonmuutoksen  ja  ydinvoiman sekä  yleisemmin  ilmasto  ja

energiapolitiikan  yhtymäkohtia.  Jos  tämänkertaista  ydinvoimakeskustelua  vertaa  muihin

saman  kysymyksen  käsittelyihin,  esimerkiksi  aiemman  (1993)  ja  viimeisimmän  (2002)

päätöksen  välillä  näkyy  selvä  ero  siinä,  missä  vaiheessa  ilmastopoliittinen  keskustelu  ja

toiminta  tuolloin  ovat  olleet.  Vuonna  1993  eduskuntaan  vasta  tuotiin  hallituksen  esitys

ilmastonmuutoksen puitesopimuksen hyväksymiseksi. Sen sijaan vuonna 2002 eduskunta

oli  jo  käsitellyt  Kansallisen  ilmastostrategian  ja  määritellyt  Suomen  toimet  Kiotossa

(1997) annettujen ilmastositoumusten toteuttamiseksi. Ilmaston lämpenemisen torjunnasta

oli tullut totisinta totta. (Tirkkonen, 2000, 131)

Kyllönen  (2004,  52–53)  pitää  ehkä  tärkeimpänä  vuoden  1993  jälkeen

ydinvoimakeskusteluissa  tapahtuneena  muutoksena  ydinvoiman  ilmastoimagon

kirkastumista. Hänen mukaansa keskeisimmät tätä muutosta edistäneet seikat ovat olleet:

(1)  ilmastonmuutoksen  nouseminen  julkista  keskustelua  hallitsevaksi

ympäristöongelmaksi  sekä  (2)  ydinvoiman  onnistunut  markkinointi  ilmastonmuutosta

torjuvana "päästöttömänä" ratkaisuna.

Mihin  ajatus  ydinvoiman  hyödyllisyydestä  ilmastopolitiikassa  perustuu?  Taustalla  on

huomio  siitä,  että  toisin  kuin  esimerkiksi  fossiilisten  energialähteiden  polttamisessa,

uraanin  atomin  halkeamisessa  ei  vapaudu  hiilidioksidia.  Myöskään  polttoprosesseihin

liittyviä pienhiukkaspäästöjä ei ydinvoiman tuotannossa synny. Vaikka energiakeskustelun

kentällä  ei  vallitsekaan  konsensusta  siitä,  minkälaisia  seurannaisvaikutuksia  ydinvoiman

käytöllä  on  esimerkiksi  energiankulutukseen  ja  sitä  kautta  syntyviin  päästöihin

kokonaisuudessaan, ajatus ydinvoiman päästöttömyydestä oli yleinen  fraasi vuoden 2002

päätöstä  edeltäneessä  julkisessa  keskustelussa.  (Lammi,  2004,  28)

(http://www.ydinvoima.net/ongelmat/ydinvoima_ilmasto.html, 25.4.2004)

Kyllönen  (2004,  52–55)  on  argumentoinut  vahvasti  sen  puolesta,  että  viidennen

ydinvoimalahankkeen  onnistumisessa  Suomen  kansallisen  ilmastostrategian  valmistelu

näytteli  keskeistä  osaa.  Kauppa  ja  teollisuusministeriön  johdolla  valmistellun  strategian

kautta  jo  aiemmista  energiapoliittisista  selonteoista  tuttu  kysymys  ydinvoiman

http://www.ydinvoima.net/ongelmat/ydinvoima_ilmasto.html,
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lisärakentamisesta tuotiin menestyksekkäästi uuteen ympäristöpoliittiseen viitekehykseen.

Valtiovallan  toimilla  oli  keskeinen  merkitys  prosessin  kulussa.  Mikään  uusi  avaus

ydinvoiman  ilmastomyönteisyyskään  ei  nimittäin  ole:  Vehmaksen  (1995,  170)  mukaan

ydinvoiman puoltajat ovat vedonneet sen saasteettomuuteen jo 1980luvun lopulta lähtien,

kun  ympäristökeskustelu  tällä  alalla  lisääntyi.  1980luvulla  ilmastonmuutos  ei  ollut

kuitenkaan  vielä  saavuttanut  sellaista  asemaa,  että  se  olisi  asettanut  rajoitteita

energiavaihtoehtoja  pohdittaessa.    90luvulle  tultaessa  tilanne  olikin  jo  aivan  toinen.

Maailmanlaajuiset  ympäristöongelmat,  kuten  ilmastonmuutos  ja  otsonikato,  olivat

nousseet  yleiseen  tietoisuuteen,  ja  muun  muassa  Rion  de  Janeiron  kestävän  kehityksen

huippukokouksen myötä ympäristöpolitiikan merkitys oli voimakkaasti kasvussa.

Keskeisellä sijalla uudessa ydinvoimapäätöksessä oli myös kestävän kehityksen sisällössä

tapahtunut muutos. Vuoden 1993 ydinvoimapäätöksessä painottuivat kestävän kehityksen

ekologinen ulottuvuus  ja pyrkimys  "luonnontaloudellisesti kestävään energiastrategiaan",

kuten  eduskunnan  talousvaliokunta  asian  mietinnössään  muotoili.  Vuoden  2002

päätöksessä  taas  kestävän  kehityksen  käsite  oli  laajentunut  ja  painottui  enemmän  sen

sosiaalisen  ja  taloudellisen  kestävyyden  laidalle.  "Kestävä  kehitys  sisältää  kolme

elementtiä:  ympäristöllisen,  taloudellisen  ja  sosiaalisen",  talousvaliokunta  perusteli

myönteistä ydinvoimakantaansa tällä kertaa. (Kyllönen, 2004, 53)

Ympäristöriskien profiili

Ilmastonmuutos  ja  ydinvoimaan  liitetyt  riskit  voidaan  luokitella  laajempaan

ympäristöriskien ryhmään. Mikä näille ja muille ympäristöriskeille on tyypillistä?

Käsitykseen  ympäristöongelmista,  riskeistä  ja  niiden  polttavuudesta  vaikuttaa

uhkainformaation lisäksi myös muiden yhteiskunnallisten ongelmien olemassaolo ja ennen

kaikkea  kokeminen.  Tämä  on  luontevaa,  sillä  ongelmien  vakavuusasteelle  on  vaikea

keksiä  muuta  mittaa  kuin  toiset  ongelmat.  Myös  sellaiset  inhimilliset  tekijät  kuten  ikä

kytkevät  ihmiset  tiettyyn  paikkaan  omalla  elämänkaarella  ja  määräkohtaan  historiassa.

Näin ollen yksi merkittävimmistä ydinvoiman riskikäsitysten muokkaajista saattaakin olla

Suomessa  se,  missä  elämänvaiheessa  henkilö  on  kokenut  esimerkiksi  Tshernobylin
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ydinvoimalaonnettomuuden  ja  sen  saaman  dramaattisen  julkisuuden.  (Suhonen,  1994,

122)

Hieman  teknisempi  lähtökohta  on  otettu  käyttöön  Heinosen  ym.  (1978)  kirjassa

Ydinvoima  ja  elämisen  laatu,  joka  on  julkaistu  aivan  Suomen  ensimmäisten

"atomivoimaloiden" valmistumisen aikaan. Kirjoittajien (emt., 164–167) mukaan ihmisen

riskinottokykyä  tarkasteltaessa  hyvän  lähtökohdan  muodostavat  ne  objektiivisesti

arvioidut  riskit,  joiden  keskellä  normaalisti  elämme.  Kun  tehdään

todennäköisyyslaskelmia  erilaisten  riskien  aiheuttamien  kuolemantapausten  määristä,

tullaan  siihen  tulokseen,  ettei  ydinvoiman  aiheuttama  uhka  ole  kohtuuton.  Tilanteen

ymmärtäminen on kuitenkin monille vaikeaa: "Hyväksytään mieluummin moninkertainen

saaste  ja  kuljetusonnettomuusriski  kivihiilivoimalassa  kuin  pienempi  säteilyriski

ydinvoimalassa,  koska  edellä  mainitut  onnettomuudet  jakaantuvat  tasaisemmin  ajan

suhteen ja ovat yksityisinä vähemmän huomiota herättäviä kuin suuronnettomuus."

Ihmisten  piittaamattomuus  todennäköisyyslaskelmista  ilmenee  myös  tuoreista  tilastoista.

Esimerkiksi  Eurobarometrimittaus  (Helsingin  Sanomat,  25.6.2003)  paljastaa,  että

voimalaonnettomuus  on  yksi  eurooppalaisten  eniten  pelkäämiä  asioita.  Jopa  71  %

haastatelluista  yli  15vuotiaista  EU15:n  kansalaisista  piti  ydinvoimalaonnettomuuden

vaaraa  pelottavana.  Monissa  Euroopan  maissa    esimerkiksi  Ruotsissa,  Saksassa  ja

Belgiassa  –  onkin  tehty  päätös  ydinvoimasta  luopumisesta  pidemmällä  aikavälillä

(Helsingin  Sanomat,  8.12.2002).  Hyvä  kysymys  lienee  silti  edelleen,  miksi  arkipäivän

suuria  riskejä  on  helpompi  sietää  kuin  ydinvoiman  tuottamia  laskennallisesti

epätodennäköisempiä vaaroja?

Eräs  selitys  voi  löytyä  Pentti  Malaskalta  ja  Pirkko  Kasaselta  (1987),  jotka  erittelevät

kirjassaan  ydinvoimaan  liittyviä  riskejä,  riskien  luonnetta  ja  hyväksyttävyyttä.  Heidän

mukaansa (emt., 17)  jokainen tehokkuuden nostaminen  ja tekninen edistysaskel tapahtuu

aina enemmän  tai  vähemmän  inhimillisen  turvallisuuden kustannuksella. Riski on  tämän

inhimillisen  ristiriidan  nimi.  Kirja  kuvaakin  riskejä  varastoituneeksi  epäjärjestykseksi  ja

epävarmuudeksi.  Näiden  varastojen  väliset  seinät  ovat  aikaa,  joiden  paksuus  vaihtelee

hetkestä vuosiin ja vuosituhansiin. Kun aika puhkeaa, epäjärjestys vyöryy ulos. Siksi myös

tekniikan  aiheuttamat  ympäristökatastrofit  ovat  tavallaan  olemassa  ennen  kuin  ne

tapahtuvat.
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Malaska ja Kasanen (1987, 19–22)  jaottelevat riskit historiallisiin ja uusiin riskeihin sekä

yksilöllisiin,  yhteisöllisiin  ja  luonnon  riskeihin.  Niin  ydinvoiman  kuin

ilmastonmuutoksenkin uhat kuuluvat uusien  ja  yhteisöllisten riskien kenttään, sillä niihin

kuuluvista  riskeistä  ei  ole  kertynyt  riittävästi  kokemusperäistä  tietoa  riskin  suuruuden

arvioimista varten. Yhteisöllisiä  riskit ovat siksi,  että niiden kantaja  ei voi päättää niiden

hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Miksei  ydinvoiman  tai  ilmastonmuutoksen  vaaroja  sitten  voi  lukea  luonnon  riskeiksi?

Ainakin ilmastonmuutos olisi helppo tulkita luonnon riskiksi, sillä siihen sisältyvät vaarat

liittyvät  luonnon  prosesseihin,  esimerkiksi  ilmastoolojen  äärevöitymiseen.  Malaskan  ja

Kasasen  (emt.)  mukaan  luonnolliseksi  luokitteluun  sisältyisi  kuitenkin  rationaalinen  ja

eettinen  harha.  Rationaalinen  ongelma  luokittelussa  olisi  siksi,  että  esimerkiksi

ydinvoimaan  sisältyvä  moniulotteinen  riskin  käsite  kutistetaan  siinä  pelkäksi

onnettomuuden  esiintymisalttiudeksi.  Eettistä  harhaa  on  taas  se,  että  niin  ydinvoimaan

kuin  ilmastonmuutokseenkin  liittyvä  ihmisen  aiheuttama  riski  verhotaan  puheessa

luonnollisuuden vaippaan.

Kun puhutaan energiantuotannon  ympäristöriskeistä, on  tärkeää  ymmärtää,  että kyseessä

on  yhteiskunnallisten  konfliktien  kenttä.  Konfliktit  ovat  tyypillisiä  etenkin

ydinvoimakeskustelulle,  joka  tiivistyy  helposti  yksinkertaisiksi  puolesta–vastaan

asetelmiksi ja selkeiksi viholliskuviksi. Esimerkiski ilmastonmuutoksen yhteydessä tilanne

ei  ole  ollut  yhtä  laajasti  kärjistynyt,  joskin  ongelman  ratkaisusta  ja  syyllisistä  on  käyty

kipakkaakin keskustelua. Eräänä selittävänä tekijänä saattaa olla se, että kasvihuoneilmiön

voimistuminen  on  noussut  yleiseen  tietoisuuteen  ydinvoiman  riskejä  huomattavasti

myöhemmin.  Sitä  ovat  tuoneet  julkisuuteen  erityisesti  tutkijat,  ja  esimerkiksi

yhteiskunnallisilla  liikkeillä  ja tapahtumilla ei ole ollut yhtä vahvaa välittävää vaikutusta.

(Väliverronen, 1994, 96–97)

Mistä  ympäristöriskit  sitten  johtuvat?  Järvelän  ja  Wileniuksen  (1996,  57)  tutkima

ympäristöeliitti  näkee  ongelman  olevan  seurausta  länsimaisen  kulttuurimuodon  sille

ominaisista  toimintatavoista.  Näkemys  heijastelee  siis  huomattavan  "rakenteellista"

ymmärrystä ympäristöongelmista:  jos muutosta halutaan, kehitystä on tapahduttava myös

yhteiskunnan  ydinalueille.  Kuitenkin  monet  vaikuttajat  puuttuivat  puheissaan  modernin
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teollisuusyhteiskunnan  ongelmiin  lähinnä  oiretasolla.  Ongelmien  varsinaiset  syyt  eivät

herättäneet yhtä paljon ajatuksia. Tämä on mielestäni kiinnostavaa.

2.1.2 Riskiyhteiskunta ja refleksiivinen modernisaatio

"Ajallemme  on  ominaista,  että  tiedostamme  enemmän  tai  vähemmän  selkeästi  tuottavamme  riskejä

hyvinvoinnillemme ja jopa olemassaolollemme." (Kamppinen ym., 1995, 13)

Vastausta  ympäristöriskien  syihin  ja  seurauksiin  on  myös  etsinyt  tunnettu  saksalainen

sosiologi  Ulrich  Beck,  jonka  teoria  riskiyhteiskunnasta  on  saanut  runsaasti  vastakaikua

ajan kärkiilmiöitä kuvaamaan pyrkivässä keskustelussa. Tässä tutkielmassa olen halunnut

ottaa  Beckin  ajatukset  analyysini  laajemmaksi  teoreettiseksi  viitekehykseksi,  jonka

tarkoituksena on valaista ennen kaikkea sitä ongelmakenttää, joka perinteisesti on  liitetty

ydinvoimaan. Ajatuksista suurin osa on poimittu teoksesta Riskiyhteiskunnan vastamyrkyt

(1990),  jossa  Beck  paneutuu  ennen  kaikkea  riskiyhteiskuntateoriaa  pohjustavaan

ympäristösosiologiseen ulottuvuuteen.

Toinen  teoriapohjan  kannalta  tärkeä  teos on  Ulrich  Beckin,  Anthony  Giddensin  ja Scott

Lashin  Nykyajan  jäljillä  (1995).  Siinä  pureudutaan  ympäristöriskien  haasteen  lisäksi

esimerkiksi  erilaisiin  luottamusmekanismeihin  sekä  asintuntijuuteen  ja  instituutioiden

rooliin  yhteiskunnan  "refleksiivisyyden"  tuottamisessa.  Ajatuksena  on,  että  perustusten

järkkymisen myötä yhteiskunta on menettänyt  itsevarmuutensa eikä osaa enää suunnistaa

kasvavien  riskien  keskellä. Refleksiivisellä  modernisaatiolla  Beck  (1995)  tarkoittaakin

teollista  yhteiskuntaa  radikaalisti  epäilevää  ja  samalla  korjaavaa,  rajoittavaa  ja  omista

virheistään  oppivaa  kehitysajatusta.  Tämä  asettuu  selkeään  kontrastiin yksinkertaisen

modernisaation  kanssa,  jolla  tarkoitetaan  teollisuusyhteiskunnan  suoraviivaista

edistykseen  ja  taloudelliseen  kasvuun  perustuvaa  kehitysmallia  tai  ajatusta.  Alun  perin

yksinkertainen  modernisoituminenhan  merkitsi  perinteisten  elämänmuotojen

korvautumista  teollisilla  elämänmuodoilla.  Kamppinen  ym.  (1995,  130)  arvioikin,  että

Beckin  ja  myös  Giddensin  virittämä  keskustelu  riskeistä  ja  modernin  ajan

refleksiivisyydestä on tarkoittanut ennen kaikkea sen kyseenalaistamista, että kulkisimme

suoraviivaisessa edistyksessä kohti alati parempaa yhteiskuntaa.
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Mikä on riskiyhteiskunta?

"Meitä  uhkaavat  vaarat  ja  niitä  hillitsemään  pyrkivät  turvallisuuslupaukset  kuuluvat  eri

aikakausille.  Ydinteollisen,  kemiallisen  ja  geeniteknologisen  ajan  haasteita  käsitellään

2000luvulle  tultaessa  käsittein  ja  toimintaohjein,  jotka  kuuluvat  1800luvun  ja  1900

luvun  alun  varhaiseen  teollisuusyhteiskuntaan",  Beck  (1990,  17–18)  kirjoittaa.    Hän

luettelee  tapoja,  joilla  teollistumisen  alkuajan  riskit  eroavat  teknisen  sivilisaation

huippukauden vaaroista:

  Uusia  riskejä  ei  voi  rajata  paikallisesti,  ajallisesti  eikä  sosiaalisesti.  Tämä  asettaa

vaarojen sääntelyn instituutiot aivan uudenlaisten haasteiden eteen.

  Syyksi  lukemisen  ja  vastuun  kantamisen  vakiintuneet  säännöt  lakkaavat  toimimasta.

Niiden  jatkuva soveltaminen  tutkimuksessa  ja oikeudenkäytössä saa aikaan päinvastaista

kuin on tarkoitus: vaarat kasvavat ja niiden anonyymiydestä tulee legitiimiä.

  Tekniikan  avulla  vaaroja  voidaan  vain  minimoida  mutta  ei  koskaan  poistaa.

Joukkotiedotuksen  paineessa  vaarojenhallinnan  teknokratia  on  joutunut  antamaan

turvallisuuslupauksia, joita se ei voi enää pitää.

Riskiyhteiskunnassa  tieteellinen  rationalisuus  kumoaa  itsensä  laskelmoitujen  riskien

myötä. Beck (1990, 28) pitää ydinvoimaloita esimerkkinä tieteellisistä innovaatioista, joita

on rakennettava ennen kuin niiden turvallisuus on testattu  ja  tutkittu. Kun käyttö edeltää

kokeilua,  kumoutuvat  luonnontieteiden  ihanteet.  Koska  politiikka  on  teknologian  kautta

osallinen  vaarojen  aiheuttamisen  rikokseen,  jokaisesta  epäillystä  onnettomuudesta  tulee

poliittinen skandaali. (emt., 226)

Suuruhkien yhteiskunnassa myöskään talousjärjestelmä ei jää koskemattomaksi. Näin käy

etenkin  siksi,  että  ympäristö  on  myös  "niiden  tuotannonalojen  ja  paikkakuntien

olemassaolon  perusta,  jotka  saavat  elantonsa  tavaraksi  tulevasta  luonnosta"  (emt.,  28).

"Luonnon"  varassa  ovat  niin  ikään  maanviljelys,  matkailuelinkeinot  kuin

kulutustavarateollisuuskin. Ympäristöuhat ja niiden toteumat jakautuvat epätasaisesti niin

eri elinkeinojen, alueiden kuin ihmistenkin välille.
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Teollisuusyhteiskunnan kriisiytyminen

Keskeinen ajatus Beckin (1990, 224–225) teoriassa on, että ydinvoimaloiden säteilyvaaran

ja  ilmaston  lämpenemisen  kaltaiset  suuruhat  voidaan  tulkita  esineistyneiksi  ja

vääristyneiksi  modernin  yhteiskunnan  itsensä  kohtaamisen  muodoiksi.  Kyse  on

järjestelmän sisäisistä  uhkatekijöistä. Esimerkiksi Tshernobylin  ydinvoimalaonnettomuus

opetti  Beckin  (emt.,  97–99)  mukaan  ainakin  kolme  seikkaa:  (1)  Suurin  otaksuttava

onnettomuus  on  mahdollinen  ja  todellinen.  (2)  Ydinenergiasta  luopuminen  on  tullut

poliittisesti  salonkikelpoiseksi.  (3)  Valtiollisen  ja  teknisen  arvovallan  päällekkäisyys  on

saanut väistyä

Onnettomuus  havainnollisti  siis  konkreettisella  tavalla  teollisen  yhteiskunnan  itsensä

vaarantamista. Vaarantaminen on kuitenkin onnistuttu tekemään tavanomaiseksi etsimällä

ja vaatimalla "syitä" ja "syyllisiä". Mahdollisuudet vallitsevan lamaannuksen purkamiseen

ovatkin  sitä  paremmat,  mitä  selvemmin  yhteiskunta  tajuaa  sen  sisäisten  uhkien  olevan

mahdollisuus yhteiskunnan muuttamiseen.

Beck  (1990,  102)  erottelee  riskiyhteikuntien  kehityksessä  kaksi  vaihetta: Ensimmäisessä

eletään uhan  varjossa,  mutta ajatellaan  ja  toimitaan  yhä  teollisuusyhteiskunnan käsittein.

Kun  onnettomuuksia  sattuu,  asiantuntijoiden  uskottavuus  ei  automaattisesti  romahda  –

päinvastoin.  Onnettomuuksien  seuraukset  johtavat  teknokraattis–teollisen  eliitin  vallan

laajennuksiin.

Kehityksen  toisessa  vaiheessa  riskiyhteiskunnan  mekaniikka  lyö  itsensä  läpi  ja  se

tiedostetaan.  Tällöin  kasvien,  veden  ja  ihmisten  terveyden  vaarantamisesta  tulee

omaisuuden  ja  markkinoiden  toiminnan  vaarantamista.  Syyksi  lukemisen  ja

vastuullisuuden  aikaansaamisesta  tulee  poliittisen  kehityksen  ydinkysymys.  Tilanteen

muutosvoimaisuus  riippuu  tietyistä  tekijöistä,  joita  ovat  Beckin  mukaan  ainakin

paljastavat  katastrofit,  kulttuurinen  herkistyminen  vaaroille,  joukkotiedotusvälineiden

huomiokyky  sekä  taloudellisen  vallan  piirissä  syntyvät  hajaantumiset  ja  konfliktit

riskivoittajien ja häviäjien välillä.  (emt., 27, 103)
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Miten  nämä  itsensä  vaarantavan  yhteiskunnan  ristiriidat  ratkaistaan?  Vääjäämättä

etenevän kehityksen  tielle  asettuvat  protestoijat  huomaavat  helposti  tuleensa  tuomituiksi

neuvottomuuden  politiikkaan.  Toimintainto  muuttuu  helposti  fatalismiksi,  kun  jokaista

tärkeäksi  koettua  argumenttia  ja  kiinnekohtaa  vastaan  nousee  kymmenen  vastakkaista

todellisuutta.  Keskeinen  ongelma  liittyy  etenkin  siihen,  että  jos  haluaa  väittää  vaaroja

koskevissa  kysymyksissä  tiedettä  vastaan,  on  turvauduttava  ensin  tieteen  apuun.  Tämä

tarkoittaa,  että  protestoijan  on  omaksuttava  ne  keskustelukentän  perusolettamukset,  joita

vastaan hän haluaa hyökätä, ennen kuin hän voi edes avata suutaan. (Beck, 1990, 92–94)

Suurvaarojen sivilisaatiossa olennainen osa toimeenpanosta onkin siirtynyt neuvonantajien

ja  asiantuntijoiden  käsiin.  Tämä  tapahtuu  tietyn väärän  vaihtoehtoasetelman  kautta:  jos

haluaa kiistää tieteen aukottoman rationaalisuuden, herättää heti irrationaalisuuden henget.

Ajan kuvaksi voi valita joko moderniuden tai postmoderniuden. Tämä on Beckin mielestä

harhaanjohtavaa,  sillä  teollisuus,  edistys,  tiede,  valistus  ja  modernius  muodostavat

kokonaisuuden, joka on nyt lähtenyt liikekannalle. Jos moderniutta pyrkii kritisoimaan sen

vanhoista asemista käsin, on itse vanhassa kiinni. (emt., 18–20, 22–23)

Refleksiivinen modernisaatio

Mikä siis neuvoksi? Uusi teknologia on nähty eräänä keinona. "Apua siitä on yhtä paljon,

kuin  jos  merta  yrittäisi  puhdistaa  päällekkäin  asetettujen  teesihtien  kanssa",  toteaa Beck

(1990,  238–239).  Jotta  todellisia  tuloksia  saataisiin  aikaan,  on  siirryttävä  refleksiiviseen

modernisaatioon,  joka  on  –  kuten  todettu  –  teollista  yhteiskuntaa  kohden  kriittinen,

oppimiskykyinen  kehitysajatus.  Tässä  yhteydessä  virheistä  oppiminen  tarkoittaa,  että

todistustaakka on käännettävä toisin päin. On muodostettava uusia vaarojen tieteellisen ja

oikeudellisen arvioinnin periaatteita (emt., 239–248):

Tärkeää  on  myös,  että  yhteiskunta  sanoutuu  irti  teknokratian  suvaitsevaisuudesta  omia

laiminlyöntejään kohtaan. On kieltäydyttävä hyväksymästä arkipäiväisen puutteellisuuden

ja  samanaikaisen  yltiöturvallisuuden  välistä  kahden  maailman  käytäntöä.  On  murrettava

teknokraattien  turvamonopoli  siten,  että  mittapuuksia  asetetaan  laajennettu

turvallisuusmääritelmä.
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Määritelmien  purkamisen  tulee  konkretisoitua  normittamis  ja  asiantuntijaelimien

sosiaalisen monopolin avoimena murtumisena. Sen  tulee näkyä  asiantuntijoiden  ja vasta

asiantuntijoiden  kuulemisena  ja  poikkitieteellisyytenä,  jotta  tieteenalojen  systeemiset

virheet saadaan esiin. Byrokraattisesti varmistettu turvallisuusvaatimus on kumottava, sillä

katastrofeilta suojautuminen ei todella auta katastrofeihin

Beckin kritiikkiä ja sukulaisteorioita

"  maailma on meidän, halusimmepa sitä tai emme". (Heiskala, 1996, 231)

Edellä  esitetyt  Beckin ajatukset  eivät  ole  ainutlaatuisia  lajissaan.  Myös  muut  kirjoittajat

ovat  käsitelleet  samantyyppisiä  ilmiöitä  joko  omiaan  tai  Beckin  käsitteitä  käyttäen.

Suomalaisista  kirjoittajista  esimerkiksi  Risto  Heiskala  (1996)  puhuu  hieman

riskiyhteiskuntaa  muistuttavasta  ajan  analyysistä  keinotekoisena  yhteiskuntana.  Tällä

Heiskala  (emt.,  7–9)  tarkoittaa  yhteiskuntaa,  jossa  "kaikki  todellisuuden  ominaispiirteet

ovat  teknologioiden  kehityksen  vuoksi  tulleet  joko  reaalisesti  tai  potentiaalisesti

inhimillisen  suunnittelun  ja  muuntelun  piiriin".  "Kohti"  viittaa  siihen,  että  emme  aivan

vielä  ole  siellä,  mutta  olemme  jo  matkalla  sinne.  Tällöin  kysymys  on  siitä,  mitä  me

voimme  tehdä  maailmassa,  jonka  teknologinen  kehitys  yhtäältä  avaa  eteemme

ennennäkemättömät  mahdollisuudet  ja  samanaikaisesti  itse  tuottaa  yhtä  rannattoman

riskien kirjon.

"      keinotekoistumisensa  myötä  jälkitraditionaalistuvan  yhteiskunnan  piirre  on,  että  se  avaa

jatkuvasti  valintaavaruuksia  alueille,  jotka  aikaisemmin  näyttivät  joko  luontoon  tai  traditioihin

liittyvistä  syistä  olevan kiinteitä  ja  valinnan  piirin  ulkopuolella.  Tämä  puolestaan  avaa  toimijoille

mahdollisuuksia  ja luo uhkia,  jotka ovat ainakin osittain uusia siksi, että  itsensä valintaavaruuden

muovattavuus on keinotekoisessa yhteiskunnassa yhä selvemmin  toimijoiden nähtävissä."  (Heiskala,

1996, 225)

Myös  Giddensin  (1995,  250)  mukaan  ennakoimattomuuden  lähteet  ja  syyt  ovat

muuttuneet.  Muutoksen  myötä  olemme  ajautuneet  institutionaalisen  refleksiivisyyden

aikaan.  Giddens  puhuu  ajan  muutoksista  ja institutioiden  refleksiivisyydetä  mielummin

kuin  vaikkapa  Beckin  (1995)  omissa  kirjoituksissaan  käyttämästä refleksiivisestä

modernisaatiosta.  Hänen  (1995,  249)  mukaansa  olennaista  on,  että  "elämme  tänään
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maailmassa,  jota  nykyisten  yhteiskuntatieteiden  perustan  laskeneet  valistusajattelun

johtavat  hahmot  eivät  osanneet  ennakoida.      Inhimillisen  tiedon  ja  itseymmärryksen

väliset  yhteydet  ovat  osoittautuneet  mutkikkaammiksi  kuin  näissä  näkemyksissä

oletettiin".

Beckin  riskiyhteiskuntateoriaa  on  myös  kritisoitu.  Eräs  sen  vaikutusvaltaisimmista

kriitikoista  on  tunnettu  saksalainen  sosiologi  Niklas  Luhmann,  joka  kirjassaan  "Risk:  A

Sociological  Theory"  (1993,  5)  moittii  Beckin  vanavedessä  käytyä  keskustelua  tieteen

roolin unohtamisesta ja liiasta politisoitumisesta. Luhmannin mukaan sosiologia voi kyllä

ottaa  käyttöönsä  ajankohtaisia  aiheita,  se  voi  tukea  protestiryhmiä,  se  voi  kuvailla

modernin teknologian vaarallista luonnetta tai varoittaa suurista ympäristöongelmista. Tätä

tekevät kuitenkin myös muut, ja siksi sosiologian on mentävä pidemmälle.

Luhmannin  (1993,  johdanto  X–XI,  23,  27–28)  mukaan  on  ongelmallista,  että

riskikommunikaatiosta  itsestään  on  tullut  refleksiivistä  ja  siten  universaalia.

Kieltäytyminen riskien arvioinnista tai riskikeskustelun käymisestä on tullut vaaralliseksi.

Niin  kauan  kuin  uhreja  löytyy,  kommunikoinnista  voidaan  tehdä  moraalista  tuomalla

keskusteluun  mukaan  puhe  "tulevista  sukupolvista".  Poliittisesti  onkin  helpompi  suosia

todennäköisempiä  vaaroja  kuin  epätodennäköisempiä  riskejä.  Käsiteparien

riski/turvallisuus  ja  riski/vaara  vertailu  tarjoaakin  meille  tärkeää  näkemystä,  joka  on

omiaan  viilentämään  ehkä  tarpeettomasti  kuumentunutta  keskustelua  riskeihin  liittyvistä

aiheista. Vaaroista vapaata käyttäytymistähän ei ole.

Kuitenkin  myös  Luhmannin  (1993)  ajattelussa  riskien  yhteiskunnallisesta  roolista  on

paljon  yhteneväisyyksiä  Beckin  (1990;  1995)  esittämiin  pohdintoihin.  Näitä  ovat  muun

muassa  havainto  siitä,  että  yhteiskunnan  tulevaisuuden  riippuvuus  päätöksenteosta  on

lisääntynyt,  kun  teknologia  ja  tietoisuus  mahdollisuuksista  ovat  vallanneet  luonnon

aluetta.  Uudessa  tilanteessa päätöksenteko  ja  teknologia  ovat  tärkeässä  roolissa.  Riskien

valikointi,  mitkä  hyväksytään,  ja  mitkä  hylätään,  on  kiinni  sosiaalisista  tekijöistä.  Kuka

saa päättää, mitä valitaan? (Luhmann, 1993, johdanto VII–XIII, 4)

Beck  (1990,  32)  itse  arvioi  teoriaansa  toteamalla,  että  "[e]sitetty  argumentaatio  ei  vaadi

itselleen enempää vakuuttavuutta kuin lukija voi siihen liittää. Olen kylläkin hyödyntänyt

esimerkkitapauksia  ja  empiiristä  aineistoa  siinä  määrin  kuin  sitä  on  ollut  saatavilla  sekä
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nostanut  esiin  (vasta)teorioita.  Paljon  jää  kuitenkin  spekulaation  varaan.  Siitä  en  ole

vastuussa  yksin  minä,  vaan  paljolti  myös  nykyinen  sosiaalitieteellinen  tutkimus,  joka  ei

järin innokkaasti ole tarkastellut tässä kirjassa esitettyjä kysymyksiä. Suoraan sanoen olen

kenties epävarmin osa epävarmaa tiedettä."

Itse  näen  Beckin  riskiyhteiskuntateorian  arvon  ennen  kaikkea  siinä,  että  kyseessä  on

rohkea  avaus,  joka  saa  liikkeelle  monta  ajattelun  jämähtänyttä  palikkaa.  Toisaalta  teoria

ennemminkin  osoittaa,  mitä  asioita  ei  tulisi  pitää  itsestään  selvyyksinä  kuin  niitä,  mihin

oletuksiin  ajattelun  voisi  turvallisesti  kiinnittää.  Syynä  tilanteeseen  on  tietysti  vahvasti

myös  se,  että  riskiyhteiskunnassa  on  kyseessä  melko  tuoreesta  avauksesta,  jonka

teoreettiseen asemoimiseen – rajojen ja mahdollisuuksien tunnistamiseen – menee aikansa.

Tästä  syystä  olen  myös  itse  pyrkinyt  käyttämään  teoriaa  ennen  kaikkea  sellaisten

yhteiskunnallisten  muutosvoimien  löytämiseen,  joita  ympäristöriskien  dynamiikka  on

sysännyt  liikkeelle,  en  niinkään  johtopäätösten  tukemiseen.  Samalla  käytän  teoriaa

aineistoni  analyysissa  myös  hyvin  suoraan,  kun  paikannan  sellaisia  ydinvoimapuheen

tapoja, jotka logiikaltaan vastaavat refleksiivisen modernisaation ideoita.

2.1.3 Ekologinen modernisaatio

Riskiyhteiskuntateoria on olennaisilta osiltaan ympäristöpoliittinen teoria – olkoonkin, että

ympäristöproblematiikka  laajennetaan  siinä  koko  yhteiskunnan  ytimen  läpäiseväksi

ristiriidaksi. Mielenkiintoisen vaihtoehdon tälle  tarjoaa ekologisen modernisaation teoria,

jossa ympäristöriskien ei katsota aiheuttavan yhtä perinpohjaisia muutostarpeita. Kyseessä

on  näkökulma,  joka  kuitenkin  eroaa  ympäristöpolitiikkaa  aiemmin  hallinneesta

yksinkertaisen  modernisaation  "puhdistus  ja  suodatinpolitiikasta",  jossa  pitäydytään

tiukasti vain tuotantoprosessin ulkoisissa muutoksissa. Esimerkiksi Tirkkonen (2000, 29)

on  määritellyt  ekologisen  modernisaation  sellaiseksi  muutosprosessiksi,  jossa  "moderni

yhteiskunta  kehittyy  ennalta  ehkäisevien,  innovatiivisten  ja  rakenteellisten  muutosten

kautta ekologisesti hyväksyttävämmäksi".

Ekologisen  modernisaation  ideana  on  liittää  ympäristökysymys  valistuksen  ajatuksesta

kumpuavaan  moderniin  projektiin.  Valistuksen  perinteessä  ihmistä  ei  nähdä  pasiivisena

sivustakatsojana,  vaan  hän  kykenee  mielikuvituksellaan,  järjellään  ja  teknologisilla
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välineillään  luomaan  vaikkapa  uudenlaisen  uusiutuviin  energialähteisiin  perustuvan

ympäristöystävällisen yhteiskunnan. (Massa, 1995, 12)

Sekä  ekologinen  että  refleksiivinen  modernisaatio  tähtäävät  siis  samaan  tulokseen,

ympäristöongelmien  aiheuttaman  haasteen  ratkaisuun,  mutta  niiden  keinot  ovat

ratkaisevasti erilaisia. Ekologisessa modernisaatiossa on kyse reformistisista uudistuksista.

Ajatussuuntauksen kritiikissä se onkin nähty päätöksentekoa keskittävänä projektina, joka

pitkälti  sivuttaa  yhteiskunnan  rakenteelliset  kysymykset.  Riskiyhteiskuntateoria  taas

kyseenalaistaa  itse  modernisaatioprosessin  ja  tähtää  erityisesti  tieteen  ja  teknologian

liialliseksi  paisuneen  vallan  suhteellistamiseen.  Sen  mukaan  ongelmia  ei  voida  ratkaista

samalla  logiikalla,  joka on  ne  aiheuttanut  –  uskolla  formaaliin  asiantuntemukseen.  Beck

(1990,  235)  toteaa  jopa  ankarasti,  että  "[e]kologinen  teknokratia  on  ekologisen  protestin

avioton, eitoivottu lapsi".

Ekologisen modernisaation käsitteistö on kehittynyt vasta 1980 ja 1990luvuilla, joten ne

ovat  riskiyhteiskuntateorian  kanssa  saman  ajan  tuotoksia.  Käytännössä  teoria  pyrkii

etsimään  ekologisen  kriisin  ratkaisua  tuotanto  ja  kulutusprosessien  uudelleen

järjestämisen  kautta.  Avaintekijänä  pidetään  ajatusta,  jonka  mukaan  yhteiskunnan

tuotantorakenteessa ja siihen liittyvissä prosesseissa energian ja raakaaineiden kulutuksen

on  jäätävä  tasolle,  joka ei uhkaa  luonnonympäristön uusiutumiskykyä. Tarkoituksena on

luoda uudet puitteen kestävän kehityksen mukaiselle kasvuhakuiselle yhteiskunnalle. Usko

ennaltaehkäisevään  ja  kokonaisvaltaiseen  ympäristöpolitiikkaan,  jossa  ulkoiset

ympäristövaikutukset  on  otettu  uudella  tavalla  huomioon,  on  vahva.  Esimerkiksi

Suomessa ekologinen modernisaatio on monin paikoin operationaalistettu raakaaineiden,

veden  ja  energian  käytön,  raskaan  liikenteen  sekä  päästöjen  ja  jätteiden  määrän

vähentämiseen.  Kyse  ei  ole  ainoastaan  yhteiskunnan  tuotannollisista  prosesseista  ja

kulutuksesta,  vaan  myös  totutuista  ajattelumalleista,  elämäntavasta  ja  niihin  liittyvästä

vallasta ja intresseistä. (Tirkkonen, 2000, 28–30) (Vehmas, 1995, 175–176)

Ekologinen  modernisaatio  voikin  johtaa  kulttuurin  muuttamiseen  ja  esimerkiksi

ympäristöongelmia käsittelevän  tiedeperustan  laajentamiseen. Se tarjoaa sektorikohtaisen

ympäristöpolitiikan tilalle kokonaisvaltaisen tulkintakehikon. Tässä se haastaa esimerkiksi

vihreän  fundamentalismin,  jonka  ideologiassa  asuu  piirteitä  niin  maailmantuhoa

ennakoivista  kuin  yksinkertaisempaan  elämään  ikävöivistä  ajatuksista.  Lähtökohtana  on,
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että ne suuret teknis–teollisen kehityksen askeleet, jotka on otettu, eivät ole palautettavissa

takaisin.  Keskustelun  painopiste  siirretään  nykypäivän  lyhytnäköisistä  liiketaloudellisista

intresseistä  tulevaisuuden  kansantaloudellisiin  kehitysmahdollisuuksiin.  (Massa,  1995,

14–15, 17, 21)

Ekologisen  modernisaatioprosessin  etenemistä  tietyssä  yhteiskunnassa  tai  tietyllä

politiikkasektorilla  voidaan  tutkia  keskittymällä  tiettyihin  ydinkysymyksiin.  Tirkkosen

(2000,  45–47)  mukaan  ratkaisevaa  ekologisessa  modernisaatiossa  on  myös  se,  että

parempi ympäristöpolitiikka nähdään hyväksi taloudelle. Toisaalta valtion rooli politiikan

suuntaajana  ja  toteuttajana  kapenee.  Valtiosta  tulee  koordinaattori,  kun  taas  muut

ympäristöpoilitiikan  toimijatahot  kansalaisjärjestöistä  yrityksiin  ottavat  kentällä

ratkaisevamman roolin. Tällöin olennaisia kysymyksiä ovat:

  Minkälaisia  poliittisten  päätösten  tavoitteet  ovat?  (Kuinka  laajalti  reaktiivisesta

politiikasta on siirrytty ennalta ehkäisevään?)

  Minkälainen  on  talouden  ja  ekologisuuden  suhde?  (Miten  vahvasti  taloudelliset  ja

ekologiset kriteerit muodostavat positiivisen summapelin?)

  Mikä  on  teknologian,  tieteen  sekä  eri  toimijoiden  rooli  politiikan  määrittelyssä  ja

toteutuksessa? (Onko valtio muuttunut ohjaajasta organisaattoriksi?)

Itse  olen  hahmottanut  ekologisen  modernisaation  jonkinlaiseksi  yksinkertaisen  ja

refleksiivisen  modernisaation  kompromissiksi:  Siinä  on  mukana  refleksiivisen

modernisaation vaade siitä, että ympäristöriskit on otettava tosissaan. Samalla ekologinen

modernisaatio kuitenkin myös noudattaa yksinkertaisen modernin kehityslogiikkaa: pyrkii

kasvuun  ja  luottaa  ihmisten  ongelmanratkaisukykyyn.  Ajattelumalli  on  omiaan

herättämään toiveita suhteellisen helpoista ratkaisuista, joissa rakenteita vain venytetään ja

kaikki  voittavat  pitkällä  tähtäimellä.  Kuitenkin  ekologisen  modernisaation  logiikkaa

noudattavilla  projekteilla  ongelmaksi  voi  muodostua  tieteen  ristiriitaisuus  ja  vallan

keskittyminen  teknokraattien  käsiin.  Kun  kehitysideat  vastaavat  siinä  pitkälti

yksinkertaisen  modernin  kehitysideoita,  vihrepesun  vaara  on  ilmeinen.  Mikäli

ympäristöhaasteeseen  vastataan  vain  ja  ainoastaan  ekologisella  modernisaatiolla,

saatetaankin  lipsahtaa  polulle,  jossa  suurin  tutkimusrahoittaja  ohjaa  ympäristöriskien

muutospotentiaalin haluamaansa suuntaan.
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2.1.4 Yhteenvetoa: Ympäristöriskien haaste yhteiskunnalle – kolme
näkökulmaa

"Teolliset yhteiskunnat  ovat  tulleet  risteykseen.  Toinen  tie vie  riskiyhteiskunnan  suuntaan  ja  johtaa

todennäköisesti, ennemmin tai myöhemmin, tuomiopäivän profeettojen ennustamaan kehitysloukkuun.

Toinen  tie  vie  jälkiteolliseen  yhteiskuntaan,  jossa  ihmisen  ja  ekosfäärin  suhde  järjestyy  nykyistä

järkevämmällä, kehityksen rajat tunnistavalla tavalla." (Massa, 1995, 33)

Tässä  kappaleessa  tarkasteltiin  ensin  yleisesti  riskien  roolia  päätöksenteon  osana  ja

analysoitiin  sitten  tarkemmin  ilmastonmuutoksen  ja  ydinteknologian  riskiprofiiliia.

Tarkastelussa  todettiin,  että  riskeillä  tarkoitetaan  ihmisen  tavoitteellisen  toiminnan

haitallisia  seurauksia,  ja  että  ympäristöriskien  polttavuutta  kuvaavassa  hierarkiassa

ilmastonmuutos sijoittuu ydinteknologian ongelmia korkeammalle. Tämä voikin olla eräs

selitys  sille,  miksi  ydinvoiman  ilmastoystävällisyyden  markkinointi  onnistui  vuosien

2000–2002 periaatepäätöskeskustelussa niin hyvin.

Kappaleen  toisessa osassa käytiin  läpi Beckin  riskiyhteiskuntateoriaa,  jonka  ytimessä on

ajatus  "uusien  riskien"  koko  yhteiskuntajärjestelmää  sisältä  käsin  haperruttavasta

potentiaalista.  Teoria  on  eräänlainen  kokonaiskuvaus  monista  aikamme  keskeisistä

poliittisista  haasteista,  jossa  yhteiskunnallisen  keskustelun  keskiössä  ovat  niin

ympäristöriskit,  teknologia  kuin  yhä  laajemmalla  alueella  päätösvaltaiseksi  muuttunut

ihminen.  Riskiyhteiskunnan  ongelmien  ratkaisumahdollisuutena  Beck  pitää  refleksiivistä

modernisaatiota,  joka  korostaa  irtisanoutumista  institutionaalisista

asiantuntijamonopoleista  ja  vaatii  vaarojen  tunnistamista  koskevan  todistustaakan

kääntämistä.

Riskiyhteiskuntateoriaa  voidaan  pitää  hedelmällisenä  välineenä  ydinvoimakeskustelujen

analysoinnille, sillä se tarttuu niihin kysymyksiin, joihin myös ydinteknologian kritiikissä

syvemmällä  tasolla  on  puututtu.  Näin  sen  avulla  voidaan  ymmärtää  sitä  poliittista

jännitettä,  joka  eri  keskusteluosapuolten  –  yhtäältä  suoraviivaisen  modernin  kehityksen

puolustajien  ja  toisaalta  sen  refleksiivistä  muutosta  tavoittelevien  kriitikoiden  –  välillä

vallitsee.

Edellä mainittua  jännitettä ajatellen kiinnostavia tuloksia on saanut myös Keijo Koskinen

(1995),  joka  on  analysoinut  vuosina  1985–86  käytyä  ydinenergialain  uudistamiseen
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liittynyttä  keskustelua.  Koskisen  (emt.,  337,  343)  mukaan  kyseisen  keskustelun

syvemmällä  tasolla  ei  puhuttu  vain  yhden  energiamuodon  käsittelytavasta,  vaan  koko

suomalaisen  yhteiskunnan  tulevaisuudesta.  Asetelmassa  vastakkain  olivat  (1)

produktionistinen  maailmankuva,  joka  näki  ydinvoiman  avaavan  suomalaiselle

metsävaltiolle  uusia  mahdollisuuksia  sekä  (2)  ekologinen  maailmankuva,  johon  liittyi

erilaisten vaihtoehtoratkaisujen hakeminen.

Koskisen  löytämän  perusjaon  voi  ajatella  olevan  ainakin  jossain  määrin  sukua

yksinkertaisen  ja  refleksiivisen  modernisaation  dikotomialle,  jota  tässä  kappaleessa  on

aiemmin käsitelty. Jaottelu muistuttaa myös Pekka Jokisen (1995, 320–325) teoriaa, jossa

tarkastelun  kohteena  ovat  yhteiskunnan  tuotantorakenteen  muutosideat  sekä  niiden

kytkennöt  ympäristöongelmiin  ja  politiikkaan.  Jokisen  (emt.)  mukaan  näiden  mallien

joukko  voidaan  jakaa  (1)  kehitysoptimistisiin,  teknologiaan  ja  kasvavaan  hyvinvointiin

luottavaisesti  suhtautuviin  näkemyksiin  sekä  toisaalta  (2)  teollistumiseen  ja  teknologiaan

kriittisesti suhtautuviin katsantokantoihin.

Läheisistä  yhteyksistään  huolimatta  Jokisen  ja  Koskisen  jaottelut  eroavat  toisistaan

kuitenkin  eräässä  tärkeässä  suhteessa.  Jokisen  malliin  voi  sisällyttää  myös  ekologisen

modernisaation  kehitysidean,  kun  taas  Koskisen  jaottelussa  se  putoaa  jonnekin  kahden

vastakkaisen  luokan  väliin.  Ekologisen  modernisaation  mukaanhan  korkea

ympäristönsuojelun  taso  voidaan  yhdistää  valistusajan  perinteestä  kumpuavaan

edistysuskoon  ja  modernin  yhteiskunnan  kasvulogiikkaan,  mikä  tarkoittaa  sen

luokittelemista kehitysoptimistisiin, teknologiaan ja kasvavaan hyvinvointiin luottavaisesti

suhtautuviin  näkemyksiin.  Tällaista  vaihtoehtoa,  jossa  ekologinen  ja  produktionistinen

maailmankuva ikään kuin yhtyvät, ei löydy Koskisen laatimasta vastakkainasettelusta. On

mahdollista, että Koskinen on halunnut tehdä mallistaan dualistisen ja ottanut mukaan vain

ääripäät. Toisaalta on mahdollista, että diskursiivinen rakenne, jossa keskikenttä yhdistelee

ääripäiden aineksia, on ilmennyt ydinvoimakeskustelussa vasta myöhemmin.

Harri  Lammin  (2004)  mukaan  suomalaisen  yhteiskunnan  tulevaisuus  oli  vahvasti  läsnä

myös  vuosien  2000–2002  ydinvoimakeskustelussa.  Oman  tutkielmani  kannalta  keskeistä

onkin  selvittää,  missä  määrin  ydinvoimapuheen  kentältä  voidaan  löytää  vanhan,

yksinkertaisen  ja  refleksiivisen  modernisaation  perusjaottelun  mukaisia  kehitysajatuksia.
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Entä  onko  ekologisesta  modernisaatiosta  tullut  uskottava  vaihtoehto?  Miten  sitä  on

käytännön politiikassa tulkittu? Ja mitä siitä seuraa?

Analyysityön  helpottamiseksi  olen  tiivistänyt  erilaisten  kehityksen  ideaalimallien

yhtäläisyyksiä  ja  eroja  oheiseen  taulukkoon  (Taulukko  1).  Esiin  on  nostettu  nykytilan

analyysi,  jossa  ympäristöriskien  olemassaolo  on  keskeisellä  sijalla  sekä  toivottavan

kehityksen suunta  ja  tapa,  joissa  institutionaalisen asiantuntemuksen  ja  teknologian  rooli

korostuu.  Taulukko  ei  ole  teoreettisesti  kattava,  eikä  sen  avulla  voida  ymmärtää  kovin

laajasti yksinkertaisen, ekologisen ja refleksiivisen modernisaation eroja ja yhtymäkohtia.

Taulukon  ideana  onkin  lähinnä  tuoda  vertailukelpoisesti  esiin  niitä  näkökulmia,  joihin

aion  tässä  tutkielmassa  keskittyä.  Myöhemmissä  kappaleissa  tarkoituksenani  on  testata

tämänkaltaisen  kolmijaon  kelpoisuutta  vuosien  2000–2002  ydinvoimapäätöksen

analyysiin.  Ideana  on  murtaa  ydinvoimaa  ja  toisaalta  laajemminkin  ympäristöriskejä

käsittelevien  keskustelujen  dikotominen  hahmotustapa  ja  siirtyä  kohti  ääripäiden  väliin

syntyneiden kompromissitilojen syvempää ymmärrystä.
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Taulukko 1: Ympäristöriskien haaste yhteiskunnalle: kehityksen ideaalimalleina

yksinkertainen, ekologinen ja refleksiivinen modernisaatio.

Kehityksen

ideaalimallit

Yksinkertainen

modernisaatio

Ekologinen

modernisaatio

Refleksiivinen

modernisaatio

Näkemys

nykytilanteesta ja

ympäristöriskien

asettamasta

haasteesta

 Päästöt ja

onnettomuusriskit

tuotannon hyötyihin

verrattuna

toisarvoisia,

hallittavissa olevia

teknisiä ongelmia

Tuotantorakentees

sa olevat ongelmat

aiheuttavat

ympäristöriskejä,

jotka on ratkaistava

 Ympäristöriskien

olemassaolo haastaa

koko yhteiskunnan

muutokseen

Näkemys

toivottavasta

kehityksestä

 Nykyiselle

tuotantorakenteelle

ei ole olemassa

vaihtoehtoja

 Tuotannon

ongelmat ratkaistava

puhdistus ja

turvallisuusteknolog

ian sekä alan

sisäisen

tuotekehittelyn

avulla

 Teollistumisesta on

tehtävä

ekologisempaa

muuttamalla

tuotantoa ja

kulutusta

ennaltaehkäisevien,

ekoteknisten

innovaatioiden

avulla

 Teollisen

yhteiskunnan on

tiedostettava oma

rakenteellinen

vaarantamisen

politiikkansa ja

muutettava sitä mm.

siirtämällä

ongelmien

todistustaakkaa

Suhde teknologiaan  Optimistinen suhde

teknologiaan

 Optimistinen suhde

teknologiaan

 Kriittinen suhde

teknologiaan

Eräs  taulukon  1  virittämä  kiinnostava  kysymys,  johon  ei  valitettavasti  tämän  tutkielman

raameissa  ole  mahdollisuutta  pureutua  kovin  syvälle,  on  ympäristöhaasteen  vaikutus

julkiseen keskusteluun. Oletettavaa on, että sikäli kun tieteeseen ja teknologiaan luottavat

kehitysideat  jatkavat  voittokulkuaan,  myös  julkisessa  keskustelussa  suositaan  samaa

logiikkaa  noudattavia  puheenvuoroja.  Esimerkiksi  journalismissa  on  tietysti  omat

uutiskriteerinsä,  mutta  ne  muokkautuvat  vuorovaikutuksessa  ympäröivän  yhteiskunnan
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kanssa.  Erona  vaikkapa  ekologisen  ja  refleksiivisen  modernisaation  mukaisissa

uutissisällöissä  lienee  se,  missä  määrin  luotettavien  lähteiden  määritelmien  annetaan

muuttua  uusien  riskikuvien  edessä,  keneltä  vaaditaan  todistusta  jonkin  ongelman

olemassaolosta  tai  olemattomuudesta,  ja  minkälaiset  argumentit  kelpaavat  perusteiksi.

Tämän kysymyksen pohtimista on syytä jatkaa tämän tutkielman myöhemmissä osissa.

Lopuksi  voidaan  myös  todeta,  että  esimerkiksi  ydinvoimasta  käytyjen  julkisten

keskustelujen ympäristöpoliittinen syväanalyysi näyttäisi olevan tärkeää etenkin siksi, että

keskustelujen pintapuoliset tarkastelut antavat maamme kehittämisen suunnan periaatteista

ja  käytännöistä  ristiriitaisen  kuvan.  Koskisen  (1995)  mukaan  periaatteellisella  tasolla  on

vallinnut  hämmästyttävän  selkeä  yksimielisyys  esimerkiksi  energiantuotannon

ympäristöriskien ratkaisun kiireellisyydestä. Vaikutelma kuitenkin hämää, sillä konsensus

on  tosiasiallisesti  näyttäytynyt  vain  puolueiden  kestävän  kehityksen  retoriikkaa

pursuavissa  ohjelmateksteissä,  eikä  sillä  ole  ollut  paljoakaan  tekemistä  todellisten

poliittisten  keskusteluiden  sisällön  kanssa.  Esimerkiksi  eri  puolueiden  ja  muiden

poliittisten  toimijoiden  välillä  on  edelleen  selviä  näkemyseroja  siitä,  miten

ympäristöpolitiikka integroidaan osaksi muuta yhteiskuntapolitiikkaa.

2.2 Viides voimala ja vaikuttajat

"Konfliktitilanteissa poliitikot eivät voi enää nojautua asiantuntijoihin. Näin on ensinnäkin siksi, että

erilaiset  toimijat  ja  kohderyhmät  määrittelevät  riskit  hyvin  eri  tavoin  ja  siksi  kilpailevia  ja

ristiriitaisiakin vaateita ja näkökulmia on runsaasti.   Asiantuntijat voivat vain tuottaa enemmän tai

vähemmän  epävarmaa  faktatietoa  todennäköisyyksistä,  mutta  he  eivät  voi  milloinkaan  vastata

kysymykseen  siitä,  mikä  riski  on  hyväksyttävä,  mikä  ei.      Riskiyhteiskunnan  opetus  onkin,  että

politiikka ja moraali ovat saamassa  ja niiden on saatava!  etulyöntiasema vaihtuvaan tieteelliseen

totuuteen verrattuna." (Beck, 1998, 13–14)

Edellisessä  kappaleessa  tarkastellut  kehitysideat  eroavat  toisistaan  muun  muassa  siinä,

miten  ne  suhtautuvat  asiantuntemuksen,  teknologian  ja  toisaalta  kansalaisten  rooliin

yhteikunnallisen  muutoksen  suuntaamisessa.  Tässä  tarkoituksenani  on  syventää  ja

laajentaa näkemystä asiantuntijoiden merkityksestä ydinvoiman lisärakentamiskeskustelun

tyyppisissä  prosesseissa.  Samoin  tarkastelen  näissä  keskusteluissa  kansalaisille,

maallikoille  ja  toisaalta  institutionaalisten  rakenteiden  ulkopuolisille  asiantuntijoille
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annettavaa valtaa.

Poliittisen analyysin näkökulmasta maallikkous  liittyy vallan epätasaiseen jakautumiseen,

alistujien  ja  päättäjien  kahtiajakoon  (Kamppinen  ym.,  1995,  173).  Edustuksellisessa

demokratiassa  valtaa  on  annettu  kansalaisten  valitsemille  poliittisille  päätöksentekijöille.

Entä  pitäisikö  päätöksentekijöiden  tehdä  ratkaisunsa  kuuntelemalla  esimerkiksi  riskeille

altistuvan  suuren  joukon  mielipidettä  –  siis  potentiaalisesti  äänestäjiään  –  vai  pientä

asiantuntijoiden  joukkoa?  Entä  minkälaisia  asiantuntijoita  tai  asian  tuntijoita  pitäisi

kuulla? Mikä on tieteen rooli?

"Valta  on  sosiaalisen  toimijan  kyky  voittaa  vastustus  saavuttaakseen  haluttu  tavoite  tai

tulos". Tämä on Ruostetsaarin (1987, 15) mukaan useimpiin vallan määritelmiin sisältyvä

elementti.  Toisaalta  yleisesti  hyväksyttyä  on  myös  se,  että  valta  luonnehtii  suhdetta

nimenomaan sosiaalisten toimijoiden välillä. Toisin sanottuna henkilöllä ei voi olla valtaa

yleisesti, vaan ainoastaan suhteessa toisiin sosiaalisiin toimijoihin.

Myös  ero  toimivallan  (authority)  ja  vaikutusvallan  (influence)  välillä  on  tärkeää  tehdä  

erityisesti kun pohditaan  institutionaalisten asiantuntijoiden  ja  jotakin muuta kautta asiaa

tuntevien suhdetta. Toimivalta perustuu yksilön asemaan esimerkiksi jonkin organisaation

muodollisessa  hierarkisessa  rakenteessa,  kun  taas  vaikutusvalta  ilmenee  nimenomaan

epämuodollisissa  suhteissa.  Toimivallan  käsite  on  siis  sukua  Väliverrosen  (1994,  72)

korostamalle  institutionaliselle  vallalle.  Tässä  on  tärkeää  huomata,  että  institutionaalisen

asiantuntijaaseman  haltijoilla  voi  olla  sekä  toimivaltaa  että  vaikutusvaltaa,  kun  taas

yksittäisillä  kansalaisilla  ja  kansalaisjärjestöillä  voi olla  vain  vaikutusvaltaa. Vakituisissa

asiantuntijaasemissa toimivilla vallan kenttä on siis potentiaalisesti laajempi.

Riskiyhteiskuntateorian  merkittävä  ulottuvuus  on  modernin  yhteiskunnan

institutionaalisten  asiantuntemusrakenteiden  haastaminen.  Alla  olevaan  taulukkoon

(Taulukko  2)  olen  tarkentanut  edellisessä  kappaleessa  esitettyä  kehitysideaalien

kolmijakoa  institutionaalisen  asiantuntemuksen  ja  poliittisen  vallan  suhteen.  Taulukon

osalta  on  huomattava,  että  siinä  esiin  nostetut  teemat  on  valittu  etenkin  sen  perusteella,

missä  suhteessa  erilaiset  kehitysideat  potentiaalisesti  eroavat  ennen  kaikkea  niitä

vähemmän  muutosorientoituneista  ajatuksista.  Esimerkiksi  asiantuntemuksen
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heterogeenistyminen  kuuluu  myös  refleksiivisen  modernisaation  piirteisiin,  mutta  sama

ilmiö on näkyvissä jo vähemmän muutosvoimaisessa ekologisen modernisaation mallissa.

Taulukko 2: Asiantuntijoiden ja kansalaisten valtaasemat kolmessa kehityksen

ideaalimallissa

Kehityksen

ideaalimallit

Yksinkertainen

modernisaatio

Ekologinen

modernisaatio

Refleksiivinen

modernisaatio

Asiantuntemuksen

asema

 Institutionaalisen

asiantuntemuksen

arvostus

 Asiantuntemuksen

heterogeenistymi

nen

 Tieteellisen ja

teknologisen

asiantuntemuksen

arvostus

 Asiantuntijaelinten

sosiaalisen

monopolin

murtuminen

 Vasta

asiantuntijoiden

nousu

Poliittisen vallan

jakautuminen

 Edustuksellinen

demokratia

poliittisen

vallankäytön

ideaalina

 Kansalaisliikkei

den ja yritysten

vallan lisääntyminen

 Valtion

muuttuminen

ohjaajasta

koordinaattoriksi

 Poliittisen eliitin

vallan horjuminen

Jos tarkastellaan valtaa suomalaisen ydinvoimakeskustelun kentällä, Ilari Hylkilän (2003)

saamat tulokset viidennen voimalan eduskuntakäsittelystä ovat kiinnostavia. Hylkilä (emt.,

136–138)  on  tehnyt  haastatteluaineiston  perusteella  päätelmiä  kansanedustajien

informaatiolähteiden  tärkeistä  ominaisuuksista  ja  niiden  vaikutuksista  kansanedustajien

päätöksiin.  Kansalaisten  ja  asiantuntijoiden  vastakkainasettelua  ajetellen  merkittävä  tieto

lienee  esimerkiksi  se,  että  äänestäjien  mielipiteillä  oli  vaikutusta  vain  joidenkin

kansanedustajien  päätöksenteolle.  Sen  sijaan  osa  edustajista  jopa  nimenomaan  korosti,

etteivät kansalaisten mielipiteet vaikuttaneet heidän päätökseensä.

Hylkilän  (2003)  tulokset  antavatkin  hieman  kahtiajakoisen  kuvan  kansanedustajien

suhtautumisesta  erilaisiin  ydinvoimakeskustelun  osapuoliin.  Kun  kyseessä  oli

institutionaalisesti  vahva  tai  asiantuntemuksen  osalta  yleisesti  tunnustettu  taho,
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suhtautuminen  oli  melko  yhtenäistä.    Professoreita  ja  ministeriöiden  edustajia  pidettiin

yleisesti  kaikkein  vaikuttavimpina  informaation  lähteinä.  Samoin  asian  käsittely

eduskunnassa ja eduskuntaryhmien omat selvitykset vaikuttivat kansanedustajien mukaan

selvästi  mielipiteisiin.  Myös  intressiryhmien  toiminnalla  oli  vaikutusta,  mutta  niiden

kautta  ja  nimissä  tullutta  informaatiota  ei  pidetty  yhtä  luotettavana  kuin  niin  sanottujen

sitoutumattomien tahojen.

Asiantuntijoiden  saaman  hyvän  vastaanoton  vuoksi  niihin  vedottiin  niin  ydinvoiman

kannattajien  kuin  vastustajienkin  leirissä.  Kansanedustajan  näkökulmasta  merkitystä  oli

lisäksi lobbaavien tahojen koalition laajuudella, esimerkiksi sillä, että rintamassa oli myös

vastapuolen  vahvuusalueisiin  kuuluvia  tahoja.  Ydinvoiman  vastustajien  kohdalla  tämä

tarkoitti  esimerkiksi  sitä,  että  yliopistomaailman,  teollisuuden  ja  energiayhtiöiden

joidenkin  edustajien  tuki  laajensi  kuvaa  koalitiosta  ja  lisäsi  liikkeen  uskottavuutta.

Toisaalta vastustajien ongelmaksi  jäi yhä se, että vastustus kaikesta huolimatta profiloitui

liiaksi vihreisiin ja radikaaleihin liikkeisiin, "hörhöihin". (Hylkilä, 2003)

Kuitenkin  myös  joidenkin  selvien  intressitahojen  kannanotot  vaikuttivat  laajasti

kansanedustajien päätöksiin. Esimerkiksi tunnettujen keskusjärjestöjen, MTK:n, SAK:n ja

TT:n,  ydinvoimamyönteiset  kannanotot  vaikuttivat  voimakkaasti  niin  keskustassa,

vasemmistossa  kuin  kokoomuksessakin.  Yhteiskunnan  jakolinjoja  osattiin  hyödyntää

myös  laajemmin.  Vaikkapa  naiselta  naiselle  lobbausta  käytettiin  tietoisesti  ainakin

viidennen  voimalan  kannattajien  leirissä.  Yhteenvetona  Hylkilän  (emt.)  tuloksista  voi

kuitenkin  tehdä  sen  päätelmän,  että  vuosien  2000–2002  ydinvoimakeskustelussa

arvostettiin  vahvan  institutionaalisen  aseman  omaavia  tahoja,  joskin  myös

kansanedustajien  omiin  viiteryhmiin  kuuluvilla  lobbareilla  on  voinut  olla  merkittävää

vaikutusvaltaa päätöksiin.

Hylkilän  (2003)  tuloksia  on  kiinnostava  verrata  Ilkka  Ruostetsaarin  (1987,  1998)

julkaisemiin tutkimuksiin energiakysymysten ympärille muodostuneista vuorovaikutus ja

vaikuttajaverkostojen  rakenteista.  80luvun  lopulla  Ruostetsaari  päätteli,  ettei

suomalaisessa  energiapolitiikassa  ainakaan  tuolloin  ollut  perusteltua  puhua  energiaalan

yhtenäisestä  eliittikartellista.  Eliittikartellilla  tarkoitetaan  sisäisesti  suhteellisen

homogeenista  ja  koheesiivistä  ryhmää,  jolla  olisi  kyky  vaikuttaa  ratkaisevassa  määrin

virallisen  energiapolitiikan  suuntaan.  Tällaista  kartellia  ei  ole  päässyt  syntymään,  sillä
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energiapolitiikan  vaikuttajaeliitti  on  ollut  rakenteeltaan  melko  heterogeeninen  ja  myös

koostunut keskinäisissä kilpailutilanteissa olevista tahoista.

Ruostetsaarin  (1998,  223–227)  myöhemmässä  tutkimuksessa  todetaan  puolestaan,  että

1990luvun  jälkipuoliskolla  Suomen  energiapolitiikan  vaikuttajien  piiri  näyttää

kaventuneen.  Valtaansa  menettivät  tuolloin  muun  muassa  työministeriö  ja

Metsäteollisuuden  Keskusliitto.  Samalla  vaikutusvaltaansa  lisänneitä  tahoja  olivat  muun

muassa ympäristöministeriö, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (TT) sekä Suomen

luonnonsuojeluliitto  (SLL).  Hallituspuolueet,  kauppa  ja  teollisuusministeriö,

valtiovarainministeriö  sekä  Imatran  Voimasta  ja  Nesteestä  fuusioitunut  Fortum  olivat

puolestaan asemansa säilyttäneiden joukossa.

Energiapolitiikan  asiantuntijoihin  90luvulla  perehtynyt  Kantola  (1992,  65–66)  toteaa

puolestaan, että myöskään asiantuntijat eivät tuolloin muodostaneet mitään homogeenista

joukkoa,  vaan  erosivat  toisistaan  esimerkiksi  tutkimusintressiensä,  tulostensa  ja  niiden

tulkinnan  osalta.  Kuitenkaan  esimerkiksi  pienkuluttajilla  ei  ollut  edelleenkään  asiaa

energiapolitiikan  sisäpiiriin.  Luonnonsuojeluliittoa  lukuun  ottamatta  myös  muut

kansalaisjärjestöt  olivat  energiahallinnon  konsultaatioareenoilla  lähinnä  satunnaisia

vierailijoita.

Ruostetsaarin  (1998,  225–226)  tuloksista  voidaan  nähdä,  miten  ympäristökysymysten

institutionalisoituminen on tapahtunut energiasektorilla erityisesti ympäristöministeriön ja

Suomen luonnonsuojeluliiton vallan lisääntymisenä. Kantolan (1992, 65–66) tulokset taas

kertovat  energiapolitiikan  tieteellisen  tutkimuksen  heterogeenistymisestä.  Toisaalta

esimerkiksi  joukkotiedotusvälineet  eivät  ole  pystyneet  muodostamaan  merkittävää

vastavoimaa  energiavaikuttajien  eliitille  sen  paremmin  1980  kuin  90luvullakaan.

Samalla  julkista keskustelua energiapolitiikasta on kuitenkin käyty pitkälti  niiden kautta,

ja  esimerkiksi  energiapolitiikan  ympäristönäkökulma  on  tullut  keskusteluun  mukaan

median  välityksellä.  Niin  1980  kuin  1990luvullakin  kysymys  ydinvoiman

lisärakentamisesta halvaannutti Suomen energiapoliittista keskustelua merkittävästi.

Seuraavaksi  syvennytään  tarkemmin  asiantuntijuuden  ulottuvuuksiin,  tieteellisen  tiedon

käyttöön  päätöksenteon  osana  sekä  ympäristöriskien  haasteellisuuteen  asiantuntijoiden

tartuttavina kysymyksinä.
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2.2.1 Asiantuntemuksen voittokulku ja rajat

Riskien hallinta ja luottamuksen ilmapiiri

Kuten Giddens (1995, 252–253) toteaa, riskejä ja luottamusta on myöhäismodernin aikana

syytä analysoida yhdessä. Vaikka suomalaisten luottamus toisiinsa on vähentynyt uudella

vuosisadalla,  on  maan  asukkaiden  keskinäinen  luottamuksen  tunne  edelleenkin  vahva

(Ilmonen  &  Jokinen,  2002,  213).  Luottamus  on  sosiaalisesti  sitova  mekanismi,  joka

ylläpitää  solidaarisuutta  yhteisön  jäsenten  kesken.  Yksi  sen  keskeisistä  tehtävistä  on

levittää  turvallisuudentunnetta.  Litmanen  (2004,  210)  päätteleekin,  että  Suomen

ydinvoimapäätöksen  taustalla  on  kansallinen  luottamuksen  ilmapiiri,  jonka  osatekijöinä

voi pitää uskoa sivistykseen, valtioon, byrokratiaan ja teknologiaan. Näitä kaikkia voidaan

puolestaan  pitää  tekijöinä,  jotka  ovat  omiaan  korostamaan  varsinkin  institutionaalisen

asiantuntemuksen merkitystä yhteiskunnassa.

Valistusaatteen  kukoistus  ja  koulutuksen  laajentaminen  on  ollut  Konttisen  (1991,  180–

216,  252,  269)  mukaan  Suomen  kansallinen  erityispiirre  jo  yli  sadan  vuoden  ajan.

Valistusaatteeseen  kuuluu  vahva  usko  koulutukseen,  opetukseen  ja  tutkimukseen.

Suomessa  se  on  myös  vahvistanut  kansalaisten  kytköksiä  valtioon,  mikä  helpottaa

vaikeiden  päätösten  tekemistä  maassamme  (Litmanen,  2004,  211).  Hankaliakin  asioita

voidaan  ajaa  läpi  ilman,  että  kansalaiset  tuntevat  itsensä  huijatuiksi.  Esimerkiksi

ydinvoimakysymysten kohdalla tämä on tärkeä näkökohta, sillä aiheeseen liittyy vaikeasti

hahmotettavia  riskejä  ja  syvälle  juurtuneita  pelkoja.  Eräänä  suomalaisen  byrokraattisen

osaamisen  taidonnäytteenä  voikin  pitää  vuonna  2001  syntynyttä  ratkaisua  maamme

ydinjätteiden loppusijoituksesta Eurajoen kuntaan.

Myös  suomalainen  teknologiausko  ansaitsee  Litmasen  (emt.,  212)  mukaan

erityismaininnan.  Yhtäältä  ilmiötä  voidaan  pitää  valistus  ja  sivistysaatteen  jalostettuna

versiona. Toisaalta kyse on kansallisesta teollistamisen historiasta, jossa keskeistä on ollut

uuden  teknologian  nopea  omaksuminen.    Kiinnostavaa  onkin,  mitä  seuraa,  kun

valistusaatteen  perinne  ja  nopea  teollistamisen  historia  kohtaavat  tämän  päivän

tietoyhteiskunnan.  Kun  vanha  julkisen  vetoamisen  perusta  on  ollut  maailmankuva  tai
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ideologia,  nyt  julkisuudessa  toimivat  tai  sinne  pyrkivät  ovat  joutuneet  keskinäiseen

informaatiokilpailuun.  Etenkin  poliittista  päätöksentekoa  edeltävä  keskustelu  on

tieteellistynyt. Kilpailun seurauksena eri valtakenttiä  ja  instituutioita edustavat tahot ovat

joutuneet mukauttamaan toimintaansa, mikä on puolestaan syventänyt politiikan, tieteen ja

median symbioottista suhdetta. (emt., 219–220)

Asiantuntijuuden määrittelyä: heterogeeniset vai institutionaaliset kriteerit?

Sana asiantuntija herättää jo sinänsä vahvoja mielikuvia, mutta minkälaisia ulottuvuuksia

käsitteen  pinnan  alta  paljastuu?  Kamppisen  ym.  (1995,  174)  jo  siteeratun  määritelmän

mukaan  asiantuntija  on  henkilö,  joka  tietää  asiasta  enemmän  kuin  valtaosa  ihmisistä.

Tarkoittaako  asiantuntijoiden  suosiminen  päätöksenteossa  sitten  väistämättä

harvainvaltaa?  Ei  välttämättä.  Kun  työnjako  syvenee,  kasvaa  myös  eri  alojen  ja  eri

eturyhmiin kiinnittyneiden asiantuntijoiden määrä vastaavasti. Jos esimerkiksi paikallisen

asiantuntemuksen  arvoa  korostetaan,  voidaan  lisätä  erilaisten  näkökulmien  oikeutta

osallistua  keskusteluun.  Erilaisten  asiantuntemusten  keskusteleva  yhteistyö  onkin  yksi

mahdollisuus,  jota  voidaan  käyttää  kansalaisten  yläpuolella  valtaa  käyttävän

asiantuntijajärjestelmän  sijaan.  Esimerkiksi  ekologisen  ja  refleksiivisen  modernisaation

kehitysideoissa  asiantuntijakentän  monipuolistaminen  on  yksi  merkittävimmistä

uudistuksista yksinkertaisen modernisaation ajattelutapaan verrattuna.

Yksinkertaisen modernisaation hahmotustapaa lähinnä olevat asiantuntijuuden kriteerit sen

sijaan  löytyvät  professioiden  sosiologian  kautta  (Väliverronen,  1994,  72).  Tästä

näkökulmasta asiantuntijuuden keskeiset määreet ovat institutionaalisia. Vasta erityistieto,

koulutus,  tutkinto  ja  titteli  tekevät  asiantuntijan.  On  tehtävä  ero  asian  tuntijan  ja

asiantuntijan välillä.

Kuten Kamppinen ym. (1995, 174) huomauttaa, riskien hallinta on perinteisesti kuulunut

erityisen  koulutuksen  saaneiden  asiantuntijoiden  käsiin.  Näin  on  menetelty  myös

ydinvoimakeskusteluissa,  ja  riskipuheissa  onkin  usein  haluttu  korostaa  tieteellisten

käsitteiden  paremmuutta  suhteessa  maallikoiden  huteriin  termeihin.  Tämän  seurauksena

on  ollut,  että  maallikoiden  ja  asiantuntijoiden  näkökulmissa  ilmenneet  erot  on  tulkittu

yksinkertaisesti  harhoiksi. Näin ollen ei ole pidetty  tarpeellisena  tarkastella, koostuvatko
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maallikoiden  käyttämät  mallit  kokonaan  eri  uskomuksista,  tai  kuuluuko  niihin  erilaisia

tavoitteita kuin asiantuntijoiden malleihin.

Väliverrosen  (1994,  76)  mukaan asiantuntijoiden  vallasta  on  kuitenkin  olemassa  ainakin

kaksi  syvään  juurtunutta  myyttiä,  joita  voi  olla  tarpeen  kritisoida.  Ensimmäisen  mukaan

asiantuntijat  ovat  jokin  yhtenäinen  valtaa  käyttävä  ryhmä.  Toisen  mukaan  taas

asiantuntijat  eivät  itse  käytä  valtaa,  vaan  toimivat  vain  esimerkiksi  poliittisen

päätöksenteon  apuna  joko  neutraalisti  tietoa  ja  ratkaisuvaihtoehtoja  tuottamalla  tai

legitimoimalla jo tehtyjä päätöksiä.

Kun asiantuntijoista puhutaan homogeenisena ryhmänä, katsotaan usein, että se muodostaa

tietyn  valtaa  käyttävän  eliitin,  jonka  puolestaan  uskotan  vaarantavan  yhteiskunnan

demokraattisen  kehityksen.  Väliverrosen  (1994,  78)  mukaan  katsaus  ympäristöongelmia

käsittelevään  julkiseen keskusteluun osoittaa, että asiantuntijoiden kirjo on monipuolinen

ja kattaa myös tahoja, jotka eroavat toisistaan esimerkiksi taustayhteisönsä, puhetapansa ja

kuolutuksensa  perusteella.  Myös  Kantola  (1992,  65–66)  on  todennut  Suomen

energiapoliittisen asiantuntijakaartin olevan sisäisesti heterogeeninen.

Väliverrosen  (1994)  ja Kantolan  (1992)  tulokset ovat kiinnostavia. Kriittisenä  huomiona

on  kuitenkin  todettava,  että  tulokset  ovat  1990luvun  alkupuolelta,  ja  on  hyvin

mahdollista, että tilanne on tämän jälkeen muuttunut. Esimerkiksi Hylkilän (2003) tulokset

eivät  puhu  vuosien  2000–2002  ydinvoimakeskustelun  osalta  kovin  monipuolisen

asiantuntijakentän  puolesta.  Samoin  voidaan  spekuloida  sillä,  oliko  1990luvun  alussa

ilmassa  esimerkiksi  laman  kapinaa  tai  "Rion  henkeä",  jotka  olisivat  sallineet

poikkeuksellisen  laajaan  heterogeenisyyden  asiantuntijoiden  piiressä.  Samoihin

aikoihinhan tehtiin myös vuoden 1993 kielteinen ydinvoiman lisärakennuspäätös.

Ajatus  siitä,  ettei  tiedon  tuottamiseen  sisältyisi  vallankäyttöä,  kumoutuu  nopeasti  jo

pintapuolisella  analyysilla.  Valtaa  eivät  käytä  vain  ne,  jotka  tekevät  muodollisesti

päätöksiä.  Valtaa  eivät  myöskään  käytä  vain  esimerkiksi  poliitikot  tai  joukkoviestimet,

jotka päättävät "kutsua todistajiksi" tiettyjä asiantuntijoita ja käyttävät heidän tietojaan tai

tulkintojaan valikoidusti. Valta on olennaisesti  myös diskursiivista,  jota ei  voi  ymmärtää

pelkästään  alisteisena,  joistakin  muista  vallan  muodoista  johdettuna  valtana.

Diskurssiivinen  valta  voi  olla  esimerkiksi  määrittelyvaltaa,  ja  se  on  hedelmällisimmin
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ymmärrettävissä yhtenä vallan aspektina. Asiantuntijoiden valta toteutuu olennaisesti juuri

määrittelyvallan kautta. (Väliverronen, 1994, 78)

Tämä tarkoittaa siis, että kysymyksissä,  joissa asiantuntijavallan osuus on potentiaalisesti

merkittävä,  määrittelyvallan  tarkastelu  ja  diskurssiivisten  ulottuvuuksien  tutkiminen  on

tavallista tärkeämpää. Sikäli kun ydinvoimakysymystä voidaan pitää tyypillisesti tällaisena

aiheena, tässäkin tutkielmassa esitetyn diskurssianalyysin avulla päästään todennäköisesti

käsiksi  paitsi  kansanedustajien  myös  erilaisten  asiantuntijoiden  luomiin

ydinvoimakäsityksiin. Mikäli nykyinen keskustelun tapa taas kaipaisi uudistamista, siihen

osallistuvien  tieteenalojen  piirin  laajentaminen  lienee  keinoista  tehokkaimpia.  Tällä

hetkellä ongelmana näyttää tosin olevan, että vaikka esimerkiksi yhteiskunnallista energia

ja  ympäristötutkimusta  tehdäänkin,  se  pääsee  pureutumaan  poliittisiin  kiistoihin  vasta

jälkikäteen.  Tällöin  se  usein  vain  selittää  ja  ehkä  jopa  legitimoi  jo  tehdyn  ratkaisun.

Yhteiskunnallista  energia  ja  ympäristötutkimusta  ei  hyödynnetä  täysmittaisesti  sen

paremmin tiedotusvälineissä kuin virallisissa poliittisissa prosesseissakaan.

Energiapolitiikan ohjailu ja asiantuntemus

Kun  kiinnostuksen  kohteena  ovat  ydinvoiman  tai  energiapolitiikan  ympäristöriskit

laajemmin,  on  tärkeää  huomata,  että  useiden  alan  riskien  tunnistaminen,  määrittely  ja

ratkaiseminen  ovat  kiinteästi  sidoksissa  tieteeseen.  Esimerkiksi  ilmastonmuutoksesta

tietäisimme tuskin mitään ilman kehittyneitä tieteellisiä teorioita, matemaattisia malleja ja

teknisiä  laitteita.  Sama  tiederiippuvuus  pätee  myös  radioaktiiviseen  säteilyyn,  joka  on

ydinvoiman  riskeistä  tunnetuin. Riippuvuus  tieteestä  erilaisten  riskien  havaitsemisessa  ja

hallinnassa  taas  on  omiaan  lisäämään  niiden  asiantuntijoiden  valtaa,  jotka  hallitsevat

havaitsemisessa käytetyn tekniikan ja teoriat.

Esimerkiksi  ydinteknologiaan  kiinteästi  liittyvät  riskit  ja  mahdollisuudet  ovat

tulevaisuuteen suuntautuvia näkökulmia, joiden hallinta edellyttää usein erilaisten mallien

ja  ennusteiden  laatimista.  Mallintamista  ja  ennustamista  on  traditionaalisesti  pidetty

neutraalina  tekniikkana  tulevaisuuden  kehityksen  analysoimiseksi.  Esimerkiksi

Ruostetsaarin  (1987,  95)  tutkimus  energiaennusteiden  historiasta  on  kuitenkin  antanut

viitteitä  toiseen  suuntaan.  Ennusteita  on  usein  käytetty  "puolueellisiin"  tarkoituksiin
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edistämään tai vastustamaan tiettyjä energiaa koskevia kehityssuuntia.

Syynä on  ennen  kaikkea  se,  että  suuri  osa  energiaa koskevia  tutkimuksia,  selvityksiä  ja

ennusteita  tekevistä  organisaatioista  on  läheisesti  kytkeytynyt  energiantuottajiin  –  siis

organisaatioihin, joiden intressissä on energiankäytön lisääminen. Laadittujen ennusteiden

ja  mallien  tehtävänä  on  luonnollisesti  palvella päätöksentekoa  tuottamalla  informaatiota.

Samalla ne tulevat kuitenkin myös edistäneeksi  juuri  tietynlaisten energiatulevaisuuksien

hahmottelua,  sillä  on  mahdotonta  tarjota  kaikkea  tietoa  kaikista  kuviteltavissa  olevista

vaihtoehdoista. (emt., 96–98)

Vaikka  erilaiset  riskien  ja  mahdollisuuksien  skenaariot  onnistuisivatkin  olemaan

tasapuolisempia,  on  tärkeää  huomata,  että  pelkällä  tutkimuksen  tekemisellä  on

vallankäyttöön  liittyvää  merkitystä.  Aiheeseen  liittyvät  tutkimukset  vahvistavat

asiantuntijoiden roolia päätöksenteossa ja sen valmistelussa. Kun viitataan monimutkaisiin

matemaattisiin ja teknisiin menetelmiin, vaimennetaan kritiikki niiltä tahoilta, joilla ei ole

menetelmien  edellyttämää  tieto–taitoa.  Samalla  konfliktit  ja  argumentit  muuttuvat

poliittisista  teknisiksi,  mikä  vähentää  aiheesta  käytävän  keskustelun  legitiimien

osallistujien määrää.

Tarkoittaako  tilanne  sitten  asiantuntijoiden  yksinomaista  valtaa  energiapolitiikan  riskien

kentällä?  Ei  välttämättä.  Näkemyserot  ovat  –  tai  ainakin  niiden  pitäisi  olla  –

asiantuntijakäytäntöjen  erottamaton  osa.  Tämä  sisäinen  riitaisuus  voi  olla  omiaan

antamaan  asiantuntijapiirien  ulkopuolisille  tahoille  valtaa  ja  voimaa  esimerkiksi

tieteellisesti tuotetun tiedon kritisointiin.

Suomessa  tilanteen  tekee  ongelmalliseksi  kuitenkin  se,  että  energiapoliittinen

asiantuntijakeskustelu  näyttää  maassamme  jakaantuvan  tasoihin  ja  osaalueisiin,  joiden

sisällöt eivät sekoitu keskenään. Yksilöt ja ryhmät, joilla on erityisalojen asiantuntemusta

ja  siihen  perustuvaa  yhteiskunnallista  valtaa,  varovat  visusti  astumasta  toinen  toistensa

alueille. Käytäntö on omiaan ehkäisemään sellaisten heterogeenisten ja vastakarvaistenkin

asiantuntijapiirien  syntyä,  joista  esimerkiksi  refleksiivisen  ja  ekologisen  modernisaation

teorioissa on kyse. Samalla kunkin asiantuntijayhteisön alalla uskotaan, että se tieto,  jota

oman  alan  asiantuntemus  ei  kykene  tuottamaan,  on  käyttövalmiina  jonkin  toisen

asiantuntijaryhmän  tai  instituution  erikoistumisalueella.  Tämä  on  omiaan  pitämään  yllä
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uskoa  siihen,  että  asiat  ovat  hallinnassa  –  oli  sitten  kyseessä  miten  monimutkainen

kokonaisuus  tahansa.  (Kantola,  2004,  110)  Samalla  energiapolitiikan  ja  esimerkiksi

ydinteknologian  kohdalla  riidattomuuden  kulttuuria  on  ollut  omiaan  jatkamaan  se,  että

ydinvoiman tuntijoista monet on koulutettu samoissa intituutioissa,  ja myös työpaikka on

usein  tarjoutunut  joko  ydinvoimaa  tuottavista  tai  sen  tuotantoa  läheisesti  tukevista

laitoksista.

Ympäristöriskien legitimointi ja hallinta

Edellisessä  kappaleessa  todettiin,  että  energiapolitiikan  taustalla  vaikuttavilla

asiantuntijoilla on merkittävästi valtaa kysymysten mallintamisessa ja ratkomisessa. Sama

periaate koskee myös ympäristöriskejä, esimerkiksi  ilmastonmuutosta ja ydinteknologiaa:

kun  suuri  osa  ympäristötutkimuksesta  on  tehty  erilaisten  hallinnollisten,  poliittisten  ja

taloudellisten  päämäärien  edistämiseen,  poliittiset  tavoitteenasettelut  tapahtuvat  usein  jo

itse  tutkimuksen  lähtötasolla.  Tämä  on  ymmärrettävää,  sillä  kuten  energiapolitiikkaan,

myös  ympäristöriskien  hallintaan  kytkeytyy  usein  merkittäviä  taloudellisia  ja  poliittisia

intressejä.  Samoin  tiede  ja  politiikka  kietoutuvat  yhteen  tutkimustiedon  soveltamisessa.

Tietoa  saatetaan  käyttää  esimerkiksi  jo  tehtyjen  päätösten  legitimointiin  tai  sitten

esitettyjen  vaihtoehtojen  kritisointiin.  Tässä  asiantuntijat  samaistuvat  joko  päätöksen

tekijöihin tai niiden kriitikoihin. Tiede maallistuu, ja rajaa tieteen ja politiikan välillä alkaa

olla vaikea tehdä. (Väliverronen, 1994, 74–75)

Tieteellä  on  ollut  merkittävä  rooli  ydinvoiman  ja  ilmastonmuutoksen  ongelmien

havainnoijana.  Tietoisuuden  leviämisessä  kriittinen  vaihe  on  kuitenkin  laajemman

sosiaalisen  tunnustuksen  saaminen  riskille  (Väliverronen,  1996,  206).   Tämä  näkökulma

on mielenkiintoinen, kun tarkastellaan suomalaisten ympäristövaikuttajien asenteita. Eräs

vaikuttajien  suurimpia  huolenaiheita  on  nimittäin,  miten  ja  koska  globaaleja

ympäristöuhkia  koskevat  tiedot  voi  ottaa  todella  vakavasti.  (Järvelä  ja  Wilenius,  1996,

237)  Tämä  niin  sanottu  varman  tiedon  loukku  saattaa  nousta  keskeiseen  asemaan

esimerkiksi tilanteessa, jossa vastakkain on kaksi ympäristöuhkaa, globaali ilmastoriski ja

arvaamaton  ydinnettomuuden  vaara.  Kumpi  on  riskinä  tunnustetumpi?  Minkä  riskien

varaan voidaan poliittisesti laskea?
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Varman  tiedon  loukusta voidaan  tehdä kiinnostavia huomioita. Kun  ympäristövaikuttajat

odottelevat varmaa  tietoa, toiminta  tulevaisuuden potentiaalisia uhkakuvia vastaan estyy.

Suurriskit näyttäytyvät sosiaalisina ja kulttuurisina uhkina, joista tieteellisen tiedon avulla

voidaan  muotoilla  todennäköisyyksiä,  mutta  ei  lainkaan  varmoja  ennusteita.  Tilanteessa

tullaan  lähelle  asiantuntijuuden  akilleen  kantapäätä:  Tutkimuksella  esiin  kaivetuilla

tiedoilla  pitää  olla  sosiaalista  tilausta,  jotta  ne  voidaan  yleisemmin  hyväksyä.  Toisaalta

laajemman  keskustelun  virittäminen  ja  tietojen  muuttaminen  toiminnaksi  vaativat  apua

myös medialta ja poliittisilta vaikuttajilta.

Järvelän  ja  Wileniuksen  (1996,  140–150)  mukaan  yhteistä  useimmille  suomalaisille

ympäristövaikuttajille  on,  että  epävarmassa  tilanteessa  he  korostavat  johdonmukaisesti

arvoperusteisen  politiikan  merkitystä.  Arvokeskustelun  ympäristöeliitti  taas  näki  ennen

kaikkea pitkän aikavälin kehityksen suunnannäyttäjänä. Tässä on kuitenkin syytä huomata,

että  kysymys  arvoista  varsinkin  ympäristöpäätöksenteon  pohjana  on  hieman

ongelmallinen. Vahvastikaan ympäristömyönteiset arvot eivät nimittäin välttämättä johda

ympäristöystävälliseksi katsottuun käyttäytymiseen – ja päinvastoin.

Entä  mitä  rationaalisuuden  muotoa  ympäristövaikuttajat  sitten  käyttävät  päätöksiä

tehdessään?  Vallitsevan  järjestelmän  rationaalisuus  on  se  ajattelun  tapa,  johon

haastateltavat  nojautuivat  ympäristöriskejä  jäsentäessään  ja  ratkaistessaan.  Näin

asiantuntijat  joutuvatkin  usein  odottelemaan  kunnes  ympäristöriskit  on  pystytty

sisällyttämään  osaksi  vallitsevan  järjestelmän  kielenkäyttöä  ja  logiikkaa.  Kun  vahvistus

riskiskenaarioille  etsitään  tätä  kautta,  välilliset  seuraukset  ovat  yllättäviä:  itse  asiassa

asiantuntijat  tulevat  tätä  kautta  antaneeksi  yleisölle  vääristyneen  näkökulman  siitä,  että

modernilla  asiantuntemuksella  pystytään  aukottomasti  hallitsemaan  esiin  nousevia

ongelmia ja myös ratkomaa niitä. Menettelytapa on omiaan pitämään ympäristövaikuttajat

uskottavina  tietolähteinä,  mikä  saattaa  johtaa  esimerkiksi  tulevaisuudessa

ympäristöpoliittisen vaikuttamisen teknokraattistumiseen. (emt., 238)

Toinen,  konkreettisempi  poliittinen  seuraus  on  myös  se,  että  sosiaalisen  tunnustuksen

odottelu  selvästi  myös  viivästyttää  ongelmien  torjunnan  aloittamista.  Esimerkiksi

Tirkkonen (2000, 95) osoittaa, miten pitkään kesti ennen kuin Suomessa ryhdyttiin toimiin

ilmastonmuutoksen  hillitsemiseksi.  Kun  ilmastodiskurssin  esiinmarssi  alkoi  jo  1970
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luvulla,  vasta  1990luvun  loppupuolella  päästiin  Suomessa  vaikuttavan  ilmastopolitiikan

aikaan.

Asiantuntijuuden  ulottuvuuksiin  palataan  vielä  kappaleen  yhteenvetoosuudessa,  kun

vertaillaan,  minkälaisia  rooleja  asiantuntijoilla  ja  kansalaisilla  on  ydinvoimasta  ja

ilmastonmuutoksesta  –  tai  laajemmin  energiapolitiikasta  ja  ympäristöriskeistä  –

käytävässä  keskustelussa.  Sitä  ennen  perehdytään  kuitenkin  vielä  hieman  tarkemmin

niihin  taustatekijöihin,  jotka  määrittelivät  kansalaisten  asemaa  Suomen  viidennestä

ydinvoimalasta käydyssä keskustelussa.

2.2.2 Kiinnostuneet ja ohitetut kansalaiset

Demokratian  ideaan  kuuluu,  että  kansalaisia  osallistetaan  tärkeisiin  yhteiskunnallisiin

päätöksiin. Yksinkertaisen modernisaation mukaisessa yhteiskuntamallissa päätöksenteon

valta ja keskusteluprosessin kontrolli on kuitenkin pitkälti annettu edustuksellille elimille.

Esimerkiksi  refleksiivisessä  modernisaatiossa  taas  kansalaisten  rooli  on  potentiaalisesti

laajempi.  Erityisen  tärkeänä  siinä  pidetään  institutionaalisten  asiantuntijaasemien

ulkopuolelta  nousevaa  "vastaasiantuntemusta",  jolla  viitataan  tässä  erityisesti

vakiintuneita  tietolähteitä  mutta  myös  yleisiä  "tosiasioita"  kritisoiviin  tahoihin  ja

näkemyksiin.  Mutta  minkälaisessa  asemassa  kansalaiset  ydinvoimasta  keskusteltaessa

ovat? Mikä on kansalaisten rooli? Ja millainen sen tulisi olla?

Ydinvoima aktivoi kansalaisliikkeitä

Suomalaisessa  yhteiskunnassa  ydinvoima  on  jo  joidenkin  vuosikymmenten  ajan  ollut

ilmiö,  joka  on  herättänyt  kiinnostusta,  mielipiteitä  ja  liikehdintää  kansalaisten

keskuudessa.  Kyseessä  on  siis  perinteikäs  poliittinen  kuuma  peruna.  Myös  esimerkiksi

ilmastonmuutos,  jota  tässä  tutkielmassa  on  aiemmin  vertailtu  ydinteknologiaan  etenkin

riskipotentiaalinsa osalta, on synnyttänyt kansalaistoimintaa.  Ilmastotoiminnan  laajuus  ja

perinteet  kalpenevat  kuitenkin  ainakin  toistaiseksi  selvästi  ydinvoimakamppailujen

rinnalla.
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Kysymys  ydinvoiman  rakentamisesta  ja  lisäämisestä on Kojon  (2004, 234–235)  mukaan

säilynyt  Suomen  energiataloudellisella  ja  poliittisella  agendalla  jo  lähes  viisikymmentä

vuotta.  Kriittinen  ydinvoimakeskustelu  taas  levisi  maahamme  ruotsinkielisen  lehdistön

välityksellä  hieman  myöhemmin,  1970luvulla.  Ydinvoiman  vastainen  kansalaisjärjestö

"Energiapoliittinen  yhdistys  –  Vaihtoehto  ydinvoimalle"  (EVY)  perustettiin  1977.  Alun

jälkeen  ydinvoiman  vastainen  toimintainto  on  aaltoillut  esimerkiksi  uusien  ydinvoiman

lisärakennushakemusten, onnettomuuksien ja kansainvälisen liikkeen virtausten mukaan.

Vuosien  2000–2002  uudelleenjärjestäytyminen  tapahtui  pian  sen  jälkeen,  kun  TVO  oli

loppuvuodesta  2000  jättänyt  periaatepäätöshakemuksensa  ydinvoiman  lisärakentamisesta

Suomeen.  Liikkeestä  muodostui  kansalaisjärjestöjen  löyhästi  koordinoitu  verkosto,  joka

järjesti  toimintaa  ja  tiedotusta  yhteisen  Valtavirtanimikkeen  alla.  Verkoston  synty

tarkoitti samalla laajaa sukupolvenvaihdosta ydinvoiman vastaisessa liikkeessä.

Ydinvoimakeskustelun  uusin  tulo  tarkoitti  myös  ydinvoiman  vastaisen  toiminnan

kolmannen  aallon  nousua.  Niin  valtakunnalliselle  kuin  paikallisellekin

ydinvoimakriittiselle  toiminnalle  on  ollut  ominaista  pyrkimys  kansalaistoiminnan

uudistamiseen  ja  uskottavuuden  palauttamiseen.  Erityisesti  voimalapaikkakunnilla

ydinenergian  vastaiseen  toimintaan  osallistuminen  onkin  ollut  Suomessa  jonkinlainen

henkilökohtainen  riski.  Näkyvä  poikkeaminen  paikkakunnan  kirjoittamattomista

ydinvoimakeskustelun  säännöistä  on  saattanut  aiheuttaa  yleisen  leimautumisen

kylähulluksi. (Rosenberg, 2004, 164, 169)

Erityistä  ydinvoimakeskustelun  kolmannelle  aallolle  on  lisäksi  ollut  se,  että  myös

ydinenergian lisäämistä kannattavat kansalaiset ovat  järjestäytyneet niin paikallisesti (Pro

Loviisa) kuin valtakunnallisestikin (Ydinenergianuoret). Joissain yhteyksissä on kritisoitu

sitä,  ovatko  nämä  ydinenergian  etuja  ajavat  liikkeet  todella  kansalaisliikkeitä,  vai  onko

kyseessä  ennemminkin  uusi  teollisuuden  rahoittama  tapa  ajaa  asiaansa.  Ilmiön

seurauksena  julkisuuskamppailut  eivät  kuitenkaan  enää  polarisoidu  ydinvoimaa  ajavan

teollisuuden  ja  kansalaisliikkeiden  välillä,  mikä  on  saattanut  marginalisoida  esimerkiksi

ympäristöliikkeen puhevaltaa keskusteluissa. (Kojo, 2004, 237) (Rosenberg, 2004, 170)

Jouni  Nissinen  (2004)  on  anaysoinut  viidettä  ydinvoimalaa  vastustaneen  Valtavirta  

verkoston  toimintaa.  Kampanjan  loppuhuipennuksen  aikaan,  keväällä  2002,  verkostoon
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kuului  jo  yli  40  erilaista  tahoa  poliittisista  nuorisojärjestöistä  ympäristö  ja

rauhanjärjestöihin.  Nissisen  pohdinnoissa  etsitään  vastausta  etenkin  siihen,  miksi

Valtavirta ei onnistunut  tavoitteessaan  ja saanut valtaosaa kansanedustajista äänestämään

ydinvoimaa vastaan.

Eräänä  pääsyynä  Nissinen  (emt.,  100–102)  pitää  yhteiskunnallisen  ilmapiirin  muutosta:

Suomi  on  teknologiahuuman  myötä  ottanut  ison  askeleen  kohti  yhtä  syvempää

teknologiauskoa. Nokian tuotua kansakunnalle vaurautta on myös  luottamus perinteiseen

suomalaiseen  insinööriosaamiseen  kasvanut.  Tätä  teknologiaan  liitettyä

turvallisuudentunnetta  eivät  pystyneet  edes heilauttamaan New  Yorkin  11.9.2001  WTC

iskut,  jotka  osuivat  keskelle  ydinvoimakamppailua.  Toinen  tärkeä  seikka  on,  että

ydinvoiman  kannattajat  ovat  saaneet  yliotteen  yhteiskunnallisella  tunnepelikentällä,  jolla

asiat viime kädessä ratkaistaan. Vuosien 2000–2002 keskustelussa ydinvoiman kannattajat

monopolisoivat  sosiaalisen  huolenpidon  omaksi  argumentikseen  ja  yhdistivät  sen

ydinvoiman  lisärakentamiseen.  Tämä  meni  ristiin  Valtavirran  ydinvoimakampanjan

argumentointitavan  kanssa,  joka  lähti  siitä,  että  keskustelussa  kisataan  talouden  ja

päästöjen osalta "parhaista faktoista".

Ydinvoimakeskusteluun  osallistuneiden  tahojen  argumentointia  ei  tässä  tutkielmassa

käsitellä  muuta  kuin  kansanedustajien  näkemysten  kautta.  Seuraavassa  kappaleessa

tarkoituksena  on  kuitenkin  syventää  ymmärrystä  siitä,  minkälaisiin  asemiin

ympäristöriskien, erityisesti ydinvoiman ja ilmastonmuutoksen, käsittely kansalaiset ajaa.

Analyysin  lähtökohdaksi  voidaan  ottaa  se  edellä  esitetyssä  ydinvoimatoiminnan

minihistoriikissa  esiin  tullut  seikka,  että  monet  kansalaiset  ovat  kiinnostuneita

vaikuttamaan  energiapolitiikan  suuntaan.  Esimerkiksi  Malaska  ym.  (1989,  8–9)  ovat

selvittäneet,  mitkä  tekijät  energiapolitiikassa  ovat  kiinnostaneet  kansalaisliikkeitä

erityisesti ja saaneet niitä toimimaan. Tutkimuksen ydinlöydöksiä on tiivistetty seuraavaan

tietolaatikkoon (Tietolaatikko 2).
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Tietolaatikko  2:  Energiapolitiikan  osaalueita,  jotka  herättävät  kansalaisten

vastuuntuntoa ja aktivoivat toimintaa (Malaska ym., 1989, 8–9).

Mikä energiapolitiikassa vetoaa kansalaisliikkeisiin?
 Uusien energiantuotanto ja käyttöteknologioiden kehittäminen ehtyvien tai muuten

huonojen teknologioiden tilalle.

 Vastuunotto katastrofaalisista onnettomuuksista ja niihin liittyvien riskien hallinta.

 Vastuunotto suurista ympäristötuhoista ja niiden syynä olevien päästöjen rajoittaminen.

 Vastuunotto globaalista ilmastonmuutoksesta ja siihen varautumisesta.

 Vastuunotto maailmanyhteisön köyhimpien jäsenten välttämättömien energiantarpeiden

tyydyttämisestä sekä sopivien energiateknologioiden kehittämisestä ja asettamisesta niiden

käyttöön.

Tietolaatikossa  2  esitettyä  listaa  tulkitsemalla  voidaan  todeta,  että  siinä  on  välillisesti

mukana  molemmat  tämän  tutkielman  käsittelemistä  energiapolitiikan  ympäristöriskeistä,

niin  ydinvoima  kuin  ilmastonmuutoskin.  Esa  Väliverrosen  (1996,  210)  mukaan

riskikeskusteluissa  kansalainen  jää  kuitenkin  helposti  hämmentyneen  sivustakatsojan

asemaan. Mitkä tekijät sitten vaikeuttavat kansalaisten osallistumista?

Ympäristöriskien etääntyminen vallan ulottuvista

Vaikka  ydinvoimakysymys onkin  herättänyt  laajaa kansalaistoimintaa,  monet energia  ja

riskikeskustelun  rakenteellisista  tekijöistä  vaikeuttavat  kansalaisten

vaikutusmahdollisuuksia.  Jo  pelkästään  tieteellisiin  menetelmiin  perustuvan

havaittavuutensa  takia  monien  globaalin  tason  ympäristöongelmien  määrittely  on

asiantuntijavaltaista.  Kuten  Väliverronen  (1994,  72)  toteaa,  institutionaalisin  kriteerien

mukaan  määriteltyihin  asiantuntijaasemiin  ei  ole  pääsyä  vielä  edes  asiaa  sinänsä

tuntemalla.

Asiantuntijatiedon  tuottaminen  ja  hyödyntäminen  ei  ole  intressivapaata  toimintaa.

Esimerkiksi suuri osa energiapoliittisista tulevaisuusennusteista tuotetaan energiantuottajia

edustavien  tahojen  toimesta  (Ruostetsaari,  1987,  96–98).  Näiden  riskien  ja

mahdollisuuksien  avaruuksia hallinnoivien  ennusteiden  lähtöoletukset  taas  eivät  ole  aina
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kaikkien saatavilla  ja siten kritisoitavissa. Myös kansalaisaktivistien voi olla vaikea laatia

vaihtoehtoja, kun ei voi tietää, millä keinoin malleista voisi saada vertailukelpoisia.

Laajemmalla  tasolla  ongelmana  onkin,  että  mikäli  kansalaiset  haluavat  argumentoida

esimerkiksi  ydinvoiman  ympäristöriskien  vähättelyä  tai  suurentelua  vastaan,  joutuvat  he

omaksumaan  sen  kielen  ja  ne  ennakkooletukset,  jotka  ovat  vastapuolen  itselleen

määrittelemiä.  Kuten  Hylkilä  (2003,  158)  toteaa  vuosien  2000–2002

ydinvoimalobbauksesta:  hankkeen  vastustajat  joutuivat  ainakin  paikoitellen  toimimaan

vastapuolensa ehdoilla.

Ympäristöriskien  läpinäkyvyyden kannalta on ongelmallista, että  riskien  laajaa poliittista

hyväksymistä  odottelemalla  asiantuntijat  myös  pyrkivät  ylläpitämään  mielikuvaa  niiden

hallinnasta (Järvelä & Wilenius, 1996, 238). Tämä vaikeuttaa asioihin puuttumista ja siten

potentiaalisesti passivoi kansalaisia.

Analyysin  perusteella  vaikuttaakin  siltä,  että  kun  puhutaan  ydinvoimasta  tai  laajemmin

energiapolitiikan ympäristöriskeistä, kansalaisten tasaveroiselle osallistumiselle on edessä

monta  karikkoa.  Oletettavasti  tilanne  on  omiaan  lannistamaan  ympäristöriskeistä

huolestuneita ihmisiä ja ehkäisemään vahvojen vastaasiantuntijoiden syntyä. Esimerkiksi

mediatutkimuksessa  tällainen  passivoitumisen  trendi  on  myös  havaittu:  Suhosen  (1994,

180–183)  mukaan  pääsääntönä  on,  että  kansalaiset  huolestuvat  ympäristöongelmista  sitä

laajemmin mitä näkyvämmin niitä käsitellään joukkoviestimissä. Vielä 1970luvun alussa

huoli  myös korreloi kansalaisten  toimintahalukkuuteen  ympäristön hyväksi. Tämän  voisi

ajatella  olevan  merkki  siitä,  että  ympäristöongelmat  on  koettu  omakohtaisesti

käsitettäviksi ja helposti tartuttaviksi.

Myöhemmin  huolen  ja  muutospyrkimysten  kehityskulut  ovat  kuitenkin  eriytyneet  niin

muualla  teollisuusmaissa  kuin  myös  Suomessa.  Tähän  on  olemassa  ainakin  kaksi

mahdollista  selitystä.  (1)  1980luvun  lopulla  keskeisten  suomalaisten  medioiden

ympäristösisältö  muuttui.  Tarjotussa  kuvassa  korostuivat  aiempaa  enemmän  ulkomaiset

ympäristökriisit  tai  muualla  maailmassa  ja  hamassa  tulevaisuudessa  vaanivat  uhat.  (2)

Samalla  myös  itse  ympäristöongelmat  näyttävät  etääntyneen  entistä  kauemmas

suomalaisten  vaikutusmahdollisuuksista.  Kun  ympäristöpolitiikkaa  käsittelevien
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kirjoitusten osuus kasvoi, erityisesti valtiovalta, kansainväliset  järjestöt, ulkomaat  ja tiede

esiintyivät otsikoissa ongelman selvittelijöinä ja ratkojina. (Suhonen, 1994, 181)

Ympäristöuhkien  hallinta  ja  määrittely  on  myös  ihmisten  hallintaa.  Uhkien  edessä

punnitaan,  minkä  arvojen  suojelemista  pidetään  tärkeimpänä.  Päätökseen  vaikuttavat

ainakin  uhkapotentiaalit,  arvojen  järjestys  ja  kytkeytyminen  erilaisiin  kohteisiin.  Kun

uhkapotentiaalin määrittely on pitkälti luovutettu asiantuntijoille, kokonaisuudesta selkein

kansalaisille  jäävä  osa  on  oman  arvojärjestyksen  pohtiminen.    Vaarana  on,  että

maallikoiden  tehtäväksi  jääkin  vain  ”kuluttaa”  asiantuntijoiden  riskeiksi  määrittelemät

vaarat, joita mediat innokkaasti uutisoivat.

Kamppisen  ym.  (1995,  178–180)  mukaan  ympäristöriskejä  koskevassa  päätöksenteossa

maallikot pyritäänkin usein ohittamaan kyseenalaisin perustein. On tavallista väittää, että

monet  kansalaiset  ja  vaikkapa  ympäristöaktivistit  olisivat  periaatteen  vuoksi  kaikkea

teollisuuden  ja  hallituksen  ehdottamaa  vastaan.  Tällöin  ajatellaan,  että  kansalaisten

kritiikki  on  oikeastaan  peräisin  vain  yleisestä  turhautumisesta,  eikä  se  varsinaisesti  liity

käsiteltävään  aiheeseen.  Saman  ajattelutavan  mukaan  esimerkiksi  maallikoiden  huoli

ympäristöriskeistä  on  irrationaalista,  sillä  monesta  näkökulmasta  katsottuna  elämä

länsimaissa on kaiken kaikkiaan muuttunut turvallisemmaksi.

Mikäli maallikkojen panosta ei arvosteta riskejä koskevassa päätöksenteossa, tällä voi olla

myös  laajempia  seurauksia.  Asiantuntijajärjestelmät  ovat  keskeinen  modernin  ajan  osa.

Samalla  kun  yhä useammat  elämämme  sektorit  muuttuvat  asiantuntijoiden  hallitsemiksi,

muutumme  itse  maallikoiksi  samojen  asioiden  suhteen.  Kansalaisesta  tulee  "tavallinen

ihminen",  minkä  seurauksena  hänet  jätetään  kaikkien  erityisten  toimijaroolien

ulkopuolelle.  Eliittien  riskikommunikaatiossa  "matti  meikeläisestä"  tulee  se  ylhäältä

alaspäin katsottaessa näkyvien ominaisuuksien kooste – abstraktio, jolla tehdään ero eliitin

ja niiden muiden välille. (Kamppinen ym, 1995, 176)

Samaan  aikaan  yhteiskunnassa  on  meneillään  myös  toisensuuntaisia  kehityskulkuja.

Esimerkiksi  Kantolan  (1992,  66)  mukaan  riski  ja  energiakeskustelujen  tutkijat  ovat

nähneet  energiapolitiikan  tulevaisuuden  lepäävän  entistä  enemmän  muiden  kuin

asiantuntijaprofessioiden  harteilla.  Samalla  mahdollisuudet  teknokraattisen

energiapolitiikan harjoittamiselle näyttäisivät kaventuneen. Eri sosiaalisten ryhmien – niin
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puolueiden,  yhdistysten,  yritysten  kuin  julkisen  sektorinkin  –  toiveet  näyttäisivät  yhä

enenemässä  määrin  kiinnittyvän  kansalaisliikkeisiin.    Demokratian  edistämistä,

nationalismia  ja  ajattelun  ympäristönäkökulman  korostamista  pidetään  tärkeinä

tulevaisuuden  energiapolitiikan  muokkaajina.    Tämä  lähetymistapa  antaa  asiantuntijoille

vain  rajallisen  vallan  erilaisten  energiatulevaisuuksien  määrittelyssä.  Samoin  myös

Järvelän  ja  Wileniuksen  (1996)  haastattelemat  ympäristövaikuttajat  korostivat

järjestelmällisesti  arvopohjaisen  päätöksenteon  merkitystä  erityisesti  teoreettisten  tai

muuten monimutkaisten ympäristökysymysten kohdalla.

Oma  kysymyksensä  tietysti  on,  elivätkö  niin  Kantolan  (1992)  kuin  Järvelän  &

Wileniuksenkin  (1996)  tutkittavat  vielä  1990luvun  alussa  "Rion  hengessä"  tai  laman

kapinassa,  kuten  aiemmin  on  pohdittu,  vai  olisiko  kyse  ollut  pidemmän  aikavälin

ennusteesta  tai  jopa  pelkästä  retoriikasta.  Pitääkö  nämä  ympäristö  ja  energiapolitiikkaa

koskevat ajatukset tulkita samaan tapaan kuin aiemmin mainitut Suhosen (1994, 180–183)

tulokset  ympäristöstä  ja  mediasta?  Arvot ovat  kyllä  vahvasti  ympäristön  puolella,  mutta

ajatukset  eivät  heijastu  toimintaan.  Onko  siis  myös  energiapolitiikkassa  laajemmin

tunnustettu kuilu toiveiden ja todellisuuden välillä?

Tässä  yhteydessä  mielenkiintoinen  ilmiö  on  myös  kansalaisyhteiskunnasta  nousseen

ympäristöliikkeen  tieteellistyminen.  Esimerkiksi  Väliverrosen  (1994,  83–84)  mukaan

erilaisissa  poliittisissa  kiistoissa  on  alettu  nojautua  vahvasti  liikeen  omiin  vasta

asiantuntijoihin. Vahvan vastaasiantuntijuuden muodostuminen voi olla positiivinen askel

liikkeen  vaikutusvallan  kannalta.  Samalla  on  kuitenkin  tärkeää huomata,  että  tieteellisen

argumentointitavan  yleistyminen  on  omiaan  syrjäyttämään  muunlaisia  –  esimerkiksi

poliittisia,  moraalisia  tai  uskonnollisia  –  logiikkoja.  Se  sysää  keskustelun  ulkopuolelle

maallikot, joiden osallisuus toteutuu korkeintaan intressiedustuksen kaltaisena.

Tarkoituksenani  on  palata  yllä  esitettyihin  pohdintoihin  myöhemmin,  kun  ruodin

kansanedustajien käsityksiä kansalaisista ydinvoimakeskustelun osallistujina. Seuraavassa

kappaleessa  yhdistellään  ja  syvennetään  analyysia  kansalaisten  ja  asiantuntijoiden

vaikutusmahdollisuuksista ydinvoimakeskustelussa.
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2.2.3 Yhteenvetoa: asiantuntijoiden ja kansalaisten valtaasemat
ydinvoimapäätöksessä

"Olemmeko  kaikissa  hengissä  säilymisen  kysymyksissä  asiantuntijoiden  ja  vastaasiantuntijoiden

armoilla  vai  merkitseekö  vaarojen  kulttuurisesti  tuotettu  havaittavuus  oman  arviointikykymme

takaisin saamista?" (Beck, 1990, 253)

Seuraavaa  taulukkoon  (Taulukkoon  3)  on  tiivistetty  niitä  aiemmissa  tutkimuksissa

löydettyjä  ilmiöitä,  joilla  on  lähtökohtaisesti  vaikutusta  kansalaisten  ja  asiantuntijoiden

valtaasemiin  ydinvoimakeskustelussa.  Taulukossa  3  esitetty  kolmijako  on  sukua

kappaleessa  2.1  esitetylle  yksinkertaisen,  ekologisen  ja  refleksiivisen  modernisaation

jaottelulle (Taulukot 1 ja 2). Täysin yhtenevä se ei kuitenkaan ole, sillä monia eri suuntiin

vaikuttavia  löydöksiä  oli  vaikea  typistää  jonkin  edellä  mainitun  ideaalityypin  selkeäksi

edustajaksi.  Yksinkertaistaen  voidaan  kuitenkin  todeta,  että  institutionaalisen

asiantuntijavallan  vahvistuminen  tarkoittaa  yksinkertaisen  modernisaation  mukaista

kehitystä,  kun  taas  kansalaisvallan  vahvistuminen  viittaa  refleksiivisen  modernisaation

suuntaan.  Ekologiselle  modernisaatiollehan  taas  ovat  tyypillisiä  yhtäältä

asiantuntijavetoinern kehitys, toisaalta asiantuntijapiirien laajentuminen.
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Taulukko 3: Kappaleessa 2.2 esitettyjä yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka vaikuttavat

kansalaisten ja asiantuntijoiden valtaasemiin ydinvoimakysymyksessä.

Kehityksen suunta Institutionaalisen

asiantuntijavallan

vahvistuminen

Monensuuntaisia

vaikutuksia valta

asemiin

Kansalaisvallan

vahvistuminen

Riskien hallinnan

politiikka

 Maallikoiden

ohittaminen

päätöksenteossa yleistä ja

hyväksyttyä

 Kansallinen usko

sivistykseen, valtioon ja

teknologiaan

 Asiantuntijoiden piiri

laajenee

 Muutumme

maallikoiksi yhä

useammilla

elämänaloilla.

 Maallikoiden

näkökulma nähdään

osana

toimintaympäristöä, ja

sen huomioimista

pidetään  eettisesti

järkevänä

Ympäristöpolitiikka  Ympäristöriskien

havaitseminen on

asiantuntijavetoista ja

asiantuntijuus

institutionaalisesti

määriteltyä

 Riskeistä puhuminen

edellyttää tietyn kielen

omaksumista

 Ympäristöuhat

etääntyvät: niiden

käsittely ei enää suoraan

lisää kansalaisten

toimintaintoa

 Ympäristöriskien

edistäminen vaatii, että

niiden olemassaolo

tunnustetaan sosiaalisesti

 Ympäristöliike

tieteellistyy

 Ympäristöasiantuntijat

korostavat arvopohjaisen

politiikan merkitystä

suurriskien yhteydessä

Energiapolitiikka  Energiapoliittisia

ennusteita laaditaan

edistämään tietynlaisia

tulevaisuuksia

 Energiapolitiikan

tutkijat varovat astumasta

toistensa reviireille

 Energiapoliittisten

skenaarioiden käyttö

lisää asiantuntijoiden

valtaa, mutta

vaihtoehtonäkymien

laadinta laajentaa

asiantuntijoiden piiriä

 Monet energiapolitiikan

osaalueet aktivoivat

kansanliikkeitä ja

herättävät vastuuta

 Energiapolitiikan

suuntaamisessa toiveet

ovat yhä enemmän

arvoissa

Ydinvoimakeskus

telu 2000 – 2002

 Nokiailmiö vahvistanut

uskoa suomalaiseen

insinööriosaamiseen

 Ydinvoiman

kannattajilla ylivoima

yhteiskunnan

tunnepelikentällä

 Ydinvoima aktivoi

kansalaisliikkeitä ja myös

uusia toimijoita laajalta

sektorilta
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Tuloksia  tiivistäen  voisi  todeta,  että  suomalainen  poliittinen  perinne  on  tyypillisesti

korostanut  asiantuntijatiedon  merkitystä  päätöksenteossa  ja  valanut  uskoa  teknologiseen

kehitykseen. Tämäntyyppinen kulttuuri on omiaan pitämään asiantuntijat vallan kahvassa

myös  ydinvoimakysymyksessä.  Lisäksi  asiantuntijapiirien  sisäiset  käytännöt,  kuten

yhteinen  kieli  ja  omien  reviirien  sisäpuolella  pitäytyminen,  pönkittävät

asiantuntijakulttuurin valtaasemia.

Vastaavasti  kansalaisten  laajemmat  vaikutusmahdollisuudet  kumpuavat  ainakin  kahdesta

lähteestä:  kansalaisten  omasta  aktiivisuudesta  sekä  esimerkiksi  ympäristö  ja

energiapoliittisten  vaikuttajien  keskuudessa  yleistyneestä  tavasta  puhua  arvoista  ja

osallistumisesta  energia  ja  ympäristöpolitiikkaa  ohjaavina  tekijöinä.  Toisin  kuin

esimerkiksi  asiantuntijat,  joilla  valta  on  monilta  osin  omissa  käsissä,  kansalaiset  ovat

riippuvaisia  siitä,  onko  vallitsevien  arvojen  huomioimisessa  kyse  juhlapuheista  vai

todellisista teoista.

Eräs  asiantuntijavallan kätketympi  muoto onkin, että energiatutkimusta harjoittavat  tahot

voivat  tuottamansa  informaation  kautta  määrittää  käsiteltävät  kysymykset  sekä  rajata

keskustelua  ja  harkittavien  vaihtoehtojen  skaalaa.  Toisaalta,  kun  tieto  sitten  saavuttaa

poliittisen  prosessin,  tämäntyyppisen  vallankäytön  mahdollisuudet  vähenevät.    Tutkittu

tieto  jonkin  riskin  vähäisyydestä  ei  esimerkiksi  tarkoita,  etteikö  se  voisi  ihmisten

kokemusmaailmassa  olla  merkittävä  tai  kaikesta  toteutumisen  epätodennäköisyydestään

huolimatta  liian  suuri  otettavaksi.  Asiantuntijoiden  valta  näyttäisikin  olevan  erityisen

suurta  poliittisen  prosessin  alussa,  mutta  mahdollisesti  paljon  vähäisempää  sen

loppupuolella.

Kamppisen ym. (1995, 177) mukaan asiantuntemuksen moderni hajaannus edellyttää niin

asiantuntijaprofessioiden,  asioiden  tuntijoiden  kuin  maallikkojenkin  osallistamista  ja

kuuntelua. Esimerkiksi teknologian riskeistä keskusteltaessa maallikon näkökulma on joka

tapauksessa  merkittävä  ainakin  kahdella  tavalla:  (1)  Maallikon  näkökulma  on  osa  sitä

toimintaympäristöä, jossa päätökset tehdään. Vaikkapa poliitikoilla ja teollisuudella ei ole

varaa  jättää  huomiotta  suuren  yleisön  –  äänestäjien  tai  kuluttajien  –  näkökulmaa.  (2)

Eettisesti  järkevä  päätöksenteko  pyrkii  huomioimaan  myös  maallikoiden  näkökulman,

sillä esimerkiksi haittojen ja hyötyjen jakautuminen vaikuttaa riskin hyväksyttävyyteen.
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Kantola  (1992,  65–66)  on  tuonut  esiin  näkökulmia,  joita  energia  ja  ympäristöpolitiikan

analyyseissa  pitäisi  ottaa  entistä  laajemmin  huomioon.  Näitä  näkökulmia  on  listattu  alla

olevaan tietolaatikkoon 3.

Tietolaatikko 3: Keskeisiä näkökulmia ympäristö ja energiapoliittisen keskustelun

tutkimuksessa (Kantola, 1992, 65–66)

Mitä energia ja ympäristöpolitiikan analyysissa tulisi ottaa

huomioon?
(1) Asiantuntijuuden eriytyneisyys ja suhteellinen eristyneisyys

(2) Asiantuntijoiden välinen erimielisyys erityisesti sellaisista suuren mittaluokan asioista

kuten ilmastonmuutoksesta ja uuden teknologian riskeistä

(3) Subjektiivisen ja tieteen ulkopuolisen tiedon tarve päätöksenteossa

(4) Päätöksentekijöiden ja asiantuntijoiden riippuvuus tiedotusvälineistä sellaisissa

asioissa, jotka ovat heidän ydinosaamisensa ulkopuolella

(5) Tieteen rooli poliittisen päätöksenteon legitimoinnissa

(6) Markkinavoimien ja kansalaisliikkeiden kasvava merkitys poliittisessa

päätöksenteossa.

Osa tietolaatikossa 3 esiin nostetuista seikoista on samoja,  joita myös Järvelä  ja Wilenius

(1996)  ovat  tuoneet  esiin  ympäristövaikuttajia  koskevassa  tutkimuksessaan.  Näitä  ovat

etenkin asiantuntijuuden eriytyneisyys, asiantuntijoiden välinen erimielisyys suurriskeistä

sekä  subjektiivisen  tiedon  tarve  päätöksenteossa.  Tämä  samankaltaisuus  heijasteleekin

varmasti  ainakin  osittain  myös  sitä  tosiasiaa,  että  ympäristöriskit  ovat  elimellinen  osa

energiapolitiikkaa, ja että myös molempien kenttien toimijat ja lainalaisuudet ovat osittain

päällekkäisiä.

Ydinvoimakeskustelujen  osalta  on  syytä  vielä  todeta,  että  näkemykset  siitä,  kenellä  on

oikeus osallistua ja vaikuttaa keskusteluun, vaihtelevat huomattavasti erilaisten poliittisten

toimijoiden välillä. Esimerkiksi Malaskan ym. (1989, 43, 111) tutkimuksissa huomattiin,

että asiantuntijavaltaa arvostavat olivat usein ydinvoiman kannattajia, kun taas  laajempaa

osallistavaa päätöksentekoa arvostavat suhtautuivat kriittisesti ydinvoimaan tai vastustivat

sitä.  Ylipäänsä  arvoristiriitoja  ilmentävinä  voimakenttinä  nousivat  esiin  kysymykset
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taloudellisesta  kasvusta  sekä  sen  ja  energian  suhteesta  ympäristöön  ja  hyvinvointiin.

Näihin kysymyksiin palataan tämän tutkielman empiirisessä osassa, kappaleissa 4 ja 5.

Tähän  loppuun  halusin  ottaa  asiantuntemuksen  syvintä  olemusta  pohtivan  sitaatin

Giddensiltä  (1995).  Sitaatti  ei  kuvaa  välttämättä  kovinkaan  hyvin  suhteellisen

homogeenista suomalaista energiaasiatuntemuksen kenttää, ja siksi se onkin niin tärkeä.

"Liikkuvuutensa ansiosta asiantuntemus yhtä lailla hajottaa auktoriteettihierarkioita kuin

vakiinnuttaakin niitä.   Asiantuntijat ovat monesti eri mieltä, eivätkä vain siksi, että heidät on

koulutettu erilaisissa ajatussuuntauksissa, vaan myös siksi, että erimielisyys ja kritiikki ovat heidän

toimintansa moottoreita. .   Myös asiantuntijoiden ja maallikkojen kokema huoli kumpuaa samasta

lähteestä. Asiantuntemuksen yleisen lisääntymisen odotetaan johtavan kasvavaan varmuuteen siitä,

miten asiat maailmassa ovat, mutta totta puhuen tuollaisen varmuuden ehtona on juuri epäilys."

(Giddens, 1995, 121–123)

3 Tutkimusmenetelmät ja aineisto

Tässä työssä tutkimusmenetelminä ovat olleet teemahaastattelu ja diskurssianalyysi, joita

olen – osin niiden luonteenkin takia – käyttänyt melko löyhästi. Teemahaastattelu on ollut

apuna tiedon keräämisessä. Tiedon erittelyssä olen puolestaan käyttänyt

diskurssianalyysia.

3.1 Tutkimusmenetelmät

3.1.1 Tiedon keruu ja teemahaastattelu

Termi ”teemahaastattelu” on peräisin Hirsijärveltä ja Hurmeelta, jotka toivat sen Suomeen

1970luvun lopulla. Menetelmä oli ensimmäisiä,  joissa tarjottiin eritellympää vaihtoehtoa

surveytyyppisille  lähestymistavoille.  Teemahaastattelun  lähin  englanninkielinen  vastine

on focused  interview,  jonka  Merton  ym.  lanseerasivat  jo  1950luvulla.  (Hirsijärvi  &

Hurme, 2001, 9)

Teemahaastattelu  on  puolistrukturoitu  haastattelu.  Menetelmien  kentällä  se  sijoittuu
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jonnekin  lomakehaastattelun  ja  strukturoimattoman  haastattelun  väliin.  Mitään  yhtä

määritelmää  haastattelumuodolle  ei  ole,  sillä  eri  kirjoittajat  korostavat  eri  seikkoja.

Yhteistä  on  kuitenkin  se,  että  haastattelun  jotkin  näkökohdat  on  lyöty  lukkoon  mutta  ei

kaikkia.  Haastattelu  kohdennetaan  tiettyihin  teemoihin,  joita  tutkija  on  ongelmakenttään

ennalta paneutuessaan ja sitä analysoidessaan pitänyt tärkeinä. (emt., 47–48)

Esimerkiksi  oman  haastatteluni  rungon  muodostivat  kuusi  teemaa,  joissa  sivuttiin  niin

haastateltavan  ydinvoimakantaa  kuin  sen  perusteita,  asiantuntijatietoa  ja  arvovalintoja

päätöksentekoprosessin osana sekä näkemystä median roolista keskustelun muokkaajana.

Teemat  on  listattu  seuraavaan  tietolaatikkoon  (Tietolaatikko  4).  Jotta  teemat  tulisivat

kattavasti  käsitellyksi,  olin  laatinut  kustakin  teemasta  muutamia  kysymyksiä  (Ks.

teemahaastattelun  runko  liitteenä  2).  Pyrin  haastattelujen  aikana  kuitenkin  siihen,  että

keskustelu olisi  jouhevaa, eikä haastattelu koostuisi vain atomistisista kysymys–vastaus 

pareista.

Teemahaastattelua  varten  ei  tuoteta  kokeellisesti  yhteistä  kokemusta  kaikille

haastateltaville,  vaan  lähtökohtana  on,  että  kaikkia  kokemuksia,  ajatuksia  ja  tunteita

voidaan tutkia tällä menetelmällä. Keskeisenä pidetään ajatusta siitä, että ihmisten asioille

antamat  merkitykset  ovat  tärkeitä,  samoin  kuin  sitä,  että  merkitykset  syntyvät

vuorovaikutuksessa.  Siksi  pitääkin  olla  varovainen  siinä,  ettei  haastattelija  tuputa

haastateltavalle  liikaa omia  merkityksiään asioihin,  vaan että haastattelija  saa muodostaa

teemoista  oman  kantansa  ja  tarjota  sen  myös  omasanaisessaan  asussa.  (Hirsijärvi  &

Hurme, 2001, 47–48)

Omissa haastatteluissani haastateltavien asioille antamat  ilmaisut olivat erityisen tärkeitä,

sillä  aineistoa  oli  tarkoitus  analysoida  diskurssianalyysin  keinoin.  Aina  oman  ilmaisun

tukeminen  ei  ollut  kuitenkaan  aivan  helppoa,  ja  erityisesti  haastattelurungossa  kerran

mainitut  "matti  ja  maija  meikeläinen"  tarttuivat  helposti  haastateltavien  puheeseen.

Jatkossa  pitääkin  olla  varovaisempi  siinä,  ettei  kysymyksiin  ladata  esimerkiksi  liian

vahvoja metaforia, jotka alkavat välittömästi hallita keskustelua.
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Tietolaatikko 4: Tutkielman pohjana olevan haastattelurungon keskeiset teemat

(Teemahaastattelun runko liitteenä 2).

Mitkä olivat haastattelujen tärkeimmät teemat?
 Kansanedustajien ydinvoimakannat ja niiden perusteet

 Ydinvoimaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet

 Arvot, tieto ja tunne ydinvoimapäätöksen perusteina

 Asiantuntijuus ja ydinvoima

 Median rooli ydinvoimakeskustelun muokkaajana

 Ydinvoimakeskustelun sosiaalinen kokemus

Alun  perin  teemahaastatteluni  runko  laadittiin  hieman  erilaista  analyysia  varten,  kuin

mihin  tässä  tutkielmassa  lopulta  päädyttiin.  Tarkoituksenani  oli  tarkastella

ydinvoimakeskustelua  laajasta  mutta  suhteellisen  pinnallisesta  näkökulmasta,  jotta  saisin

otteen  kentän  keskeisten  toimijoiden  välisistä  suhteista  ja  ydinvoiman  uudesta

hahmotustavasta vallan näkökulmasta katsottuna.

Tutkielmani  kirjoittamisen aikaan  julkaistiin  kuitenkin  Ilari  Hylkilän  (2003)  pro  gradu  

työ,  jossa käsiteltiin  viidettä  ydinvoimalaa  ja  lobbausta. Työssä  vastattiin perusteellisesti

moniin niistä kysymyksistä,  jotka olivat olleet keskeisellä sijalla oman haastattelurunkoni

toimijoita koskevassa osiossa. Myöhemmin kirjoitusprosessini aikaan valmistui puolestaan

Matti  Kojon  (2004)  toimittama  artikkelikokoelma,  jossa  käytiin  läpi  ja  taustoitettiin

lukuisia  vuosien  2000–2002  ydinvoimakeskusteluun  liittyviä  seikkoja.  Tämä  meni

puolestaan  päällekkäin  kansanedustajien  ydinvoimakantojen  ymmärrykseen  tähtäävän

aineistoni  kanssa.  Tutkielmani  toteutuksen  kannalta  olikin  harmillista,  että  tieto  näistä

hankkeista tuli vasta, kun olin jo ehtinyt kerätä aineistoni.

Uudessa  tilanteessa  omalle  kohdalleni  parhaaksi  vaihtoehdoksi  näytti  muodostuvan

analyysin rajaaminen aineiston ja teorian kannalta kiinnostavimpiin osiin. Mukaan tulivat

tällöin kansanedustajien ydinvoimakannat  ja niiden perusteet, ydinvoimaan liittyvät riskit

ja  mahdollisuudet  sekä  asiantuntijuus  ja  ydinvoima.  Myös  ydinvoimakeskustelun

sosiaalisen  kokemuksen  teema  voitiin  ottaa  mukaan,  mutta  sen  sisältö  jäi  laihaksi.  Sen

sijaan  arvot,  tieto  ja  tunne  ydinvoimapäätöksen  perusteina  sekä  median  rooli

ydinvoimakeskustelun  muokkaajana  karsiutuivat  tällä  kertaa  tarkemman  käsittelyn
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ulkopuolelle. Syynä olivat paitsi edellä mainitut päälekkäisyydet myös vaikeudet syventää

analyysiä kyseisten teemojen puitteissa.

Median  roolin  osalta  päälöydökset  voidaankin  todeta  lyhyesti  tässä:  Aineistossa  selvänä

tendenssinä oli,  että  kansanedustajat  katselivat  ydinvoiman  julkista  käsittelyä  ikään  kuin

ylhäältä  päin.  Edustajat  eivät  olleet  kokeneet  saaneensa  tietoa  mediasta  vaan  ennen

kaikkea eduskunnasta. Näin ollen tiedotusvälineistä ei ollut heille, ainakaan oman arvion

mukaan,  hyötyä  kannanmuodostuksessa.  Ydinvoimaa  koskevaa  uutisointia  seurattiinkin

ulkopuolelta,  mediakriittisten,  muttei  välttämättä  aina  täysin  analyyttisten,  silmälasien

läpi.    Parhaimmillaan  tiedotusvälineet  koettiinkin  kysymyksen  suhteen  melko

neutraaleiksi,  pahimmillaan  värittyneiksi  ja  toista  osapuolta  sorsiviksi.  Näkemykset

median  kallistumisesta  kylläkantaa  suosivaksi  olivat  yleisiä  erityisesti  ydinvoimaa

vastustavien edustajien keskuudessa.

Ydinvoimapäätökseen  liittyvien arvojen,  tunteiden  ja  tietojen  osalta  ei  taas päästy  kovin

selvään  tulokseen.  Eräs  löydös  oli  kuitenkin  se,  että  ydinvoimakysymyksen  olemuksen

hahmottaminen  vaikutti  selvästi  siihen,  miten  vahvasti  päätös  saatettiin  tehdä  vaikkapa

puhtaasti  tuntuman  pohjalta.  Erilaisten  inhimillisten  tiedonkäsittelyn  tapojen

painottaminen  olikin  näin  tavallaan  ideologinen  kysymys.  Toisaalta  oli  hyvin  tavallista

painottaa  myös  sitä,  että  kaikkia  tapoja  tarvitaan,  eikä  esimerkiksi  tunteita  sovi  jättää

ulkopuolelle. Lopulta on syytä huomata, että tiedonkäsittelyn tapoja selvitettäessä saatiin

tietoa ennen kaikkea siitä, mitä edustajat sanoivat painottaneensa. Tämä saattaa taas erota

todella tapahtuneista prosesseista.

Aineistoni muihin teemoihin ja niitä koskeviin löydöksiin palaan myöhemmin kappaleissa

neljä  ja  viisi.  Seuraavaksi  käyn  läpi,  minkälaisten  periaatteiden  mukaan  analysoin

teemahaastattelulla keräämää aineistoani.

3.1.2 Tiedon erittely ja diskurssianalyysi

Kielen käyttöä on mahdollista analysoida todellisuuden kuvana (realistinen näkökulma) tai

todellisuuden rakentamisena (sosiaalinen konstruktionismi), jossa kielen käytöstä tulee osa

todellisuutta.  Diskurssianalyysi  tutkii  kielen  käyttöä  ja  muuta  merkitysvälitteistä
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toimintaa.  Sen  kiinnostuksen  kohteena  on  etenkin  se,  kuinka  sosiaalista  todellisuutta

tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytänöissä. Diskurssit eivät esiinny selkeinä yhtenäisinä

kokonaisuuksina, vaan ne muodostavat useita rinnakkaisia todellisuuksia, jotka jäsentävät

maailmaa  eri  tavoin.  Puhetavat  ja  merkityssysteemit,  jotka  saavat  taakseen  vahvemman

koalition  kuin  muut,  muuttuvat  lopulta  hegemonisiksi.  Niiden  asema  alkaa  näyttää

vahvalta ja kyseenalaistamattomalta, jolloin tällaista diskurssia sivuavaankin keskusteluun

osallistuminen edellyttää tietyn kehyksen käyttämistä. (Jokinen ym., 1993, 9)

Tässä  tutkielmassa  aion  tarkastella  kansanedustajien  haastatteluaineistoa  kahdesta

näkökulmasta:  Toisaalta  käsittelen  lausuntoja  asiantuntijatietona,  jotka  kertovat  siitä,

minkälainen  prosessi  ydinvoimapäätöstä  eduskunnassa  edelsi.  Minkälainen

keskusteluilmapiiri asiassa vallitsi? Miten teemaan perehdyttiin? Minkälaisia tuntemuksia

prosessin  aikana  heräsi?  Toisaalta  analyysin  pääpaino  on  puheen  diskurssiivisessä

tarkastelussa. Halusin ruotia aineistoa nimenomaan tällä menetelmällä, sillä kun yritetään

ymmärtää  sitä,  miten  kansanedustajat  ydinvoimakysymystä  käsittelivät,  diskurssit

asettuvat  etualalle.  Minkälaiseksi  asiaksi  ydinvoimakysymys  merkityksellistyi?  Mitkä

puhetavat ja merkityssysteemit saivat vahvan aseman ydinvoimakeskustelun kentällä?

Hirsijärvi  ja  Hurme  (2001,  51)  ovat  käsitelleet  haastatteluaineistoa  diskursiivisen

tutkimuksen  kohteena.  Diskursseista  puhutaan,  kun  toteamukset  liittyvät  toisiinsa

esimerkiksi  keskustelussa  tai  kirjoitetussa  tekstissä.  Toisaalta  haastattelujen

diskursiivisessa  analyysissä  kiinnostavia  eivät  ole  pelkästään  yhtäläisyydet  vaan  myös

haastatteluissa  esiintyvän  kielen  vaihtelevuus  ja  ristiriitaisuuskin.  Jos  esimerkin  ottaa

omasta  aineistostani,  eräs  selvä  puhetapa,  jonka  ydinvoima  kirvoitti  esiin,  oli  diskurssi

ihmisen  ja  teknologian  suhteesta.  Alla  olevat  aineistonäytteet  kuuluvat  kumpikin

kyseiseen diskurssiin, mutta tavallaan sen kilpaileviin osasiin. Toisessa usko länsimäiseen

teknologiaan  on  vahvaa,  kun  taas  toisessa  lähtökohtana  on  epäilys  inhimillisten

keksintöjen pitävyyteen. Diskurssi on siis tunnistettavissa teemasta ja sen osaset erilaisista

suhteistaan kyseiseen teemaan.

  se suurin riski ydinvoimassa on tulevaisuuden riski   se on yks inhimillinen virhe, kaks tai kolme

sopivaa, sopivaa niinkun teknistä ongelmaa, jotka ketjuuntuu toistensa kanssa, niin edelleen se riski

on  olemassa.  Ja  toisaalta  sit  taas  se  säilytysongelma      voihan  sitä  niinkun  esittää...  kuin  hyviä

niinkun  teorioita  siitä,  että...  se  on  turvallista,  kun  se  upotetaan  maahan  ja  valetaan  betoniin  ja
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lyyään  lyijyyn  ja  niin  edelleen,  mut  niinhän  sanotaan,  et  lentokoneittenkaan  ei  pitäs  pudota  ja

laivojen  ei  pitäs  ajaa  kolareita  ja  (heh)  jatkuvasti  niitä  vaan  niinkun  tapahtuu.  Tekniikka  on

kumminkin tekniikkaa ja luonto on kumminkin luontoo. (ME4)

No  minusta  se  on  se  hyvä  juttu,  että  tuota  hyvällä  teknologialla,  länsimaisella  teknologialla,  joka

pitää tuota sekä ydinvoimantuotannon että sitten jäteongelman niin riskit täysin minimaalisina, niin

sillä  sitä  teknologiaa  käyttämällä  niin  pystytään  korjaamaan  aivan  tuhoisalla  tavalla  meidän

ilmakehää tuhoavaa kasvihuoneilmiötä aisoissa, hidastamaan tai jopa kääntämään sitä. (MJ4)

Hajer  (1995,  44,  60)  kiteyttää  diskurssit  erilaisiksi  puhetavoiksi  tai  teksteiksi  tietyssä

kontekstissa.  Diskursseja  voidaan  tarkastella  esimerkiksi  sisällön  näkökulmasta,  eli

minkälaisia  ideoita,  käsitteitä  ja  kategorioita  puheesta  tai  tekstistä  löytyy.  Toisaalta

voidaan  myös  yrittää  löytää  diskurssien  taustalla  olevia  sosiaalisia  käytäntöjä

tarkastelemalla  kontekstia,  jossa  puhetta  tai  tekstiä  tuotetaan  tai  sitä,  kenelle  tekstissä

puhutaan. Fyysiselle ja sosiaaliselle todellisuudelle annetaan diskurssien myötä merkitys.

Diskurssianalyysi  on  ala,  jonka  kirjallisuuteen  syventyminen  ei  välttämättä  tuota

tulokseksi  selvärajaista  käsitystä  siitä,  mitä  diskurssilla  tarkoitetaan,  ja  miten  niiden

metsästäminen  tekstiaineistosta  onnistuu.  Potterin  ja  Wetherellin  (1987,  6–7)  mukaan

syynä on osittain se, että ”diskursiivinen käänne” on sattunut samaan aikaan usealla tieteen

alalla,  esimerkiksi  antropologiassa,  kielitieteessä  ja  viestinnän  tutkimuksessa.  Tämä  on

johtanut  diskurssianalyysin  teoriapohjan  moninaistumiseen.  On  tultu  tilanteeseen,  jossa

lähes mitä tahansa tutkimusta, jossa kieltä tarkastellaan sosiaalisessa ja/tai kognitiivisessa

kontekstissaan voidaan kutsua "diskurssinanalyysiksi”. Eri kirjoittajat ovatkin suuntauksen

nimissä tutkineet muun muassa virkettä laajempia kielen yksikköjä,  tekstin koheesiota  ja

yhteenliittymiä  sekä  kielessä  heijastuvaa  sosiaalista  todellisuutta  semiotiikan  ja

strukturalismin perinteisessä hengessä.

Itse käytin analyysin teossa apuna etenkin suomalaisia lähdeteoksia. Esimerkiksi Jokiselta

ym. (1993, 17–18)  löytyvät selkeät määritelmät diskurssianalyysin  lähtöoletuksista. Olen

tiivistänyt ne seuraavaan tietolaatikkoon (Tietolaatikko 5).
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Tietolaatikko 5: Diskurssianalyysin lähtöoletukset (Jokinen ym., 1993, 17–18).

Mitä diskurssianalyysissa oletetaan?
 Kielen käyttö rakentaa sosiaalista todellisuutta.

 Merkityssysteemit esiintyvät rinnakkain ja kilpailevat keskenään

 Merkityksiä sisältävä toiminta on kontekstisidonnaista

 Toimijat ovat kiinnittyneitä merkityssysteemeihin

 Kielen käytöllä on seurauksia tuottava luonne

Diskurssianalyysin menetelmästä voi erottaa kaksi hieman eri tasoilla liikkuvaa analyysi

suuntausta,  joita  ovat:  (1)  sosiaalisen  todellisuuden  moninaisuuteen  ja  toiminnan

vaihtelevuuteen sekä (2) valtasuhteisiin keskittyvä erittelyn tapa. Nämä analysoinnin tavat

eivät  ole  toisensa  poissulkevia,  vaan  painottavat  pikemminkin  saman  diskursiivisen

todellisuuden  kahta  ulottuvuutta.  Sosiaalinen  todellisuushan  voi  jäsentyä  periaatteessa

lukemattomilla  eri  tavoilla,  mutta  jotkut  jäsennystavat  voivat  vakiintuessaan  tukahduttaa

moninaisuutta, mikä taas nostaa valtasuhteet keskiöön. (Jokinen ym, 1993, 11)

Omassa diskurssianalyysissani keskitynkin yhtäältä tarkkailemaan puheen moninaisuutta,

yhtäältä  kiinnitän  huomiota  erilaisiin  merkityssysteemeihin  ja  niiden  välisiin

valtasuhteisiin.  Mitkä  eri  teemat  nousevat  esiin  ydinvoimasta  puhuttaessa?  Löytyykö

puheesta  yhdessä  tai  toisessa  suhteessa koherentteja  tapoja  lähestyä  asiaa? Tarkastelussa

pääpaino  on  selvästi  enemmän  itse  ideoissa,  käsitteissä  ja  kategorioissa,  kun  taas kielen

tuottamisen  kontekstiin  tartun  vähemmän.  Merkityssysteemejä  ja  niiden  välistä  kilpailua

analysoin  ennen  kaikkea  ydinvoimakysymyksen  hahmottamisen  (Ks.  kappale  4)  sekä

kansalaisten  ja  asiantuntijoiden  roolien  (Ks.  kappale  5)  osalta.  Sen  sijaan

ydinvoimakeskustelun  ominaispiirteiden  ja  kansanedustajien  itseymmärryksen  osalta

tyydyin pelkkään moninaisuuden esittelyyn.

Heiskala  (1996,  206–207)  huomauttaa,  että  eksplikoidun  diskurssin  alue  kattaa  vain

jäävuoren  huipun  yhteiskunnallisesti  olennaisista  kysymyksistä.  Näin  mielipiteiden

vastakkaisuutta  avoimesti  poliittisessa  diskursiivisessa  kamppailussa  ympäröi  aina

diskurssin  alueelta  ulos  rajatun  mykän  luulon  alue.  Mielipiteiden  kentällä  on  itsessään

projektin  rakenne:  se  suosii  toisia  ja  syrjii  toisia  keskusteluun  osallistujia.  Tämä  on

teoreettisesti  kiinnostavaa,  sillä  myös  omassa  analyysissani  pyrin  saamaan  otteen  siitä,
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missä  määrin  tämänhetkinen  ydinvoimakeskustelun  rakenne  mahdollisesti  suosii  toisia

keskustelijoita toisten kustannuksella,

Aineistoni osalta on todettava, että näkökulmien moninaisuuden kirjon hahmottaminen oli

sen  pohjalta  helpompaa  kuin  ydinvoimapuheen  järjestäytyneiden  kategorioiden

tunnistaminen. Otinkin merkityssysteemien etsinnässä avukseni kappaleessa 2.1.4 esitetyn

kolmijaon ja pyrin sen avulla diskurssien mahdollisimman rakenteelliseen tunnistamiseen.

Etsin aineistosta viitteitä kaikkiaan kolmesta teoreettisesti mahdollisesta tavasta suhtautua

ydinvoimaan  ja  laajemminkin  ympäristöriskien  yhteiskunnalle  asettamaan  haasteeseen.

Nämä  kategoriathan  olivat  yksinkertainen,  ekologinen  ja  refleksiivinen  modernisaatio.

Osittain  samaa  kehikkoa  käytin  hyväkseni  myös  eri  toimijoiden  –  kansalaisten  ja

asiantuntijoiden  –  vallan  analysoinnissa.  Tämä  mahdollisti  sen,  että

ydinvoimakysymyksen  hahmottamista  ja  vallan  jakamisen  periaatteita  voitiin  tarkastella

yhden  tietyssä  mielessä  koetellun  kehikon  sisällä.  Myös  asiantuntijoiden  ja  kansalaisten

roolien  ymmärtämiseen  vaikuttivat  muut  alan  aiemmat  tutkimukset,  joita  on  esitelty

erityisesti kappaleessa 2.2.

Tutkielmani  osalta  onkin  todettava,  että  pohdintani  ei  ole  ollut  kaikin  puolin  niin

aineistolähtöistä  kuin  diskurssianalyyseissa  sopii  olettaa.  Päädyin  kuitenkin  valitsemaan

yksinkertaisen,  ekologisen  ja  refleksiivisen  modernisaation  kolmijaon  tutustuttuani  ensin

aineistoon.  Aineistosta  saadut  vaikutelmat  ovat  siis  vaikuttaneet  teoriapohjan

valitsemiseen.

Samalla  on  selvää,  että  kehikon  valinta  on  myöhemmin  saattanut  ehkäistä  siitä  selvästi

poikkeavien  näkökulmien  löytämistä. En ole  vielä päässyt  riittävän syvälle keskusteluun

pystyäkseni  sanomaan,  olisiko  –  teoreettisesti  ajateltuna  –  olemassa  vielä  useampia

perustavanlaatuisia  tapoja  suhtautua  ydinvoimaan  tai  ympäristöriskeihin  ylipäänsä.

Perusargumenttini onkin ollut se, että kaksinapainen hahmotustapa on liian karkea, ja että

aiemmissa  ydinvoimatutkimuksissa  esiintyneiden  duaalimallien  sijaan  tarvitaan  lisää

ymmärrystä  ääripäiden  väliin  sijoittuvien  diskurssien  logiikasta.  Tässä  yhteydessä

nimenomaan  ekologisen  modernisaation  teorian  testaaminen  on  maksanut  vaivan,  sillä

kyseessä  on  yksi  niin  käytännössä  kuin  teoriassakin  suosituimmista  ja  pisimmälle

kehitellyimmistä  tavoista  yhdistää  esimerkiksi  teknologisen  edistyksen  ja  talouskasvun

ideoita ympäristönsuojeluun.
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Koska  tutkielmassani  on  käytetty  niin  paljon  energiaa  keskustelun  rakenteen

hahmottamiseen,  olen  joutunut  jättämään  vähemmälle  erilaisten  ydinvoimapuheessa

esiintyvien  termien  erittelyn.  Herkullisia  esimerkkejä  olisi  toki  löytynyt  vaikkapa

ydinjätteen  loppusijoitusta  sivuavien  puheenvuorojen  osalta:  joku  vertasi  välivarastoa

uimaaltaaseen, kun taas toinen puhui ydinjätehaudasta. Näiden esimerkkien erittely olisi

kuitenkin paisuttanut tutkielmaani entisestään. Seuraavaksi käydään vielä tarkemmin läpi,

minkälaisesta aineistosta ydinvoimakeskustelun diskursseja etsittiin.

3.2 Aineisto

3.2.1 Aineiston rakenne: 12 kansanedustajan teemahaastattelu

Aineistoni  koostui  kaikkiaan  12  kansanedustajalle  tehdystä  teemahaastattelusta.

Haastattelut  kestivät  tavallisesti  30–45  minuuttia,  ja  niistä  kertyi  litteroitua

haastattelumateriaalia noin 90  liuskan verran. Haastateltavien valinnassa painotin etenkin

heidän  pitkää  harkintaaikaansa  ydinvoimapäätöksessä  tai  heidän  erityislaatuista

asemaansa viiteryhmässään. Näiden seikkojen ajattelin nimittäin tuottaneen hedelmällistä

materiaalia päätöksentekoprosessin analyysiin.

Haastattelut tehtiin talven  ja kevään 2003 aikana. Tällöin pidettiin myös eduskuntavaalit.

Aineistoni onkin jakaantunut niin, että noin puolet haastatteluista on tehty ennen vaaleja ja

loput vaalien jälkeen. Tämä ei ollut suinkaan etukäteen suunniteltu asia, vaan olin laskenut

ehtiväni  tehdä  koko  kahdentoista  haastattelun  sarjan  ennen  vaaleja.  Pian  ensimmäisten

haastattelupyyntöjen  lähettämisen  jälkeen  kävi  kuitenkin  selväksi,  ettei  tavoitteeseen

päästäisi. Tällöin heräsikin epäilys siitä, tuleeko vaaleilla olemaan vaikutusta vastauksiin.

Loogiselta  nimittäin  tuntuisi,  että  mandaattinsa  uusineet  kansanedustajat  tulkitsisivat

tehneensä edellisellä kaudella oikeita päätöksiä, kun taas eduskunnasta tippuneet edustajat

ryhtyisivät korostetun itsekriittisiksi.
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Aineiston  perusteella  ei  voi  kuitenkaan  tehdä  selvää  laadullista  eroa  ennen  vaaleja  ja

niiden  jälkeen  tehtyihin  haastatteluihin.  Ainoaksi  selvästi  havaittavaksi  eroksi

muodostuikin  se,  että  ydinvoimaa  vastaan  äänestäneiltä  oli  selvästi  helpompi  saada

haastatteluja  kuin  hankkeen  puolesta  äänestäneiltä.  Syynä  voi  olla  esimerkiksi  se,  että

äänestyksessä  hävinneillä  oli  ehkä  suurempi  tarve  kertoa  tappiolle  joutuneen  kantansa

syistä.  Toinen  vaihtoehto  voi  olla,  että  tällä  kertaa  enemmistön  kannasta  poikkeavalle

näkemykselle,  siis  vastustukselle,  oli  pitänyt  etsiä  entistä  enemmän  perusteita,  ja  näin

myös  itse asiasta oli potentiaalisesti  enemmän kerrottavaa. Kolmas mahdollinen,  joskaan

ei  kovin  todennäköinen,  syy  on,  että  haastateltavat  olisivat  liittäneet  nimeni  joko

ympäristö  ja  ydinvoimatoimintaan  tai  vihreisiin.  Kuten  tutkielmani  alussa  totesin,  olen

ollut  mukana  Valtavirtaliikkeessä  ja  toimin  haastattelujen  tekohetkellä  ensin  vihreän

europarlamentaarikon  ja maalisvaalien 2003  jälkeen  vihreän kansanedustajan  avustajana.

En ollut kuitenkaan  näkyvästi esillä  ydinvoiman  vastaisessa  toiminnassa enkä myöskään

poliitikon  avustajan  ominaisuudessa.  Näin  pienellä  otannalla  todennäköisin  vaihtoehto

lieneekin  se,  että kyseessä oli puhdas sattuma.      Lisäksi on  todettava,  että haastattelujen

saannin  vaikeudet  eivät  vaikuttaneet  lopulta  aineistoni  koostumukseen,  sillä  haastattelin

niin ydinvoiman puolesta ja kuin sitä vastaankin äänestäneitä yhtä monta.

Vaalien  lisäksi  toinen  haastattelujen  tekoa  vaikeuttanut  seikka  oli  kansanedustajien

kiireisyys.  Erityisesti  tapaamisaikoja  oli  vaikea  saada,  ja  myös  sovitut  tapaamiset

jouduttiin  jättämään  melko  lyhyiksi.  Kiireen  vuoksi  myös  kaksi  haastattelua  jouduttiin

tekemään  lopulta puhelimitse,  ja  yhteen haastattelupyyntööni  sain  lyhyet vastaukset vain

sähköpostilla.  Etenkin  sähköpostivastausta  on  tietysti  vaikea  laittaa  samalle  viivalle

litteroidun  keskusteluaineiston  kanssa.  Vaalitulos  karsi  potentiaalisten  haastateltavien

joukkoa kuitenkin sen verran rankasti, ettei haastateltavien valikointiin ollut enää varaa.

Itse  haastattelujen  teko  oli  kuitenkin  kiinnostavaa.    Kansanedustajat  tuntuivat  puhuvan

mielellään  ja  vaikeuksitta  ydinvoimakeskustelun  aikana  syntyneistä  ajatuksistaan.  Selvä

vaikutelma  oli,  että  ydinvoimakeskustelu  oli  todella  ollut  yksi  vaalikauden  1999–2003

tärkeimpiä  poliittisia  keskusteluja,  ja  näin  myös  suurimmalla  osalla  edustajista  oli  siitä

jotakin omaperäistä sanottavaa.

Haastattelijan  asemaa  helpotti  tietysti  myös  se,  että  kansanedustajat  olivat  tottuneita

haastateltavia,  jotka  pystyivät  ilmaisemaan  ajatuksiaan  selvästi  ja  napakasti.  Ja  vaikka
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samat  teemat  ja  argumentit  osittain  toistuivatkin  keskusteluissa,  yhtään  identtistä  tai

likimainkaan  samanlaista  haastattelua  ei  löytynyt  aineistosta.  Ylipäänsä  aineiston

leimallisimpana  piirteenä  olikin  juuri  kansanedustajien  päätöksentekokertomusten

heterogeenisyys ja itse rakennettujen tärkeysjärjestysten yleisyys.

Omaperäiselle  argumentoinnille  saattaisi  löytyä  syynsä  myös  aineiston  harkitusta

rakenteesta.  Haastattelemistani  kansanedustajista  kymmenenhän  oli  valittu  ryhmään

nimenomaan  pitkään  epävarmana  säilyneen  tai  viiteryhmäänsä  nähden  poikkeavan

ydinvoimakantansa  perusteella.  Tällaisia  olivat  esimerkiksi  puolueensa  kolmen  ei

äänestäjän joukkoon kuuluva NE1 (kok), vuonna 1993 ydinvoimaa kannattanut ja vuonna

2002  sitä  vastustanut  ME3  (kesk)  sekä  viidennen  voimalan  puolesta  äänestänyt  nuori

naisedustaja  NJ2  (sd).  Oletuksena  oli,  että  näiden  edustajien  kohdalla  harkinta  ja

merkityksellistämisprosessi oli ollut erityisen monisyinen ja siksi kiinnostava.

Eräänlaiseksi  vertailukohdaksi  pyysin  haastattelua  myös  kahdelta  ydinvoimakeskustelun

konkarilta.  Nämä  vahvemmassa  asiantuntijaroolissa  esiintyvät  haastateltavat  olivat

tekniikan  lisensiaatti  NE2  (vihr)  sekä  pitkään  ydinvoiman  puolesta  puhunut

kansanedustaja, tekniikan tohtori MJ1 (kok).

Kuten  jo  äskeisistä  esimerkeistä  saattoi  huomata,  haastateltavista  ei  puhuta  tässä

tutkielmassa  heidän  oikeilla  nimillään.  Nimet  on  korvattu  koodeilla  etenkin  siksi,  että

tekstin  tulkinta  perustuisi  nimenomaan  haastattelumateriaalista  eikä  niinkään  sen

alkuperäisestä  lähteestä  nouseviin  tulkintoihin.  Koodien  avulla  pystyttiinkin  luomaan

tutkimuksellista etäisyyttä,  joka on diskurssianalyysissa  tarpeen. Haastatteluja  tehdessäni

sain  kuitenkin  kaikilta  haastateltavilta  luvan  nimien  käyttöön.  Tämän  vuoksi  koodien

takana vaikuttavia kansanedustajia ei ole yritetty peitellä tämän monimutkaisemmin. Listat

nimien ja koodien yhteyksistä löytyvät lähdeluettelosta kappaleesta 7.5.

Koodit sisältävät myös informaatiota itse haastateltavasta. Ensimmäinen kirjain (N tai M)

viittaa  sukupuoleen  ja  toinen  kirjain  (E  tai  J)  ydinvoimakantaan.  Kolmantena  olevalla

numerolla  on  tarkoitus  lähinnä  erottaa  samalla  kirjainkombinaatiolla  esiintyvät

haastateltavat toisistaan, eikä siihen sisälly sen suurempaa tietosisältöä.
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Pyrin keräämään aineiston siten, että niin ydinvoiman puolustajia kuin vastustajia, miehiä

ja  naisia  samoin  kuin  eri  puolueiden  edustajia  olisi  mukana  mahdollisimman  tasaisissa

suhteissa.  Puolueiden  osalta  tämä  onnistuikin  melko  hyvin.  Keskustalta,  demareilta  ja

vasemmistolta  on  kaikilta  kaksi  edustajaa.  Vähän  pienemmiltä  puolueilta,  kristillisiltä  ja

RKP:lta,  on  yksi  edustaja    samoin  vihreiltä.  Kokoomuslaisia  on  kolme,  sillä  kahden

epävarman  lisäksi  halusin  myös  edellä  mainitun  ydinvoimakeskustelun  konkarin

asiantuntijahaastatteluun.  Kokoomuskantojen  määrällinen  painottuminen  aineistossa

kompensoituu uskoakseni sillä, että aineiston ainoa lyhyt sähköpostihaastattelu on peräisin

myös kokoomuksesta. Vihreistä taas haastateltiin pelkästään yhtä siksi, että puolue ei ollut

tämän  tutkimuksen  kannalta  erityisen  kiinnostava:  vihreän  eduskuntaryhmän  riveistä  ei

löytynyt  ainakaan  yhtään  julkisesti  epävarmaa,  saati  puolueen  yleistä  linjaa  vastaan

äänestänyttä edustajaa.

Näin  jälkeenpäin  ajateltuna  nimenomaan  vihreiden  edustajien  kanssa  olisi  voinut  syntyä

kiinnostavia keskusteluja erilaisten ympäristöriskien ratkaisun kiireellisyysjärjestyksestä ja

torjunnan logiikasta. Ydinvoimaan vähemmän vihkiytyneiden vihreiden edustajien kanssa

olisi  myös  voinut  testata  sitä,  miten  hyvin  ydinvoima  nyt  todella  onnistuttiin

markkinoimaan  yhtenä  ilmastopolitiikan  keinona.  Ennen  haastattelujen  tekoa  en

kuitenkaan  ollut  vielä  selvillä  ydinvoiman  historiasta  joidenkin  ympäristönsuojelijoiden

lempilapsena  enkä  myöskään  ollut  hahmottanut,  miten  vahvasti  ajatus  ydinvoiman

ilmastohyödyistä oli lyönyt itsensä läpi kansanedustajien keskuudessa.

Sukupuolen osalta aineistossani on hieman ikävä kallistuma: naisia on mukana vain neljä,

kun  taas  miehiä  on  kahdeksan.  Tilanne  johtuu  osittain  haastateltavien  metsästykseen

liittyneistä  käytännön  vaikeuksista,  osittain  taas  siitä,  että  niin  Vasemmistoliiton  kuin

RKP:nkin  naiskansanedustajat  olivat  kaikki  jo  hyvissä  ajoin  ilmaisseet  kantansa

ydinvoimaa  vastaan.  Näin  edellä  mainittujen  puolueiden  naisedustajien  joukosta  ei

löytynyt  enää  niitä  pitkään  epävarmoja  tai  viiteryhmästään  poikkeavia  tapauksia,  joita

aineistooni kaipasin. Vinouman perustelua helpottaa kuitenkin onneksi – vaikka todellisen

elämän  kannalta  tietysti  valitettavasti  –  se,  että  itse  eduskunnassakin  miehillä  on  yli  60

%:n enemmistö.

Ennen  haastattelujen  tekoa  olin  jonkin  verran  huolestunut  siitä,  että  aineiston  keruun

aikana  ydinvoimapäätöksestä  oli  kulunut  8–12  kuukautta  aikaa.  Haastattelut  pyyhkivät
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tämän  huolen  kuitenkin  pääosin  pois.  Kansanedustajien  vastaukset  olivat  suurimmaksi

osaksi  selkeitä  ja  kattavia,  ja  vaikka  monia  tietoja  ja  näkemyksiä  olikin  ehkä  tippunut

matkasta, argumentoinnin  ydinlogiikka  tuntui  säilyneen. Ydinvoimakeskustelun  laajuutta

ja  intensiivisyyttä  ajatellen  tämä  on  loogista:  kestihän  ydinvoimakeskustelu  kaikkiaan

puolisentoista  vuotta  siitä  hetkestä,  kun  TVO  jätti  periaatepäätöshakemuksensa  vuoden

2000 lopulla, siihen päivään, kun eduskunta äänesti asiasta toukokuussa 2002. Itse asiassa

luulen,  että  ydinvoimamielipiteiden  rakenne  oli  ehkä  jopa  ”kypsynyt”  päätöstä

seuranneiden  kuukausien  kuluessa  diskursiivisen  tutkimuksen  kannalta  kiinnostavaan

suuntaan:  matkimalla  opitut  ajatukset  olivat  kadonneet  muistista,  kun  taas  omaan

ajatteluun paremmin sopivat kannat olivat terävöityneet.

Samalla  on  tietysti  todettava,  että  esimerkiksi  keskustelukentän  valtasuhteiden

hahmottamisessa  myös  matkitut  argumentit  olisivat  saattaneet  olla  kiinnostavia.  Jotakin

matraa toistamallahan voi esimerkiksi liittyä uskottaviksi katsottujen toimijoiden joukkoon

tai vaihtoehtoisesti ryhtyä vastarannankiiskeksi. Tällaisia argumentteja voi ottaa käyttöön,

vaikka  ne  olisivatkin  ristiriidassa  omien  taustaajatusten  kanssa.  Pidemmän  päälle

kokonaisuuteen kiinnittymättömät argumentit uhkaavat kuitenkin unohtua. Voikin ajatella,

että  omassa  tutkielmassani  on  analysoitu  ehkä  ennemminkin  sitä,  mitä  kansanedustajat

ovat  todella  ajatelleet,  kun  taas  vaikkapa  täysistuntopuheenvuoroja  erittelemällä  olisi

voinut  päästä  jäljille  siitä,  mitä  kansanedustajat  ovat  halunneet  sanoa:  Mitä

kansanedustajat  ovat  julkisesti  kertoneet  kannattavansa?  Mitä  on  pidetty  poliittisesti

korrektina ja omaan edustajanprofiilin sopivana? Millä tavoin on haluttu kytkeytyä siihen

puhetapaan, joka aiheen ympärille on syntynyt?

3.2.2 Eduskunnan äänestystilastot

Ennen  kuin  päästään  itse  vastausten  analyysiin,  käyn  vielä  lyhyesti  läpi  muutamia

perustietoja  siitä,  miten  eduskunta  yleisesti  ottaen  äänesti  asiassa.  Äänestyksessähän  oli

harvinaislaatuista muun muassa se, että paikalla oli 24.5.2002 kaikki 200 kansanedustajaa.

Äänestystulos  oli  melko  tiukka  107    92  ydinvoiman  lisärakentamisen  puolesta.  Myös

keskustelu oli vilkasta. Kolmelle päivälle jaetussa täysistuntokeskustelussa puheenvuoroja

käytettiin kaikkiaan yli 400. (www.eduskunta.fi, 27.4.2003).

http://www.eduskunta.fi,
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Selkeästi ydinvoimamyönteisin puolue oli kokoomus: 42 JAAääntä 3:a EIääntä vastaan.

Myös  hallitusvastuussa  istuvat  sosiaalidemokraatit  olivat  selvästi  ydinvoimamyönteisiä.

Demareista  32  äänesti  hallituksen  rakentamisesityksen  puolesta,  kun  taas  20  edustajaa

vastusti  sitä.  Oppositiossa  istunut  keskusta  oli  puolestaan  lievästi  ydinvoiman  vastainen

(22 JAA  25 EI).

Demareiden ja keskustan osalta tilanne onkin kiinnostava, sillä keskustan hallituskaudella

1993 suurin osa sen edustajista äänesti ydinvoiman puolesta, kun taas demareista pääosa

oli  tuolloin  hanketta  vastaan  (Hassi,  19.2.2003).  Kovin  vahvasti  selittävältä  tekijältä

oppositioasema  ei  kuitenkaan  vaikuttanut:  Oppositioryhmissä  puntit  menivät  nimittäin

melko tasan molempien kantojen kesken, joskin vastustajilla oli hienoinen enemmistö (27

JAA – 32 EI). Hallitusryhmissä 80 äänen JAAenemmistö taas oli selkeä, mutta myös EI

puolelle oli kerääntynyt yhteensä 60 edustajaa. (www.eduskunta.fi, 27.4.2003)

Pienemmistä  puolueista  vasemmisto  (4  JAA  –  16  EI)  ja  RKP  (2  JAA  –  10  EI)  olivat

molemmat  selvästi  ydinvoimaa  vastaan.  Kristillisten  äänet  menivät  suhteellisen  tasan  (4

JAA – 6 EI)  ja vihreät olivat kaikki – kuten jo aiemmin todettu – ydinvoimaa vastaan (0

JAA  –  11  EI).  (www.eduskunta.fi,  27.4.2003)  Eduskunnan  äänestystuloksesta  kerätyt

tilastotiedot löytyvät tämän tutkielman lopusta (Liite 3).

Eduskunnan  tilastoista  näkyvä  jännittävä  seikka  on,  että  puoluekannan  lisäksi  sukupuoli

näyttäisi  suuntaavan  vahvasti  äänestämistä.  Miehistä  suurin  osa  (68  %)  äänesti

ydinvoiman puolesta, kun taas naisten selkeä enemmistö (70 %) oli ydinvoimaa vastaan.

Tässä  tutkielmassa  ei  valitettavasti  pystytä  syventymään  kysymykseen  ydinvoiman

sukupuolittumisesta  sen  tarkemmin,  mutta  tilastollisena  ilmiönä  kysymys  on  mielestäni

hyvin kiinnostava. (www.eduskunta.fi, 27.4.2003)

3.3 Lyhyesti tutkimuksen reliabiliteetista ja validiteetista

Reliabiliteetti  ja  validiteetti  ovat  määreitä,  jotka  akateemisen  tutkimuksen  ja  myös

opinnäytteen  odotetaan  täyttävän.    Reliabiliteetilla  tarkoitetaan  tutkimustulosten  ja

väitteiden  luotettavuutta.  Johtuuko  tutkimustulos  vain  sattumasta  vai  kyetäänkö  tulokset

http://www.eduskunta.fi,
http://www.eduskunta.fi,
http://www.eduskunta.fi,
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riippumattomasti  toistamaan?  Toistaminen  voi  tapahtua  joko  arvioitsijoiden  tai

tutkimuskertojen välillä. (Tilastokeskus, 2004)

Validiteetillä  tarkoitetaan  taas  tutkimuksen  tai  väitteen  pätevyyttä  eli  sitä,  oikeuttavatko

käytetty aineisto, tutkimusmenetelmät ja saadut tulokset esitetyt väitteet. Onko esimerkiksi

diskurssianalyysi  pätevä  menetelmä  ydinvoimakeskustelun  valtarakenteen  analysointiin?

Entä  kertovatko  haastateltavien  ydinvoimasta  käyttämät  ilmaisut  todella  jotakin  siitä,

miten  he  hahmottavat  esimerkiksi  teknologian  mahdollisuudet  tulevaisuuden  ongelmien

ratkaisussa? (emt.)

Laadullisessa  tutkimuksessa  reliabiliteetin  ja  validiteetin  todentaminen  on  usein  jonkin

verran monimutkaisempaa kuin kvantititatiivisissa tutkimusotteissa. Näin on etenkin siksi,

että  tuloksiin  päästäkseen  tutkijan  on  käytettävä  sosiologista  mielikuvitustaan,  jonka

hyödyntäminen  edellyttää  myös  subjektiivisten  tuntemusten  käyttöönottoa.  Kun  myös

tutkimuskohteena on puhetta elävästä elämästä, on hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta, käydä

läpi kaikkia mahdollisia tekijöitä,  jotka ovat saattaneet suunnata puhetta tähän tai  tuohon

suuntaan.  Esimerkiksi  omassa  tutkielmassani  reliabiliteetti  tai  luotettavuus  on  pitkälti

kiinni  siitä,  miten  hyvin  valintojeni  puolesta  esittämäni  argumentit  sopivat  aiemmissa

tutkimuksissa  saatuihin  tuloksiin  ja  muiden  arvioitsijoiden  mielikuviin  ja  tietoihin.

Laadullisessa  tutkimuksessa  olisikin  ehkä  kohtuutonta  odottaa,  että  useat  saman  alan

tutkijat  löytäisivät  ja  nimeäisivät  aineistosta  esimerkiksi  täsmälleen  samanlaisia

diskursseja. Sen sijaan reliabiliteetin riittävänä testinä voidaan pitää sitä, että muut lukijat

pystyvät  hyväksymään  tutkielman  tekijän  ajatuskulun  ja  saavat  myös  tuloksista  jotakin

irti.

Jos  pohtii  oman  tutkielmani  reliabiliteetin  avainkohtia,  merkittävästi  on  pelissä  siinä,

missä  määrin  aineiston pohjalta oikeutettuna  ja onnistuneena voidaan pitää kehittämääni

ympäristöriskeihin  ja  teknologian  mahdollisuuksiin  eri  tavoin  suhtautuvien

ajatussuuntausten  kehikkoa  ja  sen  sovellusta.  Kyseessähän  on  kokeilu,  jonka  katson

avaavan uusia näkökulmia ydinvoimapuheen syvärakenteen ymmärtämiseen. Aineistostani

on  nimittäin  mahdollista  löytää  ainakin  jollain  tavoin  sopivia  esimerkkejä  kaikista

kolmesta teoreettisesta  luokasta. Sen sijaan on vaikea sanoa, onko kaavio paras  tai ainoa

mahdollinen  tapa  hahmottaa  ydinvoimakeskustelun  uusimman  aallon  rakennetta.  Eniten

kysymyksiä  herännee  ehkä  siitä,  onko  ollut  viisasta  nimetä  kehikon  luokat  laajasti
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kehitettyjen  ja  keskusteltujen  ajankuvien  –  yksinkertaisen,  ekologisen  ja  refleksiivisen

modernisaation – mukaan. Halusin kuitenkin toimia näin, jotta opinnäytetyöni kytkeytyisi

mahdollisimman  kiinteästi  myös  yhteiskuntatieteiden  teoreettiseen  keskusteluun,  ja  jotta

suomalaisen ydinvoimakeskustelun esimerkin kautta voitaisiin saada hieman näkökulmaa

siihen,  minkälaisiin  ratkaisuihin  1960luvun  ympäristöherätys  ja  1980luvun  keskustelu

suurriskeistä ovat mahdollisesti nyt johtamassa.

Validiteetin  tai  pätevyyden  arvioinnin  osalta  uskon  tutkielmani  pääsevän  helpommalla.

Diskurssianalyysi  on  kohtuullisen  käytetty  ja  tunnustettu  tapa  saada  selvää  erilaisten

ajankohtaisten  keskustelujen  rakenteista  ja  valtasuhteista.  Eräs  mahdollinen  akilleen

kantapää  voi  kuitenkin  olla  aineiston  laajuus:  Onko  12  kansanedustajan  haastatteluista

saatu  90  liuskan  aineisto  riittävän  laaja  koko  keskustelua  koskevien  päätelmien

tekemiseen?  Riittävyyden  puolesta  puhuu  mielestäni  ainakin  se,  että

haastatteluvastauksista  löytyi hyvin  laajasti  vivahteita  mutta myös  toistoa,  jotka osaltaan

mahdollistivat  diskurssien  luokittelun  matriisiin.  Laajemmalla  aineistolla

esimerkkiskaalasta  olisi  kuitenkin  todennäköisesti  saanut  seikkaperäisemmän  ja

tutkielman lopputuloksiin olisi ollut helpompi jatkossa nojautua.

Tutkielmani  reliabiliteettiin  ja  validiteettiin  liittyvien  kysymysten  käsittelyä  jatketaan

seuraavissa  kappaleissa,  joissa  analysoin  aineistoani  ja  teen  tulosten  pohjalta

johtopäätöksiä.

4 Ydinvoimakeskustelun diskurssit

4.1 Ydinvoimakeskustelun ominaispiirteitä

"Energiapoliittinen keskustelu liikkuu usein monilla eri tasoilla, eri keskustelijat samanaikaisesti eri

tasoilla ja samat eri kerroilla eri tasoilla." (Malaska ym., 1989, 44)

Tässä  kappaleessa  tarkoituksenani  on  aloittaa  aineistoni  ruotiminen  kuvailemalla  niitä

kaikille  haastatteluille  yhteisiä  piirteitä  ja  keskustelun  mahdollisia  reunaehtoja,  jotka

näkyivät  myös  sisällöissä.  Ideana  on  etsiä  vastausta  siihen,  oliko  keskustelu  viidennen
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voimalan  rakentamisesta  jollakin  lailla  erityinen  poliittinen  prosessi  maamme

mittakaavassa. Ja jos näin oli, miten erityisyys näkyi, tai mistä se johtui.

Ydinvoiman  poliittista  luonnetta  Suomessa  on  käsitelty  kirjalähteiden  pohjalta  jo

kappaleessa  kaksi.  Tässä  aiheeseen  otetaan  kuitenkin  aineistolähtöinen  ote  ja  katsotaan,

minkälaisia merkkejä "erityisyydestä" kansanedustajien puheissa ilmeni.

4.1.1 Ydinvoima on omantunnon kysymys

Kun täs ei ollut selkeetä hallitus–oppositio asetelmaa   että ei oo hallituksella valmista vastausta, et

painostetaan kaikki äänestämään puolesta   että tässä aika tasavertaisesti kaikki kansanedustajat oli

samalla viivalla  . (ME1)

 Eräs  selvä  kansanedustajien  ydinvoimapuheessa  esiin  nouseva  seikka  oli,  että  aihe  on

julistettu  eduskuntaryhmissä  omantunnon  kysymykseksi.  Tämä  tarkoittaa,  että  asiasta  ei

tehdä  eduskuntaryhmän  yhteistä  päätöstä,  vaan  yksittäinen  edustaja  saa  muodostaa

kantansa  itse,  mikä on  harvinaista  varsinkin  suuremmissa  ryhmissä.  Kun  jokin  kysymys

julistetaan  omantunnon  asiaksi,  himmenevät  niin  puolueiden  kuin  hallitus  ja

oppositioryhmienkin rajat. Uusia jännitekenttiä saattaa kuitenkin syntyä, esimerkiksi tässä

tapauksessa juuri ydinvoiman puoltajien ja vastustajien välille.

    aina  sillon,  kun  on  on  tämmöne  asia,  missämis  on  omatuntojuttu,      ihmiset  käy  tavallista

kovemmilla  kierroksilla  jostain  syyst,  et  sitte  ne  on  näköjän  aika  sydämen  asioi  sit,  et  kuka  on

puoleen, ja kuka on vastaan, niin hyvinkin voimakkaasti. (NE1)

Selvää on kuitenkin, että jo ydinvoiman julistaminen omantunnon kysymykseksi teki siitä

monin  tavoin  erityisen  ja  epätavallisen  aiheen  suomalaisella  poliittisella  kentällä.  Onkin

kiinnostavaa  pohtia,  minkälainen  merkki  itse  julistamistapahtuma  on.  Merkitäänkö  sillä

keskusteluja,  joissa  syystä  tai  toisesta  puhutaan  esimerkiksi  koko  suomalaisen

yhteiskunnan  tulevaisuudesta?  Antaako  julistus  legitimaation  sille,  että  aihe  voi  alkaa

paisua yli arkijärkisten raamiensa? Ja olisivatko ydinvoimakeskustelut yhtä kiihkeitä,  jos

niistä ei vallitsisi omantunnon kysymyksen periaatetta?
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4.1.2 Henkilökohtaista vastuuta, yhteisiä intressejä, jaettuja intohimoja

Täs  oli  hirvee  lataus  ja  sehän  nnäky  erikoisuus  siinä,  että  ainoon  kerran,  mmilloin  lienee  ollut

eduskunta viimeks täysilukuinen, me olimme kaikki siellä, kaikki kaksisataa kansanedustajaa. (ME2)

Ydinvoimaa  koskevan  mielikuvan  mukaan  siihen  liittyvät  hankkeet  ovat  omiaan

herättämään  laajalti kiinnostusta,  tunteita  ja  jopa  intohimoja. Tälle tuntumalle aineistosta

sai  selvää  vahvistusta.  Kansanedustajien  lisäksi  niin  median,  äänestäjien  kuin

intressitahojenkin kerrottiin olevan aiheesta kiinnostuneita  ja seuraavan prosessia tiiviisti.

Eri  tahojen  samanaikainen  aktivoituminen  olikin  omiaan  kiihdyttämään  prosessia,

käynnistämään erilaisia vastahankkeita ja lisäämään asian käsittelyä mediassa.

  mitä enemmän julkisuus seuraa mukana jotaki päätpäätöstä, niin sitä enemmän intohimoja herää

siihen asiaan myös niinku tässä laitoksessa, ja sitä laajemmin kansalaiset seuraa sitä keskustelua ...ja

kansalaiset  osallistuu  muutamiin  kysymyksiin  aina  kaudessa  aktiivisesti,  ja  tämä  oli  tämän  kauden

ehkä suurin aktiivisuuden osoitus  . (ME1)

Päätöksen  tekijänä  kansanedustaja  olikin  yksin,  mutta  tarkan  seurannan  ja  kovien

vaikutusyritysten  alaisena.  Moni  piti  ydinvoimakeskustelua  laajimpana  lobbauksen  ja

kansalaisosallistumisen  kysymyksenä  koko  vaalikaudella  1999–2003.  Tunnelma  tihentyi

varsinkin  keskustelun  loppumetreillä,  ja  päätöksen  ennakoimattomuus  piti  erityisesti

asiassa vaikuttamaan pyrkivät tahot jännityksessä. Lopulta eduskunnan tiukasti äänestämä

ja  edellisestä  vastaavasta  päätöksestä  poikkeava  kanta  sai  kansanedustajat  korostamaan

sen merkitystä:

  on täs nyt kuitenkin saanut tietyl tapaa aika historiallises jutus olla  . (NE2)

4.1.3 "Se on symbooli"

Ydinvoimapäätöksen  saama  laaja  huomio  sekä  siihen  liittyvien  mahdollisuuksien  ja

riskien kirjo asetti edustajat hankalaan asemaan. Päätös otettiin omantunnon kysymyksenä,

ja sen potentiaalisia  vaikutuksia  tutkittiin  laajasti. Moni ydinvoimakriittinen taho näkikin

lisärakentamishankkeen  kytkeytyvän  syvempiin  yhteiskunnan  kehittämisen  periaatteisiin
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ja  tulevaisuutta  koskeviin  vastuihin.  Kyse  ei  ollut  vain  lähivuosien  energiantarpeen

tyydyttämisestä.

  on kysymys semmosesta peruuttamattomasta jutusta, jossa on hyvin paljon arvovalintaa mukana. 

 lisäydinvoima on myöskin sellanen, koska siis... tää, että siis tuotetaan jätettä, joka on olemassa sit

satoja tuhansia vuosia, ni se on aika, aika pitkävaikutteinen päätös. (NE2)

Toisaalta myös jotkut ydinvoimahankkeen puolesta äänestäneet näkivät sen symboliarvon.

Ydinvoimassa oli kyse vahvasti latautuneesta merkistä, joka viittasi itseään huomattavasti

laajempiin kokonaisuuksiin.

  ydinvoimaratkaisu on symbooli niinkuin tällasesta... suuresta...voisko sanoa, ei ihan elämäntapa

valinnasta,  ja  niinkuin  mä  sanoin,  se  entinen  kriittinen  kantani  on  perustunu  juuri  se,  et  mä  olen

nähnyt  ydinvoiman  lisärakentamisen  ja  ydinvoiman  suuren  käytön  symbolisena  viestinä  niinkuin

tällasen länsimaisen hurlumheielämän jatkamiselle. (MJ4)

4.1.4 Paljon melua tyhjästä?

Kaikki  haastateltavat  eivät  kuitenkaan  lämmenneet  ajatukselle  ydinvoiman

symboliulottuvuudesta.  Erityisesti  monet  ydinvoiman  puolustajista  katsoivat,  että  laaja

keskustelu  edustaa  myrskyä  vesilasissa.  Moni  kritisoikin  sitä,  että  ydinvoiman

lisärakentamisesta  oli  tehty  niin  iso  numero  muun  muassa  julistamalla  se  omantunnon

kysymykseksi.  Ydinvoimaan  liitettyjen  riskien  katsottiin  perustuvan  pitkälti

vääristyneisiin mielikuviin ja turhiin pelkoihin. Hanketta koskeva asiantuntijatieto koettiin

parhaaksi tavaksi löytää ratkaisuja.

    tämä  asia  on  aika  lailla  tuommosta  luonnontieteellisteknillistä  tietoa  vaativaa,  ja  siitä  syystä

nämä  asiat  on  aika  hankalia  tietenkin  edeuskunnassa,  jossa  kansanedustajien  pohjatieto  perustuu

siihen,  mitä  he  ovat  koulussa,  korkeakoulussa  ja  yliopistossa  oppineet...  Se  on  hankala  asia

eduskunnassa käsiteltäväksi. (MJ1)

   då kan man ju säga att det finns starka drag av trosfrågor eller av tros uppfattning.   enligt min

mitt  sätt  att  se  på  saken  så  fanns  det  många  ogrundade  räddslor      till  exempel  frågan  om

slutsförvaringen av använde kärnbränsle. [SUOM.   voidaan sanoa, että tässä on vahvasti mukana

uskonkysymyksen  piirteitä      minun  näkökulmastani  katsottuna  näytti  liikkeellä  olevan  monia

perusteettomia pelkoja   esimerkiksi kysymys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta.](MJ2)
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4.1.5 Yhteenvetoa: keskustelun moniulotteisuus

Aineiston  pohjalta  piirtyvä  kuva  on,  että  ydinvoima  on  paitsi  hyvin  moniulotteinen

kysymys,  myös  selvästi  erityislaatuinen  teema  suomalaisella  poliittisella  kentällä.

Haastattelujen  pohjalta  voi  huomata,  että  energiamuoto  on  omiaan  virittämään

syvällisiäkin  kiistoja  suomalaisen  yhteiskunnan  kehittämisen  suunnasta,  vallasta,

ympäristösuhteesta ja uskosta teknologiaan. Samalla vaikuttaa myös siltä, että esimerkiksi

mediassa  usein  käytetyllä  kahden  tahon,  ydinvoiman  puolustajien  ja  vastustajien,

vastakkainasettelulla ei vielä pystytä kuvaamaan kovin syvällisesti ydinvoimakeskustelun

nykytilaa.  Dikotomiat  näyttäisivätkin  lähteneen  liikkeelle,  mikä  on  todennäköisesti

johtunut etenkin ydinvoimalle ilmastopolitiikassa pedatusta paikasta (Kyllönen, 2004, 52–

53).

   ydinvoimaratkaisu koetaan hyvin keskeisesti nimenomaan ympäristöpoliittisena  ratkaisuna, niin

niin  siinäsiinä  mielessä  ydinvoimakeskustelu  oli  erikoinen,  että  ympäristöpoliittisesti  ja

ympäristöperusteilla saatettiin puhua sekä puolesta että vastaan. (MJ4)

Edellä  esitetyn  pohjalta  voidaan  ajatella,  että  ydinvoimapäätöksissä  oli  kyse

selviytymiskertomuksista  tärkeän  haasteen  edessä.  Mikä  neuvoksi,  kun  oma  poliittinen

viiteryhmä  kääntyykin  ydinvoimakiistassa  omille  arvoille  vastakkaiseen  suuntaan?  Entä

miten arvioida  monin paikoin  monimutkaista  ja  ristiriitaistakin  tietoa? Mistä  löytää  reitti

vahvojen argumenttien lähteille?

Ydinvoimakysymyksen määrittely on koko selviytymistarinan juoni. Ei siis ole vain niin,

että  ydinvoiman  lisärakentamiseen  liittyvät  seikat  otettaisiin  annettuna,  minkä  jälkeen

omaa  mielipidettä  niihin  alettaisiin  pohtia,  vaan  omaan  ajatteluun  sopivaa  määrittelyä

rakennetaan  aktiivisesti.  Tämä  tapahtuu  tarjolla  olevan  tiedon  sekä  omien  asenteiden,

arvojen  ja  tietovarantojen  vastavuoroisessa  prosessissa.  Mielipiteen  muodostus  on  siis

subjektiivinen mutta vahvasti ympäröivästä yhteiskunnasta riippuvainen tapahtuma. Tästä

esimerkkinä  on  toisaalta  ydinvoiman  puolesta  ja  sitä  vastaan  esitettyjen  perusteluiden

heterogeenisyys,  toisaalta  tiettyjen  yleisten  diskurssien  levinneisyys.
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Päätöksentekoprosessit  ovat  selviytymistarinoita,  sillä  haastattelujen  pohjalta  voi  todeta,

että monilla oli tuskia hyvän hahmotuksen ja päätöksen löytämisessä.

4.2 Ydinvoimakeskustelun diskursiivinen kenttä

Tässä  kappaleessa  käydään  läpi  niitä  erilaisia  puhetapoja  tai  diskursseja,  joiden  kautta

viidennen  ydinvoimalan  rakentamista  haastatteluaineistossani  käsiteltiin.  Aineistoa

analysoidessani  olen  käyttänyt  apuna  kappaleessa  2.1.4  luotua  teoriakehikkoa  

yhteiskunnassa  vallitsevien  kehitysideoiden  jaottelua  yksinkertaiseen,  ekologiseen  ja

refleksiiviseen  modernisaatioon.  Tässä  yhteydessä  olen  kiinnittänyt  huomiota  muun

muassa seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisena valintana viidennen voimalan rakentamista

hieman syvemmällä tasolla pidettiin, energiapoliittisena, ympäristöpoliittisena vai kenties

symbolisena?  Miten  ydinvoiman  riskeihin  ja  modernissa  yhteiskunnassa  yleisesti

vallitseviin  ympäristöriskeihin  suhtauduttiin?  Minkälaisten  lääkkeiden,  esimerkiksi

teknologian kehityksen tai kulttuurin kritiikin, uskottiin tepsivän näiden ympäristöriskien

asettamaan haasteeseen?

Edellä  mainitut  kysymykset  ovat  sellaisia,  joihin  paneudutaan  etenkin  nyt  neljännessä

kappaleessa. Myöhemmin, kappaleessa viisi, haastatteluaineiston analyysiä syvennetään ja

pohditaan, miten kansanedustajat näkivät erilaisten toimijoiden roolit ja suhteellisen vallan

keskustelussa.  Miten  vahvasti  toisaalta  asiantuntijat,  toisaalta  erilaiset  yhteiskunnalliset

intressiryhmät saivat vaikuttaa päätökseen? Mikä oli kansalaisten rooli? Entä millä tavoin

kansanedustajat hahmottivat oman asemansa prosessissa?

Analyysistani  on  huomattava,  kuten  aiemminkin  olen  todennut,  että  siinä  ei  siis  katsota

aineistoa mahdollisimman paljain  silmin,  vaan  teoriakehikosta  johdetut kysymykset ovat

ohjanneet  analyysia.  Kehikon  valintaan  on  kuitenkin  päädytty  huolellisen  aineistoon

tutustumisen  jälkeen.  Teoria  ja  aineisto  ovat  siis  olleet  vuorovaikutteisessa  suhteessa  –

olkoonkin,  että  teorian  testaamisen  hyväksi  on  jouduttu  tekemään  myös  kompromisseja

aineistolähtöisyydessä.
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4.2.1 Minimoidut riskit ja taloudelliset hyödyt

"Eihän sitä tiedä, mitä riskejä pitkässä juoksussa"

Kyl  mun  mielestä  ydinvoimaan  liittyy  samanlaiset  riskit  kuin  oikeestaan  mihin  tahansa

energiantuotantomuotoon elikkä mikään ei oo niin varmaa kuin epävarma tai niin epävarmaa kuin

varma, et tota onhan ne tietysti, mistä on mahdollisuuksista puhuttu, et jos joku ydinturma sattuu tai

joku terrorihyökkäys sattuu tulemaan, mut se myös, minkä mä uskon, et meil on kokemusta Suomessa

ydinvoimasta  ja  niistä  laitoksista,  mitä  on  rakennettu  aikanaan,  niin  niidenkin  turvallisuutta  on

jatkuvasti  parannettu,  ja  must  tuntuu  et  mitään  muuta  voimalamuotoo  tai  energiantuotantomuotoo

meillä ei seurata yhtä tarkasti. (NJ2)

Kansanedustajien ydinvoimaa koskevista pohdinnoista oli helppo huomata, että ajatukset

voimalaonnettomuudesta  ja  esimerkiksi  ydinjätteen  loppusijoituksen  yhteydessä

vaanivasta  radioaktiivisen kulkeutuman  vaarasta olivat voimalapäätöksenteon olennainen

osa.  Sen  sijaan  aineistossa  ilmeni  huomattavaa  vaihtelua  siinä,  miten  keskeisenä

onnettomuusriskiä ydinvoimapäätöksessä pidettiin.

Aloitan  näiden  kantojen  erittelyn  pohtimalla  ensin,  löytyykö  aineistosta  vastakaikua

yksinkertaisen modernisaation ideoille. Jos ydinvoiman riskejä arvioi tästä näkökulmasta,

onnettomuus  ja  loppusäilytysriskin  tulisi  näyttäytyä  hyötyihin  nähden  marginaalisena,

asiantuntija  ja  insinöörivoimin  hallittavana  vaarana.  Riski  kyllä  tunnistetaan,  mutta  sen

merkitystä  ennemminkin  vähätellään  kuin  paisutellaan.  Tällöin  riski  saadaan  hallintaan

esimerkiksi  vertaamalla  ydinvoimalan  reaktorisydämen  sulamisen  todennäköisyyttä

muihin arkipäivän tai energiantuotannon riskeihin.

Aineistossani tästä yksinkertaisen modernisaation riskienhallintapuheesta löytyi runsaasti

esimerkkejä.  Näissä  puheenvuoroissa  ydinvoimasta  kertyneiden  kokemusten  katsottiin

olleen  pääosin  positiivisia.  Esimerkiksi  Tshernobylin  onnettomuus  julistettiin

erityistapaukseksi, joka ei voisi Suomen oloissa toistua. Luottamus länsimaiseen ja etenkin

kansalliseen teknologiaasiantuntemukseen näyttäytyi puheissa vahvana.

No, lähetään siitä, että Suomihan on ydinvoimasähkön käyttäjä ihan selkeesti tällä hetkellä   Ja mä

nään,  että      tämän  sukupolven  ydinvoimalat    .  Ne  on  kyllä,  niissä  riski  on  aika  minimaalinen

kuitenkaan  ydinydinonnettomuuteen.  Toki  terrorismi  on  osansa,  jota...  jolla  voi  olla  vaikutuksia,
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mutta   [s]anoisin, että nämä vanhat, puhutaan nyt vaikka Sosnovy Borista, ne on ympäristölle vielä

suursuurempia riskejä   et minun mielestä suurempi uhka on fossilisten polttoaineiden polttaminen.

(ME1)

Yksinkertaisen  modernisaation  riskipuheen  leimallisimpiin  piirteisiin  kuuluukin,  että

niissä  ydinvoiman  ongelmat  on  suhteutettu  kokonaiseen  nykyyhteiskunnan  riskien

kirjoon.  Mukaan  ovat  päässeet  niin  terroristit,  pienhiukkaspäästöt  kuin  vanha  tuttu  veli

venäläinen.  Kiinnostavaa  onkin,  että  näiden  riskipotentiaalien  maalaamisella  ei  ole

olosuhteita muuttavaa vaan olosuhteita säilyttävä potentiaali. Esimerkiksi yhdestä uudesta

ydinvoimalasta  muodostuvaa  teoreettista  lisäriskiä  ei  pyritä  torjumaan,  vaan  se

hyväksytään – päinvastoin – samaan pakettiin muiden nykyyhteiskunnan vaarojen kanssa.

Lisäydinvoiman  hyväksymistä  jotkut  perustelivatkin  sillä,  että  moniin  muihin  ihmisen

aiheuttamiin  riskeihin  verrattuna,  ydinvoiman  potentiaaliset  vaarat  on  saatu  hallintaan

hyvin. Tiukasti  suitsittu  ydinonnettomuusriski  näkyikin kirkkaana  tähtenä niiden  muiden

"modernien mörköjen" joukossa, joista suuri osa juoksentelee yhä vapaana.

    et  jos  puhutaan  esimerkiks  jäteongelmasta,  kun  ajatellaan  kuinka  paljon  meillä  on  maailmassa

kaikkea  muuta  jätettä,  siis  kaikkea  bakteereita,  viiruksia,  myrkkyjä,  sotaan,  tappamiseen  suoraan

tarkoitettuja ydinaseita niinkuin tälläkin hetkellä maailman peltivarastot täynnä, niin mä melmelkein

väittäisin, et näist on maailman kaikista myrkyistä ja vaaroista niin se menetelmä, minkä esimerkiks

Posiva on kehittäny tähän kallioon, ni   se on varmasti niinkun parhaiten jemmaan laitettu moska tai

skeida mitä meillä maailmassa on. (MJ4)

    Tshernobylkään  ei  aiheuttanut  mitään  kovin  suurta  onnettomuutta  muuta  kuin  psykoloogisen

efektin,  joka  on  aiheuttanut  valtavasti  sairauksia.  Todelliset  sairaudet  ovat  olleet  kuitenkin  aika

vaatimattomia verrattuna pienhiukkasten aiheuttamiin. (MJ1)

Riskien  suhteuttaminen  on  helppo  ymmärtää  luontevaksi  tavaksi  käsitellä  ydinvoiman

riskiä.  Säteilyn  vaaraahan  ei  ole  helppo  hahmottaa  tai  arvioida,  sillä  se  on  aistien

ulottumattomissa  oleva  ilmiö.  Riskin  suuruuden  arvioinnissa  onkin  turvauduttava

mittalaitteisiin  ja  asiantuntijaapuun.  Tämä  jättää  teknologian  paljon  vartijaksi,  jolloin

pelot  saattavat  alkaa  kasvaa  ja  kehittyä.  Jotkut  ydinvoiman  pitkäaikaiset  puolustajat

olivatkin  kehittäneet  tehokkaita  vertailukohtia,  joilla  ydinvoiman  epämääräisyys  saatiin

käsitettävään muotoon.
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  det är mycket lätt att lagra kärnkärnbränsle   tio år framåt egentegentligen det räcker med att

lagra den i en stor simbassäng. Där ryms Finlands elektricitetsbehov för många år framåt. [SUOM.

Ydinpolttoaineen  säilyttäminen  on  hyvin  helppoa      kymmenen  vuotta  eteenpäin  riittää,  kun  sitä

säilytetään  suuressa  uimaaltaassa.  Siihen  mahtuu  Suomen  energiantarve  moneksi  vuodeksi

eteenpäin.] (MJ2)

"Suurin hyötyhän on tietysti talous"

No sen suurin mahdollisuus on tietysti se, että me saadaan valtava voimalaitosyksikkö   niin sehän

on  suhteellisen  edullista,  edullista  totanii  voimaa,  ja  tässä  suurin  mahdollisuus  on  luonnollisesti,

jonka  poliittinen  päätöksentekijä  joutuu  tekemään,  että  siihen  ei  tarvitse  valtion  rahaa,  eli

elinkeinoelämä tekee tän investoinnin. (MJ2)

Ydinvoimasta  saatava  taloudellinen  hyöty  oli  myös  asia,  johon  haastattelemani

kansanedustajat ottivat kantaa yksinkertaisen modernisaation hengessä. Hyödyn katsottiin

usein  ilmenevän  edullisena  sähkönä,  jota  ydinvoimalassa  voidaan  tuottaa  suurella

mittakaavalla. Halvan sähkön tasaista ja massiivista lähdettä pidettiin etuna muun muassa

"kylmän maan" kotitalouksille, raskaalle teollisuudelle ja sähkön vientimarkkinoille.

Siis  tässä  ja  nyt  niin  tietenkin  se  see,  kunkunku  ne  ovat  kuitenkin  suhteellisen  häiriöttömiä,

tehokkaita, niin niin kyllähän se varmuus tässä ja nyt energian riittävyydestä, niinniin se on tietysti

positiivinen tekijä. (ME3)

No me päästään vientimarkkinoille myymään energiaa, et sehän on hyvä asia. Ja jos sit näin voidaan

taata, et meil on teol raskaal teollisuudella riittävästi edullista energiaa, niin sehän on hyvä. (NE1)

Taloushyötyjä  käsittelevän  puheen  taustalla  vaikutti  selvästi  myös  laajempi  ajatus

talouskasvun  kytköksistä  ydinvoimaan.  Onkin  loogista  ajatella,  että  kun  talouden

toimeliaisuutta  innostetaan kasvuun,  myös esimerkiksi  energian kulutus kasvaa. Suomen

kaltaisessa  energiaintensiivisen  teollisuuden  maassa  yhtälö  toimii  mahdollisesti  myös

toisin päin: kun halpaa energiaa tuupataan talouteen, sen toimeliaisuus lisääntyy.

Länsimaisessa  kulttuurissa  talouskasvulla  on  vahvasti  positiivinen  merkityspotentiaali.

Sen katsotaan usein  tuovan  mukanaan yleistä  hyvinvointia,  työpaikkoja  ja  vaurautta. Jos

heittäytyy  oikein  metaforiseksi,  voi  myös  ajatella,  että  sähkö  on  teollistuneen

yhteiskunnan  veri,  voimalaitokset  sydämiä  ja  sähköjohdot  suonia.  Tällöinhän  logiikkana
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on,  että  mitä  kiihkeämmin  verta  pumpataan  suoniin,  sitä  nopeammin  elimistö  toimii  ja

tuottaa  elintoimintoja.  Suuret  voimalaitokset  muodostavat  tässä  metaforisessa

ajattelutavassa yhden teollisuusyhteiskunnan tärkeimmistä osista.

On  tärkeää  ymmärtää,  että  erilaisilla  metaforilla  ja  mielikuvilla  teollisuusyhteiskunnan

sydämistä, kylmän maan kansasta  ja talouskasvun onnellisuutta tuottavasta vaikutuksesta

on  poliittisen  projektin  luonne.  Aineistosta  selkeimmin  tehtävissä  oleva  huomio  on

kuitenkin, että varsinaisen talouskasvuihmeen sijaan moni piti tärkeänä, että nyt olemassa

oleva energiantarpeen kasvu saa jatkua,  ja että sen tarpeet turvataan. Puheenvuorot olivat

siis  tässä  pikemminkin  nykytilanteen  ylläpitoa  kuin  muutosta  korostavia.  Kiinnostavaa

olikin, että kasvu tunnuttiin kokevan melkeinpä stabiiliksi tilaksi. Sen turvaaminen näytti

tarkoittavan nykyolojen säilyttämistä, ei suinkaan muutosta. Näin oli siitä huolimatta, että

kasvussa  kuitenkin  peruslogiikkansa  mukaan  on  kyse  määrän  muuttumisesta,

lisääntymisestä.  Etenkin  ydinvoiman  puolustuspuheissa  korostui  vahva  pysyvyyden  ja

sosiaalisen  vastuullisuuden  eetos.  Seuraavat  NJ2:n  haastattelun  otokset  ovat  tästä  hyvä

esimerkki:

Mä luulen,  et ne arvot  tässä päätöksen kohdassa  tuli  siit kokonaisuudesta,    et miks me tarvitaan

edullista sähköä, ja se luo sitä liikkumavaraa mun mielestä silloin yhteiskunnassa toteuttaa muunlai

siis  sijoittaa rahaa muualle päin, niinku nyt on puhuttu terveydenhuollosta ja monesta muusta, kun

yhteiskunnan e yhteiskunta ei joudu tukemaan tätä sähköntuotantomuotoa  .(NJ2)

4.2.2 Ilmastopolitiikkaa ydinvoimalla

Aineistossa  esiintyi  myös  runsaasti  puheenvuoroja,  joissa  etenkin  ilmastonmuutoksen

aiheuttamaan  ympäristöriskiin  suhtauduttiin  selvästi  yksinkertaisen  modernin  lähtökohtia

vakavammin.  Toisaalta  näissä  näkemyksissä  heijastuivat  myös  monet  samantapaiset

ajatuskuviot  kuin  yksinkertaisen  modernisaation  diskurssissa:  usko  asiantuntijoihin,

teknologiaan sekä talouskasvun tarpeellisuuteen

Mahdollisuuksia?  No  tietenkin  siitä  saadaan  sähköä  sekä  edullisesti  että  ympäristöystävällisesti.

Ydinvoiman  hinta  Suomessa,  kun  meillä  nämä  ydinvoimalat  on  niin  varmoja      niin  se  sähkö  on

halvempaa kuin hiilisähkö  , ja sitten kun se ei vielä aiheuta näitä ympäristöhaittoja  . (MJ1)
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Tyypillistä  monille  näistä  puheenvuoroista  olikin, että  niissä oli  voimakkaasti omaksuttu

ajatus  ydinvoiman  päästöttömyydestä.  Ydinvoima  nähtiin  ympäristöystävällisenä

energiamuotona,  sillä  atomin  halkeamisessa  ei  synny  hiilidioksidia  eikä

pienhiukkaspäästöjä  samoin  kuin  fossiilisten  energiamuotojen  poltossa.  Monet

katsoivatkin,  että  ydinvoiman  lisärakentaminen  on  uskottavin  vaihtoehto,  mikäli

kansainvälisiin  hiilidioksidipäästöjen  vähennystavoitteisiin  aiotaan  päästä  määräaikaan

mennessä. Maailma oli muuttunut sitten vuoden 1993 ydinvoimakeskustelun.

Aika paljonkin varmaan [vaikutti ilmastoargumentin mukanaolo,]   että ei puhuttu pelkästään siitä,

että  miten  saatais  sähköä  enemmän,  vaan  puhuttiin  myös  paljon  globaalimmasta  asiasta  just

kasvihuonepäästöt, ja miten me osallistutaan tähän,   et kyl se on tuonu siis semmosen sitä kautta

todella uuden argumentin varmaan siihen yhdeksänkytkolme keskusteluihin  . (NJ2)

Kahden tason kompromissi

Kyllösen  (2004,  52–53)  mukaan  kaksi  merkittävää  tapahtumaa  tämänkertaisen

ydinvoimapäätöksen  taustalla  olivat  toisaalta  ilmastonmuutoksen  nousu  aikamme

merkittävimmäksi  ympäristöongelmaksi,  toisaalta  ydinvoiman  onnistunut  markkinointi

ilmastonmuutosta torjuvana tekniikkana.

Diskursiivisesti  näkemys  ydinvoiman  ilmastohyödyistä  onkin  kiinnostava,  sillä  se  tuo

toisen  (suur)riskin  ydinvoimakeskustelun  piiriin.  Asetelma  muuttuu  selvästi:  sen  sijaan,

että pohdittaisiin, otetaanko ydinvoiman käytössä tulevaisuuden riski taloudellisen hyvän

toivossa, voidaankin miettiä, onko  ilmastonmuutoksen paheneminen  suurempi uhka kuin

ydinvoimaan  liittyvät  ongelmat.  Ydinvoiman  riski  muuttuu  suhteelliseksi.  Lisäksi  kun

ilmastonmuutoksen  uhan  ennustamiseen  ja  etenkin  sen  torjumiseen  liittyy  vielä  suuria

epävarmuuksia,  ydinvoimalat  moninkertaisine  turvallisuusjärjestelmineen  alkavat  ehkä

vaikuttaa vähemmän uhkaavilta. Tärkeää on myös, kuten Järvelän  ja Wileniuksen (1996,

48–52)  tuloksista  selviää,  että  ympäristövaikuttajien  puheissa  ilmastonmuutos näyttäytyi

ykkösluokan riskinä, kun taas ydinvoiman riskit olivat hierarkiassa selvästi kakkostilalla.

Tällaisessa  tilanteessa  ydinvoimasta  saattaa  muodostua  kompromissi,  pienempi  paha,

jonka  riskit  ovat  olemassa  mutta  selvästi  hallitummassa  muodossa  kuin

ilmastonmuutoksen ongelmat.
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   jos ympäristön kannalta katsotaan, niin toimivana prosessinahan se [ydinvoimahan] on, sehän on

yks  puhtaimpia  prosesseja,  jos  katsotaan  vaan  tätä  tilannetta,  millon  sitä  tuotetaan,  ja  jätetään

huomioimatta uraanin hankinnat ja siihen liittyvät ongelmat (hehheh)   se on oikeestaan (huokaus)

monestakin näkökulmasta hyvä   . (ME4)

Kun  puhutaan  ilmastoargumentin  vaikutuksesta  vuosien  2000–2002

ydinvoimakeskusteluun, onkin syytä huomioida, että ydinvoiman ilmastovaikutukset eivät

olleet  tuolloin  ensimmäistä  kertaa  esillä.  Eroa  oli  kuitenkin  siinä,  miten  tosissaan

ilmastopolitiikka  jouduttiin  nyt  ottamaan.  Esimerkiksi  vuonna  1993  kansainvälisessä

ilmastopolitiikassa  oltiin  vasta  alkumetreillä,  kun  taas  vuonna  2002  oli  edetty

keskusteluun  siitä,  miten  ja  millä  hinnalla  Suomen  sopimat  päästövähennykset

käytännössä toteutetaan. (Tirkkonen, 2000, 131)

Ajatus  ilmastonmuutoksen  torjumisesta  ydinvoimalla  edellyttää  kuitenkin  tiettyjä

taustaoletuksia. Ajatusketjun pohjalla on ensinnäkin oltava näkemys siitä, että tekniikalla

voidaan  ylipäänsä  ratkaista  tekniseen  edistykseen  perustuvan  elämänmenon  tuottamia

riskejä.  Myös  lisäenergian  tarve  sekä  usko  länsimaiseen  ja  erityisesti  kotimaiseen

teknologiaosaamiseen  vilahtelivat  monissa  puheenvuoroissa  argumentoinnin  taustalla.

Samalla  ei  voinut  kuitenkaan  välttyä  tietyltä  vaihtoehdottomuuden  mielikuvalta.

Ydinvoima  näyttäytyi  eräänlaisena  kompromissina  sekä  ympäristön  kannalta  että

saavutettujen taloudellisten etujen säilyttämisessä.

    tietenkin  varmaan  sitten  tää  ihan  tää  faktatieto  ja  arviointi  meidän  energiantarpeesta,      kun

ilmastostrategiaa  sitten  mietittiin    ,  että  ei  saa  kesämökkejä  enää  lämmittää  sähköllä  tai  pitää

peruslämpöjä  päällä  tai  otetaan  työmatkojen  verovähennysoikeudet,  kun  jos  ei  jos  ei  pystytä

tekemään  ilmailmastokaasu,  kasvihuonekaasusäästöjä  energian  tuotannossa,  niin  sitä  kovempi

paine  kohdistuu  sitten  yhdyskuntapäästöjen  vähentämiseen  ja  liikennepäästöjen  vähentämiseen,

elikkä  silloin  tulee  eteen  se,  että  millä  tavalla  rajoittaa  sitten  suoraa  ohjauskeinoilla  esimerkiksi

yksityisautoilua. (MJ4)

Yhteenvetona  voikin  todeta,  että  viidennestä  voimalasta  leivottiin  vuosien  2000–2002

keskustelussa houkutteleva kakku: Yhtäältä ydinvoimaan perinteisesti liitetyt haitat voitiin

ehkä  unohtaa  "kakkosluokan  riskeinä"  takaalalle.  Toisaalta  ydinvoima  pystyi  kuitenkin

säilyttämään  taloudellisen  vetovoimaisuutensa,  ja  se  näyttäytyikin  näin  monipuolisesti

kiinnostavana vaihtoehtona. Tarvittiin vain uskoa länsimaisen teknologian toimintaan
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Pitäisikö  tulevaisuuden  energiantuotanto  siis  perustaa  kokonaan  ydinvoimalle?

Kiinnostavaa  kyllä,  kaikista  ydinvoiman  puoltopuheista  huolimatta  tämä  ei  saanut  aivan

varauksetonta kannatusta. Ydinvoimaa ajateltiin siis jotenkin "periaatteessa puhtaampana"

mutta  "ei  aivan  puhtaana".  Tulevaisuuden  toivottavampana  vaihtoehtona  moni  pitikin

uusiutuvia  energialähteitä,  joiden  laajamittaiseen  käyttöön  ei  kuitenkaan  vielä  uskottu.

Ydinvoimaa tarvittiin nyt "kuilun yli hyppäämiseen".

    että  oltais  tehty  tietoisesti  päätös  tällaisesta  kuilun  yli  hyppäämisestä    ,  että  hyväksytään  se

vaikkapa kahdenkymmenen vuoden tähtäimellä, mut samalla sitten hyvin voimakkaasti sitoudutaan, et

se  on  vaan  se  kuilun  yli  hyppääminen,  elikkä  sitten  kun  uus  teknologia  ja  paremmat  vaihtoehdot

mahdollistaa  sen,  niin  sitouduttais  myöskin  sitten  luopumiseen,  vaikvaikkapa  luopumiseen

pitemmällä aikavälillä. (MJ4)

Osa  kansanedustajista  halusi  siis  loikata  uuteen  aikaan.  Mutta  mistä  "aidosti  puhtaassa"

energiatulevaisuudessa olisikaan kyse?  Vaihtoehtoisia energiatulevaisuuksia tarkastellaan

seuraavissa kappaleissa. Niitä ennen on kuitenkin hyvä palata tässä tutkielmassa aiemmin

käsiteltyihin yhteiskunnan kehittämisen idoihin, kolmijakoon yksinkertaisen, ekologisen ja

refleksiivisen modernisaation välillä.

Ekologisen modernisaation uudet tulkinnat

Mitä  laajempaa  kehitysideaa  ilmastonmuutoksen  torjuminen  ydinvoimalla  edustaa?

Kappaleen  2.1.4.  kehikkoa  tarkastelemalla  huomataan,  että  tässä  esitetyt  perusideat  –

ympäristöriskien  torjuminen  sekä  niihin  puuttuminen  tekniikan  keinoin  valtasuhteita  ja

talouskasvua  horjuttamatta  –  ovat  annetuista  vaihtoehdoista  lähinnä  ekologisen

modernisaation  ajatussuuntaa.  Myös  ajatukset  positiivisesta  summapelistä  talouden  ja

ekologian  välillä  sekä  valtion  väistymisestä  pois  yritysten  tieltä  ovat  keskeisiä

ekologisessa modernisaatiossa (Tirkkonen, 2000, 29, 45–47). Tietyillä reunaehdoilla nämä

määreet  sopivat  tapaan,  jollaisena  viides  ydinvoimala  nyt  tässä  kappaleessa  esitetyissä

puheenvuoroissa  nähtiin.    Onhan  kyse  nimenomaan  yksityisen  sektorin  rahoittamasta

hankkeesta,  jonka  ajateltiin  paitsi  vähentävän  hiilidioksidipäästöjä  myös  tukevan

talouskasvua.
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Ydinvoiman aiempaa, Tshernobylin onnettomuuden jälkeistä imagoa ajatellen tuntuu ehkä

oudolta  nähdä  se  yhtäkkiä  ympäristöystävällisen  kehityssuunnan  välineenä.  Esimerkiksi

Kyllösen  (2004,  53–54)  mukaan  ympäristöriskien  kannalta  ydinvoima  ei  ole  usein

näyttäytynyt  myönteisenä  vaihtoehtona.  En  haluakaan  tässä  argumentoida  sen  puolesta,

että ydinvoiman ympäristöongelmat olisi nyt aidosti ratkaistu. En edes ota kantaa siihen,

voidaanko ydinvoimalla todella torjua  ilmastonmuutosta vai ei. Analyysissani onkin kyse

vain kansanedustajien puheen tulkinnasta, jolloin olennaista ei ole selvittää haastateltavien

väitteiden  todenperäisyyttä  vaan  ymmärtää  niiden  logiikaa,  taustoja  ja  kytköksiä

laajempiin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin.

Tässä yhteydessä väitteeni onkin yksinkertaisesti se, että haastatteluaineistostani päätellen

ydinvoima  on  nyt  murtautunut  ulos  yksinkertaisen  modernin  kehitysideaaleista  ja

pesiytynyt  uusille  tulevaisuuskuvien  kentille.  Ydinvoima  ymmärretään  nyt

ympäristöystävällisemmäksi kuin  vielä  vuonna 1993,  mikä perustuu  osaltaan  ekologisen

modernisaation  diskurssissa  markkinoiduille  tavoille  ymmärtää  ongelmaa:  kyse  on

luottamuksesta  tekniikkaan  ja  talouskasvuun,  mikä  poikkeaa  selvästi  perinteisestä

riskiyhteiskuntapuheesta  ja  refleksiivisen  modernisaation  mukaisesta  tavasta  tarkastella

asiaa. Kyseessä on kuitenkin vain tilanneanalyysi, ja on vaikea sanoa, miten pysyvä, päälle

liimattu tai potentiaalisesti myös muille aloille leviävä muutos on kyseessä.

Tärkeä  kritiikki  omaa  johtopäätöstäni  kohtaan  on  toisaalta  kysymys  siitä,  eikö  tässä

kappaleessa  tarkasteltua  ydinvoimapuhetta  voisi  yhtä  hyvin  pitää  yksinkertaisen

modernisaation  logiikan  mukaisena.  Eikö  modernismi  ole  aina  pitänyt  itseään  myös

ympäristöystävällisenä? Entä miten harhaoppisesti ekologista modernisaatiota pitää oikein

tulkita,  jotta  voidaan  väittää,  että  pelkkä  lisäydinvoiman  rakentaminen  olisi  siinä

tarkoitettua ympäristön kannalta kestävää rakenteellista politiikkaa?

Omassa  ajattelussani  lähdetään  kuitenkin  siitä,  että  vaikka  yksinkertainen  modernisaatio

olisikin  uskonut  olevansa  hyväksi  myös  ympäristölle,  se  on  ollut  uskossaan  naiivi.

Modernin  teollisuusyhteiskunnan  aiheuttamiin  ongelmiinhan  havahduttiin  länsimaiden

"ympäristöherätyksen"  myötä,  ja  syntynyt  tilanne  ja  sen  ratkaisumallit  on  teoretisoitu

muun  muassa  refleksiivisen  ja  ekologisen  modernisaation  kaltaisiin  rakennelmiin.  Tässä

kehityksessä yksinkertaiselle modernisaatiolle on jäänyt vanhassa pitäytymisen rooli.
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Kun  sosiologit  ovat  kehitelleet  mallejaan,  käytännön  politiikassa  on  ryhdytty  töihin.

Toimet  esimerkiksi  tehokkaan  ilmastopolitiikan  aikaansaamiseksi  ovat  monien  mielestä

olleet  riittämättömiä.  Samalla  kuitenkin  tulkitsen,  että  pelkkä  yhteiskunnan  rakenteisiin

puuttuvan  ilmastostrategian  laatiminen  on  merkki  askeleesta  yksinkertaisesta

modernisaatiosta  kohti  ekologista  modernisaatiota.  Omassa  käsitteistössäni  ekologista

modernisaatiota onkin kaikki sellainen kehitys, jossa ympäristöasioiden katsotaan vaativan

edes hiukan piipunpääpuhdistusta rakenteellisempia toimia.

Minimikriteereinä ovat siis:  (1) Ympäristökysymysten ainakin sanotaan olevan vakavasti

otettavia  ja  vaativan  rakenteellisia  toimia.  (2)  Ollaan  valmiita  ryhtymään  töihin

ympäristöriskien  ratkaisemiseksi,  vaikka  nämä  toimet  eivät  sitten  olisikaan  kovin

vaikuttavia  tai  vaatisi  esimerkiksi  suuria  uhrauksia  yhteiskunnalta.  (3)

Ympäristökysymyksen  ratkaisun  uskotaan  olevan  mahdollista  talouskasvua  ja

valtarakenteista heiluttamatta.

Minimikriteereitä  täydentäviä  määreitä  ovat  taas  muut  ekologisen  modernisaation

teoriassa  kehitetyt  ajatukset  muun  muassa  tiedepohjan  laajentamisesta,  valtion

koordinaattoriaseman  kuihtumisesta  ja  vastaasiantuntijoiden  noususta.  Ekologinen

modernisaatio kattaakin tämän tulkinnan mukaan laajan spektrin erilaisia hankkeita, joiden

kriteerit ovat vaihtelevassa määrin tiukkoja.

On  vaikea  sanoa,  onko  oma  ekologisen  modernisaation  tulkintani  niin  kiero,  ettei

tarkoittamaani  diskurssia  oikeastaan  voisi  kutsua  sillä  nimellä.  Olen  kuitenkin  halunnut

ottaa  tässä  sen  riskin,  sillä,  kuten  sanottu,  vakiintunutta  käsitteistöä  käyttämällä

tutkielmani kytkeytyy paremmin aiempaan aihetta koskevaan keskusteluun.

Lisäksi  syntyneellä  diskurssirakenteella  on  saattanut  olla  myös  konkreettisia  poliittisia

seurauksia: ympäristön ystäviksi itsensä identifioivat tahot ovat nyt voineet liikkua uusiin,

mahdollisesti  kokonaisedullisempiin  asemiin  keskustelun  kentällä.  Tällainen  muutos  on

ollut  mahdollinen  vuoteen  1993  verrattuna,  sillä  vaikka  ympäristöasiat  olisivat  olleet

silloin – ja jo ydinvoiman alkuaikoina – esillä, monet haastateltavista olivat nyt kokeneet,

että tilanne 2000–2002 keskustelussa oli  ympäristöriskien osalta monisyisempi. Uudessa

tilanteessa  ydinvoiman  ilmastohyötyihin  tukeutuvat  ovat  voineet  erottautua  uusiutuvien

energiamuotojen  suurempiin  ympäristöhyötyihin  uskovista.  Erityisen  suuri  kuilu  on
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kuitenkin  todennäköisesti  revennyt  ydinvoimamyönteisten  ympäristönsuojelijoiden  ja

modernin  projektin  kriitikoiden  väliin.  Tässä  kyseessä  saattaa  olla  monin  paikoin

kuitenkin  vanha  kuilu,  sillä  liikettä  ei  ole  tapahtunut  vain  ympäristöriskeistä

huolestuneiden vaan myös ensisijaisesti taloudesta kiinnostuneiden tahojen piirissä. Uuden

kehityksen  myötä  ympäristöpuhe  on  muuttunut  aiempaa  houkuttelevemmiksi  myös  sitä

aiemmin ehkä hyljeksineille tahoille.

Tilanne  on  tarkoittanut  ekologisen  modernisaation  kannattajien  jakautumista  kahteen

ryhmään:  ydinvoiman  puolustajiin  ja  vastustajiin.  Myös  koko  keskustelun  ydin  on  ehkä

siirtynyt ekologisen modernisaation kompromissitilaan. Jos näin on käynyt, keskustelussa

ei  ole  ollut  tarpeen  puhua  siitä,  pitääkö  ympäristöriskit  ottaa  vakavasti,  tai  siitä,  pitääkö

talouden  kasvaa.  Nyt  tavoitteista  molemmat  asetettaisiin  ilman  muuta  lähtökohdaksi,  ja

ratkaisu  syntyisi  kyseiset  kriteerit  täyttävien  vaihtoehtojen  välillä.  Seuraavaksi

perehdytäänkin tarkemmin ekologisen modernisaation toiseen tulkintaan, jossa keskeisellä

sijalla on ympäristöongelmiin puuttuminen uusiutuvien energiamuotojen avulla.

4.2.3 Rakenteellinen muutos uusiutuvilla

  tota ydinydinenergiaaki tos melkeen kolkyt vuotta sitä on lobattu niin, varmaan se on jarruttanu

kaikkee muuta innovatiivisuutta, ainakin niitten rahotusta, että ei oo kannattanu satsata, kun on ollu

epävarmaa, et miten tää ratkastaan tää meijän energian tarve. (NE1)

Uusiutuvien  energiamuotojen  edistämistä  talouskasvun  ohella  ajava  puhe  oli  monin

paikoin  sukua  ydinvoimaa  ympäristösyistä  ajaville  näkökannoille.  Ajatukset

asiantuntijatiedon  merkityksestä,  teknologian  mahdollisuuksista  ja  talouden  kasvusta

olivat  pitkälti  samoja  kuin  edellä  esitetyissä  diskursseissa.  Kritiikki  kohdistui  kuitenkin

ydinvoiman  hyötyihin.  Onko  kyseessä  sittenkään  taloudellisesti  kannattava  investointi?

Miltä Suomen  hanke näyttää kansainvälisestä  perspektiivistä  katsottuna?  Miksi panostaa

ydinvoimaan, kun uusiutuvilla energiamuodoilla sähköä voitaisiin tuottaa ilman vastaavia

riskejä?

Esimerkiksi ydinvoiman ympäristöhyötyjä ei siis kaikissa näissä puheenvuoroissa torjuttu

kokonaan,  mutta  niiden  katsottiin  jäävän  kakkoseksi  uusiutuvien  etuihin  verrattuna.
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Suomen  ydinvoimahanke  nähtiinkin  ennen  kaikkea  vanhentuneena,  potentiaalisesti

kalliina  ja  seurannaisvaikutusten  kautta  ongelmallisena  ympäristölle.    Alla  muutamia

esimerkkejä hyötyjen kyseenalaistuksista:

  iso  riski on se niinku poliittinen riski, et jos uusi ydinvoimala ei pyörikään  kuuttakymment vuotta,

et jos tulee vaik hallitus ja päättää, et ajetaan ydinvoima alas. Niin silloin se ei ollut edullist   Ja

sitten  mää  kattelisin  jotain  työllisyyspuolta,  et  eihän  ydinvoima  sinänsä  työllistä  muuta  kuin

rakennusvaiheessa, et muutoin mää ymmärsin, et kun meil valmistuu uus ydinvoimala, niin meil tulee

olemaan sen valmistumisesta kymmenen vuotta ylikapasiteettia energian tuotannossa, mikä tarkoittaa

sitä, että se kilpailee muut toimijat pois, eli työpaikat vähenee  . (NE1)

  tässähän on energiaratkaisun näistä mahdollisista haitoistakin, et kun ydinvoimalaitokset tehdään,

niin siinähän  joudutaan varavoimalakapasiteettia  rakentaa niin paljon rinnalle,  että sen  luonnehan

tietysti on ongelmallinen, siinä on paljon kivihiiltä käytetään, joka on sitten ympäristöä saastuttava  

. (ME2)

Eräs  tapa  horjuttaa  ydinvoiman  hyötypuheita  olikin  verrata  suomalaisia

lisärakentamishaluja  kansainväliseen  tilanteeseen.  Tällöin  teknisen  argumentoinnin

vaikeus voitiin kiertää toteamalla yksinkertaisesti, missä joukossa Suomi kansainvälisessä

vertailussa seisoo. Esimerkiksi vanhoista EU15maista vain Ranskassa ja IsoBritanniassa

ydinvoiman  lisärakentaminen  voisi  tulla kyseeseen. Tulisiko Suomesta  nyt  ydinvoimala

tekniikan  näyteikkuna  maailmalle?  Leviäisikö  ajatus  siitä,  että  "kyllä  meilläkin  kun

Suomessa".  Ylipäänsä:  Jos  muissa  maissa  on  todettu,  ettei  ydinvoima  syystä  tai  toisesta

kannata, miksi tilanne olisi Suomessa niin erilainen?

Et se tuntuu oudolta, että Suomi voi  sitten samanaikaisesti ...ainoana Euroopan unionin maana, jos

kaksi  ydinasevaltaa  Englanti  ja  Ranska  jätetään  pois,  niin  tehdä  lisä...ydinvoimaan  liittyviä

lisäämispäätöksiä.      Ni  se  kehys  oli  minusta  huono  ja  se  liitty  nimenomaan  tähän  pidemmän

jännevälin energiapolitiikan kehittämiseen. (ME2)

Kansainvälisiä kehityskulkuja  ja tekniikan edistystä seurattuaan osa päätyikin toteamaan,

että  ydinvoima  on  vanhentunutta.  Ydinvoiman  riskiä  ei  ollut  pakko  hyväksyä,  sillä

vaihtoehtoja  löytyi. Hankalalle väittelylle  voitiin panna hyväksyttävä piste. Toisaalta osa

näki,  että  tekniikan  kehitys  saattaisi  tuoda  uutta  potkua  myös  ydinvoimalle.  Mikäli

teknologia  ratkaisisi  siihen  vanhastaan  liitetyt  riskit,  ydinvoimasta  voisi  tulla  taas

potentiaalinen vaihtoehto.
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No  tietenkin  se  voi  muuttua    .  Tekniikka kehittyy,  välineet  parantuu, kaikki  menee eteenpäin, että

voihan  olla,  että  esimerkiksi  mulla  yksittäisenä  asiana  suurin  asia,      niin  oli  nimenomaan  tämä

jälkikäsittely,  ja sitten sen ongelman hoitaminen, niin sehän voi olla, et  siihen löytyy  joku ratkaisu,

jota ei nyt vaan tiedetä, ja sehän on jo niin kova muutos siihen koko keskusteluun  . (ME4)

Jos  palaa  taas  yhteiskunnan  kehityssuuntien  kolmijakoon  (Ks.  kappale  2.1.4),  on

uusiutuvien  energiamuotojen  edistämispuheissa  kyse  ekologisen  modernisaation

tyyppiesimerkistä.  Asiantuntijalähtöisyys  ja  teknologiausko  ovat  entisellään,  mutta

energiantuotannon  uudistamisessa  pyritään  selvemmin  rakennemuutokseen  kuin

ydinvoimavaihtoehdossa. Esimerkiksi energian säästöön,  tuulivoimaan  ja  bioenergian eri

muotoihin  perustuvassa  strategiassa  energian  tuotannosta  tulisi  hajautetumpaa,

käsinkosketeltavampaa  ja  ehkä  –  verrattuna  "lähes  puhtaan"  imagon  ydinvoimaan  –

mielikuvan kannalta "aidosti puhdasta".

Kuten  jo  edellisessä  kappaleessa  totesin,  en  ota  tässä  analyysissa  kantaa  siihen,  ovatko

uusiutuvat  energialähteet  todella  ydinvoimaa  ympäristöystävällisempiä.  Haastateltavien

piirissä  vallinneiden  mielikuvien  tasolla  näyttäisi  kuitenkin  siltä,  että  jonkinlainen

"puhtauden" ero on ollut merkittävin ekologisen modernisaation ydinvoima ja uusiutuvat

energialähteet  vaihtoehtoja  erottava  tekijä.  Esimerkiksi  Kojon  (2004,  253)  mukaan

likainen–puhdas  onkin  Suomessa  eräs  keskeinen  jaottelu,  jonka  kautta

sähköntuotantomuotojen  mielikuvia  luodaan.  Valitettavasti  paljon  tätä  syvemmälle  ei

uusiutuvien  energiatulevaisuuksien  hahmottelussa  aineistoni  pohjalta  päästy.

Haastatteluissa  puhe  oli  nimittäin  vahvasti  sidoksissa  ydinvoimaan,  eikä  ydinvoiman

lisärakentamisen  vaihtoehtoja käyty  välttämättä kovinkaan  yksityiskohtaisesti  läpi. Tämä

piirre  näkyy  selvästi  myös  seuraavassa  kappaleessa,  jossa  ydinvoiman  lisärakentamisen

vaihtoehdoksi tarjotaan erityisesti kulttuurin muutosta.

4.2.4 Modernin projektin kritiikki

Kansanedustajien haastatteluissa ydinvoima viritti myös voimakkaita yhteiskunnan yleisiä

valtarakenteita  ja  tavoitteita  kritisoivia  puheenvuoroja.  Näissä  haastateltavat  ottivat

etäisyyttä ennen kaikkea yksinkertaisen, mutta myös ekologisen modernisaation kenttään

kuuluviin  näkemyksiin  ja  esittivät  niistä  kriittisiä  huomioita.  Kritiikki  kohdistui  ennen
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kaikkea  sitä  kohtaan,  miten  vakavasti,  tai  pikemminkin  keveästi,  ydinvoiman

ympäristöriskeihin  suhtauduttiin  sekä  myös  siihen,  miten  vahvasti  teknologian  ja

asiantuntijatiedon annettiin ohjailla kokonaisuutta.

Kyseisen puhetavan voikin ajatella olevan sukua Beckin (mm. 1990, 1995) refleksiivisen

modernisaation  teorialle,  sillä  kyseisessä  ajattelutavassa  ympäristöriskeillä  ymmärretään

olevan  syvästi  yhteiskuntaa  muuttavia  vaikutuksia.  Kuten  Beck  (1990,  224–225)  toteaa,

suuruhat  muodostuvat  yhteiskunnan  itsensä  kohtaamisen  muodoiksi,  mikä  puolestaan

virittää  tietoisuuden  muutoksen  tarpeesta.  Teoria  asettaa  kyseenalaiseksi  modernin

asiantuntijuuden,  teknologian  ja  kasvun  huuman  sekä  kuuluttaa  niiden  tilalle  uudelleen

määriteltyä vastuuta ja varovaisuusperiaatetta.

Seuraavaksi  erittelen  näitä  kyseenalaistusten  paikkoja  kahdesta  eri  näkökulmasta,  joista

toinen pureutuu siihen, miten ydinvoima ilmentää modernin projektin ongelmia. Toisessa

taas  käsitellään  ydinvoiman  laajempaa  symboliarvoa.  Refleksiivisen  modernisaation

diskurssiin  liittyvää  asiantuntijavallan  kritiikkiä  käsittelen  lähemmin  viidennessä

kappaleessa.

Ydinvoiman ongelmat modernin logiikan ongelmina

Ne liittyvät ylisukupolvisessa katsannossa, että me emme koskaan tiedä, mitämitä katastrooffeja siitä

voi  seurata,  jos  joitakin päästöjä  taikka  onnettomuuksia,  terroriiskuja  tapahtuu. Ja ylpäätään kun

asioita katsotaan tuhansia vuosia tai satojakin vuosia eteenpäin, ne ovat tuntemattomia riskejä, mutta

toteutuessaan voivat olla sitten katastrofaalisia. Ne ovat  siis eettisiä luonteeltaan nämä kysymykset,

kun siinä on kyse siis sukupolvista jaja asioita asioita, joista ei voi itse kantaa vastuuta. (ME3)

Aineistoni  perusteella  syntynyt  vaikutelma  on,  että  kaikkein  yleisin  tapa  kritisoida

ydinvoimaa  on  puhua  sen  hyödyntämisen  mahdollisista  negatiivisista

ympäristövaikutuksista. Monien mieliin vahvasti syntyneenä taustaoletuksena oli, että jos

ydinvoimalaonnetomuus  sattuisi,  se  aiheuttaisi  laajaa  tuhoa  ympäristölle  ja  terveydelle.

Toinen  yleisesti  esiintyvä  huoli  oli,  että  etenkin  ydinjätteen  loppusijoituksessa  tuleville

sukupolville  aiheutetaan  riski,  jolloin  nyt  saatu  hyöty  siirtyy  jälkipolvien  maksettavaksi.

Tällöin  käytännössä  ratkaistavaksi  kysymykseksi  muodostuu:  Voidaanko  riski  kuitenkin
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ottaa,  jos se tuottaa taloudellista hyvää  ja mahdollisia ympäristöhyötyjä  jossakin toisessa

yhteydessä?

Refleksiivisen  modernisaation  diskurssissa  kysymystä  ei  kuitenkaan  tarkastella  sen

pohjalta,  kumpi  on  suurempi    haitta  vai  hyöty.  Sen  sijaan  kysytään:  Onko  riski

hyväksyttävä?  Ja  toisaalta  syvemmällä  tasolla:  Voiko  sellaisen  yhteiskunnan

rationaliteettiin  ja  logiikkaan  luottaa,  joka  tuottaa  itseään  vaarantavia  riskejä?  Etenkin

yksinkertaiselle  modernisaatiolle  tyypillinen  usko  tekniikkaan  ja  asiantuntemukseen

joutuu  tässä  tulilinjalle,  sillä  laskelmoitujen  riskien  myötä  tieteellinen  rationaalisuus

kumoutuu. Kun  riskien  rajaaminen  ja  vastuun kantaminen  todetaan  mahdottomaksi,  eikä

tekniikan  avulla  voi  muuta  kuin  minimoida  vaaroja,  joudutaan  kohdakkain

riskiyhteiskunnan  mekaniikan  kanssa.  Kun  ymmärretään,  että  kyseessä  on  mahdollisuus

yhteiskunnan  muuttamiseen,  päästään  kohti  refleksiivistä  modernisaatiota.  (Beck,  1990,

17–18, 27–28, 103)

   mä en yhtään epäile sillai, etteikö nää erilaiset mallit  ja  todennäköisyyslaskelmat, mitä on tehty

reaktoriturvallisuudesta,  ettei  ne  ois  kauheen  hienoja,  mut  kun  kuitenkin  koko  ajan  sitten  tulee

tämmösiä haavereita ja ”vähältä piti” tilanteita, niin se juttu on täysin ennakoimaton   . (NE2)

Kuten  jo  edellisessä  kappaleessa  tuotiin  esiin,  haastatteluaineistoni  ydinvoimakriittiset

diskurssit näyttäytyvät lähinnä epävarmuutta ja arvostelua sisältävinä puheina, ei niinkään

positiivisten  mahdollisuuksien  maalailuna. Tämä  tekee eri diskursseita  hieman eri  tavoin

ilmeneviä  ja  osittain  yksiulotteisiakin.  Toisaalta  tämä  aineiston  keräämisvaiheessa  tehty

rajaus  ehkä  myös  edistää  selkeyttä  ja  keskittymistä  nimenomaan  ydinvoimateeman

ympärille.  Seuraavassa  kappaleessa  nykymenoon  on  otettu  etäisyyttä  tunnistamalla

ydinvoima vahvasti latautuneeksi symboliksi.

Ydinvoima viestii hömppäelämäntapaa

  minusta ydinvoiman riskit   liittyy siihen, että tällanen   sitaateissa "helppo" ja riittäväriittävä

tuota sähköntuotanto ja energiantuotanto, ni se luoluo niinkuin tällasen väärän illuusion maailman

niin  menosta  kaiken  kaikkiaan,  et  vaikka  ydinvoima  toisaalta  säästää  luonnonvaroja    ,  ni  se

toisaalta kuitenkin   antaa signaaleja, et jos nyt hirveesti rakennettais ydinvoimaa maailmaan, niin

kyllä  se  lois  niinku  semmosta  henkeä,  että  energiaa  on  paljon,  ja  se  on  halpaa,  ja  meidän ei  tarvi

välittää, ja vaikka se kysymys on vaan sähköstä, niin se sitten heijastais kaikkeen muuhunkin. (MJ4)
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 Refleksiivisen  modernisaation  diskurssi  tunnistaa  ydinvoiman  poliittisesti  latautuneeksi

merkiksi.  Se  pohtii    ja  osin  kyseenalaistaakin    sitä,  minkälainen  merkki  ydinvoima

yhteiskunnan kentällä on. Mitä se merkitsee? Mihin se viittaa? Tässä ideana on tarkastella

toisaalta  niitä  symbolisia  merkityksiä,  joita  haastateltavat  ydinvoimaan  liittivät,  toisaalta

sitä puhetta, jossa ydinvoiman symbolimerkitykset otetaan pohdinnan kohteeksi.

Miksi  ydinvoiman  symbolimerkitysten  tasoa  käsitellään  nimenomaan  refleksiivisen

modernisaation  diskurssin  osana?  Syynä  on  se,  että  esimerkiksi  yksinkertaisen

modernisaation diskurssi pelkistää ydinvoiman lisärakentamisen tekniseksi, taloudelliseksi

ja ehkä myös ympäristöpoliittiseksi kysymykseksi. Ajatukset siitä, minkälainen "merkki"

ydinvoima on, etenkin yksinkertaisen mutta osittain myös ekologisen modernisaation puhe

ohittaa vähämerkityksisinä.

Beck  (1990,  102–103)  ilmaisee  saman  ajatuksen  siten,  että  riskiyhteiskunnassa  eletään

ensin  uhan  varjossa  mutta  toimitaan  teollisen  yhteiskunnan  käsittein.  Tällöin  riskien

aktualisoituminen  johtaa  vain  asiantuntijaeliitin  vallan  kasvuun.  Kun  mekaniikka

tiedostetaan  ja  asioiden  kulku  käsitteellistetään  uudella  tavalla,  astutaan  yksinkertaisesta

refleksiiviseen  modernisaatioon.  Tämän  vuoksi  laajoja  riskejä  sisältävien  hankkeiden

uudelleenmäärittelyä  voidaan  pitää  refleksiivisenä  toimintana.    Piiloisten  näkökulmien

nostoissa kyse on modernien merkitysten ja prioriteettien kyseenalaistuksesta.

    pitkän  aikavälin      kriittinen  ydinvoimakanta  mulla  on  ollu,  koska  se  perustuu  tällaseen

maailmankatsomukselliseen  näkökulmaan  siitä,  että  koko  tämä  länsimainen  sivilisaatio  ja  koko

globaali  maailma ei  sais  perustua  siihen, että  me  käytetään  valtavasti  energiaa      se  riittisyys  on

perustunu eräällä tavalla tähän länsimaiseen hömppäelämäntapaan, jonka tilalle pitäis saada jotain

kestävämpää. (MJ4)

Mistä  ydinvoima  sitten  saa  symboliarvonsa?  Kulttuurintutkimuksessa  on  tapana  ajatella,

että  kulttuuriset  merkitykset  tunkeutuvat  kaikkialle,  myös  sellaisille  osaalueille,  joita

arkijärkisesti  pidämme  vaikkapa  luonnon  tai  tekniikan  piiriin  kuuluvina.  Modernissa

kulttuurissa  energiantuotanto  on  merkittävä  yhteiskunnan  ala:  Sähköä  tarvitaan

pyörittämään  teollisuutta, mutta monilta  osin  se  ylläpitää  myös esimerkiksi  lämmitys  ja

liikennejärjestelmää.  Tämän  päivän  Suomessa  sähkö  tunkeutuu  syvälle  henkilökohtaisen

ja  jokapäiväisen  piiriin.  Kodinkoneiden  käyttö,  valon,  lämmön  ja  jopa  tiedon  saanti  on
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monella  kiinni  siitä,  tuleeko  sähköä  vai  ei.  Sähköstä  onkin  tullut  suorastaan

peruselintarvike ja yksi myöhäismodernin yhteiskunnan tukipilareista. Tältä pohjalta onkin

siis  loogista  ajatella,  että  myös  energiantuotannon  merkit  ovat  potentiaalisesti  järeitä

merkitysarvoltaan.  Näin  voi  olla  myös  siitä  huolimatta,  että  esimerkiksi  ydinvoiman

lisärakentamisen  yhteydessä  kyse  oli  ennemminkin  sähkön  hinnasta  kuin  sen

riittävyydestä.

Ydinvoimalle  erityistä  merkityspotentiaalia  saattaa  kerääntyä  myös  siitä,  että  se  on  jo

pitkään  hahmotettu  kiistanalaiseksi  ympäristökysymykseksi.  Esimerkiksi  eräät

suurimmista  ympäristöjärjestöistä  kuten  Greenpeace  ja  Friends  of  the  Earth  (Suomessa

Maan  ystävät)  ovat  syntyneet  1960  ja  70lukujen  taitteessa  ydinvoiman  vastustamisen

ympärille. Toisaalta myös, kuten jo aiemmin on todettu, ydintekniikan abstraktius ja siihen

liittyvien  riskien  teoreettisuus  antavat  energiamuodolle  edelleen  selvästi  omaperäisen

ilmeen.  Tätä  lisää  mielikuvissa  ja  valitettavasti  myös  käytännössä  osoitettu  yhteys

rauhanomaisen ydinvoiman ja ydinaseteknologian välillä.

Jos  ydinvoiman  symboliulottuvuutta  analysoi  aineiston  pohjalta  yleisesti,  voidaan  vetää

tiettyjä  suuntaviivoja. Monen puheessa ydinvoima näyttäytyi runsaudensarvena, energian

laajamittaisen  tuotannon  merkkinä  ja  asiantuntijavallan  alueena.  Merkitysten

heterogeenisyys  oli  kuitenkin  silmiinpistävää.  Kuten  diskurssienkin  kentästä  voidaan

nähdä, ydinvoima voi olla yhdelle modernin riskin merkki, toiselle teknologian kehityksen

ja  toivon  symboli,  kolmannelle  taas  signaali  vanhentuneesta  ja  muualla  jo  hylätystä

teknologiasta.  Vaikka  kaikkien  näiden  symbolimerkitysten tunnistaminen  heiluttaakin

ennen kaikkea yksinkertaisen modernisaation valtaasemaa, tässä kappaleessa ollaan vielä

kiinnostuneempia niistä aineiston osista, joissa modernin rationaliteetin logiikka asetetaan

kyseenalaiseksi.

    siltä  osin  se  on  arvokysymys,  että  onko  meidän  pysyttävä  jatkuvan  kasvun  tiellä  kaikessa

kulutuksessamme, että onko tämä se oikea suunta koko maailman kehitykselle, että on... Joka päivä

yhä  enemmän  kulutamme  tätä  omaa  Tellustamme  sillä,  että  minulle  täytyy  tulla  mahdollisimman

paljon hyvää ja mahdollisimman helpolla  Se on arvokysymys hyvin vahvasti. (ME1)

Aineiston  kokonaisuutta  ajatellen  on  todettava,  että  vaikka  ydinvoimalla  olikin  monessa

haastattelussa voimakasta kulttuurista merkityspotentiaalia, merkittävyyden tiedostaminen
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oli  pikemminkin  harvinaista  kuin  tavallista.  Toisaalta  myös  symboliarvon  tiedostaneet

suhtautuivat siihen vähätellen. Ilmiö näkyy myös tämän kappaleen sitaateista. Kulttuurisia

vaikutuksia  pidettiin  toisarvoisina  "reaalimaailman"  seurauksiin  verrattuna,  ja  niihin

puuttuminen  näyttäytyikin  vaikeana,  ellei  peräti  mahdottomana.  Tällä  vallankäytön

alueella yhteiskuntatieteellisellä tutkimuksella olisi siis paljon annettavaa.

4.2.5 Yhteenvetoa: neljän tason ydinvoimakeskustelu

Olen  tiivistänyt  seuraavaan  taulukkoon  (Taulukko  4)  tässä  kappaleessa  esitetyn

diskurssianalyysin  tulokset.  Sovelsin  aineistooni  kappaleessa  2.1  kehiteltyä  kolmijakoa

(Taulukot  1  ja  2)  erilaisista  yhteiskunnan  kehittämisen  ideoista  suhteessa  modernin

projektin aiheuttamiin ympäristöriskeihin. Vaikka matriisina oli kolmijako, tulokseksi tuli

lopulta jaottelu neljään erilaiseen diskurssiin, sillä ekologisen modernisaation ajattelutapa

jakautui sekä ydinvoimaa että ilmastonmuutosta kannattaviin puhetapoihin.

Taulukossa  4  olen  tarkastellut  diskursseja  erityisesti  kolmesta  näkökulmasta:

ydinvoimaan, ympäristöriskeihin sekä talouskasvuun liittyvien näkemysten kautta. Vaikka

itse  diskurssien  esittely  tapahtuikin  aiemmin  tässä  kappaleessa  kullekin  suuntaukselle

tyypillisten ilmiöiden – ei niinkään taulukossa esitettyjen luokkien – kautta, mukaan otetut

näkökulmat  ovat  toivottavasti  olleet  riittävän  selvästi  esillä.  Tässä  kullekin  diskurssille

ominaista  logiikkaa  on  nimittäin  jouduttu  hieman  kärjistämään  ja  yksinkertaistamaan

riittävän vertailtavuuden aikaansaamiseksi.

Taulukon ruuduista osa on tummennettu, ja paksunnettu viiva jakaa taulukon epätasaisesti

kahtia. Tällä on haluttu korostaa sitä ydinvoimakeskustelun rintamalinjojen muutosta, joka

saatujen  viitteiden  mukaan  on  tapahtunut  Tshernobylin  voimalaonnettomuuden

aikaansaaman  kahtiajaon  jälkeen.  Ydinvoimaan  pitkälti  vastakkaisesti  suhtautuvat

yksinkertainen  ja  refleksiivinen  modernisaatio  ovat  saaneet  rinnalleen  ekologisen

modernisaation ajattelutavan, jota on tulkittu sekä ydinvoimamyönteisesti että kielteisesti,

uusiutuvien  energiamuotojen  periaatteellista  paremmuutta  enemmän  tai  vähemmän

korostaen.
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Ekologisen modernisaation ajattelutavan vakiintumista voidaan pitää osana sitä prosessia,

jossa  ympäristöriskien  ja  ongelmien  olemassaolo  ja  vakavuus  on  tullut  laajasti

hyväksytyksi. Tämä näkyy taulukossa valkoisen osan suhteellisesti suurempana osuutena

ympäristöriskirivillä. Taulukossa valkoinen osa osoittaakin muutosta tai sen potentiaalia,

kun  taas  tummennettu  osa  viittaa  yksinkertaisen  modernisaation  ajattelu  ja

toimintatavoissa  pitäytymiseen.  Jakolinja  jakaa  taas  taulukon  kahtia  aina  niistä  kohdin,

missä vallitsee erimielisyyttä.

Jos  ympäristöuhkiin  reagoiminen  onkin  saanut  laajasti  kannatusta,  suurempi

pidättäytyminen  vallitsevissa  ajattelutavoissa  näkyy  kaavion  alimmalla  rivillä,  jossa  on

kuvailtu  eri  diskurssien  suhtautumista  talouskasvuun.  Tässä  modernille  kasvulogiikalle

kriittiset ajatukset eivät ole päässeet yleistymään: ekologisen modernisaation sarakkeisiin

onkin  otettu  ajatukset  talouskasvun  jatkon  ja  ympäristöongelmien  torjunnan

samanaikaisuudesta.  Vastaava  pitäytymisen  suuntaus  näkyy  myös  asiantuntija  ja

teknologiauskon kohdalla, joita käsitellään seuraavassa kappaleessa.
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Taulukko 4: Ydinvoimakeskustelun 2000–2002 diskurssit ja jakolinjat.

Kehityksen

ideaalimallit

Yksinkertainen

modernisaatio

Ekologinen

modernisaatio

(ydinvoima)

Ekologinen

modernisaatio

(uusiutuvat)

Refleksiivinen

modernisaatio

Näkemys

ydinvoimasta

Ydinvoimalla

voidaan tuottaa

energiaa riittävästi ja

edullisesti.

Ydinvoima on

tehokas tapa leikata

hiilidioksidipäästöjä.

Ydinvoima on

vanhanaikainen,

kallis ja turhia

riskejä sisältävä

tapa tuottaa

energiaa.

Ydinvoiman

ympäristöriskit ovat

kohtuuttomia. Koko

sen

energiantuotannon

tapa kuvastaa

modernin itse

vaarantamisen

logiikkaa, joka on

kumottava.

Suhde

ympäristö

riskeihin

Ympäristöriskit eivät

edellytä

rakenteellisia toimia,

vaan ne voidaan

riittävässä määrin

eliminoida

tuotantoprosessien

ulkoisilla toimilla.

Ympäristöriskien

parempi hallinta

edellyttää

rakentellisia

toimenpiteitä.

Ympäristöriskien

parempi hallinta

edellyttää

rakenteellisia

toimenpiteitä.

Ympäristöriskien

olemassaolo on

nykyisen kehityksen

ongelmallisen

suunnan

indikaattori, ja

niihin puuttuminen

vaatii perinpohjaista

ajattelun muutosta.

Suhde talous

kasvuun

Talouden kasvu

takaa hyvinvoinnin

säilymisen.

Talouden kasvu takaa

hyvinvoinnin

säilymisen, mutta sen

tuottamisessa

käytettävien

ratkaisujen tulee olla

"puhtaampia".

Talouden kasvu

takaa hyvinvoinnin

säilymisen, mutta

sen tuottamisessa

käytettävien

ratkaisujen tulee

olla "puhtaita".

Idea talouden

jatkuvasta kasvusta

on kestävän

kehityksen idean

vastainen.

Edellä  esitetyn  analyysin  tulosta  on  mielestäni  syytä  tarkastella  ainakin  kahdesta

näkökulmasta:  Uusi  jakomalli  pyrkii  purkamaan  muutamissa  aiemmissa

ydinvoimakeskusteluissa  käytetyn  dikotomisen  hahmotustavan  ja  konkretisoi

rintamalinjojen  uutta  kulkua.  Miten  tulos  suhteutuu  muuhun  alan  tutkimukseen?

Esimerkiksi  vuosien  1985–1986  keskustelua  ydinenergialaista  tutkinut  Koskinen  (1995,

337–343)  teki  diskursiivisen  jaottelun  produktionistisen  ja  ekologisen  maailmankuvan

välillä.  Samoin  Litmasen  (2004,  223–225)  mukaan  vuoden  1993  ydinvoiman
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lisärakennuskeskustelussa  jako  industrialistiseen  ja konservationistiseen maailmankuvaan

oli selvä.

Vuosien  2000–2002  ydinvoimakeskustelussa  myös  mut  kirjoittajat  ovat  havainneet

jakolinjojen  heilahtelua.  Keskusteluun  perehtynyt  Litmanen  (emt.,  223–225)  näkee

diskurssien  syvärakenteessa  muutoksia,  jopa  vanhojen  rintamalinjojen  purkautumista.

Tehtiinhän  ydinvoimasta  nyt  ilmastokeskustelun  kautta  ympäristöhanke,  kun  taas

vastustajat  puhuivat  uusiutuvista  energiamuodoista  talouskasvun  turvana.  Kuitenkin

tapausta tutkinut Lammi (2004, 46) on katsonut, että myös tästä keskustelusta löytyi vahva

polarisaatiota kahden erilaisen tarinan välillä: näistä tarinoista yksissä ydinvoima edustaa

työllisyyden ja hyvinvointivaltion puolustamista, toisissa taas kestämättömän länsimaisen

teollisuuspolitiikan kierteen syvenemistä.

Saamani tulokset eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen kirjoittajien näkemysten kanssa

vaan  täydentävät  ja  asemoivat  niitä.  Lammi  (emt.)  on  keskittynyt  tuloksiaan

yhdistellessään  ennen  kaikkea  oman  jaotteluni  ääripäihin,  yksinkertaiseen  ja

refleksiiviseen  modernisaatioon,  ja  niiden  uusimpiin  ilmentymismuotoihin.  Tässä

vastakkain  ovat  siis  työllisyyden  ja  hyvinvaltion  puolustajat  sekä  länsimaisen

teollisuuspolitiikan  kriitikot.  Sen  sijaan  Litmanen  (emt.)  on  tarttunut  omassa  kuviossani

ekologisen  modernisaation  sisällä  käytävään  kamppailuun,  jossa  ympäristöarvoista  ja

talouskasvusta  vallitsee  ainakin  näennäinen  konsensus,  mutta  ydinvoiman

lisärakentamisesta on yhä kiistaa.

On varmasti totta, että ydinvoimaa on puolustettu ympäristöperustein ennenkin, mutta niin

vuoden  1993  ydinvoimakeskustelua  tutkineet  tahot  kuin  omat  haastateltavanikin  ovat

katsoneet, että tällä kertaa ympäristöasiat  ja erityisesti  ilmastokysymykset tulivat mukaan

uudella  tavalla.  Kyseessä  on  siis,  jos  ei  pidemmällä  aikavälillä  merkittävä,  niin  ainakin

Tshernobylin  onnettomuuden  (1986)  jälkeen  tapahtunut  muutos.  Tshernobylin  jälkeinen

aika taas on kiinnostavaa, sillä niin kansallisen kuin kansainvälisenkin ympäristöpolitiikan

kentällä 1980luvun puolivälin jälkeinen kausi on ollut toimeliasta aikaa.

Yhteistä  Lammin  (2004)  ja  Litmasen  (2004)  huomioille  on  myös  ajatus  siitä,  että

ydinvoimaa  ei  enää  puolusteta  vain  "kovin"  talousargumentein  ja  vastusteta  "pehmein"

ympäristöperustein.  Sen  sijaan puheeseen on  syntynyt  kompromissi  tai  sekadiskursseja,
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jotka  itse  olen  liittänyt  ennen  kaikkea  ekologisen  modernisaation  ajattelutapaan  laajasti

hahmotettuna – olkoonkin, että muitakin "ideologisia koteja" kyseisille puhetavoille olisi

ehkä  syytä  kokeilla.  Kompromissitilojen  synnyllä  on  voinut  olla  yllättäviä  vaikutuksia

ydinvoiman  profiloitumisen  mahdollisuuksille.  Esimerkiksi  kun  ilmastonmuutos  on

yhteiskunnallisesti  tunnustettu  yhdeksi  aikamme  merkittävimmistä  ympäristöongelmista,

ydinvoiman  ympäristöriskejä  ei  ole  rankattu  hierarkiassa  yhtä  korkealle  (Järvelä  &

Wilenius, 1996, 49).

Diskurssien synty tulee ymmärrettäväksi, kun kerrataan  lyhyesti niiden taustaa. Kyllösen

(2004,  52–53)  mukaanhan  ydinvoima  tuotiin  sisään  Suomen  kansalliseen

ilmastostrategiaan  poliittisilla  ja  hallinnollisilla  prosesseilla,  minkä  jälkeen  sen  asema

kasvihuonekaasupäästöjä  leikkaavana  teknologiana  on  ollut  institutionalisessa  mielessä

ainakin kohtuullisen hyvin tunnustettua.

 Päätökseen  vaikuttivat  todennäköisesti  myös  suomalaisen  yhteiskunnan  sisäiset

olosuhteet.  Maassamme  jo  olemassa  olevat  reaktorit  sekä  luottamus  suomalaiseen

osaamiseen  lisäsivät  osaltaan  uskoa  ydinvoiman  turvallisuuteen.  Samoin  Suomen

taloudellisella  kehityksellä  ja  tilanteella  oli  ilmeisesti  vaikutusta  ydinvoiman  hyväksi:

lähihistoriassa  eletyt  taloudellisen  nousun  ja  samalla  energian  kysynnän  kasvun  vuodet

vahvistivat uskoa siihen, että energiantarpeen lisääntymistä koskevat ennusteet toteutuvat.

Toisaalta  usko  suomalaiseen  teknologiaan  lisäsi  myös  uskoa  uusiutuvien

energiainnovaatioiden kehitykseen  ja  toimi näin siis myös ydinvoimaa vastaan. (Hylkilä,

2003, 164–166)

Muun  muassa  edellä  mainitut  tapahtumat  tekivät  mahdolliseksi  sen,  että

ydinvoimakeskustelussa  ekologisen  modernisaation  kompromissitilaan  syntyi  kaksi

kilpailevaa  diskurssia.  Uusiutuvia  energiamuotoja  ja  ydinvoimaa  ajavista  vaihtoehdoista

ydinvoimaratkaisu  muodostui  vetovoimaisemmaksi,  olihan  se  taloudellisesti  "varmempi"

mutta  kuitenkin  ympäristön  kannalta  "puhtaampi"  kuin  monet  muut  ratkaisut.

Ympäristöpoliittisesti  kiinnostavaa  onkin,  missä  määrin  tällaisten  ekologisen

modernisaation  logiikan  mukaisten  kompromissitilojen  synty  laajemminkin  jättää  oven

auki  erilaisille  vanhoille  yksinkertaisen  modernin  projekteille,  jollaisena  ydinvoimaa

monestakin  näkökulmasta  katsottuna  voidaan  pitää.  Tässä  yhteydessä  tärkeintä  on

kuitenkin  ymmärtää,  että  ydinvoimakeskusteluissa  tiukka  vastakkainasettelu  näyttäisi
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ainakin  toistaiseksi  olevan  historiaa,  ja  että  uusi  diskursiivinen  kenttä  toimii  hieman

erilaisen logiikan mukaan.

Lopuksi haluan vielä sanoa, että laatimassani kuviossa on kyse kielipelin kuvauksesta. En

siis  väitä,  että  esimerkiksi  haastattelemillani  kansanedustajilla  olisi  tiukan  paikan  tullen

halua  ryhtyä  rajuihin  rakenteellisiin  toimiin  vaikkapa  ilmaston hyväksi – olkoonkin,  että

heidän  argumenttinsa  on  listattu  ekologisen  modernisaation  diskurssiin  kuuluvaksi.  Itse

asiassa  epäilen,  että  erityisesti  ekologisen  modernisaation  ydinvoimadiskurssia

kannattavilla  ilmastoargumentin  korostuksessa  on  kyse  myös  retoriikasta  ja  kasvojen

säilyttämisestä. Samalla kuitenkin katson, diskurssianalyysin perinteiden  mukaisesti,  että

tällä  ilmastopuheella  voi  olla  myös  seurauksia  tuottava  luonne.  Näiden

argumenttirakenteen  erojen  vuoksi  ilmastoperusteisiin  nojaavat  ydinvoimakannat  onkin

selvästi  erotettava  yksinkertaisesta  modernisaatiosta.  Ainakin  omassa  jaottelussani

yksinkertainen  modernisaatio  kun  on  immuuni  kaikille  savukaasujen  suodattamista

rakenteellisemmille ympäristötoimille.

Koska  tutkielmassani  on  kyse  julkisen  keskustelun  analyysista,  olisi  ollut  kiinnostavaa

sijoittaa myös näkemys  tiedotusvälineiden roolista edellä esitettyy taulukkoon (Taulukko

4).  Omasta  aineistostani  ei  kuitenkaan  löytynyt  selviä  diskurssivaihteluita  esimerkiksi

siinä,  miten  kansanedustajat  olisivat  katsoneet  median  toimivan  parhaiten

ydinvoimapäätöksen  osallistavuuden  lisäämisessä.  Kuten  kolmannessa  kappaleessa

todettiin, kansanedustajien näkemys tiedotusvälineistä oli melko yhtenäinen, eikä median

toimintaa pidetty hyvän päätöksen synnyttämisessä kovinkaan merkittävänä.

5 Ydinvoimakeskustelun toimijat ja valta

   eduskunnan päätöshän perustuu siihen,  et  siel on monta valiokuntaa,  jotka käsittelee asioita,  ja

sillä  lailla  kansanedustajat  saavat  tietoa  erisuuntaisista  näkökohdista    .  Tavallinen  kansalainen,

niin ei hänellä ole niitä tietoja eikä sitä taustaa. Et hän on aika vaikeassa tilanteessa. (MJ1)

Ydinvoimadiskurssien  analyysissa  tarkasteltiin  sitä,  minkälaisia  asioita  kansanedustajat

kevään  2002  lisärakentamispäätökseen  liittivät.  Minkälaisena  kysymyksenä  päätös

nähtiin?  Kyse  oli  tavallaan  päätöksenteon  tasojen  hahmottamisesta.  Seuraavaksi  otan

tarkastelun  kohteeksi  ydinvoimakeskustelun  toimijat  kansanedustajien  silmin  katsottuna.
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Analyysissa  keskityn  etenkin  kolmeen  valittuun  toimijaryhmään:  asiantuntijoihin,

kansalaisiin sekä itse kansanedustajiin.

Asiantuntijoilla  tarkoitetaan  tässä  henkilöitä,  joita  voidaan  pitää  ydinvoimakeskustelun

keskeisten teemojen legitimoituina tuntijoina. Määritelmä muodostuu kiistanalaiseksi, sillä

kuten  diskurssianalyysin  yhteydessä  huomattiin,  ydinvoimakeskustelun  ytimestä  ei

vallinnut  kentällä  yksimielisyyttä.  Kun  tarkastellaan  kansanedustajien  käsityksiä

asiantuntijoista,  pohditaankin  etenkin  sitä,  kuka  asiantuntijoiden  rajoitetun  piirin  sisälle

pääsee. Ketkä rajataan ulos? Ja miten hyväksyttyjen asiantuntijoiden mielipiteitä ja tietoja

voidaan käyttää omien kantojen rakentamiseen ja pönkittämiseen?

Myös kansanedustajien näkemykset kansalaisista olivat kiinnostavia. Kansanedustajien ja

kansalaisten  riippuvuussuhdehan  on  sikäli  selvä,  että  jo  Suomen  perustuslain  mukaan

kansanedustajat toimivat kansalaisten edustajina. Aineiston perusteella näyttäisi kuitenkin

olevan relevanttia kysyä, missä määrin yhteisyyttä kansanedustajat kokivat kansalaisten eli

viime  kädessä  äänestäjiensä  kanssa.  Minkälaisina  kansalaiset  nähtiin?  Ja  mitä  rooleja

kansalaismielipiteelle  tai  esimerkiksi  kansalaisjärjestöjen  asiantuntemukselle  voitiin  tai

voitaisiin  ydinvomakeskustelun  tyyppisissä  keskusteluissa  antaa?    Olisiko  esimerkiksi

kansanäänestys voinut tulla kyseeseen?

Seuraavaksi  paneudunkin  tarkemmin  kaikista  edellä  mainitusta  toimijaryhmästä

esitettyihin näkemyksiin. Aloitan kansanedustajien itseymmärryksen käsittelyllä.

5.1 Kansanedustaja päättäjänä

Oliks tää riskien ja mahdollisuuksien arviointi helppoa, niitten vertailu?(Haastattelija)

Ää, ei se ollu helppoa. Se täytyy sanoa, et se on enemmän uskon asia. (MJ4)

Kansanedustajien  haastatteluissa  käsiteltiin  laajasti  ydinvoimapäätöksenteon  prosessia.

Ideana  oli  pohtia  sitä,  mitä  erilaisten  diskurssien  ja  toimijoiden  ristipaineessa  tapahtuu:

Mikä  oman  kannan  lopulta  ratkaisee?  Painottavatko  haastateltavat  esimerkiksi  tiettyjen

instituutioiden  ja  intressiryhmien  merkitystä  lopullisen  kannan  ottamisessa?  Vai

kerrotaanko  sittenkin,  että  jokin  uusi  tutkimustulos  tai  näkökulma  toimi  ratkaisevassa

asemassa?  Halusin  pohtia  näitä  teemoja,  sillä    kuten  todettu    ydinteknologia  ja
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energiapolitiikka  ovat  aloja,  joihin  liittyy  paljon  teoreettista  ja  monesti  vaikealtakin

tuntuvaa  tietoa.  Tietojen  saannissa  ja  osin  käsittelyssäkin  joudutaan  nojautumaan

asiantuntijoihin,  eikä  tietomääriin  perehtyminen  aina  ole  vaivatonta.  Olennaista  onkin,

minkälaisten johtolankojen avulla informaatioviidakon läpi löydetään se oma tie.

Esimerkiksi  arvoja  ja  erilaisiin  intressiryhmiin  nojautumista  voi  käyttää  päätöksenteossa

mutkien suoristamiseen ja uusien näkökulmien etsimiseen. Ne auttavat säilyttämään vallan

itsellä,  mutta  samalla  niiden  vahva  käyttö  voi  lyödä  myös  negatiivisen  leiman  otsaan.

Aineiston  perusteella  vaikuttaisi  nimittäin  siltä,  että  suomalaisessa

ydinvoimakeskustelussa  tunneherkäksi  ei  useinkaan  kehuta  vaan  syyllistetään.  Arvojen

käytöllä  päätöksenteossa  on  jo  selvästi  positiivisempi  kaiku.  Miten  tietoja,  arvoja  ja

tuntumia  sitten  arvotetaan  keskenään?  Milloin  ne  kansanedustajien  mukaan  astuvat

kuvaan?

Ensinnäkin on  syytä  todeta,  että haastattelujen pohjalta ei  saada  täysimääräistä vastausta

nyt  esitettyihin  kysymyksiin.  Haastatteluaineisto  kertoo  nimittäin  enemmän  siitä,  mitä

kansanedustajat pitävät tärkeinä tai sanovat korostavansa kuin siitä, mitä päätöstä tehtäessä

todella tapahtuu. Toisaalta myös kerrotuilla arvostuksilla on todennäköisesti merkitystä ja

poliittisia seurauksia.

Olen  jaotellut  kansanedustajien  itseymmärrystä  koskevaa  puhetta  tässä  sen  perusteella,

mitä  erilaisia  näkökulmia  aiheeseen  haastatteluaineistosta  löytyi.  Olen  kiteyttänyt  nämä

näkökulmat  väittämiksi,  jotka  toimivat  tämän  kappaleen  alaotsikoina.  On  ehkä  syytä

tarkentaa,  että  kaikki  haastateltavat  eivät  välttämättä  olleet  samaa  mieltä  kaikista

väittämistä. Kansanedustajien itseymmärrys ei siis ollut erityisen homogeenista, ja eriävät

kannat  on  myös  tuotu  esiin  alaotsikoiden  alla.  Toisaalta  ilmeistä  oli  kuitenkin  myös  se,

että  omasta  roolistaan  kansanedustajat  kykenivät  muodostamaan  huomattavasti

yhtenäisemmän näkemyksen kuin esimerkiksi kansalaisten paikasta päätöksenteon osana –

puhumattakaan itse keskustelun aiheesta, ydinvoimasta. Osittain tästä syystä en myöskään

nähnyt  tarpeelliseksi  tehdä  toimijoiden  roolien  erittelystä  syvällisempää  analyysia,  vaan

pyrin ainoastaan eri tahojen koetun merkityksen kevyeen erittelyyn.
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5.1.1 "Kansanedustaja on ylimmän kansanvallan vastuullinen käyttäjä"

  mä nään, et meil on valittu eduskunta, niinku meijän perustuslain mukaan on, että valta Suomessa

kuuluu kansalle, ja sitä edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. (NE1)

Jos  jonkin  näkökulman  haluaa  ottaa  lähtökohdaksi  kansanedustajien  itseymmärryksen

tarkastelulle,  ajatus  vastuullisuudesta  ja  kansan  antamasta  mandaatista  leimasi  monien

puhetta.  Lähtökohtana  oli  idea,  että  kansanedustajat  on  valittu  eduskuntaan,  jotta  he

voisivat  päättää  yhteisistä  asioista  kaikkien  puolesta.  Kuten  Suomen  perustuslaissa  (1

luku,  2  §)  sanotaan:  "Valtiovalta  Suomessa  kuuluu  kansalle,  jota  edustaa  valtiopäiville

kokoontunut eduskunta."

   därför väljer vi väl riksdag att riksdag ska ta tid på sig och studera de här frågorna och kalla hit

dom experterna som känner till det här så att   riksdagsmännen sen kan bilda sig en uppfattning.

Det  är den  normala  parlamentariska  processen  och  tacken  med  att  ha  ett  parlament.  [SUOM.    

siksihän me valitsemme eduskunnan, että eduskunnassa otetaan asialle aikaa ja perehdytään näihin

kysymyksiin  sekä  kutsutaan  paikalle  ne  asiantuntijat,  jotka  tuntevat  tätä,  jotta      kansanedustajat

voivat  muodostaa  itselleen  käsityksen.  Se  on  se  tavanomainen  parlamentaarinen  prosessi  ja  hyöty

siinä, että meillä on eduskunta.] (MJ2)

Kansalaisten  antamasta  mandaatista  seuraa  tietysti  myös  vastuuta.  Kansanedustajien

vastuuvelvoite  voitiinkin  nähdä  suorana  velkana  luottamuksensa  antaneille  äänestäjille:

pitäisi toimia niin kuin on sanonut toimivansa.

  et, eduskunta kuitenkin kantaa sen vastuunsa, et tänne on edustajat valittu tekemään päätöksiä, ja

oli aika hyvin tiedossa ennen eduskuntavaaleja, et ydinvoimaratkaisu tulee tällä vaalikaudella, jolloin

jokainen on myös voinut tentata omia ehdokkaitaan, taikka äänestää sit sen mukaan, et jos se on ollu

se ylitse muiden tärkeä asia, niin sen tyyppistä ehdokasta, joka on ollut samaa mieltä itsensä kanssa.

(NJ2)

Toisaalta  vastuullisuuden  saattoi  käsittää  laajemminkin.  Tällöin  kansanedustaja  ei  olisi

vastuussa vain omalle äänestäjäkunnalleen vaan koko yhteiskunnalle. Päättäjäksi valittujen

tulisi ottaa huomioon mahdollisimman monia näkökohtia, jotta laajaalainen vastuullisuus

voisi toteutua päätöksenteossa.

    yksittäisen  kansanedustajan  tuota  niinkuin  napin  painalluksesta  on kuitenkin  kysymys  siitä,  että
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kumman  vaihtoehdon  hän  niinkuin  lainsäätäjänä  ja  ylimmän  kansanvallan  käyttäjänä  koki

vastuullisemmaks  vaihtoehdoks,  ja  sen  vastuullisuuden  takana  on  sillon  monet  asiat,  on  oma

arvomaailma, on ympäristöarvot, on tuota taltalousarvot, työllisyysarvot, kaikki kaikki on siinä sillon

mukana. (MJ4)

Samoja periaatteita voi soveltaa myös kansanedustajien päätösvaltaa rajoittavalla tavalla.

Mikäli  kansanedustaja  ei  esimerkiksi  päätöksen  luonteen  takia  voi  kantaa  vastuuta  sen

seurauksista, hänen ei pitäisi päätökseen myöskään ryhtyä.

    pitäisi  tehdä  sellaisia  ratkaisuja,  joista  pystyy  kantamaan  itse  vastuun.  Ja  pitäisi  välttää

semmoisia, joista ei voi kantaa vastuuta, ja tämä ydinvoimahan on sen kaltainen asia, mikämissä

se vastuun kantaminen pitemmän päälle tämän päivän päätöksentekijöiltä on mahdottomuus. Siinä

siirretään vastuu tuleville polville, hintaa tuleville polville. (ME3)

Osa kansanedustajista olikin kokenut edellä kuvatun kokonaisvastuullisuuden käytännössä

vain  sen  ryhmän  ominaisuudeksi,  jota  itse  edusti.  Tämä  päti  lähinnä  edustajiin,  jotka

olivan  kampanjoineet  esimerkiksi  ydinvoimakysymyksessä  vahvasti  toisen  vaihtoehdon

puolesta ja toista vastaan.

  tuntuu, et siis suurin osa porukoista nyt ajatteli jotenkin näin, ettäet semmonen mikä menee kovin

monen  sukupolven  päähän,  niin  eiei  meidän  tarvii  semmosest  vastata        tässätässä

päätöksenteossahan nyt paino tämmönen lyhyen tähtäimen taloudellinen kannattavuus ja sittensitten

vastusvastapuolelle oli ennen kaikkee pitkän aikavälin vastuu. (NE2)

...Ja sitten puolustajat  tietenkin yrittivät vedota   ehkä mä en ole  ihan puolueeton  siinä suhteessa  

mutta me ainakin yritimme vedota tosiasioihin. (MJ1)

5.1.2 Riippuvuus taustaryhmistä, mutta päättäjänä yksin

Kuten  edellisessä  kappaleessa  todettiin,  Suomen  poliittisen  järjestelmän  periaatteet

näkyivät  selvästi  kansanedustajien  puheessa  ja  myös  itseymmärryksessä.  Moni  edustaja

tunnusti  myös,  miten  tärkeitä viiteryhmiä poliittiset puolueet  arkipäivän  eduskuntatyössä

ovat.  Nyt  kun  ydinvoiman  lisärakentaminen  julistettiin  kaikissa  eduskuntaryhmissä

omantunnon  kysymykseksi,  kansanedustajat  jäivät  päättäjinä  yksin.  Tilanne  hajoitti

rintamalinjat paitsi eri puolueiden myös opposition ja hallituksen välillä.
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No mä luulen, että se harvinaisuus tuli just sitä kautta, että kun se on tämmönen omantunnon kysymys

 , että silloin juteltiin yli puoluerajojen niist, kun monesti normaalissa päätöksenteossa käsitellään

omissa  ryhmissään  ja  porukalla  tehdään  sitä  päätöstä.  Nyt  jokainen  niinkuin prosessoi  itse  itsensä

kans. Et se oli myös sen vastuun kantamista täysin itsenäisesti   . (NJ2)

Toisaalta jotkut myös näkivät, että vaikka ryhmäkuri olikin poistettu käytöstä, lojaalisuus

oman  viiteryhmän  näkemyksiä  kohtaan  vaikutti  edelleen  taustalla.  Ydinvoimaäänestys

saattoi  olla  esimerkiksi  oppositioedustajien  tiedostamaton  tai  tiedostettu  tapa  näyttää

kapinamieltä hallitusta vastaan.

    todennäköisesti  yhdeksänkytkolme  siin  oli  oppositiopolitiikalla  oma  osuutensa.  Et  se  oli  osalle

demareita  myöskin  oppositiopolitiikkaa.  Et  musta  tän  puolen  kertoo  se,  et  sillon  enemmistö

demareista äänesti vastaan ja kepulaisista puolesta, nyt oli päinvastoin. Nyt enemmistö kepulaisista

äänesti vastaan ja enemmistö demareista puolesta. (NE2)

Ryhmäkurin  liudentuminen  teki  päätöksestä  kuitenkin  yllätyksellisemmän.  Se  tarjosi

mahdollisuuden voimakkaampaan vaikuttamiseen, mikä oli omiaan aktivoimaan erityisesti

oppositiota.

  oppositioedustajana kun ei kovin moniin hallituksen esityksiin valitettavasti voi tai voidaan esittää

argumentteja, mutta ne ei tuu menemään läpi, että tässä aika tasavertaisesti kaikki kansanedustajat

oli samalla viivalla   (ME1).

Puolueryhmittymien  ja  hallitus/oppositioaseman  lisäksi  tärkeä  kansanedustajien

jakoperuste  on  myös  valiokuntajako.  Eduskunnassa  valiokuntia  on  tällä  hetkellä  15,  ja

niiden piirissä käydyt keskustelut,  asiantuntijakuulemiset  ja  vierailut ovat merkittävä osa

lainsäädäntöprosessia.  Esimerkiksi  ydinvoimakysymyksen  kannalta  kiinnostavaa

valiokuntatyöskentelyssä  oli,  että  eri  alojen  valiokunnat  tarkastelivat  kysymystä  hieman

erilaisesta  näkökulmasta  ja  saattoivat  siten  päätyä  painottamaan  keskustelun  keskeisiä

argumentteja  hieman  eri  tavoin.  Tiiviin  työskentelyn  kautta  valiokunnasta  saattoi  myös

muodostua eräänlainen "kotipesä".

No,  mä  satuin  istumaan  siel  ympäristövaliokunnassa  ja  meil  oli  mahdollisuus  kutsua  Suomen  ja

halutessamme maailman parhaita asiantuntijoita,  ja meil kävi myös ulkomaisii asiantuntijoit,  et  kyl

me niinku sen valiokunnan seitsemäntoist  jäsenen voimin, niin kyl me kuultiin kaikki, mitä kullekin

jäsenelle tuli mieleen  . (NE1)
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5.1.3 Etuoikeus tietoon mahdollistaa hyvät päätökset

Kansanedustajien  itseymmärryksen  avautumisen  kannalta  ehkä  kaikkein  kiinnostavinta

materiaalia olivat haastateltavien pohdinnat siitä, miten eduskuntatyö  legitimoi päättäjien

aseman.  Moni  edustaja  piti  nimittäin  eduskunnan  valiokuntatyöskentelyä  ainutlaatuisena

tapana saada  ja hankkia  tietoa. Kansanedustajat näkivät olevansa  eduskunnassa  "parhaan

tiedon paikoilla".

  eduskunnan valiokuntatyöskentelyhän on sikäli niinku erinomainen  , et sä voit kutsua sinne sen

asiantuntijan,  minkä  sä  haluat,  et  jos  sua  kiinnostaa  terveyspuolen  tiedot,  sä  haluat  siitä

täsmällisempää  tietoa      tai  jos  sä  haluat  tietää  jostakin  säilömisestä  ydinjätteen  osalta,  sä  saat

täsmällisesti  valtion  aparaateista  turvallisuussäteilyturvakeskuksesta,  sä  saat  insinööritoimistoja,

sää saat, minkä sä haluat. Et sullahan on käytettävisä niinku sellainen mahollisuus, jota ei oikeestaan

missään muualla juuri oo olemassa sillon   . (ME4)

Laajat tiedot määriteltiin haastatteluissa hyvän päätöksenteon pohjaksi. Moni oli havainnut

omien ydinvoimatietojensa kasvaneen merkittävästi. Oppiminen oli koettu positiivisena.

Alkuun ei mulla ollut paljon asiantuntemusta, että kyllä se pohjautuu se oma asiantuntemuuden kasvu

siihen,  että  on  kuunnellut  sata  suomalaista  asiantuntijaa,  jotka  on  näitä  asioita  tehneet  vuosia  ja

vuosikymmeniä,  niin  pitkälti  se  meijän  tieto  kasvaa  siinä,  et  me  ollaan  oltu  useita  satoja  tunteja

luennolla tästä asiasta. (ME1)

Toisaalta etuoikeutettu tiedonsaanti nosti kansanedustajat myös korokkeelle ja esimerkiksi

muiden  asiasta  mahdollisesti  kiinnostuneiden  kansalaisten  yläpuolelle.  Tietojen  tulva

tuntuikin lopulta sinetöivän kansanedustajan valtakirjan kansan legitimoituna edustajana.

Kyl mä luulen, et sen tietomäärän jälkeen, verrattuna siihen, mistä lähtöpisteestä lähdettiin, niin  

en  väitä  olevani  asiantuntija  alalla,  mutta  uskon  kuitenkin  olevani  monin  verroin  enemmän

asiantuntija, kun sit taas sanotaan, et otetaan matti meikeläinen tossa kadulta, jolla ei välttämättä oo

ollu mahdollisuutta saada sitä samanlaista tietopohjaa asiasta  . (NJ2)

Vaikka  tiedon  saanti  koettiinkin  pääosin  positiiviseksi,  osa  edustajista  suhtautui  myös

kriittisesti sen määrään. Oliko valtavaa tietomäärää ylipäänsä edes mahdollista omaksua?

Karttuivatko  tietovarannot  todella?  Vai  oltiinko  faktapommituksessa  taas  vain
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asiantuntijoiden armoilla?

No ei se [oma asiantuntemus ydinvoimasta] hääppönen varmaan ole. Ei se varmaan hääppönen sillä

tavalla ole, että tuota ää... ää koska se on niin kovhirveen vaikeeta ja tällasta yksityiskohtasta tietoa

tai muuta, että ei se ensinnäkään jää korvien väliin sillä tavalla  . Jos meidät pistettäis nyt kokeisiin

ydinvoimasta tenttiin, niin moni reputtais varmasti. (MJ4)

5.1.4 Ei tieto, vaan kokonaisnäkemys

Monien  ratkaisu  tietotulvatilanteissa  olikin  pikkutietojen  ohittaminen  ja  laajojen

periaatteiden asettaminen etusijalle. Tämä oli myös sikäli kansanedustajien arvolle sopiva

ratkaisu,  että  asiantuntemuksen  sijaan  saatettiin  puhua  näkemyksestä.  Näkemys  oli

kuitenkin  eri  asia  kuin  tunne  tai  edes  tuntuma,  sillä  se  kehittyi  haastateltavien  mukaan

ydinvoimakysymyksen  käsittelyprosessin  aikana.  Näkemykseen  vaikuttavia  tärkeitä

seikkoja olivat laaja altistus monipuolisille tiedoille, poliittinen kokemus ja keskustelut eri

tahoja edustavien ihmisten kanssa.

  se on vähän sama asia niin kuin politiikassa muutenkin, et politiikassa ei välttämättä ole tärkeää

se, että kuinka paljon sul on sulla on informaatiota,   tarkkaa tietoa. Politiikassa ratkaisee näkemys,

että  minkälainen  näkemys  sulla  on  kokonaisuudesta.  Sama  se  tässä  ydinvoimassa  varmaan,  et  se

näkemys,  ja  se  näkemys  muodostuu  silloin  varmasti  omasta  arvomaailmasta,  moraalista,  ideo

ideologiasta ja sitä kautta sitten siitä tiedosta, minkä vastaanottaa. (MJ4)

Haastateltavien mukaan poliittinen näkemys ei pelkästään syntynyt tiedoille altistuttaessa,

vaan  se  myös  vaikutti  aktiivisesti  tiedon  hankintaan.  Näkemys  auttoi  seulomaan  tiedon

kultajyvät akanoista ja vaikutti valintaan siinä, mihin ja kenen välittämään tietoon lopulta

uskottiin.

   näkisin niin,  etettä vaikeint tää on kaikes päätöksenteos on se,  että ei oo selkeesti mitään yhtä

totuutta vaan on monta, ja sit pitää päättää, et mihin ite haluu uskoo. (NE1)

5.1.5 Yhteenvetoa: vallan jakoa ja haltuunottoa

  että tavallisenkin ihmisen tiedot tämmöisen päätöksen tekoon, niin (naurahtelua) kyllä ne riittävät

ovat,  eihän  tässä  tarvita  mitään  huippuasiantuntemusta  näitten  asioitten  päättämiseen.  Jos  se  niin
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olisi,  niin eihän  täällä  tarvittaisikaan kansanedustajia eikä muitakaan, ei muita kuin matemaattisia

yhtälöitä ja sillä selvä. (ME3)

Lopulta  kansanedustajien  itseymmärryksessä  oli  havaittavissa  myös  kriittisiä  aineksia.

Kritiikki  saattoi  kohdistua  paitsi  omaa  tiedoskäsittelyn  kapasiteettia  myös  muiden

kansanedustajien toimia kohtaan. Lisäksi vahvasti asiantuntijoihin nojaavassa eduskunnan

työskentelytavassa nähtiin joitakin ongelmia.

Kritiikki on tosin tässä hieman vahva sana, sillä tyypillisimmillään pohdinnoissa oli ehkä

kyse  toimijoiden  inhimillisyyden  ja  rajallisuuden  tunnistamisesta  ja  tunnustamisesta.

Nämä  kommentit  naarmuttivat  kuitenkin  sitä  muuten  huolellisesti  luotua  käsitystä,  että

paitsi  mandaattinsa  myös  erityislaatuisten  tiedonsaantimahdollisuuksiensa  takia

kansanedustajat  olivat  oikeutettuja  päättämään  muiden  ydinvoiman  "maallikkojen"

puolesta.

Se  oli  äärimmäisen  vaikea  tilanne.  Me  kansanedustajat,  jotka  joudutaan  kuuntelemaan  sitten

käymään  peruskurssia  läpi  energiapolitiikasta  ydinvoimasta,  ni  eihän  meillä oo  edellytyksiä  muuta

kuin  kuunnella  asiantuntijoita  tällaisessa  asiassa  kun  menee  niin  detaljien  tasolle,  ni  yhtäkkiä  me

saadaan  asiantuntijoita,  jotka  päätyvät  täysin  vastakkaiseen  johtopäätökseen,  niin  äärimmäisen

vaikea saada selkoa. (ME2)

Jotkut katsoivatkin, että kokonaisuutta ajatellen ydinvoimaratkaisut ovat olleet Suomessa

viime vuosikymmeninä  tunneratkaisuja. Voidaankin pohtia, onko edellisessä kappaleessa

mainittu  "poliittinen  näkemys"  käännettävissä  esimerkiksi  seuraavan  sitaatin  perusteella

yksinkertaisesti  "tunteen"  synonyymiksi.  Tarkoitetaanhan  silläkin  eräänlaista  tuntumaa

asioiden tilasta ja kehittämisen suunnasta.

No,  totaa,  siin  yhdeksänkytkolme  mä  sanoisin,  että  eduskunnassa  oli  tavallaan  niinkuin  enemmän

draivia vastustaa ydinvoimaa,   ja nyt oli  jotenkin semmonen fiilis, että eduskunnassa päinvastoin

oli  niinkuin  tarpeeks  paljon  halua  löytää  niitä  kylläargumentteja,  että  tavallaan  musta  tää  nää

molemmat oli tunneratkaisuja, mut mikä sen tunteen aiheutti. (NE2)

Osa  kansanedustajista  oli  kokenut  päätöksen  myös  vahvasti  henkilökohtaisena

valtakamppailuna. Tässä suhteessa ehkä aineiston kiinnostavinta materiaalia löytyi kahden

naisedustajan  haastatteluista. Heistä NE2 on  toiminut pitkään  ydinvoiman kriittikkona  ja

oli  myös  kevään  2002  keskustelussa  yksi  useimmin  mediassa  esintyvistä  ydinvoiman
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vastustajista  (Rahkonen,  2002).  NE1  taas  päätti  keskustelun  kuluessa  vaihtaa  aiempaa

mielipidettään ja äänestää  vastoin oman puolueensa yleistä linjaa  ydinvoimaa vastaan.

Haastateltavista  NE2  oli  kokenut  hyvin  selvästi,  että  ydinvoimakeskustelussa

päätäntävallasta  kamppailtiin  nimenomaan  asemansa  vakiinnuttaneiden  jättien  ja

ruohonjuuritason  toimijoiden  välillä.  Valitettavana  NE2  piti  sitä,  etteivät  vaihtoehtoiset

näkökulmat  ydinvoimaan  tällä  kertaa  päässeet  läpi.  Kysymyksen  taustalla  NE2  näkee

myös  kuilun  naisten  edustaman  hoivavastuun  ja  miesten  edustaman  tienestivastuun

välillä. Ydinvoima on monitasoinen symboli:

  oon koko ajan kokenut, et siin on tavallaan kans kysymys, et testataan, et kellä on valta, koska siis

tää on tavallaan niinkun vanhan vallan jättien juttu.

  tietyt asiat ei päässy läpi, et esimerkiks just tää, et mikä on meidän vaihtoehto, ni mun mielestä se

ei päässy läpi missään vaiheessa. Ja tota...ja sitten tässä tämmöses sanavalinnas oli must esimerkiks

paljon tällasta, et jos mä vetoon   johonkin siis tutkijoiden antamaan numerotietoon, ni sit jos se on

lehdessä, niin sanotaan, et   "väittää”   ikään kuin et mä oisin siin siin sävyssä esitetään, et ikään

kuin mä olisin sen  hihasta itte vetänyt.

    se  oli  niin  voimakas  sukupuolijako  siinä  äänestyksessä,  niin      hyvin  selkeästi  tämmönen  ero

tämmösestä  ikään kuin huolenpitovastuuajattelutavasta  ja  etiikasta  ja  sitten  taas  tämmösestä  niin

kuin tienestietiikasta.

   et mustmust tuntuu, että et tää oli hyvin paljolti siis... et täs niinku tavallaan mitattiin, et kuka

näyttää,  missä  kaappi  seisoo,  ja  sen  takia  siihen  liitty  niin  hirveet  intohimot...  Et  täs  tavallaan

sellanen ruohonjuuritasolta lähtevä valta hävis ja semmonen Eteläranta kympistä lähtevä valta voitti.

(NE2)

NE1:lle  ydinvoimakeskustelu ei ollut  yhtä merkittävä  tapahtuma kuin NE2:lle. Toisaalta

päätöksen  teko  vaati  häneltä  itsenäisen  päätäntävallan  näyttöä  oman  eduskuntaryhmän

sisällä. Tukena tässä oli valiokuntakuulemisista saatu tietovaranto ja asiantuntijaarvioiden

paino. Koettu valtaasetelmiin törmääminen heijastui kuitenkin haastattelussa:

    mä  satuin  istumaan  siel  ympäristövaliokunnassa,  ja  meil  oli  mahdollisuus  kutsua  Suomen  ja

halutessamme maailman parhaita asiantuntijoita, ja meil kävi myös ulkomaisii asiantuntijoit  
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  siin käytiin niin monta keskusteluu, loppusijoitukset ja kaikki, niin kyllä mul oli silloin semmonen

olo, että mää niinkun aika paljon tiedän ydinvoimasta, kyl oli terawattitunnit ja kaikki aika aika hyvin

päässä.

  sit oli ne se porukka, mikä oli kauheen ydinvoimavihkiytyny jengi, ni kyl mä näen et ne kans niinku

otti  tunteella  sen  jutun  sit      mä  muistan,  ku  mun  puheenvuoro  tuli,  ni  mä  kommentoinkin,  et

päällystakit tulee, ku sitä setäporukkaa alko pakkautuu saliin, et selvästikin vähän kuuntelee, et mitä

se   sanoo.

  mä en yrittäny ketään käännyttää, mää pidin tärkeempänä vaan niinku omalt kohdalt, että mä olen

mielestäni toiminu oikein, enkä niin, mitä joku käskee  .

   En  tiedä, onks se naisil  sit  vaan helpompi suhtautuu kriittisesti, et onks miehil enemmän painei,

että miesten tulee ajatella jollain tavalla. (NE1)

Olen  käynyt  tässä  kappaleessa  melko  yksityiskohtaisesti  läpi  kansanedustajien

itseymmärrystä ja käyttänyt myös paljon esimerkkejä. Tällä olen pyrkinyt korjaamaan sitä

seikkaa,  että  tutkielmastani  puuttuu  poliittisen  viestinnän  teoriaosuus.  Valinta  on  tehty

tietoisesti, sillä kuten johdannossa todettiin, en ole niinkään kiinnostunut kansanedustajien

roolin pohtimisesta, vaan ydinvoimakeskustelun tasoista ja asiantuntijoiden ja kansalaisten

vaikutusmahdollisuuksista. Lisäksi haastatteluaineistosta löytyi runsaasti kansanedustajien

itsereflektointia,  jonka  avulla  juuri  tämänkertaisesta  tilanteesta  saadaan  kenties  jopa

täsmällisempi kuva. Seuraavaksi teen siitä pienen yhteenvedon.

Alla  olevaan  kuvaan  (Kuva  2)  on  mallinnettu  ne  erilaiset  vallan  lähteet  ja  toisaalta

riippuvuussuhteet,  joihin  kansanedustajat  viittasivat  vuosien  2000–2002

ydinvoimakeskustelusta  kertoessaan:  Institutionaalinen  asema  viittaa  puheeseen

kansalaisilta  saadusta  mandaatista  ja  vastuullisuudesta, mutta toisaalta  myös eduskunnan

käytäntöihin,  joihin  saattoi  legitimoidusti  nojautua. Käytössä olevalla  asiantuntijatiedolla

tuodaan  taas esiin kansanedustajien etuoikeutettu pääsy  tietoon, mutta myös velvollisuus

perehtyä siihen omaa päätöstä muodostettaessa.

Sosiaalisilla  verkostoilla/taustaryhmillä  tarkoitetaan  kuvassa  2  esimerkiksi

eduskuntaryhmää,  valiokuntajäsenyyksiä  sekä  itselle  läheisiä  tai  muuten  voimakkaita

intressiryhmittymiä  (ammattiyhdistysliike,  ympäristöjärjestöt,  maataloustuottajat  jne),
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joilta  saattoi  saada  paitsi  tietoa  myös  tukea  kannan  muodostamisessa.  Samalla  läheinen

yhteistyö sosiaalisten verkostojen kanssa  saattoi merkitä  vallan  luisumista omista käsistä

sekä  vaikeutta  saada  tilaa  oman  kannan  muodostamiseen.  Kaikkein  tiukimmin  vallan

omissa  käsissä  pitikin  nojautuminen  omaan  poliittiseen  näkemykseen  ja  kokemukseen.

Osalla kansanedustajista näkemystä ja kokemusta oli myös ehtinyt kertyä vuosien aikana,

ja  tähän  kenttään  saatettiin  luottaa.  Tuoreemmilla  kansanedustajilla  tilanne  oli

toisenlainen,  ja  heidän  riippuvuutensa  sosiaalisista  verkostoista  ja  asiantuntijoista  oli

aineiston perusteella selvästi suurempi.

Kuva 2: Hahmotelma kansanedustajien päätöksenteossa käyttämistä resursseista ja

riippuvuussuhteista ydinvoimakeskustelussa 2000–2002

Mistä  kuva  2  kertoo?  Lähinnä  sen  avulla  voi  hahmottaa  sitä  dynamiikkaa,  joka

ydinvoimapäätöksenteon  kentällä  kansanedustajien  näkökulmasta  vallitsi:  jos  painotti

esimerkiksi  asiantuntijatiedon  merkitystä  ja  eduskunnan  institutionaalisia prosesseja,  voi

joutua  luopumaan  omalle  poliittiselle  näkemykselle  annetusta  painoarvosta,  eikä

välttämättä  älynnyt  hyödyntää  omia  taustaorganissatioita  ja  muita  sosiaalisia  verkostoja.

Toisaalta  avoimuus  tiedollisen  vallan  resursseille,  sosiaalisten  verkostojen  ja
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asiantuntijoiden tiedoille, oli omiaan altistamaan myös näiden tahojen intresseille  ja siten

viemään  valtaa pois omista käsistä. Samoin prosessi  toimi  myös  toisin päin:  jääräpäinen

pitäytyminen  esimerkiksi  vuosien  saatossa  syntyneissä  näkemyksissä  ja  argumenteissa

saattoi haitata uusien  tietojen  ja uuden argumentointikulttuurin omaksumista. Nämä ovat

melko yleisluontoisia huomioita, joiden voi ajatella pätevän monissa muissakin erilaisissa

päätöksissä, jotka vaativat laajaa tietoihin perehtymistä ja herättävät poliittisia intohimoja.

Samalla  kuvan  2  osalta  on  kuitenkin  huomattava,  että  se  on  vain  tämän  tutkielman

haastattelujen  pohjalta  tehty  luonnos.  En  toisin  sanottuna  ole  ajatellut  kehittää

opinnäytetyöni  sivutuotteena  teoriaa kansanedustajien  resursseista  ja  riippuvuussuhteista.

Päätökseen vaikuttavien voimien tunnistamisella voi kuitenkin ymmärtää syvemmin niitä

ratkaisuja, joihin kansanedustajat lopulta päätyivät.

Olen  tehnyt  taulukon  avulla  kokeiluja  siitä,  miten  erilaisiin  diskursseihin  tai

ydinvoimakantoihin  kiinnittyneet  kansanedustajat  kuvioon  sijoittuvat.  Tässä  ongelmaksi

muodostui  kuitenkin  se,  että  vain  osaa  kansanedustajista  saattoi  pitää  puhtaasti  jonkin

diskurssin  edustajana.  Samoin  vain  osa kansanedustajista  kertoi  ammentaneensa  lähinnä

vain  tietystä  taulukon valtaresurssista. Mikäli kuitenkin päätetään olla  piittaamatta näistä

varovaisuuslausekkeista ja koodataan kansanedustajat ensisijaisen diskurssinsa mukaisesti

ensisijaisesti käyttämänsä valtaresurssin kohtaan, tulos saadaan visuaaliseen muotoon (Ks.

Kuva  3).  Kuvassa  3  on  rinnakkain  kaksi  kuvan  2  nelikenttää.  Vasemmanpuoleisessa

nelikentässä  koodit  ovat  seuraavat:  Y  (yksinkertainen  modernisaatio),  EY  (ekologisen

modernisaation  ydinvoimavaihtoehto),  EU  (ekologisen  modernisaationn  uusiutuvien

energiamuotojen  vaihtoehto)  ja  R  (refleksiivinen  modernisaatio).  Oikeanpuoleisessa

nelikentässä taas positiivinen ydinvoimakanta on melkitty J:llä ja kielteinen E:llä.
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Kuva  3:  Kansanedustajien  sijoittuminen  valtaresurssien  kenttään  ensisijaisesti
käytössä olleen diskurssin ja ydinvoimakannan mukaan.

Kuvan 3 nelikentissä on kyse kokeilusta, eikä niiden perusteella voi  tehdä kovin pitkälle

meneviä  päätelmiä.  Selvimpiä  huomioita  voisi  kuitenkin  olla  se,  että  refleksiivisen

modernisaation  mukaisia  argumentteja  vahvasti  käyttäneet  tahot  näyttäisivät  kaikki

nojautuvan  poliittiseen  näkemykseensä.  Sen  sijaan  ekologisen  modernisaation  eri

vaihtoehtojen  kannattajat  korostivat  haastateluissa  tutustumistaan  asiantuntijoilta  saatuun

tietoon. Yksinkertaisen modernisaation mukaisiin argumentteihin päätyneillä tahoilla taas

resurssina oli pääasiassa ollut  joko oma näkemys  tai  sosiaaliset verkostot  ja  viiteryhmät.

Institutionaalisen  aseman  luokkaan  ei  löytynyt  tässä  yhtään  edustajaa.  Aineisto  on

kuitenkin  sen  verran  pieni,  että  mukana  näissä  sijoittumisissa  –  varsinkin  sikäli  kun  ne

eivät ole ehkä edellisten tavoin loogisia – voi olla mukana runsaasti sattumaa.

Näistäkin  huomioista  pitää  muistaa,  että  kansanedustajien  sijoittuminen  resurssien

kenttään on pitkälti  tehty sen perusteella, mitä he ovat  itse  ilmaisseet  tehneensä. Voi siis

olla  esimerkiksi,  että  tahot,  jotka  ovat  mieltyneet  ekologisen  modernisaation  mukaisiin

argumentteihin,  ovat  mieluusti  korostaneet  myös  perehtyneisyyttään  asiantuntijoiden

ajantasaisiin näkemyksiin. Samoin refleksiivisen modernisaation mukaisesti puhuneilla on

saattanut olla hyvinkin paljon tietoa asiasta, mutta päätöksenteosta kerrottaessa on syystä

tai  toisesta korostettu oman näkemyksen merkitystä. Lopulta on kuitenkin todettava, että

myös kerrotuilla seikoilla voi olla poliittisia seurauksia – pitivätpä ne sitten objektiivisesti
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ottaen  paikkansa  tai  eivät.  Seuraavassa  kappaleessa  ydinvoimakeskustelun  vallanjakoon

perehdytään erityisesti kansalaisten ja asiantuntijoiden näkökulmasta.

5.2 Kansalaisten vai asiantuntijoiden valtaa?

  kyllä tässä oli ihan järkevästi kuunneltiin asiantuntijoita. En mä tiedä tapaa, millä vois niinkuin

paremmin  ikään kuin  kansanvallan  toteuttaa  ja  muuta,  et  kuunneellaan  asiantuntijoita.      Mä  oon

kuitenkin niiden äänestäjien lähettämä eduskunnassa, ei sitä voi poissulkea  . (ME1)

Kansanedustajien  päätöksentekokertomuksissa  asiantuntijat  olivat  tärkeitä  henkilöitä.

Asiantuntijaksi  määrittyi usein – käytännöllisistä  lähtökohdista –  taho,  joka oli  vieraillut

eduskunnan  eri  valiokunnissa  ja  tarjonnut  näin  tietoa  valiokuntien  ja  yksittäisten

kansanedustajien ydinvoimakannan muodostukseen.

Asiantuntijoiden  harvalukuisen  joukon  vastapainon  muodostivat  puolestaan  kansalaiset,

jotka  näyttäytyivät  aineistossa  eräänlaisessa  kolmoisroolissa:  Yhtäältä  "kansa"  ilmeni

vallan  kasvottomana  lähteenä,  äänestäjinä  ja  "matti  meikeläisinä",  joiden  ääni  kuului

eduskuntaan korkeintaan lehtien palstoilta ja yksittäisten yhteydenottojen kautta. Toisaalta

osa kansalaisista oli järjestäytynyt liikkeiksi ja yhdistyksiksi, joiden edustajat ylsivät myös

valiokuntien asiantuntijakuulemisiin.  Kolmanneksi kansalaisten  nähtiin olevan päätöksen

tuloksesta  osalliseksi  joutuvia,  joilla  nähtiin  näin  olevan  legitiimi  oikeus  laajempaankin

osallistumiseen esimerkiksi kansanäänestyksen muodossa.

Seuraavaksi eritellään tarkemmin niitä näkemyksiä, joita kansanedustajilla asiantuntijoista

oli.  Kansalaisten  rooleihin  palaan  hieman  myöhemmin.  Heijastelen  kansanedustajien

ajatuksia niitä muiden kirjoittajien  tekemiä havaintoja  vasten,  joita esiteltiin kappaleessa

2.2 "Viides voimala ja vaikuttajat".

5.2.1 Asiantuntijat vahvoilla, mutta pienestä piiristä

Eduskunnan  toimintatavat  näkyivät  vahvasti  kansanedustajien  päätöksentekopuheissa.

Monet  kansanedustajista  kertoivat  etenkin  eduskunnan  valiokuntien

asiantuntijakuulemisista  ja  ilmaisivat  selvän  tyytyväisyytensä  niihin.  Toisten  mielestä



121

erilaisten  ja  usein  ristiriitaistenkin  tietojen  ja  näkökulmien  tulva  oli  kuitenkin  ollut

hämmentävä, eikä sitä ollut helppo käyttää oman kannan muodostamiseen.

Öö, mä...kuvailin sitä [päätöksentekoprosessia] ihmisille näin, että ku tulee yks asiantuntija sisään ja

se kertoo,  että  totuus on  tässä,  ja kun  se on riittävän arvostettu, uskottava asiantuntija, niin sähän

uskot, et  totta, näinhän se on, et kaikki faktat kuulostaa järkeenkäyviltä.   Tuli toinen asiantuntija,

mikä esitti ihan vastakkaisen näkemyksen, ja taas kuulosti yhtä viisaalt ja järkeenkäyvält, et kyl se oli

aika hankala päätellä, et mis se totuus on. (NE1)

Olipa  päätös  ollut  sitten  helppo  tai  tuskainen,  moni  kansanedustaja  liitti  mielellään

asiantuntijatietoon  liittyvän  arvovallan  myös  omaan  mielipiteeseensä.  Vaikka  omassa

kannassa kyse ei ollutkaan asiantuntijalausunnosta, kyse oli kuitenkin hyvin informoidusta

päätöksestä,  joka  oli  tuotettu  maan  parhaaseen  tietoon  tutustumalla.  Suomalainen

asiantuntemus  ja  osaaminen  saivatkin  monessa  puheenvuorossa  ylimääräistä  arvostusta

osakseen.  Ilmiön  voi  ajatella  kuvastavan  suomalaisille  tyypillistä  uskoa  tutkimukseen,

sivistykseen  ja  instituutioihin,  jota  käsiteltiin  tämän  tutkielman  alkupuolella  (Konttinen,

1990, 180–216) (Litmanen, 2004, 211). Kansanedustajat luottivatkin siihen, että maamme

viranomaiset huolehtivat tehtävistään, ja että länsimainen teknologia toimii.

Ja  sitten  se  ongelma  tietysti  tässä on,  että  ydinydinjätteessä on  tietysti  loppusijoitushaaste.  Minun

mielestä  Suomi  on  sen  hoitanut  maailman  parhaiten...  eli  kyllä  tällä  hetkellä  Posiva  on  tehnyt

merkittävää työtä  . (ME1)

Ilari  Hylkilän  (2003,  136–138)  saamien  tulosten mukaan kansanedustajien  luottamus oli

erityisen  yksimielistä  institutionaalisten  kriteerien  kannalta  vahvoja  tahoja  kuten

professoreita  ja  ministeriöiden  edustajia  kohtaan:  tutkinto  ja  titteli  tekivät  asiantuntijan.

Omissa  teemahaastatteluissani  ei  pureuduttu  tähän  kysymykseen  näin  suoraan,  mutta

saamani  vastaukset  näyttäisivät  kallistuvan  samaan  suuntaan.  Monet  kansanedustajat

olivatkin  sysänneet  esimerkiksi  kansalaisjärjestöjen  valiokuntakuulemisiin  osallistuneet

edustajat asiantuntijoiden piirin ulkopuolelle. Asiantuntijastatus ei herunut kaikille.
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Intressitahot ja taustajoukot asiantuntijoina

Eduskuntatyön kannalta on helposti ymmärrettävää, että asiantuntijoista puhuttaessa myös

erilaisten eduskunnassa vaikuttamaan pyrkivien  intressitahojen asiantuntemus nousi esiin

monissa  kohdin.  Ruostetsaarin  (1987)  mukaan  tietyille  intressitahoille  annettu  melko

laajakin asiantuntijastatus on politiikalle  tyypillinen piirre. Toinen politiikalle  ominainen

piirre  on,  että  jotkut  etujärjestöt  ovat  joitakin  puolueita  lähellä.  Esimerkiksi

ammattiyhdistykset  kuuluvat  perinteisesti  vasemmistopuolueiden  edustajien

lähiverkostoon.  Samanlainen  intressipolittinen  kytkös  löytyy  usein  myös  esimerkiksi

vihreiden  ja  ympäristöjärjestöjen,  oikeistopuolueiden  ja  elinkeinonharjoittajien  sekä

keskustan  ja  maanviljelijöiden  väliltä.  Erilaisten  intressitahojen  tiedoille  annettu

henkilökohtainen painotus näkyi myös puheesta.

    jos  nyt  täytyy  jotakin nimetä,  niin  kyllä nyt  tietysti  ihan  taustastakin    johtuen,  kyllä mä  tietysti

varmasti kuuntelin herkällä korvalla ammatiyhdistysliikkeenkin näkemyksiä, teollisuuden näkemyksiä

 . (MJ4)

Hylkilän  (2003,  136–138)  mukaan  esimerkiksi  merkittävien  keskusjärjestöjen,  MTK:n,

SAK:n ja TT:n, ydinvoimamyönteiset kannanotot vaikuttivatkin voimakkaasti niitä lähellä

olevissa  puolueissa  kevään  2002  ydinvoimapäätöksessä.  Kuitenkaan  niiden  nimissä

tullutta  informaatiota  ei  yleisesti  pidetty  yhtä  luotettavana  kuin  niin  sanottujen

sítoutumattomien  tahojen.  Oman  aineistoni  pohjalta  näyttäisi  kuitenkin  siltä,  että  tiedon

mahdollisimman  suurella  luotettavuudella  ei  ollut  näiden  tahojen  kohdalla  välttämättä

merkitystä.  Tärkeämpää  oli,  että  niillä  oli  laaja  edustavuus  ja  sananvaltaa  yhteiskunnan

kehityksen suntaan.

    monet  liitot,  vaikkapa  Lääkäriliiton  hyvin  myönteinen  suhtautuminen  ydinvoimaan      vaikutti

muutamien  päätökseen  sitten.      Säteilyturvakeskus  oli  hyvin  myönteinen  tällaisia,  isoja  ja

suuremmat teollisuusyritykset kaikki, SAK oli hyvin myönteinen, MTK otti hyvin myönteisen kannan 

.    Tällaisia  niinku  merkittäviä  tahoja  yhteiskunnan  kehityksen  kannalta,  niin  selkeesti  myönteistä

valoa näytti. (ME1)

Myös  yksittäisten  edustajien  sosiaaliset  verkostot  muodostivat  monille  tärkeän  tuen

näkemyksen  muodostamisessa.  Toisille  lähipiirin  intressitahot  olivat  jopa  suorastaan
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taakka,  jonka  toiveista  oli  vaikea  poiketa.  Joillakin  taas  omaan  suhdeverkostoon  kuului

omia asiantuntijoita, joiden vilpittömyyteen saattoi luottaa kiperän päätöksen edessä.

    mä  kävin  tätä  jaakobinpainia  niin  viimeiseen  iltaan  asti  hyvin  vakavissani  mietin  sitä,    

oikeestaan kaikki alko  siitä,  kun StoraEnso Varkaus kesällä kertoi omista sähköntarpeistaan,     et

sähkön tarve on tällä hetkellä Suomessa suurta.

    mutta...sit  tää hyvän ystävän, energiaalan osaajan ja kovan vientitykin niin mielipide oli hyvin

ratkaiseva  tässä,  et  hän  sanoi,  et  tää  on  niinkuin...suomalaiselle  teknologialle  erittäin  keskeinen

merkitys  on  sillä  että,  miten  me  onnistutaan  myös  kotimarkkinoilla  kehittämään  näitä  [uusiutuvan

energian] prosesseja  . (ME1)

Kojo  (2004,  242)  toteaakin  lakonisesti,  että  viidettä  voimalaa  koskevassa  keskustelussa

"päättäjille ja osin myös tiedotusvälineille oli ratkaisevampaa se, kuka puhui kuin se, mistä

puhuttiin".  Erilaisia  ryhmien  jäsenyyksiä  ja  mielikuvia  pyrittiin  myös  hyödyntämään

maksimaalisesti. Kuitenkin tällä kertaa eräs intressitahoista yleisesti esitetty näkemys oli,

että  niiden  vaikuttamistyö  oli  asiallista  ja  asiantuntevaa.  Etenkin  ydinvoimaa  puoltavien

tahojen  lobbarien  katsottiin  parantuneen  sitten  viime  kierroksen  eli  vuoden  1993

ydinvoimaäänestyksen.  Selvinä  parannuksina  pidettiin  etenkin  asiantuntevuuden

lisääntymistä  ja  kiihkotonta  argumentointitapaa.  Tämä  näkyi  selvästi  myös  oman

aineistoni  vastauksissa.  Näkemyksen  voi  ajatella  heijastelevan  tiedemaailman  ja

virkamieskunnan  edustajien  tapakoodin  ihannointia.  Olisiko  kyseisestä

käyttäytymissäännöstöstä  muodostunut  normi,  johon  myös  muiden  olisi  pyrittävä

uskottavuutensa säilyttääkseen?

 mitä vuoteen 93, jos verrataan,   niin sanotaan, että [ydinvoimaa puoltavat] lobbaajatlobbaajat

oli kehittyneet. Että silloin oli taas lobbaajien puolesta sellasta, että se oli ollut liian voimakasta ja

päällekäyvää,  et  nyt  se  hoidettiin  mun  mielestä  aika  hienovaraisesti  ja  perustu  täysin...  Pyrittiin

löytään niinku faktoja niinku asioiden perusteeksi  . (ME1)

Ilmiötä  olisi  kiinnostavaa  pohtia  laajemminkin,  sillä  myös  Hylkilä  (2003,  11)  on  tehnyt

saman  havainnon  oman  haastatteluaineistonsa  osalta.  Hänen  haastattelemiensa

kansanedustajien mielestä kevään 2000–2002 ydinvoimakeskusteluun liittynyt lobbaus oli

ollut pääsääntöisesti hyvin asiallista. Kuvaavaa oli, että monet kansanedustajat kertoivat jo

haastattelupyynnön  yhteydessä,  että  heitä  ei  ole  kovinkaan  paljon  lobattu  kyseisessä

asiassa. Osittain  tämä  yllättävä  vastaus  johtui  siitä,  että  eri kansanedustajilla  oli  erilaisia
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näkemyksiä  siitä,  mitä  lobbaustermillä  tarkoitetaan.  Esimerkiksi  valiokuntien

asiantuntijakuulemisia ei mielletty lobbaukseksi.

Eiasiantuntijat

Se, mitä mä toivoisin tietenkin koko eduskunnan työskentelyn kannalta, olis se, että kun valiokunnat

kutsuu  asiantuntijoita,  niin  ne  todella  olisi  asiantuntijoita,  eikä  vain  kansanedustajan

kotipaikkakunnalta  kerättyä  väkeä,  jotka  halutaan  tuoda  eduskuntaan.      Että    se  ei  tarkoita,  että

pitäis  ykspuolisesti  asiantuntijoita  kutsua,    mutta      joka  on  ihan  huuhaatyyppi,  niinku  niitäkin

siellä esiintyy, siinä aiaikaa hukkaan. (MJ1)

Asiantuntijuuden merkityksen täyden hahmottamisen kannalta kiinnostava näkökulma on

myös  se,  mitä  haastateltavat  eivät  pitäneet  asiantuntijuutena.  Näissä  pohdinnoissa

keskeiselle  sijalle  näyttää  nousevan  asenteellisuus.  Mikäli  jokin  puheenvuoro  koettiin

asenteelliseksi,  sitä  ei  koettu  enää  asiantuntevaksi.  Tässä  suhteessa  esimerkiksi

ympäristöjärjestöt saivat osakseen kritiikkiä, vaikka sitä ei erikseen kysyttykään.

    mä  luulen,  että  uskottavuus  oli  kuitenkin  korkeampi  niillä,  jotka  pysty  argumentoimaan  vähän

molemmilta  puolilta  ja  ymmärtämään  myös  toisia  näkemyksiä.  Elikkä  täällä  sanotaanko  vaikka

luonnonsuojelujärjestöissä      niin  kun  he  kävi  meijänkin  valtiovarainvaliokunnassa  tai  tuolla

valiokunnissa niin, et jos se nyt oli aivan yksykstotista, niin sehän löi vähän niinkuin vastareaktion,

vähän porukka sisimmässään naureskeli, et ei se nyt ihan noinkaan ole. (MJ4)

No  oli  asiantuntijoita,  jotka heittäyty  hyvin  tunteelliseksi  ja  tää  oli  heille...  selvästikin  tämmönen...

lähes  ideologinen kysymys  tämä, että rakennetaanko vaiko ei,  erityisesti ympäristöjärjestöt...  täytyy

sanoa,  vaikka  äänestin  ydinvoimaa  vastaan,  niin  sai  monesti  omalla  argumentoinnillaan  melkein

karvat pystyyn, että alkoi tehdä mieli kannattaa ydinvoimaa yhä enemmän, että mun mielestä heiän

joidenkin esiintyminen oli...se hipo niinku, se meni jo yli. (ME1)

Kaikki  eivät  kuitenkaan  olleet  samaa  –  vaan  jopa  päinvastaista  –  mieltä

ympäristöjärjestöjen asiantuntevuudesta.

  esimerkiks ympäristöjärjestöthän teki tavattoman semmmost asiantuntevaa työtä tässä, vaik se sai

hyvin pienen julkisuuden  . (NE2)
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Ilari  Hylkilän  (2003,  116)  mukaan  ydinvoiman  vastustajilla,  joihin  ympäristöjärjestöt

perinteisesti  lukeutuvat,  olikin  selvä  profiiliongelma.  Yleisemminkin  ottaen  vastustajat

jäivät  joidenkin  kansanedustajien  mielestä  epäselväksi  ja  hahmottumattomaksi  joukoksi,

johon  ei  syntynyt  läheistä  vuorovaikutussuhdetta.  On  hyvin  mahdollista,  että  tällä

epämääräisyydellä on ollut merkitystä myös kamppailun tuloksen kannalta.

Eräs kiinnostava näkökulma voisikin olla se jo aiemmin esiin tuotu ajatus,  jonka mukaan

asiantuntijan tai ylipäänsä  luotettavan tai  sopivaksi katsotun tietolähteen kriteerit olisivat

nyt olleet kapeammat kuin vaikkapa edellisen ydinvoimakeskustelun aikaan vuonna 1993.

Saattaa  olla,  että  nyt  ihannoidun  virkamiesmäisen  imagon  saavuttaminen  on  ollut

ydinvoiman  vastustajille  ja  esimerkiksi  ympäristöjärjestöille  vaikeampaa,  vaikka  niiden

vaikuttamistyössä olisikin panostettu asiantuntevuuteen. Ehkä ydinvoimakysymyksessä on

nyt, yli 15 vuotta Tshernobylin jälkeen, palattu "normaaliin" politiikkaan, mikä tarkoittaa

poikkeustilanteessa sallittujen soraäänten karkoittamista ja asioiden hoitoa virkakoneiston

keinoin.  Tätä  tulkintaa  puoltaisi  erityisesti  se,  että  MJ4  ja  ME1  olivat  molemmat  hyviä

esimerkkejä  ekologisen  modernisaation  diskurssiin  kytkeytyneistä  tahoista.  Edustajista

toinen  äänesti  ydinvoiman  puolesta  ja  toinen  vastaan.  Molemmilla  argumentointi  toimi

kuitenkin etenkin talouden mutta myös ympäristön ehdoilla. Puheenvuoroissaan niin MJ4

kuin ME1:kin halusivat ottaa etäisyyttä paitsi perinteisestä ydinvoimaa puoltaneesta myös

sitä vastustaneesta diskurssista. Olisiko ympäristöjärjestöjen viestissä kenties ollut jotakin,

mikä  sekoitti  syntyneen kompromissin  ydinvoiman  ja  ympäristöarvojen välillä erityisesti

ekologisen modernisaation ydinvoimavaihtoehdon osalta?

Mielestäni  tärkeä kysymys onkin, missä määrin sopivan asiantuntijuuden hahmottaminen

on  liittynyt  käsillä  olevan  ydinvoimakysymyksen  laajempaan  ymmärtämiseen.  Missä

määrin  kyse  on  yleisemmällä  tasolla  esimerkiksi  siitä,  että  samalla  kun  yhä  uusia

ympäristöriskejä  on  otettu  energiapoliittisella  päätöksenteolla  kontrolloitaviksi,

päätöksenteon  tukena  legitimoidusti  toimiva  asiantuntijapiiri  on  muuttunut  yhä

ahtaammaksi?  Onko  tässä  menossa  eräänlainen  ekologisen  modernisaation

näennäissovellus,  jossa  ympäristöongelmiin yritetään puuttua teknologian keinoin,  mutta

sopivaa  teknologiaa  pääsevät  määrittelemään  vain  harvat?  Voidaanko  ajatella,  että  koko

toiminnan  ideana  on  lakaista  riskiyhteiskunnan  valtaa  siirtävä  potentiaali  maton  alle?

Palaan tähän aiheeseen vielä tämän kappaleen yhteenvedossa.
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Vaikka  kansanedustajat  suurelta  osin  rajasivatkin  itsensä  asiantuntijoiden  kentän

ulkopuolelle,  moni  korotti  kuitenkin  omaa  statustaan  sillä,  että  asiantuntijat  olivat

kansanedustajilla  helposti  saatavilla.  Kuten  sanottu,  kansanedustajilla  oli  mahdollisuus

päästä monin tavoin "lähemmäs" asiantuntijoita kuin mitä kansalaisilla oli. Tässä mielessä

valiokuntien  asiantuntijakuulemiset  voidaankin  nähdä  tieteen  ja  politiikan  symbioottisen

suhteen  ilmentymänä,  jossa  pääsy  politiikan  toiminnalliseen  ytimeen  pönkittää

asiantuntemuksen  ja  asiantuntemuksen  läheisyys  taas  politiikan  arvovaltaa.  Kyse  on

selvästi valtaa säilyttävästä prosessista.

    mä  luotin  siihen,  miten  tämä  talo  toimii,  ni  just  näin,  että  asianomainen  valiokunta  kuuntelee

asiantuntijoita, tekee mietinnön, ja siltä pohjalta yleensä tehdään päätöksiä. (NJ2)

Näkemys ja tuntuma infokratian vaihtoehtoina

Kuten  tämän  kappaleen  alussa  todettiin,  valiokuntien  asiantuntijakuulemiset  tarjosivat

helpotusta vain osalla kansanedustajista, kun taas osa koki niiden tietotulvan ahdistavana.

Giddensin  (1995,  251)  mukaan  ristiriitaisille  asiantuntijatiedoille  altistumisen  pitäisi

haastaa  institutionaalisen asiantuntemuksen  legitimiteettiä. Refleksiivisen  modernisaation

hengessähän  tulisi  käydä  niin,  että  kun  jonkin  vakiintuneen  asiantuntijaposition

kaikkivoipaisuus  kumoutuu,  se  menettää  valtaansa  erilaisille  vastaasiantuntijoille  ja

muille yhteiskunnallisille toimijoille.

Haastatteluaineistossani  tästä  näyttäisi  olevan  kuitenkin  vain  vähän  viitteitä.  Osa

kansanedustajista  kyllä  totesi  oman  tiedonkäsittelyn  rajallisuuden  uhkakuvien  ja  niiden

vastauhkien  ristitulessa,  mutta  tämän  seurauksena  ei  automaattisesti  annettu  valtaa

esimerkiksi  perinteistä  laajemmalle  asiantuntijoiden  piirille.  Ennemminkin

kansanedustajat  katsoivat  voivansa  luottaa  omaan  näkemykseensä  ja  tavalla  tai  toisella

syntyneeseen  tuntumaan.  Samalla  aineisto  herättää  kysymyksen  siitä,  missä  määrin

ristiriitaisia  taustatietoja  ja  johtopäätöksiä  tarjonneet  asinatuntijat  olivat  samalla  viivalla.

Oliko esimerkiksi  niin, että  vahvimmista positioista  tietoja  tarjonneet  toimijat esiintyivät

sittenkin  yhtenäisesti,  kun  taas  valtanäkemykselle  kriittisiä  näkökulmia  tarjonneet  tahot

puhuivat huomattavasti heikommista positioista käsin?
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Sä et voi millään niinkun kansanedustajan   asiantuntemukselle niin, et sä nyt voi niinkuin arvioida

sitä, että   tuleeko maanjäristyksiä, liikkuuko toi viidensadan metrin syvyydessä oleva peruskallio, ja

tihkuuko  sieltä  vettä  jonnekin,  tai  meneekö  sinne  joku  kaivamaan  viiden  tai  kymmenen  tuhannen

vuoden päästä, tai sitten et sä voi millään pystyä arvioimaan sitä, ettäettä törmääkö joku lentokone

tai mikä on ydinsodan vaikutus ydinvoimaloihin tai muihin,     että se  tieto, mitä tuli  tän prosessin

aikana, ni sen kautta muodostuu se kokonaisnäkemys ja se tunne siitä, että mitä mieltä on,  ja millä

perusteella sitä nappia painaa. (MJ4)

Eräs  mahdollinen  selitys  tälle  voisi  olla  Kantolan  (2004,  110)  havainto,  jonka  mukaan

energiapolitiikan  asiantuntijat  varovat  Suomessa  visusti  astumista  toistensa  kentille.  On

helppo  kuvitella,  että  tätä  varovaisuutta  esiintyy  erityisesti  ydinvoimakysymyksen

tyyppisissä  poliittisesti  räjähdysherkissä  keskusteluissa,  joissa  vähänkin  omaa

ydinosaamista  laajempaa  lausuntoa  saatetaan  pitää  kannanottona  tai  jopa  liittoutumisena

tietyn  tahon  kanssa.  Samalla  kun  muistetaan,  että  ympäristöriskien  asiantuntijat  hakevat

uhille legitimiteetin laajemman sosiaalisen tunnustuksen kautta (Väliverronen, 1996, 206),

ilmapiiri  ei ole ehkä omiaan vallan muutoksille  näillä alueilla. Tässäkin suhteessa kaikki

viittaa  edellä  esitettyyn  asiantuntijapiirien  tarkkaan  valvontaan  niin  päättäjien  kuin

asiantuntijoiden  itsensäkin  taholta.  Vaikka  asiantuntijat  olisivat  keskenään  erimielisiä,

käytännön päätöksentekotilanteissa moniarvoisuus ja äänisyys saattaa selvästi vähentyä.

Toisaalta  haastateltavien  joukkoon  mahtui  myös  niitä,  jotka  kritisoivat  niin  esitettyä

asiantuntijatietoa kuin koko asiantuntijauskoa ylipäätään. Edellisessä MJ4:n sitaatissa tästä

olivat  merkkeinä  luottamus  "kokonaisnäkemykseen  ja  tunteeseen  siitä,  mitä  mieltä  on".

Mistä "kokonaisnäkemyksessä" ja "tunteessa" oikeastaan oli kyse? Miten ne syntyivät? Ja

mistä ne koostuivat?

Näihin kysymyksiin ei valitettavasti voida antaa tässä vastaukseksi kuin hyviä arvauksia.

Taustalla vaikuttivat varmasti kuitenkin uusien tietojen sopiminen omiin pohjatietoihin ja

arvoihin,  läheisten viiteryhmien asiassa ottamat kannat sekä kuulemisten ja vastaanotetun

materiaalin pohjalta syntynyt vaikutelma eri tahojen vaikuttimista, perehtyneisyydestä ja –

ehkä  yksinkertaisesti  –  tyylin  sopivuudesta  omaan  profiiliin.  Mitä  vankemmin  oli  itse

asemoinut  itsensä keskustelun kentälle, sitä selkeämmin saattoi viitata kintaalla vaikkapa

asiantuntijakuulemisille.  Suurimpia  asiantuntijatiedon  käytön  ja  myös  sisällön  kriitikoita

olivatkin ennaltaarvattavasti haastatteluaineistoon valitut ydinvoimakeskustelun konkarit.
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    siinä  esiinty  tällasia  mun  mielestä...niinku  tosi  perustavanlaatusesti  epäälyllisiä  tämmösiä,  et

suomalainen  ydinvoima  on  turvallista,      että  merkittävä  osa  keskustelijoista  ei  tajunnut  sitä,  et

niinku  mitkään  ihmisen  tekemät  systeemit  ei  oo  täydellisiä  ja      olis  kaivannut  sitä,  että

luonnontieteen  ja  tekniikan  alalta  enemmän  ihmisiä,  niinku  asiantuntijoita,  olis  osallistunu  just

keskusteluun siitä, et täydellisiä systeemejä ei ole. (NE2)

Myös  muutamat  pitkän  linjan  poliitikot  halusivat  asettaa  asiantuntiuuden  arvon

suhteellisemmaksi.  Vaikka  näissäkin  puheenvuoroissa  asiantuntijatiedoille  selvästi

annettiin  arvoa,  sen  rooli  oli  huomattavasti  vähäisempi  kuin  monissa  muissa

puheenvuoroissa.

    se  ydinvoimala,  jos  sitä  nyt  voimalana  yritetään  ymmärtää,  niinku  yhtenä kokonaisuutena,  niin

sehän on taas niinkun sadoista tai tuhansista osioista kokoontuva yksikkö, jossa on niinku tuotanto, ja

siellä on turvallisuus, ja siellä on kuljetukset ja siellä on kaikki tämmöne  . Se insinööri voi tietää

siit  yksittäisestä  reaktorin  kohdasta,  sen  yksittäisen  pultin  tarkasti,  ja  hän  voi  sanoa,  että  hän  on

ydinvoimalaasiantuntija. Sehän nyt ei kyllä tarkoita vielä sitä, et se asiantuntemus on vähän hankala

sana, koska sillä, sillä voi hämätä tietyllä lailla. (ME4)

Tässä yhteydessä onkin ehkä hyvä tuoda uudelleen esiin myös se Järvelän ja Wileniuksen

(1996,  140–150)  havainto,  jonka  mukaan  yhteistä  useimmille  suomalaisille

ympäristövaikuttajille  on,  että  epävarmassa  tilanteessa  he  korostavat  johdonmukaisesti

arvoperusteisen politiikan merkitystä. Arvopolitiikka olikin ehkä monille kansanedustajille

se  lääke,  jonka  epävarmassa  tilanteessa  saattoi  hälyttää  apuun,  kun  institutionaalinen

asiantuntijatieto muuttui  turhan kimurantiksi, eikä muita tukeutumisen vaihtoehtoja ollut.

Edellä  tehtyä  analyysia  ajatellen  tuntuman  ja  kokonaisnäkemyksen  voisi  myös  ajatella

olevan  arvopolitiikan  synonyymejä  ja  ainakin  teoreettisesti  myös  vastakohtia

mahdollisimman  puhtaasti  tietoon  pohjautuvalle  päätöksenteolle.  Käytännössä  kyse  voi

olla kuitenkin enemmän retoriikasta – olkoonkin, että myös tällä puhutulla todellisuudella

on yhteiskunnallisia seurauksia.

Arvoperustaisen  politiikan  korostuksen  voi  ajatella  viittaavan,  yleisellä  tasolla,  tavallista

suurempaan  suvaitsevaisuuteen  sen  suhteen,  kenen  mielipiteet  saavat  painaa

ydinvoimapäätöksessä.  Henkilökohtaisella  tasolla  se  on  samalla  saattanut  oikeuttaa

rationaalisesti  melko  vähän  perusteltuja  rajauksia  suvaittujen  näkökulmien  ja

keskustelijoiden  suhteen.  Tällä  on  ollut  potentiaalisesti  seurauksia  myös  kansalaisten
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vaikutusmahdollisuuksien  kannalta.  Seuraavassa  kappaleessa  perehdytään  laajemmin

kansanedustajien  näkemyksiin  kansalaisten  mahdollisista  rooleista  tämäntyyppisissä

poliittisissa keskusteluissa.

5.2.2 Kansalaisten osallistaminen  periaatteen ja käytännön ristiriita

  ydinvoima ois sellanen asia, että siitä vois järjestää kansanäänestyksen hyvin, koska   siinä on

myöskin tunteet mukana, arvot mukana,   niille täytyy antaa oma sija, eli et jos ihmisillä on fobioita

tai pelkoja ydinvoimalaitoksen suhteen, niin se ei ole kysymys siitä, että onko se halpaa energiaa vai

kallista  . (ME2)

Ehkä eräitä haastattelujen kiinnostavimpia keskusteluja käytiin,  kun pohdittiin  sitä,  mikä

suhde kansalaisten  ja  ydinvoimapäätöksen  välillä  oli.  Olisiko  päätöksen  teko  onnistunut

"matti meikeläiseltäkin"? Mitä ehtoja onnistumiseen olisi liittynyt? Ja olisiko ydinvoiman

lisärakentamisesta pitänyt järjestestää esimerkiksi kansanäänestys?

Keskustelujen  pohjalta  rakentuva  kuva  on  potentiaalisesti  kiinnostava  ainakin  kahdessa

suhteessa:  (1)  Näkemykset  kansalaisista  muodostavat  vastapoolin  asiantuntijoista

esitetyille  näkemyksille. Näiden kahden  ryhmän väliset valtaasemat määräävät osaltaan,

miten  valta  konkreettisissa kysymyksissä  jakautuu.  (2)  Kuvaan  mahdollisesti  sisältyvien

ristiriitaisuuksien  avulla  voidaan  paljastaa  eroavaisuuksia  juhlapuheissa  esitettyjen

periaatteiden  ja  näiden  käytännön  sovellusten  välillä.  Seuraavien  alaotsikoiden  alla  olen

eritellyt  hieman  tarkemmin  niitä  ajatuksia,  joita  kansalaisista  ydinvoimaratkaisun

mahdollisina tekijöinä esitettiin.

Tukea kansalaisten osallistumishaluille

Teoriaosuudessa  (kappale  2.2)  eriteltiin  kansalaisten  ja  ydinvoimakysymyksen  suhdetta

käymällä läpi etenkin Suomen ydinvoimakriittisen liikkeen historiaa. Lisäksi todettiin, että

monissa eurooppalaisissa maissa suurin osa väestöstä pelkää ydinvoimaonnettomuutta,  ja

että  monet  energiapolitiikan  osaalueet  ylipäänsä  ovat  omiaan  herättämään  kansalaisten

huolta  ja  muutospyrkimyksiä  (Eurobarometrimittaus,  Helsingin  Sanomat  25.6.2003)

(Malaska ym., 1989, 8–9).  Yhteenvetona voitiin todeta, että ydinvoima on kysymys, jossa
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kansalaisten osallistumishalut päätöksentekoon ovat tavallista suuremmat, ja että kyseessä

on myös tätä kautta tavallista kuumempi valtataistelun kohde.

Haastatteluaineistossani  moni  kansanedustaja  hyväksyi  sen,  että  kansalaismielipiteellä

tulisi  olla  suoremmin  sananvaltaa  ydinvoimapäätöksen  suuntaan.  Jotkut  näkivät,  että

kansalaisten  osallistaminen  vahvasti  pinnalle  nouseviin  yhteiskunnallisiin  keskusteluihin

on ylipäänsä tärkeää. Toiset taas pitivät tunteita ja arvoja legitiimeinä valinnan perusteina

nimenomaan  ydinvoimakysymyksessä:  kyseessä  katsottiin  olevan  poikkeuksellisen

pitkävaikutteinen  ja  riskirakenteeltaan  erityislaatuinen  päätös.  Tällöin  esimerkiksi

kansanedustajien  omia  tuntemuksia  ei  voisi  automaattisesti  priorisoida  kansalaisten

tuntemusten  edelle.  Kansalaisten  osallistumismahdollisuuksia  ajateltiin  voivan  parantaa

esimerkiksi kansanäänestyksellä.

    must  kansanäänestyksii  pitäs  käyttää  sillon,  kun  on  kysymys  semmosesta  peruuttamattomasta

jutusta,  jossa  on  hyvin  paljon  arvovalintaa  mukana.      lisäydinvoima  on  myöskin  sellanen,  koska

siis...  tää, että siis tuotetaan jätettä, joka on olemassa sit satoja tuhansia vuosia, ni se on aika, aika

pitkävaikutteinen päätös. (NE2)

  meillä pelätään kansanäänestyksiä vähän joka asiasta   ja kyllähän ydinvoimala se ydinvoimalan

niinkun  turvallisuuspuolihan  on  se,  ja  se  vastuupuoli  sinne  tulevaisuuteen      et  tietysti  mehän  olis

kuultu, et ollaanko me valmiita ottamaan se riski, joka siihen liittyy. (ME4)

Kun  aineistosta  seurasi,  mikä  osuus  kansalaisille  ydinvoimapäätöksessä  annettiin,

kysymyksen  määrittely – siis käytetty diskurssi – vaikutti  tilanteeseen selvästi. Toisaalta

vaikka  kysymys  olisi  määrittynyt  ennemminkin  arvojen  pohjalta  tehtäväksi,  se  ei

tarkoittanut  kaikkien  mielestä,  että  kansalaisten  olisi  hyvä  saada  halutessaan  äänestää

asiasta.  Mitä  pitäisi  ajatella  näistä  ristiriitaisilta  kuulostavista  päättelyketjuista?  Eräs

vastaus  voisi  olla,  että  valtanäkemyksen  mukaan  edustuksellinen  demokratia  on  toimiva

järjestelmä,  vaikka  ihmisten osallistamisen  näkemys  hyväksytäänkin  laajalti.  Kansalaisia

voidaan  pitää  periaatteessa  kypsinä  tekemään  päätöksiä,  mutta  eduskunnassa  se  on

yksinkertaisempaa.

   kyllähän ihmisillä siihen varmasti varmasti kanta oli, että kun gallupeitakin tehtiin, niin kyllähän

aika moni ihminen siihen pystyi ottamaan ja halusi ottaa kantaa. Ja kyllä mä luulen, että tavallisenkin

ihmisen  tiedot  tämmöisen  päätöksen  tekoon,  niin  (naurahtelua)  kyllä  ne  riittävät  ovat,  eihän  tässä
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tarvita mitään huippuasiantuntemusta näitten asioitten päättämiseen, jos se niin olisi niin eihän täällä

tarvittaisikaan kansanedustajia eikä muitakaan, ei muita kuin matemaattisia yhtälöitä ja sillä selvä.

(ME3)

Entä olisiko tästä sitten pitänyt järjestää kansanäänestys? (Haastattelija)

Ei. (ME3)

Hmm   Ei minkäänlainen? (Haastattelija)

Ei minun mielestäni tarvisetarvinnut (ME3)

Yhteenvetona  voikin  todeta,  että  tahot,  jotka  olivat  lopulta  konkreettisesti  valmiita

lisäämään  kansalaisten  suoria  vaikutusmahdollisuuksia  tai kanavia

ydinvoimakysymyksessä  olivat  aineistossa  selvänä  vähemmistönä.  Esimerkiksi

kansaäänestystä  puoltaneita  tahoja  oli  vain  muutama,  ja  näistä  kaikki  olivat  ydinvoiman

vastustajia.

Kansalaisten ohittaminen päätöksenteossa

Kansalaisten  vaikutusinnon  lisäksi  toinen  aiemmissakin  tutkimuksissa  esiin  tullut  seikka

on kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien rajallisuus kysymyksissä, joihin liittyy vahvasti

tieteellisperusteisesti  havaittavia  ympäristöriskejä.  Esimerkiksi  ydinvoimakiistojen

tyyppisissä  kysymyksissä  kansalaiset  joutuvat  helposti  toimimaan  asiantuntijoiden

kotikentällä,  sillä  esitettyjen  vaihtoehtojen  kritisoiminen  vaatii  sen  kielen  ja  niiden

ennakkooletusten  omaksumista,  joiden  pohjalta  vaihtoehdot  on  tuotettu  (Ruostetsaari,

1987,  96–98)  (Hylkilä,  2003,  158).  Kuitenkaan  vielä  asiaan  perehtymällä  tai  sitä

tuntemalla kansalaiset eivät välttämättä  saavuta  toivotun kaltaisia keskusteluasemia, sillä

vaikkapa ympäristöriskien kohdalla asiantuntijuuden paikat ovat usein  institutionaalisesti

hallittuja  (Väliverronen,  1994,  72).  Toisaalta  myös  asiantuntijapiirien  käytännöillä

saatellaan vältellä  sellaisten tilanteiden syntyä,  joissa kokonaisuuden hallinta rakoilisi,  ja

kansalaisten  olisi  helpompi  tarttua  mahdollisiin  ongelmiin  (Järvelä  &  Wilenius,  1996,

238).

Esimerkiksi Kamppinen ym. (1995, 178–180) ovatkin todenneet että kansalaiset saatetaan

ohittaa päätöksenteossa melko kevein  ja kyseenalaisin perustein. Sama  ilmiö näkyi myös

omassa aineistossani. Verrattuna esimerkiksi asiantuntijoiden panosta kohtaan osoitettuun

selkeään  arvostukseen,  kansalaisten  vaikutusmahdollisuuksiin  suhtauduttiin

varauksellisesti. Ja vaikka periaatteellinen tuki kansalaisosallistumiselle olisikin löytynyt,
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esimerkiksi  kansanäänestyksen  järjestämistä  ei  aina  pidetty  hyvänä  erilaisten  käytännön

ongelmien takia.

Kansanäänestykselle  kielteiset  edustajat  perustelivat  kantaansa  etenkin  kahdella  tavalla:

Ensinnäkin moni arveli äänestäjien päättävän asiasta tunteen ja hatarien tietojen pohjalta.

Tätä  ei  pidetty  toivottavana,  sillä  ydinvoimakysymyksen  katsottiin  olevan  lähinnä

tekninen  ratkaisu Suomen  tulevaisuudessa kohtaamaan energiapulaan  ja maan solmimiin

ilmastositoumuksiin.  Kaikki  eivät  kuitenkaan  halunneet  ilmaista  epäluottamustaan

kansalaisiin  näin  suoraan,  ja  siksi  kielteisyyttä  saatettiinkin  perustella  myös  omalla

vastuullisuudella.  Kun  valtakirja  päätösten  tekoon  oli  kerran  saatu,  olisi  vastuun

suoranaista pakoilua mennä ison päätöksen edessä "kansan selän taakse pakoon".

Miten  helppoa  tän  päätöksen  teko  ois  ollut  ihan  tavalliselle  matti  tai  maija  meikeläiselle?

(Haastattelija)

No se on helppoa sillon, kun sitä ei tarvi tehdä, kun sen voi tuolla   turuilla tai pubissa sanoa, että

minä oon puolesta, minä oon vastaan. Mut kyllä se täällä eduskunnassa tietysti oli aika kova päätös 

 (MJ4)

Kuten  jo  aiemmin  on  todettu,  moni  kansanedustaja  koki  ydinvoiman  vaikeaksi

kysymykseksi.  Tämä  sai  monet  myös  epäilemään  sitä,  että  kysymyksen  rationaalinen

ratkaisu  ei  onnistuisi  muiltakaan  kovin  helposti.  Moni  oli  myös  kokenut

valiokuntayöskentelyssä,  että  päätöksen  teossa  hyötyä  oli  laajoihin  tietomateriaaleihin

perehtymisestä. Miten tieto saavuttaisi laajatkin kansanjoukot?

  ydinvoima on tyypillinen sellainen, joka ei mitenkään ole järkevä kansanäänestyksessä, koska   se

vaatii toisenlaista pohjatietoa. (MJ1)

   se tiedon määrä, joka tästä asiasta on, niin se ei voi keskitetysti kyllä koko kansaa saavuttaa tai sit

saatais kattoo vuosi tai kaks dokumenttiohjelmia asiasta, joka sittenkään ei kiinnostais edes kauheesti

kansaa, et mun mielestä tää ei oo asia, josta kansanäänestystä tarviis järjestää. (ME1)

Moni  kansanedustaja  olikin  huolissaan  siitä,  että  tietoja  etsiessään  kansalaiset  olisivat

vahvasti  median  varassa. Näkemyksenä oli,  että mediassa keskustelu oli kuitenkin  usein

pinnallista ja jopa vääristynyttä toimittajien heikon ydinvoimaasiantuntemuksen takia.
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Media  on  tietenkin  vähän  samassa  tilanteessa  kuin  tavalliset  ihmiset,  että  toimittajilta  puuttuu

perustietoa valtavasti, ja sitten tyypillistä on, että ydinvoiman pienetkin tämmöset onnettomuudet, niin

niitä  laajasti  selostetaan  ja  Tshernobyl  on  tyypillinen  semmonen,  jonka  vaikutuksia  liioitellaan

mediassa aivan valtavasti. (MJ1)

   mä  luulen, et peruskansalaiset on seuranneet  tiedotusvälineistä,  ja  siäl  tulee oikeestaan vaan ne

pintahuiput  vaan  molemmista.  Ja  silloin  käydään  aika  paljon  semmost  just  tätä  tunnepohjaselta

taikka musta tuntuu  pohjalta keskusteluu. (NJ2)

Kaikki  eivät  kuitenkaan  pitäneet  tietojen  puutetta  riittävänä  perusteena  sille,  että

esimerkiksi ajatusta ydinvoimakansanäänestyksestä olisi voitu hylätä sen perusteella.

Sehän naiivi perustelu,  koska et  sä koskaan voi niinkun lähestyä mitään asiaa,  sillonhan pitää olla

mutteritieteen tohtori, et sä pystyt niinkun täsmällisesti jostakin asiasta niinkun sanomaan kaiken, ja

tekee sitten johtopäätökset. Eihän semmosta tilannetta tuu olemaan päättäjälläkään.   kyse on siitä,

halutaanko yleensä osallistumista, halutaanko osallistumista edistää vai eikö haluta.(ME4)

Jos  tiedon  saatavuus  ei  olisikaan  ongelma,  olisiko  kansalaisilla  aikaa  ja  halua  perehtyä

siihen? Väistäisikö päättäjä vastuutaan, jos hän heittäisi vaikean kysymyksen kansalaisten

ratkaistavaksi?

   mitt  intrycke är  ju det att det finska  folket är…  int bekymrar sig särskilt mycket om    den här

frågan  utan  konstaterar  att  “vaikea  juttu”  att  kanske  ni  nog  ända  vet  best  hur man besluter.  Alla

förstår att det finns ingeningen idealisk lösning. [SUOM.   minun vaikutelmani on kuitenkin se, että

Suomen  kansa  on…  ei  ole  erityisen  huolissaan      tästä  kysymyksestä,  vaan  toteavat,  että  "vaikea

juttu",  että  kai  te  nyt  kuitenkin  tiedätte  parhaiten,  mitä  päättää.  Kaikki  ymmärtävät,  että  mitään

ideaalista ratkaisua ei ole.] (MJ2)

    miten  sä  voisit  velvottaa,  et  joku  joka  tekee  päätyäkseen  jotain  ihan  muuta  ja  hoitaa  lapses  ja

perhees, et sit viäl illat lukis ydinvoimatietoutta ja osallistuis keskusteluihin, et se päätöksenteko sit

perustuis yhtä suureen tietomäärään ni, se vois jäädä aika hataral pohjal  . (NE1)

Hylkilä  (2003,  122)  tulkitsee  myös,  että  vaikka  kansalaisyhteydenottoja  tuli

ydinvoimakeskustelun  aikana  runsaasti,  niillä  ei  näyttänyt  olleen  kansanedustajiin

huomattavaa  vaikutusta.  Tämä  viittaa  siihen  jo  aiemmin  kappaleessa  2.2.  esiin  tuotuun

ilmiöön,  että  ydinvoima  aktivoi  kansalaisliikkeitä.  Samoin  seikka  puhuu  myös  sen,  jo

todetun,  suuntauksen  puolesta,  että  ydinvoimakeskustelussa  etusija  annettiin  nyt
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neutraaleiksi  koetuille  tai  muuten  institutionaalisesti  vahvoille  asiantuntijatahoille.

Erilaiset  vastaasiantuntijat,  aktivistit  ja  yksittäiset  kansalaiset  näyttäisivät  sen  sijaan

jääneen valtataistelussa häviölle.

Aineiston  sisällä  esiintyi  kuitenkin  myös  selvää  vaihtelua,  ja  kuten  neljännessä

kappaleessa  tuotiin  esiin,  haastatteluissani  eri  kansanedustajat  olivat  selvästi  eri  mieltä

muun muassa siitä, onko ydinvoima arjen ulkopuolella oleva teknis–rationaalinen ratkaisu.

Vai onko kyse sittenkin vahvoja arvovalintoja sisältävä  ideologisesta kysymyksestä,  joka

vaikuttaa  myös  suoraan  kansalaisten  elämään?  Kysymyksen  hahmottamisella  oli  selvä

vaikutus  siihen,  miten ajatusta  kansalaisten  ja asiantuntijoidenkin osallistumisesta voitiin

tarkastella.

5.2.3 Yhteenvetoa: luottamuksen sisäpiiri ja ulkopuoliset

Tutkielmani teoriaosuudessa aloitin toimijoiden roolien tarkastelun käymällä läpi muiden

kirjoittajien havaintoja suomalaisesta luottamuksen ilmapiiristä (Ilmonen & Jokinen, 2002,

213)  (Litmanen,  2004,  210).  Kun  analysoidaan  päätöksentekotilanteita,  kiinnostavaa

onkin, keneen päättäjät  luottavat, miten he hahmottavat  itsensä  ja  toisaalta muut – oman

piirin  ulkopuolelle  sijoitetut.  Tässä  kappaleessa  on  perehdytty  siihen,  miten

kansanedustajat  kokivat  erilaiset  asiantuntijatahot  ja  toisaalta  kansalaiset

ydinvoimakeskustelussa.  Luottamuksella  on  merkitystä,  kun  erilaisia  argumentteja  ja

tietoja  käsitellään  joko  tietoisesti  tai  tiedostamatta.  Myös  oman  luottamuksen  piirin

ulkopuolelle  sijoitetut  muodostavat  tärkeän  vastapoolin  merkitysten  synnyttämisessä:

tarvitaan "muita", jotta voi olla "meitä".

Tässä  yhteydessä  hyvä  syy  luottamussuhteiden  pohtimiseen  on  tietysti  myös  se,  että

ydinvoiman  lisärakentamiskeskustelussa  poliittisilla  puolueilla  oli  vähemmän  merkitystä

kuin  eduskunnassa  ratkaistavissa  kysymyksissä  tavallisesti.  Ydinvoimahan  tulkittiin

eduskuntaryhmissä niin sanotuksi omantunnon kysymykseksi. Oman lisänsä keskusteluun

toi myös se, että vaikka kysymyksen ydin olisikin hahmotettu samansuuntaisesti, samoilla

argumenteilla  saatettiin  puhua  sekä  ydinvoiman  lisärakentamisen  puolesta  että  sitä

vastaan. Tätä seikkaahan sivuttiin jo diskurssianalyysin yhteydessä. Voisikin ajatella, että

arvo  ja  argumenttikentän  vakiintumattomuus on  ollut omiaan korostamaan  viiteryhmien
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asemaa:  kun  tilanne  on  ollut  tiedollisesti  hämmentävä,  tiedon  lähde  on  korostunut

päätöksentekotilanteessa.

Kansanedustajien  näkemyksissä  kansalaiset  ja  asiantuntijat  näyttäytyivät  monin  paikoin

toisilleen  vastakohtaisina  käsitteinä.  Tämän  voi  ajatella  olevan  luontevaa,  sillä

asiantuntijahan  määriteltiin  aiemmin  tahoksi,  joka  tietää  jostakin  asiasta  enemmän  kuin

valtaosa  ihmisistä  (Kamppinen  ym.,  1995,  174).  Monikko  "kansalaiset"  tai  varsinkin

monien kansanedustajien käyttämä termi "kansa" viittaa taas  johonkin erottelemattomaan

kollektiiviin.  Tästä  massasta  siis  asiantuntijat  erottuvat  ominaisuuksiensa  puolesta,  kun

taas kansanedustajat on valittu edustamaan kyseistä  laajaa kollektiivia. Merkillepantavaa

on  myös,  että  esimerkiksi  kansalaistoiminnasta  nouseva  asiantuntijuus  ei  näyttäytynyt

kovin  vahvassa  roolissa  kansanedustajien  mielikuvissa,  vaan  ajatuksissa  kansalaiset

näyttäytyivät lähinnä "matti meikeläisinä" tai "mökin mummoina".

Päätöksentekotilanteet  ovat  kamppailuja  paitsi  eri  diskurssien  ja  niihin  kytkeytyvien

argumenttien  myös  eri  toimijatahojen  välillä.  Tietyt  diskurssit  korostavat  tiettyjen

toimijoiden asemaa,  ja eri toimijat muokkaavat aktiivisesti diskursseja. Tämä on se elävä

lenkki, joka kytkee myös tämän tutkielman diskurssi ja toimijaanalyysin yhteen. Tärkeää

on  ymmärtää,  että  kamppailuihin  liittyy  aina  valtaa,  ja  että  valtaa  voidaan  saada  myös

muodostamalla koalitioita eri diskurssien tai toimijoiden välille.

Alla olevaan  taulukkoon  (Taulukko 5) on kirjattu aineistosta  löytyneitä  tapoja suhtautua

asiantuntijoiden  ja kansalaisten  rooleihin  ydinvoimapäätöksen  teossa. Analyysiin on  taas

käytetty  tutkielmani  toisessa  kappaleessa  luonnostelemaani  kolmijakoa  yksinkertaiseen,

ekologiseen  ja  refleksiiviseen  modernisaatioon.  Erilaiset  tavat  hahmottaa  kansalaisten  ja

asiantuntijoiden rooleja näyttäisivät asettuvan taulukkoon jopa siistimmin kuin neljännessä

kappaleessa esiin tuodut, lähinnä ympäristö ja energiapolitiikkaa sekä teknologian rooleja

koskevat  diskurssit.  Samalla  on  sanottava,  että  taulukossa  5  esitetty  tapa  jakaa

suhtautumisen  tapoja  kansalais  ja  asiantuntijavallan  alalla  ei  varmastikaan  ole  ainoa

mahdollinen.  Tässä,  kuten  monissa  muissakin  kohdin  tutkielmaani,  olen  asettanut

kolmijaon  testaamisen  erilaisten,  joissakin  kohdin  ehkä  paremmin  aineistosta  nousevien

mallien luomisen edelle. Toisaalta tässä malli näyttää toimivan sikäli kelvollisesti, että en

ainakaan  omassa  tarkastelussani  löytänyt  aineistosta  puhetapoja,  jotka  olisivat  selkeästi

leikanneet kolmijaon tai asettuneet sen ulkopuolelle.
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Taulukosta  5  ehkä  parhaiten  näkyvä  seikka  on  aineiston  sisäinen  heterogeenisyys  sekä

näkemysten  jakautuminen perustavalla tavalla toisistaan eroavien kehitysideoiden välillä.

Sen  sijaan  taulukosta  ei  löydy  kunnollista  viitettä  siihen  tämän  analyysin  varsinaiseen

tulokseen,  että  asemansa  vakiinnuttaneisiin  asiantuntijoihin  verrattuna  kansalaisten  ja

vastaasiantuntijoiden  valtaasemat olivat kohtuullisen  heikot. Kapinamielelle  tai  julkista

valtaa  kohtaan  osoitetuille  epäluottamuslauseille  ei  nyt  löytynyt  sijaa,  vaan  päätös  sujui

huolellisesti  säilytettyjen  hierarkisten  suhteiden  verkossa,  kansallisessa  luottamuksen

ilmapiirissä. Aineistoni pohjalta  näyttäisikin siltä, että vallan erilaisista  jakotavoista tässä

olisi ollut vahvimmin käytössä yksinkertaisen modernisaation jakotapa.

Tulos on aiempien tutkimusten  ja myös tilanteesta syntyneen  intuition kannalta odotettu.

Tässä  tutkielmassa  läpikäytyjen  ydinvoimadiskurssien  kannalta  päätelmää  voidaan  pitää

kuitenkin  yllättävänä.  Kappaleessa  neljä  ydinvoimaratkaisun  tuloksena  syntynyttä

energiapoliittista  linjausta  päädyttiin  pitämään  eräänlaisena  löyhästi  tulkitun  ekologisen

modernisaation  ilmentymänä. Näyttäisikin  siltä, että siinä missä  itse politiikan sisällöissä

on  jouduttu  antamaan  periksi  esimerkiksi  ilmastonmuutoksen  riskeille,  on  vallan  jaossa

jumituttu    yhä  tiukemmin?  –  vallitseviin  valtaasetelmiin.    Jatkan  näiden  asioiden

kehittelyä  vielä  tarkemmin  seuraavassa  kappaleessa,  jossa  esitetään  tämän  kappaleen

loppupäätelmät.
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Taulukko 5: Kansanedustajien näkemykset kansalaisten ja asiantuntijoiden rooleista

ydinvoimapäätöksessä kolmen eri kehityksen ideaalimallin mukaan luokiteltuina.

Kehityksen

ideaalimallit

Yksinkertainen

modernisaatio

Ekologinen

modernisaatio

Refleksiivinen

modernisaatio

Asiantuntijat  Asiantuntijatiedot

ydinvoimapäätöksen

ratkaisun edellytys

 Kansanedustaja ei saa

paeta vastuutaan "kansan

selän taakse"

 Merkittävät

yhteikunnalliset

vaikuttajat, mm. MTK,

SAK ja Lääkäriliitto,

ydinvoimakysymyksen

tärkeitä asiantuntijoita

 Myönteistä, että

perehtyneisyys ja

kiihkottomuus

lisääntynyt lobbarien

piirissä (vrt. 1993)

 Suomalainen ja

länsimainen osaaminen

takaavat turvallisuuden

 Asiantuntijoiden

tarjoamat tiedot

ristiriitaisia

 Tilanteessa syytä etsiä

tukea myös

valiokuntatyön

ulkopuolisesta tiedosta ja

omasta poliittisesta

näkemyksestä

 Suomalainen

auktoriteettiusko

ongelmallista

 "Mutteritohtorien"

tiedot usein kapea

alaisia: luotettava omiin

arvoihin ja näkemykseen

 Kansanedustajan

vastuuta ei voi paeta

myöskään

asiantuntijoiden selän

taakse

Kansalaiset  Kansalaisilla ei ole

riittävästi tietoa ja aikaa

 Kansalaiset ovat median

varassa, joka vääristää

asioita ja herättää turhia

tunteita

 Kansalaiset tekevät

päätöksensä heppoisin

perustein

 Kansalaiset on tärkeää

ottaa mahdollisimman

suoraan mukaan

päätökseen, joka herättää

laajaa kiinnostusta, ja

jonka seurauksista he

joutuvat osallisiksi

 Päätöksen tekemiseen ei

tarvita

huippuasiantuntemusta,

vaan kansalaisten

ulottuvilla olevat tiedot,

arvot ja näkemys riittävät

 Kansalaiset on otettava

mukaan tekemään

päätöksiä, joiden

vaikutukset ulottuvat

kauas, ja joihin liittyy

katastrofaalisen riskin

mahdollisuus



138

6 Loppupäätelmät

Tässä  tutkielmassa  vuoden  2002  ydinvoimapäätöksen  ja  sitä  edeltäneen  keskustelun

tarkastelu  aloitettiin  kutsumalla  tapausta  Suomen  ydinvoimaihmeeksi  (Litmanen,  2004).

"Ihmeellisyyden"  taustalla  oli  eurooppalaisittain  harvinaislaatuinen  päätös  rakentaa

maahamme  lisää  ydinvoimaa.  Päätökseen  johtaneina  syinä  eri  kirjoittajat  ovat  pitäneet

muun  muassa  suomalaista  kulttuuria,  hanketta  edeltänyttä  poliittista  prosessia  sekä  sen

puoltajien onnistunutta lobbaustyötä (Kyllönen, 2004) (Hylkilä, 2003).

Kuten  aineistonikin  pohjalta  on  voinut  havaita,  ydinvoimassa  on  kyse  suomalaisessa

politiikassa erityislaatuisesta kysymyksestä. Aihe herättää vahvoja tuntemuksia vastuusta

ja suurista ylisukupolvisista riskeistä, mutta myös taloudellisen ja teknologisen kehityksen

mukanaan  tuomasta  toivosta.  Toisaalta  ydinvoiman  käsittelyssä  näyttäisi  olevan  myös

pyrkimystä  kohti  aiheen  "normalisointia".  Tämä  ilmeni  aineistossani  kriittisinä

puheenvuoroina  esimerkiksi  sitä  kohtaan,  että  ydinvoiman  lisärakentamisesta  on  tehty

eduskunnassa omantunnon kysymys.

Ydinvoimakeskustelut  on  totuttu  hahmottamaan  kiistoiksi  taloudellista  hyvää

tavoittelevien  ja  elämää  säilyttävien  arvojen  välillä  (mm.  Koskinen,  1995).  Myös  oman

analyysini  lähtökohtana oli  ajatus  siitä,  että  vuosien  2000–2002  ydinvoimakeskustelussa

oli  kyse  kamppailusta  aikaamme  heijastelevien  kehitysideaalien  välillä.  Johdannossa

asettamani pääkysymykset olivat:

(1) Minkälaisena suomalaisten ydinvoimadiskurssien kenttä tällä kertaa näyttäytyi?

(2) Missä määrin Beckin (mm.1990, 1995) riskiyhteiskuntateorialla ja sen pohjalta

kehitellyllä refleksiivisellä modernisaatiolla oli selitysvoimaa tilanteen suhteen?

(3) Minkälaiset asetelmat ydinvoimakeskustelun kentällä vallitsivat erityisesti kansalaisten

ja asiantuntijoiden vaikutusmahdollisuuksia ajatellen?

Etsin  vastausta  kysymyksiin  kahdelletoista  kansanedustajalle  tehdyn  haastattelun  kautta.

Suhteellisen  suppean  aineiston  pohjalta  ei  voi  tehdä  pitkälle  meneviä  johtopäätöksiä

esimerkiksi  siitä,  missä  suhteissa  ydinvoimapäätöksen  millekin  hahmotustavoille  oli

kysyntää. Samalla se on kuitenkin riittävän iso,  jotta sen kautta pääsi käsiksi ydinvoimaa
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koskevien  ajattelutapojen  moninaisuuteen,  näkökulmien  kirjoon  ja  tiettyjen  teemojen

toistoon.  Uskonkin,  että  löydetyt  tulokset  on  ainakin  joillakin  reunaehdoilla  mahdollista

yleistää  koskemaan  paitsi  eduskuntaa,  myös  koko  2000–2002  ydinvoimakeskustelun

asetelmaa  ylipäänsä.  Tähän  antavat  viitteitä  paitsi  oma  aineistoni  myös  muiden  samaan

aiheeseen  perehtyneiden  kirjoittajien  tulokset.  Samalla  on  kuitenkin  todettava,  että  auki

jääneiden kysymysten määrä on suurempi kuin saatujen vastausten kattavuus.

Seuraavan  alaotsikon  alla  olen  pyrkinyt  vastaamaan  tutkimuksen  alussa  asettamiini

kysymyksiin.  Tämän  jälkeen  pohdin,  mitä  saamani  tulokset  laajemmasta  näkökulmasta

katsottuna tarkoittavat.

6.1 Mitä tutkimuskysymyksistä saatiin selville?

6.1.1 Ydinvoimakeskustelun jäsennys neljään diskurssiluokkaan

Ensimmäinen  tutkimuskysymykseni  käsitteli  sitä,  minkälaisena  suomalaisten

ydinvoimadiskurssien  kenttä  vuosien  2000–2002  keskustelussa  näyttäytyi.  Tutkin

kysymystä  kokeilemalla  aineistooni  kolmen  modernisaatioteorian  matriisia.

Yksinkertainen  ja  refleksiivinen  modernisaatio  voidaan  nähdä  laajempina  teoreettisina

taustoina niille vastakkaisille näkökulmille,  jotka esimerkiksi Koskinen (1995), Litmanen

(2004)  ja  Lammi  (2004)  ovat  eri  vuosikymmenten  ydinvoimakeskusteluista  havainneet.

Ideana  oli  kokeilla  hypoteesiani  siitä,  että  näiden  kahden  yhteen  sovittamattoman

näkökulman välissä toimi vuosien 2000–2002 ydinvoimakeskustelussa kolmas vaihtoehto,

ekologinen  modernisaatio,  joka  näkee  ympäristöongelmien  vaativan  rakenteellisempia

muutoksia mutta tarjoaa keinoksi ennen kaikkea parempaa teknologiaa sekä kulutuksen ja

tuotannon suuntaamista asiantuntemuksen keinoin.

Sovelsin ekologisen modernisaation teoriaa melko löyhästi ja pidin kiinni oikeastaan vain

kahdesta  sen  keskeisestä  kriteeristä:  ympäristönäkökulmille  päätöksenteossa  annetusta

selvästä painoarvosta sekä asiantuntijoiden  ja  teknologian keskeisestä  roolista ongelmien

ratkaisemisessa. Tätä voidaan pitää jossain määrin kerettiläisenä, mutta pidin tärkeämpänä

tulosten  mahdollisimman  kiinteää  linkittämistä  vallitsevaan  yhteiskuntatieteelliseen

keskusteluun kuin tiukkaa uskollisuutta teorioiden kehittäjille.
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Aineiston  analyysissä  todettiin,  että  ekologisen  modernisaation  logiikkaa  ainakin

retorisesti  noudattamalla kansanedustajat  saattoivat puhua sekä ydinvoiman puolesta  että

sitä  vastaan.  Haastatteluaineistosta  löytyikin  yhteensä  neljä  erilaista  tapaa  puhua

ydinvoiman  lisärakentamisesta  osana  yhteiskunnan  kehityskaarta.  Näistä  kaksi  kuului

ekologisen  modernisaation  hahmotustapaan  ja  sijottui  keskustelukentässä  keskelle.

Ääripäät  muodostuivat  puolestaan  yksinkertaisen  ja  refleksiivisen  modernisaation

logiikkaa  noudattelevista  diskursseista,  joista  toisessa  talouden  kasvua  pidettiin

ympäristöongelmia merkittävämpänä seikkana, kun taas toisessa ympäristöriskien nähtiin

omaavan suorastaan vallankumouksellista potentiaalia. Näyttäisi siltä, että vuosien 2000–

2002 ydinvoimakeskustelussa merkittävimmät diskursiiviset kamppailut käytiin kuitenkin

juuri  keskisarakkeissa:  ekologisen  modernisaation  ydinvoimaa  ja  uusiutuvia

energiamuotoja  painottavien  vaihtoehtojen  välillä.  Tämä  tarkoitti  asiantuntijavetoisen  ja

teknologiauskoisen näkökulman valintaa, jossa ympäristönäkökulma oli kuitenkin ainakin

puheen tasolla mukana.

Analyysituloksen  osalta  on  syytä  huomata,  että  kyse  on  diskursseista,  enkä  ole  pyrkinyt

tekemään päätelmiä siitä, ovatko haastattelemieni henkilöiden aidosti edistämät tai muuten

toteutuneet  politiikat  puheen  mukaisia.  Vaikka  aineostostani  toki  olisikin  voinut  löytää

kiinnostavaa  materiaalia  esimerkiksi  edustajien  puheiden  ja  tekojen  vertailuun,  en  ole

tähän ryhtynyt, vaan olen tyytynyt pelkän puheen sisäisen loogisuuden erittelyyn. Jos siis

olen todennut, että jokin diskurssi on lyönyt itsensä läpi, tarkoitan vain, että näin on tullut

tavaksi puhua.

6.1.2 Riskiyhteiskuntateorian selitysvoima heikentynyt aiemmasta

Toisessa  tutkimuskysymyksessäni  pohdittiin,  missä  määrin  Beckin  (mm.1990,  1995)

riskiyhteiskuntateorialla  ja  sen  pohjalta  kehitellyllä  refleksiivisellä  modernisaatiolla  oli

selitysvoimaa  vuosien  2000–2002  ydinvoimakeskustelun  suhteen.  Riskiyhteiskunta

teoriahan pohjaa ajatukseen siitä, että esimerkiksi ydinvoiman kaltaiset hankkeet
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ilmentävät  modernin  yhteiskunnan  itsevaarantamista,  ja  että  tällaisilla  riskeillä  on

järjestelmää muuttavaa potentiaalia.

Peruslähtökohdaksi voidaan ottaa, että riskiyhteiskuntateorialla pystyttiin kyllä selittämään

ainakin joitakin ydinvoimakeskustelussa mukana olleita näkökulmia,  ja sen avulla voitiin

myös virittää laajempi tausta diskursiivisen kentän perusjännitteelle. Samalla on todettava,

että  teorian  avulla  voidaan  varsin  heikosti  analysoida  keskustelun  tulosta  eli  päätöstä

rakentaa  Suomeen  viides  voimala.  Refleksiivisessä  modernissatiossahan  ydinvoima  on

tavallaan  rajattu  ulos  siihen  sisältyvän  laajan,  joskin  hyvin  pienellä  todennäköisyydellä

toteutuvan,  uhkapotentiaalin  takia.    Refleksiivinen  modernisaatio  oli  nyt  diskurssien

marginaalissa,  kun  vielä  1993  päätöstä  edeltäneen  keskustelun  aikana  näkökulma  voi

todennäköisesti paljon paremmin. Ainakin tuolloin "elämää säilyttävien arvojen" katsottiin

olleen  tämänkertaista  enemmän  esillä  ja  eduskunnasta  löytyi  myös  väkevämpää

kapinamieltä esimerkiksi vakiintuneita vaikuttajatahoja kohtaan. (Koskinen, 1995) (Hassi,

19.2.2003)

Edellisen  alaotsikon  alla  todettiin,  että  tämänkertaisessa  keskustelussa  eräät

merkittävimmistä  kiistoista  käytiin  ekologisen  modernisaation  sisällä.  Ekologista

modernisaatiota  voidaan  diskursiivisessa  mielessä  pitää  yhtenä  refleksiivisen

modernisaation  pahimmista  kilpailijoista,  sillä  se  sisällyttää  itseensä  refleksiivisen

modernisaation  radikaalin  ympäristönäkökulman  mutta  pitää  potentiaalisesti

valtarakenteet  ennallaan.  Näyttääkin  siltä,  että  ekologisen  modernisaation  tällä  kertaa

saama suosio vei terää refleksiiviseltä modernisaatiolta.

Toisaalta  riskiyhteiskuntateorian  selitysvoima  on  vähissä  myös  tilanteessa,  jossa

voitokkaimman  diskurssin  perusideana  on  tehdä  ydinvoimasta  lääke  toiselle

riskiyhteiskunnan  tyyppiesimerkille,  ilmastonmuutokselle.  Yhteenvetona  voikin  todeta,

että  vuosien  2000–2002  ydinvoimakeskustelussa  ympäristöriskit  kyllä  saivat  aikaan

liikettä,  mutta  esimerkiksi  yhteiskunnallisen  vallanjaon  ja  tulevaisuuskuvien  kenttässä

tapahtui  pikemminkin  muutosta  kohti  entistä  institutionaalisemmin  määriteltyä  valtaa.

Refleksiivisen modernisaation kehityksestä haaveiltiin ehkä  joissakin piireissä, mutta sen

aktualisoituminen  näytti  nyt  olevan  vähintäänkin  kaukana.  Tätä  ajatuskulkua  viedään

eteenpäin seuraavassa kappaleessa.
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6.1.3 Valta vahvojen ja vakiintuneiden käsissä

Kolmantena  tutkimuskysymyksenä  oli,  minkälaiset  asetelmat  ydinvoimakeskustelun

kentällä  vallitsivat  erityisesti  kansalaisten  ja  asiantuntijoiden  vaikutusmahdollisuuksia

ajatellen. Aineiston perusteella voidaan todeta, että vaikutusmahdollisuudet olivat osittain

kytköksissä  kansanedustajien  itseymmärrykseen  päättäjinä.  Kansanedustajathan  ovat

ryhmänä melko heterogeeninen  joukko esimerkiksi  ikäluokkiensa, koulutustaustojensa  ja

sosiaalisten  verkostojensa  puolesta.  Päätöksenteossaan  edustajat  kertoivatkin

painottaneensa  selvästi  eri  tavoin  vaikkapa  asiantuntijakuulemisista  saamaansa  tietoa,

valiokuntatyössä syntyneitä kantoja ja omaa poliittista näkemystään.

Kansanedustajien  itseymmärryksellä  ja  identifioitumisella olikin selvää vaikutusta siihen,

missä määrin he ottivat ydinvoimapäätöksessään huomioon eri tahojen suunnasta nousevia

huolia  ja  näkemyksiä.  Kuten  aiemmin  todettiin,  päälimmäisenä  suuntauksena  oli  selvä

kallistuma  institutionaalisen  vallan  suuntaan.  Tähän  voidaan  laskea  niin  vakiintuneiden

asiantuntija  ja  intressitahojen  edustajat  kuin  eduskunnan  päätöksentekomenettelytkin.

Tilanne tarkoitti käytännössä sitä, että esimerkiksi ministeriöiden edustajia ja professoreita

kuultiin  eduskunnassa  erityisen  tarkalla  korvalla,  ja  myös  suurten  keskusjärjestöjen

lausunnot painoivat monien vaa'assa. (Ks. myös Hylkilä, 2003)

Sen  sijaan  kansalaisjärjestöjen  ja  yksittäisten  kansalaisten  kannalta  tilanne  johti  monilta

osin  vallan  etääntymiseen  pois  niiden  ulottuvista.  Vaikka  vuosien  2000–2002

ydinvoimakeskustelun aikana kansalaistoiminta ydinvoiman ympärillä oli vilkasta, suurin

osa kansanedustajista ei pitänyt sen merkitystä kovin suurena.

Voiko  tästä  tehdä  joitakin  päätelmiä  siitä,  mitä  tapahtuu,  kun  ympäristöarvot  saavat

ainakin puheen tasolla yhä  laajempaa kannatusta yhteiskunnassa  ja kulttuuri näin ainakin

pintapuolisesti  "läpiekologisoituu"?  Ekologinen  modernisaatiohan  oli,  kuten  todettu,

tämänkertaisessa  ydinvoimakeskustelussa  todennäköisesti  voitokkain  argumentoinnin

tapa.  Samalla  näyttäisi  siltä,  että  kun  kansalaisjärjestöt  saavat  myytyä  esimerkiksi

ydinvoiman  tai  ilmastonmuutoksen  riskit  osaksi  vallitsevaa  puhetapaa,  niiden  oma  valta

kyseisten asioiden tuntijoina ei suinkaan kasva, vaan kenties jopa vähenee. Järjestöjä ehkä

tarvitaan  ajamaan  esimerkiksi  asiantuntijoiden  löytämien  riskien  ja

kansalaisyhteiskunnasta nousevien huolien laajempaa sosiaalista hyväksymistä (Järvelä &
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Wilenius,  1996,  206,  237).  Toisaalta  kun  hyväksyntä  on  tapahtunut,  voivat

institutionaalisiin  asiantuntijapositioihin  kuuluvat  ottaa  taas  ohjat  käsiinsä.    Ajatuksella

voidaan tässä ainakin spekuloida.

Tässä  yhteydessä  haluan  taas  korostaa,  että  en  millään  muotoa  väitä,  että  esimerkiksi

ilmastonmuutoksen  riskin  tunnustaminen  ja  ottaminen  osaksi  vallitsevaa  puhetapaa

tarkoittaisi  sitä,  että  riskin  torjumiseksi  oltaisiin  valmiita  toimimaan  todellisesti.  En

varsinkaan  tarkoita,  että  torjuntaoperaatioon  oltaisiin  valmiita  siinä  muodossa  kuin

kriittiset  ympäristöjärjestöt  pitäisivät  riittävänä.  Itse  asiassa  tarkoitan,  päinvastoin,  että

ympäristöjärjestöt saavat ehkä menemään läpi ajatuksen siitä, että jokin riski on olemassa,

Tämän  jälkeen  institutionaalisesti  paremmin  asemoidut  tahot  –  vaikkapa  kauppa  ja

teollisuusminsiteriö  ja  SAK  –  saattavat  kuitenkin  taas  ottaa  vahvan  keskusteluaseman

siinä,  mitä  riskin  torjumiseksi  on  tehtävä.  Tämä  on  kuitenkin  vain  spekulaatiota  niiden

tulosten pohjalta, joihin tässä kapeassa analyysissa on päädytty.

Lopulta  suomalaisista  ydinvoimakiistoista  aiemmin  tehtyjen kirjoitusten perusteella  voisi

ajatella,  että  sen  sijaan,  että  nyt  olisi  tapahtunut  jokin  "ydinvoimaihme",  tapahtuikin

kenties  jotakin  kaikin  puolin  odotettavissa  olevaa  ja  tavanomaista.  Ehkäpä  vuoden  1993

kielteinen  ydinvoimaäänestys  olikin  ollut  se  kummajainen,  jonka  juuret  olivat  toisaalta

Tshernobylin  (1986)  onnettomuuden  jälkeisessä  shokissa,  toisaalta  90luvun  alun

poikkeuksellisen  syvässä  lamassa.  Sosiologisessa  tutkimuksessa  suomalaisen

yhteiskunnanhan on  todettu olevan  tyypillisesti  teknologia  ja  valtiouskoinen  (Litmanen,

2004, 210). Tällaisissa olosuhteissa erityisesti refleksiivisen modernisaation ajattelutavan

ei  ole  helppo  lyödä  itseään  läpi    ainakaan  normaalissa  yhteiskunnallisessa  tilanteessa.

Onkin  mahdollista,  että  mikäli  kolmen  modernisaatioteorian  matriisiani  olisi  kokeillut

vuoden  1993  ydinvoimapäätöstä  edeltäneeseen  keskusteluun,  refleksiivisen

modernisaation piirteitä olisi näkynyt analyysituloksessa enemmän.

6.2 Aidomman ja laajemman keskustelun synnytystuskia

Aito,  erilaisia  osapuolia  kuunteleva  ja  osallistava  keskustelu  kuuluu  demokratian

ideaaleihin. Esimerkiksi Raittila  (2001)  ja Rahkonen  (2002) ovat kuitenkin  huomanneet,

että  median  ydinvoimakeskusteluissa  eri  keskusteluosapuolet  ja  argumentit  eivät  ole
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kohdanneet.  Tuloksena  on  ollut  "kuurojen  dialogi",  jossa  kyllä  esitetään  monenlaisia

mielipiteitä, mutta avauksia ei aseteta keskenään keskusteluyhteyteen, ja ne jäävät pitkälti

irrallisiksi.  Myös  omasta  aineistostani  näkyi,  miten  erilaisia  ajattelutapoja  edustavien

kansanedustajien  oli  vaikea  ymmärtää  toisiaan  ja  laajemminkin  keskustelussa  vallitsevia

asetelmia.

Eräänä  syynä  "kuurojen  dialogin"  syntyyn  voidaan  pitää  –  itse  keskustelun

monitasoisuuden lisäksi – yhteiskuntatieteellisen energiatutkimuksen puutteellista käyttöä

keskustelun  rakenteiden  selventäjänä. Esimerkiksi Kantola  (1992)  ja Ruostetsaari  (1987)

ovat  todenneet,  että  energiatutkimuksen  koko  kenttää  ei  lainkaan  hyödynnetä

energiapolitiikan ohjailussa. Yhteiskuntatieteellinen ydinvoimatutkimus on kyllä tarttunut

esimerkiksi  viidennen  voimalapäätöksen  kipukysymyksiin,  mutta  töihin  on  päästy  vasta,

kun kaikki on jo päätetty, ja tehtäväksi jää vain todeta syntynyt tulos.

Kiinnostavaa  onkin  mielestäni  myös  se,  että  vaikka  toimittajakoulutukseen  esimerkiksi

Tampereen  yliopistossa  kuuluu  paljon  yhteiskuntatieteellistä  tekstien  analyysiä,  näitä

taitoja  ei  ehkä  osata  tai  voida  hyödyntää  toimittajan  työssä.  Aidon  dialogin

aikaansaamiseksi  voisi  nimittäin  olla  tärkeää  avata  diskursseja,  tehdä  ne  näkyväksi  ja

auttaa myös keskustelijoita toistensa ymmärtämisessä. Jos tiedotusvälineet mielivät täyttää

tehtävänsä  yhteiskunnan  demokraattisen  keskustelun  välineinä,  kuurojen  dialogeihin

tyytyminen  osoittaa  medialta  paitsi  neuvottomuutta  myös  kunnianhimon  puutetta.

Toisaalta  hyödyntämisen  mahdollisuuksia  rajaavat  varmasti  myös  journalistiset  kriteerit:

"filosofoinnilta" haiskahtava diskurssianalyysi ei nyt vain sovi esimerkiksi kovan uutisen

formaattiin.  Samalla  käytössä  olevan  ajan  rajallisuus  ja  riittävien  taustatietojen  puute

asettavat  raamit  sille,  miten  tarkkaan  erilaisiin  aiheisiin  ylipäänsä  voi  pureutua.  Vai

pelkäävätkö  toimittajat  leimautuvansa  toisen  puolen  edustajiksi,  jos  he  lähtevät

erittelemään  ydinvoimakeskustelua  kulttuurisesta  tai  yhteiskunnallisesta  näkökulmasta?

Kysehän olisi suorastaan refleksiivisestä toiminnasta.

Eräs  tässä  tutkielmassa  vähemmän  käsitelty,  mutta  aineistoni  pohjalta  selvästi  esiin

nouseva ongelma on myös se, että kansanedustajat tuntuivat ainakin puheiden perusteella

eristäytyvän  omaan,  eduskuntatalon  seinien  sisäpuolella  toimivaan

keskusteluavaruuteensa.  Esimerkiksi  valiokuntien  asiantuntijakuulemisille  ja
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keskusteluille  annettiin  paljon  painoa,  kun  taas  mediakeskustelua  katsottiin  pitkälti

alaspäin.

Jatkoa  ajatellen  kiinnostava  kysymys  voisikin  olla  se,  missä  määrin  kaikkinainen

instituutioihin  nojautuminen  lisääntyy  sellaisissa  tapauksissa,  joissa  päätöksenteon

ympäristö on  entistä  epävarmempi.  Ainakin  tässä  tapausesimerkissä  eduskuntainstituutio

oli  selvästi  se  kiinteä  piste  virtaavien  mahdollisuuksien  avaruudessa,  johon  monet

katsoivat  voivansa  luottaa.  Etuoikeutettu  pääsy  tietoon  antoi  mahdollisuuden  ottaa

etäisyyttä  tavallisiin  kansalaisiin,  joilla  samaa  mahdollisuutta  ei  ollut.  Kokonaan  toinen

kysymys tietysti on, missä määrin edustajien prosessista antamat tiedot pitivät paikkansa.

Oletettavaa  on  nimittäin,  että  ainakin  lehdissä  suurimmalla  präntätyt

ydinvoimakysymyksen  hahmotustavat  ovat  joko  tiedostetusti  tai  tiedostamatta  tarttuneet

myös kansanedustajien otsalohkoon. Ja jos ja kun näin on, miksi asiasta ei puhuttu? Miksi

edustajien  piti  korostaa  ammentavansa  vaikutteita  lähinnä  eduskuntatalon  seinien  sisällä

käydyistä keskusteluista?

Eduskunnan  keskeinen  rooli  ydinvoiman  käsittelyssä  vahvistaa  parlamentaarisen

demokratian valtaa. Samalla herää kysymys siitä, onko nykyinen ydinenergialaki riittävän

tehokas  takaamaan  puoluepolitiikan  ulkopuolisten  kansalaisliikkeiden  ja  järjestöjen

näkökulman  huomioimisen.  Esimerkiksi  Kojon  (2004,  247)  mukaan  ydinenergialain

mukainen  kuuleminen  ei  synnytä  julkista  keskustelua  osallistujien  eikä  myöskään

osallistujien  ja  viranomaisten  välillä,  koska  kuulemisjärjestely  eristää  osallistujien

puheenvuorot  yksittäisiksi  monologeiksi,  joihin  viranomainen  ei  vastaa  julkisesti

kasvotusten.    Perinpohjaista  integroitumista  päätöksenteon  valmisteluun,  esimerkiksi

erilaisten  työryhmien  ja  puolueiden  kautta,  onkin  tarjottu  kuulemisten  vaihtoehdoksi.

Kuitenkin  myös  työryhmät  on  monissa  kansalaisliikkeissä  koettu  turhauttavuuden

huipuksi,  eikä  yhteistyö  esimerkiksi  puolueiden  tai  valmistelevien  virkamiesten  kanssa

välttämättä ole helppoa.

Jos vielä palataan  ekologisen modernisaation ajattelutavan  nousuun,  sen hyvänä puolena

kansalaisten  näkökulmasta  voidaan  pitää  sitä,  että  –  ainakin  ajattelutavan  laajemmassa

teoriassa  –  yhteiskunnallisille  liikkeille  ja  tieteen  koko  kentälle  annetaan  mahdollisuus

yhteiskunnan  muovaamiseen. Nythän  näin ei ollut, vaan  vallan  jaon kentällä  pitäydyttiin

vakiintuneimmissa  vaihtoehdoissa.  Toisaalta  toiveet  energiapolitiikan  arvopohjan
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laajentamisesta  ovat  tulleet  esiin  myös  monissa  energiapolitiikan  ja  ympäristöriskien

tutkimuksissa  (Kantola,  1992,  66).  Saattaakin  olla,  että  ekologisen  modernisaation

yhteiskuntamalli  on  vasta  kehittymässä,  ja  että  tulevaisuudessa  liikkeillä  ja  myös

yhteiskuntatieteellisellä  energiatutkimuksella  on  alan  kehitykseen  enemmän  valtaa.

Toisaalta: Kun Katolankin (emt.) tutkimus on jo kymmenen vuoden takaa, menikö se aika

jo?

6.3 Mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita

Tämän tutkielman teko herätti joitakin kysymyksiä, joihin ei tässä voinut paneutua, mutta

joiden  tutkiminen  voisi  mahdollisesti  myöhemmin  olla  kiinnostavaa.  Eräs  aineistostani

selvästi  näkyvä  piirre  oli  se,  että  ydinvoiman  "hallinnassa  olevat"  riskit  voitiin  monien

kansanedustajien  mielestä  hyväksyä  ilmastonmuutoksen  "hallitsemattomien"  riskien

varjolla.  Riskien  minimoinnin  sijaan  pyrittiin  siis  vain  niiden  suhteuttamiseen  ja

mielikuvapoliittiseen torjumiseen. Tällöin kiinnostavaa on, missä määrin voidaan ajatella,

että  esimerkiksi  Järvelän  ja  Wileniuksen  (1996) muotoilemasta  riskien  hierarkiasta  tulee

pysyvämpi/laajemmin  käytetty  ympäristöriskien  kontrolloinnin  väline.  Aletaanko

hierarkiassa kakkos tai peräti kolmostilalle sijoittuneita  riskejä  laajasti vähättelemään tai

"torjumaan",  sanan  molemmissa  merkityksissä,  ykkösriskien  varjolla?  Tällöin  siis

yhteiskunnallisissa  kielipeleissä  esimerkiksi  vain  ilmastonmuutoksella  ja  biodiversiteetin

ohentumisella  olisi  todella  väliä,  kun  taas  muut  ongelmat  joutaisivat  odottaa.  Kriittisiä

kysymyksiä  tämäntyyppisissä  tilanteissa  pitäisi  tehdä  ainakin  siitä,  voidaanko

ympäristöongelmia  aidosti  tarkastella  ja  torjua  atomistisesti  yksi  kerrallaan.  Mitkä

esimerkiksi  diskursiivisella  tasolla  toimivat  käytännöt  tuottavat  atomistisuutta  ja

hierarkisoimista?

.

Toinen  laajempi  kiinnostava  kysymys  on  myös  se,  missä  määrin  hieman  kerettiläisesti

soveltamastani  ekologisesta  modernisaatiosta,  sen  hampaattomammasta  versiosta,  on

tulossa  sellainen  ympäristöpolitiikan  megatarina,  joka  saa  sovittaa  refleksiivisen  ja

yksinkertaisen  modernisaation  välillä  vallitsevan  sovittamattoman  ristiriidan.

"Kerettiläisellä sovelluksella" viittaan tässä siihen, että omassa tutkielmassani ekologisen

modernisaation  ajattelutapaan  luettiin  myös  sellaiset  ydinvoimamyönteiset  ajattelutavat,

joissa päätöksenteon katsottiin kuuluvan lähinnä asiantuntijoille ja kansanedustajille.
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Mitä  refleksiivisen  ja  yksinkertaisen  modernisaation  sovittamattoman  ristiriidan

sovittaminen  sitten  tarkoittaa?  Viittaan  tällä  lähinnä  siihen,  että  esimerkiksi

ympäristönäkökulman huomioimisen,  teknologiauskoisuuden  ja vallan  jakamisen suhteen

kyseiset  näkökulmat  ovat  toistensa  vastakohtia.  Sen  sijaan  ekologinen  modernisaatio

yhdistelee  molempien  piirteitä  siten,  että  se  lainaa  refleksiiviseltä  modernisaatiolta

ympäristönäkökulman,  mutta  ottaa  yksinkertaiselta  modernisaatiolta  toimintatavan,

asiantuntija ja teknologiavetoisen kehityksen.

Kun  tämäntyyppisellä  ajatuskehikolla  voidaan  torjua  ilmastonmuutosta  ydinvoiman

avulla, mitä muita mahdollisia sovelluksia sillä voi olla? Esimerkiksi jos jossakin saattuisi

ydinvoimalaonnettomuus,  alettaisiinko  ydinvoimaa  torjua  taas  hiilivoimalla?  Ja

palattaisiinko  jonkin  ajan  päästä  ydinvoimaan,  kun  ilmastonmuutos  alkaisikin  tuntua

ydinvoiman  riskejä  suuremmalta?  Ja  –  ennen  kaikkea  –  pidettäisiinkö  koko  ajan  yllä

mielikuvaa  siitä,  että  yhteiskuntamme  on  kykenevä  tarttumaan  aikamme  polttavimpiin

ympäristökysymyksiin  määrätietoisella  otteella?  Hampaattoman  tai  naiivin  ekologisen

modernisaation  mukainen  kielipeli  ei  hellittäisi:  tärkeimmät  ympäristöongelmat

torjuttaisiin hyväksyttävämmällä tekniikalla.

Ydinvoima on nyt ajankohtainen tutkimusaihe, sillä sen kentällä voisi olla mielenkiintoista

paneutua  modernin  riskiyhteiskunnan  tärkeiden  dikotomioiden  mahdollisiin

liudentumisiin.  Tällaisia  liikkeelle  lähteneitä  merkityskokonaisuuksia  voisivat  olla,

edellisen  kappaleen  perusteella,  vaarallisen  ja  riskittömän  dikotomia  sekä  esimerkiksi

kansalaismielipiteen ja teknokratian vastakohtaisuus. Kansalaismielipiteen ja teknokratian

vastakkaisuuden höltymistä on joidenkin tulkintojen mukaan näkynyt muun muassa siinä,

miten viime aikoina kansalaisliikkeitä – muun muassa Pro Loviisa ja Ydinenergianuoret –

on  syntynyt  myös  puolustamaan  teollisuuden  perinteisiä  intressejä,  kuten  ydinvoimaa.

(Kojo, 2004, 237) (Rosenberg, 2004, 170) Voi olla, että mitään uutta ei ole tapahtunut tai

tapahtumassa, mutta ainakin selvittämättömiä kysymyksiä näyttäisi olevan ilmassa.

Toisaalta  lisää  tutkimusta  tarvitaan  siitä,  miten  ympäristötietoisuuden  ja  tekojen  välillä

vallitseva kuilu (Suhonen, 1994, 180–183) saadaan kurottua umpeen. Esimerkiksi Järvelän

ja  Wileniuksen  (1996,  57)  mukaan  suuri  osa  ympäristövaikuttajista  tunnisti  ongelmien

syiden olevan ympäristöriskejä aiheuttavissa rakenteissa. Saman huomion voi tehdä myös
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oman  aineistoni  pohjalta:  monet  kansanedustajista  tunnustivat  kyllä  energiantuotannon

aiheuttamien riskien olevan peräisin yhteiskunnan toimintatavoista, mutta hyvin harva oli

valmis,  MJ4:n  sanoin,  "hyppäämään  kuilun  yli".  Uuteen  ympäristöystävälliseen  viittan

puettu ydinvoima oli monelle yksinkertaisesti liian hyvä kauppa.
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7.5 Haastattelut
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1 Koodit on muodostettu siten, että sen ensimmäinen kirjain viittaa sukupuoleen (Mies/Nainen) ja toinen
ydinvoimakantaan (Jaa/Ei). Koodissa esiintyvä numero kertoo puolestaan siitä, miten ydinvoimamyönteinen henkilö
haastateltavien sisäisessä vertailussa oli. Tässä ykkösillä merkityt koodit kuuluvat sarjassaan kaikkein
ydinvoimamyönteisimmille tahoille, kun taas suuremmat numerot ovat aina ydinvoimakriittisempiä. Huom.
numerosysteemi ei ole kuitenkaan aukoton, ja sen ensisijaisena tehtävänä on ollut erottaa saman kirjainyhdistelmän
omaavat tahot toisistaan. Esimerkiksi aineiston selvästi ydinvoimakriittisin edustaja NE2 on saanut numerokseen vain
kakkosen, siksi että ydinvoimaa vastaan äänestäneitä naisedustajia oli aineistossa mukana vain kaksi.
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Taulukko 5: Kansanedustajien näkemykset kansalaisten ja asiantuntijoiden rooleista

ydinvoimapäätöksessä kolmen eri kehityksen ideaalimallin mukaan luokiteltuina

Tietolaatikot

Tietolaatikko 1: Tekijät, jotka selittävät ydinvoimahankkeen hyväksymistä toukokuussa

2002

Tietolaatikko 2: Energiapolitiikan osaalueita, jotka herättävät kansalaisten vastuuntuntoa

ja aktivoivat toimintaa

Tietolaatikko 3: Keskeisiä näkökulmia ympäristö ja energiapoliittisen keskustelun

tutkimukseen

Tietolaatikko 4: Tutkielman pohjana olevan haastattelurungon keskeiset teemat
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Liite 2: Teemahaastattelun runko

Periaatepäätös Suomen viidennen ydinvoimalan rakentamisesta
 kansanedustajan näkökulma 2000–2002 keskusteluun

Haastateltava:
Haastattelun aika ja paikka:
Yleisiä huomioita:

Ydinvoimakanta ja sen perusteet

 Mitkä olivat ne ensisijaiset perusteet, jotka vaikuttivat ydinvoimakantanne
muodostumiseen?

 Minkälaiset tunnelmat ydinvoimakeskustelusta jäi?

 Oliko ydinvoimakeskustelussa mielestänne joitakin erityispiirteitä, jotka
harvemmin ilmenevät suomalaisissa politiikassa?

 Miten aktiivisesti itse osallistuitte keskusteluun?

 Pyrittekö vaikuttamaan myös muiden kantaan?

 Milloin päätös syntyi?

 Seurasitteko ydinvoimakeskustelua tai osallistuitteko siihen myös ennen vuoden 1993
äänestystä?

 Vuonna 1993 periaatelupaa voimalan rakentamiselle ei annettu. Miksi nyt kävi
näin?

Ydinvoiman riskit ja mahdollisuudet

 Minkälaisia riskejä ydinvoiman käyttöön mielestänne liittyy?

 Minkälaisia mahdollisuuksia?

 Oliko riskien ja mahdollisuuksien arviointi mielestänne helppoa tarjotun tiedon
perusteella?

Arvot, tieto ja tunne ydinvoimapäätöksen tukena

 Voiko ydinvoimapäätöksen teossa mielestänne nojautua vain informaatioon vai
tarvitaanko päätöksen tueksi myös arvoja?
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 Minkälaisiin arvoihin itse tukeuduitte päätöstä tehdessänne? Entä tietoihin?

 Ydinvoimakeskustelujen sävyä on usein syytetty tunteelliseksi. Mitä mieltä olette
tunnepitoisesta argumentoinnista tässä yhteydessä?

Ydinvoima ja asiantuntijuus

 Mitkä olivat teille tärkeitä asiantuntijatiedon lähteitä?

 Miten arvioisitte omaa asiantuntemustanne ydinvoimasta?

 Miten helppoa ydinvoimaa koskevan päätöksen teko olisi mielestänne ollut ihan
tavallisille "matti tai maija meikeläiselle"?

 Olisiko viidennen voimalan rakentamisesta pitänyt järjestää kansanäänestys?

 Miksi? Johtuuko suhtautumisenne yleisestä kansanäänestyksiä koskevasta
näkemyksestänne vai nimenomaan ydinvoimakysymyksen erityislaadusta?

Median rooli ydinvoimakeskustelun muokkaajana

 Mitä mieltä olitte ydinvoimakysymyksen mediakäsittelystä?

 Pääsivätkö eri kannat ja toimijat tilanteesta saamanne kokonaiskäsityksen
mukaan tasapuolisesti esiin?

 Oliko keskustelussa mukana mitään uusia, tuoreita näkökulmia, jotka olisivat saaneet
teidät harkitsemaan kantaanne?

 Huomasitteko eroa vuoden 1993 ydinvoiman mediakäsittelyyn?

Ydinvoimakeskustelun sosiaalinen kokemus

 Ydinvoima on kysymys, joka on monesti omiaan jakamaan keskustelijoita kahteen
leiriin. Huomasitteko te eduskunnassa tällaista jakautumista?

 Oliko tällä vaikutusta työilmapiiriin?

 Mikäli ydinvoima tulisi taas pian eduskunnan käsittelyyn, miten toivoisitte
asian käsittelyn muuttuvan eduskunnassa, mediassa tai yleisesti?

 Millaisena te ydinvoiman tulevaisuuden Suomessa näette?
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Liite 3: Eduskunnan ydinvoimaäänestyksen tulos 24.5.2002

Ote äänestysten tulostaulukoista sivuilta http://www.eduskunta.fi/ (27.4.2003).

Valtioneuvoston periaatepäätös 17. päivänä tammikuuta 2002 Teollisuuden Voima Oy:n
hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta

Äänestys       1  klo 13:05     Istunto    66/2002 vp  24.05.2002 klo 13.00

________________________________________________________________________

JAA 107
EI 92
TYHJIÄ  0
POISSA  0
 ________________________________________________________________________

Äänten yhteismäärä on 199, koska puhemies ei osallistu äänestykseen.

Äänestystulos hallitusryhmät/oppositioryhmät

Jaa  Ei Tyhjiä  Poissa  Yht
Hallitusryhmät 80  60  0          0       140
Oppositioryhmät 27  32       0         0        59

Äänestystulos eduskuntaryhmittäin

Jaa  Ei Tyhjiä  Poissa  Yht
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 32        20        0         0        52
Keskustan eduskuntaryhmä 22        25        0         0        47
Kansallisen Kokoomuksen eduskuntaryhmä 42  3 0 0 45
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä 4        16        0         0        20
Ruotsalainen eduskuntaryhmä 2        10        0         0        12
Vihreä eduskuntaryhmä 0        11        0         0        11
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä 4         6         0         0        10
Perussuomalainen eduskuntaryhmä 0         1         0         0         1
Alkiolainen keskustaryhmä 1         0         0         0         1

Äänestystulos sukupuolen mukaan

Jaa  Ei       Tyhjiä  Poissa  Yht
 Miehet 85       40        0         0       125
 Naiset 22       52        0         0        74

http://www.eduskunta.fi/
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Liite 4: Suomen viidettä ydinvoimalaa puoltavat ja vastustavat argumentit
lehdistössä marraskuussa 2000

Lehtiaineiston sisällönerittely Suomen viidennen ydinvoimalan periaatepäätöshakemuksen

jättöviikolla (15.–21.11.2000) Rahkosen (2002, 18–19) mukaan.

Miksi Suomeen tulisi rakentaa viiden ydinvoimala? (kannattajat)

 Energiantarve kasvaa

 Suomen talouden kivijalka, raskas teollisuus, on energiaintensiivistä

 Ydinvoima turvaa Suomen työllisyyden ja kilpailukyvyn

 Ydinvoima tuottaa halpaa energiaa, vaikka voimalan rakentaminen onkin kallista

 Ydinvoima ei tuota hiilidioksidipäästöjä eikä ilmansaasteita

 Ydinvoima on Suomen ainoa realistinen mahdollisuus selvitä Kioton ilmastosopimuksen

velvoitteista

 Ydinvoimalla turvataan Suomen energiaomavaraisuus

 Ydinvoimalla voidaan nostaa energiantuotannon kotimaisuusastetta

 Todellisia vaihtoehtoja ydinvoimalle ovat vain maakaasu ja kivihiili

 Maakaasu ja kivihiili ovat ilmastolle haitallisia, eivätkä uusiutuvat energiamuodot riitä

teollisuuden tarvitseman perusvoiman tuottamiseen

 Länsimainen ydinvoimateknologia on turvallista

 Ydinjätteet voidaan sijoittaa kallioperään ilman ongelmia

 Uuden ydinvoimalan jätteet eivät enää tunnu missään, koska vanhat joudutaan kuitenkin

loppusijoittamaan

 Säteilyn vaikutuksia ihmiseen on liioiteltu

 Vesivoiman tie on Suomessa kuljettu loppuun

 Energian säästö ei riitä kattamaan kasvavaa energiantarvetta

 Ydinvoiman rakentaminen työllistää suomalaisia

 Ydinvoiman lisärakentaminen ei estä eikä haittaa vaihtoehtoisten energiamuotojen

kehitystyötä

 Yhteiskunnan ei tarvitse rahoittaa ydinvoimaa, sillä sen tekee teollisuus

 Ydinvoima on hyvä siirtymäkauden ratkaisu siksi ajaksi, kunnes vielä kehitteillä olevat

energiantuotantotavat, etupäässä fuusioenergia, saadaan käyttöön
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Miksi Suomen ei tulisi rakentaa viidettä ydinvoimalaa? (Vastustajat)

 Energiankulutusta ei ole pakko – eikä edes voi – kasvattaa jatkuvasti

 Ydinvoima tuottaa radioaktiivista jätettä, joka jää tulevien sukupolvien riesaksi

 Ydinvoimalaonnettomuus on valtava riski ihmiselle ja luonnolle, eivätkä mitkään

vakuutukset pysty kattamaan mahdollisen onnettomuuden kustannuksia

 Energian säästön ja vaihtoehtoisten energiamuotojen avulla Suomi selviää Kioton

ilmastosopimuksen tavoitteista ja panee vieläpä paremmaksi

 Yltäkylläinen energian riittävyys katalysoi itsessään kulutuksen kasvua

 Uraanin louhiminen aiheuttaa ympäristöhaittoja, ja kaivosyhtiöt polkevat

alkuperäisasukkaiden oikeuksia

 Ydinvoimalan todelliset kustannukset ovat paljon suuremmat kuin teollisuuden tekemät

laskelmat antavat ymmärtää

 Ydinvoima on myös taloudellinen riski, koska sähkön hinta ja kysyntä voivat muuttua

vuoteen 2008 mennessä, jolloin voimala olisi käyttövalmis

 Ydinvoima ei ole kotimaista energiaa

 Monet maat, kuten Saksa ja Ruotsi, ovat luopumassa ydinvoimasta

 Lisäydinvoima huonontaisi Suomen imagoa maailmanmarkkinoilla

 Energiaa riittää ilman lisäydinvoimaakin

 Suomen on siirryttävä raskaasta, energiaintensiivisestä teollisuudesta yhä enemmän

korkeaa osaamista vaativaan tuotantoon, kuten informaatioteknologiaan

 Sähkömarkkinat ovat nykyään niin kansainvälisiä, että Suomi voi mainiosti ostaa osan

energiastaan naapurimaista

 Venäjän ydinvoimalat jatkavat toimintaansa siitä huolimatta, rakennetaanko Suomeen

uusi ydinvoimala vai ei

 Ydinvoima hidastaa vaihtoehtoisten energiamuotojen kehitystä ja käyttöönottoa

 Vaikka eduskunta myöntäisikin luvan, ydinvoimaa ei rakenneta, koska se on

kannattamatonta mm. pääomavaltaisuutensa ja huonojen tuottoodotustensa takia

 Ydinvoiman työllisyysvaikutukset ovat olemattomat; uusiutuvien energialähteiden

hyödyntäminen työllistää paljon enemmän

 Keskitetty energiantuotanto olisi haavoittuvainen sotilaallisen kriisin iskiessä

 Terrorismi on turvallisuusriski ydinvoimaloille


