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Esipuhe 

Savolainen projekti on sanonnan mukaan aloittamista vaille valmis. Nyt savolaisia 
projekteja on yksi vähemmän maailmassa! Syntyperäisenä savolaisena en kuiten-
kaan epäile hetkeäkään, että tämän lajin ”rojektit” olisivat likimainkaan vaarassa 
kuolla sukupuuttoon, tokko ovat edes millään muotoa uhanalaisia.

Väitöskirjani kirjoittamiseen ovat vaikuttaneet monet henkilöt ja tutkimus-
projektit. Politiikan tutkimuksen laitoksella ja johtamiskorkeakoulussa jatko-
opintojani ovat ohjanneet emeritusprofessori Olavi Borg, emeritusprofessori 
Heikki Paloheimo, professori Ilkka Ruostetsaari ja prosessori Tapio Raunio. Ha-
luan kiittää heitä kaikkia eri yhteyksissä saamistani kommenteista ja kärsivällisyy-
destä ohjaamisessa. 

Esitarkastajat professori Marja Keränen ja professori Rauno Sairinen esittivät 
työni käsikirjoituksesta lukuisia osuvia kommentteja, joiden huomioon ottamisen 
uskon parantaneen väitöskirjaani. Haluan kiittää heitä lämpimästi paneutumises-
ta tekstiini. Professori Sairista haluan kiittää myös siitä, että hän oli käytettävissä 
vastaväittäjäkseni.

Virallisten ohjaajieni lisäksi haluan kiittää aivan erityisesti lehtori Pertti Lappa-
laista ja akatemiatutkija Tapio Litmasta väitöskirjaprojektini tukemisesta. Pertin 
vetämissä seminaari-istunnoissa, joissa käsiteltiin kansalaisaktiivisuuden tyylejä, 
väitöskirjasuunnitelmani otti ensiaskeleet. Pertti on myös kommentoinut työtäni 
useissa eri vaiheissa. Tapion kanssa olen toimittanut kokoelmateoksia ja kirjoitta-
nut useampia yhteisartikkeleita, papereita ja raportteja. Parhaat palat ovat pääty-
neet väitöskirjaani.

Haluan kiittää lämpimästi myös Pekka Hokkasta, Mika Karia ja Petteri Suo-
mista. Teidän kanssanne kirjoitetut yhteisartikkelit ovat osaltaan edistäneet väi-
töskirjani valmistumista. Yhteisistä projekteista on paljon hyviä muistoja!

Vuosien mittaan minulla on ollut ilo keskustella lukuisten tutkijoiden kanssa 
ydinvoimapolitiikasta ja ydinjätteiden loppusijoituksesta. Haluan kiittää Anna 
Oksaa, Erika Säynässaloa, Markku Lehtosta, Milka Sunellia, Mikko Raskia, Han-
nah Straussia, Marja Ylöstä, Ismo Kantolaa, Miikka Saloa, Ilkka Kauppista, Pentti 
Raittilaa ja Jouni Ponnikasta. Keskustelut teidän kanssanne ovat osaltaan vieneet 
työtäni eteenpäin.

Kansainvälisissä tutkimusprojekteissa minulla on ollut ilo tutustua myös lu-
kuisiin henkilöihin, jotka ovat työskennelleet ydinjätekysymyksen parissa. Hei-
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dän osaamisensa on tehnyt minuun vaikutuksen, joka toivottavasti näkyy myös 
tekstissäni. Haluan kiittää yhteistyöstä Kjell Anderssonia, Phil Richardsonia, 
 Göran Sundqvistia, Mark Elamia, Anne Bergmansia, Linda Sonerydia ja Hanna 
Sofia Johanssonia. 

Erilaisissa tutkimusprojekteissa työskentelyn myötä olen oppinut arvostamaan 
palveluja, joita olen saanut Tampereen yliopiston ammattitaitoiselta henkilökun-
nalta. Haluan lausua lämpimät kiitokset erityisesti hankeasiantuntija Susanna 
Heikkilälle ja henkilöstösihteeri Riitta Lehtimäelle. Heidän työnsä ja neuvonsa 
ovat olleet kullanarvoista apua niin projektien raportoinnissa kuin monissa muis-
sa arjen asioissa, joita etätyöskentelyyn on liittynyt. Kielenkääntäjä Virginia Mat-
tilaa kiitän aina niin ripeästä ja asiantuntevasta avusta englannin kielisten tekstie-
ni kielenhuollossa, näin myös väitöskirjani abstraktin osalta. Tampere University 
 Pressin henkilökuntaa kiitän väitöskirjani taitosta ja julkaisemiseen liittyvästä 
avusta.

Haluan kiittää lämpimästi myös Itä-Suomen yliopiston kirjaston tietopalvelu-
neuvoja Mia Haapasta. Mia on auttanut lukuisat kerrat hankkimaan artikkeleita 
ja kirjoja ja siten helpottanut suunnattomasti etätyön arkea.

Kiitos myös kaikille kansalaisjärjestöjen, hallinnon ja yritysten edustajille mie-
lenkiintoisista keskusteluista vuosien varrella. Teidän näkökulmanne ovat haasta-
neet akateemiset pohdinnat.

Jatko-opintoni alkoivat aikoinaan JYT2001-projektin kylkiäisenä. Aloitin 
em. projektissa vuonna 1997, ensin valtionhallinnon harjoittelijana politiikan 
tutkimuksen laitoksella ja sittemmin tutkijana yhteiskuntatieteiden ylioppilaan 
kokemuksella. Väitöskirjan tutkimussuunnitelman taisin kirjoittaa ensimmäi-
sen kerran joskus vuonna 2000 professori Olavi Borgin kehotuksesta. Sitä en-
nen valmistuin maisteriksi joulukuussa 1998, kun olin kirjoittanut graduni osana 
JYT2001-projektia.

Tampereen yliopiston JYT2001-projektin silloinen johtaja professori Borg 
kaiketi arvioi, että projektirahoitus voisi edistää myös jatko-opintoja. Niinpä mi-
näkin hain Pekka Hokkasen tavoin valtio-opin jatko-opinto-oikeutta politiikan 
tutkimuksen laitokselta. Epäilemättä professori Borg otti huomioon myös sen, 
että väitöskirjojen kirjoittaminen tukisi projektihakemuksiamme akateemisesta 
näkökulmasta. Sittemmin vuosien kuluessa professori Borg on aina tavatessamme 
muistanut myös tahdikkaasti tiedustella väitöskirjani valmistumisesta.

Vuosien saatossa olen osallistunut useaan mielenkiintoiseen tutkimusprojek-
tiin, jotka ovat osaltaan perehdyttäneet minua väitöskirjani tutkimusalueeseen. 
Ja taanneet leivän pöytään. Ensimmäinen oli jo mainitsemani JYT2001-projekti 
(1997–2001). Sen rinnalla Pekka Hokkanen ja minä toteutimme myös joita-
kin yksittäisprojekteja. Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) rahoituksella 
havainnoimme uuden ydinvoimalaitosyksikön YVA-yleisötilaisuuksia vuosina 
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1998–2000. Ympäristöministeriön rahoituksella (2000–2002) tutkimme YVA-
menettelyn vaikuttavuutta päätöksentekoon.

Vuonna 2002 käynnistyi Tekesin ja KTM:n rahoittama ProACT-tutkimus-
ohjelma, joka kesti vuoteen 2005 asti. ProACTin myötä tutkimusaiheeksi nou-
si myös bioteknologian hyväksyttävyys, mutta ydinjätekysymys vei mennessään. 
Vuosina 2007–2010 työskentelin Ilkka Ruostetsaaren johtamassa tutkimuspro-
jektissa, joka oli osa Suomen Akatemian Valta Suomessa -tutkimusohjelmaa. Jo 
JYT2001-projektin aikana yhteistyö Tapio Litmasen kanssa oli sujunut luontevas-
ti. ProACT- ja Akatemia-projektit lujittivat tuota kanssakäymistä entisestään. Vii-
me vuosina tiivis yhteistyö on jatkunut Ydinjätetutkimusrahaston rahoittamissa 
KYT2010- ja KYT2014-projekteissa.

ProACTin puitteissa sain viimeisteltyä lisensiaatintutkimukseni vuonna 2005. 
Tapio totesi tuolloin aina positiiviseen ja kannustavaan sävyynsä, että monogra-
fiamuotoiseen väitöskirjaan olisi matkaa arviolta pari kolme kuukautta. Menihän 
siinä hiukan pidempään. Formaattikin muuttui matkan varrella, mutta siitä huo-
limatta Tapio on jaksanut kannustaa minua aina tutkijan työssäni. Suurkiitokset 
sinulle Tapsa kaikesta tuesta vielä kerran!

Vuodesta 2006 tähän vuoteen asti osa rahoituksestani on tullut kansainvälisis-
tä tutkimusprojekteista. Keväällä 2006 osallistuin CARL-hankkeeseen kirjoitta-
malla lisensiaatintutkimukseni pohjalta Suomen tilannetta käsittelevän raportin.

VALDOR-symposiumien yhteydessä tutustuin ruotsalaiseen Kjell Andersso-
niin, joka pyysi minut mukaan Euroopan unionin 6. puiteohjelmasta (Euratom) 
rahoitettuun ARGONA-projektiin (2006–2009). Sittemmin osallistuin IPPA- ja 
InSOTEC-tutkimushankkeisiin, jotka olivat osa 7. puiteohjelmaa (Euratom). 
Edellinen kesti vuodet 2011–2013 ja jälkimmäinen keväästä 2011 vuoden 2014 
puoliväliin asti.

Viime vuosina virkistävää vaihtelua ydinjäteaiheeseen on tarjonnut hiilidi-
oksidin talteenottoa ja varastointia (CCS) koskeva Tekes-rahoitteinen ohjelma 
(CCSP). En käsittele väitöskirjassani CCS-teknologioita, mutta CCS:n haasteissa 
on yhtäläisyyksiä ydinjätekysymykseen, mikä on auttanut pohtimaan aihepiiriä 
uudessa valossa. 

Haluan kiittää myös tutkijakoulu VAKAVAa, POLITUa ja Tampereen yliopis-
ton tukisäätiötä tuesta, jota olen saanut yksittäisiin konferenssimatkoihin.

Monivuotinen projekti on vihdoin päätöksessä. Lämmin kiitos tuesta van-
hemmilleni, siskoilleni perheineen ja ennen kaikkea rakkaalle perheelleni Jaanalle, 
Ainolle ja Aapolle! 

Lapinlahdella 3.9.2014

Matti Kojo
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Tiivistelmä

Ydinjätepolitiikan osallistava käänne

Ydinjätehuolto on ollut ydinvoimakeskustelun akilleen kantapää, joka on osal-
taan vaikuttanut siihen, että useissa maissa ydinvoimaohjelmat ovat ajautuneet 
vaikeuksiin, pysähdyksiin ja jopa alasajoon. Ydinjätehuollon ongelmat kulminoi-
tuvat pitkälti siihen, missä ja miten ydinjätteitä voidaan säilyttää. Ydinjätehuollon 
yhteiskunnallisuutta ei ole aina tiedostettu, mitä on pidetty jo pitkään keskeisenä 
syynä ydinjätehuollon vaikeuksiin.

Tarkastelen tässä väitöskirjassa Suomen ydinjätepolitiikkaa ja erityisesti käy-
tetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessia poliittisen 
tyylin näkökulmasta. Tutkimuksessa esittelen kolme erilaista teoreettista poliit-
tisen tyylin analyysitasoa (kansallinen, sektorikohtainen ja toimijakohtainen) ja 
niistä esitettyä kritiikkiä. Hahmottelen poliittisen tyylin tutkimusotetta, jossa 
1) analysoidaan sekä toiminnan säännönmukaisuuksia että poikkeuksia, ja jossa 
2) toiminnan, sen aiheuttamien reaktioiden ja toimintakontekstin analysoinnin 
tavoitteena on ymmärtää poliittisen toiminnan muotoutumista.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessin tar-
kastelu alkaa 1980-luvun alkupuolelta, jolloin paikanvalinta käynnistyi ja päättyy 
2010-luvun alkuun, jolloin eduskunta vahvisti toisen kerran periaatepäätöksen 
loppusijoituslaitoksen laajentamisesta. Työssä on rajauduttu tarkastelemaan tiet-
tyjä toimijoita, tapahtumia ja vaiheita, joiden avulla muodostan kokonaiskuvan 
tutkimuskohteesta. Tutkimuksessa on neljä päätutkimustehtävää, joiden avulla 
lähestyn ydinjätepolitiikan osallistavaa käännettä.  Päätutkimustehtävinä on ana-
lysoida

1) käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen paikanvalintastrategian 
muotoutumista ja muuttumista. Tässä yhteydessä tarkastelen sekä Suomen 
ydinvoima- että ydinjätepolitiikkaa ja niissä tapahtuneiden muutosten hei-
jastumista loppusijoituslaitoksen paikanvalintastrategiaan.

2) ydinjätepolitiikan toimeenpanoa ydinjätteen loppusijoituslaitoksen pai-
kanvalintaprosessin osalta. Huomio kohdistuu ydinvoimayhtiöiden omis-
tamaan ydinjäteyhtiö Posivaan, joka vastaa loppusijoituksen toimeenpa-
nosta. 
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3) paikallista toimintaa ja reaktioita ydinjätteen loppusijoituslaitoksen pai-
kanvalintaprosessiin. Tutkimuskohteina ovat Eurajoen kunta ja kuhmolai-
nen Romuvaara-liike ja niiden toiminta erityisesti 1990-luvun lopussa.

4) Eurajoen kunnan, sen asukkaiden ja naapurikuntien asukkaiden suhtautu-
mista loppusijoitukseen noin kymmenen vuotta sen jälkeen, kun paikanva-
linta oli suoritettu. 

Tutkimuksen pääkysymykset ovat: (1) Miksi käytetyn ydinpolttoaineen loppusi-
joituslaitoksen paikanvalintaprosessin lähestymistapa on muuttunut Suomessa? 
(2) Miten ydinjäteyhtiön toimintatavat ovat muuttuneet loppusijoituslaitoksen 
paikanvalintaprosessin aikana? Väitöskirjaan sisältyvät yhdeksän artikkelia on jär-
jestetty edellä mainittujen neljän päätehtävän avulla neljään osakokonaisuuteen, 
jotka ovat 1) politiikka (policy), 2) toimeenpano, 3) paikallinen toiminta ja reak-
tiot ja 4) jälkiarviointi.

Tutkimuksessa tarkoitan toimijan lähestymistavalla sitä kokonaisuutta, joka 
sen käyttämien erilaisten toimintakeinojen perusteella voidaan hahmottaa. Lä-
hestymistapa kiteyttää perusajatukset ja -oletukset, jotka ohjaavat toimintaa. 
Toimintakeinoilla puolestaan viittaan yksittäisiin menetelmiin, joilla toimija on 
yhteydessä yleisöihin tai koettaa osallistaa niitä. Yksittäisiin keinoihin on viitattu 
myös termeillä instrumentti, mekanismi ja tekniikka.

Osallistavalla käänteellä puolestaan tarkoitan poliittista ilmiötä, jossa koroste-
taan tiedonsaannin avoimuutta, edistetään erilaisin toimenpitein eri toimijoiden 
välistä vuoropuhelua, laaja-alaista osallistumista ja edustuksellisen päätöksenteon 
läpinäkyvyyttä. Osallistamisella viittaan erityisesti erilaisia osallistavia toimenpi-
teitä toteuttavan toimijan, kuten esimerkiksi ydinjäteyhtiön, aktiiviseen toimin-
taan ja siihen liittyviin intresseihin ja tavoitteisiin. Osallistuminen viittaa pikem-
minkin kansalaisyhteiskunnan omaehtoiseen poliittiseen aktivoitumiseen.

Osallistava käänne toteutui Suomessa luonteeltaan paikallisena, sisällöllisesti 
kapeasti rajautuneena ja vahvasti edustukselliseen demokratiaan nojaavana. Ydin-
jäteyhtiö kohdisti osallistamiskeinot kulloisiinkin tutkimuskuntiinsa ja vieläpä 
lähes yksinomaan missä -kysymyksen ratkaisemiseen. Käänteessä on piirteitä de-
mokraattisesta nurkkakuntaisuudesta.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessin lä-
hestymistavan muutoksella ydinjäteyhtiö tavoitteli paikallista hyväksyttävyyttä 
loppusijoitushankkeelle. 1980-luvun puolivälissä yhtiö sovelsi loppusijoituspai-
kan valinnassa päätä, ilmoita ja puolusta -lähestymistapaa, mikä osaltaan synnytti 
vastustusta.  Lähestymistapa muuttui 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun kulues-
sa, jolloin tyylissä korostui tiedottaminen, vuorovaikutteisuus ja myös kumppa-
nuus. Oman erityispiirteensä lähestymistapaan toivat 1990-luvun lopussa Eura-
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joen kunnan, Posivan ja Teollisuuden Voiman väliset kompensaationeuvottelut, 
jotka viittaavat markkinoihin perustuvaan lähestymistapaan.

Osallistava käänne tapahtui käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikan va-
lintaprosessissa verraten hitaasti ja maltillisena, mihin vaikutti mielestäni se, että 
Suomessa käytetyn ydinpolttoaineen huolto ei ajautunut yhtä syvään kriisiin kuin 
ydinjätehuolto useissa muissa maissa 1980- ja 1990-luvuilla. On myös huomat-
tava, että ydinvoiman merkitys Suomen energiapolitiikassa säilyi 1990-luvulla. 
Hallitus ilmaisi myös tukensa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeelle. 
Paikallisista kamppailuista huolimatta ydinjätehuollon toimintatapojen uudista-
minen sai edetä Suomessa verraten rauhallisesti, jolloin radikaaleilta muutoksilta 
vältyttiin.

Asiasanat: 
ydinjäte, poliittinen tyyli, kansalaisosallistaminen, loppusijoitus
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Abstract

The public engagement turn in nuclear waste policy 

The disposal of spent nuclear fuel has been the Achilles’ heel of the nuclear power 
debate, and has for its part caused nuclear energy programmes in several coun-
tries to run into difficulties, standstills or to be totally abandoned.  Problems with 
 nuclear waste management have largely culminated in where and how nuclear 
waste is to be stored.  There has not always been sufficient recognition of nuclear 
waste management as a societal concern, and this has for long been deemed the 
main reason for the problem it involves.

In this dissertation I scrutinize Finland’s nuclear waste policy with special 
r eference to the process of site selection for a final disposal facility for spent 
 nuclear fuel from the perspective of political style. I propose three different  levels 
of the analysis of political style (national, sectoral and actor-specific) and the 
 criticism levelled at these.  I aimed at a research approach considering political 
style  including 1) analysis of how activities adhered to or departed from the norm 
and 2) analysis of actions, the reactions to such actions and the context in an 
 endeavour to comprehend how the political activity took shape.

The period during which the process of site selection for the final disposal facil-
ity for spent nuclear fuel is studied begins in the early 1980s, when the site selec-
tion process began, and ends in the early 2010s, when the Parliament of  Finland 
confirmed for a second time the Decision-in-Principle on the extension of the 
site for final disposal.  The study is confined to an examination of  certain actors, 
events and phases through which I form an overall picture of the research object.  
The research entails four main research tasks by means of which I  approach how 
the public were brought into waste management policy.  I call this process the 
engagement turn.

1) the formation of a strategy for site selection for the final disposal  facility for 
spent nuclear fuel and changes therein.  Here I scrutinize Finnish nuclear 
power policy and nuclear waste policy and how changes in these were 
 reflected in the strategy for selecting the final disposal site.

2) the implementation of nuclear waste policy as regards site selection for final 
disposal facility. The focus is on the nuclear waste management company 
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Posiva owned by the nuclear power companies. Posiva is responsible for 
implementation of final disposal.

3) local activities and reaction to the site selection process.  The study focuses 
on the Finnish municipality of Eurajoki and the Romuvaara Movement in 
Kuhmo and their activities, notably towards the end of the 1990s.

4) the attitudes of the residents of Eurajoki and its adjacent municipalities to 
final disposal some ten years after the site location was determined.

 
The main research question are 1) Why was there a change in Finland in the 
approach to site selection for the final disposal facility for spent nuclear fuel? 2) 
How have changes in the modes of operation of the nuclear waste management 
company occurred in the course of the site selection process?  The dissertation 
comprises nine articles and is arranged with the help of these four main tasks into 
four parts, namely 1) policy, 2) implementation, 3) local activities and reactions 
and 4) post evaluation.

By the approach of the actors I mean the entity which can be perceived in 
terms of the various means employed.  The approach condenses the basic notions 
and assumptions which govern the action.  By action I refer to the individual 
methods by which an actor communicates with the public or endeavours to en-
gage them.  Individual methods are also referred to as instruments, mechanisms 
and techniques.  

I use the engagement turn to refer to political phenomena emphasizing open 
access to information, promoting by various means dialogue between different 
actors, broad-based participation and transparency of representative decision-
making.  I use the term engagement to refer specifically to various measures, 
undertaken, for instance, by the nuclear waste management company, to engage 
or involve people in active measures and the related interests and objectives.  I 
take participation to refer rather to the spontaneous activities of civic society. The 
engagement turn in Finland proved to be local in nature, narrowly circumscribed 
in its content and heavily reliant on representative democracy.  The nuclear waste 
management company directed its  efforts at engaging people in the respective 
municipalities researched, focusing almost exclusively on resolving the issue of 
where.  The turn bears distinctive features of democratic localism.  

By this change in the approach to site selection for the final disposal facility 
for spent nuclear fuel, the nuclear waste management company was seeking lo-
cal acceptance of the final disposal project.  In the mid-1980s the company has 
applied an approach of decide – announce – defend in site selection, which duly 
gave rise to opposition.  The approach changed at the end of the 1980s and in the 
1990s, paying greater attention to information dissemination, interactivity and 
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also partnership.  The compensation negotiations at the end of the 1990s involv-
ing the municipality of Eurajoki, Posiva and the power company Teollisuuden 
Voima constituted an approach all of their own.  Here there is a suggestion of a 
market oriented approach.  

The engagement turn evolved relatively slowly and moderately in the site selec-
tion process for the final disposal facility of spent nuclear fuel, and this, I claim, 
was due to the fact that in Finland the management of spent nuclear fuel did not 
find itself in such a dire crisis as it did in several other countries in the 1980s and 
1990s.  It should also be noted that nuclear power retained its importance in 
Finnish energy policy in the 1990s.  The government also expressed its support 
for the project on the final disposal of spent nuclear fuel.  In spite of local strug-
gles the reform of the modes of operation of nuclear waste management was able 
to continue in Finland relatively amicably and radical changes were avoided.

Key words: 
nuclear waste, political style, public engagement, final disposal
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1.  Johdanto

1.1 Ydinjätepolitiikan toimijoiden muuttuvat lähestymistavat

Energiantuotanto ja -kulutus ovat olennainen osa nyky-yhteiskuntaa. Yhteiskun-
ta ja talous ovat yhä enenevässä määrin riippuvaisia muun muassa liikennepolt-
toaineista sekä lämmön- ja sähköntuotannosta ja niiden jakelusta. Tarvitsemme 
energiaa yhteiskunnallisten perustehtävien hoitamiseen. Yhteiskunnan riip-
puvuus energiasta pakottaa myös löytämään ratkaisuja energiantuotannosta ja 
-kulutuksesta aiheutuviin sivuvirtoihin, kuten jätehuoltoon. Energiantuotantoa 
ja -kulutusta koskevat päätökset mielletään kuitenkin usein vain insinöörien ja 
ekonomistien asiantuntija-alueeksi. Politiikan tutkimuksen avulla näkökulmaa 
voidaan laventaa poliittisiin toimijoihin, instituutioihin ja niiden vuorovaikutuk-
seen, resursseihin ja valtarakenteisiin, jolloin voidaan tarkastella laajempaa näke-
mystä kuin pelkästään materiaalisiin ja teknologisiin reunaehtoihin rajautuvassa 
yksinkertaistetussa tarkastelussa. (Ruostetsaari, 2010a.) Energiantuotanto ja -ku-
lutus herättävät kiinnostusta paitsi taloudellisten vaikutusten myös sosiaalisten ja 
ympäristövaikutusten takia. Tämä on näkynyt erityisesti ydinvoimakeskustelussa.

Ydinvoima on ollut yksi kiistellyimmistä sähköntuotantomuodoista Suomessa-
kin jo 1970-luvun lopulta lähtien1. Ydinvoimakeskustelulle on ollut ominaista se, 
että se on synnyttänyt kansalaisaktiivisuutta ja niin sanottua ulkoparlamentaarista 
toimintaa, mikä on puolestaan laajentanut politiikan toimijajoukkoa (Tammileh-
to, 1994; Nissinen, 2004; Kojo, 2004b; Lammi, 2009: Kojo & Litmanen, 2009; 
Litmanen & Kojo, 2011.) Ydinvoimakeskustelussa erityisesti ydinjätehuolto on 
ollut akilleen kantapää, joka on osaltaan vaikuttanut siihen, että useissa maissa 
ydinvoimaohjelmat ovat ajautuneet vaikeuksiin, pysähdyksiin ja jopa alasajoon. 
Ydinjätehuoltoa kuitenkin tarvitaan, koska jo olemassa olevat ydinvoimalaitokset 
ovat tuottaneet jätteitä, jotka ovat vaarallisia ihmisille ja luonnolle jopa tuhansien 
vuosien ajan. Ydinjätehuollon ongelmat ovatkin kulminoituneet pitkälti siihen, 
missä ja miten ydinjätteitä voidaan säilyttää.

1 Suomen ydinvoimapolitiikan ensimmäisiä vuosikymmeniä ovat tutkineet Tuomo Särkikoski (2011) 
ja Daniel Jåfs (2009; ks. myös Sunell, 2004; Michelsen & Särkikoski, 2005).
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Tarkastelen tässä tutkimuksessa Suomen ydinjätepolitiikkaa ja erityisesti käy-
tetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessia poliittisen 
tyylin näkökulmasta. Ydinjätepolitiikalla tarkoitan yhtä energiapolitiikan koko-
naisuuden alasektoria, joka kohdistuu alan ongelmien ratkaisemiseen (ks. analyyt-
tisesta erottelusta Ruostetsaari, 2010a, 27), tässä tapauksessa käytetyn ydinpoltto-
aineen huollon2 järjestämiseen. Edelleen ymmärrän ydinjätepolitiikan poliittisten 
ja hallintoviranomaisten harjoittamana ohjauksena, joka käsittää alaan liittyvän 
valmistelun, päätöksenteon, toimeenpanon ja seurannan. Politiikan muotoutumi-
seen vaikuttavat kuitenkin poliitikkojen ja valtion keskushallinnon virkamiesten 
lisäksi monet viranomaiset, yritykset, järjestöt ja kansalaisryhmät. (Ruostetsaari, 
2010a, 26.) Suomen ydinjätepolitiikassa tarkastelun kohdistaminen poliitikko-
ja ja keskushallintoa laajempaan toimijakenttään on erityisen perusteltua, kos-
ka ydinenergialaissa jätehuoltovelvollisuus3 on määritelty luvanhaltijoille, joita 
ovat voimayhtiöt Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ja Fortum Power and Heat 
Oy (FPH) (ks. luku 1.2). Loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessissa jäte-
huoltovelvolliset ja niiden omistama ydinjäteyhtiö Posiva Oy joutuvat puolestaan 
kohtaamaan lukuisia paikallisia toimijoita (Litmanen, 1994a; Kojo, 2004a; Kojo, 
2005a).

Ydinjätehuollon yhteiskunnallisuutta ei ole aina tiedostettu, mitä on pidetty 
jo pitkään keskeisenä syynä ydinjätehuollon vaikeuksiin. Ydinjätepolitiikan toi-
meenpanijoiden toimintatavat ovat olleet liian teknologiapainotteisia ja pakotta-
via. Politiikkakeinoja onkin ryhmitelty esimerkiksi tavoitteiden ja vallankäytön 
perusteella (Aldrich, 2008, 54–66, Taulukko 1). 

Daniel Aldrich (2008, 8–13), joka on vertaillut erilaisten kiisteltyjen laitos-
ten sijoituskonflikteja Japanissa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa, katsoo vallitsevien 
strategioiden muotoutuvan sen perusteella, millainen kansalaisyhteiskunnan po-
tentiaalinen ja todellinen vastustus on, eikä valtion organisatorisen rakenteen, 
byrokraattisen kulttuurin, lainsäädännöllisen ympäristön tai historiallisen aika-
kauden perusteella. Hallinto muuttaa toimintatapojaan hienovaraisemmiksi vasta 

2 Ydinenergialaissa (2008/342) ydinjätehuollolla tarkoitetaan ”kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka ovat 
tarpeen ydinjätteiden talteen ottamiseksi, säilyttämiseksi ja käsittelemiseksi sekä sijoittamiseksi pysyväksi 
tarkoitetulla tavalla (loppusijoitus), ydinlaitoksen käytöstä poistamiseen liittyvät toimenpiteet mukaan 
luettuina”.

3 Ydinenergialain mukaisella luvanhaltijalla on huolehtimisvelvollisuus. Jätehuoltovelvollisten on 
ydinenergialain (1987/990) 9 §:n mukaan huolehdittava kaikista niiden toiminnasta syntyneiden 
jätteiden ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä, niiden asianmukaisesta valmistelemisesta 
sekä huolehdittava kustannuksista. Tällä hetkellä jätehuoltovelvollisia ovat TVO ja FPH, joiden 
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta, siihen liittyvistä tutkimus- ja asiantuntijatehtävistä 
vastaa yhtiöiden omistama Posiva. Siksi tutkimuksen keskiössä on Posiva, eivätkä viranomaiset. 
Teknologian tutkimuskeskus VTT on ydinjätehuoltovelvollinen Otaniemessä sijaitsevan FiR 1 -tut-
kimusreaktorin osalta.
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kansalaisyhteiskunnan vahvan ja pitkäaikaisen vastustuksen tuloksena. Jos kan-
salaisyhteiskunta on sen sijaan heikko ja passiivinen, niin hallinnon toimintata-
vat eivät juuri muutu, vaan valtio soveltaa eriasteisia pakkokeinoja, jotka avaavat 
kansalaisyhteiskunnalle vain olemattomat vaikutusmahdollisuudet. Aldrichin 
mukaan kovempien keinojen käyttö on hallinnolle kustannustehokasta, koska 
niihin kuluu vähemmän resursseja. Lisäksi päämäärät saavutetaan nopeammin, 
koska preferenssien muuttamiseen perustuvat keinot vaativat usein hyvin paljon 
aikaa. Rask ym. (2012, 711) puolestaan katsovat hallinnon strategioiden ja lähes-
tymistapojen koostuvan kansalaisosallistumista koskevista strategioista ja ideoista, 
deliberatiivisten ja osallistavien prosessien historiasta, kilpailevista kansallisista 
prioriteeteista ja kansainvälisestä paineesta.

Tässä tutkimuksessa tarkoitan toimijan lähestymistavalla sitä kokonaisuutta, 
joka sen käyttämien erilaisten toimintatapojen perusteella voidaan hahmottaa. 
Lähestymistapa kiteyttää perusajatukset ja -oletukset, jotka ohjaavat toimin-
taa. Kirjallisuudessa lähestymistapa -termiä on käytetty rinnakkaisena termeille 
strategia (esim. Linnerooth-Bayer, 2005; Aldrich, 2008; Rask ym., 2012, 711; 
Metlay, 2013) ja paradigma (Rask, 2003, 442–445). Tutkimuksessani viittaan lä-
hestymistapa -sanalla myös tutkijoiden teoreettisiin lähestymistapoihin (ks. esim. 
suunnittelun teoreettisista lähestymistavoista Briassoulis, 1989). Sekaantumisen 
välttämiseksi ilmaisen asiayhteydessä onko kyse toimijoiden toiminnallista lähes-
tymistavoista vai tutkijoiden teoreettisista lähestymistavoista. 

Taulukko 1. 
Politiikkakeinojen ryhmittely

Politiikkakeinojen Tavoite Vallankäyttö Esimerkit
tyyppi

Pakko Vastustamisen Kova Poliisin voimankäyttö,
 rankaiseminen  pakkolunastus, avustusten leikkaus

Kova yhteiskunnallinen  Kansalaisosallistumisen Puolikova Kuulemismenettelyjen sulkeminen, 
kontrolli estäminen,   järjestöjen osallistumisen vaikeut-
 agendan määrittely  taminen

Kannustimet Yhteistyön Pehmeä Palkkioiden ja kannustimien 
 palkitseminen  tarjoaminen
   
Pehmeä yhteiskunnalli-  Preferenssien Pehmeä Koulutus, totuttaminen, 
nen kontrolli muuttaminen  palkitseminen

(Lähde: Aldrich, 2008, 56)
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Toimintatavoilla puolestaan viittaan toimintaan ja yksittäisiin keinoihin, joilla 
toimija on yhteydessä yleisöihin tai koettaa osallistaa niitä. Yksittäisiin keinoihin 
on viitattu myös termeillä instrumentti, mekanismi ja tekniikka (esim. French & 
Bayley, 2011). Yksittäisten kansalaisosallistumismuotojen välillä on myös selviä 
eroja, joiden perusteella on päädytty erilaisiin osallistumismuotojen luokituksiin, 
joista tunnetuin lienee Arnsteinin jaottelu (1969). Sittemmin on esitetty esimer-
kiksi jaottelu tiedottamiseen, konsultointiin, yhteistyöhön ja voimaannuttami-
seen (Kemp ym., 2006, 1022–1023; Krütli ym., 2010, 865–866). Rask (2003, 
442) myös huomauttaa, että kansalaisosallistumista tulee tarkastella osana laajem-
paa sosio-teknistä systeemiä eikä yksittäisenä institutionaalisesta kontekstistaan 
eristettynä instrumenttina.

Ratkaisuna ydinjätepolitiikan ongelmiin on esitetty toimijoiden lähestymis-
tavan muutosta (esim. Deese, 1982, 64–66; Solomon & Cameron, 1985; Jacob, 
1990, 180–183; Kemp, 1992, 164–170; Sundqvist, 2002, 227–228; Linnerooth-
Bayer, 2005; CoRWM, 2006; Bergmans ym., 2008; Blue Ribbon Commission, 
2012.) Toimijoiden lähestymistavan muutos on nähty välttämättömäksi myös et-
sittäessä sijoituspaikkoja vaarallisille jätteille. Barry Rabe (1994, 28–33) erittelee 
kolme erilaista lähestymistapaa sen perusteella kuka päättää sijoituspaikasta.

(1) Sääntelyyn perustuvassa lähestymistavassa päätöksen tekevät keskushallinnon 
elimet. Keskushallinnon edustajat arvioivat käytettävät sijoituskriteerit ja päät-
tävät laitostyypistä ja sen paikasta. Paikallisia päätöksentekijöitä ja kansalaisia 
osallistetaan tavallisesti vasta prosessin myöhäisessä vaiheessa. Lähestymistavassa 
voidaan käyttää myös pakkotoimenpiteitä tai konsensusta etsiviä metodeja pai-
kallisen hyväksynnän saavuttamiseksi. Määräämiseen ja ”kovakätisyyteen” perus-
tuvan lähestymistavan katsotaan sisältävän suuren poliittisen riskin. (Rabe, 1994, 
29, 44–46.)

(2) Vapaaehtoisuuteen perustuvassa lähestymistavassa sijoituspaikkaa koskevan pää-
töksen tekevät vapaaehtoiset kunnat. Lähestymistapa haastaa perinteisen ylhääl-
tä-alas lähestymistavan, joka perustuu luottamukseen siitä, että hallinto kykenee 
arvioimaan yleisen edun sijoituspaikasta päätettäessä. (Rabe, 1994, 4). Lähesty-
mistapa muistuttaa avointa paikanvalintaa, jonka vastakohtana on suljettu pai-
kanvalinnan lähestymistapa (Kuhn & Ballard, 1998). Vapaaehtoisuuden myötä 
päähuomio on ennen kaikkea sosiaalisten ja poliittisten esteiden voittamisessa, 
joiden katsotaan aiheuttavan konfliktit, mutta myös tekniset näkökulmat huomi-
oidaan (Kuhn & Ballard, 1998, 536). 

(3) Markkinoihin perustuvassa lähestymistavassa päätöksen tekevät yksityiset yri-
tykset. Vaikka lähestymistapa on johtanut lukuisiin epäonnistumisiin, niin Rabe 
(1994, 34, 45) arvioi, että markkinoihin perustuva lähestymistapa on lähempänä 
demokratiateorioita kuin sääntelyyn perustuva lähestymistapa. Raben näkemys 
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perustuu siihen, että markkinoilla yritykset joutuvat neuvottelemaan kuntien 
edustajien kanssa toisin kuin sääntelyssä. Hallinnon näkökulmasta lähestymis-
tavan etuna on ensinnäkin se, että hallinnon rooli rajoittuu valvontaan. Toiseksi 
vastuu jätehuollosta on yksityisellä sektorilla. Kolmanneksi yritykset voivat hyö-
dyntää taloudellisia resurssejaan ja testata kompensaatioteorian toimivuutta pai-
kallisen vastustuksen lieventämisessä. (Rabe, 1994, 34.) Kompentaatioteoriassa 
laitoksesta aiheutuneet haitat ja riskit koetaan paikallisesti suuremmiksi kuin hyö-
dyt, jotka usein kohdistuvat kaiken lisäksi laajemmalle yhteisölle kuin paikallisille 
asukkaille. Teoriassa oletetaan, että paikallisen vastustuksen syynä on haittojen ja 
hyötyjen välinen epätasapaino, jota puolestaan voidaan korjata tarjoamalla kom-
pensaatiota ja siten vähentää vastustusta. Kompensaatio voi olla rahallinen tai 
ei-rahallinen.

Yleisesti tarkasteltuna lähestymistavat ovatkin muuttuneet. Vaarallisiksi koettu-
jen laitosten paikanvalintaprosesseja tutkinut Roger E. Kasperson (2005, 20–26; 
myös Rabe, 1994) kuvaa muutosta teknokraattisesta lähestymistavasta kohti va-
paaehtoisuuteen perustuvaa lähestymistapaa. Kasperson tunnistaa neljä yleisem-
pää lähestymistapaa. Ne ovat seuraavat:

(1) Päätä, ilmoita ja puolusta4 -lähestymistapa, jossa on ominaista, että hanke-
vastaava suorittaa paikanvalinnan. Valinta kohdistuu tyypillisesti maaseudulle, 
pieneen yhteisöön, jossa on korkea työttömyysaste ja matala tulotaso. Lähesty-
mistapaan on viitattu myös ydinkeidas (nuclear oasis) -käsitteellä (Kojo, Kari & 
Litmanen, 2012, 126–129). Päätä, ilmoita ja puolusta -lähestymistavalle on omi-
naista, että paikanvalinta on luonteeltaan yksityinen taloudellinen päätös ja odo-
tukset julkisesta kuulemisesta ja osallistumisesta ovat olemattomat tai niitä ei ole 
laisinkaan. Mahdollinen vastustus pyritään vain kestämään, koska paikka on jo 
valittu. Hankevastaavalla on myös taipumus salata tietoja tai luoda tarkoituksel-
lisesti monitulkintaisuutta. Kasperson kritisoi lähestymistapaa sekä menetelmäl-
lisen oikeudenmukaisuuden että haittojen ja hyötyjen epäsuhtaisen jakautumisen 
näkökulmasta.

(2) Teknisesti orientoitunut paikanvalinta, jolle on ominaista arvioida ja tunnistaa 
vaihtoehtoisia paikkoja erilaisten teknisten kriteereiden avulla. Lähestymistavan 
perusajatuksena on, että yhteiskunnan yleinen hyvinvointi vaatii yksilöllisten tai 
paikallisten intressien syrjäyttämisen. Pääasia ovat paikan tekniset ominaisuudet. 

4 Englanniksi ”Decide, Announce, Defend”, DAD-lähestymistapa. Lähestymistapa ei ole ollut 
menestyksekäs, minkä takia siitä on esitetty myös DADA-versio, ”Decide, Announce, Defend and 
Abandon” (Feiveson ym., 2011). Nykyaikaista ihannelähestymistapaa voinee kuvata MUM-lyhen-
teellä ”Mediate, Understand, Mitigate”.
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Paikalliset huolet riskeistä katsotaan voitavan vähentää ja kumota julkisella kuule-
misella ja tiedottamisella. Vastuullisilla viranomaisilla katsotaan olevan riittävästi 
uskottavuutta, jotta ne voittavat lopulta paikallisen hyväksynnän. Hankkeen vas-
tustajilla ei katsota olevan mahdollisuuksia koota riittävästi poliittisia resursseja 
paikanvalinnan uhmaamiseen. Kaspersonin mukaan valittu paikka kokee itsensä 
lähes poikkeuksetta uhriksi, koska lähestymistavassa ei erityisemmin tavoitella oi-
keudenmukaisuutta. Tuloksena onkin tavallisesti vastustuksen voimistuminen ja 
laajentuminen.

(3) Kompensaatioon perustuva lähestymistapa kehittyi Kaspersonin mukaan vaihto-
ehtona edellä mainituille lähestymistavoille5. Tässä lähestymistavassa tavoitteena 
on saavuttaa laajempi paikallinen hyväksyntä paikanvalinnalle tarjoamalla kom-
pensaatiota ja kaupankäyntiä. Kompensaatioon perustuvassa lähestymistavassa 
paikanvalinnan keskeiset ongelmat ovat hyötyjen ja haittojen maantieteellinen 
erottautuminen ja valitun alueen osallistuminen päätöksentekoon. Kompensaa-
tiolla ja kannustimilla on neljä tavoitetta: vähentää paikallista vastustusta, hyvit-
tää epäoikeudenmukaisuutta, lisätä paikanvalintaprosessin tehokkuutta ja edistää 
neuvotteluja konfliktien sijaan.

Lähestymistapa ajautui kuitenkin ongelmiin. Kaspersonin mukaan kompen-
saatiomahdollisuus nähdään pikemminkin lahjuksena kuin epäoikeudenmukai-
suuden hyvittämiskeinona. Kompensaatiota ei olla myöskään halukkaita hyväk-
symään kompromissina laitoksen riskeistä ja rasitteista. Riskin korostuminen 
paikallisesti heikentää myös kompensaatioprosessia ja saa hyvittämisen näyttä-
mään moraalittomalta. Sen sijaan että lähestymistapa helpottaisi paikallisen kon-
sensuksen syntymistä, tuloksena on usein polarisaatio ja konflikti.

(4) Vapaaehtoisuuteen ja kumppanuuteen perustuvan lähestymistavan Kasperson 
(2005, 23) katsoo kehittyneen 1990-luvulta lähtien. Erityisesti Kanadassa 1980- 
ja 1990-luvuilla saadut kokemukset vaarallisten jätteiden ja ydinjätelaitosten pai-
kanvalinnasta ovat innoittaneet lähestymistavan hahmottelua (Kuhn & Ballard, 
1998; Gunderson & Rabe, 1999). Ruotsi on kuitenkin ehkä tunnetuin tapaus 
vapaaehtoisuuteen ja paikalliseen hyväksyntään perustuvan lähestymistavan so-
veltamisesta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen paikanvalinnassa. 
Sundqvist (2002, 109–142) on tutkinut paikanvalintastrategian muotoutumis-

5 Kompensaatioiden käyttöä kehitettiin Yhdysvalloissa jo 1970- ja 80-luvulla. Suomalaisessa suunnit-
telussa kompensaatio on uusi ja verrattain vieras käytäntö. Asia on kuitenkin noussut esille 2000-lu-
vulla. Teetetyt selvitykset ovat kohdistuneet infrastruktuurihankkeisiin ja ei-rahallisiin toimenpitei-
siin (Ketola ym., 2005; Ketola ym., 2009). Ketolan ym. (2009, 14) mukaan ”[k]ompensaatiossa sen 
sijaan on aina kyse eräänlaisesta luontaissuorituksesta, sillä heikennetty ympäristö korvataan rahallisen 
korvauksen sijaan vastaavalla ympäristöhyvällä.” Selvityksissä ei ole viitattu kirjallisuuteen, joka kos-
kee vaarallisten jätteiden tai ydinjätelaitosten sijoituksen yhteydessä sovellettuihin kompensaatiojär-
jestelyihin, vaikka näitä kokemuksia on jo 1980-luvulta lähtien (Kojo & Richardson, 2009; 2012b).
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ta joustavammaksi Ruotsissa. Geologian merkitys paikanvalintakriteerinä vähe-
ni 1990-luvun alussa. Sen sijaan kunnan aloitteellisuus soveltuvuustutkimusten 
suorittamiseen korostui. Lähestymistavan taustalla on monissa maissa koettu 
päättäväinen paikallinen vastustus ja arvio, että etuosto-oikeuteen ja pakottami-
seen perustuvat strategiat eivät todennäköisesti onnistu. Vapaaehtoisuuteen ja 
kumppanuuteen perustuvassa lähestymistavassa täytyy käsitellä riskeihin liittyviä 
huolia, hyvittää epäoikeudenmukaisuutta, voimaannuttaa kuntia paikanvalinta-
prosessissa ja osallistua neuvotteluihin laajapohjaisen paikallisen suostumuksen ja 
hyväksynnän saavuttamiseksi. (Kasperson, 2005, 23.)

Sittemmin juuri vapaaehtoisuuteen perustuvaa lähestymistapaa on myös kri-
tisoitu Kanadasta6 saatujen kokemusten perusteella. Hunold (2002) arvostelee 
sitä, että vuoropuhelu rajoittui yksittäisiin kuntiin sen sijaan, että sitä olisi käyty 
maantieteellisesti laajemman alueen kanssa. Hunoldin (2002, 51) lähtökohtana 
on demokraattinen nurkkakuntaisuus (democratic localism), jossa kansalaiset 
joutuvat määrittelemään yhteisönsä hyvin rajatusti, mikä puolestaan rajoittaa 
mahdollisuuksia sosiaaliseen inklussiivisuuteen ja demokraattiseen legitimiteet-
tiin. Demokraattinen nurkkakuntaisuus on väärä malli silloin, kun ongelma ei ole 
luonteeltaan paikallinen. Siihen perustuva paikanvalintaprosessi on myös alttiim-
pi valtion strategisille väliintuloille, koska yleisöt ovat pieniä ja virkamiehet voivat 
hyväksikäyttää keskenään kilpailevia kuntia, jotka kaikki tavoittelevat samaa lai-
tosta ja sen tuomia taloudellisia hyötyjä itselleen.

Myös Joanne Linnerooth-Bayer (2005) on esittänyt lähestymistapaluokit-
telun. Sen pohjana on kolme erilaista normatiivista näkemystä paikanvalinnan 
oikeudenmukaisuudesta sijoitettaessa vaarallisten jätteiden laitoksia. Siinä missä 
Kaspersonin lähestymistapaluokittelua voidaan pitää kronologisen muutoksen 
kuvauksena, niin Linnerooth-Bayerin (2005) luokittelu on analyyttinen. Hän 
toteaakin, että lähestymistavat ovat yleiskuvauksia, jotka eivät sellaisenaan sovel-
lu yksittäisen tosiasiallisen prosessin kuvaamiseen. Luokittelu on lähellä Raben 
(1994) esittämää jaottelua, mutta vapaaehtoisuuteen ja markkinoihin perustuvat 
lähestymistavat on yhdistetty ja kolmanneksi lähestymistavaksi on hahmoteltu 
äärimmäinen ideaalimalli vapaaehtoisuuden pohjalta. Linnerooth-Bayerin esittä-
mät lähestymistavat ovat seuraavat:
(1) Hierarkkisessa lähestymistavassa keskushallinto ja luottamushenkilöt edustavat 
laajemman yhteiskunnan intressejä. Olennainen tekijä legitimiteetille on luot-
tamus instituutioihin ja henkilöihin, jotka ovat vastuussa asiasta. Hierarkkinen 
lähestymistapa voi sisältää julkisia kuulemisia ja voi olla luonteeltaan jopa innova-
tiivinen kansalaisosallistamisessa, mutta ylin päätösvalta on jokatapauksessa kes-

6 Durantin ja Johnsonin (2009) toimittama artikkeliteos käsittelee laajemmin Kanadan ydinjätehu-
oltoa kriittisestä näkökulmasta.
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kushallinnolla. Hallituksella on siten oikeus olla ottamatta paikalliset päätökset 
huomioon. Lähestymistapaa onkin kritisoitu liian autoritaariseksi, koska siinä ei 
oteta kansalaisten näkökulmia riittävästi huomioon. Toisaalta etuna on nähty se, 
että asiantuntijat pääsevät vaikuttamaan paikanvalintaan ja että hallinto voi kom-
pensoida haittoja muilla hyödyillä yhteiskunnan eri aloilla. (Linnerooth-Bayer, 
2005, 39, 53–54.)

(2) Vapaaehtoisessa markkinalähestymistavassa keskeisenä ajatuksena on se, että 
asukkaat kokevat henkilökohtaisesti laitoksen hyötyjen olevan suuremmat kuin 
sen riskit ja haitat. Tällaisessa tilanteessa kunnat suostuvat laitoksen sijoitukseen 
alueelleen. Lähestymistapaan liittyvät olennaisesti myös kompensaatiot, joilla ei 
viitata pelkästään rahalliseen hyvitykseen. Kompensaatiot voivat kuitenkin syr-
jäyttää epäitsekkään käyttäytymisen ja halukkuuden luopua omista intresseistä 
yhteiskunnan yleisen edun puolesta. Lähestymistapaa on kritisoitu siitä, että pää-
tösvalta ei ole suoraan asukkailla, vaan paikallishallinnolla. Lähestymistapa näyt-
tääkin toimineen tapauksissa, joissa paikalliset asukkaat luottavat siihen, että pai-
kalliset päätöksentekijät neuvottelevat sopimuksen, joka on paikallisen yhteisön 
intressien mukainen. Toisaalta lähestymistavan hyvänä puolena on nähty se, että 
vastuu teknologian arvioinnista ja hyväksymisestä on kansalaisilla. (Linnerooth-
Bayer, 2005, 43–45, 53–54.)

(3) Egalitaarisessa lähestymistavassa ei luoteta markkinamekanismiin eikä kom-
pensaationeuvotteluihin. Lähestymistavassa oletetaan, että heikommassa asemas-
sa olevassa kunnassa on todennäköisesti alhaisempi kynnysmaksu, mikä johtaa 
siihen, että vaaralliset laitokset sijoitetaan useammin köyhille alueille. Egalitaari-
sen etiikan kulmakivi on se, että yhteisö ja sen asukkaat tulisi ottaa mukaan pai-
kanvalintaa. Lähestymistavassa ei hyväksytä laitoksen sijoitusta köyhään kuntaan, 
vaikka se olisi antanut suostumuksensa. Lähestymistapaa on puolustettu, koska 
sen nähdään osallistavan kansalaiset varhaisessa vaiheessa ja johtavan yhteiskun-
nallisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisempaa lopputulokseen. Toisaalta lähes-
tymistavan on katsottu halvaannuttavan teollisten talouksien päätöksenteon, kos-
ka se synnyttää liian paljon muutosvaatimuksia systeemiin. (Linnerooth-Bayer, 
2005, 48–49, 53–54.)

Vaikka näkemykset ja tietoisuus ydinjätehuollon yhteiskunnallisuudesta ovat vii-
me vuosikymmenten aikana muuttuneet, niin ydinjäteongelmassa yhteen kietou-
tuneiden sosio-teknisten ulottuvuuksien aukikerimisessä on nähty edelleen haas-
teita myös niiden maiden ydinjäteohjelmissa, joiden katsotaan edistyneen muita 
pidemmälle. (esim. Bergmans ym., 2008, 66–68; Elam, Soneryd & Sundqvist, 
2010; Strandberg & Andrén, 2012, 14). Edistyneimpiin maihin luetaan tällä het-
kellä useimmiten Ruotsi, Ranska ja Suomi.
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Tässä tutkimuksessa ydinjätepolitiikan toimijoiden lähestymis- ja toimintata-
pojen muutoksen tarkastelunäkökulmaksi on valittu poliittinen tyyli. Kirjallisuu-
dessa poliittisella tyylillä on viitattu niin kansalliseen, sektorikohtaiseen kuin myös 
toimijakohtaiseen poliittiseen toimintatapaan (ks. luku 2.2). Tässä tutkimuksessa 
tarkoitan poliittisella tyylillä teoreettista lähestymistapaa, jossa 1) analysoidaan 
sekä toiminnan säännönmukaisuuksia että poikkeuksia, ja jossa 2) toiminnan, 
sen aiheuttamien reaktioiden ja toimintakontekstin analysoinnin tavoitteena on 
ymmärtää poliittisen toiminnan muotoutumista pitkällä aikavälillä (ks. luku 2.3).

Poliittisen tyylin näkökulmaa kehiteltiin osana policy analyysia 1970- ja 
1980-lukujen taitteessa (Richardson, Jordan & Kimber, 1978; Richardson, Gus-
tafsson & Jordan, 1982). Tyylin soveltaminen yleistyi 1980-luvulla (Richardson 
& Jordan, 1983; Vogel, 1986; Jamison, 1987; Rüdig, 1988), mutta sittemminkin 
– esitetystä kritiikistä huolimatta – tyylin käsitettä on käytetty ja kehitetty (Jasper, 
1990; 21–38; van Waarden, 1995; Munton, 1996; Huitema & van Snellenberg, 
1999; Lappalainen, 1999; 2002; 2005a; 2005b; Sairinen, 2000, 48–51; Bovens, 
’t Hart & Peters, 2001a; Peled, 2002; Howlett, 2003; 2004). Viime aikoina kiin-
nostus käsitteeseen näyttäisi säilyneen (esim. Kemp, Bennett & White, 2006, 
1023; Bergmans ym., 2008, 22–23; Renn, 2008, 358–361; Sairinen, 2009; 150; 
Lappalainen, 2010; Teräväinen, 2012, 123–126). Vaikka tyylin käsitettä on käy-
tetty vaihtelevasti, sillä on kuitenkin nähty olevan kokoavaa, pääpiirteitä kuvaavaa 
voimaa poliittista toimintaa analysoitaessa. Pitkän aikavälin toimintamuutoksien 
tunnistamisen (käyttäytyminen) lisäksi poliittisen tyylin analyysi mahdollistaa 
myös tilannekohtaisuuden ja kontekstin huomioon ottamiseen (erottautuminen). 
Näihin kahteen tyylin käsitteen soveltamisen päälinjaan – käyttäytymisen ja erot-
tautumisen analysoimiseen – palaan myöhemmin. 

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessin tar-
kastelu alkaa 1980-luvun alkupuolelta, jolloin paikanvalinta käynnistyi ja päättyy 
2010-luvun alkuun, jolloin eduskunta vahvisti toisen kerran periaatepäätöksen 
loppusijoituslaitoksen laajentamisesta. Pitkä tarkasteluajanjakso antaa mahdolli-
suuden hahmottaa politiikan muutosprosesseja, jotka ovat hitaita niin asenteiden 
ja normien muuttumisen kuin myös instituutioiden uudistumisen näkökulmasta. 
Koska kyseessä on kuitenkin lähes kolme vuosikymmentä kestänyt prosessi, työssä 
on rajauduttu tarkastelemaan tiettyjä toimijoita, tapahtumia ja vaiheita, joiden 
avulla muodostan kokonaiskuvan tutkimuskohteesta. Palaan rajauksiin ja niiden 
perusteluihin tuonnempana.

Tarkasteltavalle ajanjaksolle on ollut ominaista erityisesti 1990-luvulla voi-
mistunut osallistumisen korostuminen. Taustalla on nähty paradigman muutos. 
Suunnitteluteorioiden kommunikatiivista käännettä tutkinut Healey (1996, 
218–219) toteaa, että 1900-luvun jälkimmäisen puoliskon suunnitteluteoreettiset 
valtavirtaukset rationaalinen suunnittelu ja poliittinen talous keskittyivät materi-
aalisiin olosuhteisiin. Toisin sanoen siihen, mitä kenenkin pitäisi saada. Sen sijaan 
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ne eivät kyenneet selittämään fyysisten tilojen käytön ja arvostamisen moninaisia 
tapoja tai kasvavaa huolta ympäristön tuhoutumisesta. Uusi teoreettinen aalto 
puolestaan otti lähtökohdakseen moninaisuuden ja sen, että ihmiset ovat erilaisia 
ja että he elävät monimutkaisten taloudellisten ja sosiaalisten suhteiden verkos-
toissa, joissa kehittyy hyvin erilaisia tapoja tulkita maailmaa, tunnistaa intressejä 
ja arvoja ja perustella niitä. Käänteessä suunnitteluun näkemistä argumentaatio-
prosessina perusteltiin muun muassa seuraavilla seikoilla: 1) huomio kiinnittyy 
moninaisiin ongelman määrittelytapoihin, 2) argumentaatiossa ei keskitytä ky-
symään vain sitä, mitä jossain analyysissa väitetään, vaan myös milloin se teh-
dään, kenelle, millaisella tyylillä ja millaisiin uhkiin ja vaaroihin vedotaan, 3) kun 
suunnittelu ymmärretään argumentatiivisena, niin samalla nähdään se, kuinka 
suunnittelu voi olla monimutkaista vallan käyttöä agendan määrittelemiseksi, 4) 
se mahdollistaa organisaation verkottumisen tarkastelun, 5) sen ansiosta voidaan 
nähdä selvemmin se, että ”ongelmat” voidaan esittää monilla kielillä, diskursseilla 
ja kehyksillä ja 6) suunnittelun argumentatiivisen luonteen ymmärtäminen auttaa 
arvostamaan sen potentiaalista pedagogisuutta. (Fischer & Forester, 1993, 5–8.)

Healeyn (1996, 219, 221) tarkoittama suunnitteluteorian uusi aalto pyrki ke-
hittämään normatiivisia periaatteita, joita voitaisiin käyttää arvioimaan keskus-
teluja ja rakentamaan keskinäisiä riippuvuuksia erojen välille. Tämä puolestaan 
mahdollistaa strategisen konsensuksen rakentamisen ja siten monikulttuurisuu-
delle herkkien strategioiden luomisen, joilla voidaan hallita yhteisiä huoliamme. 
Uusi aalto pyrki muuttamaan toimintapolitiikan kehittämis- ja toimeenpanopro-
sessit vuorovaikutteisemmiksi. Kilpailevana suuntauksena sille on ollut uuslibera-
lismi, jonka myötä instrumentaalinen rationaalisuus on noussut uudelleen esiin 
(Healey, 1997, 28; ks. myös Lapintie, 2003). Instrumentaalinen rationaalisuus 
tarkoittaa sitä, että keinot suhteutetaan tavoitteisiin loogisella ja systemaattisella 
tavalla (Healey, 1997, 9). 

Sittemmin Fischer ja Gottweis (2012, 1, 6) ovat arvioineet, että argumentoivaa 
käännettä käsittelevä kirjallisuus on vaikuttanut merkittävästi siihen, että diskurs-
sien pohtiminen ja argumentoinnin kriittinen rooli on tuotu takaisin toiminta-
politiikan analysoinnin käytäntöihin ja toimintapolitiikan dynamiikan ymmär-
tämiseen. 1990-luvun alusta lähtien argumentoiva toimintapolitiikan tutkimus 
on kehittynyt yhdeksi pääsäikeeksi nykyisessä toimintapolitiikan tutkimuksessa ja 
teorian kehittelyssä. Metodologisesti aihepiirin kirjallisuus on nostanut esiin hy-
poteesivetoisen uuspositivistisen tutkimuksen rajoitteet korostamalla teoreettista 
lähestymistapaa, jossa korostuvat kontekstisidonnaisuus ja etnografisesti rikas toi-
mintapolitiikan tutkimus.  

Uudella teoreettisella aallolla, jota on kutsuttu argumentoivaksi, tulkitsevaksi 
tai kommunikatiiviseksi lähestymistavaksi, on Healeyn (1996, 219–221; 1997, 
29) mukaan useita inspiraation lähteitä, joista keskeisin on Jürgen Habermasin 
ideaalisen puhetilanteen käsite. Filosofinen keskustelu on yleisemminkin keskit-
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tynyt rekonstruoimaan demokraattisen käytännön merkitystä. Keskeistä sille on 
ollut osallistumisen korostaminen inklusiivisen argumentaation hengessä, johon 
myös osallistuvan demokratian ja diskursiivisen ja sittemmin deliberatiivisen de-
mokratian teoriat tukeutuvat. Inklusiivisen argumentaation käsite viittaa julkiseen 
harkintaan, jossa hyväksytään poliittisen yhteisön kaikkien jäsenten kontribuutiot 
ja jossa tunnistetaan tietämisen, arvostamisen ja merkityksen antamisen kirjon 
moninaisuus. Demokratiateorioiden tutkimuksessa deliberatiiviset demokratia-
teoriat on luokiteltu deontologisiksi teorioiksi, joissa teoilla tai menettelytavoilla 
– päätöksentekoa edeltävällä keskustelulla ja harkinnalla – on seurauksistaan riip-
pumatonta itseisarvoa (Setälä, 2003, 14–15).

Muita kommunikatiivisen käänteen inspiraation lähteitä ovat ympäristökon-
fliktien sovittelustrategiat (Briassoulis, 1989, 388–389) ja diskurssien dekonst-
ruktioon keskittynyt tutkimus (erityisesti feministinen tutkimus), joka on avan-
nut kielen ja merkityksien piiloutunutta vallan käyttöä (Healey, 1996, 219–221). 

Healeyn (1997, 29–30) mukaan uuden suuntauksen keskeisiä piirteitä ovat 
sen tunnustaminen, että

-
logia-asiantuntijoiden tieto ei ole niin erilaista maalaisjärjestä kuin instru-
mentaalisen rationalismin kannattajat ovat väittäneet,

-
nessa muodossa,

-
kemyksiään yhteiskunnallisessa kontekstissa ja vuorovaikutuksen kautta, 

-
suhteet voivat potentiaalisesti alistaa ja dominoida muutoinkin kuin mate-
riaalisten resurssien avulla, esimerkiksi itsestään selvänä pidettyjen oletus-
ten ja käytäntöjen avulla,

-
tä konsensuksen rakentamista ja

-
täisten rutiinien kautta, mutta suunnittelulla on kyky haastaa ja muuttaa 
näitä suhteita valitsemansa lähestymistavan avulla.

Osallistumisen korostuminen on näkynyt muun muassa kansalaisosallistumis-
prosesseina kuin myös puhetapana, jossa on korostunut tiedontuotannon ja pää-
töksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys kuin myös päätöksenteon institutionaaliset 
muutokset. Myös paikallisuus ja vapaaehtoisuus on nähty tärkeänä osana osallis-
tumista. Ydinjätepolitiikkaa käsittelevässä kansainvälisessä tutkimuksessa ilmiötä 
kutsutaan deliberatiiviseksi, osallistuvaksi ja hallinnan käänteeksi, jonka taustalla 
on nähty toimintapoliittisia, institutionaalisia ja kulttuurisia muutoksia (Sim-
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mons & Pikkerstaff, 2006; Bergmans ym., 2008; MacKerron & Berkhout, 2009; 
Blowers & Sundqvist, 2010; Sundqvist & Elam, 2010; Strauss, 2010). Ilmiötä on 
kutsuttu myös tieteen ja ympäristön ”uudeksi” hallinnaksi, jolle on ominaista yri-
tys luoda rakentavampi suhde tieteen ja demokratian välille erilaisilla analyyttis-
deliberatiivisilla prosesseilla (Chilvers, 2012; Chilvers & Burgess, 2008; Jasanoff, 
2003). Osallistuva käänne, varsinkin jos se rinnastetaan siirtymänä hallinnosta 
hallintaan, on tarkasteltavaa politiikkasektoria huomattavasti laajemmalle levin-
nyt ilmiö (Jordan, Wurzel & Zito, 2005; Parkins & Mitchell, 2005; Puustinen, 
2006; Tiihonen, 2008; Saurugger, 2010). Vastaavan kaltaisia kehityspiirteitä on 
havaittu useilla muillakin sektoreilla, kuten kaupunkisuunnittelussa, kaavoituk-
sessa, metsien hoidossa ja bioteknologiassa, mutta muiden sektoreiden tarkastelu 
on rajattu tämän työn ulkopuolelle.

Tässä tutkimuksessa osallistavalla käänteellä tarkoitetaan poliittista ilmiötä, 
jossa korostetaan tiedonsaannin avoimuutta, edistetään erilaisin toimenpitein eri 
toimijoiden välistä vuoropuhelua, laaja-alaista osallistumista ja edustuksellisen 
päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Osallistamisella viittaan erityisesti erilaisia osallis-
tavia toimenpiteitä toteuttavan toimijan, kuten esimerkiksi ydinjäteyhtiön tai vi-
ranomaisen, aktiiviseen toimintaan ja siihen liittyviin intresseihin ja tavoitteisiin. 
Osallistuva ei siten ole synonyymi osallistavalle, koska katson, että edellinen viittaa 
pikemminkin kansalaisyhteiskunnan omaehtoiseen poliittiseen aktivoitumiseen 
(ks. keskustelua käsitteistä Stenvall, 2013). Osallistavan käänteen ulottuvuudet 
on havaittavissa niin ydinjätehuollon toimeenpanossa (esimerkiksi puhetavassa 
ja kansalaisosallistamisena), instituutioissa (esimerkiksi lainsäädännöllisinä muu-
toksina) ja päätöksentekokulttuurissa (esimerkiksi yhteiskunnallisten normien 
muuttumisena). Tulkitsen, että osallistavalla käänteellä pyritään rakentamaan 
ydinjätepolitiikan hyväksyttävyyttä. Osallistava käänne on mielestäni keskeinen 
ilmiö ydinjätepolitiikan toimijoiden lähestymistavan muutoksessa.

Osallistuva ja osallistava käänne liittyvät yleisemmin hallintatapojen (styles of 
governance) muutokseen yhteiskunnassa. Kansalaisosallistumista onkin tutkittu 
paljon muun muassa demokratia- ja suunnitteluteorioiden viitekehyksessä. Her-
ne ja Setälä (2005) huomauttavat, että vaikka deliberatiivisen demokratian pe-
rusajatukset eivät ole uusia, niin nämä teoriat ovat syntyneet osittain vastineeksi 
perinteiselle edustukselliselle demokratialle. Deliberatiivisella demokratialla ja sii-
hen perustuvilla kokeiluilla onkin pyritty ratkaisemaan perinteisen demokratian 
ongelmia.

Suora osallistumista on pidetty tärkeänä, koska sillä toteutetaan demokraat-
tisesti valittujen edustajien valvontaa, sen avulla edustajat saavat tarvitsemansa 
kytköksen kansalaisyhteiskuntaan ja koska sen avulla voidaan kehittää kansa-
laisyhteiskuntaa. (Kettunen, 2002, 20–21.) Deliberatiivinen demokratia on myös 
nähty eräänlaisena vastauksena siihen, että moniarvoisessa yhteiskunnassa ei ole 
yhtäläistä käsitystä yhteisestä hyvästä (Setälä, 2003, 132). Toisaalta on myös poh-
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dittu sitä, onko suora osallistuminen uhka demokratialle. Mahdollisina ongelmi-
na on esitetty suoran osallistumisen kontrolloimattomuutta, päätöksentekopro-
sessien mutkistumista ja poliittiseen päätöksentekoon kohdistuvien vaatimusten 
monikertaistumista. (Kettunen, 2002, 20–21.)

Esimerkiksi Glass (1979) huomautti jo 1970-luvun lopussa, että kansalais-
osallistuminen itsessään nähtiin usein päämääränä, joka ei tarvinnut muita pe-
rusteluja kuin yhdenmukaisuuden demokratian periaatteiden kanssa. Sittemmin 
tämä yksiulotteinen näkemys on korvattu yksityiskohtaisemmalla käsitteellistä-
misellä, jossa kansalaisosallistuminen on keino saavuttaa muita tavoitteita. Glass 
näki aihepiirin tutkimuksessa kaksi puutetta. Ensinnäkin kansalaisosallistumisen 
tavoitteiden määrittely on jätetty huomiotta. Toiseksi pitäisi pohtia, ovatko tietyt 
osallistamismenetelmät soveliaita moninaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Kansalaisosallistumisen tavoitteissa Glass näki kaksi koulukuntaa. Hallinnol-
lisesta näkökulmasta osallistumisen tavoitteena oli lisätä kansalaisten uskoa ja 
luottamusta hallintoon, jotta he hyväksyisivät päätökset ja suunnitelmat. Kan-
salaisnäkökulmassa tavoitteena oli antaa kansalaisille vaikuttamismahdollisuus 
suunnitteluun ja päätöksentekoon, jotta niitä voitaisiin parantaa. Kansalaisosal-
listumisen yksilöidyistä tavoitteista Glass (1979, 182) näki tiedonvaihdon, kou-
lutuksen ja tuen hankkimisen liittyvän läheisesti hallinnolliseen näkökulmaan. 
Päätöksenteon täydentäminen ja edustuksellisen palautteen saaminen puolestaan 
liittyivät kansalaisnäkökulmaa kannattavaan koulukuntaan.

Yritysmaailmassa muutokseen on vastattu yhteiskuntavastuulla. Juholinin 
(2004, 22) mukaan yhteiskuntavastuu käsittää yhtiöiden avoimuuden tai läpi-
näkyvyyden kuin myös sidosryhmien tahdon ja odotusten huomioonottamisen. 
Yhtiöiden katsotaan toimivan parhaiten silloin, kun ne yhdistävät kaupalliset 
intressinsä sidosryhmien intressien kanssa. Yhteiskuntavastuullisen yhtiön odo-
tetaan toimivan ennakoivasti sidosryhmiensä kanssa. Yhtiön odotetaan tekevän 
enemmän kuin vain välttävän moraalisääntöjen rikkomista. Tavoitteena on, että 
liiketoiminnan motivaation perusta on laajempi kuin oman edun tavoittelu, jol-
loin osoitettaisiin yhteiskuntavastuuta.

Kuvajan ja Malmelinin (2008, 11) mukaan yhteiskuntavastuun käsitteen le-
vinneisyys kertoo siitä, että yrityksiin kohdistuvat odotukset ovat muuttuneet. 
Yritysten johtamisen suurimmiksi haasteiksi on noussut niiden kyky solmia kes-
täviä yhteistyösuhteita ja vastata nopeasti sidosryhmien odotuksiin tuotteiden ja 
palveluiden kehityksessä. Kuvajan ja Malmelinin (2008, 11–12) mukaan yhteis-
kuntavastuun yhteydessä puhutaan jopa yritystoiminnan demokratisoitumisesta, 
mikä tarkoittaa henkilöstön, osakkeenomistajien tai kaikkien sidosryhmien pa-
rantuneita mahdollisuuksia osallistua yritysten päätöksentekoon.

Yhteiskuntavastuuta koskevat empiiriset kyselytulokset osoittavat kuitenkin, 
että suhtautumissa eri sidosryhmiin on eroja. Kujalan (2010, 28) mukaan suo-
malaisten yritysjohtajien suhtautuminen mediaan ja kansalaisjärjestöihin on ne-
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gatiivisempaa kuin vanhoihin ja tunnustettuihin sidosryhmiin, kuten omistajiin 
ja  asiakkaisiin. Harvat johtajat olivat valmiita aloittamaan aidon dialogin ja yh-
teistyön kansalaisjärjestöjen kanssa. Tapaustutkimuksessa Kujala ym. (2013, 160) 
osoittivat, että yhteiskuntavastuun strategisen ja operationaalisen tason välillä on 
kuilu. Toimintapolitiikka ei aina vastaa toteutusta. Banerjee ja Bonnefous (2011) 
ovat puolestaan tunnistaneet kolme erilaista sidosryhmästrategiaa, joilla eräs 
ranskalainen ydinvoimayhtiö vastasi erilaisten sidosryhmien huoliin kestävästä 
kehityksestä. Ydinvoimalle myönteisien sidosryhmien käsityksiä pyrittiin vahvis-
tamaan, vastustajia pyrittiin hallitsemaan ja passiivisia sidosryhmiä stabiloimaan, 
jotta yhtiö voisi toteuttaa kasvustrategiaansa. Spitzeck ja Hansen (2011, 387) 
huomauttavatkin, että yhtiöiden tulee tarjota sidosryhmille todellista valtaa kä-
siteltäessä ryhmille tärkeitä kysymyksiä, jotta sidosryhmätoiminta olisi kestävää.

Osallistavan käänteen taustalla on yleisten normien muuttuminen. Glassin 
(1979, 180) mukaan kansalaisosallistumista edistävän liikkeen juuret juontavat 
Yhdysvalloissa 1950-luvun puolivälin lainsäädäntöön. Joss (1999) ja Lengwiler 
(2008, 193) ajoittavat osallistumiskysymyksen esiin nousun nykyisessä muodos-
saan 1960-luvun loppuun ja 1970-luvulle ja liittävät sen tuolloin vaikuttaneisiin 
yhteiskunnallisiin liikkeisiin. 1960-luvun loppuun ja 1970-luvun alkuun ajoittu-
va ”osallistumispiikki” oli kuitenkin vain hetkellinen, mitä on nähty seurauksena 
juuri länsimaisten yhteiskuntien demokratisoitumisliikehdinnästä. Osallistumi-
sen seuraava aalto on ajoitettu 1980-luvun loppuun. Tuolloista osallistumista on 
luonnehdittu pragmaattisemmaksi kuin ideologisemmin motivoitunutta 1960- ja 
1970-lukujen taitteeseen osunutta vaihetta. (Rask, 2008, 29.) Suomessa vuoro-
vaikutteisen suunnittelun ensimmäiset kokeilut on ajoitettu 1980-luvun alkuun 
(Paldanius, 1997). Ydinenergiasektorilla TVO:n ydinvoimalaitoshankkeissa7 jär-
jestettiin paikallisille asukkaille tiedotustilaisuuksia 1970-luvun alussa (Björklund 
ym., 1994, 183–187; ks. myös Säynässalo & Borg, 1992; Hokkanen & Kojo, 
2000a), minkä voi tulkita signaalina ajattelutavan vähittäisestä muuttumisesta, 
vaikka pelkkä tiedottaminen ei ole osallistumista.

Osallistavan käänteen taustalla on nähtävissä myös yksittäisten teknologiasek-
toreiden, kuten ydinteknologiasektorin, ja erityisesti ydinjätehuollon, ajautumi-
nen umpikujaan lähes kaikissa ydinvoimaa käyttävissä maissa. Osallistuva tek-
nologian arviointi (participatory technology assessment) onkin yksi osallistuvan 
käänteen ilmenemismuoto (Rask, 2008). Suomessa Malaska ja Kasanen (1987, 

7 TVO:n historiikissa Björklund ym. (1994, 184) toteavat, että ”eräistä salamyhkäisistä aluehankin-
noista viisastuneina TVO:n johto alkoi soveltaa ennennäkemättömän avointa tiedotuslinjaa valitessaan 
ensin Bromarvin vuonna 1971 alustavaksi rakennuspaikaksi ja vuonna 1972 Olkiluodon varsinaiseksi 
rakennuspaikaksi. Kummallakin paikkakunnalla pidettiin TVO:n aloitteesta ensimmäiset ’julkiset 
kuulemiset’, joihin saapui satoja paikkakuntalaisia. Tämä oli TVO:n avoimen tiedottamisen alkua, jossa 
yhtiötä voidaan pitää jopa edelläkävijänä Suomessa.”
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56–59) esittivät jo 1980-luvun lopulla ydinvoimaa koskevan päätöksenteon ja 
julkisen keskustelun kehittämiseksi teknologiaraatia, kansanäänestystä ja Sätei-
lyturvakeskuksen ylimmän johdon arvopohjan laajentamista. Osallistuva tekno-
logian arviointi ei kuitenkaan juurtunut ydinenergiasektorille Suomessa. Nykyi-
sen ydinenergialain valmistelussa kiinnitettiin huomiota kansalaisten, kuntien ja 
viranomaisten kuulemiseen. Sitä edeltäneeseen atomienergialakiin ei sisältynyt 
määräyksiä ydinlaitoksen lähiympäristön asukkaiden tai kuntien kuulemisesta. 
Ydinenergialaki ei kuitenkaan velvoita viranomaisia ottamaan huomioon mielipi-
teitä, joita kuulemiseen järjestettävässä julkisessa tilaisuudessa esitetään. (Ruostet-
saari, 1986, 165–167.) Samoin periaatepäätöksen kuulemismenettelyssä annetut 
kirjalliset mielipiteet saatetaan valtioneuvoston tietoon (Koutaniemi ym., 2004, 
361).

Pescatore ja Vári (2006, 14) toteavat ydinjätehuollon ongelmista, että vaik-
ka ydinjätehuolto on edistynyt teknisesti merkittävästi, teknisten ratkaisuiden 
toimeenpano on ollut hitaampaa kuin odotettiin. Yhtenä selityksenä he näkevät 
aikaisemmin vallinneen teknologiaoptimismin. Merkittävämpänä selityksenä he 
pitävät kuitenkin takaiskuja, jotka ovat aiheutuneet ennen kaikkea yhteiskunnal-
lisen ja poliittisen ulottuvuuden aliarvioimisesta. Suuri yleisö on myös epäillyt 
keskeisten toimijoiden kykyä huolehtia ydinjätteistä ja niistä muodostuvan uhkan 
astetta. Onnettomuudet ja kuljetukset ovat myös olleet huolen aiheina. Luot-
tamuspula ydinvoiman turvallisuuteen ja ydinvoiman vastustus on myös nähty 
liittyvän negatiiviseen suhtautumiseen ydinjätehuoltoon. Lisäksi muihin ympä-
ristöuhkiin verrattuna pitkäikäiset radioaktiiviset jätteet on nähty yhdeksi vaaral-
lisimmista uhkista. (Pescatore & Vári, 2006, 14.) Ydinjätepolitiikan muutosten 
taustatekijöinä on tarkastelu myös sotilaallisia tavoitteita ja ydinaseiden leviämisen 
estämistä, teknologista kulttuuria, poliittista kulttuuria ja kansalaisyhteiskuntaa, 
geologisia olosuhteita ja energiapolitiikkaa (Högselius, 2009). Ydinjätepolitiikan 
analysoinnissa onkin painotettu laaja-alaisen kontekstin ymmärtämisen tärkeyttä 
(Jacob, 1990; Bergmans ym., 2008). 

Simmons ja Pickerstaff (2006) ajoittavat osallistavan käänteen vuosille 1997–
2005 Iso-Britannian radioaktiivisten jätteiden huoltoa analysoidessaan. Tällöin 
paikanvalinnan lähestymistapa muuttui pelkästään geologisen soveltuvuuden 
tarkastelusta prosessiksi, jossa kiinnitettiin huomiota myös sosiaalisen hyväksyt-
tävyyteen. Tätä muutosta he kutsuvat myös jätehuoltostrategian sosio-tekniseksi 
kehykseksi verrattuna aikaisempaan tekniseen kehykseen. Muutoksen taustalla 
he näkevät paikanvalintaprosessia koskevan ristiriidan. Paikanvalinta esitettiin 
kunnille ja paikallisille suunnitteluviranomaisille tutkimustoimintana, joka on 
erillään ehdotuksista loppusijoituslaitoksen rakentamisesta. Paikallisyhteisöt eivät 
uskoneet tätä ja niiden näkemyksen mukaan näitä kahta ei voida erottaa toisis-
taan. Paikallisten mielestä olisi sinisilmäistä sallia tällainen kehityskulku. Suomes-
sa tämän näkemyksen on pukenut sanoiksi Rosenberg (1999).
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Simmons ja Pickerstaff (2006, 533) pitävät keskeisenä tekijänä osallistavan 
käänteen synnylle sidosryhmän (stakeholder) käsitettä. Aiemmin vain yritykset 
olivat puhuneet sidosryhmäsuhteista, kun taas hallinto oli käyttänyt sanoja intres-
siryhmä ja kansalaiset. Sidosryhmän käsite omaksuttiin kuitenkin hallinnon dis-
kurssiin, minkä he katsovat merkitsevän huomattavaa poliittista muutosta, jossa 
intressipolitiikkaan perustava vastakkainasettelun diskurssi vaihtui implisiittisesti 
sidosryhmien yhteistyön diskurssiksi. Tässä puhetavassa ja käytännössä jokainen 
relevantti toimija nähdään mahdollisena yhteistyötahona, partnerina yhteisessä 
hankkeessa. Diskurssin muutosta on säestänyt toimintatapojen muutos, jota voi 
yleisemmin kutsua osallistamiseksi (public engagement). Simmonsin ja Pickers-
taffin mukaan muutos alkoi ydinenergia-alalla yksityiseltä sektorilta.

Mackerron ja Berkhout (2009) osoittavat, miten hidas eteneminen ja suora-
naiset kriisit ovat pakottaneet ydinjätehuollon lähestymistavan ja instituutioi-
den muutoksiin, joilla on pyritty saamaan ydinjätepolitiikalle legitimaatio. He 
näkevät Iso-Britannian ydinjätepolitiikkaa analysoidessaan osallistavan käänteen 
muutoksena, jossa legitimaation rakentamisen painopiste on siirtynyt enenevässä 
määrin tosiasiaväittämistä deliberatiivisiin prosesseihin.

Ruotsin ydinjätepolitiikasta on puolestaan nostettu esiin kolme menestysteki-
jää, jotka ovat 1) avoin julkinen konsultaatio, 2) laaja ja molemminpuolinen luot-
tamus yhteiskunnan, hallituksen ja teollisuuden välillä sekä 3) tukevat/joustavat 
demokraattiset instituutiot, jotka kanavoivat tehokkaasti mielipiteitä. (Darst & 
Dawson, 2006.) Myös Elam ja Sundqvist (2011) pitävät Ruotsin ydinjätehuollon 
joustavuutta menestyksen takeena. He näkevät joustavuudella kolme muotoa: 1) 
taipumus geologisen loppusijoituksen muuttuviin merkityksiin, 2) variaatioiden 
esittely geologisen loppusijoituksen toimintakyvystä ja 3) toimeenpanevien viran-
omaisten jatkuva mukautuvuus. Elamin ja Sundqvistin (2011) kriittisen arvion 
mukaan Ruotsin ydinjätehuolto ei ole joustavuudellaan tuonut ydinjäteongelman 
pitkäaikaista ratkaisua yhtään lähemmäksi, mutta on sen sijaan onnistunut yllä-
pitämään ja kehittämään kykyään osoittaa, että ratkaisu on pysynyt näköpiirissä.

Pescatore ja Vári (2006, 34) antavat puolestaan pitkän luettelon yleisohjeista, 
joilla askelittainen (stepwise) päätöksentekoprosessi voidaan muodostaa. Muu-
toinkin ydinjätehuollon alalta löytyy runsaasti tutkimuskirjallisuutta ja -raportte-
ja, joissa annettaan ohjeita päätöksenteko- ja sijoitusprosessia varten (esim. Flynn 
ym., 1995, 97–101; Easterling & Kunreuther, 1995, 230–239; NEA, 2004; 
Kasperson, 2005, 27–34; Krütli ym., 2010). Pescatore ja Vári (2006) kuitenkin 
muistuttavat, että konkreettinen toteutus vaatii refleksiivisyyttä ja hienosäätöä 
jokaisessa kansallisessa kontekstissa. Myös Kasperson (2005, 32) korostaa, että 
instituutioiden ja lähestymistapojen on oltava sopeutuvia. Tätä voi kutsua myös 
tilanteen lukutaidoksi ja arviointikyvyksi.

Ydinjäteongelman synty on ajoitettu 1980-luvulle, jolloin suunnitelmat lop-
pusijoituslaitosten rakentamisesta kohtasivat useissa maissa voimakasta paikallista 
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vastustusta (Bergmans ym., 2008, 9; ks. varhaisemmasta historiasta esim. Carter, 
1987; Jacob, 1990; Berkhout, 1991; Sundqvist, 2002). Näin tapahtui myös Suo-
messa (Litmanen, 1994a; Kojo, 2005a; 2006a). Paikalliset reaktiot on raportoitu 
myös kyselytutkimuksissa (esim. Dunlup ym., 1993; Jenkins-Smith ym., 2011; 
Litmanen, 1999; Kari, Kojo & Litmanen, 2010). Käytetyn ydinpolttoaineen 
ominaisuuksista radioaktiivisuus on ollut omiaan ylläpitämään ja voimistamaan 
mielikuvia, joiden myötä ydinjäte on nähty yhtenä ei-toivotuimmista asioista. 
Radioaktiivinen ydinjäte on läheisesti kytköksissä ydinvoimaan, ydinenergian 
rauhanomaiseen käyttöön, – sekä ydinaseisiin (Sundqvist, 2002; Mäkelä, 2007; 
Bergmans ym., 2008; Darst & Dawson, 2010). Lisäksi erilaiset ydinjätteen ka-
tegoriat (kuten matala, keskiaktiivinen ja korkea-aktiivinen) sulautuvat ja sekoit-
tuvat keskusteluissa myös helposti yhdeksi ja samaksi asiaksi. Sundqvist (2002) 
kuvaa kuinka vielä 1950- ja 1960-luvuilla käytettyä ydinpolttoainetta ei edes 
kutsuttu ydinjätteeksi, vaan fission sivutuotteeksi. Jacob (1990, 45) puolestaan 
huomauttaa kuinka yksityiskohtaisempi ydinjätepolitiikkaa koskeva lainsäädäntö 
kehittyi Yhdysvalloissa vasta 1980-luvun alussa. Ydinjäte ei ollut ydinteknologias-
sa keskeinen ongelma.8

Ydinjätteen kategoriointi vaihtelee nykyäänkin eri maissa. Toisissa maissa, ku-
ten Ruotsissa ja Suomessa, käytetty ydinpolttoaine määritellään jätteeksi, kun taas 
toisaalla (Iso-Britanniassa ja Ranskassa) jätettä on se ydinmateriaali, joka jää ”yli” 
käytetyn ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyn jälkeen ja käytetty ydinpolttoaine on 
resurssi (Bergmans ym., 2008, 10; ks. myös Kaijser & Högselius, 2007, 11–15). 
Sosiaalisena konstruktiona ydinjätteen (radioaktiivisen jätteen) yksi keskeinen 
piirre onkin termin tulkinnallinen joustavuus (Sundqvist, 2002). Siten tietty 
määritelmä ei ole pysyvä, vaan se määrittyy ajan myötä kulttuurisesti uudestaan. 
Ydinjäteongelman sosiaalisessa konstruoitumisessa on havaittu Suomessakin paik-
kakuntakohtaisia eroja (Litmanen, 1999). Tieteen ja teknologian tutkimuksen 
oletuksiin nojaten on muistutettu, että myös asiantuntijatiedoista on tutkittava 
tiedon kulttuurisia vääristymiä (Sundqvist, 2002, 30). 

Bergmans ym. (2008, 22–24) tunnistivat Belgian, Slovenian, Ruotsin ja Iso-
Britannian ydinteknologian ja ydinjätehuollon historiaa vertailevassa tutkimuk-
sessa neljä yleistä kehystyyppiä, jotka olivat seuraavat:

1) optimistinen teknologinen kehys, jossa on ominaista lumoutuminen ja 
luottamus,

2) pessimistinen teknologia kehys, jossa on ominaista pelko ja huolestuminen,
3) teknokraattinen kehys, jossa on ominaista instrumentaalinen ja auktorita-

tiivinen PR-lähestymistapa ja

8 Suomessakin kiinnitettiin huomiota ydinpolttoaineen hankintaan ensimmäisten reaktoreiden han-
kinnasta päätettäessä (Sunell, 2004).
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4) osallistuva kehys, jossa on ominaista hallinta ja paikallinen osallistuminen 
 

Vertailussa havaittiin, että yleispiirteinen kehityskulku radioaktiivisen jätteen ke-
hystämisessä oli samankaltainen (Bergmans ym., 2008, 22–24).  Salaileva ja elitis-
tinen ydinteknologian hallinto, joka oli ominaista sotilaallisille ydinaseohjelmille, 
alkoi muuttua, kun ydinteknologiaa alettiin soveltaa siviilipuolella. Alkuvaiheessa 
teknologiaan liittynyt ihailu muuttui kuitenkin kasvavaksi skeptisyydeksi ja vas-
tustukseksi. Teknokraattinen kehys alkoi muuttua osallistavan hallinnan suun-
taan, vaikka muutoksessa havaittiin erilaisia maakohtaisia eroja (ks. vertailusta ja 
eroista myös Berkhout, 1991). Kuvaus antaa viitteitä siitä, että ydinjätepolitiikka 
on kiinnostava tutkimuskohde tarkasteltaessa osallistuvan käänteen kehittymis-
tä ja siirtymistä hallinnosta hallintaan. Muutoksen analysoinnissa on kuitenkin 
määriteltävä tarkastelutaso. Analysoidaanko yleisempää vai paikkakunta-/toimi-
jakohtaista kehitystä? Tässä suhteessa poliittisen tyylin analyysi antaa paljon liik-
kumatilaa.

Perusteluina kansalaisosallistumiselle riskejä koskeviin päätöksiin on esitetty, 
että kansalaisosallistuminen vahvistaa demokratiaa, institutionaalista legitimiteet-
tiä, proseduraalista oikeudenmukaisuutta, sosiaalista oppimista, yhteiskunnallis-
ten arvojen integroitumista teknisiin päätöksiin, uskoa ja luottamusta päätöksiin 
ja päätöksentekijöihin. Lisäksi osallistuminen on laadun vakuus asiantuntijakes-
keisessä päätöksenteossa. (Petts, 2004.)

Ydinenergiasektorin osallistavassa käänteessä on myös havaittu ongelmia. Kri-
tiikissä on tuotu esiin normien ja käytännön välisiä eroja ja jännitteitä. Samalla 
tutkimusagenda on viime vuosina suuntautunut uudella tavalla. Tätä on kutsuttu 
tutkimuksen refleksiiviseksi käänteeksi, jossa osallistamisprosessien vaikuttavuu-
den ja niiden edistämisen ja kehittämisen sijaan osallistumista ja osallistamista 
tutkitaan kriittisemmästä yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta (Chilvers, 2012).

Chilversin ja Burgessin (2008) mukaan kriittinen tarkastelu edistää tutkimus-
ta, joka painottaa menetelmien ja/tai vaikuttavuuden arvioinnin sijaan osallistu-
misen rakentamisen, suorittamisen, vallan ja diskurssin lähempää tarkastelua. He 
näkevät, että julkinen dialogi voi nääntyä tai jopa menehtyä voimakkaiden ke-
hysten takia. Osallistumisen ja osallistamisen tutkimisessa tuleekin Chilversin ja 
Burgessin (2008) mukaan kiinnittää huomio ennen kaikkea siihen, miten menet-
telyt on kehystetty. He erottelevat kehystämisdynamiikan kolme analysointitasoa, 
joiden erottelukyky on tarkempi kuin yllä esitetty kehysjaottelu (ks. Bergmans 
ym. 2008, 22–24) ”suuren linjan” kuvaamiseksi. Chilversin ja Burgessin analy-
sointitasot ovat:

1) menettelyn suunnittelu (process design),
2) menettelytapapolitiikka (procedural politics), esimerkiksi erilaiset demok-

ratiadiskurssit suunnittelussa ja
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3) institutionaalinen käyttäytyminen (institutional behaviours), esimerkiksi 
hallituksen päätökset.

Sundqvist ja Elam (2010) ovat puolestaan kritisoineet liiallista huomion kiin-
nittämistä proseduraalisiin seikkoihin. Kun kansalaisosallistuminen itsessään on 
ollut keskeisin huomion kohde, on menetetty mahdollisuus saavuttaa kansalais-
osallistumisella parempi julkisten asioiden artikulointi. Tähän sisällön ja muodon 
erotteluun palaan luvussa kaksi.

Litmasen (1994a, 128–129) havainnot Suomen ydinjätehuollon päätöksen-
tekorakenteen synnyttämistä rajoitteista osallistumiselle voidaan tulkita osaksi 
institutionaalista käyttäytymistä. Litmanen näkee ydinenergialain ja valtioneu-
voston vuoden 1983 periaatepäätöksen ydinjätehuollon tutkimus-, selvitys- ja 
suunnittelutyön tavoitteista keskeisinä elementteinä, jotka määrittelevät Suomen 
ydinjätehuollon institutionaalisen viitekehyksen. Hän tulkitsee, että tämän viite-
kehyksen puitteissa ”kansalaisten osallistumisoikeus on valmiin ratkaisun hyväksy-
mistä tai hylkäämistä” ja että ”kunta ei voi muuta kuin odottaa, mitä tutkimukset 
tuovat tulleessaan”. Hokkanen (2007) puolestaan pohti julkishallinnollisia raameja 
ja institutionalisoitua vallanjakoa analysoidessaan ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyn (YVA) teoriaa ja toteutusta. Hän näki vuorovaikutteisen suunnittelun 
ja deliberatiivisen demokratian toteutumisen haasteina sekä YVA:n sisäisiä että 
ulkoisia tekijöitä. Hokkasen mukaan ulkoista tekijöistä keskeisin on YVA:n suh-
de päätöksentekoon, missä kipupisteenä on osallistumisen heikko vaikuttavuus. 
Sen taustalla on poliittisen päätöksentekokulttuurin toimintaperiaatteet ja toimi-
joiden asenteet.  Chilversin ja Burgessin (2008) mukaan kansalaisosallistuminen 
osana uutta hallintaa törmää poliittisten ja kaupallisten instituutioiden muodos-
tamaan seinään. He pitävätkin tärkeänä kysymyksenä sitä, onko poliittisia kult-
tuureita, jotka aidosti omaksuvat analyyttis-deliberatiivisten prosessien tavoitteet 
vai onko nykyinen kiinnostus menetelmiin vain muotivillitys, jolla oikeutetaan 
vaikeat päätökset?

Analysoidessaan ydinlaitosten lupamenettelyä Suomessa Strauss (2010, 223) 
kritisoi projektien toimenpanon vinoutumista. Vinoutumisella Strauss viittaa 
teollisuuden vahvaan rooliin projektien toimeenpanossa ja luotettavan valvonta-
elimen puuttumiseen, mikä kyseenalaistaa kansalaisten ”mielekkään” osallistumi-
sen. Straussin johtopäätös on, että osallistuvan demokratian tavoitetta tarjota ei-
pakottava konteksti, jossa kansalaiset voivat pohtia hankkeen eri vaihtoehtoja, ei 
voida saavuttaa ydinlaitoksen lupamenettelyn rakenteissa Suomessa. Voimakkaat 
intressit tulivat esiin myös Hokkasen (2007, 256) johtopäätöksissä: aito delibe-
raatio kariutui jumiutuneeseen intressitaisteluun vaihtoehtoisista loppusijoitus-
paikoista ja teknologioista. Straussin mukaan hankkeesta vastaavan valta-asema 
muuttaa kansalaisosallistumisen ”teatteriksi”, jolloin osallistujat jäävät kesken 
pois menettelystä, turhautuvat ja osallistuminen pelätään tulkittavan hankkeen 
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hyväksynnäksi. Samankaltaista kritiikkiä on esittänyt aiemmin myös Rosenberg 
(1999).

Blowers ja Sundqvist (2010, 153) kiteyttävät osallistumisen rajat kolmeen 
seikkaan, jotka ovat: 1) Ohjelmien nojautuminen teknokraattiseen kehykseen, 
jossa osallistuminen on ennen kaikkea tiedottamista ja yritys hankkia kannatus-
ta jo tehdyille päätöksille. 2) Osallistumisprosessien tuloksia ei oteta huomioon 
politiikkatasolla. 3) Joissakin tapauksissa onnistunutta osallistumisprosessia, joka 
on koskenut jo olemassa olevaa ydinjätettä, on käytetty ydinvoimateollisuuden ja 
hallitustahojen toimesta legitimoimaan ydinvoiman lisärakentamista, minkä seu-
rauksena sitoutuminen osallistumiseen on hiipunut. Osallistumisen rajoina on 
nähty myös kapasiteetti ja resurssikysymykset, osallistujien kompetenssi, prosessi-
en suunnittelu, palautteenanto, vaikuttavuus, edustavuus, politiikka ja valtakysy-
mykset (Simmons & Pickerstaff, 2006, 533; Bergmans ym., 2008, 55–60; myös 
Krütli ym., 2010, 870; Rask, 2013.) 

1.2 Suomen ydinjätepolitiikka kiinnostavana poikkeuksena

Kansainvälisesti vertailtuna ydinjätepolitiikan eteneminen Suomessa on ollut 
poikkeuksellisen mutkatonta. Suomessa ydinjätepolitiikka ja loppusijoituslaitok-
sen paikanvalintaprosessi ei ajautunut täydelliseen umpikujaan, vaikka ydinvoi-
mateollisuus kohtasi sitkeää vastustusta eritoten paikallisella tasolla (Litmanen, 
1994a; Kojo, 2005a; 2006a). Ydinjätepolitiikka on tosin muuttunut Suomessa-
kin (Suominen, 1999; Kaijser & Högselius, 2007, 19–31; Kojo, 2009a; Nikula 
ym., 2012). 1970-luvulla Imatran Voiman (IVO)9 ja Teollisuuden Voiman ydin-
voimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen huolto perustui polttoaineen jälleen-
käsittelyyn. Suomen ja Neuvostoliiton hallitusten vuonna 1969 solmiman sopi-
muksen mukaisesti IVO palautti käytetyn polttoaineen Neuvostoliittoon vuosina 
1981–1996 (Sandberg, 1999a). TVO ei kuitenkaan kustannussyistä solminut jäl-
leenkäsittelysopimusta, mitä siltä oli ydinvoimalan käyttöluvassa edellytetty, vaan 
alkoi valtioneuvoston vuoden 1983 periaatepäätöksen valtuuttamana suunnitella 
ja valmistella suoraa geologista loppusijoitusta.

Vuoden 1987 ydinenergialaki (990/1987, 9§) määritteli ydinenergian käyt-
töön oikeuttavan luvanhaltijan jätehuoltovelvolliseksi. Laki määritteli ydinjäte-
huollon toimivaltasuhteita siten, että luvanhaltijan, ”jonka toiminnan seurauksena 
syntyy tai on syntynyt ydinjätettä (jätehuoltovelvollinen), on huolehdittava kaikista 
näiden jätteiden ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja niiden asianmukaises-

9 Valtio yhdisti omistamansa IVO:n ja Neste Oy:n vuonna 1998 Fortum Oyj -konserniksi, joka 
listautui myös pörssiin. Ydinenergialain mukainen luvanhaltija ja jätehuoltovelvollinen on Fortum 
Power and Heat, joka operoi Loviisan ydinvoimalan kahta yksikköä.
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ta valmistelemisesta sekä vastattava niiden kustannuksista (huolehtimisvelvollisuus)”. 
Ydinenergialain mukaisia ydinjätehuoltovelvollisia ovat yksityiset ydinvoimayh-
tiöt, jotka ovat siten keskeisiä toimeenpanijoita myös paikanvalintaprosessissa. 
Suomessa ei ole hallintoon kuuluvaa valtion määräysvallassa olevaa ydinjäteor-
ganisaatiota10, kuten useissa ydinvoimaa käyttävissä maissa (NWTRB, 2009, 4).

Suomessa ydinenergia-alan, mukaan lukien ydinjätehuolto, ylin johto ja val-
vonta kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) (Koutaniemi ym., 2004, 
367–369). Se valmistelee ydinenergia- ja ydinvastuulainsäädännön kehittämiseen 
tähtäävät esitykset sekä valtioneuvostossa tehtäväksi säädetyt lupapäätökset, kuten 
ydinlaitoksia koskevat periaatepäätökset, ja ohjaa ydinjätehuollon suunnittelua ja 
toteutusta. TEM edustaa keskeisissä ydinenergia-alan kansainvälisissä järjestöissä 
ja neuvottelee alan kansainvälisistä sopimuksista. Ministeriön alaisuudessa toimii 
myös Valtion ydinjätehuoltorahasto, johon ydinjätehuoltovelvollisilta kerätyillä 
maksuilla ja niiden tuotoilla rahoitetaan muun muassa alan tutkimusta. Työ- ja 
elinkeinoministeriö syntyi, kun kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) ja työmi-
nisteriö yhdistettiin 1.1.2008 lähtien työ- ja elinkeinoministeriöön.

Kuvassa 1 on Koutaniemen ym. (2004, 359) näkemykseen perustuva kuvaus 
ydinlaitoksen lupakäsittelyn tärkeimmistä osapuolista. Heidän näkemyksessään 
korostuu se, että kansalaiset nähdään lupakäsittelyssä tiedottamisen kohteina ja 
mielipiteiden esittäjinä. Periaatepäätösmenettely käynnistyy, kun luvanhakija 
jättää periaatepäätöshakemuksen ministeriölle. Hakemuksen liitteenä on YVA-
selostus (ks. YVA-menettelyn vaiheista ja kytkeytymisestä päätöksentekoon Hok-
kanen, 2007, 38–41). Ministeriö valmistelee valtioneuvoston periaatepäätöksen. 
Ennen päätöksen tekemistä ministeriön on varattava muun muassa ydinlaitoksen 
lähiympäristön asukkaille ja kunnille mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteen-
sä. Ministeriö järjestää myös hakemuksessa esitetyssä laitoksen sijaintikunnassa 
julkisen tilaisuuden, jossa kuka tahansa voi esittää suullisesti ja/tai kirjallisesti 
mielipiteensä. Eurajoella käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta koskeva 
kuulemistilaisuus järjestettiin 9.11.1999 (Valtioneuvosto, 2000).  Jos valtioneu-
vosto tekee periaatepäätöksen, niin se etenee eduskunnan hyväksyttäväksi. Valtio-
neuvoston periaatepäätöksessä harkitaan sitä, onko ydinlaitoksen rakentaminen 
yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätös edellyttää, että suunnitel-
lun sijaintikunnan kunnanvaltuusto puoltaa rakentamista ja että STUK toteaa 
turvallisuutta koskevan ehdon täyttymisen alustavassa turvallisuusarviossaan. 

10 Yhdysvaltalainen Nuclear Waste Technical Review Board (2009, 4) luokittelee organisaatiomuodot 
neljään tyyppiin: valtion virastot (government agencies), yksityiset yhtiöt (private corporations), 
valtionyhtiöt (government-owned corporations) ja julkis-yksityiset yhtiöt (public-private partner-
ships). Suomeenkin suunniteltiin 1970-luvulla valtiollista ydinjätehuolto-organisaatiota, mutta 
sellaista ei perustettu (Ruostetsaari, 1986, 156–157; Nikula ym., 2012, 58–59, 62–64). 
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Kuva 1. 
Ydinenergialain mukaisen ydinlaitoksen periaatepäätösmenettelyn osapuolet 

(Lähde: 
Koutaniemi ym., 2004, 359)

Ydinenergialain mukaan ydinlaitoksen rakentamisen aloittaminen ja käyttöön-
otto edellyttävät omat lupansa. Näitä lupavaiheita ei käsitellä tässä työssä.

Toinen keskeinen viranomainen on Säteilyturvakeskus (STUK), joka val-
voo ydinturvallisuutta. Se kattaa myös ydinpolttoaineen käsittelyn, kuljetuksen 
ja käytön eri vaiheet sekä ydinjätehuollon. STUK antaa lausuntoja ministeriöl-
le muun muassa Posivan tutkimus- ja kehitystyöohjelmista ja lupahakemuksis-
ta, mutta STUKin valvonta käsittää myös suoraa vuoropuhelua Posivan kanssa 
(Litmanen ym., 2014; Ojanen ym., 2004, 402–404). Asiantuntijaorganisaatioi-
den välinen riskikommunikaatio on keskeisessä roolissa jatkossakin. Asiantun-
tijavetoisen ja teknokraattisen lähestymistavan voi olettaa jopa vahvistuvan, jos 
Posivan esitys siitä, että loppusijoituslaitoksen suunnitteluratkaisujen muutosten 
hyväksyminen siirtyy valtioneuvostolta STUKille, hyväksytään. Posiva esitti tätä 
joulukuussa 2012 jättämässään kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamis-
lupahakemuksessa. Yhtiön mukaan kyse on Posivan, TEMin ja STUKin yhteises-
tä näkemyksestä. (Posiva, 2012, 7; Vihreä Lanka 15.11.2013.) Toisaalta  STUKin 
tavoitteena on myös ”ylläpitää kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaa koh-
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taan ja siten osaltaan vaikuttaa kansalaisten kokemaan turvallisuuden tunteeseen. 
Tähän pyritään avoimen, rehellisen ja oikea-aikaisen tiedottamisen kautta”. (Ojanen 
ym., 2004, 387.) Tähän on pyritty muun muassa kouluttamalla toimittajia (Leh-
tinen & Isaksson, 2007; ks. myös Luoma-aho, 2006). Raittilan (2002, 78–80) 
mukaan STUK oli keskeisestä asemastaan huolimatta harvoin puhujana loppusi-
joituksen periaatepäätösmenettelyä koskevassa julkisessa keskustelussa.

Eduskunta muutti ydinenergialakia vuonna 1994 siten, että ydinjätteen tuonti 
ja vienti Suomesta kiellettiin. Vuonna 1995 TVO ja IVO sopivat yhteistyöstä ja 
perustivat Posiva Oy:n huolehtimaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen 
suunnittelusta ja toteutuksesta11. Posiva aloitti toimintansa vuoden 1996 alussa. 
Ydinjätehuollon tekninen malli vaihtui IVO:nkin osalta suoraksi geologiseksi lop-
pusijoitukseksi. Ydinenergialain mukainen jätehuoltovelvollisuus on kuitenkin 
edelleen luvanhaltijoilla eli TVO:lla ja FPH:llä, ei Posivalla.

Myös viime vuosina käydyssä ydinjätekeskustelussa voidaan nähdä merkkejä 
ydinjätepolitiikan murroksesta. Ydinjätehuollon mallien, jotka aikanaan esitet-
tiin teknisin perustein lähes vaihtoehdottomina, vaihdokset paljastavat samal-
la ydinjäteongelman teknis-yhteiskunnallisen luoteen (Kemp, 1992; Bergmans 
ym., 2008). Esimerkistä käy Posivan ja uuden ydinvoimayhtiön – Fennovoima 
Oy:n12 – välinen kiista ydinjätteen loppusijoituksen yhteistyöstä (Kojo & Oksa, 
2014a; Kojo, 2010a; Nurmi, Kojo & Litmanen, 2012, 4–6). Kiistan seurauksena 
Suomeen saatetaan alkaa suunnitella toisen käytetyn ydinpolttoaineen loppusi-
joituslaitoksen rakentamista, mikä olisi kansainvälisesti ainutlaatuinen ratkaisu 
ottaen huomioon ydinvoimalaitosyksikköjen pieni lukumäärä Suomessa ja se, 
että useimmissa valtioissa ei ole edetty edes yhden kansalliseen keskittämiseen 
perustuvan laitoksen päätöksenteossakaan. Toinen kiinnostava keskustelu koskee 
ydinvoiman renessanssia, ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyä ja kierrätystä, joiden 
seurauksena käytetyn ydinpolttoaineen suorasta loppusijoituksesta saatettaisiin 
luopua. Suomessa tätä ajatusta, joka kytkeytyy kansainväliseen politiikkaan ja 
ydinaseiden leviämisen estämiseen liittyvään aloitteeseen13, piti esillä STUKin 
entinen pääjohtaja Jukka Laaksonen (Nurmi, Kojo & Litmanen, 2009, 13–17; 
Kari, Kojo & Litmanen, 2010, 13). Eritoten keskustelu polttoaineketjun hallin-

11 IVO, sittemmin Fortum Power and Heat Oy, suunnitteli omaa loppusijoitusta, mutta tätä on pidet-
ty vain osana neuvottelutaktiikkaa (Kaijser & Högselius, 2007, 29; ks. Posivan perustamisesta myös 
Nikula ym. 2012, 71–73, 243–245).

12 Fennovoima Oy perustettiin kesäkuussa 2007. Yhtiön periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalai-
tosyksikön rakentamiseksi vahvistettiin eduskunnassa heinäkuussa 2010. Loppusijoituskysymyk-
sessä Fennovoima on pyrkinyt alusta alkaen neuvottelemaan yhteistyöstä Posivan kanssa. Samalla 
Fennovoima on toistuvasti torjunut ajatuksen omasta loppusijoituslaitoksesta ja vedonnut kansal-
liseen ratkaisuun ja yhteen loppusijoituspaikkaan. Taktiikka on siten täysin erilainen kuin valtio-
omisteisella IVO:lla, joka neuvotteli yhteistyöstä TVO:n kanssa 1990-luvun puolivälissä.

13 Yhdysvalloissa vuonna 2006 esitetystä Global Nuclear Energy Partnership (GNEP) aloitteesta (ks. 
Alley & Alley 2013, 108–111; Högselius 2009, 258).
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nasta osoittaa, miten Suomen ydinjätepolitiikkakin on edelleen kytköksissä kan-
sainvälisen ydinjätepolitiikan muutoksiin, kuten jo 1970-, 1980- ja 1990-luvulla 
muun muassa ydinpolttoaineen hankinnan ja jälleenkäsittelyn myötä (ks. Suomi-
nen, 1999; Sunell, 2004).

Suomen ydinjätehuoltoa ja -politiikkaa on luonnehdittu kansainvälisissä arvi-
oissa menestyksekkääksi, sujuvaksi, avoimeksi ja demokraattiseksi (NEA, 2002; 
Lidskog & Andersson, 2002, 37–38; Macfarlane, 2003, 796–797; Riley, 2004, 
82–83; Vandenbosch & Vandenbosch, 2007, 237–238; Feiveson ym., 2011; Ros-
ner & Goldberg, 2013). Suomen on arvioitu olevan loppusuoralla, mikä viittaa 
loppusijoituslaitoksen arvioituun käyttöönottoon vuonna 2020 (Alley & Alley, 
2013, 316–318).

Kotimaisissa yhteiskuntatieteellisissä arvioissa on kuitenkin oltu kriittisempiä 
ydinjätepolitiikan valmistelun ja päätöksenteon eri osa-alueita analysoitaessa. Lit-
manen (1994a) huomauttaa asiantuntijoiden, viranomaisten ja kansalaisten väli-
sestä sosiaalisesta etäisyydestä. Loppusijoitushankkeen suunnittelu- ja tutkimus-
prosessissa kansalaisten osallistumisoikeus rajoittuu Litmasen mukaan kyllä – ei 
valinnaksi.  Edelleen Litmanen huomauttaa, että samaan aikaan kun kansalaisten 
osallistumis- ja vaikuttamisinto on lisääntynyt, ydinjätehuollon päätöksenteon 
rakenteet eivät anna mahdollisuutta osallistumiseen ja tätä kautta yleisen hyväk-
synnän saavuttamiseen ja ydinjätekonfliktien lieventämiseen. Litmanen ei kuiten-
kaan näe Suomea poikkeuksena, koska ydinjätepolitiikan kankeat suunnittelu- ja 
päätöksentekorakenteet on havaittu ongelmaksi useissa maissa. (Litmanen 1994a, 
129–130.)

Suominen puolestaan kiinnittää huomiota ydinvoimateollisuuden vahvaan 
roolin päätöksenteon valmistelussa. Suomisen (1999, 36–38) mukaan TVO:n ja 
Posivan asemaa voidaan verrata hallinnolliseen toimijaan, jopa valmistelijaan. Val-
tiovallan rooli on valmistelutyössä vähäinen, eivätkä ympäristöjärjestöt ole pysty-
neet vaikuttamaan vaihtoehtopohdintoihin. Myös Raittila ja Suominen (2002, 
111–113) huomauttavat, että ydinjätehuollon valmistelutyö perustui ydinvoima-
teollisuuden suunnitelmiin valtioneuvoston vuoden 1983 periaatepäätöksen mu-
kaisesti, eikä valtiovalta edellyttänyt vaihtoehtojen tarkempaa tutkimusta. Vaih-
toehdottomuus oli ikään kuin institutionalisoitua. Loppusijoitusta, mikä nähtiin 
pienimpänä pahana, koskeva periaatepäätös tulkittiin poliittisesti välipäätökseksi 
ja tutkimusluvaksi, jolloin avoimeksi jääneisiin kysymyksiin ei tarvinnut palata. 

Hokkasen (2007, 254, 256) mukaan Posivan vuosina 1997–1999 toteuttama 
loppusijoituslaitoksen YVA-menettely oli yksi osa laajempaa strategista kamp-
pailua ja Posivan YVA täytti deliberatiivisen YVAn kriteerit heikosti. Agendan-
määrittely oli kaikkea muuta kuin kollektiivista, ja inklusiivisuus kärsi erityisesti 
epätasa-arvoisten osallistumisjärjestelyiden vuoksi. Keskustelua leimasi preferens-
sien muuttumisen sijaan lukkiutuneisuus. Myös Lehtonen (2010a) esittää hyvin 
kriittisiä huomioita loppusijoituslaitoksen YVA-menettelystä Suomessa vertail-
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lessaan kolmen valtion menettelyjä. Suomessa makrotasolla kontrollia ja diskur-
siivista hegemoniaa ylläpiti ydinteknokratian ”tiedontuotantomonopoli”, johon 
Lehtonen mainitsee kuuluvan kauppa- ja teollisuusministeriön, Posivan, Sätei-
lyturvakeskuksen ja Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuksen. Monopolin takia 
muita ydinjätehuoltomalleja kuin suoraa geologista loppusijoitusta ei juurikaan 
tutkittu. Siten YVA-menettely oli Lehtosen mukaan lähinnä muodollisesti pätevä 
hallinnollinen harjoitus. Auffermann ym. (2014) korostavat vahvaa konsensusha-
kuisuutta ja asiantuntijaeliitin roolia loppusijoituksessa Suomen erikoispiirteinä.

Eritoten toukokuun 2001 jälkeen, jolloin eduskunta vahvisti äänin 159–3 
valtioneuvoston joulukuussa 2000 tekemän periaatepäätöksen käytetyn ydinpolt-
toaineen loppusijoituksesta, Suomi näyttää nousseen Ruotsin rinnalle yhdeksi 
ydinjätehuollon esimerkkimaaksi, joissakin tulkinnoissa jopa ”johtoon” (Blowers 
& Sundqvist, 2010, 15214). Tätä ennen Suomea ei tarkasteltu lainkaan tai tar-
kastelu oli hyvin kursorista kansainvälisissä ydinjätepolitiikan vertailuissa (Deese, 
1982; Carter, 1987; Blowers ym., 1991; Kemp, 1992; National Research Coun-
cil, 2001, 53–54), mutta kuten edellä jo todettiin, vuosien 2001 ja 2002 edus-
kuntapäätökset lisäsivät kansainvälistä kiinnostusta Suomen ydinjätepolitiikkaa 
kohtaan (Riley, 2004, 57, 71; Vandenbosch & Vandenbosch, 2007, 237–238; 
Darst & Dawson, 2010, 16–26; Metlay, 2013; Auffermann ym., 2014; ks. myös 
Kaijser & Högselius, 2007).

Myös ydinjätehuollon ruotsalais-suomalaista mallia15 on hahmoteltu tarkas-
teltaessa ydinvoiman lisärakentamisen ja loppusijoituksen yhteyttä. Ruotsalais-
suomalaisista kokemuksista on vedetty seuraavat alustavat johtopäätökset:

(1) Paikanvalintastrategia onnistuu todennäköisemmin silloin, kun se raken-
tuu sellaisten kuntien varaan, joissa on jo olemassa olevia investointeja 
ydinvoimatuotantoon. 

(2) Kun sopimus vapaaehtoisen sijoituskunnan kanssa on saavutettu, ydinjäte-
ongelma menettää paljolti poliittisen voimansa.

(3) Ydinjäteongelman ratkaiseminen edistää ydinvoiman rakentamista. (Darst 
& Dawson 2010.)

Ydinjätteen loppusijoituksen periaatepäätöksen (PAP) vahvistamisessa oli ainut-
laatuista se, että päätöksen myötä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitok-
sen paikasta oli saavutettu poliittinen päätös sekä kansallisella että kunnallisella 

14 Ruotsin ydinjätehuolto arviointiin vakaaksi ja kestäväksi jo 1980-luvulla (Carter, 1987), ja edel-
leen sitä pidetään menestyksekkäänä ja esimerkinomaisena (Eriksson, 2010). Tosin Ruotsissakin on 
nähty kehitettävää ydinjätepolitiikan toimeenpanossa (Elam, Soneryd & Sundqvist, 2010).

15 Suomen ydinjätehuoltomallia ja sen ulottuvuuksia on hahmoteltu artikkelissa Litmanen, Kojo ja 
Hokkanen (1999).
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tasolla. Kunnallisen tason päätös tehtiin muodollisesti tammikuussa 2000, kun 
Eurajoen kunnanvaltuusto hyväksyi äänin 20–7 myönteisen lausunnon ydinjäte-
yhtiö Posivan periaatepäätöshakemuksesta.

Ydinenergialain (1987) 14 §:n mukaan ydinlaitoksen16 periaatepäätöksen 
edellytyksenä on ehdotetun sijaintikunnan puoltava lausunto. Suomen ydinener-
gialakiin sisältyvä veto-oikeus on tulkittu ehdottomaksi, toisin kuin esimerkiksi 
Ruotsissa, jossa hallitus voi eräillä edellytyksillä kumota kunnallisen päätöksen ja 
käyttää ns. vetoventtiiliä (Lidskog, 1998, 48–49; Sandberg, 1999a, 47–48; Vira, 
2006, 80). Useissa ydinenergiaa käyttävissä valtioissa paikallisen tason veto-oi-
keudesta ei ole tehty päätöstä tai veto-oikeutta ei ole (NWTRB, 2009). Suomessa 
valtioneuvosto ei siis voi pakottaa kuntaa ottamaan ydinlaitosta alueelleen, vaan 
kunnalla on veto-oikeus. Kunnalla on veto-oikeus myös laitoksen laajentamis-
ta koskevissa periaatepäätöksissä. Paikallisen tason elimen lausunto sitoo siten 
ehdottomasti valtakunnallisen tason elintä, mikä on poikkeus valtioneuvoston 
yleistoimivallasta. Tämä tulkinta on nähdäkseni myös keskeisessä roolissa, kun 
tarkastellaan Suomen ydinjätepolitiikkaa, sen toimeenpanoa, paikallisia reaktioita 
ja paikanvalintapäätöksen jälkeistä aikaa poliittisen tyylin näkökulmasta.17 Ydin-
energialain mukainen veto-oikeus antaa kunnanvaltuustolle paljon valtaa sijoitus-
päätöksen, ns. missä -kysymyksen ratkaisemiseen.18 

1.3 Tutkimusasetelma

1.3.1 Tutkimustehtävät ja -kysymykset

Tutkimuksessa on neljä päätutkimustehtävää, joiden avulla lähestyn ydinjätepoli-
tiikan osallistavaa käännettä.  Päätutkimustehtävät ovat:

(1) Ensimmäinen tehtävä on analysoida käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoi-
tuslaitoksen paikanvalintastrategian muotoutumista ja muuttumista. Tässä yh-

16 Ydinenergialain 3 § mukaan ydinlaitoksella tarkoitetaan ”ydinenergian aikaansaamiseen käytettäviä 
laitoksia, tutkimusreaktorit mukaan luettuina, ydinjätteiden laajamittaista loppusijoitusta toteuttavia 
laitoksia sekä ydinaineen ja ydinjätteen laajamittaiseen valmistamiseen, tuottamiseen, käyttämiseen, kä-
sittelyyn tai varastointiin käytettäviä laitoksia”.

17 Eurajoen kunnan päätöksenteossa keskusteltiin 1990-luvun lopussa veto-oikeuden pitävyydestä. 
Pelkona oli, että pattitilanteessa ydinjätteet jäisivät Olkiluotoon, pahimmassa tapauksessa ilman 
minkäänlaista erillistä korvausta. Tällä perusteltiin kunnan aktiivisuutta neuvotteluissa Posivan ja 
TVO:n kanssa loppusijoituksesta Olkiluotoon. (Kojo, 2009a; Kojo, 2004a, 144–145, alaviite 82.)

18 Missä-kysymys on yksi kuudesta keskeisestä kysymyksestä, joiden avulla Bergmans ym. (2008, 
37–43) analysoivat ydinjätehuollon teknis-poliittisten valintojen yhteen kietoutumista. Kysymykset 
ovat: Mitä ydinjäte on ja mitä se ei ole? Miksi ydinjätehuolto ja eristäminen ovat tavoitteena? Kuka 
on vastuussa huollon suunnittelusta ja koordinoinnista? Millainen on huollon aikataululla (ts. mil-
loin)? Kuinka huolto ja eristäminen tulisi toteuttaa? Missä huolto ja eristäminen tulisi toteuttaa?
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teydessä analysoidaan sekä Suomen ydinvoima- että ydinjätepolitiikkaa ja niissä 
tapahtuneiden muutosten heijastumista loppusijoituslaitoksen paikanvalintastra-
tegiaan. Ydinvoimapolitiikkaa tarkastellaan yleisellä tasolla keskittyen valtion, 
markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan välisten suhteiden muuttumiseen. Ydin-
voima- ja ydinjätepolitiikka sekä paikanvalintastrategia muodostavat tärkeän osan 
loppusijoitusprosessin kontekstista. 

(2) Toisena tehtävänä on analysoida ydinjätepolitiikan toimeenpanoa ydinjätteen 
loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessin osalta. Huomio kohdistuu ydin-
voimayhtiöiden omistamaan ydinjäteyhtiö Posivaan, joka vastaa toimeenpanosta 
paikallisella tasolla. 

(3) Kolmantena tehtävänä on analysoida paikallista toimintaa ja reaktioita 
ydinjätteen loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessiin. Tutkimuskohteina 
ovat paikanvalintaprosessin keskeiset toimijat (Eurajoen kunta ja kuhmolainen 
 Romuvaara-liike) ja niiden toiminta erityisesti 1990-luvun lopussa, jolloin valin-
taprosessi kulminoitui neljään vaihtoehtoiseen kuntaan.

(4) Neljäs tehtävä on arvioida Eurajoen kunnan, sen asukkaiden ja naapurikun-
tien asukkaiden suhtautumista loppusijoitukseen noin kymmenen vuotta sen jäl-
keen, kun paikanvalinta oli suoritettu. Tehtävässä analysoidaan paikallisyhteisöta-
soa ja rakennetaan ymmärrystä yhteisön suhtautumisesta laitoksen mahdolliseen 
laajentamiseen.

Tutkimuksen pääkysymykset ovat: 

1) Miksi käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen paikanvalinta-
prosessin lähestymistapa on muuttunut Suomessa?

2) Miten ydinjäteyhtiön toimintatavat ovat muuttuneet loppusijoituslaitok-
sen paikanvalintaprosessin aikana? 

Tutkimukseen sisältyvät yhdeksän artikkelia on järjestetty edellä mainittujen 
neljän päätehtävän avulla neljään osakokonaisuuteen, jotka ovat 1) politiikka 
( policy), 2) toimeenpano, 3) paikallinen toiminta ja reaktiot ja 4) jälkiarviointi. 

Keskeisimmät osakokonaisuuskohtaiset tutkimuskysymykset ovat: 

1) Politiikka (policy): 
 Miten Suomen ydinvoima- ja ydinjätepolitiikka on muuttunut? Miksi 

Olki luoto valittiin loppusijoituspaikaksi? 

2) Toimeenpano: 
 Millaisia ympäristökonfliktin hallinnan institutionaalisia käytäntöjä YVA 

luo? 
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Taulukko 2. 
Tutkimusasetelma

Tutkimuksen 
osakokonaisuus

Politiikka
(policy)

Toimeenpano

Paikallinen 
toiminta ja
reaktiot

Jälkiarviointi

Tutkimustehtävät

Tutkimustehtävä 1:
analysoida Suomen 
ydinvoima- ja 
ydinjätepolitiikkaa ja 
käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoituslaitoksen 
paikanvalintastrategiaa

Tutkimustehtävä 2:
analysoida ydinjäteyhtiön 
toimeenpanon 
lähestymistavan muutosta 
käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoituslaitoksen 
paikanvalintaprosessissa

Tutkimustehtävä 3:
analysoida keskeisten 
paikallisten toimijoiden 
toimintaa ja reaktioita 
käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoituslaitoksen 
paikanvalintaprosessissa

Tutkimustehtävä 4:
analysoida paikallisen 
yhteisön suhtautumista 
käytetyn ydinpoltto-
aineenloppusijoitukseen 
paikanvalinnan jälkeen

Keskeiset tutkimus-
tehtäväkohtaiset 
tutkimuskysymykset

Miten Suomen ydinvoima- 
ja ydinjätepolitiikka on 
muuttunut?
Miksi Olkiluoto valittiin 
loppusijoituspaikaksi?

hallinnan institutionaalisia 
käytäntöjä YVA luo?

Millaisia tyylejä Romuvaara-
liike on käyttänyt erilaisissa 
tilanteissa?
Miten kompensaatio-
neuvottelut vaikuttivat 
paikanvalintaprosessiin?

Hyväksyvätkö 
Eurajoen asukkaat 
loppusijoituslaitoksen 
laajentamisen? 
Mitä pitäisi ottaa huomioon 
selitettäessä mielipiteitä? 

Poliittisen tyylin 
soveltaminen

Toimintapolitiikan 
järjestelmä,
Paikanvalintastrategian 
analysointi

Politiikkaverkosto,
Esitettyjen ongelmien 
ja niiden ratkaisuiden 
määrittelyn sisällöllinen 
analyysi

Toimijalähtöisyys,
pitkänaikavälin 
toimintatyylin ja 
tilannesidonnaisen tyylin 
analysointi

Tulkinnat paikallisyhtei-
sön suhtautumisesta 
loppusijoitukseen 

Tutkimuksen pääkysymykset:
1) Miksi käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessin lähestymistapa on muuttunut Suomessa?
2) Miten ydinjäteyhtiön toimintatavat ovat muuttuneet loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessin aikana?

Tutkimusaineistot

Aikaisemmat aihepiirin 
tutkimukset,
Tutkimusraportit

Aikaisemmat 
tutkimukset,
Posivan tiedotus-
materiaali 1996–1999 

Eurajoen kunnan 
asiakirjat,
Romuvaara-liikkeen 
asiakirjat,
Media-aineistot,
Haastattelut

Postikysely Eurajoen 
kunnan ja sen 
naapurikuntien 
asukkaille
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3) Paikallinen toiminta ja reaktiot: 
 Millaisia tyylejä Romuvaara-liike on käyttänyt erilaisissa tilanteissa? Miten 

kompensaationeuvottelut vaikuttivat paikanvalintaprosessiin? 

4) Jälkiarviointi: 
 Hyväksyvätkö Eurajoen asukkaat loppusijoituslaitoksen laajentamisen? 

Mitä pitäisi ottaa huomioon selitettäessä mielipiteitä? 

Tutkimustehtävät, tutkimuskysymykset, poliittisen tyylin soveltamistavat ja tut-
kimusaineistot on esitetty tiivistetysti seuraavassa taulukossa 2. Esittelen tutki-
muksen kokonaisuuden, artikkeleiden järjestyksen ja yksittäisten artikkeleiden 
mukaan ottamisen perustelut alaluvussa 1.4. Tarkastelunäkökulmana on poliit-
tinen tyyli. Esittelen teoreettisen lähestymistapani luvussa kaksi. Metodologiset 
ratkaisut ja tutkimusaineistoni esittelen luvussa kolme. Vastaan tutkimuksen pää-
kysymyksiin, joiden tehtävänä on koota yhteen artikkeleista ja muusta tutkimus-
kirjallisuudesta tehdyt havainnot, luvussa neljä.

1.3.2 Tutkimuksen rajaukset

Tärkeä osa tutkimuksen tekemistä ovat tutkimuksen rajaukset ja niiden peruste-
lut. Miten siis rajata tutkimuskohde, kun kiinnostus kohdistuu käytetyn ydin-
polttoaineen loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessissa käytettyihin lähesty-
mistapoihin? Tässä tutkimuksessa rajaukset ovat luonteeltaan sekä empiirisiä että 
teoreettisia. Kuten edellä luvuissa 1.1 ja 1.2 totesin, ydinjätepolitiikan osallistava 
käänne ja toimijoiden lähestymistapojen muutos ovat kansainvälinen ilmiö, joka 
on havaittu useissa maissa (Bergmans, 2008; Blowers & Sundqvist, 2010; Elam & 
Sundqvist, 2011; Cotton, 2014; Landström & Bergmans, 2014).

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessi Suo-
messa on hedelmällinen mahdollisuus analysoida tätä ilmiötä. Paikanvalintapro-
sessi on ollut vuosikymmeniä kestänyt prosessi, jolloin siitä jääneet jäljet antavat 
mahdollisuuden tutkia pitkän aikavälin muutosta. Ydinjätepolitiikka ei kuiten-
kaan ole ainoa politiikkalohko, jolla osallistava käänne on havaittu. Lähestymis-
tapojen muutos, kansalaisosallistumisen korostaminen, voidaan nähdä myös laa-
jempana ilmiönä (esim. Saurugger, 2010).

Tutkimuksen ensimmäinen rajaus on keskittyminen Suomen ydinjätepolitii-
kan analysointiin. Rajaus sulkee työn ulkopuolelle sekä vertailun muiden valti-
oiden ydinjätepolitiikkaan että muihin sektoreihin Suomessa. Muita sektoreita 
olisivat voineet olla vaikkapa kestävän kehityksen suunnittelu, kaavoitus, bio-
teknologia tai metsienhoidon suunnittelu (ks. Paldanius, 1997; Häikiö, 2005; 
Puustinen, 2006; Rask, 2008; Raitio, 2008). Rajaus vaatii perustelunsa, sillä me-
todologian näkökulmasta poliittisen tyylin yksi lähtökohta on ollut edistää ni-
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menomaan vertailevaa tutkimusta (esim. Richardson ym., 1982; Jamison, 1987; 
Rüdig, 1988; Jasper, 1990). Vaikka tutkimustietoa muiden maiden, kuin myös 
Suomen eri sektoreiden, kansalaisosallistumisjärjestelyistä on viime vuosina ollut 
yhä enenevässä määrin saatavilla, ei tilanne ollut yhtä otollinen vielä tutkimustyö-
tä aloitettaessa, jolloin valitsin tehtäväksi nimenomaan poliittisen tyylin pitkän 
aikavälin muutoksen analysoinnin (ks. Kojo & Suominen, 1999). Tulee myös 
huomata, että viimeisimmän vuosikymmenen aikana valmistuneet yhteiskunta-
tieteelliseen ydinjätetutkimukseen lukeutuvat väitöskirjat ovat myös keskittyneet 
yksittäisten maiden tilanteen tutkimiseen, vieläpä useimmiten kansallisella kie-
lellä (esim. Eriksson, 2003; Sjölander, 2004; Bergmans, 2005; Hokkanen, 2007; 
Johansson, 2008; Whitton, 2009; Wärnbäck, 2012).

Myös kansainvälisen tason tarkastelu on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. 
Vaikka on havaittavissa viitteitä siitä, että Suomen ydinjätepolitiikkaan omaksut-
tiin jo 1970-luvulla vaikutteita kansainvälisten projektien kautta (ks. Suominen, 
1999; Sunell, 2004; Nikula ym., 2012) ja alan keskeiset suomalaiset toimijat ovat 
mukana kansainvälisissä verkostoissa (TEM, 2014b), niin tässä tutkimuksessa on 
lähdetty siitä, että kansainväliset vaikutteet välittyvät paikanvalintaprosessin lä-
hestymistapamuutoksiin Suomen ydinjätepolitiikan kautta. Rajaus on tutkimus-
ekonominen ratkaisu, vaikka samalla tiedostetaan se, että kansallisten ydinjäte-
huolto-organisaatioiden lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö ja sen vaikutukset 
ovat aihepiiri, jota tulisi tutkia tarkemmin.19

Vaikka työn lähtökohtana on Suomen ydinjätepolitiikan tarkastelu, on syytä 
muistaa, että tutkimus rajautuu edelleen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus-
laitoksen paikanvalintaprosessissa käytettyihin toimintatapoihin, paikalliseen toi-
mintaan ja reaktioihin. Tutkimukseen sisältyvät artikkelit eivät kata koko ydin-
voimasektoria Suomessa, saati laajemmin energiapolitiikkaan liittyvää toimintaa. 
Tutkimuksen ulkopuolelle rajautuvat siten muun muassa ydinvoiman lisäraken-
tamiskysymys (Säynässalo & Borg, 1992; Tammilehto, 1994; Kojo & Litmanen, 
2009) ja siihen liittyvät YVA-menettelyt 1990-luvun lopulta ja vuosilta 2008–
2009 (Hokkanen & Kojo, 2000a; Pylkkönen ym., 2008), loppusijoituslaitoksen 
laajennuksen YVA-menettelyt ja periaatepäätösmenettelyt vuosilta 2008–2009 
(Nurmi, Kojo & Litmanen, 2009; Nurmi, 2010) kuin myös uraanin etsiminen 
ja siitä aiheutuneet kiistat (Litmanen, 2008a; Flöjt & Flöjt, 2012). Rajaus on 
empiirinen, mutta myös teoreettinen, sillä aikaisempi tutkimus on osoittanut, 
että kansallisella tasolla lähestymistavat ja keinot vaihtelevat suuresti eri toimijoi-
den välillä ja lisäksi yksittäisen kansallisen sektorin sisällä on havaittavissa erilai-

19 Yksi hedelmällinen kohde on loppusijoitukseen liittyvän teknologian siirron ja tiedonvaihdon tar-
kastelu Suomen ja Ruotsin välillä (ks. Nikula ym., 2012; Kojo & Oksa, 2014b). Molemissa maissa 
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tekninen perusratkaisu (KBS-3) on samankaltainen. 
Myös maiden poliittisilla järjestelmillä on yhtäläisyyksiä.
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sia kansalaisosallistamisen strategioita ja paradigmoja (Aldrich, 2008, 20–21, 53, 
119–151; Rask, 2008).

Toinen rajaus koskee aineiston keräämistä (ks. aineistonkeruumenetelmistä 
luku kolme), joka taas kytkeytyy tiiviisti tutkimuskohteiden valintaan ja toimi-
jalähtöisyyteen. Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteiden valinnat perustuvat toi-
saalta aihepiirin pitkäaikaiseen seurantaan kuin myös teoreettisiin valintoihin. 
Ensisijainen huomio kohdistuu tiettyihin toimijoihin, joita ovat ydinjäteyhtiö 
Posiva, Eurajoen kunta ja Romuvaara-liike. Väitän, että edellä mainittujen toi-
mijoiden toimintatyylejä analysoimalla on mahdollisuus ymmärtää yhtiön ja pai-
kallisen tason toimijoiden välisten suhteiden muuttumista paikanvalintaprosessin 
edetessä. Tulee kuitenkin huomata, että vaikka keskeisten tutkittavien toimijoi-
den määrä on rajattu tiukasti, tutkimus kohdistuu pidemmälle aikavälille kuin 
vain yksittäisiin vuosiin tai yksittäisiin tapahtumiin. Tutkimusjakson aikana esi-
merkiksi Eurajoen kunnan kielteinen suhtautuminen loppusijoitukseen muuttui 
myönteiseksi. Eurajoen kunnan valinta tutkimuskohteeksi on perusteltua myös 
siksi, että se hyväksyi alueelleen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen 
rakentamisen.20 Eurajoen voi katsoa myös edustavan tutkimuksessa paikanvalin-
nan onnistumista ydinjäteyhtiön näkökulmasta. Romuvaara-liike (ja Kuhmo) 
puolestaan edustaa paikanvalinnan epäonnistumista. Romuvaara-liikkeen valinta 
tutkimuskohteeksi on myös käytännöllinen. Romuvaara-liikkeen aktiivit suhtau-
tuivat aikanaan myönteisesti tutkimuspyyntööni ja koska liikkeellä oli ja oli ollut 
runsaasti toimintaa, se oli mielekäs valinta tutkimuskohteeksi.

Tulee myös huomata, että lisensiaatin tutkimuksessani (Kojo, 2005a; myös 
2000a) vertailin Kuhmossa, Loviisassa ja Eurajoella vaikuttaneiden vastustavien 
ryhmien toimintatyylejä, mikä antoi pohjaa tarkemmalle rajaukselle. Loviisa-
liikkeeseen verrattuna Romuvaara-liike oli selvästi vanhempi. Edellinen aloitti 
toimintansa vuonna 1997, jolloin Posiva nimesi Loviisan Hästholmenin yhdeksi 
tutkimusalueekseen ja jälkimmäinen vuonna 1989. Siten Romuvaara-liike ehti 
kokea huomattavasti useamman paikanvalintaprosessin vaiheen kuin Loviisa-
liike. Romuvaara-liike oli poliittisen tyylin pitkäaikaismuutosten tutkimisen 
kannalta kiinnostavampi kohde kuin Loviisa-liike. Vuonna 1996 perustettuun 

20 Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) on ollut toiminnassa Carlsbadissa New Mexicossa vuodesta 
1999 lähtien (McCutcheon, 2002), mutta kyseessä on transuraanisen jätteen, ei kaupalliseen säh-
köntuotantoon käytetyn ydinpolttoaineen, loppusijoitus. Transuraani tarkoittaa radioaktiivisia al-
kuaineista, joiden järjestysluku on on suurempi kuin uraanilla. Yhdysvaltain kongressi on rajannut 
WIPPin käytön puolustusteollisuudessa ja sen tutkimuksessa syntyneiden transuraanisten jätteiden 
loppusijoitukseen. Laitos ei saa loppusijoittaa kaupallisen puolen matala- eikä korkea-asteisia radio-
aktiivisia jätteitä. 

  Vuoteen 2011 mennessä paikka korkea-aktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen geologi-
selle loppusijoituslaitokselle oli valittu Suomen (Eurajoki) lisäksi vain Ranskassa (Bure), Ruotsissa 
(Östhammar) ja Yhdysvalloissa (Carlsbad) (NWTRB, 2011). Hakemus laitoksen rakentamiseksi on 
jätetty Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa.
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Porin Seudun Maan ystäviin verrattuna Romuvaara-liike oli yhden asian ympä-
rille muodostunut toimintaryhmä, jonka toiminta kohdistui yksinomaan ydinjä-
tekysymykseen, kun taas Porin seudun Maan ystävät oli laaja-alainen teemoiltaan 
(muun muassa maailmankauppa, eläinoikeudet ja energiapolitiikka). Romuvaara-
liikkeestä (ks. Kojo & Suominen, 1999, 115–117; Kojo, 2005a, 40) oli tarjolla 
huomattavasti enemmän tutkimusaineistoa ja aikaisempia tutkimuksiakin (Lit-
manen, 1994a; Suominen, 1998) loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessiin 
liittyen kuin Porin seudun Maan ystävistä (Kojo, 2005a, 40, 133–138).

Alan viranomaiset kauppa- ja teollisuusministeriö ja Säteilyturvakeskus eivät 
myöskään ole tutkimuksen keskiössä, koska paikanvalintaprosessin valmistelu ja 
toteutus ovat ydinjätehuoltovelvollisten vastuulla. Ne vastaavat myös kustannuk-
sista. Posivan loppusijoitushankkeen YVA-menettelyssä kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriö toimi yhteysviranomaisena, mutta se ei ohjeistanut yhtiötä tiedotus- ja 
vuorovaikutuskeinojen osalta. YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa ministe-
riö oli pääosin tyytyväinen. KTM totesi, että ”arviointimenettelyn aikainen tiedot-
taminen ja vuorovaikutus voidaan pääosin hoitaa arviointiohjelmassa esitetyllä ta-
valla. Tiedotuksessa ja vuorovaikutuksessa tulee kuitenkin ottaa riittävästi huomioon 
hankkeen koko vaikutusalue kuntarajoista riippumatta sekä kaikki väestöryhmät.” 
(Posiva, 1998, Liite 1, 216.) YVA-selostuksesta antamassaan lausunnossa ministe-
riö totesi, että arviointimenettelyn osallistumisjärjestelyt on esitetty asianmukai-
sesti. Lisäksi ministeriö lausui, että ”vuorovaikutusmahdollisuudet arviointimenet-
telyssä ovat ministeriön näkemyksen mukaan olleet monipuoliset sekä tiedottaminen 
ja yleisviestintä runsasta” (KTM, 1999, 6).

Ministeriön toimintatyylistä paikanvalintaprosessin taustalla saa käsityksen, 
kun tarkastelee Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikasta 
syntynyttä kiistaa vuosilta 2007–2013 (Kojo & Oksa, 2014a). Alussa TEM oli 
passiivinen ja pyrki jättämään asian ratkaisemisen yhtiöiden välisiin neuvotte-
luihin. Kun neuvottelut eivät käynnistyneet, ministeriön ohjaus tiukkeni, mutta 
ministeriö ei puuttunut siihen, miten yhtiön, mahdollisten loppusijoituskuntien 
ja muiden toimijoiden väliset keskustelut paikanvalinnasta tulisi toteuttaa. TEM 
asetti aikataulun, mihin mennessä paikanvalintaa koskeva YVA-menettely tulee 
viimeistään käynnistää. Ministeriö edellytti myös, että Pyhäjoki ydinvoimalaitok-
sen sijaintikuntana on yksi vaihtoehdoista (ks. alaviite 38 sivulla 126). 

Ydinjäteyhtiön osalta merkittävä aineistorajaus on se, että käytössäni ollut tut-
kimusaineisto oli julkisesti saatavilla olevaa aineistoa (sanomalehti- ja tiedotus-
aineisto, yhtiön ja kuntien välisten yhteistyö- ja seurantaryhmien pöytäkirjoja, 
tutkimusraportit). Yhtiön sisäisiä raportteja ja asiakirjoja ei ole ollut käytössä.21 

21 Pyysin tutkimuskäyttööni Posivan viestintästrategiaa, johon viitattiin eräässä julkisessa asiakirjassa, 
mutta yhtiö ei luovuttanut paperia. Posiva julkaisi ydinjätehuollon vaiheita käsittelevän teoksen 
loppuvuodesta 2012 (Nikula ym., 2012). Vaikka teos on kattava esitys, se avaa vain pinnallisesti 
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Vuojoki-työryhmän, joka oli Eurajoen kunnan, Posivan ja TVO:n välinen neu-
vottelutyöryhmä (ks. Kojo, 2007; 2009a), asiakirjat sain tutkimuskäyttöön vasta 
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

1.4 Tutkimuksen rakenne ja artikkelit

Tutkimukseen sisällytetyt artikkelit on jaoteltu neljään tutkimukselliseen osako-
konaisuuteen, jotka ohjaavat väitöskirjan tutkimustehtävien suorittamista ja nii-
hin vastaamista. Keskeisenä ideana on jäsentää poliittisen tyylin analysoimiseen 
liittyviä ulottuvuuksia. Osakokonaisuudet ovat seuraavat:

1) politiikka (policy),
2) toimeenpano,
3) paikallinen toiminta ja reaktiot ja
4) jälkiarviointi.

Osakokonaisuudet koostuvat itsenäisistä ongelmaryhmistä (ks. tutkimustehtävis-
tä luku 1.3.1), joiden muodostaman kokonaisuuden avulla tarkastelen toiminta-
tapojen muutoksia käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen paikanvalin-
taprosessissa. Artikkeleiden jaottelun perustana on teoreettisen lähestymistavan, 
poliittisen tyylin, soveltaminen tutkimustehtäviin. Poliittisen tyylin analysoinnis-
sa voidaan erottaa useita eri tasoja (ks. tarkemmin luku kaksi), jolloin pystytään 
kattamaan laajempi kokonaisuus selitettäessä poliittisia prosesseja. Tutkimuskoh-
teeksi valittu käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen paikanvalinta on 
luonteeltaan prosessi, jota kehystää muun muassa ydinvoima- ja ydinjätepolitiik-
ka, paikanvalintastrategia sekä lopulta toimeenpano ja eri paikallisten toimijoiden 
reaktiot siihen. Näen, että poliittisuus voi ilmentyä jokaisessa edellä mainitusta 
vaiheessa. Toisin sanoen politiikka ei lokeroidu mihinkään yksittäiseen vaiheeseen. 
Politiikka (policy) -osakokonaisuus on sovellus kansallisen ja sektorikohtaisen po-
liittisen tyylin analysoinnista. Toinen tärkeä jaotteluperuste on toimijalähtöisyys. 
Vaikka yksittäiset toimijat jätetään politiikka -osakokonaisuudessa tietoisesti taus-
talle, niin loppusijoitusprosessissa tärkeä yhtiö – kunta – paikallinen kansalaisyh-
teiskunta -suhde saadaan esille erottelemalla toimeenpano, paikalliset reaktiot ja 
paikanvalinnan jälkeinen arviointi toisistaan. 

Toimeenpano-osakokonaisuus on olennainen osa poliittista tyyliä. Esimerkik-
si Richardson ym. (1982, 2) korostavat, että kyse ei ole vain politiikan analy-

yhtiön sisäisiä keskusteluja ja päätöksentekoa. Tekijöiden (Nikula ym., 2012, 5) mukaan teoksen 
kirjoittamisessa on käytetty myös Posivan asiakirja-aineistoja ja omistajayhtiöiden arkistoja, mutta 
tutkimuksen näkökulmasta lähteiden käyttö jää epämääräiseksi ja lähdeviitteet olemattomiksi. Puut-
teistaan huolimatta teos avaa ydinjäteyhtiön näkökulmaa ydinjätehuoltoon.
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soinnista, vaan poliittinen tyyli kattaa myös politiikan käytännön toteutuksen. 
Toimeenpanon erottaminen sekä politiikasta että paikallisista reaktioista kuvaa 
myös ydinjätehuollon vastuunjakoa, jossa ydinjätehuoltovelvolliset vastaavat pai-
kanvalintaprosessin käytännön toteutuksesta tutkimuskunnissa. Ydinenergialain 
mukaiset ydinjätehuoltovelvolliset (TVO ja IVO) perustivat toimeenpanoa var-
ten Posivan vuonna 1995. 

Reaktioiden tarkastelua omana osakokonaisuutena voidaan perustella aikai-
semman tutkimuksen perusteella. Esimerkiksi Lappalainen (2002) on korostanut 
reaktioiden ja asiayhteyden merkitystä poliittisen tyylin analysoinnissa. Richard-
son ym. (1982, 8–9) kuvaavat puolestaan sitä, miten epäsovinnainen osallistumi-
nen on tuottanut menetelmällisiä ja rakenteellisia muutoksia politiikkaprosessiin. 
Paikalliset reaktiot ja paikanvalinnan jälkeinen arviointi -osakokonaisuudet muis-
tuttavat myös ydinenergialain mukaisesta vallanjaosta, jossa periaatepäätöshake-
muksessa ehdotetun sijoituskunnan kunnanvaltuustolla on veto-oikeus laitoksen 
sijoituspaikan hyväksymiseen. Toimeenpanijan, Posivan asema puun ja kuoren 
välissä näkyy näin myös tutkimuksen rakenteessa: toisaalta politiikka, ydinjätepo-
litiikka, ohjaa tiettyyn ydinjätehuollon vaihtoehtoon (suoraan geologiseen loppu-
sijoitukseen Suomessa) ja toisaalta toimeenpanija ei voi edetä loppusijoituksessa 
laitoksen paikanvalinnan osalta ilman ehdotetun sijoituskunnan kunnanvaltuus-
ton myönteistä lausuntoa. Tulee myös huomata, että valtasuhteissa edes periaate-
päätöksestä päättävä valtioneuvosto ei voi määrätä kuntaa ottamaan loppusijoi-
tuslaitosta alueelleen.

Neljäs tutkimuksellinen osakokonaisuus, jälkiarviointi, korostaa ennen kaik-
kea paikanvalinnan prosessimaisuutta ja sitä miten reaktiot muuttuvat. Jälkiarvi-
ointi kohdistuu paikallisyhteisötasolle paikanvalinnan jälkeen. Sijoituskunta on 
”naimissa” laitoksen ja ydinjätteiden kanssa yksittäisen ihmisen näkökulmasta 
katsottuna ikuisesti, minkä takia kunnan ja jätehuollon välisen suhteen tulisi olla 
erityisen hyvässä kunnossa. Vaikka paikka on kertaalleen valittu, niin loppusi-
joituslaitoksen luvitus ja muutokset ydinvoimapolitiikassa synnyttävät uusia ti-
lanteita, joita ei aiemmin ole osattu ottaa huomioon. Pelkästään loppusijoitus-
laitoksen käyttöajaksi on arvioitu yli sata vuotta (Kari ym. 2010, 12–14). Myös 
toimijakentässä voi tapahtua merkittäviä muutoksia, kuten uuden ydinvoimayh-
tiön perustaminen Suomessa osoittaa. Fennovoiman ydinjätehuollon järjestämi-
nen on nostanutkin esiin Suomen ydinjätepolitiikan valtasuhteet. (Kojo, 2010a; 
Kojo & Oksa, 2014a.)

Seuraavaksi esittelen lyhyesti väitöskirjan artikkelit ja perustelut niiden valin-
noille. Artikkeleita on yhteensä yhdeksän, joista viisi on yhteisartikkeleita. Ar-
tikkelit on järjestetty osakokonaisuuksien mukaisesti siten, että politiikasta ede-
tään toteutuksen kautta paikalliseen toimintaan ja reaktioihin ja jälkiarviointiin. 
Järjestystä voi myös luonnehtia etenemiseksi yleisemmästä yksityiskohtaisempaan 
ja kansalliselta tasolta paikalliselle tasolle. Ensimmäinen tutkimuksellinen osa-
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kokonaisuus, politiikka (policy), käsittää Suomen ydinvoima- ja ydinjätepolitii-
kan sekä ydinjätteen loppusijoituslaitoksen paikanvalintastrategian analysoinnin. 
Osakokonaisuus sisältää kaksi artikkelia. YTT Tapio Litmasen kanssa kirjoitettu 
artikkeli ”Not excluding nuclear power: the dynamics and stability of nuclear po-
wer policy arrangements in Finland” (Litmanen & Kojo, 2011) käsittelee Suomen 
ydinvoimapolitiikan muutoksia vuosina 1986–2010. Artikkeli auttaa kontekstu-
alisoimaan vuosikymmeniä pitkän paikanvalintaprosessin laajempiin kehityskul-
kuihin, missä ydinvoimapolitiikka ja erityisesti kamppailu viidennestä ydinvoi-
malasta olivat tärkeitä taustatekijöitä. Ydinvoimapolitiikan analysointi paljastaa 
Suomen energiapolitiikan vahvat koalitiot, joiden päätökset ovat osaltaan vaikut-
taneet myös ydinjätepolitiikan linjauksiin. Osakokonaisuuden toisena artikkelina 
on “The Strategy of Site Selection for the Spent Nuclear Fuel Repository in Finland” 
(Kojo, 2009a), joka keskittyy Suomen ydinjätepolitiikan ja paikanvalintastrategi-
an muutoksien analysointiin 1980-luvun alkuvuosista Eurajoen valintaan sijoi-
tuspaikaksi vuosituhannen alussa. Artikkelissa tarkastelen politiikan ja strategian 
muutosten vaikutuksia Eurajoen päätöksentekoon.

Toinen tutkimuksellinen osakokonaisuus keskittyy toimeenpanoon. Tämä 
osakokonaisuus, kuten edellinenkin, ovat saaneet vaikutteita poliittisen tyylin 
taustalla olevasta policy analyysi -kirjallisuudesta, jossa päätöksenteon vaiheita 
on jaoteltu. Osakokonaisuudet vastaavat tarpeeseen erottaa ydinjätepolitiikkaa 
koskeva päätöksenteko toisaalta yhtiön toiminnasta ja toisaalta kunnallisesta pää-
töksenteosta. Samalla osakokonaisuudet rajaavat tutkimustehtävää kansallisen tai 
yksittäisen sektorin tyylin analysointia kapeammalle alalle. Näin poliittisen tyy-
lin teorioissa esitettyjä kansallisen ja sektorin tason analyysejä (esim. Richardson, 
1982; Rüdig, 1988) on sovellettu tämän väitöstutkimuksen tarpeita vastaaviksi. 
Toimeenpano-osakokonaisuus koostuu kahdesta artikkelista, joissa molemmis-
sa Posiva Oy:n toiminta on keskeisessä roolissa. YTL Pekka Hokkasen kans-
sa kirjoitetussa artikkelissa ”YVA-menettely ympäristökonfliktin hallintakeinona: 
kansalaisosallistuminen ydinjätteen loppusijoitushankkeessa” (Kojo & Hokkanen, 
2004) tarkastellaan verkostoanalyysin näkökulmasta kansalaisosallistumista YVA-
menettelyssä ympäristökonfliktin hallintakeinona. Artikkelissa huomio kohdis-
tuu erityisesti siihen, miten Posiva, viranomaiset (KTM ja STUK) ja kansalaiset 
käyttävät YVAa ympäristökonfliktin hallinnassa. Artikkeli on synteesi lukuisista 
aiemmista julkaisuista ja työraporteista, jotka Pekka Hokkanen ja minä kirjoitim-
me vuosituhannen taitteessa (ks. Rasilainen, 2002, 249, 252–253). Loppusijoi-
tuslaitoksen YVA-menettely oli sittemmin esimerkkihankkeena myös Hokkasen 
väitöskirjassa (Hokkanen, 2007). YVA-menettely osana paikanvalintaprosessi on 
tärkeä vaihe myös lähestymistavan muutosten tarkastelun kannalta, sillä YVA-me-
nettely oli ensimmäinen erillinen menettely, jonka yksi nimenomainen tavoite oli 
lisätä kansalaisosallistumista kyseisessä hankkeessa. Toimeenpano-osakokonaisuu-
den toinen artikkeli on ”Lahjomattomien haukansilmien valvonnassa. Ydinjätteen 
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loppusijoitushankkeen hyväksyttävyyden rakentaminen Posiva Oy:n tiedotusmateri-
aalissa” (Kojo, 2002a). Kun yhteisartikkeli (Kojo & Hokkanen, 2004) keskittyi 
antamaan kokonaiskuvan kansalaisosallistumisesta YVA-menettelyssä, niin Posiva 
Oy:n tiedotusmateriaalin analysointi on perusteltua, jotta yhtiön toiminnasta saa-
daan myös pitkittäisanalyysi. Pitkittäisanalyysia tukee myös lisensiaatintutkimuk-
seni (Kojo, 2005a), jossa analysoin TVO:n ja Posivan toimintatapojen muutoksia 
vuosina 1986–1999. Toimenpanon osalta Posivan paikallisviestinnän analysoin-
ti on tärkeää, koska muun muassa yksittäiset yleisötilaisuudet kokosivat lopulta 
hyvin pienen ja ilmeisen valikoituneen yleisön loppusijoituspaikaksi ehdolla ol-
leissa kunnissa (Kojo, 2002a, 38–39; Hokkanen 2007, 170–180). Posiva tutkii 
-tiedotuslehti ja YVA-tiedotteet, joita yhtiö jakoi suorajakeluna ja paikallislehtien 
liitteenä kaikissa neljässä tutkimuskunnassaan 1990-luvun lopulla, olivat vain osa 
yhtiön viestintä- ja mainontakeinoista22 (Kojo, 2002a, 38–40). Tiedotteet ovat 
kuitenkin hedelmällinen tutkimuskohde, koska niiden jutuista voidaan tulkita 
miten yhtiö määritteli itsensä, hankkeensa ja kansalaisosallistumisen. Viestinnän 
avulla yhtiö rakensi suhdettaan paikallisyhteisöön. Tulee myös huomata, että 
joukkotiedotusvälineissä käytyä ydinjätekeskustelua on tutkittu erikseen (Rait-
tila, 2001). 

Väitöskirjan kolmannessa osakokonaisuudessa kokoavana tekijänä ovat paikal-
linen toiminta ja reaktiot. Osakokonaisuus sisältää kolme artikkelia. Kaksi niistä 
”Ydinjätekamppailu Kuhmossa: Romuvaara-liike poliittisen tyylin näkökulmasta” 
(Kojo & Suominen, 1999) ja ”Ei voimalla, vaan taidolla. Kansalaisliikkeen po-
liittinen tyyli ydinjätekamppailussa” (Kojo, 1999a) käsittelevät kuhmolaisen Ro-
muvaara-liikkeen toimintaa. Edellinen artikkeleista on kirjoitettu YTM Petteri 
Suomisen kanssa ja siinä sovelletaan poliittisen tyylin analyysia pitkänaikavälin 
toimintatyylin muutoksen havaitsemiseen. Jälkimmäinen puolestaan keskittyy 
yksittäiseen tapahtumaan ja siten tilannesidonnaiseen tyylin analyysiin. Romu-
vaara-liike oli yksi loppusijoitusta vastustaneista paikallisista toimintaryhmistä. 
Toimijakohtainen poliittisen tyylin analyysi osoittaa, että paikallisten ryhmien 
toimintatyyleissä oli eroja ja että tyylit myös muuttuivat (Kojo, 2002b; 2005a; 
2005b).

Toisenlaisen esimerkin paikallisista reaktioista ydinjätteen loppusijoitukseen 
antaa Eurajoen kunta. Artikkelissa ”Kompensaatiot teknologiahankkeen tientasoit-
tajana” (Kojo, 2007) tarkastelun keskipisteessä on Eurajoen kunnan, TVO:n ja 
Posivan välisten suhteiden kehittyminen 1990-luvulla. Vaikka analysoitu asiakir-
ja-aineisto ei paljasta epävirallisia henkilösuhteita, niin kompensaationeuvottelui-
den analysoiminen nostaa esiin poliittisiin tyyleihin liittyvän yhteiskunnallisen 
normiristiriidan. Toisaalta puheiden tasolla ja osin käytännössäkin useat toimijat 

22 Nikula ym. (2012, 246–255) esittelevät Posivan viestintä- ja mainontakeinoja.
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pyrkivät edistämään kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia, mutta 
toisaalta nojauduttiin edustukselliseen päätöksentekoon ja ”kovia asioita” sovittiin 
pienen piirin suljetuissa neuvotteluissa poissa julkisuuden välittömästä valokeilas-
ta. Kompensaationeuvotteluja analysoidaan myös artikkelissa (Kojo, 2009a; ks. 
myös Kojo, 2008; Kojo & Richardson, 2009; 2012a), joka sisällytetty politiikka 
-osakokonaisuuteen. 

Työn neljäs osakokonaisuus, jälkiarviointi, keskittyy Eurajoen ja sen naapuri-
kuntien asukkaiden mielipiteiden analysointiin paikanvalinnan jälkeisenä aikana. 
Aineistona on vuonna 2008 tehty postikysely (ks. Kari, Kojo & Litmanen, 2010). 
Osio koostuu kahdesta YTM Mika Karin ja YTT Tapio Litmasen kanssa kirjoite-
tusta yhteisartikkelista: “The rationality of acceptance in a nuclear community: ana-
lyzing residents’ opinions on the expansion of the SNF repository in the municipality of 
Eurajoki, Finland” (Litmanen, Kojo & Kari, 2010) ja “Nuclear community consid-
ering threats and benefits of final disposal. Local opinions regarding the spent nuclear 
fuel repository in Finland” (Kojo, Kari, & Litmanen, 2012). Arviointi paikanva-
linnan jälkeen on ainakin kolmella tapaa kiinnostava. Ensinnäkin se antaa ajal-
lisen etäisyyden myötä mahdollisuuden arvioida teoreettisten käsitteiden valossa 
kunnan rationaliteettia loppusijoituskysymyksessä. Toiseksi Posivan omistajat 
hakivat vuosina 2008–2009 periaatepäätöksiä uusien ydinvoimalaitosyksikköjen 
rakentamiseksi, jolloin myös Posiva haki periaatepäätöstä loppusijoituslaitoksen 
laajentamiseksi. Miten kuntalaiset suhtautuvat laitoksen laajennukseen ja sen vai-
kutuksiin? Kolmanneksi, Suomeen perustettu uusi ydinvoimayhtiö Fennovoima 
Oy, joka sai myönteisen periaatepäätöksen uuden ydinvoimalaitosyksikön raken-
tamiseksi, haluaisi myös loppusijoittaa käytetyn ydinpolttoaineen Olkiluotoon 
(Kojo & Oksa, 2014a). Siten kuntalaiset joutuvat arvioimaan suhtautumistaan 
myös uuteen toimijaan, jonka kanssa kunnassa jo entuudestaan toimivat TVO ja 
Posiva eivät ole halunneet tehdä yhteistyötä.

1.5   Aikaisempi ydinjäteongelmaa koskeva yhteiskuntatieteellinen  
 tutkimus

Yhteiskuntatieteellinen ydinjätetutkimus voidaan nähdä yhtenä jatkumona ja si-
vuhaarana yhteiskuntatieteellisessä energiatutkimuksessa, joka kehittyi Suomessa 
1970-, 1980- ja 1990-luvuilla. Yhteiskuntatieteellisen energiatutkimuksen synty 
on ajoitettu 1970-luvun tutkimuksiin vesivoimahankkeiden sosiaalisista ulottu-
vuuksista (Sairinen, 1991, 117–119; Vehmas, 1995, 168). Sairinen (1991, 119) 
luonnehtii yhteiskuntatieteellisen energiatutkimuksen syntymistä erilaisten aja-
tus-, arvo- ja tutkimusmaailmojen (teknis-taloudellisen ja yhteiskunnallisen) koh-
taamisena, jossa ristiriidat ovat luonnollinen osa prosessia. Yhteiskuntatieteellinen 
energiatutkimus tai energiasosiologia on puolestaan yksi toisen ympäristötieteen 
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tutkimusala. Toisella ympäristötieteellä tarkoitetaan tutkimusalaa, joka tarkaste-
lee yhteiskunnan ja luonnon vuorovaikutusta kulttuurisessa yhteydessään. Toisen 
ympäristötieteen ansiona on nähty kulttuurin muutoksen ja muuttamisen näkö-
alan tuominen ympäristöajatteluun. Ensimmäinen ympäristötiede viittaa puoles-
taan luonnontieteellis-tekniseen ympäristötutkimukseen. (Massa, 1998, 7.)

Ilmo Massa (1998, 8) kertoo, kuinka hän perehtyi suomalaiseen energiatutki-
mukseen 1980-luvun alussa ja huomasi sen erittäin kapeaksi ja teknokraattisek-
si. Vuonna 1982 ilmestyneellä Energia, kulttuuri ja tulevaisuus -teoksella (Massa, 
1982) haluttiinkin antaa parempi kokonaiskuva. Massan toimittama teos kokosi 
ensimmäistä kertaa yhteen yhteiskuntatieteellisen energiatutkimuksen tekijät Suo-
messa. Teos toimi suunnannäyttäjänä suosiota kasvattavalle tutkimusaihepiirille. 
Sairinen (1991, 118–119) ja Massa (1998, 9) toteavat, kuinka kauppa- ja teolli-
suusministeriö ja Imatran Voimakin rahoittivat tutkimusteemaa etenkin 1980-lu-
vun jälkipuoliskolla. Tulokset eivät kuitenkaan tyydyttäneet rahoittajia, jotka 
ilmeisesti kokivat tutkimussuuntauksen liian radikaaliksi. KTM:n energiaosasto 
karsi kovalla kädellä yhteiskuntatieteellisen energiatutkimuksen tarvetta koskevan 
kartoituksen (Nurmela ym., 1989) tuloksena ehdotettuja tutkimusaiheita. Niis-
tä jäi jäljelle vain kotitalouksien energian kulutuksen tutkimus. (Vehmas, 1995, 
168.) Massa (1998, 9) peräänkuuluttaakin energiakäytön yhteiskunnallisten ja 
kulttuuristen kytkentöjen tutkimusta, sillä ”Suomen ja maailman energiatalous 
on yhtä kestämättömällä perustalla kuin 1970-luvun alun öljykriisinkin aikoihin. 
Syvällistä keskustelua vaihtoehdoista ei vain haluta käydä.” Myös Sairinen (1991, 
119) näki uhkana yhteiskunnallisen energiatutkimuksen liiallisen kaventumisen 
ja kohdentumisen yksinomaan kuluttajia koskevaksi tutkimukseksi. 

Yhteiskuntatieteellisen energiatutkimuksen tarve kiteytettiin Nurmelan ym. 
(1989, 1) raportin lähtökohdissa siihen, että ”energiapoliittisessa päätöksenteossa 
huomioon ottavien tekijöiden määrä on moninkertaistunut ja laadullisesti täysin 
muuttunut verrattuna vajaan kahden vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen”. Edel-
leen raportissa todettiin, että energiapolitiikan ongelmat eivät rajaudu kysymyk-
siksi markoista ja kilowattitunneista, vaan ”ongelmien ratkaisu edellyttää aiempaa 
kokonaisvaltaisempaa, monitieteellisempää ja pidemmälle tulevaisuuteen ulottuvaa 
energiahuollon ja yhteiskunnallisten ja poliittisten kytkentöjen selvittämistä”. Tältä 
osin viitattiin myös YK:n Yhteinen tulevaisuutemme -raporttiin.

Paldanius ja Sairinen (1989, 1), jotka olivat kirjoittamassa myös Nurmelan 
raporttia, puolestaan toteavat, että energiapolitiikan ongelmat ovat kärjistyneet, 
mistä esimerkkeinä olivat ympäristöongelmat (ilmastomuutokset, ydinvoiman 
riskit, metsätuhot) ja energian saannin epävarmuustekijät. Energiakeskustelussa 
oli kyse paitsi ympäristökysymyksistä niin myös energiahuollon yhteiskunnal-
lisista vaikutuksista ja energiapoliittisen päätöksenteon demokraattisuudesta. 
Ongelmien taustalla he näkivät suomalaisen teknologiapolitiikan päätöksenteon 
käytännön yhteiskunnallisine lähtöoletuksineen. He kritisoivat, että energiapää-
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tökset ovat rakentuneet sektorikohtaisten teknisten ja taloudellisten osatarkaste-
lujen varaan, minkä voi tulkita viittaavan teknokraattiseen tyyliin. Myös Malaska, 
Kantola ja Kasanen (1989, 7) kysyivät, ”millä tavalla markkinataloudellinen ja 
teknokraattinen päätöksenteko saadaan energia-asioissakin paremmin vastuulliseksi 
demokraattisille prosesseille ja maailmanyhteisön nykyisille ja tuleville sukupolville”. 
Kritiikki kohdistui energiapoliittiseen toimintatapaan.

Paldaniuksen ja Sairisen (1989, 1) mukaan suomalaisessa energiapolitiikassa 
hankevaihtoehdot olivat olleet suppeita, eikä energiahuollon kokonaiskehityksen 
vaihtoehtoja oltu juurikaan käsitelty. Edelleen he kritisoivat, että energiahuol-
to on nähty epäyhteiskunnallisena. Siksi energiahuollon ja muun yhteiskunnan 
vuoro vaikutussuhteiden ja muutosdynamiikan tarkastelu on ollut olematonta. 
Raportissaan he esittivätkin kokonaisvaltaisemman viitekehyksen energiahuollon 
ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen tarkastelua varten.

Yhteiskunnallisesta energiatutkimuksesta voi hahmottaa erilaisia suuntauksia 
esimerkiksi tutkimuksen aihepiirin mukaan (ks. Sairinen, 1991, 118). Tampe-
reen yliopistossa yhteiskuntatieteellinen energiatutkimus kohdistui 1980-luvulla 
erityisesti energiapolitiikan tutkimukseen kuten esimerkiksi puolueiden energia-
näkemyksiin (Karjalainen, 1987), ydinvoima-argumentaatioon (Sänkiaho & 
Rantala, 1987) ja energiapolitiikan päätöksentekoon ja määräytymiseen (Ruos-
tetsaari, 1986; 1989). Vaikka kysymys ydinvoiman rakentamisesta oli voimak-
kaasti läsnä yhteiskuntatieteellisessä energiapolitiikan tutkimuksessa kuin myös 
yhteiskuntatieteellisessä energiatutkimuksessa yleisemmin niin ydinjätekysymys 
ei eriytynyt vielä 1980-luvulla ydinvoimakysymyksestä.

Ydinjätekysymykseen on kiinnitetty enemmän huomiota yhteiskuntatieteiden 
näkökulmasta Suomessa 1990-luvun puolivälistä lähtien, mikä on kansainvälises-
ti tarkasteltuna verraten myöhäinen alkamisajankohta. Alan suomalaisena uran-
uurtajana voidaan pitää YTT Tapio Litmasta, joka on tutkinut ydinjätekysymystä 
jo neljällä vuosikymmenellä. Aihepiirin ensimmäinen suomalainen bibliografia 
julkaistiin 1990-luvun lopulla, kun Litmanen ja Kaunismaa (1999) kartoittivat 
alan tutkimusta käymällä läpi eri tahojen tutkimuskirjallisuuden keskeisiä näkö-
kulmia ja tuloksia. Sittemmin alan suomalaista yhteiskuntatieteellistä tutkimusta 
koskeva kartoitus on päivitetty (Nurmi, Kojo & Litmanen, 2012, 41–53).

Yhteiskuntatieteellisen ydinjätetutkimuksen tarve nostetaan aika-ajoin esille 
myös ydinenergia-alan selvityksissä (ks. esim. TEM, 2014a, 20; TEM, 2014b), 
mutta toisaalta nykyistä marginaalista roolia kuvaa hyvin se, että työ- ja elinkei-
noministeriön (TEM, 2012c) julkaisema Kansallisen ydinenergia-alan osaamis-
työryhmän raportti ei sisältänyt Jyväskylän yliopiston esittelyn kohdalla lainkaan 
yliopiston yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Myöskään Tampereen yliopistoa ja 
siellä tehtyä tutkimusta ei mainittu raportissa. KYT-ohjelmien vuosittaisesta noin 
1,7 miljoonan euron rahoituksesta yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen osuus on 
ollut muutaman prosentin luokkaa.
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Kansainvälisesti tarkasteltuna Solomon, Andrén ja Stranberg (2010) esittävät 
typologian yhteiskuntatieteellisestä ydinjätetutkimuksesta viimeisimmän kolmen 
vuosikymmenen ajalta. Heidän artikkelinsa esittää hyvin sen, kuinka tutkimus-
kohteet ovat muuttuneet vuosien saatossa. Solomon, Andrén ja Stranberg (2010) 
erottelevat kolme pääperiodia, jotka ovat seuraavat:

1) 1970-luvun puolivälistä 1980-luvun alkupuolelle; ydinjätteen institutio-
naaliset ulottuvuudet,

2) 1980-luvun alusta 1990-luvun puoliväliin; riskitutkimus, leimaantuminen 
(stigma) ja paikalliset sijoituskonfliktit,

3) 1990-luvun puolivälistä eteenpäin; kansalaisosallistuminen, poliittiset sys-
teemit ja kansainväliset ratkaisut.

Ensimmäisellä ajanjaksolla 1970-luvun puolivälistä 1980-luvun alkupuolelle asti 
yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohteena olivat ydinjätteen institutionaaliset 
ulottuvuudet. Yhteiskuntatieteellistä ydinjätetutkimusta tehtiin tuolloin Suomes-
sa vielä hyvin vähän, mutta kansainvälisen trendin piirteet on silti havaittavissa 
suomalaisistakin tutkimuksista ja raporteista. Ydinvoiman käyttöönotto Suomes-
sa (1979, 86–96) -raportti tarkasteli ydinjätteitä oikeudellisesta ja lainsäädännön 
näkökulmasta. Samoin Raumolinin (1983) raportissa Voimayhtiöiden ydinjäte-
toimikunnalle tarkasteltiin eri valtioiden ydinjätehuollon yleistilannetta, lainsää-
däntöä, määräyksiä ja kustannusarvioita. Päähuomio oli taloudellisissa seikoissa. 
Ruostetsaari (1986, 156–157) kiinnitti huomiota ydinjätepolitiikan institutio-
naalisten puitteiden kehittymiseen Suomessa, vaikka Ruostetsaaren tutkimuksen 
pääpainopiste oli yleisemmin energiapolitiikassa. Myös ydinvoiman puolesta ja 
vastaan esitettyjen argumenttien tutkimuksessa ydinjätekysymys huomioitiin, 
mutta kysymys ei ollut selvästikään tuolloin keskeinen (Sänkiaho & Rantala, 
1987).

Toisella ajanjaksolla 1980-luvun alusta 1990-luvun puoliväliin asti yhteis-
kuntatieteelliselle ydinjätetutkimukselle oli tyypillistä keskittyminen riskitutki-
mukseen (risk perception), negatiivisiin ensivaikutelmiin ja luottamukseen. Tällä 
ajanjaksolla huomio kiinnittyi erityisesti sijoituskonflikteihin. Suomessa yhteis-
kuntatieteellinen ydinjätetutkimus tarkasteli pitkälti samoja kysymyksiä kuin 
muualla, joskin vasta hieman myöhemmin 1990-luvun puolivälissä ja heti sen 
jälkeen.

Tapio Litmanen tarkasteli vuonna 1994 valmistuneessa lisensiaatintutkimuk-
sessaan paikallisia ydinjätekonflikteja Suomessa sosiaalisen konstruktivismin nä-
kökulmasta (Litmanen, 1994a). Hän oli kiinnostunut jo sosiologian pro gradu 
-tutkielmassaan ydinjätekiistoista (Litmanen, 1990). Sittemmin Litmanen julkai-
si useampia artikkeleita paikallisista kiistoista (esim. Litmanen, 1994b; 1996a; 
1996b; 1999) ja vertaili Suomen ja Ruotsin tilannetta yhdessä Rolf Lidskogin 
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kanssa (Lidskog & Litmanen, 1997). Paikallisten sijoituskonfliktien analyysi oli 
myös osa Litmasen väitöskirjaa (Litmanen, 2001), jonka fokus oli tosin laveam-
min ydinteknologiaa vastustavissa protesteissa.

Suomessa yhteiskuntatieteellisen ydinjätetutkimuksen asema koheni selväs-
ti tällä ajanjaksolla. Keskeisenä selityksenä on yhteiskuntatieteiden ottaminen 
mukaan julkishallinnon rahoittamaan ydinjätetutkimusohjelmaan23. Emeritus-
professori Olavi Borg, joka oli aikoinaan myös IVO:n hallintoneuvoston jäsen, 
valaisee ministeriön ja yliopistomaailman välisiä keskusteluja, joiden pohjalta yh-
teiskuntatieteet tulivat osaksi ydinjätetutkimusohjelmaa. Tämä voidaan nähdä jat-
kumona yhteiskuntatieteelliselle energiapolitiikan tutkimukselle Suomessa, missä 
Borg on myös ollut taustavaikuttajana. (Borg, 1999; 2010, 223–229; Sandberg, 
1999b, 234–236; Nikula ym., 2012, 219.) Vuonna 1994 käynnistynyt JYT2-
tutkimusohjelma, joka kattoi vuodet 1994–1996, sisälsi VTT Yhdyskuntateknii-
kan ja Jyväskylän yliopiston sosiologian yksikön tekemänä yhteiskuntatieteellistä 
tutkimusta, kun edellä mainitut toimijat toteuttivat joulukuussa 1996 silloisissa 
kandidaattikunnissa (Eurajoki, Kuhmo ja Äänekoski) asukaskyselyn. Kyselyssä 
kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä loppusijoituslaitoksen mahdollisista ympä-
ristövaikutuksista kuin myös tiedon tarpeista ja tiedonvälityksestä (Harmaajärvi, 
Litmanen & Kaunismaa, 1998). Jo tätä ennen – marras-joulukuussa 1994 – Jy-
väskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen tutkija Osmo Kurki toteutti kyse-
lytutkimuksen Eurajoella, Kuhmossa ja Äänekoskella TVO:n rahoituksella. Ky-
sely keskittyi ydinjätteen loppusijoituksen liittyvään viestintään ja informaation 
vastaanottoon nimenomaan viestin vastaanottajan näkökulmasta (Kurki, 1995, 
5). Kyselyn tavoitteena oli ydinjäteviestinnän kehittäminen (Nikula ym., 2012, 
241). Myös Litmanen hyödynsi aineistoa väitöskirjatyössään analysoidessaan ris-
kien havainnointia kulttuurisesta näkökulmasta (Litmanen, 1999).

Kolmannella ajanjaksolla 1990-luvun puolivälistä eteenpäin tutkimusagendal-
le nousi uudestaan vertaileva tutkimus. Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavaa 
on esimerkiksi eri valtioiden lainsäädännön vertailu ydinteknologiasektorilla tie-
donsaannin ja osallistumisen näkökulmasta (Paterson, Dawson & Borg Barthet, 
2006) kuin myös institutionaalisten järjestelyiden24 näkökulmasta (NWTRB, 
2009; 2011). Ajanjaksolle on Solomonin, Andrénin ja Stranbergin (2010, 29) 
mukaan ominaista tutkimuksen kohdistuminen ydinjätehuollon poliittiseen 
pattitilanteeseen, jossa ainoat edistysaskeleet otettiin Suomessa ja Ruotsissa. 
Ydinjäteongelman ratkaisemiseksi esitettiin kaksikohtainen vastaus. Ensinnäkin 

23 JYT-tutkimusohjelmakausia rahoittivat kauppa- ja teollisuusministeriö ja Säteilyturvakeskus (Rasi-
lainen, 2002; TEM, 2012c, 72–74).

24 Tarkasteltuja ulottuvuuksia olivat ydinjätehuollon lainsäädäntö, toimeenpano-organisaatio, valvon-
ta, rahoitus, loppusijoituslaitoksen luvitusta koskevat säädökset ja asetukset, loppusijoituslaitoksen 
kehittämisen vaatima hyväksyminen ja vuorovaikutus paikallisen tason kanssa.
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tutkimuksissa korostettiin sitä, että on tärkeä kiinnittää huomiota paikalliseen 
mielipiteeseen. Toiseksi suositeltiin siirtymistä suljetuista päätöksentekoproses-
seista avoimiin prosesseihin. Kolmannen ajanjakson tutkimuksissa osallistuminen 
ja deliberaatio ovatkin olleet hyvin keskeisessä asemassa. Aihepiiristä on syntynyt 
pelkästään Ruotsissa ja Suomessa useampia väitöskirjoja, joissa kansalaisosallistu-
mista ja mielipiteen muodostumista on tarkasteltu julkisuuden hallinnan, vallan, 
politiikkaverkoston, demokratian ja asiantuntijuuden näkökulmista (Eriksson, 
2003; Sjölander, 2004; Hokkanen, 2007; Johansson, 2008; Wärnbäck, 2012). 
Yleisemmällä tasolla on myös pohdittu sitä, onko ydinjätekysymyksen ja erityises-
ti siihen liittyvän riskiviestinnän ympärille muodostunut uusi episteeminen yhtei-
sö, joka sisältää myös yhteiskuntatieteellisen näkökulman (Stauffacher & Moser, 
2010).

Kansalaisosallistumisen korostaminen asiantuntijuuden rinnalla on synnyttä-
nyt myös kritiikkiä, jossa relativistisen, jopa tieteen vastaisen näkökulman, on 
nähty voimistuneen liikaa (Baverstock & Ball, 2005; Ball, 2006). Onkin huo-
mautettu, että kansalaisosallistuminen ei saa lisätä riskejä, esimerkiksi loppusi-
joituksen turvallisuudessa, riittävän asiantuntemuksen puuttumisen takia (Krütli 
ym., 2010, 870). Osallistuvan käänteen vaikutusta luottamuksen ja legitimaation 
synnyttämisessä on myös arvioitu kriittisesti (Petts, 2008; Sundqvist & Elam, 
2010; Cotton, 2014, 16–19).

Yhtenä uutena trendinä yhteiskuntatieteellisessä ydinjätetutkimuksessa voi-
daan pitää tieteen ja teknologian tutkimuksen näkökulmaa (Sundqvist, 2002; 
Durant, 2007; Bergmans ym., 2008), jonka vaikutteet näkyvät jo alan suomalai-
sessakin tutkimuksessa (Litmanen, Kojo & Nurmi, 2013; Kojo & Oksa, 2014b; 
Litmanen, Kari, Vesalainen & Kojo, 2014).

Suomessa yhteiskuntatieteellisen ydinjätetutkimuksen rahoitus kasvoi 1990-lu-
vun lopussa (Rasilainen, 2002, 225–232), ja tutkimusta tehtiin useasta aihepiiris-
tä. Vuonna 1997 käynnistyneen JYT2001-tutkimusohjelman (1997–2001) myötä 
yhdeksi tutkimuskohteeksi valikoitui kansalaisosallistumisen käytännön järjeste-
lyt kunnissa (Eurajoki, Kuhmo, Loviisa ja Äänekoski), jotka Posiva oli valinnut 
kallioperätutkimusten kohteeksi. Aihepiirin suhteen suomalainen tutkimus oli 
hyvin ajan hermolla, vaikka ainakin nuorempien tutkijoiden kansainväliset yhtey-
det olivat vähäiset. Erityishuomion sai Posivan vuosina 1997–1999 toteuttama 
YVA-menettely, jonka vaiheita raportoitiin hyvinkin yksityiskohtaisesti. Sittem-
min Pekka Hokkanen väitteli aiheenaan kansalaisosallistuminen YVAssa. Hok-
kasen (2007) väitöskirja kokosi ja tiivisti lukuisat Posivan loppusijoitushankkeen 
YVA-menettelyä käsitelleet työraportit yhdeksi kattavaksi esitykseksi politiikka-
verkoston ja arviointitutkimuksen näkökulmasta. JYT2001-tutkimusohjelmassa 
tarkasteltiin myös Suomen ydinjätepolitiikan muotoutumista (Suominen 1999), 
kunnallista päätöksentekoa (Ponnikas, 1998; 1999a; 1999b; 2000) ja paikallisten 
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loppusijoitusta vastustaneiden ryhmien toimintaa (esim. Suominen, 1998; Kojo 
& Suominen, 1999; Kojo, 2001a; Kojo, 2005a).

JYT2001-ohjelman puitteissa luotiin myös kokonaisnäkemystä Suomessa 
1990-luvulla tehdystä yhteiskuntatieteellisestä ydinjätetutkimusta (Litmanen & 
Kaunismaa, 1999) ja sen vaikuttavuudesta päätöksentekoon (Litmanen & Heik-
ka, 2002; Litmanen, 2008b). Eritoten jälkimmäistä aihetta voi pitää kansainvä-
lisestikin ainutlaatuisena ja tärkeänä tutkimusaiheena ydinjätepolitiikan saralla, 
koska useimmissa maissa päätökset ovat edelleen tekemättä. Lisäksi ohjelmassa 
analysoitiin, miten ydinjätteistä puhuttiin suomalaisissa joukkoviestimissä vuosi-
na 1999–2001 (Raittila, 2001). 

Yhteiskuntatieteellisen ydinjätetutkimuksen julkishallinnollinen rahoitus 
loppui JYT2001-ohjelman päättymisen myötä. Alan yhteiskuntatieteellistä tut-
kimusta rahoitettiin seuraavan kerran vasta vuonna 2008 KYT2010-tutkimus-
ohjelmassa25. Huomion arvoista on se, että rahoitettu tutkimus kohdistui jälleen 
loppusijoituspaikan lähiympäristön asukkaiden mielipiteiden kartoittamiseen 
(Kari, Kojo & Litmanen, 2010). Myös 1990-luvun lopussa sovellettua yleisötilai-
suuksien havainnointia ja puheenvuorojen sisällön analyysia käytettiin uudestaan 
(Nurmi, Kojo & Litmanen, 2009). Näin muodostui arvokasta tietoa vertailutut-
kimuksen pohjaksi.

Tärkeä lisä Suomen ydinjätepolitiikan yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle 
on ollut myös muu akateeminen tutkimus, joka ei ollut julkisten ydinjätehuol-
to-ohjelmien rahoituksen piirissä. Määrällisesti tällainen akateeminen tutkimus 
on jäänyt kuitenkin vähäiseksi.26 Esimerkiksi Lehtosen vertailevat tutkimukset, 
joissa on analysoitu ydinjätehuollon deliberatiivisyyttä ja palautettavuutta, ovat 
nostaneet esiin Suomen ydinjätepolitiikan ominaispiirteitä kansainväliselle lu-
kijakunnalle (Lehtonen, 2010a; 2010b). Yli-Kauhaluoma ja Hänninen (2014) 
ovat puolestaan analysoineet ydinjäteyhtiön paikallisviestintää ja sitä, miten yhtiö 
pyrkii vaikuttamaan paikallisten asukkaiden käsityksiin loppusijoituslaitoksesta.

Mielenkiintoinen ero yhteiskuntatieteellisessä ydinjätetutkimuksessa Suomen 
ja Ruotsin välillä on ns. dialogiprojektien täydellinen puuttuminen Suomesta. 
Deliberatiivisen demokratian kokeiluja ei tosin oltu muutoinkaan toteutettu Suo-
messa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puoliväliin mennessä (Herne & 
Setälä, 2005, 176). Sittemmin uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen oli 

25 Kansallisen ydinjätetutkimusohjelman (KYT) ensimmäinen vaihe kattoi vuodet 2002–2005, toinen 
vaihe (KYT2010) vuodet 2006–2010, kolmas (KYT2014) vuodet 2011–2014 ja neljäs (KYT2018) 
tulee kattamaan vuodet 2015–2018. KYT-ohjelma rahoitetaan valtion ydinjätehuoltorahastoon 
perustetusta Ydinjätetutkimusrahastosta. Rahaston varat kerätään ydinjätehuoltovelvollisten vuosit-
taista maksuista. Taustalla on ydinenergialain muutos vuonna 2004, millä haluttiin taata ydinturval-
lisuutta koskevan julkisen tutkimuksen rahoitus (Rasilainen, 2006, 9–10).

26 Mika Kari viimeistelee Jyväskylän yliopistossa osin tutkijakoulurahoituksella yhteiskuntatieteellisen 
ydinjätetutkimuksen piiriin lukeutuvaa väitöskirjaansa.
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deliberatiivisen kokeilun aiheena (Setälä, Grönlund & Herne, 2010; Grönlund, 
Setälä & Herne, 2010). 

Ruotsissa jo 1990-luvun alkupuolella käynnistyneissä dialogiprojekteissa kan-
didaattikunnilla ja niiden palkkaamilla konsulteilla oli viranomaisten ohella kes-
keinen rooli (Elam, Soneryd & Sundqvist, 2010). Suomessa ydinjätehuoltoon 
liittyvien osallistumisjärjestelyiden parissa työskennelleet konsultit27 ovat olleet 
ydinjäteyhtiön palkkaamia. Yksi selitys erolle on tutkimusrahoituksen puuttumi-
nen suomalaisilta kunnilta. Niiden osallistuminen yhteiskuntatieteelliseen tutki-
muksen piiriin järjestettiin JYT2001-tutkimusohjelmassa yhteistyöryhmä (YTR) 
2:n puitteissa. Toisin sanoen kuntien valitsemilla edustajilla oli mahdollisuus 
osallistua rahoitetun yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ohjaukseen erillisessä 
työryhmässä (Rasilainen, 2002, 14–16). Kuntien taholta esitettiin tutkimusai-
heeksi muun muassa loppusijoituksen vaikutus kunnan imagoon (Kankaanpää, 
Haapavaara & Lampinen, 1999). Kunnilla ei ollut kuitenkaan tarjolla vastaavan-
kaltaista rahoituskanavaa kuten Ruotsissa, jossa kunnat tai järjestöt ovat voineet 
hakea ydinjäterahastosta rahoitusta itsenäisesti toteutettaville tiedotus- ja tutki-
mushankkeille. Ilmeisesti suomalainen keskustelu- ja päätöksentekokulttuurikin 
poikkesi sen verran ruotsalaisesta kulttuurista, että Suomessa kunnilla ei ollut 
kovin suurta innostustakaan käynnistää tai edes itse osallistua omaehtoisiin vuo-
rovaikutusprosesseihin.

Kansainvälisesti alan tutkimusta tarkasteltaessa tulee huomioida useat 
 governance ja riskikommunikaatio -aihepiirin tutkimus- ja koordinointihank-
keet, joita on rahoitettu Euratomin puiteohjelmista (SOU, 2014, 64–67).28 
2000-luvulla alan tutkimushankkeisiin ovat osallistuneet Suomesta ainakin Po-
siva Oy, Diskurssi Oy, Tampereen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto. Kansainväli-
set hankkeet ovat osaltaan lisänneet alan suomalaisten tutkijoiden verkottumista. 
2010-luvulle tultaessa Euroopan unionin puiteohjelman hankkeilta on edellytetty 
panostusta implementointiin, toimeenpanoa tukevaan tutkimukseen, mistä voi-
nee muodostua uusi rajapyykki tutkimusajanjaksojen ja -teemojen erittelyssä. 
Implementointi on ollut vieras elementti suomalaisessa yhteiskuntatieteellises-

27 Esimerkiksi Diskurssi Oy osallistui Posivan YVA-menettelyn yleisötilaisuuksien suunnitteluun ja 
toteutukseen 1990-luvun lopulla. Sittemmin Diskurssi osallistui myös RISCOM II -tutkimusohjel-
maan, jonka aiheena oli vuorovaikutuksen suunnittelu ydinjätehuollossa (Leskinen & Turtiainen, 
2002).

28 Näitä ovat muun muassa RISCOM II, COVAM, CIP (COWAM in Practice), Riskbridge, 
OBRA (European obseravatory for long-term governance on radioactive waste management) 
ja  ARGONA (Arenas for Risk Governance). Euroopan unionin 7. puiteohjelman rahoituksella 
käynnistyi kaksi uutta kolmivuotista (2011–13) ohjelmaa IPPA (Implementing Public Participa-
tion  Approaches in Radioactive Waste Disposal) ja InSOTEC (International Socio-Technical 
Challenges for  Implementing Geological Disposal). Olen itse osallistunut tutkijana ARGONA-, 
IPPA- ja  InSOTEC-projekteihin ja saanut niistä tutkimusrahoitusta. Tätä kirjoittaessa on avoinna 
 Horizon2020-tutkimusohjelman hakuja.
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sä ydinjätetutkimuksessa. Tutkimus on ollut tässä suhteessa etäisyyttä ottavaa ja 
taaksepäin katsovaa, eikä viranomaisten, teollisuuden, kuntien ja muiden sidos-
ryhmien välisiä kehityshankkeita ole syntynyt. Tutkijoiden roolia kohtaan – niin 
ydinjäteyhtiön kuin kansalaisliikkeen taholta – esitetty kritiikki lienee yksi selitys 
tilanteeseen (Vira, 2006; Rosenberg, 1999). Yhteiskuntatieteiden roolia hyväk-
syttävyyden rakentamisessa on pohdittu, ja vaara ”apupojan” rooliin joutumisesta 
on tiedostettu (Litmanen, Kojo & Hokkanen, 1999, 295–298). Tätä on pohdittu 
yleisemminkin.  Yhteiskuntatieteellisen energiatutkimuksen suuntauksen, jossa 
kartoitetaan kansalaisten energiapoliittisia mielipiteitä, huonona puolena on näh-
ty se, että tietoa saatetaan käyttää vain välineenä yhteiskunnan sopeuttamiseen 
uuden energiatekniikan luomiin olosuhteisiin (Massa, 1998, 124). Yhteiskunta-
tieteelliseen ydinjätetutkimukseen kohdistuukin osin ristiriitaisia odotuksia, kun 
tutkimuksen pitäisi olla samanaikaisesti käyttökelpoista ja tieteellistä (toisin sa-
noen vastata tilaajan tarpeisiin), muttei akateemista (Litmanen & Heikka, 2002). 
Solomon, Andrén ja Strandberg (2010, 3) linjaavat, että raja yhteiskuntatieteiden 
ja yhteiskuntainsinöröinnin välillä pysyy kirkkaampana, kun ydinjätehuollon toi-
meenpanoa koskevat suositukset ovat yleisellä tasolla.
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2 Teoreettiset lähtökohdat ja ongelmat

2.1 Poliittisen tyylin asema politiikan tutkimuksessa

Poliittinen tyyli asemoituu politiikan tutkimuksessa jälkibehavioraaliseen val-
lankumoukseen. Berndtson (1994, 66–67) kuvaa kuinka politiikan tutkimuk-
sen behavioraalinen tutkimus suhteellisen yhtenäisenä tieteenalana hajosi muun 
muassa yhteiskunnallisen liikehdinnän myötä 1960-luvulla. Keskustelu politiikan 
tutkimuksen luonteesta synnytti uusia suuntauksia, joita alettiin nimittää koo-
tusti termillä jälkibehavioraalinen vallankumous. Käsite pitää kuitenkin sisällään 
erilaisia, jopa toisilleen ristiriitaisia tutkimussuuntauksia. Ristiriitaisuudet heijas-
tuvat myös tavoissa, joilla poliittinen tyyli on ymmärretty ja sovellettu. Palaan 
ristiriitaisuuksiin myöhemmin tässä luvussa.

Jälkibehavioraalisen vallankumouksen yhteisenä tekijänä on nähty luonnon-
tieteellisen tutkimusotteen vastustaminen politiikan tutkimuksessa. Behavio-
ristisessa tutkimuksessa pyrittiin yhdistämään säännönmukaisuudet loogisiksi 
kokonaisuuksiksi ja siten muodostamaan teorioita, joilla pyrittiin selittämään ja 
jopa ennustamaan poliittisia ilmiöitä (Berdtson, 1994, 60). Jälkibehavioraalisista 
suuntauksista keskeisimmät ovat poliittinen filosofia, yhteiskuntakriittinen tut-
kimus ja ns. policy-analyysi. Berndtsonin (1994, 71) mukaan edellä mainituista 
kolmesta suuntauksesta policy-analyysi on poikennut vähiten behavioralismista. 
Policy-analyysin edustajat voivat käyttää samoja tutkimusmenetelmiä kuin beha-
vioralistit, mutta he eivät usko behavioralistien tapaan muuttumattomien sään-
nönmukaisuuksien olemassa oloon. Berndtson näkee erona myös kiinnostuksen 
julkisen vallan toimenpiteiden tutkimiseen. Policy-analyysin Berndtson määritte-
lee Thomas Dyeen (1976) viittaamalla tutkimukseksi, joka suuntautuu poliittis-
ten päätösten syntymisen ja niiden yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimiseen. 
Koska policy-analyysissa huomio on kiinnitetty politiikan, hallinnon ja talouden 
välisiin suhteisiin, on suuntausta nimitetty myös poliittis-hallinnolliseksi lähesty-
mistavaksi. 

Parsonsin (1995, 184–192) mukaan argumentti poliittisten agendojen lä-
henemisestä liberaalidemokraattisissa järjestelmissä korostaa sitä, että tarvitaan 
yleisempiä malleja ja teorioita, jotka kattavat laajemman kokonaisuuden selitettä-
essä poliittisia prosesseja. Universaalisuus on nostettu esille myös ydinjätehuoltoa 
koskevissa vertailuissa. Esimerkiksi Bergmans ym. (2008, 23) toteavat, että hei-
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dän teoreettinen lähestymistapansa auttaa tunnistamaan erilaiset, mutta yhtäai-
kaiset kehystämismallit (framing patterns) ja niiden kehittymisen ajan kuluessa. 
Huolimatta valtioiden kulttuurisista, taloudellisista, poliittisista ja muista eroista 
Bergmans ym. toteavat, että ydinteknologia, ja erityisesti radioaktiivinen jäte, on 
kehystetty universaalisten mallien mukaan. 

Bergmansin ym. (2008, 22–23; myös Landström & Bergmans, 2012) tutki-
mus on esimerkki siitä, miten tietyistä eroista huolimatta kansallisen tason ver-
tailussa on havaittavissa yhtäläisyyksiä. Myöskään Renn (2007, 78–79) ei pidä 
yhteisten nimittäjien etsimistä suurena ongelmana kulttuurisesta ja poliittisesta 
monimuotoisuudesta huolimatta. Keskeisenä syynä Renn pitää tieteen roolia, 
joka vaikuttaa sääntelyn käytäntöjen yhtenäistymiseen globalisoituvassa maail-
massa. Toisaalta esimerkiksi Berkhout (1991, 5) toteaa Saksan Liittotasavallan, 
Ruotsin ja Iso-Britannian ydinjätepolitiikkaa vertaillessaan, että ydinjätehuollon 
perusproblematiikka on sama, mutta politiikkaprosessit ja lähestymistavat ovat 
erilaisia. Tässä tutkimuksessa huomio on yhden valtion loppusijoitusprosessin 
analysoinnissa, mutta edellä mainitut havainnot tarjoavat mahdollisuuden suh-
teuttaa ja tarkastella tämän tutkimuksen tuloksia alan yleisemmän kehityksen 
valossa.

Erilaisista keskitason malleista ei Parsonsin mukaan ole pulaa. Päinvastoin nii-
tä on tarjolla jopa hämmentävän laaja valikoima. Parsons (1995, 182, 184) nos-
taa esiin neljä keskeistä teoreettista lähestymistapaa, joita hän pitää esimerkkeinä 
uusista lähestymistavoista analysoitaessa poliittista agendaa ja politiikan (policy1) 
muotoutumista (ks. public policy teorian kehittelystä John 2003). Lähestymista-
vat ovat:

2

Verkostoihin ja yhteisöihin keskittyvässä lähestymistavassa huomio kiinnittyy po-
litiikan tekemisessä suhteisiin ja epäviralliseen puoleen. Politiikkavirroissa huo-
mio kiinnittyy siihen, kuinka toiset asiat saavat politiikan tekemisessä huomiota 
ja nousevat agendalle, kun taas toiset eivät. Kannatuskoalitio -lähestymistavassa 
politiikan alasysteemit muodostuvat kannatuskoalitioista, jotka voidaan erottaa 
toisista niiden uskomusten ja resurssien perusteella. Keskeisenä ajatuksena on, 

1 Palonen (2003, 175) määrittelee policyn seuraavasti: “a complex of inclusion and coordination of 
measures into a project unified with a name”.

2 Policy networks and communities, policy streams, advocacy coalitions and punctuated equilibrium 
(Parsons 1995, 184).



66 Matti Kojo

että politiikan määrittelyyn vaikuttaa koalition eliitti, eikä laajempi yhteiskun-
nallinen konteksti, kuten verkostoihin ja politiikkavirtoihin keskittyvissä lähes-
tymistavoissa. Katkaistussa tasapainotilassa ajatuksena on, että politiikkaprosessia 
luonnehtivat pitkät vakauden ajanjaksot, jotka katkeavat epävakauden ajanjaksoi-
hin, jolloin suuremmat muutokset ovat mahdollisia. (Parsons, 1995, 184–207.)

Mallien keskeinen piirre on kokonaisvaltaisuus, pyrkimys synteesiin. Parson-
sin mukaan (1995, 186–188) poliittisen tyylin käsite lukeutuu edellä mainituista 
lähestymistavoista politiikkaverkostojen ja yhteisöjen joukkoon. Näille lähesty-
mistavoille on ominaista keskittyminen politiikan tekemisen epämuodolliseen ja 
suhteisiin perustuvaan puoleen. Parsons kuvaa lyhyesti, kuinka verkoston käsite 
omaksuttiin yhteiskuntatieteisiin 1940- ja 1950-luvuilla ja politiikan tutkimuk-
seen 1970-luvulla. Parsonsin mukaan verkostokäsitteen viehätys policy -tut-
kimuksessa perustuu kahteen seikkaan. Ensinnäkin verkosto kääntää huomion 
politiikassa (policy) ihmisten ja organisaatioiden monimuotoiseen vuorovaiku-
tukseen, ja toiseksi se tarjoaa epämuodollisemman kuvan politiikan tosiasiallisesta 
tekemisestä. Verkostolähestymistapa tarjoaa metaforan kompleksisuudelle, joka 
sopii yhteen nyky-yhteiskunnan teknologisten ja sosiaalisten muutoksien kanssa. 
Lähestymistapa keskittyy muodollisten ja epämuodollisten kontaktien ja suhtei-
den toimintamalleihin, jotka muovaavat politiikan agendaa ja päätöksentekoa. 
Tällöin korostuu ero lähestymistapaan, joka ottaa huomioon vain vuorovaikutuk-
sen muodollisten organisaatioiden ja instituutioiden sisällä ja välillä. Lappalainen 
(2002, 22) nostaa saman asian esille kritisoimalla instituutiopainotteista lähes-
tymistapaa ”kyvyttömyydestä tai haluttomuudesta tunnistaa ja eritellä järjestelmän 
toimivuuteen ’sopimattomia’ poliittisen toiminnan muotoja”. Lappalainen (2002) 
kannustaakin tutkimukseen, jossa ”nimenomaan otetaan etäisyyttä politiikan käy-
tännöistä johdettuihin näkökulmiin ja käsitteisiin”.

Parsonsin mukaan politiikan epämuodollisen puolen huomioon ottaminen on 
erityisen tärkeää tutkittaessa yhteiskuntia, jotka ovat pluralistisia ja joissa on suuri 
määrä yrityksiä vaikuttaa politiikkaprosessiin (policy process), kuten tässä tutki-
muksessa tutkimuskohteena olevaan loppusijoituslaitoksen paikanvalintaproses-
siin. Siten Parsonsin mukaan verkostoanalyysi perustuu ideaan, jonka mukaan 
politiikka (policy) kehystyy suhteiden ja riippuvuuksien kontekstissa. Verkostokä-
sitteen heikkoutena Parsons näkee sen käytön ja tulkinnan monimuotoisuuden. 
(Parsons, 1995, 185.)

Verkostolähestymistavan yhtenä rönsynä syntyi myös poliittisen tyylin käsi-
te. Parsonsin (1995, 185–186) mukaan Richardson ja Jordan sovelsivat Heclon 
(1978) pohjalta issue networks -ajatusta analysoidessaan politiikan tekemistä. He 
havaitsivat, että Britannian politiikkakartalle on luonteenomaista fragmentoitu-
nut alasysteemien kokoelma. Richardson, Gustafsson ja Jordan (1982) kehitte-
livät sittemmin politiikkayhteisöjen ajatusta vertailevassa tutkimuksessa. Idea-
na oli, että eri maissa esiintyy toimintamallien – tyylien kuten Richardson ym. 
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(1982) niitä kutsuvat – vaihtelua politiikan muotoilussa ja päätöksenteossa. Sit-
temmin tyylin käsitettä on soveltanut muun muassa Vogel (1986; 2003) ja Rüdig 
(1988).  Policy analyysi -perinteestä eroavaa poliittisen tyylin tutkimusta edustavat 
 Hariman (1995) ja Lappalainen (2002) sekä Corner ja Pels (2003). Esimerkiksi 
Cornerin ja Pelsin (2003, 7) mukaan poliittinen tyyli (political style) kohdistuu 
postideologisiin elämäntapavalintoihin, jotka suosivat monivivahteisia, asiaspe-
sifejä ja henkilöön sidoksissa olevia poliittisen tunnistamisen ja osallistumisen 
muotoja.

Vaikka Hariman, Lappalainen sekä Corner ja Pels eivät jaa yhtenäistä käsitystä 
tyylin käsitteestä – Lappalainen (2002) esimerkiksi kritisoi Harimanin tyylin kä-
sitettä – niin katson, että yhteistä heidän tyylin tutkimuksen lähestymistavalleen 
on suuntautuminen politiikan julkisuuteen, medialisoitumiseen, retoriikkaan ja 
identiteettiin. Käsitteellisistä eroavaisuuksista huolimatta suuntausta voi kutsua 
toisen aallon poliittisen tyylin lähestymistavaksi erotuksena tiukemmin policy 
analyysissa kiinni olevasta ensimmäisestä aallosta, josta puolestaan on omaksuttu 
vaikutteita myös 2000-luvun governancekirjallisuuteen. Lappalainen (2002, 23) 
kytkee lähestymistavan kehittelyn osaksi politiikan tutkimuksen lingvististä tai 
retorista käännettä.

Richardsonin ym. (1982) mielenkiinto kohdistuu siihen, kehittyykö yhteis-
kunnissa vakiintuneita toimintatapoja (standard operating procedures). Richard-
sonin ja Jordanin vastauksensa on, että poliittiset toimijat pyrkivät usein kehittä-
mään vakiintuneita toimintatapoja ja siten yhteiskunnassa on pyrkimys kehittää 
standardoituja toimintatapoja poliittiselle agendalle saapuvien asioiden käytän-
nön hoitamiseksi. Ennalta suunniteltuja toimintatapoja tarvitaan asioiden proses-
soimiseksi ja edistämiseksi. Näistä toimintatavoista he käyttävät termiä käyttäyty-
mistyyli (behavioral policy style). Heidän mukaansa yhteiskunnan toimintatavat 
eivät kuitenkaan aina ole samanlaisia. Poikkeuksia tapahtuu aina, vaikka vallitseva 
tyyli (predominant style) voidaankin tunnistaa. Poliittisten trendien analysoin-
tia läntisessä Euroopassa vaikeuttaa systemaattisen ja luotettavan vertailutiedon 
puute. Kuitenkin heidän mukaansa voidaan väittää, että eurooppalaisista politiik-
kaprosesseista voidaan tunnistaa trendejä ja että näillä trendeillä voi olla tärkeitä 
seurauksia hallinnon kapasiteetille hallinnoida tai ratkaista yhteiskuntien komp-
leksisia ongelmia. (Richardson & Jordan, 1983, 248.) 

Richardsonin ym. (1982) muotoileman tyylin käsitteen on omaksunut muun 
muassa van Waarden, joka esittää sääntelytyylin (regulatory style) ja toimintapoli-
tiikkatyylin (policy style) käsitteet rinnakkaisina. Hänen mukaansa rutinoitunei-
ta toimintatapoja kehitetään ja kehittyy, koska politiikassa useat tekijät asettavat 
rajoitteita rationaalisuudelle. Näitä ovat muun muassa ajan vähyys, tiedon puute, 
preferenssien monitulkintaisuus ja kausaalisuhteiden puutteellinen ymmärtämi-
nen. van Waarden näkee tarpeen vähentää yhteiskunnallisen elämän monimutkai-
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suutta myös yksilötasolla syyksi rutiinin kehittämiselle. Rutinoituneilla menette-
lytavoilla yksilö estää ylikuormittumistaan, joka seuraisi tarpeesta tehdä jatkuvasti 
tietoisia valintoja. (van Waarden, 1995, 334.)

Myös Howlettin käyttämässä hallinnollisen tyylin (administrative style) kä-
sitteessä on pysyvyyttä ja jatkuvuutta, kun hän määrittelee tyylin verraten yh-
tenäisenä ja pitkäaikaisena joukkona poliittis-hallinnollisten suhteiden, normien 
ja menettelytapojen institutionalisoituneita malleja.3 Hän asemoi tyylin osaksi 
uusinstitutionaalista lähestymistapaa, jossa instituutioiden määritellään sisältävän 
muodollisten organisaatioiden lisäksi myös juridiset ja kulttuuriset säännöt, jotka 
vaikuttavat yksilöiden ja ryhmien strategioihin ja toimintaan. Institutionaalisen 
kontekstin katsotaan ainakin osin määräävän toimijoiden käyttäytymistä. (How-
lett, 2004, 15–16.)  Peled (2002, 218) puolestaan viittaa tyylin käsitteellä ai-
nutlaatuiseen, vaikka itse analyysissa pelkistää tyylit vain kahteen vaihtoehtoiseen 
hallinnon uudistustyyliin. Nämä ovat ylhäältä alas ja alhaalta ylös -tyylit. Siten 
Peledinkin tyylin käsite voidaan tulkita verraten pysyväksi.

Richardsonin ja Jordanin mukaan poliittisen tyylin (political style) käsitteellä 
on heuristista arvoa osoitettaessa keskeisiä kysymyksiä, jotka liittyvät hallinnon 
pyrkimysten tehokkuuteen ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia. Poliittinen tyy-
li on heidän vastauksensa vaatimukseen kääntää politiikan tutkimuksen huomio 
yksittäisistä päätöksistä päätöksentekojärjestelmiin (systems of decision making). 
Heidän mukaansa poliittiset tyylit voidaan nähdä erilaisina päätöksentekosystee-
meinä ja erilaisina toimintatapoina tehdä yhteiskunnallisia päätöksiä. On tärkeää 
paljastaa, kehittyykö yhteiskunnissa standardoituja toimintatapoja politiikan (po-
licy) tekemiseen ja toimeenpanoon. Useissa yhteiskunnissa kehittyy myös poli-
tiikkalinjauksia legitimoivia normeja, jotka usein heijastavat yhteiskunnan syvään 
juurtuneita arvoja. He myös huomauttavat, että normatiiviset arvot ja tosiasialli-
nen käyttäytyminen eivät aina ole yhteensopivia, vaan ne voivat poiketa toisistaan 
useista eri syistä. Lisäksi yhteiskunnan normatiiviset arvot voivat olla keskenään 
ristiriidassa. (Richardson & Jordan, 1983, 248.) Nähdäkseni esimerkiksi Suomen 
ydinjätepolitiikassa on korostettu rinnakkain sekä tehokkuutta, mikä on näkynyt 
muun muassa annetuissa aikatauluissa pysymisen tärkeytenä, että kansalaisten 
osallistumismahdollisuuksia, minkä taas tiedetään vaativan runsaasti aikaa.

Tyylin käsite on omaksuttu muillakin tieteenaloilla kuin politiikan tutkimuk-
sessa. Tyyliin on viitattu muun muassa tieteen ja teknologian tutkimuksessa (Ja-
mison, 1987; Rüdig, 1988), hallinnon/governance -tutkimuksessa (O’Riordan & 
Wynne, 1987; Howlett, 2000; 2003; 2004; Renn, 2007; 2008; Bergmans ym., 
2008), riskikommunikaation tutkimuksessa (Renn, 1989; Chess,4 2001) ja suun-

3 “a more or less consistent and long-term set of institutionalized patterns of politico- administrative 
relationships, norms, and procedures” (Howlett, 2004, 15).

4 Chess (2001, 180) viittaa lyhyesti johtamistyyleihin (styles of leadership).
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nittelun tutkimuksessa (Sager, 2001). Tyylin käsite viittaa esimerkiksi governance-
tutkimuksessa yhtenäiseen lähestymistapaan, joka muodostuu sääntöryppäästä 
(set of rules). Siten tyylin käsitettä käytetään luokittelun apuvälineenä vertailta-
essa hallinnon toimintatapoja eri maissa (Richardson, Jordan, & Kimber, 1978; 
O’Riordan & Wynne, 1987, 395–404; Renn, 1989; Gormley, 1998; Bergmans 
ym., 2008, 22, 25, 62, 64) tai yhden maan sisällä (Peled, 2002).

Parsons (1995, 188) pitää poliittisen tyylin lähestymistapaa tärkeänä apuna 
policy analyysissa, koska se tarjoaa yksinkertaisen, mutta tehokkaan kehyksen ver-
tailla politiikkayhteisöjä poliittisten järjestelmien sisällä ja välillä. Parsons kritisoi 
sitä, että lähestymistavan kyky selittää hallinnon toimintaa ja toiminnan vaiku-
tuksia ja tuloksia ei täysin vakuuta. Freeman (1985, 473–474) nostaa Richardso-
nin työstä esiin muun muassa käsitteellisen heikkouden, koska tyylissä ei tehdä 
eroa subjektiivisen ja objektiivisen tyylin välillä. Edellisellä Freeman viittaa toi-
mijan tavoittelemaan tyyliin ja jälkimmäisellä toteutuneeseen (exhibit) tyyliin. 
Käsitteellisen eron aiotun (intended) ja havaitun (perceived) tyylin välillä ovat 
esittäneet sittemmin myös Huitema ja van Snellenberg (1999, 81). Freeman 
(1985, 475) pitää tyylin tutkimisen operalisointiakin ongelmallisena. Ongelma 
kulminoituu aineistonhankinnassa, jossa vaarana on toisaalta liian laaja aineis-
to, jolloin ei välttämättä enää eroteta olennaista epäolennaisesta ja toisaalta liian 
suppea  aineisto, jolloin kokonaiskuva voi jäädä vajaaksi yksityiskohtien puuttu-
misen takia. Bovens, t’ Hart ja Peters (2001b, 647) puolestaan toteavat vertailu-
tutkimuksensa johtopäätöksissä, että vaikka tyylin käsite on intuitiivisesti hou-
kutteleva, se ei ole osoittautunut vahvaksi ja tehokkaaksi. He kritisoivat käsitettä 
erityisesti tehottomaksi maiden välisiä eroja osoitettaessa. van Waarden (1995, 
346) puolestaan toteaa, että juuri vertaileva ote auttaa tunnistamaan kansallisen 
tyylin. Kansalliseksi tyyliksi tunnistettu tyyli on yleisempi, laajalle levinneempi ja/
tai hallitsevampi. Hän kuitenkin katsoo, että tyylit voivat olla erilaisia sektoreiden 
välillä ja että aina löytyy poikkeuksia sääntöihin.

Rüdig huomauttaakin, että tyyli on yksi niistä lukuista yhteiskuntatieteen 
näennäisesti harmittomista käsitteistä, jotka näyttäisivät lupaavan selitysvoimaa, 
mutta jotka kuitenkin ovat jatkuvassa vaarassa tarkoittaa lähestulkoon mitä ta-
hansa eri henkilöille. Hän nostaa esiin kaksi tyyliin liitettyä merkitystä:

1) tyyli tapana tehdä jotain ja
2) tyyli laatuna, joka osoittaa että jotain on tehty huomiota herättävästi.

Tyyli tapana viittaa toimintamalleihin, joita voidaan havainnoida erilaisissa kon-
teksteissa. Tyyli laatuna puolestaan viittaa ainutlaatuiseen ominaisuuteen, jolloin 
yksittäiset tapaukset ovat huomiota herättäviä. (Rüdig, 1988, 391–392.) Lappa-
lainen (2005a, 40) nostaa myös esiin tyylin käsitteen kaksi käyttötapaa, jolloin 
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viitataan joko tavanomaisuuteen ja rutiiniin tai sitten erottautuvaan ja ainutlaa-
tuiseen.

Tyylillä on siten nähtävissä ainakin kaksi toisistaan selvästi eroavaa merkitys-
tä: tyyli tapana ja rutiinina, joka viittaa toistuvaan samankaltaisuuteen ja tyyli 
huomiota herättävänä ja ainutlaatuisena ominaisuutena. Edellä mainitulla merki-
tyksen valinnalla, jota voidaan korostaa puhumalla rutiineista käyttäytymisenä ja 
huomion herättämisestä toimintana, on olennainen vaikutus siihen, miten tyyli 
politiikan tutkimuksessa ymmärretään ja miten sitä tutkitaan (ks. Freeman, 1985; 
Lappalainen, 2002). Esimerkiksi Rüdig (1988, 395) huomauttaa, että Jamisonin 
(esim. 1987) käsitys tyylistä liittyy voimakkaasti huomiota herättämisen omi-
naisuuteen sen sijaan, että se liittyisi toimintamalleihin ja rutiineihin. Rüdigin 
mukaan tämä tekee tyylistä käsitteen, jota historian tutkija käyttäisi selittääkseen 
historiallisesti ainutlaatuisen tilanteen.

2.2 Keskeiset käsitteet – poliittisen tyylin kolme analyysitasoa

Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuskirjallisuudessa on esitetty kolmea erilaista ana-
lyysitasoa poliittisen tyylin tutkimiseen. Tasot voi nähdä myös erilaisina tyylin 
tutkimuksen lähestymistapoina. Taulukossa 3 tasot on esitelty lyhyesti sen mu-
kaan, mille poliittisen järjestelmän tasolle tyylianalyysi kohdistuu.

Taulukko 3. 
Teoreettiset lähestymistavat poliittisen tyylin analysointiin.

Taso

kansallinen

sektorikohtainen

toimijakohtainen

Politiikkakäsitys

rutiininomaista 
käyttäytymistä, kuvattavissa 
vallitsevalla tyylillä

toimintatapojen 
kehittyminen sektoreittain

ainutlaatuista erottumiseen 
pyrkivää toimintaa

Tavoite 

yleistettävyys, valtioiden 
välinen vertailu, vallitsevan 
kansallisen tyylin 
tunnistaminen

sektorikohtaisen (yli 
valtiorajojen tapahtuvan)  
toiminnan erityispiirteiden 
tunnistaminen

toimijakeskeisyys, 
tilannesidonnaisuus, 
muodon ja sisällön 
yhdistäminen, poliittinen 
arviointitaito

Ongelmat

poikkeusten ja 
sektorikohtaisten 
erityispiirteiden 
tunnistaminen

toimijoiden resurssien 
huomioon ottaminen, 
kyvyttömyys vastata 
kysymykseen miksi

ei ota huomioon 
rutiineita, uppoutuminen 
yksityiskohtiin
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Ensimmäisenä on kansallinen taso (Richardson ym., 1982; Richardson & Jordan, 
1983; Freeman, 1985; Vogel, 1986; Jamison, 1987; Renn, 1989; 2007; Howlett, 
2000; Bovens, ’t Hart & Peters, 2001b), toisena sektorikohtainen taso (Richard-
son ym., 1982; Freeman, 1985; Rüdig, 1988; Peled, 2002) ja kolmantena toimi-
jakohtainen taso (Huitema & van Snellenberg, 1999; Lappalainen, 2002; 2005a). 
Kaksi ensiksi mainittua tasoa (kansallinen ja sektorikohtainen) viittaavat tyyliin 
jonkin asian rutiininomaisena tekemisenä, vallitsevana käyttäytymistapana. Kol-
mas taso (toimijakohtainen) puolestaan viittaa tyyliin poliittisen toiminnan ai-
nutlaatuisuutena ja poikkeuksellisuutena, erottumisena. Esittelen lähestymis-
tapoja tarkemmin tasokohtaisesti seuraavissa kolmessa alaluvussa. Taulukossa 3 
käytetty kolmijako – kansallinen, sektorikohtainen ja toimijakohtainen – on esi-
tetty myös makro-, meso- ja mikrotasoon jaettuna (Huitema & van Snellenberg, 
1999, 79–81; Howlett, 2003, 477–478; 2004, 17–18).

2.2.1 Kansallinen taso

Richardson ym. (1982, 3) määrittelevät poliittisen tyylin yhteiskunnan vakiin-
tuneina toimintatapoina, jonka he katsovat kattavan sekä politiikkaohjelmien ja 
-linjausten tekemisen että niiden toimeenpanon. Poliittinen tyyli on vuorovaiku-
tusta 

(a) hallituksen ongelmien ratkaisuun keskittyvän asennoitumisen ja 
(b) hallituksen ja muiden toimijoiden välisen suhteen välillä.

Näiden ulottuvuuksien avulla Richardson ym. (1982, 12–13) muodostavat ne-
likentän poliittisen tyylin perustypologiasta (kuvio 1). Ennakoiva/aktiivinen 
– reaktiivinen -ulottuvuutta he pitävät toimivampana jaotteluperusteena kuin 
uppoutumista keskustelua siitä, onko hallituksen ongelmienratkaisun lähestymis-
tapa inkrementalistinen vai rationalistinen. Typologian toisessa ulottuvuudessa 
tarkastellaan hallituksen suhdetta eturyhmiin sen mukaan, onko suhde konsen-
sushakuinen vai kallistuuko hallitus enemmän määräämään päätöksiä eturyhmi-
en vastustuksesta huolimatta.

Kuviossa 1 hahmottuvat neljä peruspolitiikkatyyliä (policy style), joihin yh-
teiskunnat voidaan Richardson ym. mukaan luokitella. Kuvion oikeanpuoleiseen 
yläneljännekseen sijoittuvat yhteiskunnat, joissa korostetaan konsensusta hallin-
non ja intressiryhmien välisissä suhteissa ja reaktiivista ongelmien ratkaisutapaa. 
Vasemmanpuoleiseen yläneljännekseen sijoittuvat yhteiskunnat, joissa koroste-
taan myös konsensushakuista suhdetta, mutta reaktiivisen ongelmanratkaisun 
sijaan suositaan ennakoivaa ja aktiivista ongelmanratkaisua. Vasempaan alanel-
jännekseen sijoittuvissa yhteiskunnissa sovelletaan ennakoivaa ja aktiivista ongel-
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manratkaisua, mutta suhteessa intressiryhmiin hallinto on omaksunut määräävän 
asenteen päätöksenteossa. Viimeinen kategoria, kuvion 1 oikeanpuoleinen alanel-
jännes, kuvaa yhteiskuntia, joissa ongelmanratkaisu on reaktiivista ja hallinnon 
suhde muihin toimijoihin on määräävä. (Richardson ym. 1982; Richardson & 
Jordan, 1983, 252.)

O’Riordan ja Wynne (1987) esittelevät toisenlaisen kansallisen tason tyyli-
typologian vertaillessaan ympäristöriskien sääntelyä teollistuneissa talousmaissa. 
Heidän luokittelunsa pohjautuu tutkimukseen tieteellisen asiantuntemuksen 
käyttötyyleistä erilaisissa sääntelyn hallintajärjestelmissä (regulatory regimes). 
Kansallisen tyylin näkökulmaa on sovellettu juuri tiede- ja teknologiapolitiikkaa 
koskevissa tutkimuksissa (esim. Jamison, 1987; Rüdig, 1988), mutta myös ym-
päristöpolitiikassa (Vogel, 1986; 2003). Rüdigin (1988, 391) mukaan tyylin kä-
sitteellä voidaan yhdistää joitakin erilaisia teoreettisia kehyksiä, joita teknologia-
analyytikot ja public policy -tutkijat ovat käyttäneet. 

O’Riordanin ja Wynnen (1987, 389) mukaan riskien sääntely on osa kansal-
lista hallintotyyliä (national style of government). Siten he yhtyvät Richardsonin 
ym. (1982) näkemykseen, jonka mukaan on mahdollista tunnistaa kansallinen 
tyyli yhteiskunnan eri sektoreilla. Riskien sääntelyn he määrittelevät kokoelmaksi 
hallinnon instituutioita ja instrumentteja, jotka heijastavat vakiintuneita kansal-
lisia perinteitä ja tapoja. He näkevät, että kaikessa sääntelyssä on tietyt yleiset 

konsensussuhde

ennakoiva / aktiivinen 
ongelmanratkaisu

reaktiivinen
ongelmanratkaisu

määräävä suhde

Kuvio 1. 
Poliittisten tyylien typologia.

Lähde: Richardson ym., 1982, 13; ks. myös Parsons, 1995, 186.
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piirteet, jotka muovautuvat kansallisissa käytännöissä. Nämä yleiset piirteet ovat 
1) konsultaatio ainakin vaikutusten piirissä olevien avaintoimijoiden kanssa, 2) 
riippuvuus asiantuntijuudesta, 3) jonkin asteinen itsesääntely (self-policing) esi-
merkiksi hallinnon resurssien riittämättömyyden takia, mutta myös kollegiaalisen 
yhteistyön tunteen kehittämiseksi ja 4) riskien sääntelyn tekninen näkökulma. 
Keskeiset piirteet kuitenkin suodattuvat ja rakentuvat eri tavoin hallintotyyleissä 
(governing styles). Havainnollisuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi O’Riordan ja 
Wynne (1987, 395–404) esittävät neljä erilaista sääntelyn lähestymistapaa (tyy-
liä). Lähestymistavat ovat ideaalityyppejä, joista yksikään ei esiinny puhtaassa 
muodossa missään järjestelmässä. Niiden käyttökelpoisuuden he näkevät kuiten-
kin poliittisen kulttuurin rakenteellisten piirteiden kuvaamisessa ja kehikkona 
tunnistettaessa paikallisen tyylin elementtejä. Lähestymistavat ovat:

Edellä mainittu O’Riordanin ja Wynnen tyylitypologia on sittemmin inspiroinut 
myös jatkopohdintoja (Renn, 1989; 2007, 79–81; ks. myös Rennin kommentti-
puheenvuoro artikkelissa Löfstedt ja Vogel, 2001, 407–408). Renn mainitsee kes-
keisenä lähteenään edellä mainitun O’Riordanin ja Wynnen tutkimuksen, mutta 
luokittelulla on yhtäläisyyksiä myös Mary Douglasin ja Aaron Wildaskyn kult-
tuuriteorian neljään prototyyppiin (Löfstedt ja Vogel, 2001, 407). Renn (1989) 
esitti viisiluokkaisen5 jaottelun, mutta päätyi sittemmin neliluokkaiseen hallin-
nollisten tyylien (governmental style) jakoon. Tyylit, joita Renn (2008, 358–361) 
kutsuu myös lähestymistavoiksi, ovat:

Rennin mukaan hallintotyyli (governmental style) viittaa yleisiin toimintatapoi-
hin erilaisissa kansallisissa ympäristöissä O’Riordanin ja Wynnen (1987) tapaan 
Renn katsoo, että tyylit (policy-making styles) eivät esiinny puhtaassa muodossa 
missään maassa. Tyylejä voidaan kuitenkin hyödyntää, kun analysoidaan ja luon-

5 Adversial, bureaucratic, consensual, authoritative and corporatist approaches (Renn 1989, 
1305–1307).
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nehditaan politiikkalinjausten tekemisen erilaisia lähestymistapoja (Rennin kom-
menttipuheenvuoro artikkelissa Löfstedt ja Vogel, 2001, 409).

Richardson ym. (1982) tiedostavat, että poliittisen tyylin analysointiin on tar-
jolla paljon muitakin tekijöitä, mutta he haluavat pitäytyä kahdessa ensisijaisik-
si tekijöiksi kutsumissaan jaottelukriteereissä (ks. Kuvio 1). He viittaavat muun 
muassa Premforsiin (1981), jonka mukaan poliittisen prosessin (policy process) 
keskeisiä piirteitä ovat keskittämisen, avoimuuden ja deliberaation aste. Richard-
son ym. (1982) toiveena kuitenkin on, että ensisijaiset tekijät (ks. kuvio 1) voitai-
siin hyväksyä edes yleisellä tasolla minkä tahansa valtion poliittisen järjestelmän 
( policy system) keskeisiksi tekijöiksi. Toivetta selittää heidän tutkimustavoittee-
naan oleva yksinkertaisuus, jotta heuristinen arvo lisääntyisi vertailtaessa eri maita 
typologian avulla.

Kattava, kokoava kansallisten tyylien vertailu on myös Jamisonin (1987) ta-
voite.6 Jamisonin (1987, 146) mukaan kansallisen tason vertailu on usein rajattu 
vain tiettyyn komponenttiin, ja yleistävien johtopäätösten vetäminen on siivutet-
tu. Kansalliset erot on parhaimmillaankin nähty vain kategorisoinnin välineinä 
kuvailevissa tarkoituksissa. Rüdigin (1988, 395) tulkinnan mukaan Jamison kui-
tenkin pyrkii tunnistamaan kansallisia ominaisuuksia, jotka ovat erityisiä yhdellä 
tietyllä sektorilla. Rüdigin mielestä Jamisonin tyyli -käsite implisiittisesti ehdottaa 
rutiininomaista teknologian kehitystä riippumatta siitä, minkä tyyppisestä tekno-
logiasta on kyse.

Rennin voidaan myös tulkita tukevan Richardsonin ajattelua siltä osin, että 
vertailu kansallisella tasolla on mahdollista ja tavoiteltavaa. Riskien hallintapro-
sessien ja käsitteellisten lähestymistapojen moninaisuudesta on Rennin (2007, 
78–79) mukaan hyvä etsiä niiden perustana olevia periaatteita ja luokitella nii-
tä sen mukaisesti. Hän väittää, että yhteisen nimittäjän löytäminen ei ole niin 
haasteellinen tehtävä kuin kulttuurisen ja kansallisen moninaisuuden perusteella 
voisi ensi-istumalta olettaa. Keskeisenä syynä tähän on se, että kognitiiviset teki-
jät, jotka määräävät riskien havainnointia, ovat samankaltaisia kaikkialla maail-
massa. Lisäksi riskien hallintatyylit (risk management styles) (Renn, 2007, 79; 
alun perin Löfstedt & Vogel, 2001, 406–407) ovat yhä enemmän yhtenäistymäs-
sä globalisoituvassa maailmassa. Riskien hallinta perustuu Rennin mukaan syste-
maattiseen tietoon, juridisesti säädeltyihin menettelytapoihin ja yhteiskunnalli-
siin arvoihin. Lisäksi kansallinen kulttuuri, poliittiset traditiot ja yhteiskunnalliset 
normit vaikuttavat mekanismeihin ja instituutioihin, joilla tieto ja asiantuntemus 
integroidaan politiikka-areenalle (Renn, 2008, 358; Rennin kommenttipuheen-
vuoro artikkelissa Löfstedt ja Vogel, 2001, 406–407).

6 Jamison (1987) analysoi kolmea toisiinsa liittyvää tasoa: kansallisessa tiedekirjallisuudessa omak-
suttuja kielikuvia luonnosta, mitä hän kutsuu metafyysiseksi vinoumaksi, kansallisia tieteellisiä 
 intressejä ja institutionaalisia rakenteita.
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Myös Freeman nostaa voimakkaasti esiin ajatuksen toimintamallien yhtenäis-
tymisestä. Hän kuvaa kuinka politiikan tutkimus koki konvergenssiteorioiden 
johtopäätösten jälkeen pienimuotoisen kriisin. Johtopäätökset antoivat ymmär-
tää, että kansalliset rakenteet ja politiikat yhdenmukaistuvat. Kriisin seurauksena 
politiikan tutkimuksessa tiedonhankinta monipuolistui ja ymmärrys poliittisista 
muuttujista ja poliittisen järjestelmän vaikutuksesta politiikan lopputulokseen 
laajeni. Freeman kehottaakin keskittymään kysymyksiin, kuinka ja minkälaisis-
sa olosuhteissa poliittiset tekijät vaikuttavat poliittisiin ohjelmiin ja linjauksiin 
( public policies). Tutkimuksessa tulee hylätä ajattelutapa, jonka mukaan kansalli-
set tapaukset ovat ainutlaatuisia ja sopimattomia mihinkään teoreettisiin kehyk-
siin, kuin myös ajattelutapa, jonka mukaan väistämätön trendi johtaa ylikansalli-
seen lähenemiseen. (Freeman, 1985, 467–469.)

2.2.2 Sektorikohtainen taso

Rüdigin (1988, 394, 425) mukaan sektorikohtainen poliittisen tyylin käsite tarjo-
aa hedelmällisemmät lähtökohdat analyysille kuin ajatus yhdenmukaisesta kansal-
lisesta poliittisesta tyylistä, koska edellinen mahdollistaa rajautumisen yksittäisen 
teknologian kehitykseen7 ja tarkasteluun useilla tasoilla tapauskohtaisesti. Rüdig 
(1988, 392–394) huomauttaa kuinka Richardsonin ym. (1982) tyylin käsite koh-
taa useita ongelmia tutkittaessa teknologista kehitystä.8 Arvostelu kohdistuu en-
sinnäkin siihen, että vaikka Richardson ym. (1982) myöntävät, että tutkimuksen 
tuloksena ei selvästikään ole vain yhtä tyyliä yhdessä maassa, niin siitä huolimatta 
he ylläpitävät ajatusta vallitsevasta kansallisesta tyylistä (dominant national po-
licy style). Rüdig esittääkin monta kriittistä kysymystä tutkimuksen empiirisen 
toteuttamisen näkökulmasta: miten valitseva tyyli voidaan erottaa muista tyyleis-
tä? Missä olosuhteissa poikkeamat tapahtuvat? Kuinka vakaa vallitseva tyyli on ja 
kuinka siihen vaikuttavat hallituksen ja hallinnon muutokset ja kriisit? 

Kansallisen poliittisen tyylin käsitteen haastaa myös ajatus siitä, että on po-
liittisia tyylejä, jotka ovat kytköksissä tiettyyn politiikkasektoriin (policy sector). 
Rüdig muistuttaa, että on kehitetty useita käsitteitä kuvaamaan sektorikohtaisen 
politiikan tutkimuksen ominaisuuksia. Yhteisenä nimittäjänä ei välttämättä ole 
tyylin käsite, mutta näissä lähestymistavoissa pyritään tunnistamaan toimintata-
poja, jotka ovat tyypillisiä jollekin tietylle politiikkalohkon yksikölle (policy unit). 
Voidaan myös olettaa, että tietyllä politiikkasektorilla on omat poliittiset toimin-

7 Rüdig (1988) vertailee ei-teknisten tekijöiden vaikutusta ydinreaktoriteknologian kehittymiseen 
Yhdysvalloissa, Iso-Britanissa, Kanadassa, Ranskassa ja Länsi-Saksassa.

8 Rüdig (1988, 392) huomauttaa myös siitä, että Richardson ym. (1982) määrittelee kansallisen 
poliit tisen tyylin (national policy style) usealla tavalla.
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tatapansa yli kansallisten rajojen ja että tietyllä sektorillakin on useampia tyylejä 
kuin yksi, aivan kuten kansallisella tasolla.

Myös Freeman (1985) pitää sektorikohtaista lähestymistapaa perustellumpana 
kuin kansallista lähestymistapaa. Kansallinen tyylitypologia vaatisi jatkokehittä-
mistä, jotta se olisi riittävän hienovarainen erittelemään maiden välisiä eroja. Hän 
ei ole vakuuttunut, että hallinnolla olisi kestävä systemaattinen lähestymistapa 
ongelmien ratkaisuun kuten kansallisen tyylin käsite antaa ymmärtää. Freeman 
(1985, 478) arvioi, että jo yhdellä vaalikaudella saattaa tilannekohtaisista syistä 
esiintyä vähintään väliaikaisia muutoksia toimintatavoissa. Lisäksi pitkittäistutki-
mus osoittaisi selviä vaiheita, joiden aikana prosessit ovat muuttuneet. Freemanin 
(1985, 486) mukaan sektorikohtainen lähestymistapa ennustaa tyylin erilaistu-
mista yksittäisen maan eri sektoreiden välillä ja yhtenäistymistä eri maiden välillä 
tietyillä sektoreilla. Bergmans ym. (2008, 23) tutkimus antaakin viitteitä tyylin 
yhtenäisyydestä ydinteknologia-alalla, vaikka valtiokohtaisia erojakin on havaittu 
(ks. Berkhout, 1991, 228).

Howlett soveltaa tyylin käsitettä (implementation style) tutkiessaan Yhdysval-
tojen ja Kanadan ympäristöpolitiikan toimeenpanon lähentymis- ja eriytymiske-
hitystä (convergence vs. disconvergence). Tyylin kehittymisen tutkiminen tarjo-
aa hänen mukaansa hyvän todistusaineiston toimintapolitiikan dynamiikasta ja 
standardin, jolla voi arvioida toimintapolitiikan lähentymis- ja eriytymiskehitys-
tä. Jäljittelyn (emulation) hän näkee seurauksena sektoritason ylikansallisen eliitin 
verkostoitumisesta. Yksittäisissä valtioissa toimintapolitiikkaa dominoivat pienet 
ryhmät, joita yhdistää asiantuntemus ja tiedot tietyllä substanssialueella. Tästä on 
seurauksena jatkuva oppimisprosessi ja ideoiden ja kokemusten siirtyminen val-
tiosta toiseen. Howlett kuitenkin kysyy sitä, millaisia johtopäätöksiä oppimispro-
sesseista vedetään, johtaako jäljittely lähentymiseen ja millaiseen lähentymiseen. 
(Howlett, 2000, 307–308.)

Sektorikohtaista lähestymistapaa sovellettaessa ja lähentymiskehitystä pohdit-
taessa ydinjätepolitiikka on kiinnostava tutkimuskohde, koska ydinjätehuollon 
saralla on jo vertailtu eri valtioissa käytettyjä lähestymistapoja ja keinoja. Lisäk-
si erilaiset kansainväliset projektit tuottavat jatkuvasti ”lessons learned” ja ”best 
practise” -havaintoja ja tarjoavat toimijoille verkostoitumisfoorumeita.9 Projektit 
myös edesauttavat uuden episteemisen yhteisön syntymistä, johon Stauffacher ja 
Moser (2010) viittaavat. Vertailutietoa on siis saatavilla, vaikka vertailu ei aina 

9 Esimerkiksi CARL-hankkeessa toteutettiin vuosina 2006–2007  kattava vertailu Belgian, Slovenian, 
Ruotsin ja Iso-Britannian kesken (Bergmans ym., 2008; ks. myös NEA, 2004; NWTRB, 2011).  
Muita Euroopassa kuluneen kymmenen vuoden aikana toteutettuja ydinjätehuoltoa koskevia kan-
sainvälisiä tutkimushankkeita ovat RISCOM, COWAM, CIP, OBRA, ARGONA (ks. Andersson, 
2008, 54–56). Riskien hallinnan edistymistä Euroopassa eri osa-alueilla ovat tarkastelleet muun 
muassa Poumadère, Mays ja Arantes (2008).
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ole ollut hankkeiden keskeinen tavoite. Ydinjätehuoltoa koskevaa päätöksentekoa 
(style of decision-making) tutkittaessa on tunnistettu siirtyminen teknokraatti-
sesta tyylistä kohti osallistuvaa tyyliä (Bergmans ym., 2008, 22). Bergmans ym. 
(2008, 23) väittävätkin, että ydinteknologian ja erityisesti radioaktiivisen jätteen 
kehys konstruoituu yleisten toimintamallien mukaan maiden välisistä kulttuuris-
ta, taloudellisista ja poliittista eroista huolimatta. Bergmansin ym. havainto tukee 
Rüdigin ja Freemanin hahmottelemaa sektorikohtaista tyylin käsitettä erityisesti 
siinä mielessä, että tietty sektori tuottaa samankaltaisen toimintatavan eri maissa. 

Toisen esimerkin yhdellä sektorilla sovellettavista useista lähestymistavoista 
tarjoaa Raskin (2008) artikkeliväitöskirja, joka käsittelee asiantuntijuuden laa-
jentumista tieteen ja teknologian hallinnassa10. Tutkimus kohdistuu moderniin 
bioteknologiaan Suomessa. Hänen (2003) mukaansa alalla on erilaisia kansalais-
osallistumisen paradigmoja ja edelleen eri instituutioilla erilaisia profiileja osallis-
tamisessa. Rask katsoo paradigmojen luonnehtivan erilaisia hallinnon väliintulon 
rooleja, ja niihin sisältyy poikkeavia käsityksiä kansalaisten ja tieteen ja teknolo-
gian välisen suhteen keskeisistä ongelmista ja toimenpiteistä ongelmien ratkai-
semiseksi. Hän päättelee, että valistus ja taloudellinen paradigma ovat vallitsevia 
lähestymistapoja Suomessa, kun taas kriittinen paradigma on marginaalinen. Si-
ten bioteknologia on esimerkki siitä, miten yhdellä sektorilla on useita poliittisia 
tyylejä.

Freeman (1985, 490–491) ja Rüdig (1988, 393) näkevät kuitenkin ongelmia 
myös sektorikohtaisen poliittisen tyylin soveltamisessa. Avainkysymyksenä Rüdig 
pitää sitä, miten sektorikohtaisen analyysin yksiköt11 voidaan tunnistaa ja määri-
tellä. Toisaalta Freeman ja Rüdig eivät pidä aiempia yrityksiä jaotella politiikka-
lohkoja onnistuneina huonon empiirisen sovellettavuuden takia.12 Rüdig ei va-
kuutu Freemanin (1987, 491) vasta-argumenteistakaan, joiden mukaan jokaisella 
sektorilla on omat ongelmansa, omat rajoitteensa ja omat konfliktinsa. Myöskään 
sektoreiden pilkkominen pienempiin osakokonaisuuksiin ei hänen mukaansa 
ole vastaus analyysiyksikön määrittelyyn. Sen sijaan hän pitää lupaavana ajatusta 
hahmottaa yksikköjen (policy unit) eri tasot. Tässäkin edellytyksenä on se, että 
hahmottelun täytyy olla riittävän joustava, jotta se sallii kansallisista konteksteista 
aiheutuvat erot. Politiikkaverkoston (policy network) käsitteessä on potentiaalia, 
koska se tarjoaa yhden mahdollisen metodin tutkia verkoston toimijoita ja niiden 
suhteita vertailtaessa yksittäiseen teknologiaan liittyviä tyylejä. Verkostojen sisäi-
siin suhteisiin voivat vaikuttaa myös kulttuuriset pelisäännöt, jotka Rüdig näkee 

10 Raition (2008) väitöskirja konfliktien hallinnasta metsänhoitopolitiikassa tarjoaa toisen esimerk-
kisektorin Suomesta.

11 Rüdig (1988, 393) luettelee esimerkkikäsitteinä verkostot, yhteisöt, sektorit ja ala-sektorit.
12 Freeman (1985, 482–483) ja Rüdig (1988, 393) viittaavat Lowin distributive, constituent, regula-

tive ja re-distributive -jaotteluun.
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mahdollisuutena löytää yhtymäkohtia kansallisen ja sektorikohtaisen poliittisen 
tyylin lähestymistapojen välillä. (Rüdig, 1988, 394.) Pelisääntöjen käsite puoles-
taan avaa yhtymäkohdan policy style ja policy arrangement -lähestymistapojen13 
välille.

Rüdigin mukaan tyylin käsitteen myötä on kehittynyt joitakin mielenkiin-
toisia hypoteeseja, mutta myös vakavia ongelmia on noussut esille. Rüdig (1988, 
396, 425) huomauttaa kahdesta keskeisestä heikkoudesta poliittisen tyylin teori-
assa. Heikkoudet koskevat sekä kansallista että sektorikohtaista lähestymistapaa. 
Ensinnäkin, poliittinen tyyli ei ota riittävästi huomioon eroja toimijoiden resurs-
seissa, niiden vaikutusta vallitseviin toimintatapoihin kuin myöskään rutiineiden 
vaikutusta politiikan lopputulemaan. Juuri toimijoiden erilaisten resurssien huo-
mioonottamisen myötä Rüdig (1988, 396–397) arvioi, että tyyli yhdistyy parem-
min politiikan lopputulemaan, politiikan epäonnistumiseen tai menestykseen. 
Toiseksi poliittisen tyylin käsitteet (the national policy and sectoral policy style) 
eivät kykene yhdistämään tyylien menestystä ja onnistumista eroihin, joita on 
tiettyjen teknologisten ja poliittisten vaatimusten välillä. Hänen johtopäätöksensä 
on, että politiikkasektoriin perustuva lähestymistapa on lupaavampi kuin kansal-
linen lähestymistapa analysoitaessa teknologista kehitystä. Edellinen lähestymis-
tapa antaa mahdollisuuden analysoida yksittäistä teknologiaa pienimpänä ana-
lyysiyksikkönä. Se myös mahdollistaa yksittäisten tapausten analyysin eri tasoilla. 
(Rüdig, 1988, 394, 425.) 

2.2.3 Toimijakohtainen taso

Toimijakohtaisen tyylin analysoinnin kantavana ajatuksena on poliittinen arvioin-
ti, johon sekä Huitema ja van Snellenberg (1999) ja Lappalainen (2002; 2005a; 
2010) viittaavat. Huitema ja van Snellenberg (1999, 81, 94) hylkäävät ajatuksen, 
että tyylit muotoutuisivat kansallisella ja sektoritasolla ja että ne deterministisesti 
vaikuttaisivat toimintaan mikrotasolla. Sen sijaan he soveltavat Freemanin (1985) 
huomiota subjektiivisesta ja objektiivisesta tyylistä mikrotasolla, josta heidän mie-
lestään löytyvät toimijoiden tavoitteisiin ja tuloksiin vaikuttavat olosuhteet. Siten 
toimijoiden vuorovaikutus ja tyylit muotoutuvat mikrotasolla.

Huiteman ja van Snellenbergin (1999, 81) mukaan toimintaympäristö on 
niin monimutkainen, ettei sen haasteisiin voida vastata valmiilla ohjelmilla tai 
formaateilla. Siksi toimijat käyttävät harkintakykyään ja tilannetajuaan. Lappa-
lainen (2002, 110–111) ilmaisee saman asian viittaamalla ideologismiin, mitä 
hän pitää poliittisen arvioinnin vastakohtana. Ideologismiin, johonkin valmiiseen 

13 Policy arrangement -lähestymistapa perustuu neljän ulottuvuuden tarkasteluun, jotka ovat politiik-
kakoalitiot, pelisäännöt, politiikkadiskurssit ja resurssit (Arts, Leroy & van Tatenhove, 2006).



Ydinjätepolitiikan osallistava käänne 79

oppiin, tukeutuva toimija ei pysty huomioimaan yksittäisen tilanteen monimuo-
toisuutta ja ennustamattomuutta. Arviointiin perustuvan toiminnan tuloksena 
on sen sijaan pragmaattinen ja tilannekohtainen tyyli, mihin kaikilla ei kuiten-
kaan ole taitoa (Huitema & van Snellenberg, 1999, 95). Esimerkiksi Gormley 
(1998, 367–368) korostaa yksilön luonteen merkitystä tyyliä analysoitaessa. Hän 
pyrkii tarttumaan harkintakykyyn yksilön demograafisten ominaisuuksien, aikai-
semman kokemuksen ja nykyisten käsitysten avulla. 

Myös Lappalainen korostaa taidon ja intuition, toisin sanoen arvioinnin, mer-
kitystä poliittisessa toiminnassa. Arviointi onkin Lappalaisen politiikkakäsitykses-
sä keskeinen laatukriteeri. Politiikka on merkityksellistämistä, tilanteen arviointia 
ja siihen perustuvaa toimintaa ja toiminnan perustelemisen taitoa, ei rakenteel-
liseen asemavaltaan perustuvaa käyttäytymistä tai kulttuuristen konventioiden 
noudattamista. Arviointi ei perustu tietoon, vaikka tietoa käytetäänkin vakuut-
tamiskeinona. Tiedon politiikan Lappalainen näkee yhtenä poliittisena tyylinä. 
Arvioinnin korostaminen tekee politiikasta myös tilannesidonnaista, koska toi-
minta edellyttää kulloisenkin tilanteen erityisharkintaa ja ongelmien osoittamisen 
taitoa. (Lappalainen, 2005a, 65–67; Lappalainen, 2010, 73.)

Tilannesidonnaisuudesta seuraa myös rajoituksia. Lappalaisen (2005a, 65) 
mukaan arvioiva ”poliittinen toiminta on pienimuotoista politiikkaa, jonka kei-
not ja tavoitteet on selkeästi rajoitettu”. Vastakohtana hän näkee makrotason 
ideaaleihin perustuvan ideologistisen politiikan. Kuitenkin Lappalainen näkee 
toimintatyylin käsitteen ratkaisuksi myös kollektiivien konkreettisten toiminta-
tapojen analysoimiseksi, mistä hän mainitsee erikseen Ulrich Beckin tarkoittamat 
alapoliittiset toimijat. Näillä hän viittaa perinteisen poliittisen järjestelmän ul-
kopuolisiin toimijoihin, kansalaisaktivismiin ja erityisesti uusiin ja uusiutumaan 
pyrkiviin poliittisiin liikkeisiin. (Lappalainen, 2002, 21–22.)

Lappalaisen (2002, 14–15, 22; 2010, 72) hahmotteleman teoreettisen lähes-
tymistavan innoituksen lähde on väite kontingenssin ja ennustamattomuuden 
lisääntymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa 1990-luvun puolivälin jälkeen ja 
sitä myötä instituutiopainotteisen politiikan tutkimuksen lähestymistavan kyvyt-
tömyys tai haluttomuus tutkia poliittisen toiminnan uusia muotoja. Esimerkiksi 
yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimukseen Lappalainen (2002, 94–96) katsoo 
tyylin tutkimuksen soveltuvan hyvin, koska hän tulkitsee liikkeiden ”rakentei-
den” olevan hyvin fragmentoituneita. Fragmentoitumista aiheuttaa liikkeiden 
laaja poliittisten tavoitteiden ja keinojen kirjo. Liikkeet hän näkee polysentrisina, 
yksilöiden muodostamien verkostojen alati muuttuvina kudelmina, ei hierarkki-
sina rakenteina.

Tyylin käsitteen yhteydessä Lappalainen käyttää runsaasti erilaisia termejä, 
kuten muotosisältö (form with content), identiteetti, tropopolitiikka, politgeeni-
suus, tyyli-intensiivisyys ja tyylin infrastruktuuri. 
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Identiteetti on Lappalaiselle käsite, jonka avulla hän selkiyttää tyylin merki-
tystä ja paikkaa toiminnan tutkimuksessa. Identiteetti liittyy toimijoiden itsensä 
määrittelyyn kuin myös toiseuden tuottamiseen, siis poliittiseen erottautumiseen. 
Identiteetti ei kuitenkaan paljasta, miten ryhmä toimii ja tätä aukkoa Lappalainen 
paikkaa tyylin tutkimuksen lähestymistavalla. (Lappalainen, 2002, 19–21.)

Lappalaisen tyylitutkimuksen lähtökohtana on konkreettisen toiminnan 
muotosisältö, joka tarkoittaa omintakeista ja erottautuvaa muodon ja sisällön yh-
teensulauttamista. Sisältö viittaa siihen, mitä sanotaan ja muoto siihen, miten 
se sanotaan. Muotosisällön perustana on puolestaan toimijan esteettinen koke-
mus toiminnan tarkoituksesta ja ongelmallisuudesta. Muotosisällön rakentamista 
Lappalainen kutsuu toiminnan politgeenisuuden konstruoimiseksi ja tropopoli-
tiikaksi. Tropopoliittinen toiminta on tyylipitoista ja parhaimmillaan myös tyy-
litaitoista. Onnistunut, itsenäinen ja erottautuva muotosisältö nostaa poliittisen 
toiminnan tyyli-intensiteettiä. (Lappalainen, 2005a, 36–39.) Myös Peled (2002) 
viittaa tyylin ainutlaatuisuuteen, mutta tästä huolimatta hän tiivistää tyylit kah-
teen päävaihtoehtoon, alhaalta ylös ja ylhäältä alas -tyyleihin. Howlettin (2000, 
307) mukaan toimeenpanotyylissä (implementation style) yhdistyvät enemmän 
tai vähemmän koherentiksi kokonaisuudeksi toimintapolitiikan tavoitteet, sisältö 
ja keinot. Koherentissa kokonaisuudessa on siten jotain samaa kuin muotosisäl-
lössä, vaikka Howlett ei paneudu kokonaisuuden aukikerimiseen samalla yksityis-
kohtaisuudella kuin Lappalainen. Howlett ei myöskään korosta tyylin ainutlaa-
tuisuutta Lappalaisen tavoin.

Tyylin infrastruktuurilla Lappalainen (2002, 100) tarkoittaa eräänlaista pe-
rustyyliä, jolla poliittinen toimija pyrkii vakuuttamaan erilaisia yleisöjä. Tyylin 
infrastruktuuri viittaa toimijan hahmottamiin tyylin ”suuriin linjoihin” ei toi-
mintaan yksittäisissä tilanteissa. Siten tyylin infrastruktuuri on muuttuva, eikä 
toimintaa määrittävä tekijä, kuten ideologinen oppi. Tulkitsen, että Lappalaisen 
tarkoittamalla tyylin infrastruktuurilla on samankaltaisuutta Jasperin (1990, 21–
37) tyylin määritelmän kanssa. Jasper käyttää termiä policy style, jolla hän viit-
taa ryhmään toisiinsa liittyviä symboleita, kieltä, mielikuvia ja algoritmeja, joita 
voidaan käyttää tunnistamaan, analysoimaan ja ratkaisemaan yhteiskunnallisia 
ongelmia ja vakuuttamaan toisia oman ratkaisun paremmuudesta. Jasperin ta-
vassa ymmärtää tyyli yhdistyy retoriikka maailmankatsomukseen, uskomuksiin, 
joiden ansiosta keinot ja kieli ovat vakuuttavan tuntuisia. Ydinvoimapolitiikkaa 
analysoidessaan hän soveltaa kolmea induktiivisesti konstruoimaansa tyyliä, jotka 
samalla hahmottavat myös toimijaryhmiä. Ne ovat kustannus-hyödyn tavoitteli-
jat, teknologiaintoilijat ja moralistit (Jasper, 1990, 25–35). Nämä toimijaryhmät 
käyttävät retoriikkaa laaja-alaisemmin ja moninaisemmin kuin mitä heidän oman 
tyylinsä nimi suoraan antaa ymmärtää, mutta olennaista onkin ”suuren linjan” 
hahmottuminen, missä on mielestäni yhtymäkohta tyylin infrastruktuuriin sikäli 
kun Jasperin nimeämiä tyylejä ei ymmärretä ideologioina.
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Lappalaisen (2002, 184–192) muotoilema tyylitutkimuksen lähestymistapa 
poikkeaa selvästi kuviossa 1 esitetyistä kahdesta muusta lähestymistavasta. Vaikka 
Lappalainen ei suoraan viittaa esimerkiksi Richardsonin ym. (1982) tapaan ym-
märtää tyylin käsite, Lappalaisen Harimanin (1995) ja Maffesolin (1995) tyylin 
käsitteisiin suhtautumisen perusteella on tulkittavissa, että Richardsonin ajatus 
yleistämään pyrkivistä, vallitsevista kansallisista politiikkatyyleistä on ristiriidassa 
Lappalaisen käsityksen kanssa. Esimerkiksi Harimanille (1995, 4) tyyli on reper-
tuaari retorisia konventioita. Maffesolille (1995, 26) puolestaan tyyli on ”yleinen 
kehys, jonka puitteissa sosiaalinen elämä ilmenee määrätyllä hetkellä”. Maffesolin ja 
Harimanin lähestymistavat eivät Lappalaisen (2002, 105) mielestä yleisyytensä 
vuoksi sovi sellaisenaan politiikan erityisluonteen tutkimukseen. Tuleekin ym-
märtää, että siinä missä Lappalainen korostaa poliittisen toiminnan erityisyyttä 
ja tilannekohtaisuutta, niin Hariman ja Maffesoli hahmottavat käyttäytymistä 
kuvaavia kokonaisuuksia. Sektorikohtainen lähestymistapa on kansallisen tason 
tarkasteluun verrattuna jo askeleen lähempänä tilannekohtaisuutta, mutta sekään 
ei sellaisenaan vastaa Lappalaisen tarkoittamaa toimijalähtöistä ja tilannekohtaista 
poliittisen toiminnan tutkimusta. Lähestymistapoihin sisältyvissä politiikkakäsi-
tyksissä on siis huomattavia eroja, jotka vaikuttavat siihen, mihin tyylitutkimus 
kohdistuu ja miten aineistonhankinta rajautuu.

Lappalaisen toimijakohtaisen poliittisen tyylin analyysin ja arviointitaidon 
taustalla on näkemys suomalaisen kollektiivisen toiminnan mallin muutoksesta. 
Hän kuvaa, kuinka perinteiselle suomalaiselle kollektiiviselle toiminnalle on vuo-
sikymmenten ajan ollut ominaista kansan valistaminen. Pyrkimyksenä on ollut 
rationaalisen poliittisen käyttäytymisen opettaminen. Kollektiivisen toiminnan 
uskottavuus on punnittu tiedollisella pätevyydellä, ja toiminta on tyypillisesti 
omaksunut tietynlaisen organisaatiomuodon, yhdistykset. (Lappalainen, 2002, 
11.)

Lappalainen (2002, 30–57) näkee kuitenkin muutoksen merkkejä. Keskeistä 
on uskon rapistuminen perinteisiin poliittisiin auktoriteetteihin14 ja puolueiden 
legitimiteetin selvä heikkeneminen. Hän tulkitsee, että 1990-luvulla Suomessa 
tapahtui syvä poliittinen muutos, jonka seurauksena vallinnut politiikan ja po-
liittisen toiminnan ymmärrys kyseenalaistettiin. Vallinneen käsityksen mukaan 
politiikka oli yhteiskunnan sektori, jossa on vain tietty rajattu joukko toimijoita, 
kuten perinteiset puolueet, eduskunta ja hallitus.

Tätä muutosta analysoidessaan Lappalainen (2002, 15) asettaa tavoitteekseen 
”kehitellä poliittisen toiminnan ja sen muutoksen teoriaa sekä osoittaa empiiristen 

14 Luottamusta eri tietolähteisiin Suomessa ja muissa Euroopan maissa on ydinjätehuollon osalta ver-
taillut Drottz Sjöberg (2009, 57–58). Esimerkiksi Suomessa 46% vastaajista luotti tiedemiehiin, 
EU(27) keskiarvo oli 40%, kansalaisjärjestöihin Suomessa 25%, EU(27) 38%, kansalliseen hallituk-
seen Suomessa 18%, EU(27) 21% ja ydinvoimateollisuuteen Suomessa 18%, EU(27) 12%. Tiedot 
perustuvat vuoden 2008 Eurobarometriin.
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esimerkkien avulla, miten ja miksi poliittinen toiminta on konkreettisesti muuttu-
nut.” Lappalaisen (1999; 2002) keskeisenä kontribuutiona on tyylin käsitteen 
tuominen suomalaiseen politiikan tutkimuksen keskusteluun (ks. myös Soininen 
ja Turkka, 2008). Kuten Lappalainen toteaa, poliittisia toimintatyylejä on käsi-
telty suomalaisissa tutkimuksissa vain vähän. Kansainvälisen keskustelun osalta 
Lappalainen (2002; 2005a) viittaa muun muassa Robert Harimanin (1995), John 
Nelsonin (1998), John Dewey’n (1980) ja Hannah Arendtin (esim. 1958) teok-
siin, mutta ei kansainväliseen keskusteluun, jota on käyty policy style -käsitteestä.

2.3  Poliittisen tyylin soveltaminen

Tässä tutkimuksessa tarkoitan poliittisen tyylin analyysilla tutkimusotetta, jossa 
1) analysoidaan sekä toiminnan säännönmukaisuuksia että poikkeuksia, ja jossa 
2) toiminnan, sen aiheuttamien reaktioiden ja toimintakontekstin analysoinnin 
tavoitteena on ymmärtää poliittisen toiminnan muotoutumista. Tunnistamalla ja 
kokoamalla toiminnan keskeiset piirteet yhteen poliittisen tyylin analyysi auttaa 
kuvaamaan toimintaa ja siinä tapahtuneita keskeisiä muutoksia. Tiiviiden kuva-
usten avulla säännönmukaisuuksista voidaan esittää yleistäviä typologioita ja si-
ten kuvata toimijan tyylin infrastruktuuria ja siinä pitkällä aikavälillä tapahtuvia 
muutoksia. Typologioilla viittaan luvussa 1.1 esiteltyihin paikanvalinnan lähes-
tymistapoihin (Rabe, 1994; Kasperson, 2005; Linnerooth-Bayer, 2005). Katson, 
että poliittisen tyylin lähestymistavalla on myös selittävää voimaa, jos toimintaa, 
reaktioita ja toimintakontekstia voidaan analysoida kokonaisuutena. Keskeisessä 
asemassa on tällöin toimintaan liittyvän poliittisen arvioinnin analysointi ja siinä 
käytettävissä olevan aineiston rikkaus.

Johtavana ajatuksena on, että sovellan poliittisen tyylin analyysia tutkimuksen 
neljässä osakokonaisuudessa (ks. luvut 1.3 ja 1.4) tutkimustehtäviin vastaamiseksi 
(ks. Taulukko 2 sivulla 46). Tutkimuskirjallisuus on osoittanut, että keskittymi-
nen vain yhdelle poliittisen tyylin tasolla (kansallinen, sektori, toimijakohtainen) 
on ratkaisuna ongelmallinen (ks. Taulukko 3 sivulla 70). Oletankin, että tutkitta-
va ilmiö, ydinjätepolitiikan osallistava käänne, on havaittavissa usealla eri tasolla. 
Tämän takia tutkimuskäsitteistön kaavamainen soveltaminen ja rajautuminen 
tietylle ennakkoon määritellylle tasolle ei olisi ollut hedelmällinen lähtökohta, 
koska se olisi voinut sulkea ilmiöstä jotain tutkimuksen ulkopuolelle.

Tutkimuksessa on pyritty hyödyntämään poliittisen tyylin tutkimuksen eri 
tulkintojen ja suuntauksien käsitteistöä monipuolisesti. Keskeisinä tutkimus-
suuntauksina voidaan tunnistaa 

1) policy analyysiin pohjautuva vertaileva tutkimus, joka pyrkii tunnistamaan 
säännönmukaisuuksia ja siten tekemään yleistyksiä ja 
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2) toimija- ja aineistokeskeisyyteen ja tilannesidonnaisuuteen pohjautuva tut-
kimus, joka pyrkii luomaan syvemmän ymmärryksen jostain rajatusta, ta-
vanomaisesta poikkeavasta toiminnasta.

Edelliselle suuntaukselle on ominaista teoreettinen typologisointi ja rajattujen 
ulottuvuuksien tarkastelu, kun taas jälkimmäinen pyrkii aineistoa hyödyntäen 
avaamaan uusia tulkintoja toiminnasta ja siten rakentamaan tyylin analysoinnin 
käsitteistöä.

Vaikka en sovella kansallisen ja sektorikohtaisen tyylin käsitteitä, niin se ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö edellä mainituilla päätöksentekotasoilla olisi vai-
kutusta paikanvalintaprosessin lähestymistapoihin. Päinvastoin, pidän erityises-
ti toimintakontekstin tunnistamista ensiarvoisen tärkeänä. Tältä osin tutkimus 
tukeutuu selitystapaan, jossa korostetaan kansalaisyhteiskunnan merkitystä pai-
kanvalinnassa käytettyjen lähestymistapojen muotoutumisessa (Aldrich, 2008). 
Aikaisemmissa tutkimuksissa Suomen ydinjätepolitiikan viitekehyksen on näh-
ty joko rajoittavan kansalaisten ja kuntien toimintamahdollisuuksia (Litmanen, 
1994a) tai sitten viitekehystä on sinänsä pidetty avoimena, mutta ydinteknokra-
tian makrotason diskursiivinen hegemonia on tulkittu niin voimakkaaksi, että 
deliberaatiota ei ole pidetty mahdollisena (Lehtonen, 2010a) tai deliberaation 
on tulkittu kärsivän voimakkaasta vinoutumasta teollisuuden intressien hyväk-
si (Hokkanen, 2007; Strauss, 2010). Aikaisempien tutkimusten perusteella on 
selvää, että toimintakontekstilla on merkitystä. Tässä mielessä tutkimus lähestyy 
uusinstitutionaalista näkökulmaa, jossa tyyli nähdään yhdistelmänä insitutionaa-
lisia15 rakenteita ja hallintokäyttäytymistä monitasoisessa analyysissa (Howlett, 
2003; 2004) ja etääntyy puhtaasta tilannekohtaisesta arvioinnista (Lappalainen, 
2005a). Uusinstitutionaalisessa tulkinnassa instituutioiden ei katsota suoraan ai-
heuttavan toimintaa, vaan ne vaikuttavat toimintaan vaikuttamalla arviointeihin, 
joita yksilöt ja ryhmät tekevät omista strategioistaan ja toimintalinjoistaan. Vaiku-
tus tapahtuu, kun toimijoiden tulkinnat ongelmista ja niiden mahdollista ratkai-
sukeinoista muotoutuvat. Instituutiot rajaavat ja avaavat ratkaisumahdollisuuksia 
vaikuttamalla siihen, miten eri vaihtoehtoja voidaan toimeenpanna. (Howlett, 
2004, 16.)

Toimintakontekstin vaikutuksen olen pyrkinyt tunnistamaan myös toimija- ja 
aineistokeskeisellä tutkimusotteella (ks. luku kolme metodologiasta). Rajasin po-
liittisen tyylin kansallisen tason tarkastelun tutkimuksen ulkopuolelle myös siksi, 
että tehtävänä ei ole verrata Suomen tilannetta muihin maihin. Sinänsä kysymys 

15 Howlettin (2004, 16) mukaan instituution käsite sisältää muodolliset organisaatiot kuten byrokraat-
tiset hierarkkiat ja markkinatyyppiset vaihtoverkostot, mutta myös lakiin perustuvat ja kulttuuriset 
koodit ja säännöt.
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esimerkiksi Suomen ydinjätepolitiikan tyylin mahdollisesta lähentymisestä Ruot-
sin ydinjätepolitiikkaan on kiinnostava.

Jos edellisissä luvuissa kuvattuja kansallisen ja sektorikohtaieen tyylin käsitteitä 
ei sovelleta, niin mitä jää jäljelle? Miten poliittista tyyliä tulee soveltaa käytetyn 
ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessissa käytettyjä lähes-
tymistapoja tutkittaessa, jotta pystyn vastaaman kysymykseen, miten prosessi on 
muuttunut ja miksi se on muuttunut? Punaisena lankana on soveltaa Chilversin 
ja Burgessin (2008) ajatusta kehystämisdynaamikan tasoista (ks. luku 1.1), joina 
näen politiikan, toimeenpanon, paikallisen toiminnan ja jälkiarvioinnin. Tarkas-
telen siten paikanvalintaprosessin lähestymistapojen muutosta suhteessa yhteis-
kunnan asettamiin kehyksiin. Tulkitsen lähestymistavan konkretisoituvan ydin-
jäteyhtiön suorittamassa toimeenpanossa, jota ydinvoima- ja ydinjätepolitiikka ja 
paikallisen yhteisön ja yksittäisten toimijoiden reaktiot kehystävät.

Politiikka-osakokonaisuudessa tutkimustehtävänä on ydinvoima- ja ydinjäte-
politiikan sekä paikanvalintastrategian muutosten analysointi (ks. tutkimusasetel-
masta Taulukko 2). Kyse ei ole suoraan poliittisten tyylien tunnistamisesta, koska 
en omaksunut kansallisen tason tyylin käsitettä, vaan siitä, miten tietty politiikka 
ja strategia kehystävät paikanvalinnan toimeenpanoa. Tehtävään on sovellettu po-
litiikan järjestelyn (policy arrangement) analysointia, jonka perustana on poli-
tiikkaprosessin dynaamisuuden, jatkuvan muutoksen, ja institutionalisoitumisen 
ymmärtäminen neljän ulottuvuuden avulla. Ulottuvuudet ovat politiikkakoali-
tiot, pelisäännöt ja diskurssit ja resurssit. (Arts, van Tatenhov & Leroy, 2000; 
Arts & van Tatenhove, 2004; Arts, Leroy & van Tatenhove, 2006.) I artikkelissa 
(Litmanen & Kojo, 2011) omaksumamme toiminnan dynaamisuutta korostava 
teoreettinen lähestymistapa tarjoaa moniulotteisemman käsitteistön toiminta-
politiikan muutosten ymmärtämiseen ja selittämiseen verrattuna Richardsonin 
ym. (1982) kaksiulotteiseen (konsensus – määräävä, ennakoiva – reagoiva) tyy-
lin määrittelyyn. Vaikka Arts, van Tatenhov ja Leroy eivät käytä tyylin käsitettä, 
 policy arrangement -lähestymistapa on teoreettisesti lähellä tyylitutkimuksen pe-
rinnettä, jossa on jälkibehaviorismille ominaisesti hylätty käsitys muuttumatto-
mista säännönmukaisuuksista (Berndtson, 1994, 71).

Lisäksi osana politiikan muutosta olen analysoinut paikanvalintastrategian 
muutoksia. II artikkelissa (Kojo, 2009a) omaksuin Sundqvistin (2002) innoit-
tamana tulkinnallisen joustavuuden ja strategioiden tarkastelun. Strategiamuu-
tosten tarkastelua on sovellettu tyylitutkimuksessa aiemminkin (ks. Huitema & 
van Snellenberg, 1999, 81). Tältä osin tutkimus soveltaa tieteen ja teknologian 
tutkimusta, jonka parissa Sundqvist (2002) on kehittänyt paikanvalintastrategian 
analysointia. Paikanvalintastrategian muutos on havaittu Suomessa jo aiemmin 
(Litmanen, 1994a; Anttila, 1995), mikä osaltaan rohkaisi soveltamaan käsitettä 
lähestymistavan muutoksen analysoinnissa. Käsite soveltuu tyylin tutkimukseen, 
koska strategian muutokset vaikuttavat toimijoiden välisten suhteiden kehitty-
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miseen. Strategian analysointi auttaa siten ymmärtämään miksi toimeenpanossa 
toimitaan tietyllä tavalla.

Toimeenpano-osakokonaisuudessa analysoidaan ydinjätepolitiikan toimeen-
panoa. Kiinnostus kohdistuu muutoksiin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoi-
tuslaitoksen paikanvalintaprosessissa. Tehtävässä sovellettiin politiikkaverkosto 
-käsitettä YVA-menettelyn analysoinnissa (Kojo & Hokkanen, 2004). Politiik-
kaverkosto ja poliittinen tyyli ovat samaa ”sukuhaaraa”, joka analysoi poliittista 
agendaa ja politiikan muotoutumista (Parson, 1995, 186–188).

Tutkimuksen kaksi viimeistä osakokonaisuutta käsittelevät paikallisen yhteisön 
suhdetta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen, paikanvalintaproses-
siin ja siihen liittyvään päätöksentekoon. Osakokonaisuudessa kolme huomio 
kohdistuu tiettyjen keskeisten paikallisten toimijoiden reaktioihin. Poliittista tyy-
liä sovelletaan muun muassa tutkimalla yksittäisen toimijan, Romuvaara-liikkeen, 
poliittisen tyylin muutoksia sekä pitkällä aikavälillä että yksittäisen tapahtuman 
osalta tilannesidonnaisesti (Kojo, 1999a; Kojo & Suominen, 1999). Esimerkiksi 
VI artikkelissa (Kojo, 1999a) sovelsin tyylin tutkimista yksittäisen toimijan yk-
sittäisessä tapahtumassa. Tutkimuksen kohteena oli paitsi itse tapahtuman, Ro-
muvaara-rallin, suunnittelu ja toteutus, niin myös sen saama mediajulkisuus ja 
yleisön välittömät reaktiot. Metodisesti hyödynsin tutkimuksessa hyvin toimija-
lähtöistä lähestymistapaa, joka oli jo lähellä osallistuvaa tutkimusta. Tutkimusote, 
joka syntyi soveltamalla Lappalaisen (1997; 1998a) ideoimaa tyylin ainutker-
taisuutta ja tilannesidonnaisuutta korostavaa tutkimusta, auttoi ymmärtämään 
syvällisemmin tapahtumaa ja reaktioita. Tutkimusote poikkesi tyylitutkimuksen 
valtavirtakirjallisuuden menetelmistä. Johtavana ideana oli koota toiminnasta ai-
neisto, joka mahdollistasi hyvän erottelutarkkuuden tyylin tutkimisessa. Keskit-
tyminen sekä toimintaan että yleisön välittömiin reaktioihin ja mediajulkisuuteen 
toteutti Huiteman ja van Snellenbergin (1999) ajatusta aiotun (intended) ja ha-
vaitun (perceived) tyylin erittelemisestä.

Osakokonaisuudessa neljä suhtautumista loppusijoitukseen arvioidaan pai-
kallisyhteisötasolla. Lähtökohtana ovat tulkinnat, jotka perustuvat tutkimuskir-
jallisuuteen (ks. Kojo, Kari & Litmanen, 2012). Niiden avulla tulkitaan paikal-
lisyhteisön ajatusmaailmaa, mikä auttaa ymmärtämään ydinvoimateollisuuden 
toiminnan saavuttamaa hyväksyntää. Tulkintoja tarkastellaan asukkaille suunna-
tun postikyselyn tulosten valossa.
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3  Metodologiset ratkaisut

3.1  Metodologisen otteen kehittämisen lähtökohdat

Tämän luvun tarkoituksena on raportoida artikkeleissa käytetyistä aineistoista, 
niiden laadusta, laajuudesta ja soveltuvuudesta sekä menetelmien luotettavuu-
desta, soveltuvuudesta ja omintakeisuudesta. Tämän lisäksi haluan tuoda esille 
tutkimukseni metodologisen otteen kehittymiseen liittyviä pohdintoja ja tapah-
tumia kuluneen reilun vuosikymmenen ajalta. Tarkoitus on avata niitä käytännön 
tilanteita, joiden myötä olen kantapään kautta oppinut tutkimuksen tekemistä 
tutkimusprosessin edetessä. Kuvaavaa on, että kun kyselyaineistoon perustuvan 
pro gradu -tutkielmani (Kojo, 1998a; 1999b) havaintojen jälkeen suuntauduin 
voimakkaasti aineistokeskeiseen tutkimusotteeseen (esim. Kojo, 1999a; 2002a), 
niin väitöskirjan viimeisimmässä vaiheessa olen jälleen palannut kyselyaineiston 
pariin, tosin tällä kertaa en yksin, vaan yhteistyössä YTT Tapio Litmasen ja YTM 
Mika Karin kanssa (esim. Kojo, Kari & Litmanen, 2010; 2012).

Alasuutari (2001, 35) korostaa omaksuttujen metodien ja viitekehyksen so-
pusointua. Tutkimusmetodi koostuu niistä käytännöistä ja operaatioista, joiden 
avulla tutkija tuottaa havaintoja, tässä työssä poliittisista tyyleistä. Viitekehys-
tä Alasuutari (2001, 36–38) puolestaan nimittää mahdollisten ratkaisumallien 
varastoksi, mutta huomauttaa, että viitekehys ei ole pelkkä ongelman ratkaisun 
etsimisessä koeteltavien selitysmallien lista, vaan tapa hahmottaa tutkittavaa 
todellisuutta. Tässä tutkimuksessa teoreettis-metodologista viitekehystä ei ole 
omaksuttu sellaisenaan kirjallisuudesta, kuten esimerkiksi kansallista tai sektori-
kohtaista poliittista tyyliä, vaan viitekehystä on sovellettu tutkittavan todellisuu-
den, loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessin muutosten, hahmottamiseen 
(ks. alaluvut 1.4 ja 2.3). 

Artikkeleissa sovellettujen metodien ja käytettyjen aineistojen kirjo on moni-
nainen. Aineisto- ja menetelmätriangulaation tavoitteena onkin antaa kattavampi 
kuva tutkimuskohteesta (Eskola & Suoranta, 2005, 68–72). Alaluvuissa 3.2–3.5 
käsittelen tutkimuksen osakokonaisuuksissa (politiikka, toimeenpano, paikalliset 
reaktiot ja jälkiarviointi) sovellettuja metodologisia valintoja ja käytettyjä tutki-
musaineistoja. Metodologisen otteeni kehittymisen voi kuvata lyhyesti siirtymi-
seksi toimija- ja aineistokeskeisestä tutkimusotteesta kohti yleistävämpää teoriasi-
donnaisempaa tutkimusotetta. Tämä näkyy siten että, tutkimuksen artikkeleille, 
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erityisesti osakokonaisuuksissa kaksi (toimeenpano) ja kolme (paikalliset reak-
tiot), on ominaista vahva aineisto- ja toimijalähtöisyys sekä kuvailevuus. Myös 
ensimmäisen osakokonaisuuden (politiikka) toisessa artikkelissa (Kojo, 2009a) 
on vastaavia piirteitä, joskin siinä irrottaudun jo pelkästä toimijalähtöisyydestä. 
Teoriasidonnaisempi tutkimusote on puolestaan nähtävissä tutkimuksen ensim-
mäisen osakokonaisuuden (politiikka) ensimmäisessä artikkelissa (Litmanen & 
Kojo, 2011) ja neljännessä osakokonaisuudessa (jälkiarviointi).

Keskityn tutkimuksessa paikanvalintaprosessin lähestymistavan pitkän aika-
välin muutoksiin ja toimijalähtöisyyteen. Toimijalähtöisyydessä korostuu ydin-
jäteyhtiön ja paikallisten toimijoiden välinen suhde, joka ilmentää paikanvalin-
taprosessissa käytetyn lähestymistavan onnistumista ja epäonnistumista. Policy 
analyysin metodologinen vaikutus näkyy tutkimusasetelmassa muun muassa sii-
nä, että huomio on kiinnitetty politiikan, hallinnon ja talouden välisiin suhtei-
siin, jotka kulminoituvat paikanvalintaprosessissa. 

Tutkimuksen metodologisen otteen kehittämisen lähtökohtana olivat pro gra-
du -tutkielmassani tekemäni havainnot, jotka liittyivät ennen kaikkea erilaisten 
aineistonhankintakeinojen ja siten erilaisten aineistojen hyödynnettävyyteen po-
liittisen tyylin tutkimisessa. Pro gradu -tutkielmani (Kojo, 1998a; 1999b) aineis-
to perustui postikyselyyn, jonka vastaajina olivat paikallisten (Eurajoki, Kuhmo, 
Loviisan ja Äänekoski) yhdistysten puheenjohtajat. Kyselyn avulla kartoitin sekä 
yhdistysten toimintaa yleisesti että erityisesti loppusijoituskysymyksessä. Vaikka 
postikyselyn aineisto antoi mahdollisuuden tulkita paikallisten yhdistyskenttien 
suhtautumista ydinjätekysymykseen ja verrata sitä aiempaan kansalliseen toimin-
tarepertuaariin, niin tutkittaessa erilaisten asiasisältöjen vaikutusta toimintatyylin 
muotoutumiseen lähestymistapani jätti toivomisen varaa (Kojo, 1999b, 74).

Tutkimusotteeni suuntautui tilannekohtaisempaan tutkimukseen. Kritisoin 
kyselyiden yksiulotteisuutta ja karkeaa jaottelukykyä, mikä pelkisti tyylin tut-
kimuksen epäsovinnaisen ja sovinnaisen osallistumisen kategorioinniksi (Kojo, 
1998a). Kuitenkin jo varhaisessa vaiheessa kritiikkiä kohdistui myös Lappalaisen 
(1997; 1998a) yksittäisten tilanteiden ja niissä esiintyvien tyylien ainutkertaisuut-
ta korostavaan lähestymistapaan, minkä arvioin toteutuvan vain mikrotason tar-
kastelussa (Kojo, 1999a, 162). Kysymykseksi nostin sen, kuinka yksityiskohtaista 
ja erottelevaa tyylin tutkimuksen tulisi olla.

Monipuolistaakseni poliittisen tyylin analyysia tutkimusaineiston piti olla 
rikkaampaa ja siten aineistonhankintakeinoja piti vaihtaa. Erityistä huomiota 
kiinnitin tyylin tilannekohtaisiin sisältöihin (esim. Kojo, 1999a, 161), joiden ta-
voittaminen oli vaikeaa postikyselyn avulla, vaikka käytössä oli ollut myös avoi-
mia kysymyksiä. Metodologisena ratkaisuna oli rikkaamman ja autenttisemman 
tutkimusaineiston hankkiminen. Tilannesidonnainen valtatutkimus ja aineisto-
keskeisyys ovat olleet Lappalaisen hahmotteleman poliittisen tyylin tutkimuk-
sen kulmakiviä (Lappalainen, 1998a; 1998b; 1999; 2002; 2005a). Lappalaisen 
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(1997, 89–91) mukaan aineistokeskeisyyden lähtökohtana on tietynkaltainen 
käsitys politiikasta. Ensinnäkin poliittinen toiminta on tilannesidonnaista, mikä 
tarkoittaa alituista uusien ongelmien määritelmistä. Ongelmanmäärittelystä syn-
tyy oma aineistonsa. Kunkin ongelman konstruoinnin ja ratkaisun Lappalainen 
näkee ainutkertaisena prosessina. Toiseksi politiikka voi ilmetä hänen mukaansa 
missä tahansa. Siksi aineistoja ei voida etukäteen määritellä. Lappalaiselle poli-
tiikka on ”jonkin asian tai tilanteen määrittelemistä ongelmaksi ja ratkaisujen esit-
tämistä tuohon ongelmaan”. Hän kritisoi tavanomaista politiikkakäsitystä, jossa 
politiikka rajataan vain tietyntyyppisten organisaatioiden toiminnaksi ja niiden 
tuottamaksi aineistoksi.

Vaikka Lappalainen kehitteli sittemmin poliittisen tyylin käsitettä (ks. tyylin 
intensiteetistä ja infrastruktuurista Lappalainen, 2002), minkä tulkitsen viittaa-
van teoriaohjaavaan tutkimusotteeseen, niin Lappalaisen mukaan (2002, 82) tut-
kimuksen tavoitteena ei ole mallien tai ideaalitapausten rakentelu tai yleistysten 
tekeminen, vaan aitoon empiriaan eli tapausten erityisiin ja yksilöllisiin piirtei-
siin keskittyminen, mikä puolestaan viittaa aineistolähtöiseen tutkimusotteeseen. 
Täysin aineistolähtöisenä Lappalaisen kutsumaa ongelmasidonnaista lähestymis-
tapaa ei voida pitää, sillä Lappalainen tavoittelee poliittisen tyylin tutkimukseen 
dynaamista teoriaa, joka pystyy uusiutumaan ja täydentymään. (Lappalainen, 
2002, 82–83.) Myös Lappalaisen kehittelemä tyylin tutkimuksen käsitteistö oh-
jaa aineiston tulkintaa, jolloin tutkimus ei lähde liikkeelle ”puhtaalta pöydältä”.

Aineistokeskeisyydestä ponnistanut tutkimukseni metodologisen otteen kehit-
tyminen avasi hyvin mielenkiintoisen – joskin pitkäksi venyneen – kehityspolun. 
Alkuvaiheissa Lappalaisen ohella tärkeänä osviittana oli Tapio Litmasen (1994a) 
lisensiaatintutkimus ja siinä sovelletut aineistonhankintakeinot. Litmasen opin-
näytetyö vahvuuksineen ja heikkouksineen oli aloittelevalle tutkijalle arvokas. En-
sinnäkin Litmanen tutki paikallisia ydinjätekiistoja, joista itsekin olin kiinnostu-
nut. Toisekseen Litmasen opinnäytetyö avasi tutkimusmenetelmien soveltamista, 
jolloin pääsin ”kärryille” metodologisesta maailmasta ja metodien käyttämisestä 
muutoinkin kuin välillä verraten korkealentoiselta tuntuneen teoriakirjallisuuden 
avulla.

Jos pro graduni postikysely oli tuottanut ennen kaikkea ajallisen poikkileikka-
uksen yhdistystoiminnan tyylistä, niin tässä tutkimuksessa tärkeänä tehtävänä on 
historiallisen syvyyden huomioon ottaminen keskeisten toimijoiden toiminnan 
analysoinnissa. Ensimmäiseksi konkreettiseksi tutkimuskohteeksi valitsin kuhmo-
laisen Romuvaara-liikkeen, jolla oli paljon toimintaa 1990-luvulla. Alkuvaiheessa 
tavoitteena oli analysoida ja vertailla Suomessa toimineiden paikallisten ydinjät-
teen loppusijoitusta vastustaneiden paikallisten ryhmien toimintaa ja historiaa, 
mikä osin toteutui lisensiaatintutkimuksessani (Kojo, 2005a), mutta sittemmin 
tavoitteen asettelu muuttui. Tuloksena oli kuitenkin useampia julkaisuja ja kon-
ferenssipapereita, joissa analysoin Romuvaara-, Kivetty- ja Loviisa-liikkeitä sekä 
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Porin seudun Maan ystäviä (Kojo, 1999a; 2000c; 2001a; 2002b; 2003; Kojo & 
Suominen, 1999). Litmasen tulkinta sosiaalisen konstruktivismin soveltamisesta 
ja sen vaikutus tutkimukseeni näkyy hyvin konkreettisesti muun muassa tapahtu-
mataulukoissa (Litmanen 1994a, 78–80; 104–105), joihin on koostettu keskei-
set tapahtumat – oli kyseessä sitten yhden tapahtuman (Kojo, 1999a, 180–182) 
tai yhden toimijan pitkän aikavälin tyylin analysointi (Kojo & Suominen, 1999, 
115–117). Tämän tutkimusotteen eräänlaisena päätepysäkkinä voidaan pitää li-
sensiaatintutkimustani (Kojo, 2005a), josta sittemmin laajensin ja muokkasin 
CARL-tutkimusprojektin raportin (Kojo, 2006a).

3.2  Politiikan stabiilisuus ja dynaamisuus

Politiikka-osakokonaisuuden aineisto koostuu ennen kaikkea aikaisemmis-
ta ydinvoima- ja ydinjätepolitiikkaa käsittelevistä tutkimuksista (ks. Litmanen 
& Kojo, 2011) ja loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessia käsittelevistä 
 tutkimusraporteista (ks. Kojo, 2009a). Aineistoissa on jonkin verran mukana 
myös sanomalehtiaineistoa, jotta myös viime vuosien keskeisimmät tapahtumat 
saatiin katettua. Olen myös seurannut aihepiirin uutisointia aktiivisesti vuosien 
ajan ennen kaikkea Helsingin Sanomista, Kauppalehdestä, Satakunnan Kansasta 
ja yle.fi/uutiset -sivustolta, minkä katson auttaneen huomattavasti esikäsityksen 
muodostumisessa.

Politiikkajärjestelyn (policy arrangement) lähestymistapa, jossa tarkastellaan 
neljää ulottuvuutta, politiikkakoalitioita, pelisääntöjä, diskursseja ja resursseja, 
sovellettiin tutkimuksessa ylimmän tason, ydinvoima- ja ydinjätepolitiikan muut-
tumisen ja muutosten tarkasteluun (Litmanen & Kojo, 2011). Lähestymistavan 
metodologisena ideana on tunnistaa politiikasta (policy) prosessin dynaamisuus 
ja stabiilisuus. Edellinen viittaa jatkuvaan muutokseen ja jälkimmäinen institu-
tionalisoitumiseen. Institutionalisoitumisella tarkoitetaan toimijoiden välisen 
vuorovaikutuksen asteittaista rutinoitumista ja käyttäytymisen ja päätöksenteon 
normien ja sääntöjen muotoutumista. (van Tatenhove & Leroy, 2000; Arts ym., 
2000; Arts & van Tatenhove, 2004; Arts ym., 2006.)

Lähestymistapa antoi myös mahdollisuuden vastata Rüdigin esittämään kri-
tiikkiin. Rüdig mukaan (1988, 425) poliittisen tyylin teorioiden yksi keskeinen 
heikkous on se, että ne eivät ota riittävästi huomioon politiikkatoimijoiden eri-
laisia resursseja ja niiden vaikutusta menettelytapoihin. Vaikka sovellettu policy 
arrangement -viitekehys ottaakin resurssit huomioon, niin ongelmaksi muodostui 
aineistona käytetty tutkimuskirjallisuus, joka tarkastelee toimijoita hyvin niukasti 
resurssien näkökulmasta. Lammi (2009) nostaa esille sen, miten vähän Suomessa 
on keskusteltu toimijoiden resurssien vaikutuksesta ydinvoimapolitiikkaan liitty-
vässä tiedontuotannossa. 
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Päätöksenteon kerrostuneisuutta ja viitekehyksiä tarkasteltiin useammalla ta-
solla. Useamman tason erottelu sai vaikutteita Göran Sundqvistin (2002) ansiok-
kaasta tieteen- ja teknologian tutkimuksen piiriin lukeutuvasta tutkimuksesta, 
jossa hän analysoi Ruotsin ydinjätepolitiikan paikanvalintastrategioita. Erityisen 
kiehtovaksi Sundqvistin tutkimuksen teki pitkittäistarkastelu, jossa hän tutkimus-
raportteja analysoimalla nosti esiin vuosikymmenten mittaisesta tutkimusjaksosta 
toiminnan strategisuuden. Tässä näen yhtymäkohdan poliittisen tyylin eri tasojen 
analysointiin. Sundqvistin metodologisiin ratkaisuihin tutustuminen auttoikin 
nostamaan analyysitasoa väitöskirjassa.

Vaikka Suomen ydinjätepolitiikasta oli julkaistu ansiokas, joskin huomatta-
vasti Sundqvistin työtä suppeampi esitys (Suominen, 1999) ja vaikka Litmasen 
(1994a) lisensiaatintutkimuskin kosketti paikanvalintastrategiaa, niin vasta Sund-
qvistin tutkimus antoi minulle konkreettiset työkalut irrottautua paikallisuudesta 
ja yksittäisistä toimijoista ja tulkita politiikkatasoa. Paikanvalintaprosessin analy-
soimisessa erittelin niin ydinjätepolitiikkaa, paikanvalintastrategiaa kuin kunnan 
ja yhtiön välisiä suhteita (Kojo, 2009a).

3.3  Aineistonhankinta toimeenpanon tutkimisen haasteena

Ydinjätteen loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessissa keskeinen jännite on 
vallinnut paikallisella tasolla ydinjäteyhtiön ja laitoksen vastustajien välillä. Siten 
oli tärkeää analysoida miten Posiva näkyi paikallisessa julkisuudessa, mitä kautta 
yhtiön suhde paikallisyleisöön ennen kaikkea rakentui. Tutkimuskohteeksi valit-
sin Posivan Posiva tutkii -tiedotuslehden ja YVA-tiedotteet (Kojo, 2002a). Posiva 
tutkii -tiedotuslehti on ilmestynyt vuodesta 1996 lähtien. Tätä ennen lehti il-
mestyi TVO tutkii nimellä vuodesta 1993 alkaen, jolloin tiedotuslehti keskittyi 
esittelemään loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessin kallioperätutkimuksia. 
YVA-tiedotteita Posiva jakoi kandidaattikuntien kotitalouksiin ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyn aikana vuosina 1997–1999.

Ydinjäteyhtiön toiminnan tutkiminen ei kuitenkaan rajoittunut aineistollisesti 
ainoastaan yhtiön tiedotusaineistoon1. Jo vuosituhannen vaihteessa, kun Posiva ja 
Eurajoen kunta allekirjoittivat ns. Vuojoki-sopimuksen2 (Kojo, 2009a, 180–185), 

1 Aineistovalinnan taustalla oli myös JYT2001-tutkimusohjelman aikana osin käytännön myötä 
muotoutunut ja osin tietoisesti hahmoteltu epävirallinen työnjako Pekka Hokkasen ja minun välillä. 
Hokkanen keskittyi YVA-menettelyyn ja ennen kaikkea sen osallistumisjärjestelyihin kuten yleisöti-
laisuuksiin ja minä epämääräisesti ”elämään” YVA:n ulkopuolella, millä ensi vaiheessa viittasin pai-
kallisiin loppusijoitusta vastustavien ryhmien toimintaan, joiden roolista YVA-menettelyssä olin 
kiinnostunut (ks. Kojo, 2001a). Sittemmin Hokkanen kokosi ja muokkasi JYT2001-ohjelmassa 
kirjoitettuja työraportteja osaksi monologiamuotoista väitöskirjaansa (Hokkanen, 2007).

2 Sopimuksessa Eurajoen kunta vuokrasi omistamansa Vuojoen kartanon Posivalle. Posiva antoi kun-
nalle lainan, jolla kunta rahoitti uuden vanhainkodin rakentamisen kartanossa toimineen vanhain-
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olin kiinnostunut kunnan ja yhtiön välisistä suhteista. Tuolloin seurasin pää-
töksenteon vaiheita lehdistön, ennen kaikkea Satakunnan Kansan, uutisoinnin 
välityksellä. Toimijoiden suhteiden muodolliseen puoleen antoi valaistusta myös 
kunnan ja yhtiön välisten työryhmien pöytäkirjat, joita olin lukenut hankkiakseni 
taustatietoja yhden työraportin (Hokkanen & Kojo, 2000b) kirjoittamista varten.

Kunnan ja yhtiön välisten yhteistyösuhteiden analysointi asetti aivan uusia 
haasteita aineistonhankinnalle. Olin pyytänyt ns. Vuojoki-työryhmän pöytä-
kirjoja ensimmäisen kerran jo vuonna 2001 sen jälkeen kun Eurajoen kunta oli 
antanut myönteisen lausunnon Posivan periaatepäätöshakemukseen. Eurajoen 
kunnanhallitus kuitenkin ilmoitti 29.5.2001 päivätyllä kirjeellään, että edellä 
mainittu työryhmä oli päättänyt, että pöytäkirjoja ei anneta käyttööni. Tuolloin 
asian jatkoselvittely jäi tekemättä, koska tutkimuksen painopiste oli vastustavissa 
paikallisryhmissä.

Vuonna 2003 uusin kuitenkin Vuojoki-asiakirjoja koskevan pyyntöni Eura-
joen kunnalle. Kunnanhallitus päätti 16.9.2003 olla luovuttamatta asiakirjoja3, 
vaikka kyseisen asian valmistelu oli jo päättynyt, kun asiaa koskevat päätökset oli 
tehty Eurajoen kunnanvaltuustossa tammikuussa 2000. Kirjoitin Jussi Kauppilan 
avustuksella oikaisuvaatimuksen Turun hallinto-oikeuteen. Asia eteni aina kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen, kun Eurajoen kunnanhallitus haki muutosta Turun 
hallinto-oikeuden 8.12.2004 antamaan päätökseen, joka kumosi kunnanhallituk-
sen antaman kielteisen päätöksen.4 Korkein hallinto-oikeus ei tutkinut Eurajoen 
kunnanhallituksen valitusta. Samalla korkeimman hallinto-oikeuden 5.5.2006 
antama päätös velvoitti Eurajoen kunnan antamaan asiakirjat tutkimuskäyttööni. 
Kunnan kielteinen suhtautuminen aineistopyyntööni oli omiaan vain lisäämään 
kiinnostustani kompensaationeuvottelujen tutkimiseen!

Metodologisessa mielessä olin päätynyt arviossani siihen, että kunnan ja yhti-
ön välisistä suhteista on hedelmällisintä kirjoittaa vahvasti asiakirjalähteisiin5 pe-
rustuen, vaikka edellä mainitut Vuojoki-pöytäkirjat eivät ensimmäisessä vaiheessa 
(Kojo, 2004b, 268, loppuviite 55) olleetkaan käytössäni yhtä lukuun ottamatta, 
jonka sain vahingossa käsiini erään pöytäkirjan liitteenä. Käytäntö oli opettanut, 

kodin tilalle. Lainaamansa summan kunta puolestaan maksaa takaisin Posivan kartanosta maksa-
milla vuokratuloilla. (Kojo, 2004a; 2009a.) 

3 Kunnanhallitus perusteli kantaansa sillä, että yhteistyöryhmä on epäitsenäinen viranomainen, jonka 
pöytäkirjat on laadittu lähinnä viranomaisten sisäistä työskentelyä varten ja että ne sisältävät Teol-
lisuuden Voima Oy:n ja Posiva Oy:n liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja.

4 Turun hallinto-oikeuden minulle myönteisessä päätöksessä (8.12.2004 nro 04/0903/2) otettiin 
 erikseen huomioon se, että asiakirjapyyntöni oli tieteellistä tutkimusta varten. Hallinto-oikeus to-
tesi, että tutkimusta varten viranomainen voi julkisuuslaissa säädetyin edellytyksin antaa luvan saada 
tietoja myös salassa pidettävästä asiakirjasta.

5 Aineistonani oli Eurajoen kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjoja, Eurajoen kunnan 
ja TVO:n välisen yhteistyöryhmän pöytäkirjoja ja Eurajoen kunnan ja Posivan välisen kallioperätut-
kimuksia koskevan yhteistyöryhmän pöytäkirjoja (Kojo, 2007; 2009a).
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että edes avainhenkilöiden haastatteluilla en olisi saanut käyttööni kaikkia niitä 
tietoja, joita pöytäkirjat sittemmin valaisivat. Vaikka yksityiskohtainen neuvotte-
luvaiheiden analysointi oli mielekkäintä toteuttaa asiakirjojen pohjalta (ks. Kojo, 
2006b; 2008), sain kuitenkin arvokkaita taustatietoja myös haastattelemalla 
muutamia keskeisiä Eurajoen kunnallisia luottamushenkilöitä6, vaikka haastatte-
luaineistot eivät työni keskiöön nousseetkaan.

Sittemmin edellä mainittua arviotani ovat vahvistaneet raportit, joissa ydin-
voimateollisuuden edustajat ovat olleet tietolähteinä, mutta joissa siitä huolimatta 
ei käsitellä Eurajoen ja teollisuuden välisiä neuvotteluja ja kunnan saamaa talou-
dellista hyötyä, vaikka kompensaationeuvottelut olivat keskeisessä roolissa pai-
kanvalinnassa (esim. McEwen & Äikäs, 2000; Vira, 2001; Lidskog & Andersson, 
2002; NEA, 2002; Vira, 2006). 

Avaintoimijat voivat luovuttaa haastatteluissa tietoja hyvin valikoiden. Vuo-
sien takaisten yksityiskohtien suhteen ihmismuisti on myös rajallinen. Samalla 
tulee kuitenkin todeta, että myös pöytäkirjat ja muut kirjalliset lähteet ovat tiet-
tyjä tarkoituksia varten kirjoitettuja ja voivat siten olla lähteinä osin puutteellisia 
ja jättää aukkoja tarinaan. Tässä tapauksessa pystyin kuitenkin hahmottamaan 
pöytäkirjojen avulla luotettavammin kuvan valmistelun ja päätöksenteon keskei-
sistä vaiheista kuin haastatteluilla. Työn yhtenä merkittävänä antina verrattuna 
aiempaan alan suomalaiseen tutkimukseen voitaneenkin pitää sitä, että artikkelit 
(Kojo, 2007; 2009a) täydentävät ja syventävät kokonaiskuvaa hankkeeseen liit-
tyvästä poliittisesta päätöksenteosta, esimerkiksi YVA-menettelyn merkityksestä. 
Samalla tulee lunastetuksi myös Pekka Hokkasen ja minun aikoinaan pohtima 
epävirallinen työnjako, jossa toinen keskittyi YVA-menettelyyn ja toinen ”elä-
mään” YVA:n ulkopuolella (ks. alaviite 1, sivu 90).

Kompensaationeuvotteluiden analysointi on myös osoittautunut kiinnos-
tavaksi tutkimusteemaksi, joka on jo poikinut uusia tutkimushankkeita ja kan-
sainvälisistä vertailua (Kojo & Richardson, 2009; 2011; 2012a; 2012b; 2013; 
2014). Aihepiirin akateeminen tutkimus on keskittynyt tarkastelemaan kompen-
saatioteorian näkökulmasta vaarallisten jätteiden käsittely- ja varastointilaitosten 
paikanvalintaa (esim. O’Hare, 1977; Carnes ym., 1983; Portney, 1985; Gregory 
ym., 1991; Frey ym., 1996; Kunreuther & Easterling, 1996; Frey & Oberhol-
zer-Gee, 1997; Jenkins-Smith & Kunreuther, 2001). Kompensaatiotutkimuksen 
näkökulmastakin käsillä oleva väitöstutkimus kuvaa loppusijoitusprosessin eri 
vaiheita ydinjätepolitiikan muotoilusta, paikanvalintaprosessin toimeenpanoon, 
paikallisiin reaktioihin ja paikanvalinnan jälkeiseen arviointiin. Vaikka käsillä ole-
va tutkimus ei edusta tyylipuhtaasti kompensaatioteoriatutkimuksen valtavirtaa, 

6 Haastattelin pitkäaikaista kunnanvaltuuston puheenjohtajaa Juha Jaakkolaa (kesk), kunnanhallituk-
sen puheenjohtajaa Matti Valtosta (sdp) ja kunnanvaltuutettu Altti Lucanderia (kok).
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jolla tarkoitan asukaskyselyillä kerätyn aineiston tilastollista analysointia kompen-
saatioteorian valossa (esim. Easterling & Kunreuther, 1995; Frey & Oberholzer-
Gee, 1997; Jenkins-Smith & Kunreuther, 2001), niin tutkimuksessa on kuitenkin 
vaikutteita myös valtavirran tutkimuksesta SEURA-hankkeessa7 tehdyn asukas-
kyselyn myötä (Litmanen, Kojo & Kari, 2010; Kojo, Kari & Litmanen, 2012).

3.4  Tilannesidonnainen poliittisen tyylin tutkimus ja tutkijan positio

Toimijoiden reaktiot kuuluvat keskeisesti poliittisen tyylin tutkimiseen. Esimer-
kiksi Lappalaisen mukaan (2002, 109) ”tyyli ei viittaa vain esittelijänsä toimintaan 
vaan myös toisten poliittisten toimijoiden reaktioihin. Tyylissä on kysymys myös siitä, 
miten itse reagoimme muiden toimijoiden tyyleihin”. Lappalainen (2005a, 39–41) 
korostaakin poliittisessa toiminnassa arviointitaidon ja esteettisen kokemuksen 
merkitystä. Myös Richardsonin tyylin käsitteen takana on reagoiminen toimin-
taan, kuten esimerkiksi lisääntyvään sidosryhmäosallistumiseen ja epäsovinnai-
seen osallistumiseen (Richardson ym., 1982, 5–9).

Tutkimuksen varhaisessa vaiheessa otin reaktiot ja arvioinnin huomioon esi-
merkiksi kartoittamalla yksittäisen tapahtuman (Romuvaara-liikkeen Romuvaara-
rallin) uutisointia joukkotiedotusvälineissä ja paikanpäällä tapahtumaa seuraavan 
yleisön mielipiteitä (Kojo, 1999a, 171–178). Yksittäisten vastustavien ryhmien 
syntyminen ja toiminta oli reaktiota TVO:n ja kunnan päättäjien toiminnalle 
(Kojo & Suominen, 1999, 90–93) ja vielä laajemmin nähtynä yhteiskunnalli-
set liikkeet on tulkittavissa myös reaktioksi ydinteknologiaan ja ydinvoima- sekä 
ydinjätepolitiikkaan (Litmanen, 2001). Reaktioiden kartoittaminen edellytti vii-
tekehyksen ja metodin yhteensovittamista. Tilannekohtaisen poliittisen tyylin 
analysoinnissa, josta esimerkkinä on Romuvaara-ralli, käytin yleisön mielipitei-
den kartoituksessa lyhyttä lomakehaastattelua, jossa kyselijä esitti kysymykset ral-
lia seuranneille henkilöille ja merkitsi heidän vastaukset lomakepohjaan (Kojo, 
1999a, 176–178; Hirsjärvi & Hurme, 2006, 44–45). Sovelletun metodisen ot-
teen, joka oli jo lähellä osallistuvaa havainnointia (Eskola & Suoranta, 2005, 98–
103), tavoitteena oli koota toiminnan aikana, Romuvaara-rallin edetessä, aineisto 
yleisön ensireaktioista, joita muutoin olisi ollut hyvin vaikea tutkia.

Eskola ja Suoranta (2005, 98–101) tarkoittavat osallistuvalla havainnoilla ai-
neiston keruutapaa, jossa tutkija tavalla tai toisella osallistuu tutkimansa yhtei-
sön toimintaan. Neljästä osallistumisen asteesta, jotka ovat 1) havainnointi ilman 
varsinaista osallistumista, 2) osallistuva havainnointi, 3) osallistava havainnointi 

7 Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosio-ekonomisista vaikutuksista ja 
tiedonvälityksestä Eurajoen ja sen naapurikuntien asukkaiden näkökulmasta. Hanke sai rahoituksen 
KYT2010-ohjelmasta vuosina 2008–2009.
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eli toimintatutkimus ja 4) piilohavainnointi, Romuvaara-rallin havainnointi si-
joittuu ensimmäisen ja toisen asteen väliin. Kuten Eskola ja Suoranta toteavat, 
eri asteiden väliset rajat eivät ole selvät. Rajavedon keinona ”osallistuvaan” he 
esittävät omaksutun roolin tarkastelua: onko havainnoitsija tutkijan roolissa vai 
onko hänellä yhteisössä muitakin tärkeitä rooleja? Romuvaara-rallissa omaksuin 
”kentällä” tutkijan roolin, jolloin en osallistunut esimerkiksi Romuvaara-liikkeen 
esitteiden jakamiseen yleisölle, enkä pukeutunut mielenosoittajien tavoin kel-
taisiin asusteisiin tai käyttänyt suojanaamaria. Kuitenkin pari päivää kestäneen 
tapahtuman aikana keskustelin useaan otteeseen liikkeen jäsenten kanssa muun 
muassa tapahtuman aikana tekemistäni havainnoista ja yleisöltä saadusta palaut-
teesta. Tämän voi katsoa antaneen jonkinlaisen roolin minulle tutkijana myös 
ryhmässä, ainakin kyseisen tapahtuman osalta.

Tutkijan roolia erityisesti liike- ja konfliktitutkimuksessa on pohtinut esimer-
kiksi Lidskog (1994, 175–177). Hän hahmottelee keskitietä, jossa tutkija ei ota 
täydellistä sosiaalista etäisyyttä tutkimuskohteisiinsa, mutta ei myöskään samaistu 
täysin niihin. Lidskogin mukaan tutkimuskohteista oppiminen vaatii kohteiden 
lähelle menemistä ja yritystä ymmärtää niiden erilaisia perspektiivejä toimijoiden 
sisäiseen maailmaan pääsemiseksi. Yhteiskuntatieteellisen ydinjätetutkimuksen 
osalta myös Sundqvist (2002, 25–26) on pohtinut eri roolejaan ydinjätehuol-
lossa. Hän näkee henkilökohtaisen kokemuksen resurssina, mutta pitää samalla 
tärkeänä sitä, että tutkija tiedostaa kokemuksen hyödyt ja haitat. Viitekehysten ja 
aineistojen valintaa koskevilla päätöksillä tutkija rakentaa yhtä tarinaa tutkimus-
kohteestaan. Sjölander (2004, 58) puolestaan tuo tutkijan roolia pohtiessaan esiin 
sen, kuinka häneltä usein kysyttiin henkilökohtaista kantaa ydinvoimaan. Kysy-
mys on esitetty usein minullekin. Sjölanderin tavoin katson sen olevan osoitus 
siitä, miten kuuma poliittinen aihe ydinvoima on. 

Sundqvistin tavoin pyrin tiedostamaan henkilökohtaisen kokemukseni mer-
kityksen tutkimustyölle. Koen vuosien mittaan käymäni lukuisat vapaamuotoiset 
keskustelut paikallisten toimintaryhmien aktiivihenkilöiden kuin myös hallinnon 
ja yritysten edustajien kanssa väitöstutkimukseni kannalta hedelmällisinä ja tär-
keinä. Osana Lidskogin tarkoittamaa tutkimuskohteen lähestymistä näen esimer-
kiksi sen, että olen lupautunut alustajaksi niin paikallisten toimintaryhmien kuin 
myös teollisuuden ja hallinnon järjestämiin tilaisuuksiin8. Yksittäisten henkilöi-
den kanssa yhteydenpitoa jatkui vuosien ajan. Tutkijana olen myös osallistunut 
aika-ajoin aihepiiristä käytyyn julkiseen keskusteluun (esim. Kojo, 2000d; Kojo 
& Suominen, 2001; Kojo, 2009b; 2010b; 2010c; Litmanen & Kojo, 2014).

8 Olen ollut alustajana muun muassa Romuvaara-liikkeen ympäristöfoorumissa (Kojo, 1998b), 
ympäristöministeriön ydinjäteillassa (Kojo, 2000b); eduskunnan ydinjäteseminaarissa (Kojo, 2000c) 
ja ydinenergia- ja ydinturvallisuusneuvottelukuntien ydinenergiaseminaarissa (Kojo, 2001b).
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Uskon, että käydyt keskustelut rakensivat luottamusta toimijoiden ja minun 
välillä. Oletan, että osin tämän luottamuksen ansiosta sain esimerkiksi tutkimus-
käyttööni toimintaryhmien ja niiden tukiyhdistysten pöytäkirjoja, muistiinpanoja 
ja sanomalehtileikekokoelmia. Vaikka olen pystynyt hyödyntämään vain murto-
osan saamastani aineistosta suoraan tämän väitöstutkimukseni artikkeleissa (Kojo 
& Suominen, 1999), niin muissa julkaisuissani olen analysoinut aineistoa katta-
vammin (Kojo, 2001a; 2005a; 2006a). Vastaavasti alaluvussa 3.3 kuvaamani vai-
keudet saada kunnan ja yhtiön välisen yhteistyöryhmän asiakirjat tutkimuskäyt-
tööni aiheutuivat mitä ilmeisimmin – ainakin osin – luottamuksen puutteesta. 
Liiketutkimuksessa toimijan suhtautuminen yhteistyöhön onkin nähty viitteenä 
siitä, millainen toimijan oma tarve on ymmärtää omia kokemuksia ja siten lisätä 
omaa vaikuttavuutta (Lidskog, 1994, 175).

Tutkijana minun on myös syytä pohtia sitä, miten ja kuinka paljon luottamuk-
sellisten välien rakentuminen on vaikuttanut ennakkokäsityksiini ja esioletuksiin 
ydinjätepolitiikasta ja sen keskeisistä toimijoista. Vaikutusta voi tarkastella esi-
merkiksi vertaamalla postikyselyn avulla raportoitua kuvausta yhdistystoiminnas-
ta (Kojo, 1998a; 1999b) ja sitten osallistuvamman tutkimusotteen omaksumisen 
jälkeen kirjoitettuja toimintaryhmien tyylien analyyseja (Kojo, 1999a; Kojo & 
Suominen, 1999). On ilmeistä, että metodologiset valinnat ovat vaikuttaneet ra-
portointiin ja että teksteistä on luettavissa ymmärryksen lisääntyminen paikallisia 
toimijoita kohtaan. Metodologisesti tutkimusotteen voi rinnastaa etnografialle 
tyypillisten tiheiden kuvausten tuottamiseen ja hahmottamiseen (Eskola ja Suo-
ranta, 2005, 105). Etnografia on havainnoinnin muoto, joka tapahtuu kauttaal-
taan sosiaalisen todellisuuden luonnollisissa olosuhteissa ja jossa tavoitteena on 
oppia tutkittavan yhteisön kulttuuri, sen ajattelu- ja toimintatavat ns. sisältäpäin 
(Eskola & Suoranta, 2005, 103, 105.) Vastaavaa syvällistä näkemystä tavoitellaan 
mielestäni myös Lappalaisen (2002) tarkoittamassa tilannesidonnaisuutta painot-
tavassa tutkimusotteessa.

3.5  Paikallisyhteisön lähestymistapaa arvioimassa

Tutkimuksen neljännessä osakokonaisuudessa, jälkiarvioinnissa, aineistona oli 
kesäkuussa 2008 toteutettu nelisivuinen postikysely (ks. Kari, Kojo & Litmanen 
2010, 20–28). Kyselyn vastaanottajina oli yhteensä 3000 henkilöä Eurajoelta ja 
sen naapurikunnista. Ositetun otoksen suoritti Väestörekisterikeskus. Vastauspro-
sentiksi muodostui 20 (N=606). Katoanalyysissa todettiin, että vaikka vastauspro-
sentti jäi matalaksi, niin siitä huolimatta aineisto vastasi otosta melko hyvin. Ai-
neistossa havaittiin kolme vääristymää. Ensinnäkin avioliitossa tai rekisteröidyssä 
parisuhteessa elävät olivat yliedustettuina 10 prosenttiyksiköllä. Toiseksi Suomen 
Keskustan kannattajat olivat aineistossa aliedustettuina kahdeksalla prosenttiyk-
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siköllä. Kolmanneksi vastaajat olivat korkeammin koulutettuja kuin Satakunnan 
alueen asukkaat kokonaisuudessaan. Aineiston tilastollisesta analyysistä vastasi 
YTM Mika Kari (ks. menetelmistä Kari, Kojo & Litmanen 2010, 27–28).

Aineistonkeruumenetelmänä asukkaille suunnattu postikysely tarjosi mahdol-
lisuuden päivittää loppusijoitusta koskevia paikallisia mielipiteitä (ks. Kari, Kojo 
& Litmanen, 2010), mikä puolestaan antoi mahdollisuuden arvioida paikallisyh-
teisön ja loppusijoitushankkeen välistä suhdetta (Litmanen, Kojo & Kari, 2010; 
Kojo, Kari & Litmanen, 2012) ja hankkeeseen liittyviä sosio-poliittisia haastei-
ta (Kojo, Kari & Litmanen, 2010). Siten postikysely tarjosi menetelmän, jonka 
avulla pystyi arvioimaan paikanvalintaprosessin lähestymistapaan liittyviä seikko-
ja, kuten asukkaiden tiedonhankintaa ja näkemyksiä keskeisten toimijoiden luo-
tettavuudesta (Kojo, Kari & Litmanen, 2010).

Pidän jälkiarviointia tarpeellisena useammasta syystä. Ensinnäkin, postikysely 
tarjoaa paitsi päivitettyä tietoa kuten edellä mainitsin, niin myös vertailukohdan 
ydinvoimateollisuuden esittämille mielipidekyselyiden tuloksille. Toiseksi, loppu-
sijoitushanke lähestyy loppusijoituslaitoksen rakennuslupavaihetta9, jolloin alu-
een asukkaiden mielipiteet, esimerkiksi koetuista vaikutuksista, tulisi huomioida. 
Tältä osin tulee ottaa huomioon mahdolliset muutokset olosuhteissa. Kolman-
neksi, Fennovoiman ydinvoimalahankkeen saatua myönteisen periaatepäätöksen 
yhtiön ydinjätehuollon järjestäminen on noussut keskustelun, jopa kiistan, ai-
heeksi (ks. Kojo, 2010a; Kojo & Oksa, 2014a). Fennovoima haluaisi loppusijoit-
taa käytetyn ydinpolttoaineen Posivan suunnittelemaan loppusijoituslaitokseen 
Eurajoen Olkiluotoon (ks. luku 4.5). Neljänneksi, Eurajoen kunnanvaltuustolla 
on veto-oikeus loppusijoituslaitoksen laajentamiseen, joten kuntalaisten mielipi-
teillä on merkitystä.   

Potentiaalisen loppusijoituskunnan ja ydinjäteyhtiön välisten suhteiden ete-
neminen kompensaationeuvotteluihin voidaan nähdä yhtenä yhteistyön tiivisty-
misen vaiheena. Tutkimusraporttien (esim. NDA, 2007; NEA, 2007; Bergmans, 
2010) perusteella voidaan päätellä, että kunnan / paikallisen yhteisön ja yhtiön 
väliseen suhteeseen, sen laatuun ja käytännön organisoitiin kohdistuu yhä suu-
rempi mielenkiinto. 

Metodologian kannalta painopiste on lähestymistavassa, jonka pyrkii yhdis-
tämään useampia kriteereitä pelkän kustannus-hyöty ajattelun punnitsemisen 
sijaan (Litmanen, Kojo & Kari, 2010). Kompensaatiojärjestelyt ovat saaneet eri 
valtioissa hyvin moninaisia muotoja (Richardson, Wylie & Haraldsen, 2009; 
Bergmans, 2010). Kompensaatioita käsittelevässä kirjallisuudessa onkin koros-

9 Posiva jätti 28.12.2012 työ- ja elinkeinoministeriölle rakentamislupahakemuksen, joka koskee 
käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamista Eurajoen Olki-
luotoon. Tuolloin ministeriö arvioi, että hakemuksen ja siihen liittyvien aineistojen käsittely alkaa 
valtioneuvostossa vuoden 2014 loppupuoliskolla. Sittemmin aikataulu näyttää viivästyneen.
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tettu voimakkaasti päätöksentekokontekstin merkitystä kompensaatiopakettien 
muotoutumiseen vaikuttavana tekijänä, jopa siinä määrin, että kompensaatiopa-
kettien vertailua – ainakaan pelkkien paljaiden lukujen valossa – ei ole pidetty 
mielekkäänä (Bergmans, 2010, 31–32).
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4 Tulokset

4.1 Kansalaisosallistamista ydinvoima- ja ydinjätepolitiikan varjossa

Tutkimuksessa on tarkasteltu käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen 
paikanvalintaprosessia Suomessa poliittisen tyylin näkökulmasta. Tutkimuksen 
pääkysymykset olivat (1) miksi käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen 
paikanvalintaprosessin lähestymistapa on muuttunut Suomessa ja (2) miten ydin-
jäteyhtiö Posivan toimintatavat paikanvalintaprosessissa ovat muuttuneet? En-
simmäinen päätehtävä oli analysoida käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslai-
toksen paikanvalintastrategian muotoutumista ja muuttumista (tutkimustehtävät 
ja -kysymykset on esitetty taulukossa 2, ks. sivu 46).

Lähestymistavan muutokset konkretisoituvat ennen kaikkea ydinjäteyhtiö 
Posivan toimeenpanemassa paikanvalintaprosessissa, mutta muutoksen ymmär-
tämiseksi tarvitaan myös kuva toimintaympäristöstä. Yleisemmin tarkasteltuna 
kyse on osallistavasta käänteestä Suomen ydinjätepolitiikassa. Osallistavaa kään-
nettä, jolla viittaan suuntaukseen osallistaa kansalaisia enemmän suunnitteluun ja 
päätöksentekoon, on tutkittu myös useiden muiden maiden ydinjätepolitiikassa 
(Sundqvist, 2002; Bergmans ym., 2008; Mackerron & Berkhout, 2009; Sund-
qvist & Elam, 2010; Lehtonen, 2010a). Osallistuva käänne on yksittäistä politiik-
kalohkoa laajempi ilmiö, joka on nähty normina (Saurugger, 2010).

Miksi loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessin lähestymistavat ovat sit-
ten muuttuneet ja miten ydinjäteyhtiön konkreettiset toimintatavat ovat muut-
tuneet Suomessa paikanvalintaprosessin kuluessa? Vastaan ensin kysymykseen 
miten toiminta- ja lähestymistavat ovat muuttuneet esittämällä kronologisen 
kokonaiskuvan ja sen jälkeen kysymykseen miksi lähestymistavat ovat muuttu-
neet. Hahmotan muutoksen kokonaiskuvan tämän tutkimuksen sekä aikaisem-
pien tutkimuksieni (Kojo, 2005a; 2005b; 2006a; 2008) ja muun kirjallisuuden 
avulla. Erityisen hedelmällisenä pidän poliittisen tyylin näkökulman (ks. luku 2) 
ja kirjallisuudessa esitettyjen sijoituspaikkavalinnan lähestymistapa-luokittelujen 
(Rabe, 1994; Kasperson, 2005; Linnerooth-Bayer, 2005; Aldrich, 2008) rinnak-
kaista soveltamista. Yhdistävänä tekijänä näen Lappalaisen (2002, 100) hahmot-
teleman tyylin infrastruktuurin käsitteen. Käsite viittaa eräänlaiseen perustyyliin, 
jolla poliittinen toimija pyrkii vakuuttamaan erilaisia yleisöjä. Tyylin infrastruk-
tuuri kuvaa toimijan tyylin ”suuret linjat”. Sijoituspaikan valintaa kuvaavat lä-
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hestymistapaluokittelut voidaankin nähdä kuvauksina käytetyistä perustyyleistä. 
Lappalaisen mukaan tyylin infrastruktuuri on muuttuva, eikä toimintaa määrit-
tävä tekijä, kuten ideologinen oppi. Samoin esimerkiksi Linnerooth-Bayer (2005, 
37) pitää lähestymistapoja yleiskuvauksina, jotka eivät suoraan kuvaa yksittäistä 
tosiasiallista tilannetta. Esitellyistä lähestymistavoista (ks. luku 1.1) markkinoihin 
perustuvassa lähestymistavassa voidaan nähdä viitteitä Lappalaisen viittaamasta 
ideologisuudesta.

Vuosina 1984–86 TVO:n, joka tuolloin vastasi paikanvalintaprosessista, toi-
mintatapaa leimasi nojautuminen maanomistajalta saatuun lupaan ja siten juridi-
seen harkintaan (Kojo, 2006a, 65–66). Tyyliltään toiminta edusti päätä, ilmoita ja 
puolusta -lähestymistapa, jossa yhtiö tekee päätöksen ja valmistautuu sen jälkeen 
kestämään syntyvän vastustuksen. lainsäädännön mukaan kallioperätutkimusten 
aloittamiseen ei tarvittu kunnan kantaa asiaan, pelkkä maanomistajan lupa riitti. 
Ennen varsinaisia sijoituspaikkatutkimuksia TVO suoritti koereikätutkimuksia ja 
testasi tutkimusmenetelmiä vuosina 1984–85 Lavian Katossuolla (Kojo, 2005b). 
Alueen omisti Rauma-Repola Oy, joka oli yksi TVO:n omistajista. Siten päätös-
valta oli lähestymistavan mukaisesti yhtiön käsissä. 

Kansalaisosallistaminen on päätä, ilmoita ja puolusta -lähestymistavassa ole-
matonta tai sitä ei ole laisinkaan. TVO tiedotti asiasta kuntapäättäjille vain päivää 
ennen valinnan julkistamista. Kuntalaisille järjestettiin tiedotustilaisuus viikko 
sen jälkeen, kun paikanvalinta oli julkistettu. (Kojo, 2005b; 2006b.) Nikulan ym. 
(2012, 226) mukaan TVO valmisteli tiedottamisen tarkasti, mutta koska TVO:n 
huolena oli, että ydinvoimaa ja ydinjätteiden loppusijoitusta vastustavat aktivistit 
saattaisivat leiriytyä tutkimusalueelle ja estää yhtiön toiminnan kansalaistottele-
mattomuudella, kuten Ruotsissa Kynnefjällissä1 tapahtui, TVO salasi valmistelut, 
mikä on linjassa tyylin infrastruktuurin kanssa. 

Päätä, ilmoita ja puolusta -lähestymistavan soveltaminen jatkui maaliskuussa 
1986, kun TVO ilmoitti valinneensa Ikaalisten Kalliolammen ensimmäiseksi var-
sinaiseksi tutkimuspaikaksi. Alueen omisti Metsähallitus, joka antoi luvan tutki-
muksiin. Lähestymistavassa oli myös hierarkkisia piirteitä, sillä keskushallinnon 
näkemykset potentiaalisten tutkimusalueiden rajauksista oli otettu huomioon 
(Kojo, 2009a, 169–170; Nikula ym., 2012, 229–233). Tutkimuksia ei kuiten-
kaan ehditty edes käynnistää paikallisen vastustuksen takia. TVO ilmoitti tutki-
musten aloituksen siirtymisestä sen jälkeen kun Ikaalisten kaupunginvaltuusto 
oli ilmaissut kielteisen kantansa. Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus huhti-

1 Paikalliset asukkaat perustivat Pelastakaa Kynnefjäll (Rädda Kynnefjäll) -toimintaryhmän vuonna 
1980. Ryhmä vastusti voimakkaasti suunniteltuja koeporauksia. He muun muassa vartioivat yhtä-
jaksoisesti – päivin ja öin – alueelle johtavaa tietä lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Toimin-
taryhmiä perustettiin Ruotsissa kaikkiaan seitsemälletoista paikalle, joille suunniteltiin tai toteutet-
tiin tutkimuksia. (Sundqvist, 2002, 109, 139; Eriksson, 2003, 78.)
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kuussa 1986, joka muutti yleistä asennoitumista ydinvoimavastaisemmaksi kuin 
aiemmin, hautasi TVO:n suunnitelman Kalliolammen tutkimisesta lopullisesti. 
(Kojo, 2005b; 2006b; Nikula ym., 2012, 232–233.)

Tämän jälkeen tyylin infrastruktuuri muuttui. Epäonnistumiset Laviassa ja 
Ikaalisissa herättivät TVO:n pohtimaan tyyliään. Vuosina 1986–1992 TVO:n toi-
minnassa on havaittavissa ainakin kaksi perustyyliä. Ensinnäkin yhtiö otti ensim-
mäisiä askelia vapaaehtoisuuteen ja kumppanuuteen perustuvan lähestymistavan 
suuntaan. Olennainen muutos oli se, että TVO ryhtyi keskustelemaan etukäteen 
loppusijoitushankkeesta kiinnostuneiden kuntien edustajien kanssa tutkimus-
toiminnan käynnistämisestä. Tavoitteena oli välttää Lavian kaltaiset voimakkaat 
reaktiot ja rakentaa luottamusta kunnan ja yhtiön välille. Yhtiö ei kuitenkaan 
pyytänyt kunnilta virallisia päätöksiä tutkimusten aloittamisesta, koska juridi-
sesta näkökulmasta katsottuna pelkkä maanomistajan lupa riitti. Yhtiö sai tästä 
huolimatta joistakin kunnista virallisia kannanottoja, kun jotkut kunnat Nikulan 
ym. mukaan ottivat asian oma-aloitteisesti käsittelyyn. Esimerkiksi Eurajoen kun-
nanhallitus merkitsi TVO:n ilmoituksen Olkiluodon valinnasta tutkimusalueeksi 
vain tiedoksi, kun taas Kuhmon kaupunginhallitus ilmaisi myönteisen kantansa. 
(Kojo, 2009a, 170–171; Nikula ym., 2012, 231, 234.) Huhtikuussa 1987 TVO 
ilmoitti, että se oli valinnut viisi tutkimuspaikkaa kenttätutkimuksiin. Ne sijait-
sivat Eurajoella, Hyrynsalmella, Konginkankaalla, Kuhmossa ja Sievissä. Näihin 
kuntiin yhtiö perusti kuntien luottamuselimien kanssa yhteistyöryhmiä. Tosin 
Kuhmossa ryhmä nimettiin seurantaryhmäksi Romuvaara-liikkeen vaikutukses-
ta, koska liike ei halunnut antaa kuvaa kaupungin ja yhtiön välisestä yhteistyöstä 
(Kojo & Suominen, 1999).

Uuden lähestymistavan osittainen omaksuminen tyylin infrastruktuuriin on 
havaittavissa siinä, että yhtiö avasi suoran keskusteluyhteyden kuntapäättäjiin, 
mikä epäilemättä auttoi yhtiötä oppimaan paikallisten intressien huomioon ot-
tamisen tärkeyden. Tulee kuitenkin huomata, että lähestymistapa ei perustunut 
puhtaasti vapaaehtoisuuteen2, koska potentiaalisia tutkimusalueita oli jo etukä-
teen karsittu tiettyjen valintakriteereiden pohjalta ja koska kunnilta ei pyydetty 
kannanottoa tutkimusten aloittamisesta niiden alueella (Kojo 2009a, 168–171). 
Kuntien kanssa käytyjen keskustelujen pohjana oli TVO:n yhteydenotto niihin 
66 kuntaan, joiden alueilla mahdolliset tutkimuspaikat3 sijaitsivat. Siten tyylin 
infrastruktuurissa oli selvästi havaittavissa piirteitä myös hierarkiaan ja teknisiin 
kriteereihin perustuvista lähestymistavoista.

2 Svensk Kärnbränslehantering Ab (SKB) lähetti vuonna 1992 kirjeen kaikkiin Ruotsin kuntiin. Kir-
jeessä yhtiö tiedusteli kuntien halukkuutta loppusijoituslaitoksen sijoituspaikaksi. (Sundqvist, 2002, 
115–117.)

3 Mahdollisia tutkimuspaikkoja oli yhteensä 102 kappaletta. Niistä 101 tunnistettiin systemaattisen 
valintamenettelyn perusteella. 102. paikka, Eurajoen Olkiluoto, valittiin voimalaitoksen sijainnin 
perusteella. (Kojo, 2009a).
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TVO lisäsi myös tiedotusta kuntalaisille. Yhtiö perusti tutkimuskuntiin pai-
kallistoimistot, jotka järjestivät tiedotustilaisuuksia, näyttelyitä ja sidosryhmäta-
paamisia. TVO alkoi julkaista säännöllisesti kuntalaisille suunnattua Kalliofakta-
lehteä. (Kojo, 2005a; Nikula ym., 2012, 234–236.) Tältä osin toiminta perustui 
edelleen ajatukseen, että paikallinen vastustus aiheutuu tietämättömyydestä ja 
että asenteita voidaan muuttaa yksinomaan lisäämällä tiedostusta. Nikula ym. 
(2012, 231) kertovatkin kuinka ”yhtenä keskeisenä tavoitteena viestinnässä oli ”ro-
kottaa” kaikki kunnat ja kuntalaiset etukäteen siltä varalta, että juuri kyseessä oleva 
kunta valittaisiin jatkotutkimuksiin”. Yhtiö halusi estää samanlaisen yllätyksen 
kuin Lavialla. Olennaista on myös huomata, että yhtiön tyyli oli erilainen eri 
kohderyhmien4 osalta.

Vuosina 1993–95 tiedonvälitys TVO:n ja sen sidosryhmien välillä muuttui 
aiempaa kaksisuuntaisemmaksi5. Kohdeyleisöjen ”rokottamisen” ohella yhtiö al-
koi kiinnittää enemmän huomiota sidosryhmien intresseihin. Yhtiön työntekijät 
osallistuivat myös aktiivisemmin aihepiiriä koskevaan yleisöosastokirjoitteluun 
paikallislehtien palstoilla (Kojo, 2005a). Yhtiö uudisti myös tiedottamistaan, kun 
paikallislehtien välissä alettiin jakaa TVO tutkii -tiedotuslehteä, joka korvasi Kal-
liofakta-lehden. 

Toimintatavat6 muuttuivat vuosina 1996–99 Posivan aloitettua toimintansa. 
Pyrkimys vuorovaikutteisuuteen lisääntyi. Aikaisemmin yhtiö oli käynyt vuoro-
puhelua kunnallisten päättäjien kanssa yhteistyöryhmissä, mutta nyt yhtiö pyr-
ki vuorovaikutukseen myös paikallisen kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tulkitsen 
tämän uudeksi askeleeksi kohti kumppanuuteen perustuvaa lähestymistapaa. 
Kuntalaisten suuntaan keskeisin kanava oli käytetyn ydinpolttoaineen loppusi-
joituslaitoksen YVA-menettely ja siihen liittyneet kansalaisosallistamis- ja viestin-
täjärjestelyt, jotka Posiva toteutti osallistumisjärjestelyiden osalta mittavampina 
kuin lainsäädäntö edellytti (Kojo, 2002a; Kojo & Hokkanen, 2004; Hokkanen, 
2007, 169–212). Vuorovaikutteinen tyyli ei kuitenkaan vakiintunut sellaisenaan 

4 Nikulan ym. (2012, 220) mukaan TVO:n ydinjäteviestinnän kohderyhmät olivat toiminnan alussa 
oma henkilökunta, asiantuntijat, valtakunnalliset viranomaiset ja poliittiset päättäjät, Eurajoen kun-
ta ja muut paikalliset vaikuttajat, media sekä muu yhteiskunta. Myöhemmin ydinjäteyhtiö koetti 
tavoittaa paikallisviestinnässään muun muassa opettajia. Yhtiön paikallinen suhde- ja sponsorointi-
työ synnytti kritiikkiä (ks. Kojo & Suominen, 1999). Eriksson (2003) on analysoinnut systemaat-
tisemmin sitä, miten SKB:n viestinnän kohderyhmäajatellu on kehittynyt.

5 Nikulan ym. (2012, 229) mukaan TVO oli jo Lavian kokemusten jälkeen palkannut viestintäkon-
sultin ja laatinut kaksisuuntaiseen viestintään perustuvan viestintäsuunnitelman.

6 Yksi muutos olivat valtakunnalliset mainoskampanjat, joilla uusi yhtiö tavoitteli laajempaa tunnet-
tuutta. Posivan ensimmäinen valtakunnallinen mainoskampanja oli kesällä 1996 teemalla ”Kenen 
käsiin ydinjätteet uskaltaa jättää?” (Nikula ym. 2012, 246, 249, 254, 265). Yhtiö käytti myös 
2000-luvulla mainoskampanjoita, joskin niiden muotosisällöllinen toteutus oli maltillisempi kuin 
1990-luvun lopussa. Ruotsissa SKB toteutti ensimmäisen laajan mainoskampanjansa vuonna 1990 
(Eriksson, 2003, 113–115.)



102 Matti Kojo

yhtiön tyylin infrastruktuuriin. Tilapäisen tyylin muutoksen osoittaa se, että 
1990-luvun lopussa toteutetussa loppusijoitushanketta koskevassa YVA-menet-
telyssä kansalaisosallistamisjärjestelyt olivat monipuolisemmat ja kunnianhimoi-
semmat kuin vuosina 2008–2009 toteutetussa loppusijoituslaitoksen laajennusta 
koskeneessa YVA-menettelyssä (Nurmi, Kojo & Litmanen, 2009). Edellisessä 
yhtiö tarjosi vaikutusmahdollisuuden jo YVA-ohjelman laadintavaiheessa, kun 
taas jälkimmäisessä YVA-ohjelma annettiin valmiina. Tämä osoittaa myös, että 
lainsäädäntö ei suoraan määrittele sitä, millainen tyyli valitaan. Aldrichin (2008) 
teesiä mukaillen selityksenä voi nähdä sen, että 2000-luvulle tultaessa kansalaisyh-
teiskunnan paine – erityisesti paikallisella tasolla – yhtiötä kohtaan oli heikompi 
kuin vielä 1990-luvun lopussa, jolloin loppusijoituspaikkaa vasta valittiin. Siten 
tarvetta ylläpitää tai kehittää hienovaraisempi tyylin infrastruktuuri ei tältä osin 
ollut.

Myös yhtiön ja kunnallisten päätöksentekijöiden väliset suhteet tiivistyivät 
1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Näin erityisesti Eurajoella, missä käynnis-
tyivät loppusijoituslaitosta koskevat kompensaationeuvottelut kunnan, Posivan 
ja TVO:n edustajien välillä (Kojo, 2007; 2009a, 180–185). Eurajoella hanketta 
kannattaneet päättäjät ymmärsivät kunnan aseman Suomen ydinvoimapolitiikas-
sa ydinlaitosten sijaintikuntana, sillä he nostivat esiin pelon siitä, että kunta voisi 
menettää etunsa, jos ydinsähkön tuotanto ei jatkuisi Olkiluodossa. Koska muiden 
energiantuotantolaitosten sijoitus ei kohtaa samanlaista vastustusta, niitä voitai-
siin rakentaa muuallekin. (Kojo, 2009a, 178–179.) Litmasen (1994a, 108–109) 
mukaan TVO ja hankkeen puolustajat käsitteellistivät hankkeen taloudellisesti jo 
varhaisessa vaiheessa. Litmasen mukaan TVO toimi osittain kompensaatioteorian 
mukaisesti, koska laitoksesta puhuttaessa vedottiin sen taloudellisiin hyötyihin. 
Esitystapa ei kuitenkaan ollut yhtä suoraviivainen kuin Yhdysvalloissa, jossa il-
maistiin selvästi, että kyse on riskien korvaamisesta rahalla. Eurajoella neuvotte-
luosapuolet käyttivät harkintaa. Hankkeen turvallisuuden korostaminen olikin 
keskeisintä viestinnässä (Artikkeli IV; Kojo, 2002a). Muutoinkin erilaisia näkö-
kulmia pyrittiin ennakoimaan kompensaationeuvottelujen aikana. (Kojo, 2008; 
2009a.) 

Osallistava käänne käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikan valintapro-
sessissa tapahtui Suomessa verraten hitaasti ja maltillisena, mihin vaikutti mie-
lestäni se, että Suomessa käytetyn ydinpolttoaineen huolto ei ajautunut yhtä sy-
vään kriisiin kuin ydinjätehuolto useissa muissa maissa 1980- ja 1990-luvuilla 
(ks. Simmons & Pickerstaff, 2006; Bergmans ym., 2008, 13, 26; Mackerron & 
Berkhout, 2009; Blowers & Sundqvist, 2010, 151; Darst & Dawson, 2010). On 
myös huomattava, että ydinvoiman merkitys Suomen energiapolitiikassa säilyi 
siitä huolimatta, että eduskunta ei hyväksynyt periaatepäätöstä uuden ydinvoi-
malaitosyksikön rakentamisesta vuonna 1993. Eduskunnan kielteisestä lisäydin-
voimapäätöksestä huolimatta jo saman vuosikymmenen lopussa pääministeri 



Ydinjätepolitiikan osallistava käänne 103

Paavo Lipposen hallitus hyväksyi ydinvoimalaitosyksikköjen tehon korotuksen, ei 
poissulkenut mahdollisuutta rakentaa uusia yksiköitä ja ilmaisi tukensa käytetyn 
ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeelle (I Artikkeli; Litmanen & Kojo, 2011, 
180).

Lievästä kriisistä huolimatta ydinjätehuollon toimintatapojen uudistaminen 
sai edetä verraten rauhallisessa tilanteessa eikä radikaalien muutosten melskeessä7. 
Paikanvalintaprosessi kohtasi omat uskottavuusongelmansa paikallisella tasolla jo 
1980-luvun puolivälissä Lavialla ja Ikaalisissa ja myöhemmin muissa kunnissa 
(Litmanen, 1994a; 1994b; 1996a; Nikula ym., 2012, 224–230). Niiden seu-
rauksena TVO, vuodesta 1996 Posiva8, muutti vähitellen toimintatyyliään (Kojo, 
2005a; 2005b; 2006), mikä osaltaan vähensi tarvetta suureen kerralla tapahtuvaan 
tyylimuutokseen. Ydinenergialain (990/1987) mukaiseen periaatepäätökseen si-
sällytetty ehdotetun ydinlaitoksen sijaintikunnan kunnanvaltuuston veto-oikeus 
ohjasi myös ydinjäteyhtiön arvioimaan paikallista poliittista tahtoa. 

Akuutin kriisin ja sen taustalla olevan laajan poliittisen paineen puuttuminen 
on nähdäkseni vaikuttanut myös siihen, että osallistava käänne toteutui Suomessa 
luonteeltaan paikallisena, sisällöllisesti kapeasti rajautuneena ja vahvasti edustuk-
selliseen demokratiaan nojaavana. Toisin sanoen ydinjäteyhtiö kohdisti osallista-
miskeinot kulloisiinkin tutkimuskuntiinsa ja vieläpä lähes yksinomaan missä -ky-
symyksen ratkaisemiseen. Käänteessä on piirteitä Hunoldin (2002) varoittamasta 
demokraattisesta nurkkakuntaisuudesta. Suomessa ei ole toteutettu laajaa kansal-
lisen tason kansalaisosallistamista ydinjätehuollon vaihtoehdoista (vrt. Kanadassa 
Nuclear Waste Management Organization, NWMO 2005; ks. myös Johnson, 
2009; Iso-Britannissa Committee on Radioactive Waste Management, CoRWM 
2006 tai Yhdysvalloissa Blue Ribbon Commission, BRC 2012). Myöskään alan 
keskeisten viranomaisten, työ- ja elinkeinoministeriön ja Säteilyturvakeskuksen9, 

7 Radikaalina muutoksena pidän esimerkiksi ydinjätehuolto-organisaation uudistamista, josta esi-
merkkinä on Nirexin lakkauttaminen ja NDA:n (Nuclear Decommissioning Authority) perusta-
minen Iso-Britanniassa (ks. Iso-Britannian ydinjätepolitiikan muutoksista Mackerron & Berkhout, 
2009). Myös Yhdysvalloissa Blue Ribbon Commission on esittänyt uuden toimeenpano-organisaa-
tion perustamista (BRC, 2012, x).

8 Uuden ydinjäteyhtiön Posivan perustamisen myötä IVO hyötyi suoraan kokemuksista, joita TVO-
vetoisessa paikanvalintaprosessissa oli siihen mennessä kertynyt. Näin IVO vältti tilanteen, jossa 
yhtiön olisi pitänyt aloittaa paikanvalinnan suunnittelu tyhjästä eduskunnan kiellettyä käytetyn 
ydinpolttoaineen viennin ulkomaille.

9 KTM:n, STUKin, VTT:n ja GTK:n edustajat esittelivät Posivan periaatepäätöshakemuksesta saatu-
ja lausuntoja ja hankkeeseen liittyviä tutkimuksia Eurajoen kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäse-
nille tammikuussa 2000, ennen kuin kunnanvaltuusto antoi oman lausuntonsa (Kojo, 2004a, 151). 
Vastaavaa tilaisuutta ei järjestetty kuntalaisille. Ruotsin osalta Elam, Soneryd ja Sundqvist (2010, 
207–208) toteavat, että SKI (Statens kärnkraftinspektion) ja SSI (Statens strålskyddsinstitut) eivät 
ole menneet niin pitkällä, että ne olisivat omaksuneet dialogiin perustuvan sovittelun (mediation by 
dialogue) demonstrointiin perustuvan sovittelun (mediation by demonstration) sijasta.
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ei voi sanoa omaksuneen osallistavaa käännettä, vaikka STUK on muuttanut tie-
dostustoimintaansa. Esimerkiksi kiistaa keskitetystä kansallisesta loppusijoitus-
paikasta ratkottiin ministeriön johtamassa työryhmässä suljettujen ovien takana 
(Kojo & Oksa, 2014a). 

Sen sijaan ydinvoimateollisuuden ja Eurajoen kunnan päättäjien välille ke-
hittyi neuvotteluyhteys, joka johti paikanvalintaan ja kompensaatioiden maksa-
miseen. Vuojoki-työryhmä, jonka puitteissa neuvottelut ensisijaisesti tapahtuivat, 
ei ollut luonteeltaan avoin eikä läpinäkyvä prosessi. (Kojo, 2007; 2008; 2009a). 
Neuvottelut perustuivat ydinvoimateollisuuden edustajien ja keskeisten kunnal-
listen luottamushenkilöiden väliseen luottamukseen. 

Eurajoella, toisin kuin Kuhmossa ja Loviisassa, tai Suomessa yleisemmin, ei 
syntynyt vastareaktiona julkista keskustelua tai poliittista painetta, joka olisi ollut 
riittävän vahva vaatimaan avoimempaa ja läpinäkyvämpää toimintatapaa. Edus-
kuntakeskustelussa loppusijoituksen hyväksymisen keskeiseksi perusteluksi on 
nähty ajallinen etäisyys. Periaatepäätös kutistui tutkimusluvaksi. (Raittila & Suo-
minen, 2002, 112; ks. myös Raittila, 2002; Darst & Dawson, 2010.)

Aldrichin (2008) tavoin myös Rask ym. (2012, 718) viittaavat kansalaistoi-
mintaan ja sen luonteeseen. He esittävät arvion, että julkisen protestin vähem-
män dramaattinen luonne on hidastanut Suomessa tiede- ja teknologiapolitiikan 
instituutioiden uudistamista osallistavammiksi. Heidän mukaansa päinvastainen 
kehitys on nähtävissä Iso-Britanniassa, jossa julkinen keskustelu on luonut vaati-
muksia uudistaa lähestymistapoja. Yleisemmällä tasolla asian on ilmaissut myös 
Ruostetsaari (2012, 283), joka on päätellyt, että suomalainen asenneilmasto, jossa 
hallitsemisjärjestelmään kohdistuu vahva luottamus ja mihin yhdistyy lisäksi po-
liittinen passiivisuus, ”on voinut myötävaikuttaa vallankäyttöjärjestelmän legitimi-
teetin säilymiseen ja siten toimia puskurina yhteiskunnallisten muutosten ja eliitin 
välillä vähentäen eliitteihin kohdistuvia paineita”. Myös eurooppalaisten valtioi-
den vertailussa Suomessa on todettu korkeampi luottamus instituutioihin kuten 
parlamenttiin ja oikeusjärjestelmään kuin useimmissa vertailumaissa (ks. esim. 
Grönlund & Setälä, 2012).

Suomen ”tyylin” tekee mielenkiintoiseksi ennen kaikkea loppusijoituspro-
sessin verraten nopea eteneminen. Ensimmäisen tutkimuspaikan nimeämisestä 
vuonna 1986 kesti 15 vuotta siihen, että paikanvalinnasta oli päätetty sekä kun-
nallisella että valtakunnallisella tasolla.10 Suomessa käytetyt tiedotus- ja kansalais-
osallistamisen menetelmät ja niihin käytetty panostus (ks. III ja IV artikkeli; Kojo 
& Hokkanen, 2004; Kojo, 2002a; myös Hokkanen, 2007; Lehtonen, 2010a) 

10 Eurajoen kunnanvaltuusto antoi myönteisen lausunnon Posivan periaatepäätöshakemuksesta tam-
mikuussa 2000. Valtuuston päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Valitus hylättiin 18.11.2000. (Kojo, 2009a, 184, 188.) Eduskunta hyväksyi valtioneu-
voston myönteisen periaatepäätöksen toukokuussa 2001. (Kojo, 2009a.)
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eivät kuitenkaan olleet mitenkään poikkeuksellisia, jos niitä vertaa esimerkiksi 
Ruotsiin (Eriksson, 2003; Johansson, 2008). Paikanvalintaprosessin nopeaa ete-
nemistä ei mielestäni voikaan pitää yksin kansalaisosallistamisen ansiona. Myös 
Strauss viittaa siihen, miten osallistamismenettelyjen suunnittelu ja toimeenpano 
ovat neuvoteltavissa, mikäli suunnittelun avaamiseen kohdistuu riittävästi poliit-
tista painetta. Toimeenpanossa päädytään helposti yhteen, toiminnanharjoittajan 
intressien mukaiseen, tulkintaan, jolla muut tulkinnat suljetaan keskustelun ul-
kopuolelle. Hän päättelee, että osallistamismenettelyjen standardisointi ja parhai-
den käytäntöjen siirtäminen valtioista ja kulttuureista toiseen luo kehyksen, joka 
on itsenäinen suhteessa paikallisiin tarpeisiin. (Strauss, 2011, 126–127, 151; ks. 
myös Chilvers & Burgess, 2008.)

Tyylin näkökulmasta on kyse siitä, kuka käyttää valtaa menettelytapojen 
uudis tamisessa ja miten hyväksyttyjä rutiineja, käyttäytymistä ja lopulta yhteis-
kunnallisia normeja luodaan. Tästä näkökulmasta tyylin tutkimus on arvokas lisä 
sekä murroskohtien analysointiin että vakiintuneiden käytäntöjen osoittamiseen. 
Chilvers ja Burgess (2008) huomauttavat, että ellei näitä kehystämiseen liittyviä 
usein hiljaisia valtasuhteita tiedosteta ja paljasteta, niin vaarana on, että analyyttis-
deliberatiiviset instituutiot heikentävät julkista luottamusta ja legitimiteettiä sen 
sijaan, että tällaiset instituutiot vahvistaisivat demokratiaa.

Ydinjätepolitiikan ”ison kuvan“ muutos kehysti osallistavaa käännettä. Suo-
men ydinjätepolitiikka perustui 1970- ja 1980-luvuilla ydinjätteiden pysyvään 
maasta vientiin ja jälleenkäsittelyyn, mutta politiikka muuttui 1990-luvun puoli-
väliin mennessä, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi esitettiin pysyvä sijoitus Suomen 
maaperään, mikä käytännössä tarkoitti suoraa geologista loppusijoitusta (II Artik-
keli; Kojo, 2009a; Suominen, 1999). Toisaalta ydinenergialaki ja laki ympäristö-
vaikutusten arvioinnista sekä pragmaattisuutta korostanut paikanvalintastrategia, 
joiden katson edustavan Chilversin ja Burgessin (2008) tarkoittamaa hallintains-
tituutioiden suunnittelutasoa, avasivat osallistumismahdollisuuksia kunnallisella 
ja yksilötasolla, mutta tyylin muotosisällön näkökulmasta ydinjätepolitiikka ja 
kansalaisosallistamisen mahdollisuudet rajautuivat voimakkaasti, kun ydinener-
gialaki määritteli tavoitteeksi suoran loppusijoituksen. Vaihtoehdottomuus na-
kersi erityisesti YVA-menettelyn11 ja sen kansalaisosallistamisjärjestelyiden,  mut-
ta myös laajemmin osallistumisen uskottavuutta.

11 Kehystäminen voidaan hahmottaa myös esimerkiksi YVA-lainsäädännön valmistelua ja 
menettelyjen toteuttamista tarkastelemalla. Laajin kehys voidaan nähdä yhteiskunnallise-
na keskusteluna ympäristöpolitiikan ohjauskeinoista. Sairisen (2000, 162–163) mukaan 
YVA-laki ohjauskeinona omaksuttiin Suomessa ennen kaikkea kansainvälisen paineen ta-
kia. Suomalainen vallitseva hallintamentaliteetti on hänen mukaansa pääosin suuntautu-
nut perinteiseen oikeudelliseen sääntelyyn. Instituutioiden suunnittelukehyksessä, YVA-
lainsäädönnön valmistelussa, esimerkiksi energiateollisuus oli kriittinen, koska se pelkäsi 
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Chilvers ja Burgess (2008), jotka ovat tutkineet analyyttis-deliberatiivisten 
käytäntöjen kehystämistä, päättelevät, että kehystämistä tapahtuu ainakin kol-
mella tasolla. Tasot ovat: (1) yksittäinen osallistumisprosessi, (2) menettelytapa-
politiikka uusien hallintainstituutioiden suunnittelussa ja (3) laajemmin ympä-
ristö- ja energiapolitiikkaan liittyvä institutionaalinen käyttäytyminen. Strauss 
(2011, 149) puolestaan näkee tarkastelun tarpeen kahdella tasolla: (1) hallinnon 
ja sääntelyn tasolla, jossa kansalaisosallistuminen konseptualisoidaan ja (2) paikal-
lisella tasolla, jossa ohjeet toimeenpannaan tietyn menettelytavan mukaan. Myös 
Lehtonen (2010a) soveltaa deliberaation analysointiin makro- ja mikrotason tar-
kastelua. Chilversin ja Burgessin mukaan kehystäminen kaventaa ja marginalisoi 
tiettyjä diskursseja, tietoja, merkityksiä ja ilmaisumuotoja.

Ydinenergia- ja ydinjätepolitiikan muodollisten (lainsäädännölliset muutok-
set) ja epämuodollisten (lobbaus12) pelisääntöjen muuttuminen sekä äkilliset ul-
koiset shokit, kuten Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus ja siihen reagoimi-
nen, kehystivät toimintatyylin muutoksia (Artikkeli I; Litmanen & Kojo, 2011). 
Toimijoiden resursseilla13 oli tärkeä rooli toiminnan pitkäaikaisessa ylläpitämi-
sessä ja sitä myötä vaikutusta tyylin infrastruktuuriin. Toimijoiden oma arviointi 
ja muotosisällölliset ratkaisut näyttäisivät kuitenkin olevan tärkeämpiä tekijöitä 
kuin välittömästi käytettävissä olevat taloudelliset resurssit. Yhtenä esimerkkinä 
voidaan pitää Romuvaara-liikettä ja sen tyylin uudistumista.14

II artikkelissa (Kojo, 2009a) osoitan kuinka ydinjätepolitiikan ja paikanvalin-
taprosessin muutokset vaikuttivat loppusijoituslaitoksen sijoituspaikaksi ehdote-
tun kunnan toimintatyyliin. 1990-luvulla paikanvalintakriteerinä alkoi korostua 
paikallinen hyväksyntä geologisten ja muiden valintakriteereiden sijaan. Vastaava 

YVA-menettelystä muodostuvan tarpeettoman raskas, aikaa ja resursseja vievä prosessi, 
joka lisää entisestään byrokratiaa ja hidastaa hankkeiden toteutumista (Hokkanen, 2007, 
138). Sittemmin yksittäisten voimalaitosten YVA-menettelyjen toteuttamiselle on muo-
dostunut, ja Straussin (2011) mukaan jopa tietoisesti muodostettu, rituaaleja, eräänlaisia 
käyttäytymisnormeja, joilla pyrintään hallintaan. Niissäkin näkyy edelleen oikeudellinen 
sääntely.

12 Esimerkiksi TVO:n kolmannen ydinvoimalaitosyksikön lobbaus 1990-luvun lopulla ja 2000-lu-
vun alussa näyttäisi perustuneen sovittelempaan tyyliin kuin vielä 1990-luvun alussa. Ydinvoiman 
lisärakentamista kannattaneessa lobbauksessa ei haluttu korostaa julkisuudessa voimakasta vastak-
kainasettelua. Tähän pyrittiin muun muassa sillä, että naiset esiintyivät julkisuudessa ydinvoiman 
puolestapuhujina. (Litmanen & Kojo, 2011; ks. lobbauksesta myös Hylkilä, 2003.) Myös ydin-
voiman vastaisen liikkeen tyyli muuttui (Kojo, 2009b, 231–235).

13 Toimijoiden käytössä olleiden resursseiden muutoksista ei ole tietoa, mutta lisäydinvoimaa kan-
nattaneen lobbyn resursseista antaa jonkinlaista osviitan se, että lobbyprojekti oli Teollisuuden ja 
Työnantajien liiton laajin projekti Suomen EU-jäsennyyden ajamisen rinnalla. (Kojo, 2009b, 231.)

14 Toinen esimerkki on ydinvoiman vastaisen liikkeen tyylimuutos Suomessa 2000-luvun alussa. Liike 
pyrki tuottamaan asiantuntijuutta uudella, liikkeen aiemmasta tyylistä poikkeavalla sisältöalueella 
(Kojo, 2009a; ks. myös Lammi, 2009), mutta ei onnistunut vakuuttamaan yleisöään.
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strategiamuutos tapahtui Ruotsissa vuonna 1992 (Sundqvist, 2002). Posiva pyr-
ki myös synnyttämään kilpailua ehdolla olleiden tutkimuskuntien välillä, mikä 
ruokki Eurajoen päättäjien keskuudessa pelkoa siitä, että loppusijoituslaitoksesta 
sijoituskunnalle koituva taloudellinen hyöty ohjautuisikin muualle kuin Eurajo-
en kunnalle. Hanketta kannattavat eurajokelaiset päättäjät nostivat esiin myös 
uhkakuvan, jossa käytetty ydinpolttoaine jäisi Olkiluotoon ilman taloudellista 
korvausta. Uhkakuvan ilmeinen tarkoitus oli taivutella kannastaan vielä epävar-
moja luottamushenkilöitä hankkeen taakse. (Kojo, 2008; 2009a). Hunold (2002, 
51) onkin huomauttanut, että paikanvalintaprosessi, joka perustuu vain pienen 
joukon paikalliseen kansalaisosallistumiseen, on altis strategisille interventioille, 
kuten laitoksen potentiaalisten sijoituskuntien kilpailuttamiselle. 

Olennaista on ymmärtää, että vaikka ydinjätehuollon toimintaympäristön 
muutokset, kuten ydinjätteen vienti- ja tuontikielto, tutkimuskuntien kilpailutus 
ja ydinlaitosten verotus, vaikuttivat tyylin muotoutumiseen, niin vaikutus ilmeni 
ensin toimijoiden, keskeisten eurajokelaisten luottamushenkilöiden ja ydinvoi-
mateollisuuden edustajien, omissa arvioissa heidän toimintamahdollisuuksistaan 
ja sitä myötä toimintatyylissä. Arvioinnin tuloksena tyyli muuttui ydinvoima-
teollisuuden ja kunnan yhteistyötä korostavaksi. Kuntapäättäjien näkökulmasta 
kumppanuuteen perustuvan tyylin ensisijaisena tavoitteena oli kunnan taloudel-
lisen hyödyn turvaaminen15. Tyylin infrastruktuurissa olikin selvästi havaittavissa 
myös kompensaatioon perustuva lähestymistapa.

Toimintatyylin ja erityisesti tyylin muotosisällön analysointi auttaa ymmär-
tämään tapahtuneita toimintamuutoksia. Tällä tarkoitan sitä, että toimintaym-
päristön muutokset kehystävät toimintaa, mutta toimijoiden arviot ja tulkinnat 
toimintaympäristön muutoksista, käsillä olevista ongelmista ja niiden ratkaisu-
tavoista, joita tyylin muotosisältö heijastaa, ovat olennaisempia. Esimerkiksi Eu-
rajoella loppusijoitukseen myönteisesti suhtautuneet luottamushenkilöt alkoivat 
korostaa kunnan ja TVO:n suhteen jatkuvuutta 1990-luvun puolivälissä tilan-
teessa, jossa ydinjätteen pois vienti Suomesta oli kielletty lailla ja jätteet näyttivät 
jäävän Olkiluotoon. Samanaikaisesti ydinlaitosten verotusjärjestelmän muutos 
vähensi kunnan verotuloja, mikä nosti esiin kunnan taloudellisen riippuvuu-
den ydinvoimateollisuudesta ja sen maksamista verotuloista. (II artikkeli, Kojo, 
2009a; Kojo, Kari & Litmanen, 2012.) Uusi tilanne synnytti aiempaa neuvot-
televamman tyylin, jossa kunnan kielteinen kannanotto loppusijoitukseen ensin 
kumottiin ja myöhemmin muutettiin myönteiseksi. Uusi tyyli ei kuitenkaan 

15 Ruotsissa Oskarshamnin ja Östhammarin kunnat neuvottelivat yhdessä sopimuksen ydinvoimateol-
lisuuden kanssa. Solmitu lisäarvo-ohjelman (added-value program) mukaan kunnat saavat kahden 
miljardin Ruotsin kruunun panostuksen paikallisiin investointeihin. (Kojo & Richardson, 2011, 
44, 46.)
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avannut kuntalaisille tai muille sidosryhmille uusia osallistumismahdollisuuksia. 
Tyylissä ei korostunut alhaalta ylöspäin ajattelu.

Loppusijoituslaitosten potentiaalisten sijoituskuntien ja teollisuuden väli-
siin suhteisiin on kiinnitetty viime vuosina paljon huomiota. Esimerkiksi erilai-
sia yhteistyön (partnership) muotoja on kartoitettu (NDA, 2007; NEA, 2010; 
Bergmans, 2010; Kojo & Richardson, 2012a). Strategioiden valinnan osalta tä-
män tutkimuksen tulokset tukevat aiempaa johtopäätöstä siitä, että jatkuvuutta 
korostavissa suhteissa suositaan kannustimia ja konsensusorientoitunutta tyyliä 
(Huitema & van Snellenberg, 1999, 81; Howlett, 2004, 22, 26). Kannustimien 
tavoitteena on palkita yhteistyöstä (Aldrich, 2008, 56). Pragmaattinen paikanva-
lintastrategia, joka korosti geologisten ja muiden ympäristötekijöiden sijaan kun-
nan poliittista sopivuutta paikanvalintakriteerinä, edesauttoi tyylimuutosta Eura-
joen ja TVO:n suhteissa 1990-luvulla, koska se loi tilaa paikallisille neuvotteluille.

Olennaista on huomata, että Eurajoella luottamushenkilöt tarttuivat aktiivi-
semmin neuvottelumahdollisuuteen kuin muissa ehdolla olleissa kunnissa. Eu-
rajoella oli luottamusta ydinvoimateollisuuteen ja viranomaisiin. Samanaikaisesti 
vastustajien toiminta oli heikosti organisoitunutta ja jopa leimaantunutta. Eu-
rajoen kunta oli riippuvainen ydinvoimateollisuuden ansiosta saaduista verotu-
loista, minkä lisäksi sille oli tarjolla porkkana uuden vanhainkodin rakentamisen 
muodossa (Kojo, 2009a). Loviisassa, joka oli yksi loppusijoituslaitoksen vaihtoeh-
toisista sijoituspaikoista, oli myös neuvotteluja ja suunnitelmia yhteishankkeesta 
ydinvoimateollisuuden kanssa (Kojo, 2004a, 150, 273; Kojo, 2005a, 97), mutta 
neuvottelut eivät ilmeisesti koskeneet välittömästi loppusijoitusta kuten Eurajoella 
(II Artikkeli, Kojo, 2009a). Eurajoella uuden tyylin tuloksena syntyi muutamassa 
vuodessa useita kunnallisia päätöksiä, jotka edistivät paikanvalintaa16. Tällaisia 
päätöksiä olivat muun muassa vuonna 1995 solmittu yhteistyösopimus Eurajo-
en kunnan ja TVO:n välillä, vuonna 1998 hyväksytty Olkiluoto-visio ja vuonna 
1999 allekirjoitettu Vuojoki-sopimus Eurajoen kunnan ja Posivan välillä.17

Suomen ydin- ja vesivoimalaprojekteja tutkinut Strauss (2011, 46–53) on 
päätellyt, että päätöksentekoa kehystävät rituaalit, jotka suosivat oikeudellista ja 
tieteellistä rationaliteettia kansalaisosallistumisen sijaan. Johtopäätös viittaa va-

16 Erimielisyyksiltä ei ole kuitenkaan täysin vältytty. Esimerkkinä tästä on Eurajoen kunnan ja Po-
sivan välinen erimielisyys Olkiluodossa sijaitsevan Onkalon kiinteistöveroprosentin suuruudesta. 
Eurajoen kunta katsoi, että Onkalon kiinteistövero määräytyy ydinvoimalaitoksille määrätyn kiin-
teistöveroprosentin (2,50) mukaan. Posivan mielestä Onkaloon tuli soveltaa yleistä kiinteistövero-
prosenttia (0,50), koska kyseessä on maanalainen tutkimustila, eikä loppusijoituslaitos. Posivan 
mukaan Onkalosta voi tulla loppusijoituslaitos aikaisintaan sen jälkeen, kun valtioneuvosto on 
myötänyt ydinenergialain mukaisen rakentamisluvan. Turun hallinto-oikeus hyväksyi 3.12.2010 
Posivan valituksen, joka koski vuoden 2006 kiinteistöveroa. (Turun hallinto-oikeus, 2010.)

17 Yhteistyön jatkumona voidaan nähdä TVO:n päätös sijoittaa OL3- ja OL4-laitosyksiköt Olkiluo-
toon.
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kiintuneeseen toimintatapaan, jonka Strauss (2011) antaa ymmärtää vallitsevan 
Suomen energiapolitiikan sektorilla laajemmin kuin yksittäisissä ydinvoimala-
hankkeissa. Straussin johtopäätös on mielenkiintoinen, kun otetaan huomioon 
sektorikohtaisen tyylin saama kritiikki (esim. Freeman, 1985; Huitema & van 
Snellenberg, 1999). Myöskään Raskin (2008) johtopäätökset Suomen biotekno-
logiasektorilta eivät tue käsitystä yhtenäisestä sektorikohtaisesta politiikkatyylistä.

Vaikka tämän tutkimuksen tehtävänä ei ollut tutkia sektorikohtaista tyyliä, 
niin pitkittäisanalyysin perusteella voidaan kuitenkin todeta, että loppusijoitus-
hankkeessa käytetyissä toimintatavoissa oli tilannekohtaista vaihtelua. Tämä puo-
lestaan osoittaa, että toimijat arvioivat toimintaansa. Mielestäni vakiintuneista 
toimintatavoista voidaan puhua vain yleisemmällä tasolla, jolloin luovutaan tilan-
nekohtaisesta tarkastelusta.

Vakiintuneen toimintatyylin puuttuminen yhdeltä sektorilta ei kuitenkaan 
suoraan todista tyylin puuttumista joltain toiselta sektorilta.18 Sen sijaan voidaan 
pohtia esimerkiksi eroja sektorien tai niiden alasysteemien sisäisessä edunvalvon-
nassa ja koheesiossa, perusarvoissa ja intresseissä (ks. Ruostetsaari, 1998, 212–
215; 2010a). Voisiko vahva, verraten yhtenäinen alasysteemi tuottaa ja ylläpitää 
tietynlaista toimintatyyliä omalla ”politiikkareviirillään”? Suomen energiasektoria 
tutkineen Ruostetsaaren (1998, 213; myös 2010b) mukaan alasysteemit voivat 
antaa oman leimansa myös energiapolitiikan päätöksenteon luonteelle. Alasys-
teemeille on ominaisempaa omien intressien mukaisen politiikan harjoittaminen 
kuin laajempiin yhteiskuntapoliittisiin tavoitteisiin vastaaminen. Tällöin tosin 
laaja-alaisempi toimijoiden välinen koordinointikin voi vaikeutua, kuten Ruos-
tetsaari huomauttaa.

Tyylin tutkimuksen näkökulmasta alasysteemien oma ”politiikka” tarkoittaisi 
sitä, että rituaaleja ja toimintatapoja ei tulekaan tulkita pelkästään luutuneeksi, 
kaavoihin kangistuneeksi käyttäytymiseksi, vaan ne voivaan nähdä tietoisena ja 
harkittuna poliittisena toimintana, jolla pyritään kehystämään esimerkiksi paikal-
lista kansalaisosallistumista ja edesauttamaan vaikkapa hyväksyttävyyden rakentu-
mista yksittäisessä hankkeessa ja siten palvelemaan tietyn alasysteemin intressejä. 

4.2 Aktivoitunut ydinjäteyhtiö 

Toinen päätehtävä oli analysoida ydinjätepolitiikan toimeenpanoa ydinjätteen 
loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessin osalta. Huomio kohdistuu ydin-
voimayhtiöiden omistamaan ydinjäteyhtiö Posivaan, joka vastaa toimeenpanosta 

18 Suomen ydinenergia- tai ydinjätepolitiikan muutoksiin keskittyvää pitkänaikavälin tarkastelua ei 
ole tehty aiemmin (ks. yleisemmin energiapolitiikan muutoksista Ruostetsaari, 1998; 2010a), joten 
luontevaa vertailukohtaa ei ole. 
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(III ja IV artikkeli; Kojo & Hokkanen, 2004; Kojo, 2002a). Lisäksi molemmissa 
artikkeleissa käsitellään keskeisten viranomaisten, Säteilyturvakeskuksen ja kaup-
pa- ja teollisuusministeriön toimintaa. Toimintapolitiikka-osakokonaisuudessa 
sovellettuun näkökulmaan verrattuna tyylin tutkimuksen huomio kiinnittyy nyt 
yksittäisiin toimijoihin. Teoreettisena viitekehyksenä III artikkelissa (Kojo & 
Hokkanen, 2004) oli politiikkaverkosto. IV artikkelissa (Kojo, 2002a), jossa tar-
kastelen Posivan julkisuuden hallintaa, teoreettinen lähestymistapa on aineisto- ja 
toimijalähtöinen.

III artikkelin (Kojo & Hokkanen, 2004) johtopäätöksenä oli, että YVA-me-
nettely luo toisaalta osallistumiselle institutionaalisia käytäntöjä, mutta toisaal-
ta menettely jättää tulkinnanvaraa toteuttamiseen19. Tulkinnanvaralla viitataan 
poliittiseen arviointiin. Posivan haasteena oli päästä osaksi paikallista yhteisöä ja 
rakentaa hyväksyttävyyttä hankkeelle, johon liitetään usein erilaisia hyvin voi-
makkaita uhkakuvia (esim. Kari, Kojo & Litmanen, 2010, 90–91). III Artikkeli 
(Kojo & Hokkanen, 2004) vahvistaa aiempia johtopäätöksiä (Huitema & van 
Snellenberg, 1999), joiden mukaan kansalliset instituutiot ja poliittiset rakenteet 
eivät yksioikoisesti määrää toiminnan tyyliä, vaan viime kädessä tyyli on riip-
puvainen toimijan tai keskeisten toimijoiden harkinnasta. Toisaalta uusinstitu-
tionaalinen lähestymistapakaan (Howlett, 2003) ei väitä, että yksin instituutiot 
määräisivät toiminnan tyylin, vaan toteaa, että niillä on vaikutusta toimintaan. 
Uusinstitutionaalinen näkemys on kuitenkin selvästi erilainen kuin tilannesidon-
naista poliittista arviointi ja harkintaa korostava lähestymistapa (Huitema & van 
Snellenberg, 1999; Lappalainen, 2002; 2005a; 2010), joka perustuu ajatukseen 
kontingenssin lisääntymisestä ja pysyvien rakenteiden murtumisesta.

IV artikkelissa (Kojo, 2002a) tutkimuksen kohteena oli Posivan tiedotus- ja 
viestintämateriaalia vuosilta 1996–1999. Johtopäätöksenä oli, että Posiva pyrki 
aktiivisesti hallitsemaan20 hankkeen paikallista julkisuutta muun muassa omak-
sumalla eräänlaisen ”toimittajan” roolin kuntalaisten ja viranomaisten välillä. 
Näin yhtiö pystyi vaikuttamaan julkisessa keskustelussa esillä olevien ongelmien 
ja niiden ratkaisuiden määrittelyyn. Tutkimusaineistona käytetyssä viestintämate-
riaalissakin oli havaittavissa yhtiön pyrkimys tilannekohtaiseen, paikalliseen vies-
tintään, vaikka paikallisten juttujen määrä oli vähäinen. Sen sijaan itse yhtiöstä 
ja loppusijoitushankkeesta yhtiö rakensi samanlaista määritelmää kaikissa neljäs-
sä tutkimuskunnassa (Eurajoki, Kuhmo, Loviisa ja Äänekoski). Yhtiö kuvattiin 

19 Nikula ym. (2012, 54) toteavat seuraavasti: ”Suomessa ydinenergian käyttöä ja ydinjätehuoltoa koskeva 
laisäädäntö on antanut toiminnan kehittämiselle hyvät pelisäännöt. Säädökset eivät kuitenkaan ole olleet 
liian yksityiskohtaiset, vaan ne ovat sallineet poliittiset linjanvedot ja myös vastuullisten toimijoiden omat 
valinnat.” 

20 Yksi ydinjätehuollon tiedotuksen yleisperiaatteista on, että ”on pyrittävä pitämään huolta, että jatku-
vasti tapahtuu jotain, mistä voidaan positiivisesti tiedottaa” (Nikula ym., 2012, 226).
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kansainvälisenä ydinjätehuollon asiantuntijaorganisaationa, mutta samalla yhti-
ön luotettavuutta kuvattiin myös paikallisten ihmisten kautta, millä yhtiö pyrki 
luomaan inhimillisempää, arkipäiväisempää ja läheisempää suhdetta paikalliseen 
yhteisöön. Yli-Kauhaluoma ja Hänninen (2012; 2014) ovat päätyneet saman-
suuntaisiin johtopäätöksiin analysoidessaan Posivan uudempaa viestintäaineistoa. 
Loppusijoituslaitos pyritään esittämään osana paikallisyhteisöä ja sen kehitystä.

III ja IV artikkeli (Kojo & Hokkanen, 2004; Kojo, 2002a) osoittavat kuinka 
ydinjäteyhtiö rakensi pitkäaikaista tyyliään, jonka tavoitteena oli luottamuksen 
ja hyväksyttävyyden luominen (ks. myös Nikula ym., 2012, 238–239). Luotta-
muksen saavuttaminen tai edes jonkin asteisen sietämisen saavuttaminen onkin 
nähty keskeiseksi haasteeksi ydinjätehuollossa (Bergmans ym., 2008). Jos hank-
keen YVA-menettelyn vuorovaikutusjärjestelyjä (III artikkeli, Kojo & Hokkanen, 
2004; ks. myös Hokkanen, 2007) verrataan Posivan ja TVO:n aiempaan tiedo-
tuspainotteiseen toimintaan (Kojo 2005a; 2005b; 2006a), niin tyylin infrastruk-
tuurin muutos on ilmeinen. Tältä osin voidaan todeta, että osallistava käänne on 
havaittavissa selvästi myös Suomessa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslai-
toksen paikanvalintaprosessin toimeenpanossa 1990-luvun jälkimmäisellä puo-
liskolla. Samalla on kuitenkin huomattava, että YVA-menettelyssä osallistumisen 
muodon ja sisällön määrittelyvalta keskittyi hankevastaavalle, joka oli Posiva (III 
artikkeli; Kojo & Hokkanen, 2004, 41).

Hokkanen (2007; ks. myös Strauss, 2010; 2011) osoittaa väitöskirjassaan, kuin-
ka ydinjäteyhtiön asema oli dominoiva käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituk-
sen YVA-menettelyssä. Samoin Lehtonen (2010a, 190) piti loppusijoituslaitoksen 
YVA-menettelyä Suomessa lähinnä muodollisesti korrektina byrokraattisena har-
joituksena, joka oli ydinvoimamyönteisen diskurssin ja juridis-hallinnollisen sys-
teemin puristuksissa vailla todellisia mahdollisuuksia tarjota deliberatiivista me-
nettelyä. Johtopäätöksiä voidaan tarkastella tyylin näkökulmasta. Tulkintani on, 
että yhtiön määrittelyvallan käyttö esimerkiksi vaihtoehtojen rajauksessa osoittaa, 
kuinka tyylin muotosisältöön kiinnitettiin huomiota. Vaikka kansalaisosallista-
misen keinovalikoimaa uudistettiin aikaisempaan verrattuna osallistavammaksi ja 
vuorovaikutteisemmaksi erilaisten yleisötilaisuuksien myötä (ks. Leskinen & Tur-
tiainen, 2002; Kojo 2005a; 2005b; Hokkanen, 2007), niin tyylin muotosisältö oli 
yhtiön tavoitteiden mukainen.21

Strauss (2010) on nimittänyt YVA-menettelyn toimeenpanoon liittyvää mää-
rittelyvallan kasaantumista teollisuusintressejä suosivaksi vinoutumaksi. Myös 

21 Vuosina 1997–1999 toteutun loppusijoituslaitoksen YVA-menettelyn kansalaisosallistamiskeinot 
olivat kattavammat kuin esimerkiksi samoihin aikoihin toteutettujen uusia ydinvoimalaitosyksik-
köjä koskeneet YVA-menettelyt (Hokkanen & Kojo, 2000b). Loppusijoitus-YVA:ssa yleisötilai-
suuksia järjestettiin jo YVA-ohjelman laadintavaiheessa, kun taas voimalaitoshankkeissa yleisö kom-
mentoi ”valmiita” YVA-ohjelmia.
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Ruotsissa tilanne näyttää samankaltaiselta. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoi-
tusprosessia tutkinut Johansson (2008) toteaa kuinka valmistelu perustui pitkälti 
ydinjäteyhtiön tuottamaan tietoon ja asiantuntemukseen, mitä hän nimittää de-
legoiduksi demokratiaksi.

Toisaalta Pölönen, Hokkanen ja Jalava (2011, 127) korostavat, että Suomessa 
YVA-menettelyn laatu on vahvasti riippuvainen yhteysviranomaisesta, joka koor-
dinoi YVA-menettelyä ja valvoo sen laatua. Ydinjäteyhtiö esitti oman tulkintansa 
käytetyn polttoaineen huollon vaihtoehdoista YVA-ohjelmassa (Posiva, 1998), 
johon yhteysviranomaisena toiminut kauppa- ja teollisuusministeriö esitti kom-
menttinsa omassa lausunnossaan (Posiva, 1999, Liite 1, 214–215), jonka myö-
tä vaihtoehtotarkastelu laventui (Posiva, 1999). Lopputuloksena oli hetkellisestä 
ydinjätehuollon vaihtoehtojen kehysten väljentämisestä huolimatta pitäytyminen 
suorassa loppusijoituksessa. Tietynlaiseen tyylin muotosisällön rajaukseen pää-
dyttiin kuitenkin vasta keskeisten toimijoiden harkinnan jälkeen. Myös Ruotsin 
tapauksessa on esitetty vastaavanlainen johtopäätös, että osallistava fasadi suojeli 
loppusijoituskonseptin kovaa teknistä ydintä, KBS-3 -menetelmää, julkiselta kri-
tiikiltä (Elam, Soneryd & Sundqvist, 2010).

Suomessa paikalliset liikkeet epäilivät kansalaisosallistumisen vaikuttavuutta 
ja kiinnittivät huomiota resurssien epätasaiseen jakautumiseen toimijoiden välillä 
jo YVA-menettelyn aikana (Rosenberg, 1999). Yleisemmin ydinvoima- ja ydin-
jätepolitiikan valmistelussa kritiikki kohdistui muun muassa kauppa- ja teolli-
suusministeriön valmistelutyöhön (Lammi, 2009; Lampinen, 2009). Kritiikki oli 
lisäpontimena paikalliselle omaehtoiselle kansalaistoiminnalle (V artikkeli; Kojo 
& Suominen, 1999). Aiotun tyylin ja havaitun tyylin välillä oli siten selvä ero, 
mikä vahvistaa Freemanin (1985), Huiteman ja van Snellenbergin (1999) ja Lap-
palaisen (2005a) käsitteellistä pohdintaa tyylin kaksinaisluonteesta. Vaikka Posiva 
uudisti kansalaisosallistamisen keinovalikoimaansa ja palkkasi YVA-tilaisuuksien 
toteuttajaksi vuosina 1997 ja 1998 ulkopuolisen konsultin (Diskurssi Oy), niin 
paikallisen loppusijoitusta vastustaneen liikkeen näkökulmasta tämä sinänsä 
myönteinen ele ”ei pystynyt häivyttämään sisäänrakennettuja epäilyjä ja pitkään 
patoutuneita tunteita” (Rosenberg, 1999, 270). 

Tulkintani on, että Posivan uusi toiminta oli tyyli-intensiivistä, mutta tyylin 
muotosisältö ei vakuuttanut paikallisia liikkeitä, koska niiden kokemus (Posivan 
ja aiemmin ydinvoimateollisuuden) toiminnan tarkoituksesta ja tilanteen ongel-
mallisuudesta oli erilainen kuin Posivalla. Myös paikallisten liikkeiden suhtautu-
misessa ja osallistumisessa YVA-menettelyyn oli eroja (Kojo, 2001a; 2005a, 146–
148). Tulee kuitenkin huomata, että paikallisen liikkeen kokemus ja sen pohjalta 
tehty arvio (Rosenberg, 1999, 270) ei ollut puhtaan tilannesidonnainen, mitä 
Lappalainen tyylin teoretisoinnissa korostaa, vaan pidemmällä aikavälillä ”patou-
tunut” näkemys.
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Ydinjäteyhtiö Posivan tyylin infrastruktuurin kehittymisessä on myös havaitta-
vissa yhtäläisyyksiä johtopäätöksiin, joita Eriksson (2003, 75–147) on tehnyt ana-
lysoidessaan ruotsalaisen ydinjäteyhtiö Svensk Kärnbränslehantering Ab:n (SKB) 
pitkänaikavälin PR-toimintaa. Vuosina 1994–2000 SKB:n kommunikaatiotoi-
minnalle oli ominaista proaktiivisuus, kohderyhmäsegmentoinnin lisääntymi-
nen (huomio kohdistui tutkimuspaikkakuntien lisäksi poliitikkoihin, päättäjiin, 
joukkotiedotusvälineiden edustajiin ja opettajiin) ja pyrkimys symmetrisempään 
kommunikaatioon, jossa on olennaista keskustelu tiedon vyörytyksen sijaan. Po-
sivan (ja sitä ennen TVO:n) tyylin infrastruktuurin muutos ajoittui samaan ajan-
jaksoon (Kojo, 2005a; 2005b).

Vertailtaessa Suomen ydinjätepolitiikan keskeisiä toimijoita, on havaittavissa 
että erityisesti Posivan toiminnan intensiteetti lisääntyi toimeenpanovaiheessa 
(Kojo, 2005a). Keskeisistä toimijoista myös Säteilyturvakeskus lisäsi paikallista 
näkyvyyttään. Sen sijaan kauppa- ja teollisuusministeriö22 oli passiivinen. (artik-
keli III; Kojo & Hokkanen, 2004; ks. myös Varjoranta & Hautakangas, 2000; 
Leskinen & Turtiainen, 2002, 50.) Siten viranomaisillakin oli erilaiset tavat rea-
goida osallistavaan käänteeseen.

Miksi Posiva sitten muutti tyyliään verrattuna TVO:n ydinjätetoimiston toi-
mintaan 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa? TVO:n tyylihän muuttui jo 
1990-luvun alussa, kun TVO lisäsi paikallista tiedotustaan (Kojo, 2005b; 2006a; 
Nikula ym., 2012, 241). Ensinnäkin uuden organisaation toiminnan aloittami-
nen vuonna 1996 antoi luontevan tilaisuuden luoda organisaatiolle uudenlainen 
tyyli23 ja siten erottua aikaisemmasta toiminnasta, joka oli synnyttänyt paikallista 

22 Ministeriön edustaja arvioi vuonna 1993, että uusi, silloin vielä valmistella ollut YVA-laki ei tuo 
mitään olennaista muutosta sääntöihin, jotka koskevat ydinlaitosten luvituksen hallintaa (Manni-
nen, 1994, 211). Ministeriö (KTM, 1996) selvitti myös YVA-lain soveltamistarvetta erilaisissa 
suunnitteilla olleissa ydinlaitoshankkeissa. Selvitys ei sisältänyt yksityiskohtaista ohjeistusta hank-
keesta vastaavalle YVA-menettelyn toteuttamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö on vasta hiljattain 
muuttanut tapaa, jolle se järjestää esimerkiksi ydinenergialain mukaisen periaatepäätösmenette-
lyyn sisältyvän kuulemistilaisuuden. Aiemmin ministeriö ei ole sallitunut kuulemisessa tilaisuuden 
osallistujien välistä keskustelua, vain virallisten puheenvuorojen esittämisen ja lyhyet kysymykset 
tilaisuuden alustajille, jotka yleensä ovat STUKin ja ministeriön edustajia (Säynässalo & Borg, 
1992, 45–49; Nurmi, Kojo & Litmanen, 2009, 55–60, 74–76; Nurmi, 2010, 8–10). Käytännössä 
puheenvuoronesittäjä voi kommentoida kuulemistilaisuudessa puheenvuoroja, jotka on esitetty 
ennen häntä. Keskustelua ministeriö ei ole sallinut. Kuitenkin Pyhäjoella 24.4.2014 ministeriön 
järjestämässä kuulemisessa oli myös keskusteluosio. Samoin 14.8.2014 Eurajoella oli ensin virallinen 
kuuleminen ja sen jälkeen mahdollisuus keskusteluun ja kysymysten esittämiseen. Lisäksi Eurajoella 
käsiteltiin yhdessä kuulemisessa yhtä aikaa ydinvoima- ja ydinjätehanketta, kun ministeriö on tähän 
mennessä nimenomaan korostanut ydinvoiman lisärakentamis- ja ydinjätekysymysten käsittelyä 
erillisinä hank keina. Ministeriötä edustanut teollisuusneuvos perusteli muutosta tehokkaammalla 
viranomais toiminnalla. Joitakin muutoksia on ollut havaittavissa viime vuosina myös ministeriön 
järjestämissä YVA-yleisötilaisuuksissa muun muassa puheenjohtajana toimivan ministeriön edusta-
jan toimintatavassa.

23 Ydinjätehuollossa työskennelleet ovat tuoneet itsekin esille sen, että vuorovaikutus ja viestintä kir-
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vastustusta (Litmanen, 1994a; 2001; Kojo, 2005a). Toiseksi, on otettava huo-
mioon lainsäädännön muutoksen (YVA-lain voimaantulon) merkitys toiminta-
tyylin muutoksen taustatekijänä. Edellä mainitut seikat yksin eivät kuitenkaan 
riitä selittämään tyylin muutosta. Muina taustatekijöinä on otettava huomioon 
ainakin alan kansainvälisen tiedonvaihdon ja yhteistyön (esim. Ämmälä & Ry-
hänen, 1995; Avolahti, 1999; Avolahti & Vira, 1999; Nikula ym., 2012, 90–95) 
ja konsulttien (esim. Leskinen, Paldanius & Turunen, 1997; Leskinen & Tur-
tiainen, 2001; 2002) vaikutus toimintatapojen uudelleen arviointiin. Esimerkik-
si  Howlett (2000, 308–309) näkee ylikansallisen jäljittelyn keinona, jolla uudet 
ajatukset leviävät maasta toiseen. Kansainvälistä tiedon ja kokemusten jakamis-
ta ja niistä oppimista pyrkivät vahvistamaan esimerkiksi Euratomin puiteohjel-
mien ydin jätehuoltoa koskevat projektit (Andersson, 2008, 54–56) ja OECD:n 
ydinenergiajärjestön (Nuclear Energy Agency, 2002; 2004) järjestämät sidosryh-
mäfoorumit (Forum on Stakeholder Confidence, FSC), joissa keskitytään aina 
kerrallaan yhden maan ydinjätehuoltoon yhteiskunnallisesta näkökulmasta (ks. 
kansainvälisestä toimintaympäristöstä TEM, 2014b; Nikula ym., 2012, 76–99).

Tutkimustehtävänä ei ollut verrata Suomen loppusijoitusprosessissa käytettyjä 
lähestymistapoja muiden maiden tilanteeseen, mutta väistämättä herää kysymys 
siitä, ovatko keskeiset suomalaiset toimijat toimineet joltain osin erilailla kuin 
toimijat muissa maissa ja jos ovat niin miten ja miksi. Onko Suomessa jäljitel-
ty jonkun maan kokemuksia? Toimintapolitiikan lähentymisen ja eriytymisen 
problematiikkaa ovat pohtineet muun muassa van Waarden (1995) ja Howlett 
(2000). Pohdinnassa on otettava huomioon se, että ydinenergiaohjelmat ja ydin-
jätehuollon institutionaaliset järjestelyt vaihtelevat eri maissa (NWTRB, 2009; 
2011; Landström & Bergmans, 2012, 22–25). Suomen kannalta Ruotsi näyt-
täytyy mielenkiintoisena vertailukohteena, ei vähiten siksi, että sielläkin paikan 
valinnassa on päädytty jo yhteen kuntaan. Ruotsalainen ydinjäteyhtiö SKB valitsi 
sijoituskunnaksi Östhammarin keväällä 201124. Maiden ydinjätehuoltoa, siihen 
liittyvää säätelyä ja ydinjätepolitiikkaa ei ole kuitenkaan vertailtu systemaattisesti. 

Osallistuvan käänteen näkökulmasta mielenkiintoisia eroja Suomen ja Ruot-
sin välillä ovat kansalaisjärjestöille tarjolla oleva rahoitus25 ja sen jatkuvuus, Ruot-
sissa toteutetut vuorovaikutusprojektit26, useampien ruotsalaisten toimijoiden 
kiinnostus ja resurssit osallistua alan kansainvälisiin governance -hankkeisiin sekä 

jattiin Posivan keskeisiksi tehtäviksi yhtiön perustamisvaiheessa. Paikanvalintaan ja luvitukseen 
tähtäävän toiminnan edellytyksenä oli riittävän paikallisen hyväksynnän saavuttaminen.  (Nikula 
ym., 2012, 246.)

24 Östhammarin kunnassa sijaitsee Forsmarkin ydinvoimala.
25 Ruotsissa rahoituksen haku on järjestetty ydinjäterahaston kautta. Suomessa rahoitusta oli haetta-

vissa vain vuodelle 1999 (ks. Sandberg, 1999b, 236).
26 Esimerkiksi Dialog-projekti (SKI, 1993a; 1993b) ja Transparency programme (Andersson, 2007; ks. 

myös Elam, Soneryd & Sundqvist, 2010, 205–207).
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vaihtoehtoisten sijoituskuntien, erityisesti Oskarshamnin kunnan, aktiivisuus vi-
ranomaisten ja ydinjäteyhtiön suuntaan, mikä tunnetaan myös Oskarshamnin 
mallina (Oskarshamn kommun, 2002; Åhagen ym. 2003; Karita Research, ei 
julkaisu vuotta). Pikainen katsaus antaa jo viitteitä siitä, että maiden välillä on 
eroja omaksutuissa toimintatyyleissä.

Toisaalta keskityttäessä tarkastelemaan ydinjäteyhtiöiden toimintaa ja sen ke-
hittymistä ainakin suurissa linjoissa on havaittavissa myös samankaltaisuutta, ku-
ten siirtyminen reaktiivisesta yksisuuntaisesta tiedottamisesta ennakoivampaan ja 
vuorovaikutteiseen viestintään (Eriksson, 2003; Johansson, 2008; Kojo, 2005a). 
Vuosikymmenessä tapahtunutta muutosta havainnollistaa hyvin se, miten Suo-
messa ydinvoimateollisuuden edustajat puhuivat 1990-luvulla tiedottamisesta ja 
viestinnästä, mutta 2000-luvulla luottamuksen voittamisesta ja osallistumisesta 
(Björklund, Westerholm & von Bonsdorff, 1994, 183–190; Ämmälä & Ryhänen, 
1995; Vira, 2006).

Mainitun samankaltaisuuden voi nähdä jopa viitteenä mahdollisesta sektori-
kohtaisesta tyylistä, mutta yleinen tarkastelu taso voi hämärtää käytössä olevat 
rinnakkaiset tyylit ja tilannekohtaiset vaihtelut. Posivan ja SKB:n toiminnan sys-
temaattinen vertailu olisi kiinnostava jatkotutkimusaihe. Landströmin ja Berg-
mansin (2012, 31) tulkinnan mukaan Ruotsi ja Suomi ovatkin erilaisilla poluilla 
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeessa. Ruotsin polkua luonnehtii 
vapaaehtoisuuteen perustuva politiikka ja keskitetty käytetyn polttoaineen väli-
varastointi, kun taas Suomen pääpiirteenä he näkevät yleisemmin neuvottelut eri 
yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.

4.3 Konsensusta ja kompensaatioita

Kolmas päätehtävä oli analysoida paikallista toimintaa ja reaktioita ydinjätteen 
loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessiin erityisesti 1990-luvun lopussa, jol-
loin valintaprosessi kulminoitui neljään vaihtoehtoiseen kuntaan. V ja VI artik-
kelissa (Kojo & Suominen, 1999; Kojo, 1999a) tarkastelun kohteena oli kuhmo-
lainen ydinjätteen loppusijoitusta vastustanut Romuvaara-liike ja VII artikkelissa 
(Kojo, 2007) Eurajoen kunta, joka neuvotteli loppusijoitukseen liittyvistä kom-
pensaatioista TVO:n ja Posivan kanssa. V artikkelissa (Kojo & Suominen, 1999) 
tutkimuskohteena oli yksittäisen toimijan tyylin infrastruktuuri ja tyylin intensi-
teetin vaihtelu.

Osakokonaisuudessa pureuduin esimerkkien avulla toimijakohtaiseen poliit-
tisen tyylin tutkimiseen. Tältä osin tutkimusote poikkeaa tutkimuksesta, joka on 
orientoitunut tietyn politiikkasektorin tyyliin, vieläpä usein kansainväliseen ver-
tailuun sääntelyä koskevassa toimintapolitiikassa (Huitema & van Snellenberg, 
1999, 80). Kantavana ideana on Lappalaisen (2002; 2005a) esittämä toimija- 
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ja tilannekohtainen politiikan tutkimus. Kun toimeenpano-osakokonaisuudessa 
keskeisenä tarkasteltavana toimijana oli ydinjäteyhtiö, tässä osakokonaisuudessa 
huomio siirtyi paikallisiin toimijoihin, reaktioihin ja virinneeseen kansalaistoi-
mintaan.

Yhtiön toimintaan verrattuna paikalliset liikkeet olivat huomattavasti haja-
naisempi tutkimuskohde. Ne olivat vähemmän organisoituja ja ennen kaikkea 
heikommin resursoituja toimijoita. Yksi tutkimuksen keskeisistä huomioista kos-
keekin juuri sitä, miten taloudellisesti heikosti resursoitu toimijakin pystyy yllä-
pitämään ja kehittämään tyylipitoista ja -taitoista toimintaa yli vuosikymmenen 
ajan hyvinkin haastavissa olosuhteissa. Tyylitutkimuksella tavoitetaan poliittisen 
toiminnan luonteesta jotain, mihin pelkästään resursseihin tai rakenteisiin kes-
kittyvä tutkimus ei todennäköisesti yltäisi. Samalla on todettava, että tyylitutki-
muksen haasteena on tarjota kattavampi ja yksiselitteisempi käsitteistö, jolla ta-
voitetaan poliittisen toiminnan ulottuvuus, joka ylittää resursseista ja rakenteista 
ponnistavan selittämisen. Lappalaisen yksi tavoite on ollut juuri lähestymistavan 
kehittäminen (Lappalainen, 2002; 2005a; 2010).

V artikkelissa (Kojo & Suominen, 1999) tutkimuskohteena oli paikallisen yh-
den asian kansalaisliikkeen tyylin infrastruktuurin muodostuminen. Artikkelissa 
omaksuin pitkän aikavälin tarkastelun, jonka ansiosta keskeiset tyylimuutokset 
pystyttiin tunnistamaan. Kansalaisliike syntyi vastareaktiona ydinjätteen loppu-
sijoitussuunnitelmille, mutta toiminta muuttui ennakoivaksi ja siten hyvin tyyli-
intensiiviseksi. Erityisen hyvin artikkelista on luettavissa liikkeen arviointikyvyn 
kehittyminen. Liike osasi hyödyntää henkilösuhteita kunnallisessa edustukselli-
sessa päätöksenteossa, kohdeyleisöjen tunnistamisessa, mediajulkisuuden hankin-
nassa kuin asiantuntijatiedon käyttämisessä. Osoituksena liikkeen arviointikyvys-
tä pidän sitä, että liikkeessä oli havaittavissa sekä niin sanottujen vanhojen että 
uusien yhteiskunnallisten liikkeiden piirteitä.

VI artikkelissa (Kojo, 1999a) osoitan, miten Romuvaara-liikkeen toimintaa 
leimasi Romuvaara-rallissa kampanjoinnin näkyvyys ja julkisuushakuisuus, jol-
la tavoiteltiin valtakunnallisen keskustelun aikaansaamista ydinjätteen loppu-
sijoituksesta. Aiemmin liikkeen yleinen toimintatyyli oli ollut paikallisempi ja 
maltillisempi. Liike hahmotteli rallissa tulevaisuudenkuvaa, jossa Posivan ydinjä-
tekuljetukset muodostavat uhkan Kainuulle. Liike onnistui hyödyntämään kol-
mea piirrettä yhtä aikaa. Ensinnäkin ralli onnistui herättämään huomiota, vaik-
ka välitöntä protestoinninkohdetta ei ollut. Toiseksi ralli suuntautui Kuhmon ja 
Kainuun ulkopuolelle ja kolmanneksi julkisuuden tavoittelu median kautta oli 
tietoista ja systemaattista. Artikkelin keskeinen tulos koski tyylin tutkimisessa toi-
minnan (tyylin) ja reaktion kytkeytymistä toisiinsa. Romuvaara-ralli oli itsessään 
reaktio, mutta myös ralli ja sen intensiivinen tyyli synnyttivät vastareaktioita. Ti-
lannesidonnaisessa tyylin tutkimuksessa haasteena onkin reaktioiden ketjun ete-
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nemisen jäljittäminen alati muuttuvissa tilanteissa. VI artikkelissa nostinkin esiin 
tarpeen kehittää tyylin vaikuttavuutta koskevaa tutkimusta. 

VII artikkelissa (Kojo, 2007; ks. myös Kojo, 2008; 2009a; Kojo & Richardson, 
2012a) tutkimuskohteena on loppusijoituslaitoksen ehdotetun sijaintikunnan, 
Eurajoen, ja ydinvoimateollisuuden, TVO:n ja Posivan, väliset suorat neuvotte-
luyhteydet. Tutkimuskohde poikkeaa tyypillisistä osallistavaa käännettä koskevis-
ta tutkimuskohteista, joissa usein tarkastellaan erilaisia kansalaisosallistumis- ja 
osallistamisjärjestelyitä. Ydinjätepolitiikkaa koskevissa tutkimuksissa kohteena on 
ollut tyypillisesti YVA-menettely (Hokkanen, 2007; Johansson, 2008; Strauss, 
2011; Wärnbäck, 2012). Poliittisen tyylin kokonaiskuvan muodostumisen kan-
nalta on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että myös keskeisten toimijoiden välistä 
suoraa yhteydenpitoa tutkitaan, vaikka se voi olla tutkimusaineiston hankkimisen 
näkökulmasta vaikeampaa kuin julkisten osallistumismenettelyiden tutkiminen. 
Tutkijan näkökulmasta on harmillista, että toimijoiden omat historiikitkin tarjo-
avat valitettavan vähän lisätietoa yhteydenpidosta ja epävirallisista keskusteluista 
(ks. esim. Hoffman, 2008; Nikula ym., 2012). Organisaatioiden, erityisesti teol-
lisuuden ja keskeisten viranomaisten, välinen yhteydenpito, sen kehittyminen ja 
vaikutukset ydinjätepolitiikan muotoutumiseen onkin yksi osa-alue, josta kaivat-
taisiin Suomessa kipeästi lisätutkimusta eri tieteenalojen näkökulmasta (ks. Lit-
manen ym. 2014; vrt. Wärnbäck, 2012; Wärnbäck, Soneryd & Hilding-Rydevik, 
2013)27. Suomessa ydinjätepolitiikan tutkimus on kohdistunut selvästi, jopa liian 
yksipuolisesti, kansalaisosallistamisen ja kansalaistoiminnan analysointiin, mikä 
voi osin olla seurausta tavasta, jolla alan julkisen puolen tutkimustarpeet ja -rahoi-
tus päätetään (ks. Sandberg, 1999b, 233– 237).

Tyylitutkimuksen näkökulmasta kyse on ennen kaikkea tutkimusaineiston 
saatavuudesta. Eri toimijoiden välisistä keskusteluista, eritoten epävirallisista, voi 
olla käytännössä mahdotonta saada muuta kuin haastatteluihin perustuvaa ai-
neistoa. Lähihistoriaa koskevissa ja eritoten kiistanalaisissa hankkeissa haastatte-
luaineistoihin tulee kuitenkin suhtautua varauksella ja niiden rinnalle tulisi saada 
muita aineistoja. Julkisen kirjallisen aineistonkaan hyödyntäminen tutkimuksessa 
ei ole aina itsestään selvää ja ongelmatonta, kuten Vuojoki-työryhmän pöytäkirjo-
jen saaminen vasta korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä osoitti. Yhtiöiden 
sisäisiä asiakirjoja en edes yrittänyt hankkia tätä tutkimusta varten28. Kompen-
saationeuvotteluiden kuin myös koko loppusijoitusprosessin jatkotutkimuksen 

27 Milka Sunell (2004) on tutkinut ansiokkaasti Suomen ydinenergiapolitiikan historiaa. Tekeillä ole-
vassa väitöskirjassaan Sunell (2009) analysoi ydinenergialain valmisteluun liittyvää yhteiskunnal-
lista keskustelua arkistoaineiston avulla. Ydinjätepolitiikan osalta Suomisen (1999) artikkeli on lähes 
 ainoa lajissaan (ks. myös Kaijser & Högselius, 2007, 19–31).

28 Olen kerran pyytänyt Posivan 1990-luvun lopun viestintästrategiaa käyttööni, mutta yhtiö ei sitä 
antanut. Strategiaan viitattiin Posivan ja tutkimuskuntien välisten yhteistyöryhmien pöytäkirjassa.
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kannalta ydinvoimateollisuuden ja viranomaisten sisäiset asiakirjat ovat kuitenkin 
aineistoja, joiden toivoisi olevan tulevaisuudessa tutkijoiden käytettävissä.

Yksi tutkimuksen uutuusarvo on paikallisten kompensaationeuvottelujen yk-
sityiskohtainen analysointi (VII artikkeli, Kojo, 2007; myös II artikkeli, Kojo, 
2008). Alan tutkimukselle on tyypillistä asukaskyselyaineistojen analysointi, 
missä keskitytään erilaisten laitosten kompensaatiomenetelmien hyväksyttävyy-
teen (Kojo & Richardson, 2012b). Tässä tutkimuksessa pystyin kuitenkin pöy-
täkirja-aineiston avulla osoittamaan aiempaa tutkimusta (vrt. Hokkanen, 2007, 
215; Strauss, 2011) tarkemmin yhtiön käyttämien erilaisten toimintatapojen 
rinnakkaisuuden. Kompensaationeuvotteluihin liitetään herkästi moraalista pa-
heksuntaa, jonka voi nähdä osaksi kompensaatioiden synnyttämää lahjontavai-
kutusta29 (Kojo & Richardson, 2012b, 9–11). Tyylitutkimuksen näkökulmasta 
kompensaatiot tarjoavat kuitenkin hyvän vertailukohdan tyylin muotoutumisen 
tarkastelulle. Kompensaationeuvottelut tarjoavat osallistavaan käänteeseen ikään 
kuin mahdollisuuden kurkistaa ”kulissien”taakse ja ne auttavat hahmottamaan 
myös kokonaisuutta, eikä vain yksittäisen menettelyn muodostumista. Tyylin vä-
hittäisestä muotoutumisesta on esimerkkinä Eurajoen kunnan halukkuus neuvo-
tella loppusijoitusta koskevista kompensaatioista. Kiinnostus on havaittavissa jo 
1990-luvun alkupuolella yksittäisten valtuutettujen ja valtuustoryhmien kirjoi-
tuksista (II artikkeli, Kojo, 2009a).

Tyylin muotoutumisen kannalta on huomionarvioista se, että kompensaatio-
tyylin omaksuminen kesti useita vuosia. Olennaista on, että paikalliset reunaeh-
dot, kuten Eurajoen kunnan ja TVO:n vuonna 1995 solmima yhteistyösopimus, 
ovat tietyn tyylin tuloksia, eivät valmiita, olemassa olevia tyyliä selittäviä rakentei-
ta. Kompensaationeuvottelut (VII artikkelissa, Kojo, 2007), ovat myös esimerkki 
siitä, kuinka normit ja käytäntö poikkeavat toisistaan ja kuinka erilaiset normit 
tuottavat erilaisia, jopa keskenään ristiriitaisia toimintatyylejä.

4.4 Eurajoki – varauksellinen ydinkeidas

Neljäs tehtävä oli arvioida Eurajoen kunnan, sen asukkaiden ja naapurikuntien 
asukkaiden suhtautumista loppusijoitukseen noin kymmenen vuotta sen jälkeen, 
kun paikanvalinta oli suoritettu. Tehtävässä analysoidaan paikallisyhteisötasoa ja 
rakennetaan ymmärrystä yhteisön suhtautumisesta laitoksen mahdolliseen laajen-

29 Lahjontavaikutusta (bribe effect) viittaa siihen, että tarjottu rahallinen kompensaatio saattaa 
vähentää lähialueen asukkaiden halukkuutta hyväksyä vaaralliseksi koetun laitoksen sijoitus, koska 
koettujen riskien hyvittäminen kompensoimalla katsotaan moraalisesti arveluttavaksi. Frey ym. mu-
kaan kompensaatioteoriassa on aliarvioitu moraalisten kustannusten merkitystä. Paikanvalinta on 
poliittinen päätös, jossa moraaliset periaatteet ovat tärkemmässä roolissa kuin markkinoilla tehtä-
vissä päätöksissä. (Frey ym., 1996, 1299–1300.)



Ydinjätepolitiikan osallistava käänne 119

tamiseen. Tavoitteena oli ensisijaisesti arvioida yhteisön tasolla (vrt. artikkeli IV, 
Kojo, 2002a) sitä miten loppusijoituspaikanvalinta on koettu, mutta myös samal-
la päivittää ydinjätepolitiikkaan liittyviä tietoja muun muassa loppusijoituslaitok-
sen laajennuksen osalta. Keskeisinä käsitteinä ovat hyväksyttävyys ja paikallinen 
yhteisö (nuclear community), joka on alkanut osin sietämään ydinteknologiaan 
liittyviä epävarmuuksia. Nämä käsitteet palauttavat tyylin tarkastelun keskiöön 
paikallisen kontekstin ymmärtämisen ja kokonaisuuden tulkinnan sen sijaan, että 
analysoitaisiin yksittäisten toimijoiden ratkaisuja. Huomio kiinnittyy siihen, mi-
ten toimeenpanotyyliin on reagoitu, Huiteman ja van Snellenbergin (1999) kä-
sitteillä puhuttaessa siihen, millainen on tyylin vastaanotto ja miten se on koettu. 

Ydinjätteiden ja muiden vaarallisten jätteiden laitosten sijoitusta on tutkittu 
paljon riskitutkimuksen näkökulmasta. Erityisesti lähiseudun asukkaille kohdis-
tetut kyselyt ovat olleet suosittuja. Riskitutkimus on ollut yksi trendi yhteiskun-
nallisessa ydinjätetutkimuksessa niin kansainvälisesti kuin myös Suomessa (So-
lomon, Andrén, & Strandberg, 2010; Litmanen, 2001). Riskitutkimus tarjoaa 
menetelmiä analysoida paikallista havainnointia, mutta yksittäisten selittävien 
tekijöiden sijaan tyylin tutkimus on kiinnostunut pohtimaan toimintatapojen 
merkitystä ja sitä, miten sijoituskunnan/yhteisön ja teollisuuden välistä suhdetta 
ja siinä tapahtuvia muutoksia on käsitteellistetty. Tulokset (VIII artikkeli, Litma-
nen, Kojo & Kari, 2010) vahvistivat jo aiemmin esitettyjä johtopäätöksiä, joiden 
mukaan tieto ja tiedonpuute eivät ole ensijaisia tekijöitä selitettäessä ydinjätteiden 
loppusijoituslaitoksen sijoituksen hyväksyntää tai vastustusta30. Myöskään käsitys 
laitoksen paikkakunnalle tuomasta taloudellisesta hyödystä ei ollut ratkaiseva te-
kijä, vaikka naisten ja miesten mielipiteet erosivat tältä osin selvästi toisistaan (IX 
artikkeli, Kojo, Kari & Litmanen, 2012).

Tyylin näkökulmasta sukupuolien välinen mielipide-ero on kiinnostava, kos-
ka se antaa viitteen siitä, että erityisesti naisten31 näkökulmasta loppusijoituslai-
toksen paikanvalintaprosessin lähestymistapa ei ole onnistunut. Vuonna 2008 
Eurajoella ja sen naapurikunnissa tehdyssä postikyselyssä (VIII ja IX artikkeli, 
Litmanen, Kojo & Kari, 2010; Kojo, Kari & Litmanen, 2012) miehistä 50 pro-
senttia ja naisista 36 prosenttia hyväksyi TVO:n ja Fortumin tuottaman käytetyn 
ydinpolttoaineen loppusijoituksen Eurajoella. Naisista 47 prosenttia vastusti lop-
pusijoituslaitoksen laajentamista TVO:n ja Fortumin tarpeisiin, kun vastaavasti 
miehissä vastustajia oli 31 prosenttia. Posivan toimintatapa ei siis ole vakuuttanut 
naisia loppusijoituksen hyväksyttävyydestä.

30 Olemme myös erikseen analysoineet eri tiedonhankintalähteiden käyttöä ja niiden luotettavuutta 
asukkaiden näkökulmasta (Kojo, Kari & Litmanen, 2010; Kari, Kojo & Litmanen, 2010).

31 Naisten asenteisiin vaikuttamisesta ydinjätehuollossa on keskusteltu myös kansainvälisesti. Esi-
merkiksi SKB haki oppia Kanadasta vuonna 1986 (Eriksson, 2003, 89.)
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Ruotsissa potentiaalisissa sijoituskunnissa tehdyissä mielipidekyselyissä hy-
väksyntä on ollut huomattavasti korkeammalla tasolla kuin Eurajoella. Vuonna 
2008 Östhammarissa 77 prosenttia ja Oskarshamnissa 83 prosenttia vastanneista 
hyväksyi loppusijoituslaitoksen perustamisen kotikuntaansa (SKB, 2009). Sama-
na vuonna Eurajoella 42 prosenttia vastaajista hyväksyi ja 36 prosenttia vastusti 
TVO:n ja Fortumin tuottaman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta Olki-
luotoon (Kojo, Kari & Litmanen, 2012, 133). Eurajoella suhtautuminen loppusi-
joitukseen on siten huomattavasti varauksellisempaa kuin Östhammarissa, jonne 
SKB hakee lupaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukselle.

IX artikkelissa (Kojo, Kari & Litmanen, 2012) tarkasteltavana oli kaksi käsit-
teellistä tulkintaa sijoituskunnan ja teollisuuden välisestä suhteesta. Ydinkeidas 
(nuclear oasis) -tulkinnassa sijaintikunnat oletetaan periferiaalisiksi, koska ne ovat 
kaukaisia, taloudellisesti ja ympäristöllisesti marginalisoituneita, voimattomia ja 
koska niissä vallitsee hyväksynnän ilmapiiri. Teollisuustietoisuus (communities 
with industrial awareness) -tulkinta puolestaan lähtee oletuksesta, että uuden, 
kiistanalaisen laitoksen sijoittaminen onnistuu kulttuurisen integraation ansiosta. 
Kognitiivinen ymmärrys on kehittynyt yhteisölle aiempien kokemusten myötä. 
Ymmärryksen ansiosta yhteisö on valmis ja kykenevä neuvottelemaan uusien lai-
tosten sijoituksesta teollisuuden kanssa. Teollisuustietoisuus-tulkinnassa neuvot-
teluvalmiuden ei nähdä aiheutuvan yhteisön taloudellisesta riippuvuudesta teol-
lisuudesta.

Johtopäätöksissä totean, että pelkästään talouteen ja riippuvuuteen keskitty-
vä tulkinta ei ole riittävä, vaan sen sijaan tarvitaan kokonaisvaltaisempi tulkinta, 
joka ottaa huomioon myös hyvinvointiin liittyvät tekijät. Tyylin tutkimuksen nä-
kökulmasta voidaan puhua yleisön kokemuksen merkityksestä hyväksyttävyyden 
rakentumisessa. Tutkimus (Kojo, 2009a, 184– 185) osoitti, että Eurajoella erityi-
sesti keskeisillä luottamushenkilöillä on ollut valmiutta neuvotella ydinvoimateol-
lisuuden kanssa. Sen sijaan kuntalaisten keskuudessa on varautuneisuutta suhtau-
tumisessa loppusijoitukseen, jonka koettiin aiheuttavan uhkaa erityisesti tuleville 
sukupolville. Uhkan kokeminen ei kuitenkaan ole kanavoitunut näkyväksi poliit-
tiseksi toiminnaksi32. Eurajoella ja sen naapurikunnissa ydinvoimateollisuuden 
toimijat (Posiva, TVO ja Fortum) koettiin luotettavampina tiedonlähteinä kuin 
kansalaisjärjestöt (Kojo, Kari & Litmanen, 2010, 173). Yksi jatkotutkimuksen 

32 Eurajoella on toiminut kaksi ydinvoiman vastaista yhdistystä: vuonna 1989 perustettu luonnon-
suojeluyhdistys Eurajoen ympäristöseura ja 2000-luvun alussa perustettu Eurajoen Vaihtoehto voima 
ry. Lisäksi paikalliset aktiivit osallistuivat muun muassa Energiapoliittinen yhdistys – Vaihtoehto 
ydinvoimalle -yhdistyksen ja Naiset ydinvoimaa vastaan -liikkeen toimintaan. (Litmanen, 1994a, 
97–105; Kojo, 2004b, 236–237; Kojo, 2006a, 67–70). Eurajoella ei ole muodostunut pelkästään 
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen vastustamiseen keskittynyttä järjestäytynyttä yhden-
asianliikettä, kuten esimerkiksi Kuhmossa, Äänekoskella ja Loviisassa.
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aihe olisikin pohtia, eroavatko riskin kokeminen ja poliittinen kokeminen toisis-
taan. Miksi eurajokelaiset ovat poliittisesti passiivisia loppusijoituskysymyksessä, 
vaikka kyselyt osoittavat varautuneisuutta? Onko luottamushenkilöiden sitoutu-
minen Olkiluodon ydinlaitoshankkeisiin ja niistä kunnalle syntyviin tuloihin ja 
edelleen kuntalaisten riittävä luottamus päätöksentekijöihin ja viranomaisiin pa-
donnut vastustuksen?

4.5 Tutkimuksen tieteellinen ja yhteiskunnallinen merkittävyys

Ydinvoimaa käyttävissä maissa on kamppailtu vuosikymmeniä ydinjäteongel-
man ratkaisemiseksi (Carter, 1987; Berkhout, 1991; Sundqvist, 2002). Vaikka 
yksittäisten maiden ydinjäteohjelmissa on katsottu tapahtuneen edistymistä, sii-
tä huolimatta on korostettu sitä, miten korkea-aktiivisen ydinjätteen ja käytetyn 
ydinpolttoaineen huolto on osoittautunut monimutkaisemmaksi kuin alun perin 
arvioitiin (NWTRB, 2011; xvi). Ydinjätehuollon on myös arvioitu kohtaavan uu-
sia, globaalin aikakauden haasteita, kuten esimerkiksi sen, kuinka säännellä vas-
tuuta ydinjätehuollosta, jos kansallinen kyky kantaa vastuuta heikentyy (Strand-
berg & Andrén, 2012, 14; Andren, 2012). Myös siirtymisen paikanvalinnasta 
laitoksen emännöintiin (hosting) on nähty synnyttävän uusia haasteita (Land-
ström & Bergmans, 2014).

Loppusijoitusprojektin eteneminen Suomessa on aiheuttanut sen, että viime 
vuosina Suomi on nostettu Ruotsin rinnalle kansainvälisessä keskustelussa esi-
merkkinä menestyksestä (Andersson, 2008, 50–54; Jenkins-Smith, Strandberg & 
Trousset, 2010; NWTRB, 2011; xvi; Macfarlane, 2011, 32; Feiveson ym., 2011; 
BRC, 2012, ix; vrt. Elam & Sundqvist, 2011, 24633; Landström & Bergmans, 
2014). Tutkimuksen johtopäätöslukua voikin lukea tulkintana suomalaisesta 
ydinjäteihmeestä. Tutkimuksen lähtökohtana ei ollut tyylin tutkimukselle tyypil-
linen vertailuasetelma (esim. Howlett, 2000; Peled, 2002), vaan pitkittäisanalyysi 
paikanvalintaprosessista Suomessa. Pitkittäisanalyysi nimenomaan toimintapoli-
tiikan dynaamisuuden ymmärtämiseksi on myös ominaista tyylin tutkimuksessa 
(esim. Huitema & van Snellenberg, 1999; Howlett, 2000). Vaikka vertailu ei ol-
lut tutkimustehtävänä, esitän kuitenkin myös tuloksia ja johtopäätöksiä Ruot-
sista, missä on tehty paljon yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ydinjätehuollosta. 
Suomen ydinjätehuollossa on samankaltaisuuksia Ruotsin ydinjätehuollon kans-

33 Elam ja Sundqvist (2011, 246) tosin huomauttavat, että Suomessa on omaksuttu ruotsalaista alku-
perää oleva KBS-3 -loppusijoitusmenetelmä. Menestys Suomessa vahvistaakin heidän mielestään 
vain Ruotsin edistystä ydinjätehuollossa. Väitteessään he eivät kuitenkaan kiinnitä huomiota ydin-
jätehuolto-ohjelmien välisiin yhteiskunnallisiin eroihin, vaan antavat ikään kuin ymmärtää, että 
KBS-3 -menetelmä olisi ollut ainoa avain hankkeen edistymiseen Suomessa.
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sa, mikä auttaa suhteuttamaan tämän tutkimuksen tuloksia. Viimeaikainen kes-
kustelu toisen loppusijoituslaitoksen tarpeesta Suomessa (ks. keskustelusta Kojo, 
2010a; Kojo & Oksa, 2014a; TEM 2013) osoittaa kuitenkin mielestäni sen, että 
ei ole perusteita puhua yhteneväisestä sektorikohtaisesta tyylistä maiden välillä. 
Myös Landström ja Bergmans (2012) arvioivat, että Suomi ja Ruotsi ovat erilai-
silla poluilla. Ydinjätehuollolla tarkoitan laajempaa toimenpiteiden kokonaisuutta 
kuin yksittäisen yhtiön loppusijoitushanketta (ks. alaviite 2, sivu 20).

Tutkimukseni on jatkoa kansainväliselle tutkimustrendille, jonka keskiössä 
on kansalaisosallistuminen ja -osallistaminen ydinjätepolitiikassa (ks. luku 1.5). 
Aihepiiriä on käsitelty myös Ruotsissa ja Suomessa eri tieteenalojen väitöskirjois-
sa 2000-luvulla (Eriksson, 2003; Sjölander, 2004; Hokkanen, 2007; Johansson, 
2008). Poliittisen tyylin näkökulma täydentää aiempaa kuvaa käytetyn ydinpolt-
toaineen loppusijoituslaitoksen paikanvalintaprosessista Suomessa ja siihen liit-
tyneistä kansalaisosallistamisjärjestelyistä ja paikallisesta toiminnasta. Tutkimuk-
sessa en rajaa paikallista toiminta yksinomaan kansalaistoiminnan analysointiin, 
vaan keskeisenä tutkimuskohteena on myös kunnallinen päätöksenteko Eurajo-
ella. Erityisesti kunnan ja ydinvoimateollisuuden välisten kompensaationeuvot-
telujen analysoinnin osalta tutkimuksella on annettavaa myös alan kansalliseen 
ja kansainväliseen keskusteluun paikanvalintaprosessin lähestymistavoista. Tutki-
mus tuotti lisätietoa siitä, miten markkinoihin ja vapaaehtoisuuteen perustuvat 
paikanvalinnan lähestymistavat yhdistyivät, millaisten vaiheiden kautta neuvot-
telut etenivät ja miten kompensaatiopaketti räätälöitiin erilaisten intressien tyy-
dyttämiseksi Eurajoen tapauksessa (Kojo, 2007; 2009a). Eurajoen kompensaatio-
neuvottelujen analysoinnin myötä olen sittemmin hahmotellut paikanvalintaan 
liittyvän kompensoinnin lähestymistapoja niin teoreettisessa kuin myös empiiri-
sessä mielessä (Kojo & Richardson, 2012a; 2013; 2014).

Tutkimuksessa en sovella kansallisen tyylin (national style) käsitettä, koska sitä 
koskeva kritiikki on osoittanut, että kansallisella tasolla ei ole vain yhtä vallitsevaa 
tyyliä (ks. luku 2.2.2). Sen sijaan yhden valtion eri toimijoilla on osoitettu olevan 
hyvin erilaisia toimintatapoja, kuten esimerkiksi Aldrich (2008) osoittaa Japanin 
osalta. Kielellisillä, kulttuurisilla ja poliittisilla traditioilla on myös väitetty ole-
van merkitystä maiden välisten erojen selittäjänä (Berkhout, 1991, 228). Ydin-
jätehuollon organisaation muotoa (teollisuus- vai hallintovetoinen) tärkeämpänä 
on pidetty organisatorista käyttäytymistä, johtajuuden jatkuvuutta, rahoituksen 
pysyvyyttä ja kykyä rakentaa yleistä luottamusta pitkällä aikavälillä (NWTRB, 
2011, xvii). Toisaalta Bergmans ym. (2008) ovat havainneet, että tarkasteltaessa 
ydinjätepolitiikkaa eri maissa niissä on havaittavissa yleispiirteiltään samankal-
tainen kehityskulku. Tämän mukaan kansallisella kontekstilla ei olisi ratkaisevaa 
merkitystä toiminnan muotoutumisen kannalta. 

Aldrich (2008, 13) puolestaan väittää, että kansalaisyhteiskunnan potentiaa-
linen ja tosiasiallinen vastustus vaikuttaa valtion strategiavalintoihin, siis keinoi-
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hin ja instituutioihin, joita valtio käyttää kohdatessaan kansalaisyhteiskunnan 
paikanvalintakonflikteissa. Aldrich hylkää selitysmallit, jotka perustuvat valtion 
organisatoriseen rakenteeseen, hallintokulttuuriin, lainsäädännölliseen ympäris-
töön tai historialliseen aikakauteen. Mitä kovemmin ja pitkäkestoisemmin kan-
salaisyhteiskunta vastustaa sijoitusta, sitä todennäköisempää on se, että hallinto 
alkaa kehittää hienovaraisempia keinoja. Aldrichin (2008, 26–30) mukaan kan-
salaisyhteiskunnan luonne on keskeisin selittävä tekijä34. Sovelsin tätä näkökul-
maa analysoidessani loppusijoitusta Kuhmoon vastustaneen yhdenasianliikkeen 
(Romuvaara-liike) ja Eurajoen kunnan toimintaa.

Tutkimuksella on annettavaa ennen kaikkea toimijakohtaisen tyylin tutkimi-
seen ja siitä käytävään teoreettiseen keskusteluun. Tutkimuksen tehtävänä ei ollut 
tutkia kansallista tai sektorikohtaista tyyliä, mutta myös niiden osalta voidaan 
tehdä joitakin huomioita.   Kansallisen tyylin käsitteen keskeisin oletus on se, että 
on mahdollista tunnistaa tietylle maalle ominainen vallitseva poliittinen tyyli.35 
Tutkimuksessa osoitin, että ydinjäteyhtiö käytti loppusijoitushankkeessa pitkällä 
aikavälillä erilaisia tyylejä. Poliittinen tyyli muuttui. Tämä ei sinänsä ole ristirii-
dassa kansallisen tyylin käsitteen kanssa, sillä käsite ei sulje pois sitä mahdollisuut-
ta, että vallitseva tyyli muuttuu ajankuluessa, kun esimerkiksi hallinto muuttaa 
toimintatapojaan vastatessaan uusiin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Kansallisen tyylin käsitteestä käytävän keskustelun kannalta olennaisempi 
oli tutkimuksen tulos, jonka mukaan yksittäinen toimija sovelsi useampia tyy-
lejä yhtä aikaa. Poliittinen tyyli paitsi muuttui ajan myötä, niin se myös vaihte-
li eri tilanteissa. Siten yksittäisen toimijankaan kohdalla ei voida puhua yhdestä 
vallitsevasta tyylistä ilman, että samanaikaisesti tarkastelutasoa muutetaan ylei-
semmäksi, jolloin yksityiskohdat ja erot hämärtyvät. Tyylin valintaan vaikuttivat 
 ainakin kohdeyleisö ja käsiteltävänä oleva ongelma. Tämä havainto on ristiriidas-
sa kansallisen tyylin käsitteen kanssa, jonka johtoajatuksena on vallitsevan tyylin 
tunnistaminen.

Mikä sitten on lopulta valitseva tyyli suomalaisessa tai kansainvälisessä ydinjä-
tehuollossa? Entä mikä on poikkeus? Ovatko ydinjätehuoltohankkeissa sovelletut 
tyylit lähentyneet toisiaan konvergenssiteorioiden mukaisesti?  Vuosikymmeniä 
jatkunut keskustelu avoimuuden, läpinäkyvyyden, kansalaisosallistumisen ja vuo-
rovaikutuksen tarpeesta sekä kehitetyistä osallistamismenettelyistä luo helposti 

34 Muita kirjallisuudessa käytettyjä lähestymistapoja, joilla sijoitusprosesseja on selitetty, ovat tek-
nokraattiset kriteerit, puoluepoliittinen diskrinointi, ympäristörasismi, taloudelliset olosuhteet ja 
poliittinen interventio (Aldrich, 2008, 26–30).

35 Myös konfliktikulttuurin käsitteessä on sisäistetty sama ajatus. Hellströmin (2002, 76) mukaan 
 konfliktikulttuurilla ”tarkoitetaan kullekin maalle ominaista yleistä sosiaalista, poliittista, taloudellista 
ja fyysistä kehitystä, jonka puitteissa kyseisellä maalla on taipumus ’tuottaa’ tietyntyyppisiä kiistoja sekä 
taipumus reagoida niihin tietyllä tavalla”.
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kuvan, että edellä mainitut ominaisuudesta ovat jo vakiintuneen tyylin piirteitä.  
Valtioiden ja organisaatioiden väliseen jäljittelyyn ja oppimiseen on myös ollut 
mahdollisuuksia jo vuosien ajan lukuisten kansainvälisten hankkeiden ansiosta.

Kansalaisyhteiskunnasta nouseva kritiikki (esim. Rosenberg, 1999) ja yhteis-
kuntatieteellinen tutkimus (esim. Hokkanen, 2007; Johansson, 2008; Sundqvist 
& Elam, 2010; Strauss, 2010; 2011) ovat kuitenkin osoittaneet useita ongelma-
kohtia ja antavat viitteitä siitä, että toiminnassa on piirteitä muistakin tyyleistä, 
kuten tässäkin tutkimuksessa on osoitettu. Kriittisinä hetkinä, kuten Eurajoen 
kompensaationeuvotteluissa, tyyli muistuttaa enemmän niitä salailuun taipuvai-
sia lähestymistapoja, joihin on vaadittu ja luvattu muutoksia.

Useamman tyylin yhtäaikainen soveltaminen osoittaa toimijan poliittista ar-
viointia ja harkintaa, mihin muun muassa Huitema ja van Snellenberg (1999) 
ja Lappalainen viittaavat (2002; 2005a). Toimijat arvioivat omien tavoitteidensa 
saavuttamismahdollisuuksia suhteessa olosuhteisiin ja muiden toimijoiden oletet-
tuihin ja toteutuneisiin reaktioihin. Poliittinen arviointi ja harkinta sopivat myös 
hyvin tutkimuksessa omaksuttuun näkökulmaan, jonka mukaan kansalaisyhteis-
kunnan luonne ja toiminta vaikuttavat olennaisesti siihen miten ja millaiseksi 
sijoituspaikanvalinnassa sovelletut lähestymistavat muodostuvat (Aldrich, 2008, 
26–30).

Poliittisen arvioinnin tutkiminen vaatii aineistokeskeisyyttä kuten Lappalai-
nen (2002) toteaa. Toimijakohtaisen tyylin tutkimukselle aineistojen saatavuus 
onkin olennaista. Tässä tutkimuksessa kansalaisliikkeen osalta aineisto oli kattava. 
Sen sijaan ydinjäteyhtiön toiminnan tutkimisen osalta käytössä ei ollut yhtiön 
sisäiseen käyttöön laadittuja asiakirjoja (ks. luvut 3.3 ja 3.4), mitä olen paikannut 
arvioimalla yhtiön tyyleistä tekemiäni havaintoja Nikulan ym. (2012) teoksen 
pohjalta. Teos avaa jossain määrin yhtiön sisäisiä näkemyksiä sen toimintatavoista 
ja niiden motiiveista ja syistä. Kompensaationeuvotteluiden tutkimisen osalta ai-
neisto oli kattava (Kojo, 2009a; 2008).

Aineistokeskeisyys liittyy myös keskusteluun aiotusta ja havaitusta tyylistä 
(Huitema & van Snellenberg, 1999). Tyyli synnyttää muissa toimijoissa enna-
kointia ja reaktioita, joiden tutkiminen on hedelmällistä, jos käytössä on aineis-
toa, josta voidaan lukea toimijoiden arvioita tyylin vaikutuksesta heidän omaan 
tyyliinsä. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että tämä ennakointi- ja reaktioketju ta-
pahtuu laajemmassa institutionaalisessa kontekstissa kuten tyylin tutkimuksen 
uusinstitutionaalisessa lähestymistavassa oletetaan (Howlett, 2004). Katson, että 
jaottelu aiottuun ja havaittuun tyyliin yhdistettynä aineisto- ja kontekstikeskei-
seen tutkimusotteeseen on keino lisätä ymmärrystä tutkimuskohteesta ja siten 
parantaa tyylin tutkimuksen selitysvoimaa.

Toimijakohtaisessa tyylin tutkimuksessa omaksuttu oletus toiminnan ainutlaa-
tuisuudesta on kuitenkin ongelmallinen. Kuten Rüdig (1988, 395) huomauttaa, 
tyylistä on vaarana muodostua käsite, jota tutkija käyttää selittääkseen tilanteen 
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historiallisesti ainutlaatuiseksi. Tieteen yksi tehtävä on kuitenkin tuottaa myös 
yleisempiä kuvauksia ja malleja, jolloin tilanteiden kaikkea yksityiskohtaisuutta ei 
voida sisällyttää johtopäätöksiin. Yleistäminen ei vapauta tutkijaa velvollisuudesta 
selvittää yksityiskohdat ja pohtia niiden merkitystä tapahtumien kululle, mutta 
mielestäni myös tyylitutkimuksessa on oltava käsitteitä, jotka palvelevat yleisem-
pää tiedon tarvetta. Toimijakohtaisessa tyylin tutkimuksessa tyylin infrastruktuu-
rin käsite vastaa tähän tarpeeseen. Käsite oli toimiva, kun sovelsin sitä rinnastei-
sena sijoituspaikkakiistoja käsittelevässä kirjallisuudessa käytetyn lähestymistapa 
käsitteen kanssa. Tyylin infrastruktuuri, ”perustyyli”, viittaa jonkinasteiseen toi-
minnan vakiintumiseen ja ainakin orastavaan rutinoitumiseen.

Suomessa ydinjätepolitiikan kannalta merkittäväksi keskusteluaiheeksi, ja jopa 
kiistaksi, on muodostunut Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen huollon jär-
jestäminen (Kojo, 2010a; Kojo & Oksa, 2014a). Tutkimuksen yhteiskunnallinen 
merkitys kulminoituukin mahdollisen toisen käytetyn ydinpolttoaineen loppu-
sijoituslaitoksen sijoituspaikan etsimiseen Suomessa. Posivan lähestymistapojen 
analysoiminen antaa mahdollisuuden arvioida Fennovoiman toimintaa ja lisää 
tietoisuutta erilaisista toimintavoista. Lisäksi tutkimus kontribuoi yleisempää kes-
kustelua kansalaisosallistamisesta ja -osallistumisesta suomalaisessa yhteiskunnas-
sa.

Fennovoiman perustamisesta eli vuodesta 2007 asti jatkunut kiistely Posivan 
ja Fennovoiman yhteistyöstä36 ajautui siihen tilaan, että maaliskuussa 2012 työ- 
ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän ohjaamaan voimayhtiöiden yhteistä sel-
vitystä ydinpolttoaineen loppusijoituksen vaihtoehdoista (TEM, 2012a; 2012b). 
Ministeriön työryhmän loppuraportti julkaistiin tammikuussa 2013. Työryhmä 
suositti, että ”yhtiöt jatkavat neuvotteluja ratkaisun löytämiseksi Fennovoiman lop-
pusijoitushankkeen osalta” ja totesi, että ”kaupalliset neuvottelut eivät kuulu työryh-
män piiriin” (TEM, 2013, 15). Koska ministeriö ei ohjannut yhtiöitä tiiviimpään 
yhteistyöhön, eikä varsinkaan pakottanut Posivaa ottamaan Fennovoiman ydin-
jätteet Olkiluodon loppusijoituslaitoksen rakentamisessa huomioon, Fennovoima 
joutuu aloittamaan oman loppusijoituslaitoksen suunnittelun. Tämä ei poissul-
je jonkin asteisen yhteistyön mahdollisuutta yhtiöiden välillä, mihin kaupalliset 
neuvottelut viitannevat. Fennovoima ei ole esitellyt vielä ydinjätehuollon koko-
naissuunnitelmaansa.

Yhtiöiden yhteistyölle on mielestäni kolme vaihtoehtoista linjausta, jotka 
kaikki omalla tavallaan kehystävät Fennovoiman ydinjätehuollon suunnittelua ja 

36 Posiva tiedotti jo huhtikuussa 2007, että yhtiöllä ei ole ollut mitään yhteyksiä E.ONin mahdolliseen 
ydinvoimahankkeeseen Suomessa (Kojo & Oksa, 2014a, 15). Fennovoiman hanke julkistettiin kes-
äkuussa 2007. Tätä kirjoittaessa ei tosin ole selvää, pystyykö Fennovoima rahoittamaan ydinvoima-
laitosyksikkönsä rakentamisen. Yksi yhtiön pääomistajista, energiayhtiö E.ON, ilmoitti lokakuussa 
2012 vetäytyvänsä hankkeesta. Sittemmin Fennovoima on tehnyt yhteistyötä Rosatomin kanssa.
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siten vaikuttavat toimijoiden tyyleihin. Näkemykseni mukaan vaihtoehdot ovat 
seuraavat:

1) Fennovoima ja Posiva aloittavat laaja-alaisen yhteistyön, jossa Fennovoi-
man ydinvoimalan tuottama käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan 
Eurajoen Olkiluotoon Posivan toimesta. Yhteistyö voisi käsittää myös 
omistus järjestelyjä, jolloin Fennovoimasta voisi jopa tulla Posivan uusi 
osakkeenomistaja37. Tässä vaihtoehdossa Eurajoen kunnan suhtautuminen 
Posivan laitoksen laajentamiseen on ratkaisevaa, mikä synnyttää tarpeen 
uusille kompensaationeuvotteluille. Siten tyylin infrastruktuuri rakentuisi 
kompensaatioperusteiseen lähestymistapaan. Sen sijaan vaihtoehto tuskin 
johtaisi kansalaisten ja sidosryhmien laajaan osallistamiseen.

2) Fennovoima ja Posiva aloittavat rajoitetun yhteistyön, jossa Posiva antaa 
konsultointiapua Fennovoimalle erikseen sovituilla osa-alueilla. Yhtiöt voi-
vat mahdollisesti tehdä kaupallista yhteistyötä esimerkiksi kapseloinnissa. 
Fennovoiman ydinjätteitä ei kuitenkaan loppusijoiteta Olkiluotoon, vaan 
yhtiö aloittaa oman loppusijoituspaikan etsinnän Suomessa. Tässä linjauk-
sessa Fennovoima ostaisi tietotaitoa Posivalta ilman omistusjärjestelyjä. 
Vaihtoehdossa myös ydinjätekuljetukset lisääntyvät. Vaihtoehdossa po-
tentiaalisten tutkimuskuntien, niiden asukkaiden ja eri sidosryhmien suh-
tautuminen on ratkaisevaa. Tyylin infrastruktuurin kannalta olennaista on 
tutkimuskunnan vapaaehtoisuus, mikä edellyttää kumppanuuden rakenta-
mista ja myöhemmin mahdollista kompensaatiota.

3) Fennovoima ja Posiva eivät tee käytännössä lainkaan yhteistyötä, vaan Fen-
novoima suunnittelee ja toteuttaa itse oman loppusijoituspaikan etsimisen 
Suomessa. Fennovoiman puolelta sijoituspaikan valintaprosessin ensim-
mäinen julkinen vaihe on YVA-ohjelman38 jättäminen työ- ja elinkeino-

37 Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän (TEM, 2012b) 21.6.2012 antaman väliraportin ja 
10.1.2013 annetun loppuraportin (TEM, 2013) perusteella tämä vaihtoehto vaikuttaa epätoden-
näköiseltä, koska Posiva on pitäytynyt kannassa, jonka mukaan se varaa Olkiluodossa jäljellä ole-
van loppusijoituskapasiteetin omistajiensa käyttöön. Kun E.ON ilmoitti luopuvansa osuudestaan 
Fennovoimassa, julkisuudessa spekuloitiin mahdollisuudella, että Fortum ostaisi E.ONin osuuden. 
Kauppa olisi todennäköisesti vaikuttanut myös Posivan ja Fennovoiman yhteistyöhön. Helmikuussa 
2013 Voimaosakeyhtiö SF osti E.ONin osuuden Fennovoiman osakkeista. Sittemmin Fennovoima 
on tehnyt yhteistyötä Rosatomin kanssa (Kojo & Oksa, 2014a, 38; Auffermann ym., 2014).

38 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmän kokouspöytäkirjojen (YORY, 2012a) mukaan Fennovoima 
ilmoitti 4.4.2012 pidetyssä kokouksessa, että yhtiö on käynnistänyt YVA-ohjelman valmistelut. 
Samassa kokouksessa työ- ja elinkeinoministeriön edustaja oli todennut ”ydinlaitosen YVA-yhteys-
viranomaisena, että YVA-ohjelmassa on oltava ydinvoimalaitospaikka yhtenä paikkavaihtoehtona”. Py-
häjoki on siten yksi vaihtoehdoista, jos Fennovoiman hanke toteutuu. 6.6.2012 pidetyssä kokouk-
sessa Fennovoima esitteli suunnitelmaa erillisestä loppusijoitushankkeesta ja paikkavaihtoehdoista. 
Suunniteltuihin alustaviin sijoituspaikkaselvityksiin kuului muun muassa sijoitusalueen ja -paikan 



Ydinjätepolitiikan osallistava käänne 127

ministeriölle. Tässä vaihtoehdossa potentiaalisten tutkimuskuntien, niiden 
asukkaiden ja eri sidosryhmien suhtautuminen on ratkaisevaa. Kuten edel-
lisessä vaihtoehdossa, tyyli rakentuisi vapaaehtoisuuden, kumppanuuden ja 
kompensaatioiden varaan.

Tämä tutkimus yhdessä aihepiirin aiemman tutkimuksen kanssa tarjoaa laajan 
pohjan pohtia sitä, miten eri vaihtoehdot kehystävät Fennovoiman ydinjätehuol-
lon suunnittelua eri toimijoiden näkökulmasta. Erityisen kiinnostava kysymys on 
se, miten yhteistyö potentiaalisten tutkimuskuntien ja myöhemmin ehdotettavan 
loppusijoituskunnan kanssa suunnitellaan ja toteutetaan.

Lähtökohta on haasteellinen, sillä ministeriön asettama työryhmä vetäytyi 
suljettujen ovien taakse, kun silloinen elinkeinoministeri Jyri Häkämies (kok.) 
vihelsi asiasta käydyn julkisen keskustelun poikki maaliskuussa 2012. Tämän jäl-
keen osapuolet pitäytyivät osallistumasta julkiseen keskusteluun. (YLE, 2012.) 
Työryhmä ei kuullut Eurajoen tai Pyhäjoen kuntien edustajia, saati laajemmin 
eri sidosryhmiä, vaikka työryhmän tuloksia tullaan mitä ilmeisimmin käyttämään 
ydinjätehuollon vaihtoehtojen rajaamisessa. Siten Fennovoiman ydinjätehuoltoa 
koskeva YVA-mennettely, koski se sitten luolaston laajentamista Olkiluodossa tai 
täysin uuden sijoituspaikan etsimistä, lähtee liikkeelle osin valmiiksi annetuilla 
kehyksillä, joiden puitteissa ja puristuksissa kansalaisosallistaminen toteutetaan.

Tutkimuksella on myös annettavaa laajemmalle yhteiskunnalliselle keskuste-
lulle kansalaisosallistumisen tilasta ja osallistavasta käänteestä Suomessa (ks. Rask 
ym., 2012). Tutkimus antaa yhden merkittävän hankkeen osalta mahdollisuu-
den rakentaa laajempaa kuvaa siitä, miten osallistuminen on pitkällä aikavälillä 
kehittynyt Suomessa. Osallistavan käänteen kansainvälisen tutkimuksen ja yh-
teiskunnallisen keskustelun näkökulmasta kiinnostus ei ole kohdistunut niinkään 
kansalaisosallistamisen toteuttamiseen Suomessa, vaan loppusijoitushankkeen 
synnyttämiin yhteiskunnallis-poliittisiin reaktioihin ja ennen kaikkea niiden vä-
häisyyteen ja maltillisuuteen, mikä selittää loppusijoitushankkeen ja paikanvalin-
taprosessin verraten nopeaa etenemistä. Voidaan aiheellisesti kysyä, miksi ydin-
jätekysymys ei mobilisoi – saati radikalisoi – kansalaistoimintaa Suomessa kuten 
esimerkiksi Saksassa39, jossa Gorlebeniin suuntautuvien ydinjätekuljetusten vas-

valintakriteereiden esiselvitykset sekä geologisten ominaisuuksien tarkastelu, mutta ei kairauksia. 
Yhtiö ei ollut vielä päättänyt vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja. Työryhmä oli keskustellut myös muis-
ta mahdollisista loppusijoituspaikoista ja todennut, ”että niiden soveltuvuustutkimukset on tehtävä 
uudelleen (Eurajoki erillisenä, Hyrynsalmi, Kuhmo, Loviisa, Sievi ja Äänekoski)”. (YORY, 2012b.) 
Kaikki edellä mainitut kunnat olivat tutkimuskohteina jo 1980- ja 1990-luvuilla TVO:n ja Posivan 
kenttätutkimuksissa.

39 Saksassa ydinjätekuljetuksia on ollut valvomassa jopa kymmeniä tuhansia poliiseja. Suomessa ydin-
voiman vastainen Olkiluoto Blockade -tapahtuma, johon osallistui elokuussa 2012 arviolta 100–
150 mielenosoittajaa, herätti keskustelun mielenosoituksen viranomaisille aiheuttamista kustannuk-
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tustaminen on saanut valtavat mittasuhteet (Fischer & Boehnke, 2004) tai Yh-
dysvalloissa, jossa presidentti Barack Obaman hallinto pysäytti Yucca  Mountain 
-loppusijoitusprojektin, johon on käytetty 34 vuotta ja 13 miljardia dollaria 
(Eriksson, 2010; Kraft, 2013). 

Yleisesti tarkasteltuna maltillisuus ja rauhanomaisuus ovat olleet tyypillisiä 
piirteitä suomalaisessa kansalaistoiminnassa, jota kuvaa yhdistysmuotoisuus (Sii-
siäinen, 1990; 1998). 1990-luvun radikaalissa kansalaisaktivismissakin laiton toi-
minta oli saamastaan mediahuomiosta huolimatta marginaalinen ilmiö (Rasimus, 
2006, 290–291). Myös akateemiset intellektuellit ja tutkijat ovat suhtautuneet 
pääsääntöisesti myönteisesti kansallisen projektin tukemiseen (Miettinen & Väli-
verronen, 1999, 20).

Ydinjätekysymyksessä kuhmolaisen Romuvaara-liikkeen analysointi osoitti, 
että rauhanomaisuus oli tietoisen harkinnan tulos, joka syntyi liikkeen aktiivi-
toimijoiden arvioidessa kohdeyleisöjään ja niiden arvoja. Liikkeen keskeinen 
kohdeyleisö olivat kuntalaiset, joiden mielipiteisiin koetettiin vaikuttaa ja joiden 
poliittista tukea haettiin kunnallisvaaleissa ja varauduttaessa mahdolliseen neu-
voa-antavaan kansanäänestykseen. Liike rakensi uskottavuuttaan pitkällä aika-
välillä, jolloin se pyrki välttämään leimautumista radikaaliksi toimijaksi, vaikka 
samalla halusikin herättää huomiota medioissa. Varovaisuudesta ja kohdeyleisön 
käsitysten huomioonottamisesta kertoo esimerkiksi se, että liike nimesi kesällä 
1998 järjestämänsä Romuvaara-rallin tiedotuskiertueeksi, ei mielenosoitukseksi 
(Kojo, 1999a). Liikkeen tyylin infrastruktuuri, pitkäaikaisen uskottavuuden ra-
kentaminen, perustui ennen kaikkea vasta-asiantuntijuuteen ja aktiiviseen tiedot-
tamiseen (Kojo & Suominen, 1999; Kojo, 2005a). 

Kuntalaisten varovaisuus ja passiivisuus ydinjätekysymyksessä näkyvät myös 
Eurajoen asukaskyselyssä. Aktiivinen osallistuminen ja varsinkaan kritiikin julki-
nen esittäminen ei ole vallitsevan normin mukaista, vaikka samanaikaisesti vain 
42 prosenttia vastaajista hyväksyi loppusijoituksen ja yli 50 prosenttia koki lop-
pusijoituksen aiheuttavan selkeää tai suurta uhkaa tulevien sukupolvien turval-
lisuudelle, terveydelle ja hyvinvoinnille (Kojo, Kari & Litmanen, 2012). Vaikka 
loppusijoitukseen liittyviä asioita seurataan Eurajoella verraten aktiivisesti sano-
malehtien, television ja teollisuuden tiedotuslehtien välityksellä, niin osallistumi-
nen teemaa käsitteleviin julkisiin tilaisuuksiin on hyvin vähäistä (Kojo, Kari & 
Litmanen, 2010; Nurmi, Kojo & Litmanen, 2009). Tämän voi tulkita kansain-

sista. Tapahtumassa mielenosoittajat pyrkivät katkaisemaan ydinvoimalaan johtavan tien. Paikalla 
oli viran omaisia noin 150, joista poliiseja oli noin 80. Virka-apuna alueella oli puolustusvoimilta 
tiedustelulennokki.  Olkiluodon edustan merialuetta valvoi Rajavartiolaitos vartiolaivoilla ja heli-
kopterilla. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero arvioi, että kustannukset olivat useita satojatuhansia 
 euroja. Paatero myös pohti pitäisikö mielenosoittajilta vaatia niitä kustannuksia, joita heidän nor-
maalista mielenosoituksesta poikkeava toimintansa yhteiskunnalle aiheuttaa. (Satakunnan Kansa, 
26.8.2012.)
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välisestikin havaittuna sidosryhmien väsymisenä osallistamiseen, mutta myös so-
peutumisena ja sietämisenä (Bergmans ym., 2008, 56–57, 61–64).

Onko osallistava käänne sitten ollut pelkkää julkisivua, joka on tarjonnut alan 
konsulteille ja tutkijoille puuhasteltavaa tai Thomas Rosenbergiä (1999) lainatak-
seni turhauttavaa teatteria, jolla julkisuuden mielenkiintoa on voitu ohjailla? Tut-
kimuksen tulokset osoittavat, että Eurajoella käytetyn ydinpolttoaineen paikan-
valintaprosessissa ydinjäteyhtiön ja kunnallisen edustukselliseen demokratiaan 
perustuvan päätöksentekojärjestelmän välinen suhde oli tiiviimpi ja ratkaisevam-
pi kuin ydinjäteyhtiön ja kuntalaisten välinen suhde. Jälkimmäinen ei kuitenkaan 
ollut vailla merkitystä. Kuhmolaisen Romuvaara-liikkeen toiminnan analysointi 
osoitti, että kansalaisaktiivisuus, joka on laaja-alaisempaa ja pitkäkestoisempaa 
kuin pelkkiin kansalaisosallistamismenettelyihin osallistumista, voi paikallisesti 
olla poliittisesti hyvinkin tyylitietoista ja vaikutusvaltaista.
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In this article, we aim at using the policy arrangement approach to explain the
renewal of nuclear power policy in Finland from 1986 to 2010. From the point of
view of national nuclear power decision making, we distinguish three different
policy arrangement periods: (1) rejection (1986–1993), (2) revival (1994–2002) and
(3) renewal (2003–2010). Within each period, the four dimensions which are, such
as policy coalitions, ‘rules of the game’, policy discourses and resources are
analysed. The three periods indicate that policy development has not been
unilinear. In the rejection period, the ‘shock event’ of Chernobyl mixed up the
policy arrangement. For example, the supporting coalition was temporarily
paralysed, the political effectiveness of discourses changed and the anti-nuclear
coalition found new resources. In the revival period, liberalisation and
deregulation of electricity markets altered the formal rules of the game. A new
energy policy of not excluding nuclear power was formulated, in which nuclear
power was defined as a low-emission and technically or economically viable mode
of production that could support environmental and climate objectives. The
informal rules of the game also changed, as the supporting coalition re-styled its
lobbying strategy. The latest period – renewal – is characterised by a strong
supporting coalition aimed at further increasing nuclear power production
capacity in Finland. This was most evident in the discourse aimed at the
liberalisation of the licensing process. Despite changed policy arrangements, there
is also continuity in the Finnish nuclear power policy, as the main formal rule of
the game – the Nuclear Energy Act of 1987 – was largely left untouched. The
supporting coalition seemed to survive the nadirs better than the challenging
coalition, due to the proximity of interests held by the energy-intensive export
industry, state and labour unions over the last two periods, and due to an
asymmetry in the resources. It was revealed that climate change discourse
strengthened during all the periods. The analysis also indicated the importance of
the government programme, as it may or may not exclude nuclear power.

Keywords: nuclear power policy; policy arrangement approach; Finland

1. Introduction

Prior to the Fukushima accident on 11 March 2011, many authors characterised the
ongoing nuclear power policy either as a nuclear renaissance (e.g. Nuttall 2007;
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Whitfield et al. 2009), nuclear revival (Geraets and Crommelynck 2010; Guang and
Wenjie 2010) or nuclear renewal (Kenley et al. 2009; Kojo and Litmanen 2009). This
trend towards nuclear power playing a stronger role in energy policy inspired many
scholars to analyse the background factors of nuclear renewal in specific countries
(e.g. Erdogdu 2007; El-Genk 2008; Greenhalgh and Azapagic 2009; Kobayashi 2010;
Xu 2010). In reviewing drivers and barriers for nuclear power in the UK, Greenhalgh
and Azapagic (2009) identify the three most important drivers: security for energy
supply, diminishing energy generation capacity and climate change. In addition to
these, they examine other key factors that affect the shift in government policy,
namely economics, public perception and waste management policy. So far the
reasons behind the uptick in nuclear power have been evident in very broad societal
developments, such as combating climate change and the global increase in energy
demand. From the perspective of the policy arrangement approach, we aim at
highlighting the dynamics of the struggles faced during the course of this
technological development.

The UK and countries such as US, Canada and Sweden have announced new
build programmes or entered into serious talks about the need for new nuclear
electricity generation capacity (see, e.g. Froggatt 2007; Pidgeon et al. 2008; Durrant
2009; Greenhalgh and Azapagic 2009; Kenley et al. 2009; Michanek and Söderholm
2009; Guang and Wenjie 2010), and nuclear power has been reframed as a viable
option for the development of a low-carbon society (Morland 2001; Toke 2005;
Bleischwitz and Fuhrmann 2006; Bickerstaff et al. 2008; Litmanen 2009).
Geographically examined, the centre of the current nuclear power expansion can
be located in Asia (IAEA 2009, 1; see also Nikitin et al. 2010, 40).

The aim of this article is to analyse from the viewpoint of policy arrangement the
major changes in Finnish nuclear power policy from 1986 to 2010. Finnish nuclear
power policy is an interesting European case, as nuclear new build is currently
ongoing. The principal questions we face are how the renewal of Finnish nuclear
power policy took place and how to explain recent policy changes. The questions are
answered by focussing on the changed relations between state, market and civil
society from the policy arrangement perspective. The analysis of policy arrange-
ments is based on earlier studies of Finnish nuclear power and energy policy, but the
newest period – renewal – is not yet as scientifically well documented as the earlier
ones. Therefore, we must base the analysis of this renewal period more on ongoing
public debate and the media material we have gathered more or less systematically.
Furthermore, behind the analysis lies our long-term interest in Finnish nuclear waste
and power questions (see e.g. Litmanen 1996; Hokkanen and Kojo 2000; Litmanen
2001; Kojo 2004; Kojo and Litmanen 2009; Kari et al. 2010; Kojo et al. 2010;
Litmanen 2010; Litmanen et al. 2010). The article reveals some common patterns
and determinants of Finnish nuclear power policy. Finland has arguably gained a
reputation as both a pioneer in nuclear waste disposal and a foolhardy adaptor of
new nuclear power technology. The results of this analysis enable us to formulate a
more comprehensive picture of the historical development of the recent Finnish
nuclear power policy and its crucial determinants.

The rest of the article is structured as follows. In the second section, we introduce
the policy arrangement approach. The next three sections focus on analysing Finnish
nuclear power policy from 1986 to 2010, a span divided into three shorter periods
(rejection 1986–1993; revival 1994–2002; and renewal 2003–2010) as determined by
governmental and Parliamentary decisions on nuclear power. The rejection period,
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years 1986–1993, describe the defeat of the nuclear power industry in Finland. The
‘shock event’ of the Chernobyl accident and the 1993 Parliamentary rejection forced
the Finnish nuclear industry to reform its activity and, in the parlance of policy
arrangement, carry out a policy innovation. The revival of the nuclear power
industry took place during the years 1994–2002. Although the Parliament rejected
the nuclear power plant (NPP) application in 1993, the pro-nuclear coalition did not
give up. A long learning process was implemented, which ended with the help of the
pro-nuclear Parliamentary lobby group in submitting and defending a new
application. The third period – which, while in place prior to the Fukushima
accident, may end because of it – covers the years after the 2002 approval. This
period of renewal of the nuclear power industry has been characterised by a ‘flood’
of new applications, two of which were approved in July 2010. At the same time,
expansion of the disposal capacity of the spent nuclear fuel (SNF) repository has
been planned. In the last section of the article, conclusions on the determinants of
Finnish nuclear policy are drawn.

2. The dynamics and stability of the nuclear policy arrangements

The policy arrangement approach subsumes the idea of dynamic processes, as it
helps to explain how any content (principles, objectives, measures, etc.) and
organisation (departments, instruments, procedures, division of tasks and compe-
tence, etc.) of a policy domain are only temporary, because while arrangements are
constantly under pressure to change (e.g. van Tatenhove and Leroy 2000; Arts et al.
2000a; Arts and van Tatenhove 2004), there is at the same time a tendency towards
stabilisation and institutionalisation (Arts et al. 2006, 96–97). Institutionalisation
refers to gradual routinisation of interaction between the actors and establishing
more or less permanent norms and rules of behaviour and decision making. As van
Tatenhove and Leroy (2000, 17) state, institutionalisation is regarded as the process
leading to the formation, deformation and reformation of policy arrangement. The
approach, developed in the field of social studies of environmental policy,
emphasises the importance of institutionalisation, policy arrangements and political
modernisation. Political modernisation refers to major changes in the political field.
This means changes in interrelations between state, market and civil society. van
Tatenhove and Leroy (2000, 30) state that the dynamics and plurality of the political
modernisation process is underestimated, because often an evolutionary perspective
is used, which then yields a suggestion of a too unilinear modernisation of
(environmental) politics. Alternative concepts for describing and diagnosing policy
change – such as policy networks, policy learning and discourse coalitions – have
fallen short of addressing questions of stability, institutionalisation and structural
power in policy domains, according to Arts and van Tatenhove (2000, 224). Thus,
policy arrangement is presented as a concept which integrates some of the former
elements, such as discourse analysis and a policy network approach.

Political modernisation is understood from the perspective of a broad range of
general societal changes – e.g. from globalisation to individualisation and from state-
centrism to multi-level governance – affecting the policy domain and forming
structures that must be taken into account. In the case of nuclear energy policy,
general societal changes such as liberalisation and regulation should be recognised,
because they are as important as meso-level factors such as coalitions, power
relations, contextual factors and framing (cf. Arts et al. 2006, 99–102). All in all,
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single actors are not analysed, but we attempt to condense the story under the
concepts of state, market and society. For instance, Ruostetsaari (2009, 2010b),
Vehmas (2009) and Lampinen (2009) each note that in Finland, nuclear power has
dominated the energy policy debate and energy producers are willing to invest
heavily in nuclear power due to the special relations between the state and the forest
industry (market); the dependence of the national economy on the export industry;
and the political influence of the energy-intensive industry. One institutional
arrangement of this special relationship can be seen in the legal-administrative
alliance between the state and the nuclear power industry. The alliance is based on
the argument that the normative structure of a strong administrative state, like
Finland, provides effective tools for protecting the continuity of the pro-nuclear
policy (Säynässalo 2009). Characteristic for Finnish energy policy is the alliance
between the forest industry, the nuclear industry and the state. Thus, the third wheel
of political modernisation, civil society, is easily excluded despite all the talk about a
participatory ‘turn’ of the nuclear power sector, openness and democratic decision
making. The Finnish licencing procedure has been criticised due to industrial bias
(Hokkanen 2007; Lampinen 2009; Strauss 2010; cf. Javanainen 2006). Even though
we are interested in temporal coalitions, resources, discursive power and ‘rules of the
game’, we also try to indicate the importance of institutional bases and economic-
material circumstances. Thus, the integrative narrative of the paper is about the
changing relations between state, market and civil society.

When defining policy arrangement, the authors refer to the temporary
stabilisation of the content and organisation of a policy domain in terms of agents,
rules, resources and discourse (van Tatenhove and Leroy 2000, 30). Arts et al. (2006,
103) are interested in the on-going – sometimes fairly staggering – institutionalisation
of these arrangements. Policy arrangements are not universal, but can be found at
different levels of policymaking – local, sectoral, national and transnational – or
interconnect these levels, for example as specific forms of multi-level governance.
Focussing on one special field of energy policy is in accordance with the idea of Arts
et al. (2000b, 213, 2006, 103) as they state that new cases, such as energy, should
be studied to develop the approach theoretically. In addition to environmental policy,
the policy arrangement approach has been applied to such areas as water
management (Wiering and Immink 2006) and public health policy (Stassen et al.
2010). We are especially interested in the remarks by Wiering and Immink (2006, 426)
regarding the impetuses of change in the sector-based national policy arrangements.
These are: (1) ‘shock events’, such as certain physical events which are outside the
social domain but may also influence it, (2) changes endogenous to the policy
arrangement; for example, the entry of a new policy actor due to dissatisfaction with
and/or performance complexity of the old policy organisations within the context of a
new problem, (3) change as a consequence of the interplay between policy domains
and (4) a complex of intertwined long-term societal developments.

The characteristics of a policy arrangement approach can be analysed on the
basis of four dimensions: policy coalitions, ‘rules of the game’, policy discourses and
resources. Arts et al. (2000a, 57) recommend studying these four dimensions as a
single, interrelated complex, in which distinctions have to be made for analytical
reasons. By deconstructing Finnish nuclear policy with these dimensions, we attempt
to reveal how different societal factors affect it and reveal the dynamic interplay
between different factors. In order to create a fairly detailed picture of nuclear policy
based on earlier studies, we need an approach flexible enough to encompass different
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aspects and changes. The studies we are referring to are mostly in Finnish. Earlier
Finnish nuclear power policy was not as interesting a case study as, for instance,
Swedish nuclear policy and thus there is a lack of comprehensive comparative policy
studies in which Finland is analysed. The dimension of public discourse receives the
most attention in research (e.g. Nurro 1995; Halme and Takala and 2003; Claramunt
2007; Haavisto 2008; Berg 2009; Kerkkänen 2010); in particular, formation of recent
policy coalitions (see Hylkilä 2003), their historical roots (see Ruostetsaari 1998;
Sunell 2001, 2009), and resources and power of coalitions definitely need further
systematic research and updating. This could also shed more light on the rules of the
game of Finnish nuclear power policy – the complex dimension, which Säynässalo
(2009) has already touched.

The first dimension is policy coalitions. The number of players who share
resources and/or interpretations of policy discourse in the context of the rules of
the game can be regarded as policy coalitions. These coalitions identify more or less
similar policy goals and engage in policy processes to achieve them. We will
distinguish both supportive (pro-nuclear) and challenging (anti-nuclear) coalitions.
The concept of policy coalition is adopted by Arts et al. (2000a, 55) as players do not
act individually in policy practices. Therefore, the main focus of the paper is on inter-
organisational coalitions, rather than individuals or single organisations. However,
some major single actors under concepts of state, market and civil society are
mentioned in crucial points to illustrate for the readers a more nuanced picture of
Finnish nuclear power policy.

The rules of the game comprise the second dimension. According to Arts and van
Tatenhove (2004), the rules of the game refer to the informal conventions of political
life as well as to formal constitutions and organisational structures. Rules define the
way the game should be played: which norms are legitimate – how issues may be
raised, agendas set, interests articulated, policies formulated, decisions made and
measures implemented. Rules define the ‘right’ procedures, allocation of tasks and
division of competencies between actors and organisations. They can be
characterised as procedural guidelines that give instructions from the right political
discourse and right players for a proper constitution of the field. To be more precise,
in this paper the rules of the game are understood as ‘arena rules’, consisting of
formal (that is, fixed in legal texts) and informal (part of political culture) rules,
which explicitly guide policy and decision making on the ground (Arts and van
Tatenhove 2000, 222). In the Finnish case, the formal rules refer to formal
procedures regarding nuclear new build. The procedures are mainly defined in the
Nuclear Energy Act of 1987 and Decree of 1988 and the Act on Environmental
Impact Assessment of 1994. With informal rules, we refer principally to policy
formulation and agenda setting, for example supporting coalitions’ attempts to
influence the government programme on energy policy issues. Besides formal and
informal rules we distinguish formal, but more indirect rules as well, such as the
Electricity Market Act, which indicate general societal developments.

The third dimension of policy arrangement is policy discourse, which is defined as
a dominant interpretative scheme, ranging from formal policy discourse to popular
narratives, by which meaning is given to a policy domain. A policy arrangement can
be characterised by one dominant policy discourse, which is challenged by competing
discourses (Arts et al. 2000a, 63). As our analysis is based on earlier studies by a
number of different authors, the definition of policy discourse in the paper is
relatively loose for practical reasons.
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The final dimension is made up of the resources related to the concept of power,
meaning the more or less permanent capacity of agents-in-interaction to achieve
certain policy outcomes, but also dispositional and structural phenomena of a social
and political system (Arts et al. 2000a; Arts and van Tatenhove 2004, 339–43). Arts
and van Tatenhove (2000, 230) refer to policy arrangements as ‘systems of power’, in
which power structure is constituted by the asymmetrical distribution of resources
and the relations of autonomy and dependency between actors. Resources consist of
elements such as money, expertise and mobilisation. The asymmetry of resources
between the coalitions is recognisable in Finland (e.g. Lammi 2009, 69), but
systematic studies – not to mention comparison between the coalitions – are lacking.
Therefore, analysis of the dimension of resources may suffer fragmentation.

3. Finnish nuclear power policy

3.1. The rejection of the nuclear power industry (1986–1993)

3.1.1. Coalitions

The backbone of the Finnish nuclear power policy has been the strong pro-nuclear
coalition consisting of relatively close relationships not only between the state and
the nuclear industry, but also between the state, export industry and labour unions.
In Finnish energy policy, the subsystem of nuclear power composed of actors such as
the National Coalition Party, the Social Democratic Party, the power companies,
labour unions and business organisations has been very influential (Ruostetsaari
1989, 1998). For instance, the top management of the Ministry of Trade and
Industry (MTI), in particular, had very close connections with the industry (Sunell
2001, 2009; see also Lampinen 2009, 65–66; Säynässalo 2009.) During the period of
1986–1993, the supporting coalition of nuclear power comprised the Finnish export
industry, two nuclear power companies, labour unions and the state. Another
interesting feature of the supporting coalition was the close relations between the two
nuclear power companies – state-owned Imatran Voima Ltd. (IVO) and privately
owned Teollisuuden Voima Ltd. (TVO) – despite the disagreements between the
public and private investments regarding energy production in the 1960s and 1970s
(Sunell 2001, 2009).

However, in the 1980s this strong coalition did not succeed in advancing the new
NPP project for two main reasons. First, there was disagreement in the industry
about the energy policy line (see Parpola and Åberg 2004, 85–88); second, public
opinion on nuclear power became more critical in Finland after the late 1970s and in
the 1980s, in particular following the Chernobyl accident. In 1986, the application
for a Decision-in-Principle (DiP) regarding the construction of a NPP unit was
submitted. However, after the Chernobyl accident of 1986 it was withdrawn
(Björklund et al. 1994, 207–208; Sunell 2001). The accident changed the plans, but
research and development work were not abandoned. Thus, the Chernobyl accident
was a ‘shock event’ (Wiering and Immink 2006, 426) as regards the Finnish nuclear
power policy.

A new political opportunity for the construction of a new NPP unit came after
the Parliamentary elections of 1991 when the right wing government of Prime
Minister Esko Aho (Centre Party) (in office 1991–1995) was assembled. Perusvoima
Ltd. (a joint company of IVO and TVO) submitted a new application immediately.
The government issued a favourable DiP in February 1993 after a vote, even though
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the Prime Minister voted against the decision. In September 1993, the Parliament
rejected the DiP by 107 votes to 90 (Michelsen and Särkikoski 2005, 323–332).

The birth of the Finnish anti-nuclear energy movement at the end of the 1970s
encountered difficulties. The strongest movement at that time was against nuclear
weapons, but it was not against the civilian use of nuclear power (Tammilehto 1994;
Litmanen 1998). The internal disagreements regarding the attitude towards the
Soviet regime kept the Finnish anti-nuclear movement rather weak. Furthermore, by
the late 1980s, the anti-nuclear movement had adopted a ‘realistic’ attitude to the
NPPs in operation and never called for a total phase-out of nuclear power in Finland
(Sunell 2009); rather, the aim was to reject further construction only.

3.1.2. Rules of the game

The main rules of the game were the active roles of the state and the forest industry in
promoting nuclear power. The strong interests of the forest industry in nuclear
power can be seen from the determined action they have taken since the late 1960s
when the privately owned TVO was established (Sunell 2001, 2009).1 TVO is run on
the Mankala principle, meaning that electricity is sold to the shareholder companies
at cost in proportion to ownership share. The shareholders also cover all the fixed
and variable costs in proportion to ownership share (Vehmas 2009, 43). The phasing
out of nuclear power has never been an issue on the Finnish political agenda,
although some minor parties have included nuclear phase-out in their political
programmes and some governments have refused to advocate the further
construction of nuclear power. Moreover, Säynässalo (2009) states that the close
relationship between the public and private sectors can be seen in the legislation.
Even though the Parliament of Finland is the supreme decision-making authority,
the administrative branch of the government has been able to lay down the basic
rules of the Parliamentary process. In Finland, the relationship between the state and
the nuclear utilities is characterised by a legal–administrative alliance. According to
Säynässalo (2009), the Nuclear Energy Act of 1987 paid increased attention to the
political aspect compared to the Atomic Energy Act of 1957. However, the new Act
did not contribute to altering the basic legal–administrative alliance between the
state and the nuclear utilities. The procedure for making decisions on nuclear energy
was still similar to that of a licencing procedure, and the Parliament majority,
who rejected the construction plan in 1993, did not call into question the core of
the alliance, namely the legal–administrative framework for a decision-making
procedure.

According to Säynässalo (2009), the institutional dynamics of nuclear energy
decision-making culminates in the fact that politicians and parties opposed to nuclear
energy have been incapable of resisting the strong independent power of the
administration. The independent powers of the administration have constituted a
mechanism of the state that has, as such, pre-empted the prerequisites of reform-
oriented parties to defend and promote critical alternatives. This in turn has made
the Finnish political parties consensus-oriented with regard to the rules of the game as
laid down by administrative bodies, and thereby weak channels through which to
advance anti-nuclear politics. Säynässalo’s (2009) reasoning can be seen as an
institutional viewpoint. From the policy arrangement viewpoint, the anti-nuclear
coalition did not have the muscle to effectively challenge the formal rules of the
game – that is, the DiP procedure – in accordance with the Nuclear Energy Act of
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1987. The pro-nuclear coalition, on the other hand, has not seen the need to propose
changes until recently (see sections 3.3.2 and 3.3.3). Therefore, energy policy
formation of government programmes, governmental DiPs and the voting decisions
of individual members of Parliament (MPs) are guided by the informal rules of the
game and influenced by the resources/political power.

3.1.3. Policy discourse

During this period of 1986–1993, the dominant technical-economic discourse, which
was perceived to be trouble-free, was challenged by two counter-discourses:
environment and economic depression (Kantola and Konttinen 1993; Nurro
1995). Nurro (1995, 50) reveals how the pro-nuclear growth discourse, emphasising
increasing electricity consumption and its importance to the Finnish welfare state,
dominated the debate between 1983 and 1987. After the Chernobyl accident, the
proponents emphasised nuclear safety as well as the availability of cheap electricity
(see also Kantola and Konttinen 1993, 17–20). Between 1989 and 1991, the
environment discourse played the dominating role on both sides. The new pro-
nuclear discourse focussed on nuclear power as the only realistic energy source –
particularly in comparison to fossil fuels – to prevent climate change (Säynässalo and
Borg 1992, 54, 113; Kantola et al. 1993, 68, 74; Claramunt 2007). In analysing the
public debate on energy policy, Kantola and Konttinen (1993, 18) found that during
the period 1986–1989, the theme of carbon dioxide and the greenhouse phenomenon
ranked 7th out of the 13 themes.2 The economic depression discourse took shape
after 1991, when the Finnish economy was hit hard by events such as the collapse of
the Soviet regime. NPP was framed as a symbol of faith in the future (Nurro 1995,
71–75). When the resurgent environmental movement exerted additional pressure to
consider energy policy from an environmental viewpoint, the proponents of nuclear
power emphasised its environmental friendliness. At the same time, the technocratic
approach to managing energy issues was understood as favouring strong economic
actors and overlooking the interests of others. For instance, Kantola et al. (1993)
identified two energy policy discourse coalitions. They characterise the growth
discourse as comprising a rather homogeneous group of pro-nuclear actors such as
representatives of energy companies, the energy administration and energy-intensive
industry. The main message of this discourse coalition was to demand the further
construction of nuclear power stations. The other main discourse coalition in energy
policy was the group of heterogeneous actors who promoted alternatives to energy
policy and brought environmental issues to the debate. The only unifying features of
this discourse coalition were the critical stances taken towards technical–economic
energy policies and the idea of the continuously increasing need for energy. (Kantola
et al. 1993, 88–90.)

3.1.4. Resources

During the period between 1986 and 1993, the capacity of this industrial sector to
realise their aim of the new NPP unit was impaired by the Chernobyl accident and its
effects on public opinion, as well as the popularity of environmental and anti-nuclear
movements. The pro-nuclear coalition was not able to utilise its most powerful
resource: its close connections to the state. However, as mentioned earlier, only 5
years after the Chernobyl accident the government issued a favourable DiP in 1993.
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This indicates the influence of the pro-nuclear coalition on the government. Due to a
close relationship with the state, the pro-nuclear coalition had also a remarkable
influence on the rules of the game as it took part in the preparation process of the
Nuclear Energy Act (Sunell 2009). The commercial media as a resource was also in
use to inform both the public and the politicians of the necessity for further
construction of nuclear power stations. One outcome in Finland of the Chernobyl
accident was that more resources were allocated to the Radiation and Nuclear Safety
Authority (STUK), as the accident revealed problems in the information
dissemination by the Finnish authorities. With the new resources, a communication
unit was established in STUK to create a confidential relationship with the Finnish
media (Ennelin 2003, 220; see also Hoffman 2008, 121–129).

3.1.5. Summary (1986–1993)

During the rejection period, the anti-nuclear coalition was able to challenge the pro-
nuclear coalition, as the Chernobyl accident made the political parties more
sensitive to public opinion. Thus, despite an administration positively disposed to
nuclear power, the state became closer to civil society. This shock event of 1986
impacted the dimensions of the policy arrangement approach as the supporting
coalition was temporarily paralysed, the political effectiveness of discourses changed
and the anti-nuclear coalition found new resources. In 1993, the NPP application
was rejected because the anti-nuclear coalition could mobilise its most important
resources, namely the public opinion triggered by the accident and positively
disposed media, followed by the politicians. Due to the new Nuclear Energy Act of
1987, the role of Parliament in the formal rules of the game had become central:
Parliament was vested with the power to either ratify or reject the government’s
decision on new build. It is important to note that the argument for decreasing
greenhouse gas emissions by constructing new NPPs was already gathering
momentum during this period, but the argument was not as effective as in the
subsequent two periods.

3.2. The revival of the nuclear power industry (1994–2002)

3.2.1. Coalitions

After the rejection of NPP application in 1993 the core of the supporting coalition,
Perusvoima, was dissolved and TVO and IVO focussed on the modernisation of their
own NPPs. However, TVO was determined to initiate efforts towards the further
construction of nuclear power capacity (Björklund et al. 1994, 213–214). Thus, the
supporting coalition was not ready to give up. According to Hylkilä (2003, 68–69,
76–97), lobbying for the new NPP started in Parliament after the elections of 1995,
but due to the wishes of Prime Minister Paavo Lipponen (Social Democratic Party),
the issue was postponed. Nuclear power was not mentioned in the government
programme of 1995 at all. A new pro-nuclear lobby group of MPs formed in 1998.
The group coordinated lobbying between Parliamentarians and the industry. The
utilities, too, were ready to co-operate again as they agreed that TVO would
maintain the readiness to construct a new unit and submit an application after the
elections of 1999. All in all, due to the activities of the supporting coalition, the
relationship between the state and the market became closer.
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The anti-nuclear movement was greatly altered from its counterpart in the early
1990s (see Nissinen 2004; Lammi 2009). From an organisational perspective, the
anti-nuclear movement faded away in less than 2 years after 1993. The movement
had lost many of its supporting network actors – for example political youth
organisations and local trade unions – but it had close connections with the
Parliamentary group of Greens. The Greens were the core of the anti-nuclear
coalition, especially in the late 1990s and early 2000, when the Greens were one of
the government parties. Some anti-nuclear activists reacted to the signals of the
rising pro-nuclear lobby in the late 1990s, but the anti-nuclear movement gained
strength only after the submission of TVO’s Olkiluoto 3 application in November
2000.

3.2.2. Rules of the game

The most obvious change in the formal rules of the game was the fact that as of
1997, further construction of nuclear power was no longer excluded from energy
policy. The industry attempted to influence the agenda of Prime Minister
Lipponen’s government with demands for further construction of NPPs. In 1998,
the Minister of Trade and Industry Antti Kalliomäki (Social Democratic Party)
deemed it inevitable that the next government would have to decide on the
structural change of energy production. The strategy of not excluding nuclear
power as a form of energy production was included in the programme of Prime
Minister Lipponen’s second government (in office 1999–2003). The programme also
supported disposal of SNF into the Finnish bedrock. The policy decision was
interpreted by the Finnish nuclear energy industry as a signal to apply for the DiP.
Finnish industry required an even stronger signal as industry spokesmen demanded
that the next application process be clearly different from that of the early 1990s,
which had been based on tenders. Negotiations between the government and the
industry on the further construction of NPPs were also required. The question of
additional nuclear power was also strongly connected to the formation of Finnish
climate policy (Perimäki 2002; Kerkkänen 2010). This can be seen as a change in
the sector-based policy arrangement as a consequence of the interplay between
policy domains.

Some indirect, but still very crucial, changes in the rules of the game took
place during this period. Finland joined the European Union in 1995, passed
the Act on Environmental Impact Assessment in 1994, ratified the Framework
Convention on Climate Change, passed the Electricity Market Act in 1995
and joined the Nord Pool – the Nordic exchange for electricity – in 1998.
Particularly, the last two changes introduced market-based steering patterns,
dismantled governmental regulation and control, and liberalised electricity markets
(Litmanen 2009; Ruostetsaari 2009), creating new interest in investing in electricity
production.

The pro-nuclear lobby also had internal norms of conduct. The norms of
the early 1990s were reflected to reframe the game in a different way (Hylkilä
2003, 88–95). Industry spokesmen even announced in public that a low profile
without any ‘‘big shows’’ was their style of lobbying. There was a general
impression that in the early 1990s pro-nuclear lobbying failed partly because of the
bluntness of the strategies adopted in the Cabinet (Ruostetsaari 1998, 158–159;
Hylkilä 2003, 76).
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3.2.3. Policy discourse

The 2000–2002 nuclear debate among the Finnish MPs was a struggle over societal
narratives (Halme and Takala 2003, 505–506; Lammi 2004, 46–47). The pro-nuclear
attitude was associated with the defence of the welfare state and employment,
whereas the anti-nuclear attitude was associated with the spin of unsustainable
Western industrial policy. Stories were used by players to explain and legitimate their
actions, and they turned into a struggle over societal power triggered by the
Parliamentary rejection of 1993 (Lammi 2004, 46–47).

The anti-nuclear movement campaigns suffered from almost complete disconti-
nuity of the organisational transmission of campaign narratives between 1995 and
1999. A strategic change in the arguments took place, shifting from the risks of
nuclear power to the benefits of renewable energy. The campaign messages of the late
1990s and early 2000 were focussed on the technical potential and economics of
renewable energy sources (Nissinen 2004; Lammi 2009).

Berg (2009) states that while reacting to environmental risks was widely
supported by MPs, criticism of modern growth logic had not been adopted in wider
circles. Perimäki (2002, 159–160) concludes that in the late 1990s, the coalition in
favour of substantial CO2 reductions but exclusion of nuclear new build adapted
themselves to the discourse that emphasised the logic of the necessity of growth.
Furthermore, the construction of nuclear energy was no longer defended simply by
‘hard’ economic argumentations and opposed with ‘soft’ environmental argumen-
tations. In 2001–2002, the bipolar framing of the nuclear debate was reformulated
particularly as a result of changes in climate policy. In the eyes of some MPs,
nuclear energy safeguarded the economic growth needed for the maintenance of the
Finnish welfare state. Furthermore, this growth was considered to be based on
cleaner electricity production, as nuclear energy was seen as CO2 emission free.
Berg (2009) describes this as the discourse of combating climate change with
nuclear energy. Moreover, Kerkkänen (2010, 258) concludes that in Finland the
issue of climate change was defined mostly as a question of solving large-scale
energy production.

Berg (2009) concludes that the decisive battle over votes among MPs took place
on the middle ground, where the logic of ecological modernisation was invoked both
to defend and to oppose the construction of the new NPP unit. The views on
environmental risk were reframed as the impact of the Chernobyl accident, albeit
severe, was shown to be both short-term and localised compared to that of climate
change. The Chernobyl case was normalised, and a temporary distrust of nuclear
technology and expert knowledge gradually changed into feelings of optimism.
Nuclear power as a safe energy option for both society and the environment was
justified by Finnish know-how and a sense of social conscience (Halme and Takala
2003, 513; also Claramunt 2007). Thus, the acquisition of the fifth nuclear power unit
was framed as environmental friendly.

The problem of nuclear waste had also almost literally faded away. In the
Parliament, there was no opposition to further investigations, thus the nuclear waste
company was allowed to begin excavations. The suspicious MPs calmed both
themselves and voters by converting the DiP for the SNF repository into a permit for
investigation. The ‘lesser evil’ waste management option was accepted (Raittila and
Suominen 2002, 112–113; Lammi 2009, 74–76). This was also one of the arguments
by the Greens who strongly opposed nuclear new build, but voted for the ratification
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of the DiP regarding the final disposal of legacy waste in Parliament (Darst and
Dawson 2010).

3.2.4. Resources

There is very little information available on how diverse resources were used by the
Finnish anti- and pro-nuclear lobbies. However, according to Tuuri (2005, 276), a
favourable decision on the new NPP unit was, alongside the campaign to secure
Finland’s EU membership, the largest lobbying project ever undertaken by the
Confederation of Finnish Industry and Employers. In general, it is known that the
financial resources of the anti-nuclear movement were poor. For example,
Greenpeace Finland suffered financial problems in the late 1990s, which led to the
closing of the Greenpeace office in Helsinki just before the debate on Posiva’s DiP
application for the SNF repository. State funding for the NGOs was very modest.
Due to this imbalance of resources, there have been demands for a closer analysis of
the production of information in Finnish nuclear power policy and its impacts on
decision making (Lammi 2009, 84–87).

What about other kinds of resources? The MTI has managed to establish an
excellent public–private partnership with the applicant companies and can guarantee
the smooth handling of their applications in the face of public criticism (Lampinen
2009). The development of the partnership can be understood as arising from similar
educational backgrounds, career rotation and the small number of experts in the
nuclear sector. Thus, MTI is seen as a main gatekeeper in the field of Finnish energy
policy. MTI’s strong role is based on its power to influence or even guide the
preparatory processes, which is safeguarded in turn through the control of energy
research policy and funding in Finland. Furthermore, the MTI controls itself and –
via the Technical Research Centre and the Funding Agency for Technology and
Innovation – energy research policy and funding in Finland. Lampinen (2009, 65–66)
argues that one result of the concentration of power has been MTI’s ability to
prevent external expert arguments from being given serious consideration. An
example of use of expertise is found in reports published in order to convince citizens
that without nuclear new build, rising energy prices due to the Kyoto Protocol will
cut their incomes (Claramunt 2007, 67).

STUK was also a part of the public–private partnership. According to the World
Energy Council (2007, 83), the reason behind the relative speed (14 months) of the
instruction phase for the delivery of the Olkiluoto 3 NPP unit construction licence
was that for many years, the feasibility studies of ‘candidate designs’ were carried out
by the utilities and STUK. The aim was to ensure the absence of those safety issues
that were preventing compliance with Finnish nuclear safety regulations. The study
covered most of the alternative plants presented in the DiP application of TVO, and
thus the gathering of information in advance made it possible to make the statement
briefly when the licencing process became formal.

3.2.5. Summary (1994–2002)

The revival period of 1994–2002 brought more unity and strength to the pro-nuclear
coalition and signalled the dissolution of the older anti-nuclear coalition. The
Parliamentary rejection of the new build application in 1993 was a severe blow to the
interests of the supporting coalition, but the rejection was interpreted only as
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temporary. After 1993, the principal changes in the rules of the game were the new
energy policy of not excluding nuclear power, the liberalisation of the electricity
markets and deregulation, e.g. the new Electricity Market Act and Finland joining
the Nord Pool. Nuclear power was defined as a low-emission and technically or
economically viable mode of production that could support environmental and
climate objectives. This definition can be interpreted as a powerful indication of the
influence of the supporting coalition on agenda-setting and policy formation. The
pro-nuclear coalition succeeded in channelling the opportunity for change, which
opened up after the rejection of the NPP application in 1993 into a ‘‘normal’’ path of
renewing nuclear technology. One major impact of the Parliamentary rejection was
seen in the informal rules of the game, as the supporting coalition needed to
reconsider its lobbying strategy. At the discursive level, the pro-nuclear coalition
reconsidered their message after their defeat. They ended up emphasising softer
values such as the importance of the defence of the welfare state, combating climate
change with nuclear power and the safety of nuclear power. The anti-nuclear
discourse was dominated not by the risks of nuclear power, but by the employment
opportunities of renewable energy sources and the economic problems of nuclear
power. Favourably, inclined media and public opinion became a good resource for
the pro-nuclear coalition.

3.3. The renewal of the nuclear power industry (2003–2010)

3.3.1. Coalitions

The period of renewal is characterised by a strengthened relationship between state
and market in Finnish nuclear power policy. Although the market-oriented phase –
de-regulation – of Finnish energy policy lasted only around one decade (from the
mid-1990s to the mid-2000, followed by a comeback of regulation due to EU
influence on Finnish energy policy) (Ruostetsaari 2010b, 37, 237), in the domain of
nuclear energy, policy market orientation still seemed to play an influential role in
the early 2010. The relationship was stronger between the main government parties
and industrial electricity consumers behind Finnish nuclear utilities, and at the same
time more visible than even in the late 1990s. Although the supporting coalition
changed and even divided into subgroups of the three applicants TVO, Fortum
Power and Heat and Fennovoima, the pro-nuclear discourse did not suffer. This
could be explained by the support of political parties, which laid down the rules of
the game, and also by a climate discourse in favour of nuclear power. Although civil
society was suspicious of additional nuclear power, the anti-nuclear NGOs and
politicians did not succeed in mobilising a mass movement powerful enough to reject
the NPP applications.

After the Parliamentary decision of 2002 to allow the building of the new NPP
unit, the hegemony of the pro-nuclear coalition was strong. Investors were eager to
buy more electricity production capacity than TVO could offer with the Olkiluoto 3
NPP unit. Public opinion also seemed to share the new build enthusiasm – in 2003 a
long-term opinion poll represented the most favourable attitude towards the new
NPP unit in the entire follow-up period 1984–2009 (Energy Attitudes 2009 2010).
However, the consistency of the supporting coalition around TVO broke down due
to the establishment of the new power company, Fennovoima. This can be seen as an
endogenous change to the policy arrangement (see Wiering and Immink 2006), an
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entry of a new policy actor due to dissatisfaction with the old policy organisations.
Some industrial and service companies were disappointed with the lack of
competition in the Finnish and Nordic electricity production markets. The diverse
industrial interests behind the three NPP applications submitted by TVO, Fortum
Power and Heat and Fennovoima in 2008–2009 were revealed. Another explanation
for the fragmentation of the supporting coalition is the diverse background
principles of the utilities. TVO and Fennovoima produce electricity at cost for their
shareholders, whereas Fortum (owner of Fortum Power and Heat) is a listed
company selling electricity via the Nordic electricity exchange (Nord Pool). Thus,
there were clear differences in the allocation of benefits due to the disparity in
electricity price between the three applications (Haltia et al. 2009).

The coalition of the anti-nuclear groups established in 2000–2001 (Nissinen 2004)
was dissolved after the approval of new build in 2002. However, a new wave in the
anti-nuclear movement arose. This latest wave consisted of the environmental
NGOs, some political youth associations, local movements against uranium research
and mining (Litmanen 2008) and local groups established around green field sites
opposing the location of the Fennovoima NPP unit in the municipalities of Pyhäjoki
and Simo. The Green League, one of the parties of the government, also strongly
opposed new build. Public opinion in addition became more critical of the further
construction of NPPs after 2006 (Energy Attitudes 2009 2010).

3.3.2. Rules of the game

Before the elections of 2007, the power companies had clearly expressed their
willingness to construct more NPP capacity. From the viewpoint of the new
government programme formation, which outlines the basis for energy policy, an
important preference was announced as all three main political parties agreed that
additional nuclear power was needed. The biggest change took place in the Finnish
Centre Party (Ruostetsaari 2010b, 250). Prime Minister Matti Vanhanen stated that
nuclear power should be taken as part of climate policy on the grounds of
expediency; he further stated that there was no longer a need for value-based debate
regarding the sixth unit. Thus, nuclear power was no longer a question of principle
since that debate had ended when Parliament ratified TVO’s NPP application in
2002. The political parties, especially those who had previously been reluctant to
support nuclear power, tried to normalise the political licencing process. The
Parliament elected in 2007 was seen as more nuclear friendly than its predecessor.
The new government of Prime Minister Vanhanen (in office in 2007–2010) continued
on the same track as the previous governments since Lipponen’s second cabinet, and
did not exclude nuclear power as a form of energy production. The same line was
followed in the climate and energy policy report of 2008. Thus, the interests of and
the relationship between the state and the nuclear industry grew closer.

The electricity intensive industry and power companies tried to influence the
informal rules of the game of Finnish nuclear power policy by using both stick and
carrot. For instance, politicians were warned by power industry spokesmen to not
change the rules of the game after the event, as Minister Pekkarinen planned to cut
windfall wins and proposed a tax on nuclear fuel. The power industry stated that
predictability and the long-term should both be taken into account when preparing
the new energy strategy for Finland. Insecurity was the worst thing because it would
only impede big investments. The companies investing in nuclear power based their
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decisions on the assumption that CO2-free electricity production would be profitable
in the future from emissions trading. This way the market was setting the agenda as
it defended the continuity of energy policy. The influence of the big electricity
producers has made it difficult for the government to implement the windfall tax in
Finland (Ruostetsaari 2010b, 241). Another example is the stainless steel producer
Outokumpu, the biggest electricity consumer in Finland, and one of the owners of
Fennovoima; it put pressure on politicians, stating its readiness to expand
production in Finland if licence was issued to Fennovoima (Helsingin Sanomat 12
November 2009).

As Ruostetsaari (2010a) has stated, the Finnish energy system was characterised
by state-centredness and detailed governmental control and regulation in the 1980s.
Regulation was annulled step by step from the mid-1980s on. New rules of the
game – de-regulation and market-based steering patterns – were introduced in the
1990s. In the 2000s, regulation came back in the form of EU-defined targets; for
example, concerning cutting emissions of greenhouse gases and increasing utilisation
of renewable energy sources. The stable composition of the Finnish energy elite (see
Ruostetsaari 2010a; 2010b) is one explanation for the power and influence of the
nuclear power sector in Finland.

3.3.3. Policy discourses

Unfortunately, the discourses of the Finnish nuclear debate after 2002 have not yet
been studied at large. Therefore, some features and themes of the nuclear debate can
be identified chiefly on the basis of our own observations and those few reports and
studies available. The most upfront issue in the nuclear power debate among
politicians has been speculation on the number of new plants. This was related to the
question of whether the whole process of nuclear power decision-making should be
liberalised and whether to let the markets decide if there is enough demand for all
three planned NPP units. A part of the story was the argument that no tax-payer
money was needed, as the owners of NPPs would make investments. The debate
reflects the idea of self-regulation by the market, which in turn is related to
governance, as more power would be shifted from the state (the government and
Parliament) to the market. In addition to these issues, there has been a public debate
on the export of planned nuclear electricity. Power company spokesmen have
defended the possibility of nuclear power companies exporting surplus electricity to
common Nordic markets, the Baltic states, other countries around the Baltic Sea and
common EU electricity markets if these markets are formed (Puustinen 2008a, 2008b;
Lipponen 2009). Nuclear new build was also seen as the single most cost-effective
technology to limit the electricity price increases and to reduce greenhouse gas
emissions in Finland (Kara et al. 2008; Litmanen 2009; Kiiski 2010). Furthermore, the
NPP application by Fennovoima, in particular, was seen as an opportunity for
households to take advantage of a lower electricity price as there are many local
electricity companies among the owners of Fennovoima (Haltia et al. 2009).

An interesting question is ‘was there a continuation of certain themes or were
new themes raised?’ The most obvious discourse supporting further construction in
nuclear power clearly intertwined around the climate change debate. Vehmas (2009,
52), (see also Kara 2005; Kara et al. 2008; Litmanen 2009; Kiiski 2010), notes that
the need to combat global climate change is used increasingly as an argument for
nuclear power. Another pro-nuclear theme was energy security – the need to ensure
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sufficient domestic electricity for the national markets, as one of the features of
Finnish energy policy is its dependency on foreign energy supplies (Ruostetsaari
2009, 102). The report ordered by the MTI concluded that the preparation of
decision-making regarding the sixth NPP unit should get underway immediately
(Purasjoki 2006, 33). Moreover, the industry sent out a plea that EU emissions
trading increases the importance of investing in new generation capacity with lower
or zero CO2 emissions, meaning more nuclear power (e.g. Kara 2005, 4; Kara et al.
2008). The heads of the energy industry had lobbied for further construction in
nuclear power since 2003, but in 2005 the demands were intensified. According to
Minister Pekkarinen, the industry had initiated a long lobbying campaign which
obviously aimed at submitting a new NPP application after the elections of 2007.

The dominant anti-nuclear debate was related to the problems with the Olkiluoto 3
construction work, its increased costs and concerns over the safety of a new type of
plant (Kiiski 2010, 79–81). Greenpeace in particular highlighted the problems in the
media. Construction began in 2005, and by 2010 the Olkiluoto 3 NPP project was
already more than 36 months behind schedule due to planning and construction
problems. Investment costs have more than doubled from the original estimate of
TVO, which was between 1.7 and 2.5 billion euros (Lampinen 2009, 62–63, 65–66).
Furthermore, the constructor Areva and TVO are engaged in a billion-euro dispute
over financial compensation due to delays. The whole project from planning to
implementation was criticised as it became clear that the problems were far more
serious and bigger than expected; thus, it was not only issues with deviations from
quality that were voiced, even in 2006 (Vehmas 2009, 47–48). Severe media criticism
labelled Finland a guinea pig for the French prototype reactor, which was sold to
Finland cheaply to gain credibility in the markets. It is claimed that due to the price cut
Areva was forced to choose cheap subcontractors (Puustinen 2008b; STT 2009).

3.3.4. Resources

A good example of the use of non-monetary resources culminated in the debate on
joint SNF management, which also reflected the breakdown of the unanimous pro-
nuclear coalition. TVO and Fortum Power and Heat, which own the nuclear waste
management company Posiva, have refused even to discuss the joint SNF repository
with Fennovoima (Kari et al. 2010, 8). Since the establishment of Fennovoima,
Posiva has emphasised that it aims to take care of nuclear waste produced by its
owners, yet only a decade ago Posiva was still promoting a national project. The
previous top priority was to defend the repository project against fears of SNF
import, but because of Fennovoima the project needed to be redefined. According to
the government decision of May 2010, Fennovoima is obliged to either negotiate
with Posiva on co-operation regarding final disposal at Olkiluoto or to prepare for
the construction of a SNF repository of its own.

Another example of resources was seen in the pulp and paper industry lobbying
the Finnish Ministry of Employment and the Economy (MEE). Although the
recession of 2008 and 2009 had decreased the electricity consumption by the Finnish
industry dramatically, the pulp and paper industry succeeded in raising the
consumption estimate by the MEE for the year 2020. Due to lobbying, the estimate
was increased by 7 Twh to a total of 98 Twh. The higher consumption estimate then
became an argument for the necessity of a second new NPP unit (Ruostetsaari
2010b, 199–200).
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3.3.5. Summary (2003–2010)

The most recent period of 2003–2010 is characterised by strong political interests
aimed at renewing and increasing the nuclear power production capacity in Finland.
The best indication is the establishment of the brand-new actor, Fennovoima.
However, despite favourable policy decisions, the supporting coalition was internally
divided – even competitive, reflecting the changing policy arrangement. The old
supporting coalition retained its muscle, but the new power company was disrupting
the harmony of the Finnish nuclear policy arrangement based on the idea of a joint
national project. Formerly, the pulp and paper industry held the leading role in the
pro-nuclear coalition, but it is being increasingly challenged by a rival pro-nuclear
coalition of other energy-intensive industrial enterprises, local and regional energy
companies and different actors from the commerce and service sectors. Because of
the competition of the three rivals (TVO, Fortum and Fennovoima), the discourse
on the liberalisation of the licencing process has been an important one. ‘Let the
markets decide!’ has been an influential neo-liberal slogan amongst the supporters
(see Ruostetsaari 2010b, 254). Some of them even have a vision that the country
should export nuclear electricity, which does not produce greenhouse gases.
Opponents are pointing not only to the serious delays and budget overruns in the
Olkiluoto 3 project, but also to problems related to safety and the threats posed by
new NPP projects to the development of the renewable energy sector. Regarding the
formal rules of the game, there is continuity in the legal administrative process
(Säynässalo 2009). International economic turbulence has raised concern over
employment and, consequently, electricity consumption forecasts have been elevated
to enable the smooth delivery of the proposed two new NPP projects. These new
scenarios are good resources for proponents. A different kind of resource in the
competition is nuclear waste management. The two older companies have tried to get
on the inside track by denying the newcomer the opportunity to join the nuclear
waste project, which was previously considered national. Public opinion followed the
hegemony of nuclear power after the ratification of the Olkiluoto 3 application, but
during 2007–2009 public opinion grew more critical of nuclear new build (Energy
Attitudes 2009 2010, Figure 3).

4. Conclusions

We have analysed the kinds of policy arrangements prevalent in three different
nuclear power policy periods: rejection in 1986–1993, revival in 1994–2002 and
renewal in 2003–2010. The four dimensions analysed within the periods were
coalitions, rules of the game, discourses and resources.

All in all, there are reasons to argue that the policy arrangements behind Finnish
nuclear power policy have fluctuated since the late 1980s. The three periods analysed
in our study indicate that policy development has not been unilinear. The ‘shock
event’ of Chernobyl mixed up the policy arrangement of the 1980s. For example, the
supporting coalition was temporarily paralysed, the political effectiveness of
discourses changed and the anti-nuclear coalition found new resources. From the
mid-1990s, liberalisation and deregulation of electricity markets altered the indirect
formal rules of the game. The Nuclear Energy Act of 1987 remained untouched. The
informal rules also changed, as the lobbying style of the supporting coalition was
reconsidered. A new energy policy of not excluding nuclear power was formulated,
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in which nuclear power was defined as a low-emission and technically or
economically viable mode of production that could support environmental and
climate objectives. The latest period from 2003 onwards is characterised by strong
political interests aimed at further increasing nuclear power production capacity in
Finland. This was evident in the discourse aimed at the liberalisation of the licensing
process. Also, the national climate and energy policy, reflecting wider international
and institutional contexts, impacted the nuclear power discourses in the early
twenty-first century.

However, despite the changes in policy arrangements, it is clear that there is also
continuity in Finnish nuclear power policy. From the policy arrangement approach,
we conclude that the opposing coalition lacked sufficient resources and perhaps a
joint policy goal for reforming the formal rules of the game. Thus, the untouched
formal rules and the ability and resources of the supporting coalition to reform itself
helped the coalition to survive. The analysis indicated how important a document
the government programme is, as it may or may not exclude nuclear power. Still,
new studies are needed in order to analyse the depth of the supporting coalition’s
predicament in the mid-1990s, and how many and what types of resources were
allocated for the pro-nuclear lobby.

The importance of the rules of the game has been highlighted in some
previous studies. According to Ruostetsaari (2010b, 250–251), the subsystem of
nuclear power was strengthened after the late 1980s, due to wider party political
support, the consistent attitude of the energy elite and the climate change
argument. The development of the nuclear industry was temporarily halted, but
the pro-nuclear coalition’s societal clout, coupled with a plausible persuasion
strategy, inclined society to follow the nuclear path. Institutional, political and
economic commitment to nuclear power has its basis in the country’s industry
structure. Recent findings from Ruostetsaari (2010a, 280, 295) indicate that,
despite the energy sector’s de-regulation in the 1990s and new regulation in the
twenty-first century, the composition of the energy elite has remained fairly
stable, and the influence of the nuclear power subsystem has increased. Vehmas
(2009, 51) has also stated that the institutional base for centralised electricity
production is strong in Finland. It is no wonder then that energy reform-oriented
parties have increasingly adopted non-nuclear-exclusive energy policies in order to
safeguard their chances of entering the government. Furthermore, the debate on
the liberalisation of the licensing procedure demonstrates the pro-nuclear
coalition’s will to reduce political insecurity related to nuclear power decision-
making. If this tendency is realised, the balance of power would shift from
political considerations of national interest made by the state to economic
calculations made by market players. Still, one can surmise that the Fukushima
accident as a shock event may impact on the rules of the game. All in all, a more
synchronic analysis focussing on the details of the plurality of policy
arrangements over a specific period (Arts et al. 2000a, 54) could better reveal
the dynamics of power struggles in energy policy.

Finally, what kinds of conclusions regarding the renewal of nuclear power
arrangement can be drawn from the Finnish case? Firstly, due to the proximity of
interests held by the energy-intensive export industry, state and labour union over
the last two periods, the supporting coalition seemed to survive the nadirs better
than the challenging coalition. Secondly, after the Parliamentary rejection of the
NPP application in 1993, the supporting coalition succeeded in diverting the
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opportunity to change to a ‘normal’ path of renewing nuclear technology. An
influential indication of this was the regeneration of the not-excluding nuclear
power policy in the late 1990s. Thirdly, although a discourse may exist within the
domain of nuclear energy policy, it needs wider societal support to become a
grand narrative that can influence policy decision-making. In Finland, the climate
change discourse is an example of strengthened discourse. Formerly, influential
nuclear risk discourse gave room to the nuclear safety and climate change risk
discourses. Fourthly, although the available analysis concerning different
resources of the coalitions is impartial, the supporting coalition seemed to be
far mightier than the challenging coalition at affecting both the formal decision-
making process and informal rules of the game.
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Notes

1. The energy-intensive pulp and paper industry (UPM Kymmene and Stora Enso) and
Fortum Power and Heat (formerly IVO) own the largest shares of TVO. Fortum owns
nearly 26% of TVO; thus, the interests of the state of Finland are also indirectly
represented in TVO, as the state owns just over 50% of Fortum Consortium.

2. The share of carbon dioxide articles was 4.5% (13 articles from the whole data set of 292
articles in Finnish magazines). Haavisto (2008) also analysed the greenhouse gas issue as a
part of the Finnish nuclear debate 1980–1993.
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Hylkilä I. 2003. Suomen viidennen ydinvoimalan lobbaus kansanedustajan näkökulmasta
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Part IV
Nuclear Waste and Societal Risks





6
The Strategy of Site Selection for the
Spent Nuclear Fuel Repository in
Finland
Matti Kojo

Introduction

Posiva Ltd (Posiva), the company responsible for practical preparations and
implementation for the final disposal of spent nuclear fuel (SNF) in Finland,
suggested that the Government of Finland should consider only Olkiluoto
in Eurajoki in its application of a Decision-in-Principle (DiP) for the final dis-
posal site inMay 1999 (Posiva 1999a, 5–6). Themunicipal council of Eurajoki
approved a favourable statement on the Decision-in-Principle on 24 January
2000. The government made the DiP on 21 December 2000, and Parliament
ratified the decision on 18 May 2001.
The aim of this chapter is to analyse the site selection process for an SNF

repository in Finland. The main question under consideration will be why
the Olkiluoto area in the municipality of Eurajoki was chosen. The structure
of the chapter considers three subtasks that have been derived from the con-
cept of the siting strategy. The first subtask is to offer a brief clarification of
the development of nuclear waste policy in Finland. The chapter describes
how final disposal was chosen to be the main alternative in Finland, despite
the fact that the transportation and reprocessing of SNF abroad had been the
starting point of Finnish policy until the early 1990s. Thus this part of the
chapter examines how the siting process was framed by the nuclear waste
policy. The second subtask is to give an overview of the changes in the site
selection process since the early 1980s. The focus is in particular on geological
and non-geological siting criteria. The third subtask is to study local decision
making in Eurajoki, and in particular the discussions between the munici-
pality of Eurajoki and the nuclear power company Teollisuuden Voima Ltd
(TVO) and later Posiva. This part focuses on the development of a partnership
between the main local players.
These three subtasks form a picture in which nuclear waste policy frames

the formal site selection process, whereas the analysis of local decision
making reveals more about the informal side of site selection. The chap-
ter concludes that the long-term interaction between the representatives of
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the candidate municipality and the nuclear power company TVO was the
crucial factor in the decision-making process. Decision making in Eurajoki is
analysed as a case study, in which the parties reached an agreement on the
compensation for the final disposal repository. The negotiations between the
municipality of Eurajoki and the nuclear energy industry involved in reach-
ing a positive decision are analysed from the beginning of the 1980s. The
main emphasis, however, is on the years 1996–99, when the nuclear energy
industry negotiated with the municipality on the compensation for the final
disposal repository.
According to Sundqvist (2002, 110),

a site selection strategy is the base from which the surrounding world is
interpreted, and also identifies the tasks that have to be carried out. The
strategy is used as a tool for understanding, interpreting andmanipulating
reality, and will therefore shape the identity of the organisation as well as
its view of the external world.

Sundqvist (2002, 110) states that the formation of a siting strategy means
developing knowledge and, simultaneously, developing relationships with
the actors that one has to work with, not least the citizens and politicians
in the municipalities involved in the siting process. The concept of a site
selection strategy is applied in the chapter as an analytical tool.
Sundqvist’s concept is based on an analysis of Swedish nuclear waste policy

from which the technological core, the KBS 3 geological disposal method, is
applied to the case of Finland. Sundqvist describes two different strategies.
In a systematic strategy geological siting criteria are emphasized, whereas
in a flexible strategy the emphasis is on voluntariness and local acceptance
(Sundqvist 2002, 114–16). According to Anttila (1995, 7), the elimination of
potential sites was based on purely geological criteria in Finland and, thus,
siting followed a classical elimination process (Richardson 1998, 10). By the
mid-1990s both Litmanen (1994, 23, 139–41) and Anttila (1995) had already
concluded that the purely geological elimination process was in change in
Finland and that environmental and social criteria were being emphasized
rather than purely geological criteria.
Deviation from the systematic siting strategy happened in the early stages

of the research. Litmanen (1994, 23) comments that geological criteria were
applied to the selection of the areas, but that the investigation sites were
not chosen on strictly geological principles. Anttila (1995) repeats this argu-
ment, stating that in the selection of the final disposal site the importance of
environmental and social factors has clearly overtaken geological criteria in
recent years. As regards different approaches to site selection, Anttila distin-
guishes between a direct geological selection and an approach based on the
voluntariness of the municipality.
The structure of this chapter is as follows: The second section highlights the

main milestones of nuclear waste policy development in Finland. The third
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section is focused on changes in the site selection process. The fourth section
provides background on how nuclear waste became a political issue in Eura-
joki in the 1970s and 1980s. The fifth section describes how co-operation
between the main players became closer in the 1990s. The sixth section
focuses on the debate on the compensation agreement negotiated between
the municipality, TVO and Posiva. The final section provides some overall
conclusions.

The nuclear waste policy in Finland

The current Finnish nuclear power programme includes four nuclear power
plant (NPP) units that were built in the 1970s and early 1980s. Two of these
are situated in Loviisa one hundred kilometres east of the capital Helsinki and
two in Eurajoki some 220 km north-west of Helsinki. The NPP in Loviisa is
operated by Fortum Power and Heat Ltd (FPH), which is a part of the Fortum
Consortium. FPH is the former Imatran Voima Ltd (IVO). The company was
renamed in the late 1990s. The main owner of Fortum is the Finnish state.
The other nuclear power company in Finland is Teollisuuden Voima Ltd,
which operates the NPP in Eurajoki. TVO is owned by Pohjolan Voima (PVO),
which in turn is owned by heavy industry interests such as forest companies.
Fortum also owns one-quarter of TVO. In November 2000 TVO applied for a
DiP for a new NPP (see Appendix 1 at the end of chapter 8). After a period of
heated public debate Parliament ratified the DiP in May 2002 (see Chapter 2
by Lampinen in this book; see also Lammi 2004). The new 1,600 MW NPP
unit is under construction in Eurajoki. According to the latest timetable, the
unit should be operational in 2012 – after a delay of three years.
The starting point for the repository siting process was formulated along

with the overall nuclear waste policy at the end of the 1970s and the begin-
ning of the 1980s. Finnish nuclear waste policy was originally based on
reprocessing, because in the 1960s the level of known uranium sources was
still low. Earlier, in the 1960–70s, when the NPPs were ordered, the question
of which countries it was suitable for Finland to import SNF from was polit-
ically more important than SNF management (Suominen 1999, 25; Sunell
2004, 186). There was a fairly optimistic attitude to SNF, as it was thought
that there was a use and a market for it.
In the beginning, TVO alone had to decide how to manage the SNF

produced by the NPP it owned. IVO returned the spent nuclear fuel orig-
inating from Loviisa NPP to the Soviet Union, and later to Russia, during
the years 1981–96. IVO’s SNF management was based on the fact that the
high-level waste created from reprocessing should stay in the Soviet Union.
The return was based on the agreement signed between the governments of
Finland and the Soviet Union in 1969 regarding the use of nuclear energy in
peacetime. This arrangement corresponded to the principle that the Soviet
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Union undertook to deliver the fuel and receive the resulting SNF from those
reactors which had been delivered to other countries (Sandberg 1999, 45–6).
In Autumn 1976 the MTI established a working party on active waste and

fuel (APO) to consider questions of responsibility, and an organization to deal
withnuclearwastemanagement andquestions dealingwith the development
of nuclear energy legislation. In March 1978 the statement of the working
party to the MTI laid out the general outlines for alternative nuclear waste
management. In the statement, reprocessing in Finland was not considered a
reasonable alternative, and therefore SNF should be exported. The statement
also stressed the long-term storage of SNF, and its possible final disposal in
Finland (Suominen 1999, 25). The main alternatives in nuclear waste man-
agement were therefore as follows: a long-term storage or direct final disposal
facility in Finland, and the reprocessing and final disposal abroad.
The government made a DiP regarding the arrangements for nuclear waste

management in April 1978 based on the statement by the APOworking party.
In accordance with the DiP, the execution of the preparations for nuclear
waste management is the duty of the producers of the waste, that is, the
nuclear power companies, who are also responsible for the costs.
The government’s DiP was applied to the licences granted to TVO and

IVO. The TVO I licence was issued on 6 July 1978. The government’s prereq-
uisite was that the applicants for the licence must attempt to export the SNF
from Finland. According to Björklund, Westerholm and von Bonsdorff (1994,
145), the Finnish licence authorities stressed the importance of reprocessing,
as similar conditions were set for the licences of NPPs in other countries.
However, the licence issued to TVO had a provision requiring TVO to present
a plan for the final disposal of SNF in Finland to the MTI. Consequently,
the licence granted by the authorities was not as restrictive regarding the
establishment of the reprocessing agreement as the corresponding licence in
Sweden.1 The management of TVO, however, had different opinions about
how important the authorities regarded the reprocessing agreement included
in the licence (Björklund et al. 1994, 145, 147–9). The licences also contained
an obligation to carry out research and planning. Thus by the end of the
1970s there were already some plans for possible final disposal in Finland
(Suominen 1999, 26), but at this time final disposal was not the primary
alternative.
In 1973 TVO conducted the first negotiations regarding reprocessing. At

that time there was still some excess capacity in global reprocessing, but this
situation changed towards the end of the 1970s. In 1975–76 the TVO waste
team made a presentation of various alternatives, one of which was long-
term temporary storage, and later direct final disposal. This alternative then
became practicable as the availability of uranium improved and the price
dropped. At the same time the cost of reprocessing rose, and the conditions
tightened. For example, under the new conditions high-level waste left over
from reprocessing should have been returned to the country of origin, and
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the customers should have been responsible for the financing of the entire
construction of the repository through advance payments by means of an
interest-free loan (Björklund et al. 1994, 145–6). The negotiations regard-
ing the reprocessing agreement with the French company COGEMA and the
British company British Nuclear Fuels Ltd (BNFL) did not result in the sign-
ing of an agreement, because the vice-chairman of the TVO board, Wolter
Westerholm, specifically objected because of the high costs involved. The
latter reprocessing tender negotiated with BNFL was rejected by the board
of TVO in December 1979. TVO felt confident in rejecting the BNFL tender
having learned of MTI’s attitude to the matter. The MTI did not consider
that the rejection of the tender infringed the conditions of the TVO licence
(Björklund et al. 1994, 147–9).
Although reprocessing was the primary alternative to TVO’s nuclear waste

management plans in Finland’s nuclear waste policy, TVO had the courage
to dismiss reprocessing tenders. The reasons were financial, from the point
of view of both the company and the national economy (Björklund et al.
1994, 149). On the other hand reprocessing was outlined as an alterna-
tive in the TVO research reports. The obvious attempt here was to present
TVO to the authorities as an active and voluntary observer of the licensing
conditions (for example, Raumolin 1982, 5). The final disposal was to be
carried out in a concentrated fashion abroad, since ‘both from the point of
view of safety and economics it would obviously be more profitable, if the
temporary storage and final disposal of the waste was carried out in a con-
centrated way, e.g. in the countries being major producers of nuclear energy’
(Ryhänen 1979, 11, 12). However, the evaluation of the nuclear waste man-
agement situation changed rapidly; in September 1981 TVO’smost important
objective was to acquire more storage capacity, allowing more time to follow
the international development and evaluation of the alternatives in nuclear
waste management (Ryhänen et al. 1981, 42–3). The company arrived at this
conclusion because SNF management was an open question globally. The
company maintained it would be sensible for Finland to wait until matters
had become clearer elsewhere. The company was also prepared to store spent
fuel in the power station’s pools until the end of the 1980s (Björklund et al.
1994, 146). According to Suominen (1999, 29), the rationale behind this
was the change in the international political situation. The reasons given by
Björklund, Westerholm and von Bonsdorff (1994) regarding the company’s
finances, however, seemed to be the primary reason for dropping the repro-
cessing alternative. According to TVO’s deputy managing director, Haapala
(1988, 10), the choice of the reprocessing alternative was inhibited by the
costs, the shortage of reprocessing capacity and the fact that the waste man-
agement was left to the waste producers. In the early 1980s TVO was also
offered the possibility of signing an agreement on the interim storage of spent
fuel in Sweden. According to Haapala (1988, 10), the building of their own
interim storage was preferred because of the timetable and the costs involved.
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Research on the safety of SNF management and the final disposal began
in 1977, when the International Atomic Energy Agency (IAEA) instigated an
international nuclear fuel reprocessing evaluation (the INFCE Project, Inter-
national Nuclear Fuel Cycle Evaluation). At the beginning the Ministry of
Trade and Industry in Finland financed the research, whichwas based as a sci-
entific institution. In accordance with operating licences, the nuclear energy
companies Teollisuuden Voima and Imatran Voima established the Power
Companies’ Nuclear Waste Committee (Voimayhtiöiden ydinjätetoimikunta
YJT) in 1978. The task of the Nuclear Waste Committee was to plan and lead
research work in the field of nuclear waste management. It set the research
programmes for the years 1978–88 and was responsible for their publica-
tion. During the period 1989–2001 three research programmes – called the
JYT research programmes – were carried out, funded and coordinated by
the public authorities (Rasilainen and Vuori 1999, 42–3; Suominen 1999,
25). Since 2002 research has been carried out under the Finnish Research
Programme on Nuclear Waste Management (Kansallinen ydinjätetutkimus-
ohjelma KYT). The Nuclear Energy Act was amended in late 2003 to ensure
funding for research into long-term nuclear safety and nuclear waste man-
agement. The finance is collected annually from the licence holders – nuclear
power companies – in two special funds (MTI 2005, 19–20).
In order to promote the research and planning work in 1978 the MTI

founded a nuclear waste working party, whose task was to draft a proposition
for the guidelines and schedule of research into nuclear waste. The state-
ment produced by the working party in February 1980 consisted chiefly of a
timetable for TVO regarding the implementation of the schedule of nuclear
waste management. The statement included two alternatives: SNF manage-
ment should take place either abroad or in Finland. Transportation abroad
irrevocably for reprocessing or disposal was the primary alternative, in respect
of which the working party proposed that TVO should reach an agreement
on final disposal taking place abroad by 1983. Should this main alternative
not materialize, Finland would then start preliminary studies on final dis-
posal on its own territory (Suominen 1999, 26–7). As stated before, in 1979
the board of TVO – at the request of Westerholm – rejected the negotiation
of reprocessing tenders.
In 1983 the Government of Finland made a decision according to which

the primary alternative was now the storage of reprocessed high-level nuclear
waste or SNF abroad. The reason givenwas the small amount of SNF produced
in Finland. IVO’s SNF management was already in line with the policy of the
government since in 1981 the company had transported SNF to the Soviet
Union for the first time. The DiP did, however, demand that the licence hold-
ers TVO and IVO should be prepared for final disposal in Finland if necessary.
The demand concerned the disposal of such spent fuel as was not transported
for permanent storage abroad. Thus, the governmental decision left the door
open for the disposal alternative in Finland. This was especially important for
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Table 6.1 Timetable for spent fuel final disposal

1980–1982 Suitability study with safety analyses
1983–1985 Preparation for the preliminary site characterisation
1986–1992 Preliminary site characterisation in chosen areas (5–10 sites)
1993–2000 Additional siting studies (2–3 sites)
2001–2010 Detailed studies of chosen disposal site and preplanning of the

siting and the encapsulation plant
2011–2020 Planning and construction of the disposal site and the

encapsulation plant
2021–2050 Final disposal facility is operational
2050–2060 Closing of disposal site

Source: Raumolin (1982, 7).

the TVO board, which had rejected negotiations on reprocessing tenders as
being too expensive. As a consequence, international discussions on repro-
cessing, and the rise in costs, had a marked effect on Finnish nuclear policy.
The government’s 1983 decision also included the schedule for nuclear

waste management. The research programme consisted of three sections: (1)
before the end of 1985 site identification surveys for the choice of investiga-
tion areas; (2) before the end of 1992 preliminary site characterization; and
(3) before the end of 2000 detailed site characterization in those areas which
had been shown to be most suitable at the previous stage (Council of State
1983). The government’s timetable was based on the schedule presented in
the TVO programme (Raumolin 1982, 5, 7) for the final disposal of spent fuel
(Table 6.1). As a basis for the schedule it was suggested that the fuel should
be allowed to cool for 40 years prior to its final disposal. During that period
the activity and heat production of the SNF would drop to just 10 per cent
of what they were only a year after being taken from the reactor.
The schedule, which directly concerns only those responsible for nuclear

waste management, has been changed on only one occasion. In October
2003 the MTI decided that the nuclear power companies were now obliged
to present their final plans for the application of the construction plan of the
repository no later than 2012. Originally, it was intended that this should
happen by 2010. The preliminary plans must be submitted in 2009. The
reason for the change was to safeguard the safety of final disposal (Kojo
2004b, 232).
IVO’s spent fuel transports to Russia ended in 1996, when the export ban on

nuclear waste included in the Nuclear Energy Act came into force at the same
time as the expiry of the return agreement (Sandberg 1999, 50–1, 58–9). The
export ban was opposed by both IVO and the Radiation and Nuclear Safety
Authority. The working party evaluating Finland’s nuclear waste programme
concluded in its 1988 report that because of changed market forces and
the contractual obligations for the return of waste from reprocessing, such



168 Nuclear Waste and Societal Risks

treatment did not seem ‘at least on a short-term basis to be profitable from
a technical-economic point of view’ (MTI 1988, 16–17). The Nuclear Energy
Act did not regard waste transport abroad as preferable to its final disposal
in Finland. The working party considered it to be sensible, even if the export
objective was ‘understandable, it cannot always be explained from any other
standpoint than owing to selfish benefits to the waste producing country’
(MTI 1988, 28). The working party did not, however, regard direct final dis-
posal as the only future alternative, and recommended a readiness to face
a situation when the use of foreign services would be more acceptable than
direct final disposal at home. This was in spite of the fact that the former
would be a great deal more expensive than the latter (MTI 1988, 35). TVO
did not abandon the reprocessing alternative based on the decision by the
MTI regarding the objectives of nuclear waste management until 1991. For
IVO, the same principles of nuclear waste management came into force fol-
lowing MTI’s decisions in 1995.2 The nuclear power companies agreed on
the establishment of a joint nuclear waste company in 1995, which crystal-
lized the concentration of a national nuclear waste management strategy as
included in the altered Nuclear Energy Act. Before that, IVO had contem-
plated establishing its own final disposal repository (Anttila 1995), clearly a
tactical move concerning inter-company negotiations.

Pragmatic siting strategy

Bedrock studies on the final disposal of SNF have been carried out in Finland
since the latter part of the 1970s. During the period 1980–82 studies were
carried out on the general suitability of Finland’s bedrock for final disposal
and of macro structures. In November 1982 TVO presented a conclusion
maintaining: ‘that surveys conducted in Finland and abroad in areas with
similar bedrock show that suitable geological formations for the final dis-
posal of spent nuclear fuel can be found in many areas in Finland’ (Final
disposal… 1982, 121). The summary of the report stated that surveys indi-
cate that spent nuclear fuel can be disposed of safely in the Finnish bedrock
(Final disposal… 1982, Summary). Geology was presented as the main cri-
terion for site selection, but no detailed criteria were given. Regarding site
selection, it was concluded that the decision would be based on the informa-
tion obtained from the site selection studies, and that the final disposal site
of SNF would be chosen on the basis of detailed site characterization (Final
disposal… 1982, 31, 36).
The starting points of TVO’s nuclear waste management operation were

as stated in the programme published in December 1982: universality,
known technology, safety, right timing and flexibility (Raumolin 1982,
1–2). Flexibility entailed being prepared for changes in the operation times
of the NPP units and the amounts of waste arising as well as changes in the
management methods. TVO’s selection principle for investigation areas was
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that ‘first geological studies are carried out and only then will those sites
which are geologically suitable be chosen from the areas which are also suit-
able as research areas because of other aspects than from a geological angle’
(Ryhänen 1985, 32). In this manner TVO applied a siting strategy which
combined different selection principles. The strategy was therefore not based
solely on geological factors.
In 1983 TVO activated its research and development programme, which

also included measures for site selection. From a geological perspective the
studies were initially systematic, when the whole of Finland was being
researched in area selection studies between 1983 and 1985. This was an
ideal model, where the selection of investigation areas was to be based on
step-by-step phased studies (Litmanen 1994, 23). According to McEwen and
Äikäs (2000, 33), the approach taken by TVO to site selection was, initially,
to survey the whole of Finland, and then, from the data collected, to try to
exclude areas as being unsuitable for repository development based on sim-
ple geological reasoning. TVO’s philosophy was to focus quickly on regions
that looked promising and not to waste time investigating large parts of the
country. TVO commissioned studies on siting from the Geological Research
Centre and also from the consultancy company Saanio & Laine. In the period
from 1983 to 1985 target areas of the bedrock were given a preliminary exam-
ination to establish the general site characteristics. The target areas were vast,
100–200km2, taking into account the fact that the area needed for the final
disposal was estimated as 40 hectares, i.e. 0.4 km2. In total some 327 such tar-
get areasweremapped by theGeological ResearchCentre, based on geological
criteria.
On the basis of environmental factors the target areas were narrowed down

from 327 to 162, and were then narrowed down further, on geological prin-
ciples, to 61 target areas. The environmental factors taken into account were
population density, transport-related factors, land-use planning restrictions
and protected areas and important groundwater resources. The principal cri-
teria for further reduction were the size of the target area, the probability of
locating smaller bedrock expanses within the target area, the fracture density,
topography and the degree of geological exposure (McEwen and Äikäs 2000,
35–43).
In these 61 target areas, 134 investigation areas were identified. When

choosing suitable bedrock, the general principle was to choose the most
solid rock blocks based on the information obtained from the bedrock
research, the so-called ‘block-within-a-block’ principle. This principle was
based on the assumption that the blocks within the investigation areas would
remain intact during any future deformation of the rock mass (McEwen
and Äikäs 2000, 41). The selected investigation areas were already consider-
ably smaller in size than the target areas, which covered hundreds of square
kilometres, but the investigation areas still covered several square kilometres
(5–10 km2).
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These 134 possible investigation areas were selected for further analysis.
Based on the overall geological evaluation carried out by the Geological
Research Centre, the investigation areas were classified into four geological
suitability classes. In parallel with the geological classification, TVO divided
the areas into three classes according to non-geological factors (population
density, transportation conditions and land ownership). Thus the investi-
gation areas were ranked according to preference (McEwen and Äikäs 2000,
43–6). According to McEwen and Äikäs (2000, 45), environmental factors
were not considered to have any great significance with respect to the long-
term safety of the repository; they were principally concerned with the
implementation-related factors of investigations and the construction and
operation of a repository.
In the latter part of 1985 TVO submitted their area selection researchmater-

ial to the authorities. The company presented a total of 102 rock blocks that
were considered to be suitable for further research. Of these 101 were ‘a result
of the systematic selection and elimination process’ (Vieno et al. 1992, 22).
Based on a statement by the Ministry of the Environment, 17 areas were
eliminated and 12 were redefined (mainly as the result of conservation area
plans). The Radiation and Nuclear Safety Authority stated that the selection
ought to pay particular attention to the geological variations of the areas.
Furthermore, Olkiluoto in Eurajoki was chosen on the basis of a separate
definition. According to the company’s safety analysis, the site of the NPP
was in a special position because the proximity of the facilities would reduce
the transportation of SNF. The other reason given was the fact that because
of the use of the rock block identification method, coastal areas were under-
represented because the method used was generally thought to be unsuitable
for the study of such sites (McEwen and Äikäs 2000, 9, 46). As far as coastal
areas were concerned TVO’s interest in selecting enough different research
surroundings was met by the choice of Olkiluoto.
In 1985 some features of the voluntary approach were also adopted in

Finland, when TVO approached possible candidate municipalities in writing.
The company notified every one of the 66 municipalities which contained
a potential research area. The importance of local acceptance increased, as
the positive statement of the municipality to the locality of the siting was
made a precondition of the new Nuclear Energy Act which was then under
preparation and which became law in 1987. Furthermore there was in suf-
ficient information in relation to the comparative long-term safety between
the investigation sites. Based on the safety analysis conducted by TVO from
1985, according to which the suggested potentially suitable sites provided
a possibility for safe final disposal, the emphasis of the siting programme
was replaced by other qualifications such as public acceptance and land
ownership (McEwen and Äikäs 2000, 9, 47).
However, site selection was not based solely on a voluntary principle. In

the early part of 1986 Raumolin, the manager of TVO’s nuclear waste office,
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emphasized that the local authorities in whose area a possible research site
was situated had not been asked to give an opinion on the research. Thus,
to quote Raumolin ‘the fact that a local authority has not as yet said any-
thing, does not disqualify the locality from further investigation’ (Finland’s
Municipalities 1986).
In March 1986 TVO chose Kalliolampi area in Ikaalinen municipality as

its first research area.3 Very soon, however, the company withdrew from
Ikaalinen because of local opposition. The Chernobyl disaster of April 1986
also had a substantial impact on the political atmosphere around the nuclear
power issue. During 1986 the company held discussions about the project
with local representatives based on contacts made by the local authorities
after TVO’s information letter. TVO discussed attitudes to the conduct of the
research, even if it did not legally require permission except from the owner
of the land (Posiva 1999a, Appendix 7, 11; viz. also Finland’s Municipalities
1986). The aim was to clarify the municipalities’ possible voluntary attitude,
or even their willingness to commit themselves to a long-term area research
programme (McEwen and Äikäs 2000, 9). These contacts also enabled TVO to
begin to establish community relationships between the political hierarchy
of the potential final disposal municipalities and the company.
In 1987 TVO began preliminary site characterizations for the selection of

the site for the final disposal repository of SNF. TVO selected five research
areas for preliminary disposal site studies. These were: Olkiluoto in Eurajoki
municipality, Veitsivaara in Hyrynsalmi municipality, Kivetty in Konginkan-
gas municipality, Romuvaara in Kuhmo municipality and Syyry in Sievi
municipality. In April 1987 TVO’s vice-chairman, Haapala, gave reasons
for the selection of the five research localities from among the 85 research
areas by stating that the municipalities were prepared to accept the research
(Helsingin Sanomat 9 April 1987; viz. also Litmanen 1994, 72–3; McEwen
and Äikäs 2000, 9–10). The research results were published in 1992. On the
basis of these findings the company maintained that all of the investiga-
tion areas were positive in terms of their suitability from a final disposal
point of view. Nevertheless, Hyrynsalmi and Sievi were excluded from
detailed characterization because their bedrock structure was found to be
more complicated than in the other areas, and it was not thought that further
investigation would give sufficient information to eliminate the uncertain-
ties (Posiva 1999a, App. 7, 12). Thus, detailed site characterization included
only three sites: Olkiluoto in Eurajoki municipality, Kivetty in Konginkangas
municipality and Romuvaara in Kuhmo municipality.
In a newspaper interview in 1995 TVO’s principal geologist, Timo Äikäs,

admitted that ‘Kivetty in Äänekoski and Romuvaara in Kuhmo are included
for competitive reasons with their railways. Concentration on technology
and equipmentwould give onemunicipality toomuch influential advantage,
for example in real estate taxation’ (Aamulehti 14 April 1995). TVO also pre-
sented, albeit in stages, the evaluation principles of the siting process to the
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people in the municipalities under investigation. In November 1995 Äikäs
stated that the research areas were similar with respect to their geological
structures, so that the final site choice would be influenced strongly by the
service capability of the locality as well as the cost of the excavation work
(Sisä-Suomen Lehti 16 November 1995).
In the TILA-96 safety analysis commissioned by TVO, the importance of

geology as a decisive siting criterion was discarded. The analysis (Posiva
1996) stated that no extraordinary characteristics that would deviate from the
customary qualities of Finland’s bedrock are required from a site in the crys-
talline bedrock to ensure the long-term safety of a repository for spent fuel.
According to the analysis, the diversities between the properties and struc-
ture of the bedrock within the investigation area were of greater importance
than the variations between different areas.
In 1997 another new site was selected. The nuclear waste management

company Posiva, established by TVO and IVO, chose Loviisa, in the same
way as Olkiluoto, because of its special position as the location of IVO’s NPP
(Posiva 1999b, 6). In 1997 at the start of the EIA process, Äikäs of Posiva
concluded that the candidate municipalities ‘are not placed in an order of
preference based on any tables, if the bedrock of all of them is suitable. In
the Finnish system we must be able to rely on the research results, and the
decision must be made based on them. In the end the decision is political’
(Loviisan Sanomat 31 January 1997). The preconditions of site selection were
taken up in an EIA newsletter by Posiva (Posiva’s EIA leaflet 2/97). The sen-
tence in the leaflet ‘the quality of the underground bedrock is decisive on a
long-term basis’ referred to geological selection criteria, when, by contrast,
the municipality’s own interest related to a flexible selection process. ‘The
above ground factors which have an effect on the area’s suitability are among
other things, technical aspects, environmental protection and land usage,
social factors and the municipality’s own willingness to have a final disposal
repository’ (Posiva’s EIA leaflet 2/97). These five points were defined by exam-
ples. No mention was made of the emphasis on the criteria or who made the
selection. Nevertheless, Posiva’s information manager, Osmo Kurki, still pre-
sented the willingness of the municipalities as a conditional criterion in the
latter part of 1998, when he said that a positive attitude in the municipali-
ties could have an effect on the siting decision (Kojo 2002, 56–8). Posiva
had clearly changed its interpretation in respect of the timing of the munici-
pal decision making. Previously, Posiva had emphasized the formal decision
making of the DiP procedure, in which the statements of the municipalities
would be requested only after Posiva’s DiP application, but now the company
was eager to hear these statements in advance. The formal decision-making
schedule was used as an argument against demands by the local movements
to stop the site investigations.
Posivamentioned the digression from the systematic selection process only

indirectly in its environmental impact statement (EIS). In the EIS Posiva set
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out the main stages of the selection of the disposal site from 1983 onwards,
stating briefly that a separate geological description was made of the suit-
ability of Olkiluoto in Eurajoki for further research, ‘because Olkiluoto as
a site of a NPP had a special position in the area selection process’ (Posiva
1999b, 5). By contrast, the nuclear waste company referred to the evaluation
group of the International Atomic Energy Agency (IAEA). The group recom-
mended that ‘the objective in the siting is not “to find the best possible site”
but the selection of a “suitable” site which meets the safety regulations of the
final disposal based on a multi-barrier approach’ (Posiva 1999b, 8). In spite
of the safety objective stretching over thousands of years, the company did
not deem it sensible to list the investigation sites in the order of preference
based on geological safety criteria, even though geology is an essential factor
in long-term safety (viz. Posiva 1999a; b).
In 1999 Posiva made a statement in its DiP application that in all four of

the areas that had been researched it was possible

to show sufficiently large and sufficiently integrated rock capacities, where
the conditions are chemically and mechanically sufficiently suitable and
stable to provide a sufficient barrier to prevent the release of radioactive
substances, and which are suitable for the construction of final disposal
facilities. (Posiva 1999a, App. 5, 28)

In other words, the best site was not chosen on a geological basis because
the best geological site would have been politically impossible to select.
Moreover, research and compensation costs would undoubtedly have been
considerably higher. Posiva (1999a, App. 5, 35) also stated that the contain-
ment capacity of the final disposal facility would be effective without the
influence of the bedrock and nature. The conclusion of the safety analysis
was that ‘no surveyed area can be regarded as clearly safer than the others,
neither does the safety analysis give any reason to discard any of the alter-
natives’ (Posiva 1999a, App. 5, 40). One clear difference could be seen in the
quality of the ground waters, which weremore saline at the coast than inland
(Posiva 1999a, App. 5, 3; Posiva 1999a, App. 7, 158.) This did not, however,
prevent Posiva from choosing Olkiluoto as the final disposal site. According
to Posiva, ‘some differences can be noticed in the rock fractures and flow
conditions between the different sites, but the differences have no essential
meaning from the perspective of long-term safety’ (Posiva 1999a, App. 5, 40).
Political criteria thus became important factors, together with geology and

the environment. The company stated that

in evaluating the suitability of the site, attention must be paid not only to
the geological conditions related to long-term safety but also to the aspects
of the implementation of the final disposal. An essential factor regarding
the implementation is also to gain local acceptance for the operation.
(Posiva 1999a, App. 7, 15)
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Posiva also changed its previous opinion on the progress of a strictly for-
mal decision-making process, especially when speaking to the local decision
makers. The company was hoping to receive clear positive signs from the
municipal councils participating in the siting competition before the DiP
process, whereas it had earlier stressed a procedure based on the formal DiP
process and the timetable of the government (Kojo 2002, 57–8). This was
a clear attempt to minimize the elements of uncertainty concerning local
acceptance and thus to safeguard the approval of the DiP application.
Before the publication of the DiP application and the criteria in May 1999,

the company had already made its own selection. According to Posiva, ‘the
site will be chosen based on long-term research in the way that it will offer a
basis for safe final disposal with the greatest assurance’ (Posiva 1999a, App.
7, 13).
Posiva did not present the final evaluation principles used to evaluate the

suitability of the alternative sites until the DiP application, in other words
after the site selection, which was felt to be late from the point of view of the
municipalities that had been studied. The evaluation principles were focused
on the following criteria: long-term safety, the suitability for construction,
the expansion of final disposal space, the use of final disposal repository,
social acceptability, land use and environmental impacts, infrastructure and
costs (Posiva 1999a, App. 7, 13–26; also McEwen and Äikäs 2000, 178–89.)
The government decision in relation to the safety of the final disposal, which
defined general requirements, was made in March 1999, only two months
before Posiva made its selection public. An awareness of the necessity to
justify the DiP only became obvious at a considerably late stage (viz. McEwen
and Äikäs 2000, 173–5).

Twenty years of arm-wrestling in Eurajoki

The question of nuclear waste was already under discussion during the early
part of Teollisuuden Voima’s NPP project, when in December 1973 the
municipal council of Eurajoki approved the plan required by the licence to
build an NPP. The prerequisite of the approval was that the SNF should not
be buried in Eurajoki’s bedrock. This view was based on the information
provided by the nuclear power company. Local citizens took the promise
seriously, and as a result over the years the general view that nuclear waste
would not remain in Eurajoki persisted in the municipality.
The question of nuclear waste emerged again in 1977, when TVO pro-

posed an extension of the plan of the NPP area to include the area of Kaalo
in Olkiluoto. People who opposed the idea of depositing the nuclear waste
in Eurajoki, insisted that the construction plan should include defined limi-
tations in respect of the storage of radioactive waste, as limitations had not
been registered anywhere. In January 1980 the local government of Eura-
joki proposed by four votes to three (with one abstention) to consent to the
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municipal council for the extension of the construction plan. The council
approved the proposal (with 14 against and 13 abstentions) with the adden-
dum that the plan must not be submitted to the approval of the provincial
government until TVO had given an undertaking that no final disposal of
high active nuclear waste would take place in the area (Litmanen 1994, 98–
101). TVO gave a written undertaking to this effect on 31 March 1980. The
company underlined in its written undertaking that the final disposal would
not depend solely on the company, and that it was not responsible for any
other decisions that might be taken (TVO 1980). The opponents of final
disposal subsequently recorded an objective in the Eurajoki municipal report
that themunicipality should ensure that thewaste did not remain in Eurajoki.
Between the years 1973 and 1980 TVO negotiated with foreign companies

on several occasions about a reprocessing agreement for SNF. When the TVO
negotiations on the reprocessing agreement were concluded in the early
months of 1980, it was clear that SNF would remain at the site for the time
being, and that the company needed more storage space in Olkiluoto. TVO
began the construction of a separate pool storage facility inOlkiluoto in 1984.
The storage was taken into service in October 1987 (Björklund et al. 1994,
145–9).
In 1987 TVO chose Olkiluoto in Eurajoki as one of the five sites for prelim-

inary characterization. As the site selection process for the final disposal of
SNF was approaching its next elimination stage, in December 1992 council-
lors Juha Jaakkola (Centre Party), Paavo Majaneva (Left Alliance) and Antti
Puosi (Centre Party) proposed that the sentence in the municipal report for
1993–97 which stated that ‘the council endeavours to act so that no final
disposal of high-active nuclear fuel will take place in Eurajoki municipal-
ity’ should be reworded as follows: ‘the council must act so, that no final
disposal of high-active nuclear fuel will take place in Eurajoki municipality’
(Kojo 2004a, 139). Themore precise statement of the opponents’ opinionwas
accepted, but it did not have the desired effect on TVO, as the company still
selected Olkiluoto as one of its investigation sites. It must also be noted that
even if the majority of Eurajoki’s municipal council opposed final disposal
in Eurajoki, the council had issued a statement in support of the application
for a DiP on the construction of the new NPP unit in November 1991. The
votes were split 17–10.
As the siting process progressed, the proponents of the project began a

discussion in Eurajoki which aimed to remove the above statement from
the municipal report. As a result of the municipal elections in October 1992
there was a change in the balance of power on the municipal council. In
October 1993 the local party group of the National Coalition Party proposed
that the municipality should immediately establish an organ for coopera-
tion with TVO in order to ascertain the financial impacts of siting the final
disposal repository on Eurajoki (National Coalition Party 1993). The local
party group stated that disposal is a high-tech industry which would have
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no negative impact. Furthermore, the repository would ensure a flow of
tax revenues to the municipality. In December 1993, however, following
a vote in which the chairman, Juha Jaakkola, cast the decisive vote when
the scores were tied at 13–13 (with one abstention), Eurajoki’s municipal
council approved the inclusion of the following sentence for the munici-
pal report: ‘The council must act in such a way that no final disposal of
high-active nuclear fuel will take place in Eurajoki municipality.’ Neverthe-
less, the arguments surrounding the municipality’s strategic line continued.
On 12December 1994 Eurajoki’s local government approved the proposal
by Keijo Kuusisto (National Coalition Party) that the sentence expressing a
negative attitude to the final disposal should be removed from the munic-
ipal report. Markku Palonen (Social Democratic Party) spoke in favour of
the proposal, stating that omitting the sentence forbidding the waste in
the municipal report would undermine the interaction between the nuclear
power company and the local authorities (Satakunnan Kansa 13 December
1994). According to Palonen, the removal of the sentence may well cause the
company to take a positive attitude to the change in the law on real estate
tax, which would increase the local revenue. Councillor Majaneva, seconded
by Maritta Ristilä (Centre Party) and Jaakkola, proposed that the sentence
should be added to the municipal report. The sentence including opposition
to final disposal was finally removed from Eurajoki’s municipal report fol-
lowing a vote of 15 to 10 in December 1994. As a result the stand of the
municipality regarding the final disposal project was neutralized.
What was the origin of this sudden change of approach – which had

occurred in the middle of the council’s term? According to the newspa-
pers (Satakunnan Kansa 13 and 14 December 1994), the Eurajoki councillors
were pressurized in to changing their minds by a planning proposal. TVO
was simultaneously applying for a change of the plan for the island of
Kuusisenmaa, which was only some one hundred metres from Olkiluoto
island, but is located in the territory of the town of Rauma. The council-
lors of Eurajoki were given to understand that the site of the final disposal
facility could have been relocated to Rauma. This would also have meant
that the real estate tax revenue (approx. a1.17 million) from the repository
would have found its way into the coffers of the neighbouring municipal-
ity. TVO’s head of information forbade the use of pressure. The company,
however, dangled the carrot of the financial benefits of the final disposal
project in front of the municipalities. In addition to the pressure exerted
by the possible loss of real estate income, the Nuclear Energy Act had also
been amended that year, as Parliament forbade the export and import of
nuclear waste. Following this change in the law the co-operation of nuclear
power companies in SNF management was realized through the establish-
ment of Posiva in 1995. Although the municipal council of Eurajoki had
opposed the retention of nuclear waste in the municipality, the opinion of
some councillors had obviously changed in the sense that they now only
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opposed the final disposal of SNF in Eurajoki if the fuel had overseas origins.
Furthermore, as stated earlier the composition of the municipal council had
changed following the municipal elections of 1992.

Liaison groups as arenas for cooperation

Towards the end of the 1980s a liaison group, concentrating on bedrock
research, was established between the municipality of Eurajoki and TVO
(Posiva from 1996). This group also acted as a follow-up and steering group of
the environmental impact assessment process during the period 1997–99.
The institutionalization of the agreement between Eurajoki municipality and
TVO can be seen in the cooperation agreement that was signed in August
1995. At the signing of the cooperation agreement, the municipal manager,
Juhani Niinimäki, stated ‘that the objective of the municipality was above
all to maintain the financial stability regarding the tax revenue’ (TVO 1995).
Under the agreement the parties attempted to establish a permanent and
stable format for reciprocal interaction. According to the agreement, the
municipality would ensure that the decisions related to the activity of the
company were made objectively, with the necessary expertise and without
delay. In this way the company wanted to safeguard smooth local deci-
sion making in future. For its part TVO would ensure that the interests of
the municipality were advanced and taken into account in the company’s
operations. One interesting element was also the principle of compensation
agreed on. TVO undertook to compensate the municipality’s proven costs
that arose due to the operations of the company. However, compensation
would be paid only when separately agreed (Kojo 2007a, 42; 2007b). The
commitment of TVO to compensate could be interpreted as a positive sign
of readiness on behalf of the company’s board to negotiate on monetary
benefits as part of the development of nuclear waste management.
According to the chairman of Eurajoki’s municipal council, Juha Jaakkola,

preparations for the shaping of the municipality’s opinion regarding the DiP
application began around 1996 (Jaakkola 2000). In February 1996 in the
liaison group between Eurajoki municipality and TVO, Posiva’s managing
director, Veijo Ryhänen, stated that an early decision on the disposal site
would be more advantageous both to the power company and to Posiva. The
local authorities replied that Eurajoki wanted to be among the alternatives
under consideration. The reply was unofficial and cautious, because the opin-
ions of the councillors were clearly divided (Kojo 2004a, 142). Once again, as
in TVO’s commitment to the principle of compensation, the nuclear industry
was active in initiating dialogue with the municipality about the siting of the
repository.
The matter was taken up again in the liaison group in February 1997,

when it discussed ‘further development of the prerequisites for the cooper-
ation between the municipality and TVO’ (The Municipality of Eurajoki
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1997a). The concrete project was the final disposal plan. In April 1997 Posiva
announced that in the EIA process the municipalities’ visions would also be
taken into account (The Municipality of Eurajoki 1997b). One of the effects
of Posiva’s active quest for visions was that the formulation of the municipal
strategy was initiated in Eurajoki. The formulation of a strategy was influ-
enced not only by a discussion of the selection of the final disposal site, but
also by the weakened financial situation of Eurajoki municipality and the
desire to safeguard its tax revenues. During the period 1984–90 TVO had paid
local presumptive tax to the tune of a18.5million, whichwas about one-third
of Eurajoki’s annual tax revenue. The practice of the levying the presump-
tive tax on business income was abolished from 1991 onwards, which caused
Eurajoki municipality a loss of more than a2.35 million in tax revenues in
1991 and 1992. The municipality was, however, compensated by the state of
Finland for the loss of income (Vahekoski 1992, 85–6; Björklund et al. 1994,
190). The presumptive tax was replaced by a real estate tax based on the
value of property from 1993 onwards. The setting of the real estate tax was
not straightforward as such, not least because of the annual age reduction of
the NPP buildings.
The opening of the dialogue by the nuclear energy industry about the

future vision of the municipality did produce some results. The preparations
led to the discussion of a project for a new old people’s home to replace
the Vuojoki Manor old people’s home. Municipal manager Niinimäki intro-
duced the idea in the liaison group in August 1997 (The Municipality of
Eurajoki 1997c). On the same occasion reference was made to the project
of the municipality’s multi-purpose hall which was at the planning stage at
this time. In October 1997 Eurajoki’s local council decided that the munic-
ipal manager and the planning secretary should make a proposal for the
programme and schedule of a strategy project. The task laid down by the
municipal council was to create a long-term vision for the future of the Eura-
joki municipality, with the deadline for the completion of the vision being
set as the end of April 1998.
In order to establish the drafting of the municipality’s strategy an extended

working group including representatives from the Eurajoki municipality and
the local business community was established which met for the first time
in January 1998. In the extended liaison group councillors Altti Lucander
(National Coalition Party) and Markku Palonen (Social Democratic Party)
as well as the municipal manager Niinimäki concentrated on discussing
the opportunities and threats presented by Olkiluoto to Eurajoki’s munici-
pal strategy. The threat they perceived as resulting from Olkiluoto was the
fact that nuclear waste would remain above ground in Eurajoki, or that it
would be transported to another locality, and that the municipality would
lose the tax revenue in either case. The competition between municipalities
and the fear of loss of tax revenues featured prominently in the prepara-
tion of the strategy. In 1997 the selection of Loviisa as a new candidate site
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intensified the competition between the municipalities. Lucander, Palonen
and Niinimäki perceived another threat in the government’s action. If the
government was to make the decision about the siting of repository for SNF,
Eurajoki would not have a leg to stand on when negotiating with the nuclear
energy industry. Should Eurajoki block the final disposal with its right of veto,
the three of them considered it possible that the government could make the
decision about the disposal of the waste. This would mean that the waste
would stay in the municipality, but possibly that they would not receive any
compensation. This threat could only have arisen if no other municipality
had approved the final disposal project. One aspect of the final disposal was
the possibility that the municipality could negotiate an additional financial
benefit to be paid as compensation until the real estate revenue took effect.
As an example of compensation for the early years of ‘low income’, reference
was made to the old people’s home project (The Municipality of Eurajoki
1998a).
The progress of the final disposal project was also seen as helpful for the

establishment of the third NPP unit in Olkiluoto. The real estate tax of
the new unit, anticipated to amount annually to around a2.5–3.4 million,
was perceived by Lucander, Niinimäki and Palonen as a way of safeguard-
ing the municipality’s permanent autonomy, since the ending of nuclear
energy production in Olkiluoto would decimate its tax revenues and endan-
ger the municipality’s autonomy. In conjuring up these threatening images
Lucander, Niinimäki and Palonen did not consider the possible environmen-
tal or image risks that might be caused by the final disposal repository. On
the contrary, it was feared that a refusal to invest millions would impair
the image of the municipality on a national level. There were also other
fears regarding the discontinuation of electricity production in Olkiluoto. So
much so that it was feared that Eurajoki could lose its ‘relative advantage’
as plants replacing nuclear energy do not meet with corresponding political
opposition, and they could therefore be built elsewhere. In other words, they
wanted to retain Eurajoki’s position as an oasis of the nuclear energy indus-
try. In the nightmare scenario the municipality’s financial status would lose
its existing strength if no further construction work took place in Olkiluoto,
and the activity would slowly cease (TheMunicipality of Eurajoki 1998a). The
future of Eurajoki was thus very firmly linked to that of the nuclear energy
industry in Olkiluoto.
At the same time, in January 1998, as the extended working group was

preparing the municipal strategy, the Vuojoki working party, which con-
sisted of the representatives of Eurajoki municipality, Teollisuuden Voima
and Posiva, began its work. The initial task of the working party was to draft
the details of the above-mentioned old people’s home project and the util-
ization of the Vuojoki Manor. Later the working party was assigned further
preparatory tasks (for more on the negotiations, see Kojo 2008). The estab-
lishment of the Vuojoki working party followed the existing political culture,
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characterized by the harmonization through negotiation of the interests of
the nuclear energy industry and the municipality.
Some of the local politicians can be seen as a driving force for the local

development concerning the municipality’s attitude to nuclear waste dis-
posal. In 1993 the local party group of the National Coalition Party (1993)
had already proposed that the municipality should approve the siting of
the repository in Olkiluoto. Councillors Altti Lucander and Markku Palo-
nen were also active in 1996. Palonen (Satakunnan Kansa 30 January 1996)
considered the possibility of using the Vuojoki Manor as the headquarters
of the power companies and replacing the old people’s home with a new
one. Lucander (Länsi-Suomi 7 July 1996) emphasized that the municipality
should take a stand on the siting issue. In March 1998 local Social Democrats
stated in an undertaking that the nuclear communities have moral respon-
sibility for final disposal of SNF (Satakunnan Kansa 29 March 1998). In June
1998 – during the preparation of the above-mentioned municipal strategy –
local Social Democrats demanded that the municipality should decide as
soon as possible whether or not it would approve the siting of the repos-
itory in Olkiluoto (Satakunnan Kansa 5 June 1998). According to the local
Social Democrats a positive attitude would assist in the development of the
basic health and social services of the municipality, with a new facility for
health and social care mentioned as an example (Kojo 2007a, 42–3). As a
result, the siting issue had strong proponents among the local politicians in
Eurajoki.
One result of the work of the extended liaison group of Eurajoki munici-

pality was the presentation of the municipal strategy delivered to the council
in September 1998. In December 1998 Eurajoki’s council approved the Olki-
luoto vision by 20 votes to 7 as a part of the municipality’s strategy. The
vision contained a positive attitude to the further construction of nuclear
energy and a final disposal repository for SNF (The Municipality of Eurajoki
1998b, 10–11). Thus the attitude of the municipality had changed com-
pletely in only four years, given that the sentence forbidding the disposal
of SNF in Eurajoki had only been voted out of the municipal report in
December 1994. Evidently such a rapid change would not have been possible
without the efforts of some local politicians as proponents in local decision
making.

Compensation agreements as a result of cooperation

Because of the financial situation of the Eurajoki municipality, and in order
to safeguard its real estate tax revenue, in 1988 it proposed to the Ministry of
Finance that the real estate tax be raised for NPP buildings from 1.8 per cent
to 2.5 per cent. The municipality’s suggestion for a tax increase did not go
downwell with TVO. It recommended instead that themunicipality promote
projects that would lead to a widening of the tax base.
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A change in the taxation as well as the use of Vuojoki Manor was discussed
during a visit to Eurajoki in May 1998 by the then Minister of Education,
Olli-Pekka Heinonen (National Coalition Party). The minister announced
that the government had discussed the suggestion, and that the final disposal
municipality could be granted considerable real estate tax revenues before the
repository was operational. Such an idea was included in the Energy Policy
Report of 1997 (Council of State 1997, 46–7). In that way the government was
also considering offering ‘a carrot’ to the future final disposal municipality.
During August and September 1998 leading local politicians discussed the

possible forms of compensation for the repository. The aim was to trade with
the Vuojoki Manor, which would be the means for compensation in the form
of a new old people’s home. In addition, compensation would be sought
for the planning phase of the facility between 2000 and 2010, as the real
estate tax would not be paid during that period. The core group of local
politicians decided that the negotiations with TVO would start after they
had obtained an estimate of the costs of a new old people’s home. They also
planned to meet the then Minister of Trade and Industry, Antti Kalliomäki
(Social Democratic Party), and the Minister of Finance Jouko Skinnari (Social
Democratic Party) to discuss the possibility of receiving some real estate tax
payments before the operation phase of the final disposal facility (Kojo 2007a,
43; 2008). Taken as a whole, due to the activities of the nuclear industry
in initiating discussion on the municipal strategies and the activity of the
proponents inside the local decision-making system, local dialogue resulted
partly in a negotiation process which prepared the way for compensation.
Following a government decision, from the beginning of 1999 the prop-

erty tax on NPP buildings rose to 2.2 per cent, which raised the industry’s
annual tax liabilities by some a23.5 million. The mounting expense and the
duties of the TVO board caused the company to appeal to the Administrative
Court against the real estate taxes, initially for 1993, and later, in December
1999, for 1994. The appeals provided an additional boost to the compensa-
tion negotiations, as the appeals were a further shock to the foundations of
Eurajoki’s local economy.
At the beginning of March 1999, a proposal was made to the TVO and the

municipality liaison group for alternative compensation options for the pay-
ment of real estate taxes. These included, for example, Eurajoki’s ice-stadium
project, a development fund for business projects in the municipality,
the planning agreement of the Olkiluoto areas, plus various loans as well as
the sale or leasing of themunicipality’s water areas. The representatives of the
municipality proposed that the preparation of taxation matters be handed
over in its entirety to the Vuojoki working party (Kojo 2008). Before this time
TVO’s appeal against the real estate tax of 1993 had already been discussed
in an unofficial working party between the municipality and the company.4

The other economic negotiations on agreement relating to the final disposal
project were also handed over to the Vuojoki working party for preparation.5
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The Vuojoki working party thus became a more central preparation organ
for decision making, where the nuclear energy industry could have a direct
effect on the decision making relating to its own interests within the local
democracy.
At the end of March 1999 the local government of the Eurajoki munici-

pality presented the ministry with a written proposal for the final disposal
project. The municipality had drafted for the government a wish list with
three points. Firstly, the municipality proposed that the legislation on state
subsidies should be changed in such away that the real estate tax of aNPP unit
and a repository were excluded from the calculatory tax base when account-
ing the tax revenue equalization of the municipality. In 1998 the amount
of this equalization was estimated to reduce the municipal revenue by a0.72
million and in 1999 a0.67 million. The municipality tried to keep the whole
amount of real estate tax paid by the nuclear industry in its own coffers.
Secondly, the municipality proposed that the real estate tax percentage of

a repository for SNF should be considerably higher than the percentage for
a NPP building and that the percentage should be included in the real estate
tax legislation. The municipality stated that the siting of a new and globally
unique facility would incur expenses for the municipality (Kojo 2004a, 148).
Originally, the municipality argued from the point of view of safety issues,
but it changed these arguments after the critical feedback on the draft of
the proposition by the nuclear industry in the Vuojoki working party, where
the representatives of the nuclear energy industry criticized Eurajoki’s pro-
posal for taxation change (Kojo 2007a, 44; 2007b; 2008). Posiva’s managing
director Ryhänen stated that Fortum did not seem to have any sympathy
for the project, which would mean a rise in the property tax level in spite
of the planned agreements. For his part, TVO’s representative, Ami Rastas,
stressed that ‘the final disposal must be absolutely safe, and there must be
no connection whatsoever between money and the prospect of safety’ (The
Municipality of Eurajoki 1999). TVO also refused to cancel the appeal against
the 1993 real estate tax, but offered the local authority advantageous loan
arrangements and their participation in the ice-stadium project, as a form of
lifeline (Kojo 2008).
Thirdly, themunicipalitywanted the compensation to be paid immediately

after the site selection whereas the real estate tax of the repository was to be
paid in full by Posiva only after the completion of the repository (according to
the schedule, in 2020). Thus the municipality wanted to be paid a substantial
financial compensation either as real estate tax or in the form of some other
kind of payment immediately after site selection and at the beginning of the
research phase (Kojo 2004a, 149).
The report by the Vuojoki working party on the possibilities for the use of

the VuojokiManorwas ready by 15 April 1999. Theworking party also drafted
the propositions for a land rental and loan agreement between Eurajoki
municipality and Posiva. In this way it used the preparation power granted in
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the liaison group between the municipality and TVO. In order to fine-tune
the agreements a separate small working party was established. The report
was discussed at the municipal council meeting on 26 April. This stated that
as the old people’s home projects of the Eurajoki municipality would require
development and expansion in the near future, the municipality had been
investigating whether or not the Vuojoki Manor could be replaced with a
new, modern old people’s home, and at the same time propose an alterna-
tive use for Vuojoki. It was in Posiva’s interest to consider Eurajoki as a final
disposal site for SNF, in which case the Vuojoki Manor could be developed
as office space for the company alongside its more general use. The local
government suggested that the council approve the agreement on condition
that Posiva should consider only Eurajoki as the final disposal site for SNF.
Another part of the agreement packagewas TVO’s funding for the ice-stadium
project.
The chair of the local government and the deputy chair of the Vuojoki

working party, Matti Valtonen (Social Democratic Party), explained the newly
approved agreement by stating that the municipality had informed Posiva
that they really wanted to site the repository. Furthermore, according to
Valtonen, applying for the DiP in Loviisa as well would mean restarting the
negotiations. Posiva’s managing director Ryhänen stated that the company
could still consider howmanymunicipalities would be included in the appli-
cation, and stressed the positive interaction with themunicipalities proposed
for final disposal. According to the managing director,

this Eurajoki project is quite unique. It does not, however, indicate that
the final disposal repository will automatically be in Eurajoki. It does,
however, prove that the municipality is interested in the matter, and
the project had already appeared in the municipality’s strategy as an
interesting project. (Länsi-Suomi 24 April 1999)

On 3 May 1999 Eurajoki’s municipal council approved the Vuojoki Agree-
ment by 20 votes to 7. Under the agreement Eurajoki municipality leased the
Vuojoenlinna estate to Posiva, which the municipality owned and whose
early nineteenth-century manor had been an old people’s home. Fur-
thermore, Posiva loaned the municipality some a6.89 million (a6.39
million+ a0.5 million) for the construction of a new old people’s home. For
its part the municipality was obliged to pay the instalments and interest on
the loan with the rent it would receive from the company. The agreement
stipulated that the manor would be renovated for its new use.6 As a part
of the compensation TVO paid a shareholder loan of a0.5 million to the
Eurajoki ice-stadium company for the construction of a new stadium. This
shareholder loan from TVO and the a0.5 million part of Posiva’s loan (in
total a1.0 million) compensated the municipality for TVO’s 1993 real estate
tax (Kojo 2008).
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On 26 May 1999 Posiva submitted the DiP application for the final reposi-
tory for SNF to the government with the Eurajoki municipality as the only
site. According to Posiva’s managing director Ryhänen (Satakunnan Kansa
27 May 1999), Eurajoki’s initiative and clear desire to secure the final reposi-
tory decided the matter. Other grounds for the selection were that Olkiluoto
already had most of the spent fuel, so that with the repository in Olkiluoto
a minimum amount of transport would be needed, with connections by
both land and sea. In addition, Olkiluoto already had important equipment
for the operation of nuclear stations, and Olkiluoto offered better facilities
than Loviisa for the expansion of the repository, should the amount of waste
increase.
Even if the Eurajoki municipality was promised compensation for the

repository, the municipality was still experiencing considerable economic
difficulties. An extra expense of a1.18 million was the repayment of the real
estate tax for 1994, resulting from the appeal by TVO in December 1999.
The municipality demanded that the reimbursement be compensated in full
by TVO and that the matter should be negotiated before the meeting of the
municipal council on 24 January 2000. The statement of the municipality on
Posiva’s DiP application was on the agenda at that meeting. In the Vuojoki
working party the municipality carried out negotiations with TVO on com-
pensation for the reimbursement of the real estate tax. TVO offered to buy
the municipality’s share of the Olkiluoto and Orjasaari water area for a0.84
million and to arrange funding for the Business Development Fund in Eura-
joki to the sum of a0.25 million. Moreover, TVO offered a very cheap loan of
a2.35 million, at an interest rate of 0.75×3 months or 6 months Euribor to
help the municipality with its liquidity problems for paying the real estate
tax reimbursements of 1993 and 1994 (Kojo 2007a, 45–6; 2007b, 2008).
At its meeting on 19 January 2000 the local government stated that the

starting point of the municipality’s statement is that only SNF from Finland’s
NPP can be disposed of in Olkiluoto in accordance with the Nuclear Energy
Act. The municipal council of Eurajoki discussed the statement on the appli-
cation for a DiP on 24 January 2000. Councillor Paavo Majaneva (Left
Alliance) pointed out that during Olkiluoto’s construction stage the impres-
sion was given that the nuclear waste would be transported abroad. Majaneva
made a counter-proposal according to which the final disposal of the nuclear
waste should be postponed. Raimo Järvi (Left Alliance) seconded the pro-
posal. The municipal council, however, made a positive response by 20 votes
to 7.7 At the same meeting the council also approved the deal concerning
the sale of the municipality’s Olkiluoto and Orjasaari water areas to TVO,
the loan agreement with TVO, and the agreement for the establishment of a
business development fund in Eurajoki. TVO undertook to provide the fund
with some a50,000 per year for five years.8 The proponents of the project
defended the decision by stating that it was the moral responsibility of the
municipality as it benefited from theNPPs, and that this safetywas confirmed
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by the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK). The decisive local step
towards the siting of the repository for SNF into Olkiluoto had therefore been
taken.

Conclusions

The aim of this chapter was to analyse the site selection process for an SNF
repository in Finland. The main question was why the Posiva nuclear waste
management company chose the municipality of Eurajoki as a site for the
repository. The question was approached from the viewpoint of the site
selection strategy proposed by Sundqvist (2002).
The chapter was divided into three subtasks in order to help us to under-

stand the context of the Finnish site selection process. The first subtask was
to decipher the formation of Finnish nuclear waste policy. It was suggested
that although the nuclear power company TVO had studied direct final dis-
posal as an alternative since the early 1980s, it was only in themid-1990s that
direct final disposal became a joint aim of the two nuclear power companies
operating in Finland. Furthermore, the reprocessing alternative was excluded
following the passage of the amended Nuclear Energy Act. In practice, in the
late 1970s TVO had already rejected reprocessing as too expensive. How-
ever, IVO’s SNF management was based on reprocessing up until December
1996, when the last shipment of SNF was transported to Russia. Thus, IVO
(which has been known as Fortum Power and Heat since 1999) was forced to
reconsider its SNFmanagement. The establishment of the joint nuclear waste
management company, Posiva, in 1995, helped the nuclear power companies
to focus their resources on the joint goal of direct final disposal.
The second subtask was to provide an overview of the changes in the site

selection process that have taken place since the early 1980s. The chapter
demonstrates, as Litmanen (1994) and Anttila (1995) have stated earlier,
that geology as a site selection principle was given less emphasis after the
early 1990s. Geological arguments for site selection were in evidence in early
research reports – as occurred, for example, in 1992 when two out of five
sites were not selected for detailed characterization because the structure of
the bedrock was more complex than in the other sites. Other empirical data
indicate that features stressing pragmatism in siting became stronger during
the 1990s. In 1996 Posiva’s safety analysis stated that safeguarding long-term
safety does not require anything special from the bedrock of the site. Posiva
emphasized in the DiP application of 1999 that the criteria applied were
geological conditions related to long-term safety and the aspects of the imple-
mentation of the final disposal with the latter, including local acceptance.
The function of geological criteria was only to ensure that the bedrock of the
sites was good enough, thus the decisive criteria were actually non-geological
in nature.
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It is obvious that Posiva did not want to end up in a situation in which
the municipality of Eurajoki as a nuclear community with a relatively high
level of social acceptance among local residents could dictate the precon-
ditions for siting. Thus, the other Finnish nuclear community, Loviisa, the
location of Fortum’s NPP, was chosen as an alternative candidate site to com-
pete with Eurajoki in 1997. The inland sites in the municipalities of Kuhmo
and Äänekoski were geologically suitable, but local opposition made them
politically more unpredictable and hence unsuitable.
The third subtask concerned local decision making in Eurajoki, and in par-

ticular the negotiations on compensation levels that were held between the
Municipality of Eurajoki and TVO and, later, Posiva. The loss of tax revenue
was one important reason for the interest of some Eurajoki councillors in
siting the repository in Olkiluoto. On the other hand the industry’s problem
was to safeguard a site for the repository. For TVO, Olkiluoto was a potential
final disposal site, due, for example, to its limited need for transport and
the existing infrastructure. The company used the economic benefits of the
project as its trump card. The attitude of Eurajoki municipality to the siting
of the repository became positive following the adaption of the Olkiluoto
vision in December 1998, whereas five years earlier the municipal council
had been prepared to act and prevent final disposal. The future vision pre-
sented by the municipal council now matched the interests of TVO. First the
proponents of the project succeeded in removing the sentence opposing the
final disposal from the municipal report, and after that they began working
towards a positive response on the part of the municipality. As had already
been the case at the beginning of the 1990s, towards the end of the 1990s the
proponents were focusing not only on the siting of the repository in Eurajoki,
but also the possibility of locating a new NPP unit in Olkiluoto, and steering
its tax revenue into the coffers of the municipality. On 16 October 2003 TVO
announced that the new 1,600MW NPP unit would be built in Olkiluoto,
with Loviisa being named as an alternative location.
A sufficiently large and sufficiently long-term compensation was put for-

ward by the leading local politicians as a precondition for the approval of
the siting of the repository. TVO and Posiva regarded it as ideal that one
of the chosen candidate municipalities had volunteered. Posiva discussed
the environmental impacts of the repository in public (see, for example,
Hokkanen 2007), and at the same time Posiva and its main owner TVO nego-
tiated with the representatives of Eurajoki on the political approval of the
repository and its associated compensations. Posiva implemented the EIA
process by stressing transparency and citizen participation, whereas negoti-
ations on compensations between the contracting parties took place behind
closed doors.
The three dimensions of the siting strategy as analysed – high-level nuclear

waste policy, site selection and local negotiations – indicate that the year 1994
appears to have been a critical point in the Finnish site selection process. At
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the policy level transportation and reprocessing abroad was excluded as alter-
natives by the amended Nuclear Energy Act, which, in turn, had an impact at
the local level, as the municipal council of Eurajoki was ready to neutralize
its statement regarding the siting following the prohibition on the import
of foreign nuclear waste introduced under the Act. The neutralization of the
municipality’s earlier (1994) negative statement on siting helped to begin
closer discussions between the municipality and TVO about their mutual
interests. In the steadily progressing site selection process the number of can-
didate sites was reduced. However, at the same time the competition between
the municipalities was maintained, and thus the municipalities were forced
to consider their visions regarding the siting of the repository.
The Finnish site selection strategy is characterized by pragmatism, where

the criteria of geology and local acceptance are intermingled. The role of
geology in the selection of Olkiluoto as a final disposal site was ultimately
of only minor importance. The objective was not to select the best possible
site. Neither was it possible to point out essential differences in the geo-
logy of the research sites regarding long-term safety. The siting was based
on political expediency and competition between the candidate municipal-
ities. Eurajoki as a Finnish nuclear oasis was preferred by the nuclear energy
industry because of its existing infrastructure, the minimal need for high-
level nuclear waste transportation and the permissive political culture which
ensures that the interests of the nuclear industry are taken into account on
a local level.
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A concise paper (Kojo 2007b; copyright the American Society of Mechan-
ical Engineers, ASME) on this issue was presented and published in the 11th
International Conference on Environmental Remediation and Radioactive
Waste Management, September 2–6, 2007, Bruges, Belgium (paper number
7094).
The conclusions presented in the chapter are solely those of the author.

Notes

1. Björklund, Westerholm and von Bonsdorff (1994, 149) maintain that Wolter Wes-
terholm took an obvious risk when he waived the nuclear waste management based
on reprocessing, which followed the requirements presented by the MTI and the
practice used in other countries. The management of TVO obviously knew of the
dispute in Sweden regarding the charging of the Ringhals 3 reactor (viz. Sundqvist
2002, 78–105).

2. Interestingly, in an interview theDirector General of STUK, Jukka Laaksonen, stated
that he did not consider the direct final disposal of SNF to be a long-term solution.
Laaksonen considered that the recycling of SNF would be preferred in the forth-
coming decades because of ecological and economical arguments. According to
Laaksonen, the repository would be needed for disposal of reprocessed vitrified
high-level waste (Loviisan Sanomat 15 February 2008).

3. As part of the research and development programme, in 1984–85 TVO carried out
in Katosuo, municipality of Lavia, some test hole drilling of the bedrock.

4. The minutes of the Vuojoki Working Party do not show who belonged to this
unofficial working party, how often it met or what matters were discussed.

5. The new task of preparing real estate tax compensation was assigned to the Vuojoki
working party by the liaison group of the municipality and TVO on 1 March 1999.
According to the minutes of the liaison group, the municipality took the initiative.
However, the contracting parties had agreed earlier, on 26 February, on the assign-
ment in the meeting to the Vuojoki working party (Kojo 2008). The example shows
that power was not in the hands of the liaison group, let alone the local council of
Eurajoki.

6. The renovation of the main building of the Vuojoki manor was completed in 2005.
7. An appeal against the local council’s decision was made to the Court of

Appeal and the Supreme Administrative Court. This appeal was dismissed on 18
November 2000.

8. In 2004 TVO and Posiva decided to pay a further a150,000 during the period
2005–09 for the business development fund in Eurajoki (Satakunnan Kansa 19
August 2004).
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Suomen ydinenergialain mukaan ydinlaitok-
sen – esimerkiksi ydinvoimalaitoksen tai 
ydinjätevaraston – periaatepäätöstä tehtäessä 
laitoksen sijoituskunnalla on ehdoton veto-
oikeus. Toisin sanoen periaatepäätöshake-
muksessa esitetyn sijoituskunnan tulee antaa 
puoltava lausunto, jotta sijoitusprosessi voi 
edetä. Posiva Oy, joka on voimayhtiöiden 
Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) ja Fortum 
Power and Heat Oy:n (Fortum) omistama 
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta 
vastaava yhtiö, jätti valtioneuvostolle käytetyn 
ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta koske-
van periaatepäätöshakemuksen toukokuun 
lopussa 1999. Posiva esitti hakemuksessa 
loppusijoituslaitoksen sijoituspaikaksi Eura-
joen Olkiluotoa (Posiva 1999a, 5–6). Kolme 
viikkoa ennen hakemuksen jättämistä Posiva, 
TVO ja Eurajoen kunta allekirjoittivat ns. 
Vuojoki-sopimukset korvauksista, jotka yhtiöt 
maksoivat kunnalle siitä hyvästä, että kunta 

hyväksyi loppusijoituslaitoksen rakentamisen 
Olkiluotoon. Eurajoen kunnanvaltuusto antoi 
puoltavan lausunnon Posivan periaatepäätös-
hakemuksesta tammikuussa 2000. Valtioneu-
vosto teki periaatepäätöksen saman vuoden 
joulukuussa ja eduskunta ratifioi päätöksen 
toukokuussa 2001 lähes yksimielisesti.

Loppusijoituslaitoksen paikanvalintapro-
sessin yhteiskuntatieteellinen tarkastelu on 
painottunut 1990-luvun lopun jälkeen ennen 
kaikkea ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyyn (YVA-menettely), jonka tavoitteena oli 
lisätä kansalaisten osallistumis- ja tiedonsaan-
timahdollisuuksia loppusijoitushankkeessa. 
Vähemmälle tarkastelulle ovat jääneet ehdolla 
olleiden loppusijoituskuntien ja ydinvoima-
teollisuuden väliset suorat neuvotteluyh-
teydet, mikä on hämärtänyt kokonaiskuvaa 
loppusijoitusprosessin luonteesta Suomessa. 
Artikkelissa tarkastelen Eurajoen kunnan, 
TVO:n ja Posivan välisiä kompensaationeu-

Kompensaatiot teknologiahankkeen 
tientasoittajana

Ydinjätteen loppusijoitushankkeen mutkaton eteneminen Suo-
messa on herättänyt paljon kansainvälistä kiinnostusta. Yksi 
hämmästelyn aihe on ollut sijoituspaikan valinta. Artikke-
lissaan Matti Kojo tarkastelee Eurajoen kunnan, TVO:n ja 
Posivan välisiä kompensaationeuvotteluja käytetyn ydinpolt-
toaineen loppusijoituspaikasta. Neuvotteluissa kysymykset 
ulottuvat ympäristövaikutusten ulkopuolelle ja osapuolten 

välinen luottamus sekä riippuvuussuhde nousevat esiin.

Matti Kojo
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votteluja. Keskeiset kysymykset ovat: Miten 
neuvotteluihin päädyttiin? Miten neuvottelut 
etenivät? Miten neuvottelut vaikuttivat pai-
kanvalintaprosessiin?

Artikkelin rakenne on seuraava. Luvussa 
kaksi tarkastelen ydinjätehuollon ja paikan-
valintaprosessin poliittista päätöksentekoa 
analysoivaa keskustelua ja osoitan joitakin 
Suomen ydinjätehuollon institutionaalisessa 
viitekehyksessä tapahtuneita muutoksia. Lu-
vussa kolme tarkastelen käytetyn ydinpolttoai-
neen loppusijoituslaitoksen paikanvalintastra-
tegian muotoutumista Suomessa. Luvussa 
neljä paneudun Vuojoki-työryhmässä käytyi-
hin kompensaationeuvotteluihin. Artikkelin 
lopuksi pohdin kompensaationeuvotteluiden 
merkitystä paikanvalintaprosessissa.

Loppusijoituslaitoksen paikanva-
lintaprosessin päätöksenteon ke-
hittäminen

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslai-
toksen paikanvalinnassa ei ole kyse pelkäs-
tään teknis-luonnontieteellisestä asiantunti-
jatiedosta ja sen soveltamisesta. Esimerkiksi 
Jacob (1990, 164) huomauttaa Yhdysvaltojen 
ydinjätepolitiikan kokemusten perusteella, 
että resursseja on käytetty ydinjätehuollossa 
monimutkaisten ja hienostuneiden teknologi-
oiden kehittämiseen. Sen sijaan hienostunei-
den poliittisten prosessien ja instituutioiden 
kehittämiseen, joita tarvitaan luotettavan ja 
legitiimin ydinjätehuoltostrategian kehittä-
miseksi, ei ole panostettu.

Ydinjätehuollon poliittisten prosessien ja 
instituutioiden alikehittyneisyys havaittiin 
Suomessakin. Paikallisia ydinjätekonflikteja 
tutkinut Litmanen (1994) kritisoi ydinjätehuol-
lon kankeita suunnittelu- ja päätöksentekora-
kenteita. Litmasen mukaan Suomessa ydinjä-
tekonfliktien institutionaalisen viitekehyksen 
määrittelevät ennen kaikkea ydinenergialaki 
(990/1987) ja valtioneuvoston periaatepää-
tös ydinjätehuollon tutkimus-, selvitys- ja 
suunnittelutyön tavoitteista vuodelta 1983. 
Viitekehyksen keskeisenä ongelmana Litma-
nen (1994, 128–129) näkee kansalaisten osal-
listumisen rajaamisen minimiin. Paikallinen 
osallistuminen rajautuu lähes parikymmentä 
vuotta kestävässä suunnittelu- ja tutkimus-
prosessissa kunnanvaltuustolle esitettävään 

kyllä-ei –kysymykseen, asiantuntijoiden esit-
tämän ydinjätehuoltomallin hyväksymiseen 
tai hylkäämiseen. Litmanen huomauttaakin, 
että ydinjätehuollon päätöksenteon rakenteet 
eivät anna mahdollisuutta osallistumiseen ja 
tätä kautta yleisen hyväksynnän saavuttami-
seen ja ydinjätekonfliktien lieventämiseen.

Ydinjätehuollon institutionaalinen viiteke-
hys muuttui, kun laki ympäristövaikutusten 
arvioinnista (YVA) astui voimaan vuonna 
1994. Posiva toteutti vuosina 1997–1999 
mittavan YVA-menettelyn, jossa tarjottiin 
tutkimuskunnissa monia osallistumismah-
dollisuuksia. (Posiva 1999b; Leskinen & 
Turtiainen 2002; Hokkanen 2004). Jälkikä-
teisarviot menettelyn onnistumisesta vaihte-
levat. Hokkanen ja Ruuskanen (2005, 75–76) 
kritisoivat Posivaa kansalaisten mielipiteiden 
manipulatiivisesta kohtelusta YVA-agendan 
suppean ja yksipuolisen rajauksen vuoksi ja 
arvioivat kansalaisten mielipiteiden vaiku-
tuksen jääneen vähäiseksi. YVA-menettely 
onkin nähty keinoksi pyrkiä hallitsemaan 
loppusijoitushankkeen yhteiskunnallista ar-
viointia (Kojo & Hokkanen 2004, 40–41). 
Toisaalta konsultit (Leskinen & Turtiainen 
2002, 55) arvioivat, että kansalaisten mieli-
piteet integroitiin selvästi YVA-menettelyyn 
ja että Posivan päätavoitteet – tiedonkeruu 
ja –levitys – huomioon ottaen vuorovaikutus 
onnistui hyvin. Kaiken kaikkiaan voidaan 
todeta, että ydinjäteyhtiön paikallinen tie-
dotustoiminta muuttui 1990-luvun aikana 
vuorovaikutteisemmaksi ja osallistavammaksi 
(Kojo 2005, 99–105).

Paikallinen osallistuminen 
rajautuu lähes parikymmentä vuotta 

kestävässä suunnittelu- ja tutki-
musprosessissa kunnanvaltuustolle 
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Useissa kansainvälisissä tutkimushankkeis-
sa on viimeisen kymmenen vuoden aikana 
tarkasteltu osallistumisen, avoimuuden ja 
läpinäkyvyyden toteutumista ja kehittämistä 
kansallisissa ydinjätehuolto-ohjelmissa (ks. 
esim. Euratomin 5. puiteohjelman hankkeista 
Kelly & Forsström 2003). Taustalla on kan-
sallisten ydinjätehuoltohankkeiden olematon 
eteneminen tai peräti täydellinen umpikuja. 
Poikkeuksina mainitaan useimmiten Ruotsi 
ja Suomi.

Ruotsin ydinjätehuollon edistymistä on 
selitetty valtion ja yhteiskunnan välisillä suh-
teilla. Dawson ja Darst (2006) pitävät kolmena 
tärkeimpänä tekijänä 1) avointa ja pitkällistä 
konsultaatiostrategiaa yleisön kanssa, 2) laaja-
alaista olemassa olevaa ja molemminpuolista 
luottamusta yhteiskunnan ja hallinnon/teolli-
suuden välillä sekä 3) joustavia demokraattisia 
instituutioita, jotka pystyvät toisaalta kanavoi-
maan julkisen mielipiteen ja toisaalta pystyvät 
vastustamaan sitä eivätkä siten jää kokonaan 
julkisen mielipiteen valtaan. Dawson ja Darst 
(2006, 613) muistuttavat, että kansallisen 
ydinjätehuollon menestystä analysoitaessa on 
erotettava yhteiskunnallisten instituutioiden jo 
olemassa oleva luottamus (pre existing trust) 
ja sijoitusprosessissa rakennettava luottamus. 
Jos luottamuksen rakentuminen jää yksin-
omaan jälkimäisen varaan, ovat menestymisen 
mahdollisuudet huonot.

Sundqvist (2002) on puolestaan nostanut 
esiin ydinjäteyhtiön Ruotsissa soveltaman 
joustavan paikanvalintastrategian, joka perus-
tuu loppusijoituskunnan vapaaehtoisuuteen ja 
paikalliseen hyväksyntään. Sen vastakohtana 
on hallituksen vaatima systemaattinen stra-

tegia, jossa korostetaan paikanvalintakritee-
reitä ja menetelmiä. Paikanvalintastrategialla 
Sundqvist tarkoittaa perustaa, jonka pohjalta 
ympäröivää maailmaa tulkitaan. Sen avul-
la myös tunnistetaan tehtävät, jotka tulee 
suorittaa. Paikanvalintastrategiaa käytetään 
työkaluna todellisuuden ymmärtämisessä, 
tulkitsemisessa ja manipuloinnissa ja siksi 
strategia muovaa sekä organisaation iden-
titeettiä että sen näkemystä ulkopuolisesta 
maailmasta. (Sundqvist 2002, 110.)

Lidskog ja Sundqvist (2004, 263) muis-
tuttavat Ruotsin ydinjätehuoltoa koskevassa 
artikkelissaan, että ydinjätehuollosta vas-
taavalla organisaatiolla on ydinjätehuollon 
kontekstuaalisista tekijöistä – kuten poliittinen 
kulttuuri ja kansallinen historia – huolimatta 
suuri mahdollisuus suunnitella (design) sijoi-
tusprosessia. Lidskog ja Sundqvist päätyvät 
tähän johtopäätökseen, koska Ruotsissa ydin-
jäteyhtiö SKB on yrittänyt saada eri tavoilla 
sekä tieteellistä että poliittista hyväksyntää 
ohjelmalleen saman lainsäädännön puitteissa. 
Leskinen ja Turtiainen (2002, 56) puolestaan 
arvioivat, että vaikka ydinjätehuollon insti-
tutionaalisella viitekehyksellä oli Suomessa 
merkittävä vaikutus vuorovaikutukseen, niin 
Posiva ei juurikaan pystynyt vaikuttamaan vii-
tekehykseen. Tämä voi osin pitää paikkansa, 
mutta viitekehyksen muuttamismahdollisuuk-
sien – mikä sinänsä on hyvin mielenkiintoinen 
ja vähän tutkittu aihe Suomessa (ks. Suominen 
1999) – sijaan on keskeisempää ymmärtää 
Lidskogin ja Sundqvistin tavoin se, millaiset 
toimintamahdollisuudet yhtiö tulkitsee itsel-
lään olevan kulloisessakin tilanteessa. Tämä 
avaa mahdollisuuden ymmärtää ydinjäteyh-
tiön strategista toimintaa.
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Miten edellä esitettyjä käsitteitä voidaan sit-
ten hyödyntää paikallisen tason tarkastelussa 
keskityttäessä yksittäisen neuvotteluprosessin 
merkitykseen? Dawsonin ja Darstin (2006) 
sekä Sundqvistin (2002) tarkastelutavoista 
rakentuu viitekehys, jossa yhdistyvät ydinjä-
teyhtiön soveltama paikanvalintastrategia ja 
paikallinen poliittinen päätöksentekoprosessi, 
jonka tuloksena kunta ilmoittautuu vapaa-
ehtoiseksi sijoituspaikaksi. Kahta keskeistä 
tekijää – ydinvoimateollisuutta ja loppusijoi-
tuskuntaa – sitoo yhteen Dawsonin ja Darstin 
mainitsema sijoitusprosessissa rakennettava 
luottamus. Eurajoella molemminpuolinen 
luottamus kulminoitui ennen kaikkea kom-
pensaationeuvotteluissa. Olemassa olevasta 
luottamuksesta yhteiskunnallisiin instituu-
tioihin voidaan todeta, että kyselytulosten 
perusteella ydinjätehuoltoon välittömästi 
liittyvät yhteiskunnalliset instituutiot, kuten 
kauppa- ja teollisuusministeriö ja Säteily-
turvakeskus, nauttivat luottamusta Eurajoen 
kuntalaisten ja päättäjien keskuudessa (Kurki 
1995, kuvio 15a).

Käytetyn ydinpolttoaineen lop-
pusijoituspaikan valintastrategia 
Suomessa

Ydinenergialain mukaan ydinvoimayhtiöt 
ovat vastuussa ydinjätteistä siihen saakka, 
kunnes ne on loppusijoitettu. Valvonnasta vas-
taa kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) ja 
turvallisuudesta Säteilyturvakeskus (STUK). 
Vuonna 1995 TVO ja IVO (vuodesta 1999 
eteenpäin Fortum Power and Heat Oy) pe-
rustivat yhteisyrityksen, Posiva Oy:n, huo-
lehtimaan käytetyn ydinpolttoaineen loppu-
sijoituksesta. TVO omistaa Posivasta 60 % 
ja Fortum 40 %. 

Suomen ydinjätehuollon aikataulu ja tavoit-
teet asetettiin valtioneuvoston periaatepäätök-
sessä ydinjätehuollon tutkimus-, selvitys- ja 
suunnittelutyön tavoitteista vuonna 1983. 
Tavoitteena oli kansainvälinen keskitetty 
ratkaisu ja siten jälleenkäsittelyjätteen tai 
käytetyn ydinpolttoaineen sijoittaminen pe-
ruuttamattomasti ulkomaille. Periaatepäätös 
velvoitti luvanhaltijat varautumaan myös Suo-
messa tapahtuvaan loppusijoitukseen. Ydin-
voimayhtiöiden tilanne oli ydinjätehuollon 
osalta erilainen, sillä IVO palautti Loviisan 

ydinvoimalaitosyksikössä syntyneen käyte-
tyn ydinpolttoaineen Neuvostoliittoon. TVO 
neuvotteli käytetyn ydinpolttoaineen jälleen-
käsittelysopimuksesta, mutta varautui myös 
suoraan Suomessa tapahtuvaan loppusijoituk-
seen. Vuonna 1987 hyväksytyn ydinenergia-
lain mukaan kauppa- ja teollisuusministeriö 
(KTM) päättää ydinjätehuollon periaatteista. 
KTM:n päätöksellä vuonna 1991 vahvistettiin 
TVO:n käytetyn polttoaineen loppusijoitus-
laitoksen ohjelmaa koskeva aikataulu. TVO:
n ensisijainen ratkaisu oli loppusijoitus Suo-
meen. Ulkomailla tapahtuva jälleenkäsittely 
oli kuitenkin edelleen vaihtoehtona. (Sandberg 
1999, 46.) Ydinjätteen vienti ja tuonti kiellet-
tiin kuitenkin ydinenergialain muutoksella 
vuonna 1994, jonka jälkeen tavoitteena oli 
sijoittaa käytetty ydinpolttoaine pysyvästi 
tarkoitetulla tavalla Suomen kallioperään.

Paikanvalintaprosessi käynnistyi alueva-
lintatutkimuksilla vuosina 1983–1985, jolloin 
Suomesta kartoitettiin 327 kohdealuetta. Lop-
puvuodesta 1985 TVO esitti viranomaisille 
aluevalintatutkimusaineiston. Aineisto käsitti 
102 paikan listan, josta 101 paikkaa oli valittu 
järjestelmällisen valintaprosessin perusteella 
ja 102. paikka erillisselvitysten perusteella. 
Tuo paikka oli Eurajoen Olkiluoto. Sen va-
lintaa perusteltiin olemassa olevilla paikkatie-
doilla ja kuljetusten minimoimiselle.

TVO:n vuoden 1985 turvallisuusanalyysin 
perusteella mahdollisuus turvalliseen loppusi-
joitukseen tarjoutui potentiaalissa kandidaat-
tipaikoissa, joten paikanvalintaohjelmassa 
alettiin painottaa pragmaattisuutta. Tarkas-
teltavia ominaisuuksia olivat mm. julkinen 
hyväksyntä ja maanomistusolot. Hyväksyntää 
edellytti myös hallituksen vuonna 1985 anta-
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ma esitys ydinenergialaista, joka sisälsi loppu-
sijoituskunnan veto-oikeuden. TVO lähestyi 
kirjeitse kunnanhallituksia kaikissa niissä 66 
kunnassa, joiden alueella sijaitsi mahdollinen 
tutkimusalue. Vuonna 1986 TVO valitsi em. 
listalta geologisten ja ympäristötekijöiden 
perusteella Ikaalisen tutkimusalueeksi. TVO:
n tutkimustoiminta ei kuitenkaan ehtinyt edes 
kunnolla käynnistyä, kun yhtiö päätti vetäy-
tyä Ikaalisista paikallisen vastustuksen takia. 
Tshernobylin onnettomuus 26. huhtikuuta 
1986 vaikutti osaltaan toimintailmapiiriin. 
Tämän jälkeen TVO keskusteli potentiaalis-
ten tutkimuskuntien edustajien kanssa näiltä 
aiemmin saatujen vastauksien perusteella 
tutkimusten suorittamisesta. Tavoitteena oli 
selvittää kuntien vapaaehtoisuutta ja val-
miutta sitoutua pitkäkestoiseen paikkatut-
kimusohjelmaan. Keskustelujen perusteella 
TVO valitsi viisi tutkimuspaikkaa alustaviin 
sijoituspaikkatutkimuksiin keväällä 1987. 
McEwenin ja Äikkään (2000, 48–50) mu-
kaan tärkein valintakriteeri oli se, että tutki-
muspaikat edustivat – Säteilyturvakeskuksen 
vaatimusten mukaisesti – erilaisia geologisia 
tutkimusympäristöjä. Vuoden 1992 lopussa 
yhtiö hylkäsi kaksi paikkaa kallioperäraken-
teen monimutkaisuuden perusteella. Jäljelle 
jäivät Eurajoki, Kuhmo ja Konginkangas, joka 
yhdistyi sittemmin Äänekoskeen. (McEwen & 
Äikäs 2000, 9, 47–51; Kojo 2005, 48–53.)

Posivan, joka siis vastasi vuoden 1996 
jälkeen käytetyn ydinpolttoaineen huollos-
ta, TILA-96 turvallisuusanalyysin mukaan 
pitkäaikaisturvallisuuden takaaminen ei vaa-
di loppusijoituspaikan kallioperältä mitään 
erityistä Suomen kallioperän tavanomaisista 
ominaisuuksista poikkeavaa laatua (Posiva 
1996, 160). Analyysi antoi mahdollisuuden 

korostaa kunnan vapaaehtoisuutta paikanva-
lintakriteerinä, mikä puolestaan mahdollisti 
kuntien kilpailuttamisen. TVO:n päägeologi 
myönsikin sanomalehtihaastattelussa, että 
”Äänekosken Kivetyn ja Kuhmon Romuvaara 
ovat mukana tutkimuksissa erityisesti kilpai-
lusyistä rautateineen. Tekniikan ja laitteiston 
keskittäminen antaisi yhdelle kunnalle liikaa 
painostusetua esimerkiksi kiinteistöverona.” 
(Aamulehti 14.4.1995.) Kilpailuttamisen nä-
kökulmasta Loviisan valinta uudeksi jatkotut-
kimuspaikaksi vuoden 1997 alussa oli yhtiön 
intressien mukaista, sillä mielipidekyselyjen 
mukaan ydinvoimakunnissa yleinen suhtau-
tuminen loppusijoitukseen oli myönteisempää 
kuin ei-ydinvoimakunnissa.

Posiva perusteli sijoituspaikan valinta-
prosessiaan IAEA:n arviointiryhmän suosi-
tuksella, jonka mukaan ”paikan valinnassa 
tavoitteena ei tule olla ”parhaan mahdollisen 
paikan” löytäminen vaan sellaisen ”sove-
liaan” sijoituspaikan valinta, joka täyttää 
moniesteperiaatteelle rakentuvan loppusi-
joituksen turvallisuusvaatimukset”. (Posiva 
1999b, 8.) Periaatepäätöshakemuksessa yhtiö 
totesi, että kaikilta neljältä tutkitulta alueelta 
voidaan osoittaa kalliotilavuuksia, jotka so-
veltuvat loppusijoitustilojen rakentamiseen. 
Turvallisuusanalyysin johtopäätös oli, että 
”mitään tutkituista alueista ei voi pitää tur-
vallisuuden kannalta selvästi parempana kuin 
toisia, eikä turvallisuusanalyysi myöskään 
anna aihetta hylätä mitään vaihtoehtoa.” 
(Posiva 1999a, Liite 5, 40.) Paikanvalinnassa 
Posiva painottikin pitkäaikaisturvallisuuteen 
liittyvien geologisten olosuhteiden ohella 
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myös loppusijoituksen toteutettavuuteen liit-
tyviä näkökohtia. Yhtiö totesi olennaiseksi 
seikaksi toteutettavuuden kannalta paikallisen 
hyväksynnän saamisen. (Posiva 1999a, Liite 
7, 15.)

Yhteistyö tiivistyy

Eurajoen kunnan ja TVO:n välisen yhteistyön 
periaatteet sovittiin osapuolten allekirjoitta-
massa yhteistyösopimuksessa elokuussa 1995. 
Sopimuksen tärkein asia oli pyrkiä ”yhteis-
työssä etsimään sopivia ratkaisuja molempi-
en osapuolten tavoitteiden tyydyttämiseksi” 
(Eurajoki & TVO 1995). Sopimuksen mukaan 
kunta huolehti siitä, että yhtiön toimintaan 
ja tavoitteisiin liittyvät kunnalliset toimi-
elinten päätökset tehdään asianmukaisessa 
järjestyksessä viivyttelemättä, tarpeellisella 
asiantuntemuksella ja objektiivisesti. TVO 
puolestaan huolehti kunnan tarpeiden edistä-
misestä ja huomioimisesta yhtiön toiminnas-
sa. TVO sitoutui myös erikseen sovittaessa 
kompensoimaan kunnalle yhtiön toiminnasta 
aiheutuvat ja osoitettavissa olevat kustannuk-
set. Sopimuksessa yhteistyötä perusteltiin 
osapuolten vastavuoroisella tarpeella toistensa 
toimintaedellytysten ja tavoitteiden edistä-
miseen. Kunnan tavoite oli pitää Olkiluodon 
voimalarakennusten kiinteistöverotuotto vä-
hintään samalla tasolla kuin se oli ollut harkin-
taverotuksen aikana 1990-luvun alussa. TVO:
n tavoitteena oli puolestaan löytää ratkaisuja 
yhtiön ”toimintaedellytysten turvaamiseksi 
Olkiluodossa mukaan lukien ydinjätehuol-
lon kehittäminen”. (Eurajoki & TVO 1995.) 
Yhteistyösopimuksen solmiminen oli osoitus 
luottamuksen lisääntymisestä, sillä Eurajoen 
kunnan kielteinen kanta loppusijoitukseen 
poistettiin kuntasuunnitelmasta vain vajaa 
vuosi aiemmin joulukuussa 1994. Sopimus oli 
eräänlainen osapuolten välisen riippuvuuden 
tunnustaminen.

Vuojoki-työryhmän1 perustamisen taustalla 
oli TVO:n ja Eurajoen kunnan yhteistyöryh-
mässä käyty keskustelu kunnan ja TVO:n 
toimintaedellytysten edelleen kehittämisestä, 
joka oli em. yhteistyösopimuksen jälkeen 
edennyt yleisestä ydinjätehuollon kehittämi-
sestä yksilöidymmin loppusijoitushankkee-
seen. Posivan toimitusjohtaja Veijo Ryhänen 
kertoi kunnan edustajille helmikuussa 1996, 

että ydinvoimateollisuudelle on sitä edullisem-
paa mitä aikaisemmin sijoituspaikka selviää. 
(Kojo 2004, 142–144.) Tämä voidaan tulkita 
viestiksi kunnalle siitä, että teollisuudella oli 
valmius neuvotella loppusijoituslaitoksen pai-
kanvalinnasta. Kunnan luottamushenkilöiden 
puolelta keskustelua ylläpitivät ainakin val-
tuutetut Markku Palonen (sd), joka hahmotteli 
Vuojoen kartanosta voimayhtiöiden yhteistä 
pääkonttoria ja kartanossa sijainneen vanhain-
kodin korvaamista uudella (SK 30.1.1996) ja 
Altti Lucander (kok.) (Länsi-Suomi 7.7.1996), 
joka piti tärkeänä, että kunta ottaisi nopeasti 
kantaa loppusijoitukseen. Alun perin ajatus 
kartanon hyödyntämisestä voimayhtiön ti-
loina oli ilmeisesti noussut keskusteluun jo 
1980-luvulla.

Posiva ilmoitti huhtikuussa 1997, että lop-
pusijoituslaitoksen YVA-menettelyn puitteissa 
tarkastellaan myös kuntien visioita. Eurajoen 
kunnanhallitus päättikin lokakuussa 1997 
käynnistää kunnan strategiansuunnittelun 
valmistelun. Teollisuuden keskustelunavaus 
kunnan visiosta synnytti siis sekä kunnan 
strategian laatimisen että idean vanhainkoti-
hankkeesta, jossa kunnan silloinen vanhain-
koti – Vuojoen kartano – korvattaisiin uudella 
vanhainkodilla. Vuojoki-työryhmä perustettiin 
vanhainkotihankkeen suunnittelua – uuden ra-
kentamista ja vanhan uudelleenkäyttöä – var-
ten tammikuussa 1998. Työryhmässä olivat 
edustettuina kunta, TVO ja Posiva. Kunnan 
intressinä oli Vuojoen ”kartanon korvaami-
nen Eurajoen keskustaan rakennettavalla 
nykyaikaisella vanhainkodilla ja kartanon 
hyödyntäminen ydinjätteiden loppusijoitusta 
ja ydinvoiman käyttöä palvelevassa toimin-
nassa” (Vuojoki-työryhmän ptk 22.1.1998.) 

Sopimuksessa yhteistyötä 
perusteltiin osapuolten 

vastavuoroisella tarpeella 
toistensa toimintaedellytysten 
ja tavoitteiden edistämiseen.



TIEDEPOLITIIKKA 2/07

– 43 –

Ydinvoimateollisuus halusi työryhmän keskit-
tyvän kartanon vaihtoehtoisten käyttötapojen 
selvittämiseen, mikä sovittiinkin työryhmän 
ensisijaiseksi tehtäväksi.

Samanaikaisesti Vuojoki-työryhmän kanssa 
Eurajoen kunnassa valmisteltiin yrittäjien 
edustajilla laajennetussa työryhmässä kunnan 
strategista linjausta. Työryhmien valmistelu-
työhön liittyen Eurajoen Sosiaalidemokraatit 
antoivat kesäkuussa 1998 kannanoton, jon-
ka mukaan Eurajoen kunnanvaltuuston olisi 
mahdollisimman pian päätettävä suuntaan tai 
toiseen loppusijoitushankkeesta. Myönteinen 
loppusijoituspäätös mahdollistaisi sosiaalide-
mokraattien mukaan peruspalvelujen kehittä-
misen. Esimerkkinä mainittiin peruspalvelu-
talo. (SK 5.6.1998).

Vuojoki-työryhmän pöytäkirjojen perus-
teella Eurajoen kunta avasi keskustelun konk-
reettisista kompensaatiokeinoista. Kunnan 
tavoitteena oli ”saada Vuojoen kartanosta 
korvaus, jolla rakennettaisiin uusi vanhainkoti 
ja lisäksi kohtuullinen korvaus ydinjätelaitok-
sen suunnitteluvaiheen eli vuosien 2000–2010 
ajalta, jolloin kiinteistöveroa ei vielä kerry” 
(Eurajoki, muistio 6.8.1998). Neuvottelut 
TVO:n kanssa päätettiin aloittaa sen jälkeen, 
kun käytössä oli arvio uuden vanhainkodin 
hinnasta. Neuvottelujen tuli tarkemmin koskea 
uuden vanhainkodin rakentamiskustannuksia, 
Vuojoen kartanon kunnostuskustannuksia ja 
siirtymäkauden tukea esim. Eurajoen elinkei-
noelämän kehittämiseksi. (Eurajoki, muistio 
30.9.1998.) Neuvotteluosapuolena oli siis 
suoraan TVO, Posivan suurin omistaja.

Kunnan edustajat päättivät myös käydä kes-
kustelemassa kauppa- ja teollisuusministeri 
Antti Kalliomäen (sd.) ja veroministeri Jouko 

Skinnarin (sd.) kanssa ”energiapoliittiseen 
selontekoon sisältyvästä lupauksesta, että 
kiinteistöveroa voisi saada jo ennen loppu-
sijoituslaitoksen toiminnan käynnistymistä” 
(Eurajoki, muistio, 30.9.1998). Mahdollisuus 
kiinteistöverojen maksatuksen aikaistamises-
ta ennen laitoksen käynnistymistä oli ollut 
esillä valtioneuvostossa. Asia oli esillä ai-
nakin opetusministeri Olli-Pekka Heinosen 
(kok.) vierailulla Eurajoella toukokuussa 1998 
(Uusi Rauma 27.5.1998). Valtioneuvostossa 
esillä ollut ajatus kiinteistöverojen maksami-
sen aikaistamisesta voitaneen tulkita valtion 
porkkanaksi loppusijoituspaikan valinnan 
edistämiseksi.

Joulukuussa 1998 valtuusto hyväksyi kun-
tastrategiaksi ns. Olkiluoto-vision äänin 20–7. 
Visiossa kunta ilmoitti olevansa halukas saa-
maan sekä uuden ydinvoimalaitosyksikön 
että loppusijoituslaitoksen kuntaan. Eurajoen 
kunnan kielteinen kanta loppusijoitukseen 
muuttui siis neljässä vuodessa myönteiseksi, 
sillä kuntasuunnitelmassa ollut jätekieltovir-
ke poistettiin joulukuussa 1994 (Kojo 2004, 
139–141).

Vuojoki-työryhmä kompensaatioi-
den neuvotteluareenana

Tarkempi keskustelu kompensaatioista käyn-
nistyi, kun kunta esitti TVO:lle, että ”kun-
nan pitää saada Teollisuuden Voima Oy:ltä 
sellainen korvaus Vuojoen kartanosta, että 
sillä voitaisiin rakentaa uusi vanhainkoti 
Kirkonkylälle. Edelleen korvauksena pitää 
saada kunnan osalle tulevat Vuojoen kartanon 
muutostyökustannukset.” (Eurajoki, muistio, 
15.1.1999.) Kunta halusi saada riittävän tuen 
myös loppusijoitusprosessin suunnittelu- ja 
tutkimusvaiheen ajalta. Tällä ilmeisesti viitat-
tiin edellä esitettyyn kiinteistöveron aikaista-
miseen. TVO:n ja Posivan vastaehdotus oli, 
että kompensaationa käytettäisiin ensisijai-
sesti Vuojoen kartanon vuokraamista Posival-
le. Kunta suhtautui ajatukseen periaatteessa 
myönteisesti, mutta halusi kompensaation 
olevan etupainotteinen ja korosti sopimus-
ten sitovuutta pitkällä tähtäimellä. (Eurajoki, 
muistio 18.2.1999; Vuojoki-työryhmän ptk 
26.2.1999).

TVO:n valitus vuoden 1993 ydinvoimala-
rakennusten kiinteistöverosta alkuvuodesta 

Neuvottelujen tuli tarkemmin 
koskea uuden vanhainkodin 

rakentamiskustannuksia, Vuojoen 
kartanon kunnostuskustannuksia ja 

siirtymäkauden tukea esim. 
Eurajoen elinkeinoelämän 

kehittämiseksi.



– 44 –

TIEDEPOLITIIKKA 2/07

1999 avasi uuden kompensaatiokeskustelun 
Vuojoki-työryhmässä, kun kunnan edustajat 
nostivat esiin valituksen mahdolliset vaikutuk-
set kunnan talouteen. Ydinvoimateollisuuden 
edustajia muistutettiin kunnan aktiivisuudesta 
”kunnallistaloutta haittaavien verosäännösten 
korjaamiseen tähtäävien lakimuutosten ajami-
sessa”. Vuojoki-työryhmä päättikin perustaa 
alatyöryhmän ”selvittämään keinoja, joiden 
avulla voitaisiin kompensoida mahdollista 
verotulojen vähenemistä sekä kuntaa että 
TVO:ta hyödyttävällä tavalla” (Vuojoki-
työryhmän ptk 26.2.1999). Työryhmä sopi 
laajentavansa tehtäväaluettaan kiinteistövero-
asioihin ja Vuojoen kartanon mahdolliseen uu-
teen käyttöön liittyviin sopimuskysymyksiin. 
(Vuojoki-työryhmän ptk 26.2.1999.)

TVO:n toimitusjohtaja Mauno Paavola 
esitti kiinteistöverokompensaationa TVO:n 
osallistumista jäähallihankkeeseen ja 0,5 M  
€ pääomalainaa. Paavola viestitti TVO:n hy-
väksyvän myös sen, että verokompensaatio 
hoidetaan Vuojoki-lainaa säätämällä. TVO:n 
Markku Kettunen esitteli myös muita vero-
kompensaatiomahdollisuuksia kuten asun-
torakentaminen, matemaattisluonnontieteel-
lisen lukion kehittäminen tai TVO:n suora 
tuki järjestöille sekä kunnassa järjestettäviin 
kulttuuri-, urheilu- yms. tapahtumiin, mikä 
vähentäisi kunnan osallistumistarvetta. (Vuo-
joki-työryhmän ptk 9.3.1999)

Kunnan suunnitelmat lakimuutosaloitteista 
koskivat loppusijoituslaitoksen kiinteistöve-
roprosenttia ja kiinteistöveron poisjättämistä 
verontasauksesta. Kunta edellytti myös laki-
muutosaloitteiden käsittelyä ennen kannan-

ottoaan loppusijoitukseen Eurajoelle. Kunta 
siis pyrki kompensaatioihin myös kiinteis-
töverotuksen avulla. Suunnitelmat saivat 
jyrkän vastaanoton ydinvoimateollisuuden 
edustajilta. Lakimuutosvaatimusten nähtiin 
vaarantavan Vuojoki-hankkeen ja vaativan 
koko loppusijoitusasian uudelleen harkintaa. 
Erityisesti periaatepäätöshakemuksen mah-
dollinen aikatauluviive, joka syntyisi laki-
muutosten valmistelun ja käsittelyn odotta-
misesta, tyrmättiin. (Vuojoki-työryhmän ptk 
9.3.1999.) Posiva oli tiedottanut kuukautta 
aiemmin, että se jättää loppusijoituslaitosta 
koskevan periaatepäätöshakemuksen alku-
keväästä. (SK 30.1.1999). TVO:ssa epäile-
mättä pohdittiin myös loppusijoitusprosessin 
mahdollisten aikataulumuutosten vaikutuksia 
uuden ydinvoimalaitosyksikön lupahakemuk-
sen aikatauluun.

Kunta ei kuitenkaan ollut valmis luopumaan 
lakimuutosaloitteistaan. Yhtiöiden mielestä 
kunta voisi ottaa kantaa veroasioihin periaate-
päätöshakemuksen lausuntovaiheessa. Yhtiöt 
kritisoivat myös kunnan aloiteluonnosta siltä 
osin, että perusteluna korkeammalle kiinteis-
töveroprosentille käytettiin lisääntyneisiin 
turvallisuusriskeihin viittaavia sanontoja. 
(Vuojoki-työryhmän ptk 23.3.1999). Kunta 
ottikin muutostoiveet huomioon uudessa luon-
noksessa (Vuojoki-työryhmän ptk 26.3.1999). 
Eurajoen kunnan esitys valtiovallalle tuli 
julkisuuteen huhtikuussa (SK 25.4.1999). 
Kunta esitti, että ydinvoimalaitosrakennuk-
sista saatavaa kiinteistöveroa ei otettaisi mu-
kaan laskettaessa valtionosuuksien tasausta. 
Kunta esitti myös, että loppusijoituslaitoksen 
kiinteistöveroprosentti määrättäisiin huomat-

Ydinvoimateollisuuden edustajia 
muistutettiin kunnan aktiivisuudesta 

”kunnallistaloutta haittaavien 
verosäännösten korjaamiseen 
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tavasti korkeammaksi kuin voimalaitosraken-
nuksen prosentti. Kunnan perusteluna oli, että 
loppusijoituslaitoksen sijoittuminen kuntaan 
aiheuttaa monia lisämenoja uutena ja jopa 
maailmanlaajuisesti ensimmäisiin loppusijoi-
tusratkaisuihin kuuluvana laitoksena. Kunta 
edellytti myös, että laitoksesta maksettaisiin 
tutkimus- ja rakentamisvaiheen aikana kiin-
teistöveroa tai joku muu maksu kunnalle. (SK 
25.4.1999; Eurajoki 1999). Yhtiöt onnistuivat 
siis vaikuttamaan kunnan mielipiteeseen ja 
sitä kautta myös asiasta käytävään julkiseen 
keskusteluun. Tätä voidaan pitää merkittävänä 
saavutuksena, koska näin yhtiöt estivät sen, 
että loppusijoitushanketta olisi julkisuudessa 
käsitelty Eurajoen kunnan esittämien turval-
lisuusriskien näkökulmasta.

Osapuolten väliset suurimmat näkemy-
serot näyttävät ratkenneen tämän jälkeen. 
TVO:n ja Posivan edustajat totesivat, että 
6,39 + 0,5 M € on lainasumman yläraja. 
Summassa oli huomioitu puolet ns. kiinteis-
töverokompensaatiosta. TVO:n oli tarkoitus 
maksaa loppuosa osakaslainana mahdollisesti 
perustettavalle jäähalliyhtiölle. Tämä kos-
ki siis vuonna 1993 liian korkeana perityn 
ydinvoimalaitosrakennuksen kiinteistöveron 
takaisinmaksamista (Vuojoki-työryhmän ptk 
12.4.1999). Vuojoki-työryhmän viimeisessä 
kokouksessa ennen Vuojoki-sopimuksen al-
lekirjoittamista Posivan toimitusjohtaja Veijo 
Ryhänen esitteli vielä sopimuksista yhteen-
vetomuistion, jossa korostettiin, että ”kaikki 
ne taloudelliset edut, mitä kunta on käytetyn 
polttoaineen loppusijoituslaitoksesta Posi-
valta edellyttänyt lakiperusteisten kiinteistö-

verotulojen lisäksi, on kirjattu sopimuksiin. 
Kartanon vuokra ja uutta vanhainkotia varten 
annettu laina tarkoittavat myös ”jotain muuta 
maksua” loppusijoituslaitoksen tutkimus- ja 
rakentamisvaiheen aikana, mitä kunta on 
edellyttänyt veromuutosaloitteessaan valtio-
vallalle.” (Vuojoki-työryhmän ptk 23.4.1999) 
Siten kunnan alun perin valtiolle kohdistama 
vaatimus ”jostain muusta maksusta” katsottiin 
myös kuitatuksi Vuojoki-sopimuksella.

Eurajoen kunnanvaltuusto hyväksyi Vuojo-
ki-sopimukset äänin 20-7 3.5.1999. Päätök-
seen sisältyi kunnanhallituksen hyväksymä 
edellytys, että ”Posiva Oy hakee käytetyn 
ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen si-
jaintipaikkaa vain Eurajoen Olkiluotoon” 
(Eurajoki kv ptk 3.5.1999; Eurajoki kh ptk 
26.4.1999). Posiva hakikin loppusijoituspaik-
kaa Eurajoen Olkiluotoon Loviisan jäädessä 
varasijalle. Posivan toimitusjohtajan mukaan 
”Eurajoen aloitteellisuus ja selvä tahto saada 
loppusijoituslaitos olivat se lisä, jotka ratkai-
sivat harkinnan.” (SK 27.5.1999).

TVO valitti vuoden 1994 kiinteistöve-
rosta Turun hallinto-oikeudelle 20.12.1999. 
Kunnalle aiheutuvien talousvaikutusten takia 
valitus kietoutui osaksi loppusijoituslaitoksen 
kompensaationeuvotteluja, kun kunta vaatii 
TVO:lta noin 1,18 M €:n kokonaishyvitystä. 
Kunta edellytti, että asian tulisi olla valmis 
ennen 24. tammikuuta pidettävää valtuus-
ton kokousta, jossa käsiteltiin kunnan lau-
suntoa Posivan periaatepäätöshakemukseen. 
(Vuojoki-työryhmän ptk 10.1.2000). TVO oli 
puolestaan valmis ostamaan kunnan osuuden 
Olkiluodon ja Orjasaaren yhteisvesialueesta 
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enintään 0,84 M €:n hinnasta ja järjestä-
mään rahoitusta kunnan elinkeinorahastolle 
yhteensä 0,25 M  €  viiden vuoden aikana. 
TVO oli valmis myös luotottamaan kuntaa 
halpakorkoisella 2,35 M €:n lainalla kunnan 
likviditeettitilanteen helpottamiseksi. (Vuo-
joki-työryhmän ptk 10.1.2000; 18.1.2000.) 
Kompensaatiosopimusten kokonaisuudesta 
TVO:n talousjohtaja Klaus Luotonen totesi, 
”ettei TVO näe tarpeelliseksi eikä halua eril-
listä kokonaissopimusta käsiteltävistä asiois-
ta, koska toivotut oikeusvaikutukset saadaan 
aikaan erillisilläkin sopimuksilla. TVO ei 
halua myös sopimusten kytkemistä missään 
muodossa kiinteistöveroasiaan, koska yhtiö 
ei voi olla kompensoimassa laillisesti mak-
suunpantuja veroja.” (Vuojoki-työryhmän 
ptk 18.1.2000.)

Eurajoen kunnanvaltuusto hyväksyi 
24.1.2000 äänin 20–7 myönteisen lausunnon 
Posivan periaatepäätöshakemuksesta. Lausun-
toa valmistelivat Eurajoen kunnanhallituksen 
päätöksellä kunnan aiemmin valitsemat Vuojo-
ki-työryhmän jäsenet. Kunnan lähtökohta oli, 
että Olkiluotoon sijoitetaan ydinenergialain 
mukaisesti vain Suomen ydinvoimalaitosten 
käytetty ydinpolttoaine.

Lopuksi

Paikallista hyväksyntää korostanut loppu-
sijoituspaikanvalintastrategia mahdollisti 
Eurajoen kunnan, TVO:n ja Posivan väliset 
kompensaationeuvottelut. Strategian muodos-
tumiseen vaikuttivat turvallisuusanalyysien 
johtopäätökset, joiden perusteella turvalli-
suuden kannalta parasta paikkaa ei pystytty 
osoittamaan. Myös ydinenergialain mukai-
nen kunnallinen veto-oikeus pakotti yhtiöt 
ottamaan huomioon paikallisen poliittisen 
tilanteen. Posiva korostikin loppusijoituksen 
toteutettavuutta ja siinä olennaisena seikkana 
paikallista hyväksyntää. Käytännössä lop-
pusijoituspaikaksi ehdotettavan kunnan tuli 
olla vapaaehtoinen. Sovellettu paikanvalin-
tastrategia muuttui 1980-luvun puolivälistä 
1990-luvun loppuun mennessä Sundqvistin 
(2002) käsitteillä ilmaistuna systemaattisesta 
joustavaksi, tosin sillä erotuksella, että stra-
tegiassa oli piirteitä ehdolla olleiden kuntien 
kilpailuttamisesta ja kilpailusta. Olennaista 
onkin huomata Eurajoen kunnan, TVO:n ja 

Posivan strateginen toiminta omien intressi-
ensä hyväksi neuvotteluteitse. Veto-oikeus ja 
aktiivisuus voimalaitosrakennusten kiinteis-
töveroprosentin määrittelyssä takasivat Eu-
rajoen kunnalle neuvotteluaseman suhteessa 
TVO:aan ja Posivaan, joiden neuvotteluasema 
puolestaan perustui taloudellisiin resursseihin 
sekä ydinenergialain velvoitteeseen vastata 
ydinjätehuollosta ja sitä myötä syntyneeseen 
asiantuntemukseen.

Vuojoki-työryhmässä Eurajoen kunta ja 
yhtiöt neuvottelivat kompensaatioita, jotka 
yhtiöt maksoivat siitä hyvästä, että kunta 
hyväksyi loppusijoituslaitoksen rakentami-
sen Olkiluotoon. Kunta neuvotteli itselleen 
taloudellisen korvauksen laitoksen ”vähä-
tuottoisille” tutkimus- ja rakentamisvaiheen 
vuosille. Yhtiöt puolestaan varmistivat loppu-
sijoituspaikan ja onnistuivat myös torjumaan 
kunnan aikomukset esittää loppusijoituksen 
turvallisuutta kyseenalaistavat argumentit. 
Laajemmin tarkasteltuna voidaan katsoa, 
että osapuolet neuvottelivat 1990-luvun 
ajan kunnan suhtautumisesta loppusijoitus-
hankkeeseen. Vuonna 1994 kunnan kieltei-
nen kanta loppusijoitukseen neutralisoitiin 
ja seuraavana vuonna osapuolet jo sopivat 
yhteistyöperiaatteista. Vuonna 1998 kunta 
hyväksyi kuntastrategiassa myönteisen suh-
tautumisen loppusijoitukseen. Seuraavana 
vuonna osapuolet sopivat kompensaatioista, 
joihin kytkeytyi myös voimalaitosten kiinteis-
töverokiista. Tammikuussa 2000 kunta antoi 
puoltavan lausunnon loppusijoituksen periaa-
tepäätöshakemuksesta. Toimijoiden välinen 
neuvotteluyhteys rakentui siten vähitellen 
1990-luvun aikana.

Dawsonin ja Darstin mainitseman luotta-
muksen voidaan tulkita valinneen Eurajoen 
kunnan ja yhtiöiden välillä siinä mielessä, 
että kunta ei kyseenalaistanut kompensaatio-
neuvotteluissa loppusijoituksen turvallisuutta. 
Lausunnossaan kunta tyytyi viittaamaan Sä-
teilyturvakeskuksen alustavaan turvallisuus-
arvioon. Toisaalta asia voidaan tulkita myös 
niin, että Eurajoen kunnalla ei ollut intressiä 
tai valtaa vaikuttaa käytettävään teknologiaan, 
siis loppusijoituskonseptiin tai sen toteutuk-
seen. Molemminpuolisen luottamuksen sijaan 
onkin kuvaavampaa puhua osapuolten välisen 
keskinäisen riippuvuuden tunnistamisesta ja 
tarpeesta neuvotella eri asioista. Eurajoen 
kunta on taloudellisesti riippuvainen ydinvoi-
mateollisuuden sille tuottamista verotuloista. 
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Yhtiöt taas tarvitsevat poliittisesti vakaan 
paikallisen toimintaympäristön toimintansa 
jatkuvuuden turvaamiseksi.◆

Viitteet

1 Työryhmä piti 22.1.1998–18.1.2000 välisenä 
aikana yhteensä 20 kokousta. Lisäksi työryhmään 
kuuluneet kunnan edustajat pitivät Eurajoen kun-
nalta saatujen pöytäkirjojen perusteella viisi omaa 
kokousta.
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edellytyksenä. Markku Palosen 50-vuotishaas-
tattelu.
5.6.1998. Eurajoen sosiaalidemokraatit: Valtuuston 
päätettävä viivytyksettä ydinjätteiden loppusijoi-
tuksesta.
30.1.1999. Posiva jättää ydinjätehakemuksen al-
kukeväästä.
25.4.1999. Loppusijoituslaitoksen kiinteistövero 
pitää olla korkeampi kuin ydinvoimalan.
27.5.1999. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoi-
tusluolat Olkiluotoon.
Uusi Rauma 27.5.1998. Ydinvoimalan kiinteistö-
vero mietityttää.
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Abstract: The project to build a final disposal repository for Spent Nuclear 
Fuel (SNF) in the municipality of Eurajoki, Finland, is approaching its 2012 
deadline for the application of a construction licence. At the same time, the 
nuclear waste company Posiva is already planning to expand the disposal 
capacity of the repository. This paper addresses the question of acceptance 
among the residents of Eurajoki regarding the repository’s expansion, and 
examines what aspects should be taken into consideration when explaining 
local opinions. The local acceptance figures for Eurajoki are analysed in 
relation to assumptions of the six common explanation types. The relationship 
between information deficit, social trust, benefit-cost calculation, perceived 
moral responsibility, perceived risks and threats, and acceptance of nuclear 
power, on the one hand, and local acceptance of expanding the repository 
both for current actors and for possible other domestic operators, on the other, 
is explored. The data provided in the paper is based on a survey carried 
out in June 2008. The respondents were selected from the residents of 
the municipality of Eurajoki and the neighbouring municipalities using 
stratified random sampling (N = 3000). The response rate of the survey was 
20% (N = 606). 
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1 Introduction 

The problem of nuclear waste has been the Achilles heel of nuclear power for decades. 
While more than nine in ten (93%) Europeans stress that there is an urgent need to find a 
solution to the problem rather than leaving it unsolved for later generations, the vast 
majority of people (72%) also share the view that there is no safe way of disposing of 
high-level radioactive waste (Eurobarometer, 2008, p.24 see also OECD, 2009). A recent 
European Union (EU) report (EU, 2008) gives an overview of the current status of 
radioactive waste and spent fuel management in the EU. Among the current 15 EU 
countries using nuclear power, only Finland, Sweden and France are mentioned as 
countries which will have operational high-level nuclear waste and Spent Nuclear Fuel 
(SNF) disposal facilities by 2025, with Germany and Belgium possibly following suit by 
2040. Other countries have not been able to advance their nuclear waste management 
programmes due to different societal, political and economic reasons. The report 
highlights that even countries with small-scale nuclear programmes, such as Finland, are 
able to build their own national repositories because of international cooperation, 
long-term political commitment, modern governance concepts, building using a 
step-by-step approach, and early involvement of national and local stakeholders to ensure 
sound public consultation and acceptance. The report stresses, “Such modern governance 
concepts have successfully laid the foundation of the Finnish and Swedish approaches.” 
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At the general level, attitudes towards nuclear power in Finland can be regarded as 
following the trend stated in the Special Eurobarometer 297 (Eurobarometer, 2008). The 
report concludes that the citizens of countries which already use nuclear power are quite 
often considerably more likely to support nuclear energy than citizens of other countries 
(Eurobarometer, 2008, p.6). The strongest support for electricity production using 
existing nuclear power capacities can be found in the Czech Republic, Lithuania, 
Hungary, Bulgaria, Sweden and Finland. Nevertheless, when interpreting these results, 
one must keep in mind that the question of the Eurobarometer survey was formulated to 
measure general acceptance of nuclear power, not, for example, new build of nuclear 
power. In contrast to the general attitudes of Europeans towards the idea of using nuclear 
technology for electricity production, there are at least serious doubts over the model of 
final underground disposal. A slim majority (43%) of respondents in the EU accept the 
statement that the most appropriate solution for long-term management of high-level 
radioactive waste is underground disposal. However, over a third (36%) oppose the idea 
and around a fifth (21%) are undecided on the issue (Eurobarometer, 2008, p.23.) The 
most pressing perceived issues of concern regarding the construction of a deep 
underground disposal site near to respondents’ homes are the possible effects on the 
environment and health (51%) and the risk of radioactive leaks (30%) (Eurobarometer, 
2008, p.36). Even though Finland has the strongest public support for deep underground 
disposal (65% agree, 29% disagree) in the EU, the great majority of Finns agree with the 
statement that there is no safe way of disposing of high-level radioactive waste (81% 
agree, 15% disagree). 

Many countries are currently considering their nuclear power policy and addressing 
the need to increase the share of nuclear power in electricity production. From this 
perspective, the societal questions surrounding Finnish nuclear waste management are 
interesting. Both Finland and Sweden have reached a decision regarding the actual site of 
the SNF repository, but in Finland the possible further construction of nuclear power has 
increased the need to expand the already accepted capacity of the repository. While many 
countries are still debating the appropriate means of dealing with their nuclear waste, the 
nuclear industry in Finland is asking permission to expand its disposal capacity. Although 
general public acceptance of the plans can be regarded as one of the crucial criteria for 
the advancement of national nuclear waste management, we stress the importance of 
studying the issue also from the perspective of the residents of the host area of the 
proposed repository. This article therefore aims to provide updated information on the 
opinions of the residents of the municipality of Eurajoki concerning the repository for 
SNF in Finland. 

In Finland, the SNF repository project is approaching the 2012 deadline for the 
construction licence application phase. The Olkiluoto site in the municipality of Eurajoki 
was chosen as the site for further investigation in accordance with the Decision in 
Principle (DiP) of the Finnish Government in 2000. The DiP was ratified by Parliament 
in May 2001. The local residents have thus lived through the post-site selection phase 
for nearly one decade. During this phase, the nuclear waste company Posiva, among 
others, has started bedrock excavations for the Underground Rock Characterization 
Facility (ONKALO) in Olkiluoto. The residents have also experienced years of risk 
communication after the site selection in 2001. 
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At the same time, as Posiva prepares for the next phase, the company is already 

planning to expand the disposal capacity of the repository to 12 000 tU in the wake of 
Finland’s renewed nuclear energy policy. It is not only the owners of Posiva, namely 
Teollisuuden Voima (TVO) and Fortum Power and Heat (Fortum), who need more 
disposal capacity. A brand new company, Fennovoima (2009, p.11) is also interested 
in disposing its SNF in Posiva’s repository. All three companies have submitted 
DiP applications of their own for a new Nuclear Power Plant (NPP) unit (Kojo and 
Litmanen, 2009). 

The expansion of the SNF repository has been approved by the local council of the 
municipality of Eurajoki to date. The repository expansion was approved without voting 
in connection with the TVO NPP project in December 2008 (one dissenting opinion), and 
again in August 2009 by 22 votes to 4 in connection with the Fortum NPP project. 
According to the Nuclear Energy Act, the local council has the right of veto. The original 
DiP application of Posiva was approved by the local council in 2000. According to an 
opinion poll, 59% of the residents of the Municipality of Eurajoki would have accepted 
the siting in 1999 if safety assessment by the authorities had indicated the community to 
be safe as a final disposal site for nuclear waste (Posiva, 1999, pp.165–168).  

However, recent surveys (Kiljunen, 2007; Kojo et al., forthcoming; 2010) indicate 
that local attitudes are showing increasing reservations rather than confidence regarding 
the disposal of SNF in Olkiluoto. Furthermore, data shows that over 50% of the residents 
perceived at least an explicit threat to the health, safety and well-being of future 
generations posed by the repository (Kojo et al., forthcoming; 2010, pp.174–175; see also 
Aho, 2008; Posiva, 2008, pp.111–116). 

This paper addresses two key questions: do the residents of the municipality of 
Eurajoki accept the plans of the nuclear waste company to expand the SNF repository in 
Olkiluoto? What aspects should be taken into consideration when explaining the local 
opinions of the nuclear community? The paper provides background information on local 
opinions which can be used to facilitate the development of risk communication and 
other areas of Finnish risk mitigation policy. The structure of the paper is as follows: In 
the second section the theoretical framework of the paper is introduced. The third section 
provides basic information on the survey carried out as part of the research project in 
June 2008. The fourth section focuses on the survey results. In the last section some 
preliminary conclusions are drawn. 

2 Focus on the rationality of the nuclear community 

As a theoretical framework, we apply the concept of nuclear community constituted by 
the municipality of Eurajoki with two operating NPP units and the repository of 
intermediate and low-level nuclear waste in the Finnish context. Furthermore, a new 1600 
MW European Pressurized Reactor and the Underground Rock Characterization Facility 
which is to be a part of the SNF repository are under construction in Olkiluoto. 

A Nuclear Energy Agency (NEA) report (NEA, 2007, p.42) concluded that “host 
communities have already integrated the industrial activity and cognitive understanding 
into their local culture. This has been referred to in the past simply as ‘familiarity’ but in 
fact it may be called an existing cultural basis for facility development (...) Developing 
joint solutions consists of building on and adding to that existing cultural basis”. This 
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means that people may perceive a facility as a new addition to existing nuclear activity.  
Our survey indeed shows that half of all respondents (49% of Eurajoki respondents) 
stated that it is difficult to consider the disposal of SNF separately from the other 
activities related to the nuclear industry. 

In this paper, a nuclear community is defined as a municipality which is economically 
heavily dependent on and politically interrelated with the operations of the nuclear 
industry (see more about the case of Eurajoki in Kojo, 2009; see also Bergmans et al., 
2008). Due to its economic dependency, long history and close cooperation with the 
nuclear industry, the majority of the population of a nuclear community are more 
positively disposed towards nuclear power than the general public (Easterling and 
Kunreuther, 1995, p.162; Eiser et al., 1995; Kiljunen, 2007; van der Pligt, 1992, 
pp.75–89).  

Easterling and Kunreuther (1995, p.123) identified four factors that determine 
whether or not an individual opposes or tolerates a proposed repository. The factors are 
as follows:  

1 the extent of risk that the repository appears to impose on the health of 
nearby residents  

2 anticipated impacts on the physical environment and the local economy  

3 the degree to which building the repository appears appropriate from the social 
welfare standpoint  

4 the perceived fairness of the siting process.  

Nevertheless, a favourable view of these factors does not automatically guarantee local 
acceptance. Krannich and his colleagues (1993) concluded in a study of attitudes of rural 
Nevada residents that responses to the proposed SNF repository appeared to be 
influenced by a complex set of factors, ranging from the unique sociocultural settings 
to widely divergent experiences linked to past and present nuclear testing and to 
cross-generational risk perceptions. An interesting finding was that residents of the 
communities nearest to Yucca Mountain expressed lower levels of concern over and 
greater support for a repository than, for example, among urban Nevadans, and that 
opposition and concern were strongest in the communities farthest from the potential 
repository site, and lowest among those located nearest (Krannich et al., 1993, p.284).  

Thus, a number of diverse aspects have to be taken into consideration when trying to 
understand the rationality of a nuclear community. As Slovic and his colleagues (1993) 
pointed out, when assessing the societal and political problems surrounding nuclear waste 
management, the public cannot be blamed for ignorance or irrationality. The investigators 
emphasised that the real causes of the problems of trust are “deeply rooted in the 
adversarial nature of our social, institutional, legal, and political systems of risk 
management” (Slovic et al., 1993, p.84). 

Instead of focusing on broader societal and political issues, we concentrated on the 
rationality of the residents of the nuclear community. The local acceptance figures for 
Eurajoki were analysed in relation to the assumptions of the six explanation types often 
used in research literature when studying the acceptance of different kinds of risks. 
The first assumption was an information deficit (Slovic, 1987; Wynne, 1995; Desvousges 
et al., 1993). According to this assumption, opposition to the SNF repository is due to 
inadequate or incorrect information among the local lay people. In the survey, opinions 
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regarding this assumption were elicited by the statement “In my opinion I have enough  
information on the final disposal project.” Furthermore, respondents were asked a 
series of questions about their information needs regarding final disposal-related issues 
(Kojo et al., 2010).  

The second assumption was social trust in the main actors responsible for disposal 
safety (cf. Desvousges et al., 1993; Mushkatel et al., 1993). In Finnish SNF management, 
the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) and the developer Posiva play the 
key roles with regard to safety issues. Opinions regarding this assumption were thus 
elicited in the survey by the two statements “I trust Posiva in the risk assessment of the 
final disposal project” and “I trust the authorities in the risk assessment of the final 
disposal project.” In a recent article, Sjöberg and Herber (2008) called into question 
whether there is too much trust in social trust. According to them, more emphasis should 
be placed on epistemic trust and antagonism. We share the view that general trust is not 
the only factor behind the acceptability of a risky technology. Therefore, we suggest that 
also moral questions associated with the SNF repository have to be addressed (see 
assumption 4).  

The third assumption was the respondent’s personal benefit-cost calculation 
(cf. Fischhoff et al., 2009). According to conventional compensation theory, “to win the 
support of a prospective host municipality, the compensation offered has to be large 
enough to offset the net disutility imposed by the facility” (Frey et al., 1996). The 
literature (Vari et al., 1994; Jenkins-Smith and Kuhnreuther, 2001; Chung et al., 2008; 
Kojo, 2009; Kojo and Richardson, 2009) suggests that economic compensation may play 
an important role in the siting process. However, one should be aware of disagreement 
regarding how far the cost-benefit analysis should be extended into the realm of social 
and political consequences (van der Pligt, 1992, p.164). There have also been a number 
of cases where proposals of compensation have caused a bribe effect, resulting in a 
negative disposition (Frey et al., 1996). Opinions regarding the benefit-cost assumption 
were elicited by the two survey statements: “The economic benefits of the final disposal 
of nuclear waste will not compensate the non-economic costs” and “The benefits 
of the final disposal of nuclear waste will exceed the costs.” In addition, a series of 
questions was asked about the perceived impacts of the repository without reference to a 
benefit-cost comparison (cf. Kojo et al., 2010).  

The fourth assumption focused on moral responsibility. The moral and ethical 
questions regarding SNF issues have been investigated at least from the perspectives of 
the moral legitimacy of certain organisations, the legitimacy of the technology, and 
distributional, procedural and intertemporal inequity or cross-generational equity 
(Krannich et al., 1993; Easterling and Kunreuther, 1995; Frostenson, 2008). We wanted 
to analyse the moral question from a rather different perspective. In our survey, the moral 
aspect is based on the assumption that the residents of a nuclear community may feel a 
moral responsibility to manage nuclear waste because an NPP is located in the 
municipality. In the case of a nuclear community, moral responsibility is also closely 
connected to benefits. If residents perceive the net utility due to the nuclear industry’s 
being located in the municipality, they may feel that it is their duty to also take care of the 
end of the nuclear fuel cycle. Opinions regarding the moral aspect were elicited by the 
survey statement “The municipality of Eurajoki has a moral responsibility to approve the 
disposal of nuclear waste as it has approved the location of NPPs in its area.” 
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The fifth assumption addressed perceived risks and threats. The field of study of risk 
perception is too vast to cover in brief, but studies of the perception of nuclear waste 
risks have revealed that there is a discrepancy between the public’s perception of the risks 
associated with SNF repositories and the view of the experts; that the public tend to fear 
nuclear technology regardless of how well engineered they are; that the radiation risks are 
perceived qualitatively differently than other health risks; and that strong negative 
cognitive images are associated with nuclear wastes (Desvousges et al., 1993; Easterling 
and Kunreuther, 1995, pp.131–132; Slovic, 1987; Slovic et al., 1993). Opinions regarding 
perceived risks were elicited by the two survey statements “Nuclear waste constitutes a 
constant threat to future generations” and “Nuclear waste can be safely disposed of in 
Finnish bedrock.” Opinions regarding perceived threats were elicited by a separate series 
of survey questions. 

The sixth assumption focused on the attitude to further construction of nuclear 
power. We share the view of Dunlap and his colleagues (1993, p.147) and Desvousges 
et al. (1993, p.206) that one useful factor in explaining peoples’ attitudes towards 
repository issues is their overall view of nuclear energy. Given that siting issues are 
related to other nuclear issues, the acceptance of expanding the final disposal facility was 
also compared to support for nuclear power. Opinions regarding support for nuclear 
power were elicited by the two statements “More nuclear power should be built in 
Finland” and “A fourth nuclear power plant unit should be built in Olkiluoto.”  

With the help of the above assumptions, the local acceptance figures regarding the 
expansion of the SNF repository in Eurajoki were analysed. Opinions regarding local 
acceptance for currently applicable expansion scenarios were elicited by the two 
statements “I accept expanding the final disposal repository for the needs of TVO and 
Fortum” and “I accept expanding the final disposal repository for the needs of other 
Finnish actors.” Posiva submitted two applications for the expansion of the repository for 
the SNF produced by the possible new NPP units of TVO and Fortum (Nurmi et al., 
2009, pp.13–17).  

3 The survey 

Our target population consisted of 16–75 year-old Finnish-speaking (native language) 
residents of Eurajoki and its neighbouring municipalities. The survey was carried out 
as a postal survey. The questionnaire was sent to 3000 recipients on 3 June 2008. 
Recipients were chosen by stratified sampling conducted by Statistics Finland, which also 
supplied the addresses. The use of stratified sampling ensured an adequate number of 
respondents from Eurajoki as well as good representation from all neighbouring 
municipalities (Table 1). 

The number of questionnaire responses amounted to 616, representing an initial 
response rate of 21%. Of the questionnaires returned, 606 were acceptable for analysis, 
thus giving an overall response rate of 20%. The number of respondents claiming to be 
residents of Eurajoki numbered 245. The number of respondents from each municipality 
corresponded very closely with the stratified sample sizes.  

In this paper, the focus is exclusively on those respondents residing in the 
municipality of Eurajoki. A nonresponse analysis was performed on this data by 
comparing respondents’ gender, age, marital status, level of education, type of education, 
line of work, occupational status, political affiliation and income to information obtained 
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from the Official Statistics of Finland, Statistics Finland and the Finnish National Board 
of Education. As a result, three biases were observed that should be taken into 
consideration. Firstly, those who were married or in registered relationships were 
overrepresented by 9%; secondly, supporters of the Centre Party of Finland were 
underrepresented by 9%; and thirdly, respondents were better educated than the 
inhabitants of the Satakunta region as a whole. In addition to these, those in the low-
income bracket were somewhat underrepresented, but to what extent is difficult to assess 
as many respondents (12%) declined to report their income. 

Table 1 Sample sizes and respondents 

 Sample size Respondents 

Municipality n % n % Valid % 

Eurajoki 1200   40  245   40   41  

Neighbouring 
municipalities 

1800   60  353   58   59  

Eura  300  10  51   8   9 

Kiukainen  300  10  59  10  10 

Lappi  300  10  61  10  10 

Luvia  300  10  55   9   9 

Nakkila  300  10  60  10  10 

Rauma  300  10  67  11  11 

Missing       8    1    

Total 3000  100  606  100  100  

Note: Owing to rounding off the figure do not add up accurately to 100%. 

According to the survey, 42% of the residents of the municipality of Eurajoki accepted 
the expansion of the repository for the needs of TVO and Fortum. A total of 39% were 
opposed to it. The remaining 19% could not or would not give an opinion. However, the 
majority of residents did not accept the expansion for the needs of other possible Finnish 
actors. Only 20% accepted this, whereas 62% opposed it. Men held more tolerant 
opinions than women. In total, 50% of male respondents accepted and 31% were opposed 
to expansion for the needs of TVO and Fortum, whereas only 36% of women accepted 
expansion and as many as 47% were opposed to it. In the case of expansion for the needs 
of other possible Finnish actors, 26% of men accepted and 56% were opposed to the 
expansion, whereas 13% of women accepted and 67% were opposed to it. The expansion 
of the repository for imported SNF was totally rejected by the residents of Eurajoki, with 
89% being opposed to any expansion for this purpose and only 5% accepting it. The 
opinions of men regarding possible SNF importing were slightly more tolerant than those 
of women. Of the men, 86% were opposed and 8% accepted SNF imports, while of the 
women, 91% were opposed and only 1% accepted it. The SNF import issue is 
nevertheless beyond the scope of this paper, since the Finnish Nuclear Energy Act 
prohibits the import and export of nuclear waste. 
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Table 2 Acceptance of the final disposal repository expansion in the municipality of Eurajoki 
by gender (%) 

I accept the expansion for …   Agree (%) Neutral (%) Disagree (%) 

Women 36 17 47 

Men 50 19 31 

TVO and Fortum 

All  42 19 39 

Women 13 20 67 

Men 26 18 56 

other domestic operators 

All  20 19 62 

Women  1  8 91 

Men  8  6 86 

imported waste 

All   5  7 89 

4 Results 

A comprehensive analysis was carried out using two opinion survey statements exploring 
the level of acceptance of the repository expansion. The figures included in this analysis 
consisted only of those respondents which declared themselves Eurajoki residents 
(N = 245). Expansion statement 1 was “I accept the expansion of the final disposal 
repository for the needs of TVO and Fortum” and expansion statement 2 was “I accept 
the expansion of the final disposal repository also for the needs of other Finnish actors.” 
The five-step Likert scale used with these statements (and other statements and questions 
in the questionnaire) was changed to a three-step scale in order to obtain more distinct 
results. The relationship between the expansion statements and the aforementioned 
assumptions regarding acceptance of the repository (see Section 2) was then investigated 
using correlation analysis. The reported correlation coefficients are Kendall’s rank 
correlation coefficients (Kendal’s tau-b). Kendall’s tau-b is a nonparametric measure of 
association that takes ties into account. In cases where multiple variables were used to 
measure the relationship between assumptions and expansion statements, only the highest 
correlations are reported. 

4.1 Information deficit 

In general, respondents’ views on whether they had sufficient information on the final 
disposal project were evenly distributed. One-third (34%) agreed with the statement “In 
my opinion I have enough information on the final disposal project”, one-third (33%) 
disagreed and one-third (34%) were unable to say.  

As can be seen in Table 3, the correlation analysis indicated that two expansion 
statements correlate with information deficit variables. Persons stating a need for more 
information on health effects, environmental effects of SNF, effects on everyday life or 
safety of capsulation correlated negatively with acceptance of expansion of the repository 
for the needs of TVO and Fortum. Persons stating a need for more information on these 
issues are less likely to be willing to accept the expansion of the repository. The 
correlation between the level of information and the perceived seriousness of risk is also 
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found in other studies (e.g., Desvousges et al., 1993, p.206). An interesting notion is that 
the correlation with these variables and expansion statement 2 is weaker than in the case 
of expansion statement 1. Overall, the testing of the information deficit factor reveals that 
the correlation in both cases is rather weak and that the direction of correlation is mainly 
negative. One can conclude that this factor has little relation to the acceptance of the 
expansion of the repository. 

Table 3 Correlation between information deficit and acceptance of repository expansion 

Acceptance of the expansion for… 

TVO and Fortum other domestic operators Stated information deficit 
regarding ... (Expansion statement 1) (Expansion statement 2) 

general safety of SNF –.200 (p = .001, N = 237) –.190 (p = .001, N = 239) 

safety of transport –.184 (p = .002, N = 236) –.174 (p = .004, N = 237) 

safety of encapsulation –.228 (p = .000, N = 236) –.155 (p = .010, N = 236) 

health effects –.278 (p = .000, N = 238) –.150 (p = .012, N = 238) 

environmental effects –.236 (p = .000, N = 238) –.157 (p = .009, N = 239) 

effects on everyday life –.242 (p = .000, N = 236) –.157 (p = .008, N = 238) 

municipal decision making  –.156 (p = .009, N = 237) 

safety after closure –.226 (p = .000, N = 237)  

image impact –.204 (p = .000, N = 235)  

4.2 Social trust 

Trust in Posiva is polarised. According to our data, exactly the same percentage of 
residents of Eurajoki both trust and do not trust (39%) the company. The share of those 
who cannot or will not express their views on the trustworthiness of Posiva is 22%. An 
interesting finding is that trust in authorities in risk assessment is lower than in the case of 
Posiva; 32% of respondents agreed with the statement “I trust the authorities regarding 
the risk assessment of the final disposal project”, with 39% of respondents disagreeing 
with the statement and 30% being unable to say. In analysing the explanatory power of 
social trust, it was found that both expansion statements correlate with trust in both 
Posiva and the authorities (Table 4). A strong correlation can be found between trust and 
expansion statement 1. A weaker but still notable correlation was found between trust and 
expansion statement 2. Nevertheless, a distinction must be made between these two 
actors. For instance, trust in Posiva predicts acceptance of expansion statement 1 better 
than trust in the authorities. This can be interpreted as a sign of trust in the locally 
operating commercial nuclear waste company. The authorities’ expertise in risk 
assessment is perceived to be weaker. On the other hand, the respondents rated STUK the 
most reliable source of information among the main actors in Finnish nuclear waste 
management when both groups of respondents, the residents of Eurajoki and the residents 
of neighbouring municipalities were analysed (Kojo et al., 2010, p.173). 
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Table 4 Correlation between social trust and acceptance of repository expansion 

Acceptance of the expansion for… 

TVO and Fortum other domestic operators 

Trust in ... (Expansion statement 1) (Expansion statement 2) 

Posiva’s expertise  .581 (p = .000, N = 238) .333 (p = .000, N = 238) 

authorities’ expertise  .527 (p = .000, N = 240) .310 (p = .000, N = 241) 

4.3 Benefits and other impacts 

Our data indicate that the benefits of the disposal project are questioned by some 
residents. This is at least the case when interpreted on the basis of the statement “The 
economic benefits of the final disposal of nuclear waste will not compensate the 
non-economic costs.” The number of respondents sharing this view is greater (47%) than 
the number disagreeing with the statement (24%). In addition to these figures, the 
percentage of ‘don’t know’s’ is rather high (29%). Analysing the issue of benefits from a 
slightly different perspective, one finds that there is distrust regarding the overall benefits 
of the disposal project. Whereas 39% of respondents do not agree with the statement 
“The benefits of the final disposal of nuclear waste will exceed the costs”, 31% agree 
with the statement and 29% are unable to say.  

Table 5 indicates how strongly residents’ positive understanding of their own home 
district correlates with expansion statement 1. Understanding of the municipality’s 
current and future positive situation and satisfaction with the area increase acceptance of 
the repository expansion for the needs of TVO and Fortum. There is a weaker correlation 
between these variables and expansion statement 2. This may mean that residents do not 
accept the repository expansion so readily for the use of other nuclear operators. A 
negative correlation can be found between the economic statement and expansion 
statement 1. If a person considers that the economic benefits do not compensate for the 
drawbacks, this correlates with opposition to the repository expansion for TVO’s and 
Fortum’s use, but also with the expansion for the needs of other nuclear operators. A 
negative attitude towards the expansion is more likely to be found among people who 
estimate the disadvantages of the repository to be greater than the economic benefits. In 
contrast, a resident’s positive assessment of the impacts of the repository is linked with 
acceptance of the expansion both for present operators and possible new operators. 

4.4 Moral responsibility 

One dimension of residents’ perceptions of their own municipality’s responsibility can be 
seen in Table 6. Acceptance of the expansion is more likely to be found among people 
reporting a moral responsibility to accept the disposal of nuclear waste because the NPP 
is located in Eurajoki. If an individual associates the municipality’s moral obligation to 
take care of nuclear waste, she/he is more likely to accept the repository expansion for the 
needs of TVO and Fortum and also for the needs of other operators. The descriptive 
figures demonstrate that 43% share the view of a moral obligation, but 33% do not 
acknowledge a moral responsibility.  
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Table 5 Correlations between certain benefits/impacts and acceptance of the 

repository expansion 

Acceptance of the expansion for… 

TVO and Fortum other domestic operators 

Perceived benefit of or impact on ... (Expansion statement 1) (Expansion statement 2) 

respondents’ own image of their area   .567 (p = .000, N = 235)  .394 (p = .000, N = 236) 

respondents’ own expectations for the 
future of their area  

 .582 (p = .000, N = 236)  .356 (p = .000, N = 237) 

respondents’ own satisfaction with the 
area as a place to live 

 .592 (p = .000, N = 235)  .384 (p = .000, N = 236) 

Attitude to the statement …   

“Economic benefits of final disposal of 
nuclear waste will not compensate the 
non-economic costs.”  

–.544 (p = .000, N = 235) –.374 (p = .000, N = 236) 

“Benefits of final disposal of nuclear 
waste will exceed the costs.”  

 .553 (p = .000, N = 228)  .415 (p = .000, N = 229) 

Table 6 Correlation between perceived moral responsibility and acceptance of the 
repository expansion 

Acceptance of the expansion for… 

TVO and Fortum other domestic operators 

Attitude to the question of … (Expansion statement 1) (Expansion statement 2) 

Eurajoki’s moral responsibility .498 (p = .000, N = 229) .364 (p = .000, N = 230) 

4.5 Risks/Threats 

Based on Table 7, the general notion is that the more that people associate risks with the 
repository, the greater their opposition to the idea of the expansion. All of the other 
variables in the table also follow this line with the exception of the last variable, which 
elicits a different line of response. This can be interpreted as follows: the safer an 
individual perceives the disposal to be, the more willing she/he is to accept the repository 
expansion for the needs of TVO and Fortum. The correlation between expansion for the 
needs of other companies and safety is weaker than for the needs of these two companies. 
The descriptive figures indicate that, for instance, the majority of respondents (58%) 
share the view that “Nuclear waste constitutes a constant threat to future generations.” A 
total of 24% of respondents disagreed with the statement. The statement “Nuclear waste 
can be safely disposed of in Finnish bedrock” changes the figures such that 42% disagree, 
32% agree and 26% are unable to say.  

4.6 Pro nuclear 

The respondents were asked about their attitudes towards nuclear power with two 
statements: “The construction of more nuclear power in Finland should be allowed” and 
“The fourth NPP unit should be constructed in Olkiluoto.” Eurajoki residents seem to 
disagree with the general idea of constructing more nuclear power facilities (37% agree, 
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42% disagree and 20% are unable to say) and the figures are quite the same when 
respondents are asked more specifically about further construction in Olkiluoto 
(38% agree, 47% disagree and 15% are unable to say). The correlation between the 
attitude towards nuclear and the idea of expansion of the repository is shown in Table 8. 
It indicates how especially the favourable attitude towards the construction of more 
NPPs in the respondents’ vicinity increases the acceptance of the repository expansion for 
the needs of TVO and Fortum. The correlation between a general positive attitude 
towards nuclear power and acceptance of the expansion for the needs of TVO and 
Fortum is slightly lower. In the case of other nuclear operators’ needs, the correlation is 
much lower. 

Table 7 Correlation between risks/threats and acceptance of the repository expansion 

Acceptance of the expansion for… 

TVO and Fortum other domestic operators 

Perceived risk or threat to ... (Expansion statement 1) (Expansion statement 2) 

general safety  –.531 (p = .000, N = 239) –.381 (p = .000, N = 241) 

own or family’s safety –.502 (p = .000, N = 239) –.345 (p = .000, N = 240) 

safety of future generations –.477 (p = .000, N = 239) –.336 (p = .000, N = 240) 

health of future generations –.504 (p = .000, N = 240) –.338 (p = .000, N = 241) 

general health –.480 (p = .000, N = 238)  

Attitude to the statement …   

“Nuclear waste constitutes 
a constant threat to 
future generations.” 

–.512 (p = .000, N = 239) –.382 (p = .000, N = 240) 

“Nuclear waste can be safely 
disposed of in Finnish bedrock.”  

 .655 (p = .000, N = 239)  .337 (p = .000, N = 240) 

Table 8 Correlation between attitude towards nuclear power and acceptance of 
repository expansion 

Acceptance of the expansion for… 

TVO and Fortum other domestic operators 

Attitude to … (Expansion statement 1) (Expansion statement 2) 

more nuclear power 
in Finland 

.634 (p = .000, N = 229) .382 (p = .000, N = 230) 

fourth NPP unit 
at Olkiluoto 

.644 (p = .000, N = 229) .418 (p = .000, N = 231) 

5 Findings 

The survey indicated that less than half (42%) of the residents of the municipality of 
Eurajoki are willing to accept the expansion of the repository for the needs of the ‘older’ 
nuclear operators, TVO and Fortum. The disposal needs of possible newcomers are less 
tolerated. The assumption that the nuclear community’s residents’ lack of information on 
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final disposal issues explains their acceptance of or opposition to the expansion of the 
SNF repository is not very accurate. Although there is a correlation, the correlation is 
rather weak when compared to the other factors analysed. More explanatory power can 
be found among the factors of social trust, perceived benefits, perceived risks and, in 
particular, attitudes to nuclear power. How individuals perceive the moral responsibility 
of a nuclear community to accept certain new nuclear waste management activities is 
also closely related. These results reinforce the findings of some other studies (cf. Dunlap 
et al., 1993; Slovic et al., 1993) that other factors than knowledge and information 
about nuclear waste have a more important bearing on the way that the residents of 
nuclear communities rationalise the acceptability of different nuclear waste activities. 
Nonetheless, the question of information and knowledge cannot be ignored. As 
Desvousges et al. (1993) stress, there is a need for two-way communication about risks. 
The top-down model of risk communication needs to be reevaluated to enable 
information flow also from the public in order to create more dialogue. After the early 
1990s, nuclear waste management has indeed passed through a ‘participatory turn’ in a 
number of countries (Bergmans et al., 2008). 

An intriguing finding was the correlation between ‘self-respect’ or respect for one’s 
own community and acceptance of the expansion. The more that people value their local 
district and its future, the more likely they are to accept the expansion for the needs of 
TVO and Fortum. This finding is in line with the findings of other studies in which the 
residents of nuclear communities have given more support for the SNF repository siting 
than residents of other communities. For instance, Krannich et al. (1993, p.284) indicated 
that opposition and concern were strongest in the communities farthest from Yucca 
Mountain, and lowest among those located nearest to the repository site. Even though 
familiarity with nuclear activities may increase acceptance of a repository siting or 
expansion of a repository, one must keep in mind that ambivalence towards nuclear waste 
management will exist among the local population (Dunlap et al., 1993, p.166).  

In general, if, after cost-benefit analysis an individual draws the conclusion that the 
disadvantages outweigh the benefits, he or she is more likely to be opposed to the 
repository expansion. Perceived risks do correlate with acceptance of the repository 
expansion. Those perceiving SNF disposal as safe are more likely to support the 
expansion, but those who perceive risks are more likely to reject the idea. These findings 
concur with those of earlier studies on the acceptance of repository siting (e.g., Easterling 
and Kunreuther, 1995, p.162; Krannich et al., 1993, p.278). Another curious finding is 
that a general attitude towards nuclear power has a weaker explanatory power than 
acceptance of an NPP unit in the vicinity of Eurajoki. We can surmise, therefore, that 
familiarity with the nuclear industry, as associated with the ‘self-respect’ of a nuclear 
community, bears considerable explanatory power with respect to such findings. 
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Abstract: This paper focuses on local opinion regarding the siting of a spent 
nuclear fuel repository in the municipality of Eurajoki, Finland. The research 
question is how the residents perceive the final disposal. The analysis showed 
that positive perceptions regarding spent nuclear fuel siting issues are more 
likely to be found among men and more affluent residents, which can be 
viewed as an indication of the ‘white male effect’. Contrastingly, women and 
less-advantaged people are more likely to resist the disposal of spent nuclear 
fuel in ‘their backyard’. Two approaches, ‘nuclear oases’ and ‘industry 
awareness’, are used to interpret the findings. 
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1 Introduction 

Spent nuclear fuel management is a growing international challenge. Large volumes  
of spent nuclear fuel are already in existence, and more is continually accumulating. 
According to the Nuclear Energy Agency (NEA) report (NEA, 2008), in June 2008 there 
were 439 operating nuclear reactors and 41 nuclear power reactors under construction 
worldwide. However, so far no country has found a permanent solution for final spent 
nuclear fuel disposal or storage (NWTRB, 2009). Repository plans everywhere have  
to face the often-monumental task of gaining public support. The spent nuclear fuel 
repository project in Finland, however, appears to be an exception, as it is already 
approaching the construction phase as scheduled. In addition, expansion of the repository 
currently under excavation is also in preparation, in accordance with plans to construct 
more nuclear power capacity. The Decision-in-Principle regarding the spent nuclear fuel 
repository was ratified by the Finnish Parliament in May 2001. The first expansion of the 
spent nuclear fuel repository was ratified by the Parliament in May 2002 after the vote  
for the new nuclear power plant unit (Kojo, 2009a). In July 2010, Parliament ratified  
a second expansion of the spent nuclear fuel repository for the needs of the power 
company Teollisuuden Voima’s (TVO) fourth nuclear power plant unit. The approved 
disposal capacity increased from an original 4000 to 9000 tons of uranium (Kari et al., 
2010, p.8). 

In many countries, the communities that have been more willing to consider acting as 
hosts for nuclear waste management facility projects are in fact those that already have a 
nuclear installation or installations within their territory. These communities are usually 
described as ‘nuclear communities’ or ‘nuclear oases’, but the NEA (2007, p.41) report 
suggests that “[t]hese may be called communities with ‘industry awareness’”. 

The aim of this paper is twofold. First, the concept of a nuclear community and two 
different approaches to it are introduced. The purpose is to provide the reader with  
two distinct conceptual frameworks for interpreting the local opinions of a municipality 
hosting nuclear activity. The paper argues that the ‘nuclear oasis’ approach, emphasising 
unequal power relations and the dependency of a host municipality, is challenged by  
a new interpretation, the ‘industry awareness’ approach. This new approach focuses on 
the existing cultural capacity of a host municipality to understand and support nuclear 
activities. In the paper, the municipality of Eurajoki is seen as a possible example of  
a nuclear community with ‘industry awareness’. Second, the paper provides updated 
information on local opinions regarding the siting of the spent nuclear fuel repository in 
the municipality of Eurajoki, Finland (comp. Litmanen, 1999). In 1993, the municipal 
report of Eurajoki included a clause expressly forbidding the siting in Eurajoki. However 
in 1998, only five years later, the local council approved a municipal vision including  
a positive statement regarding further construction of nuclear power, and the siting of  
the spent nuclear fuel repository in the municipality. The local council approved the 
siting in January 2000 by 20 to 7 votes. Direct geological disposal of spent nuclear  
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fuel and the location of the repository were subsequently approved at the national level. 
One explanation for the successful siting process is the local negotiations on 
compensation between the municipality, the nuclear waste management company and  
the nuclear utility (Kojo, 2009b, pp.177–185). The key question of the updated opinion 
study is how the residents of the municipality of Eurajoki perceive the siting of the 
repository at the present time, nearly a decade after local approval was granted.  
The question is of interest, as in December 2008 the local council decided unanimously 
to give a positive statement on the expansion of the spent nuclear fuel repository.  
The issue arises as to whether a contradiction exists between the attitudes of the local 
council and the local residents. 

The data presented in this paper is founded on a survey conducted in June 2008.  
The respondents were selected from the residents of the municipality of Eurajoki and  
its neighbouring municipalities using stratified random sampling (N = 3000). The survey 
was carried out as postal survey, with a response rate of 20% (N = 606). 245 respondents 
reported to be residents of Eurajoki (Kari et al., 2010, pp.20–21). 

The paper opens by introducing the concept of a nuclear community and two related 
interpretive approaches (Section 2). The sections following this (3–6) describe the results 
of the survey: local opinions on nuclear power (Section 3), perceived threats of the spent 
nuclear fuel repository (Section 4), acceptance of the final disposal (Section 5) and local 
opinions on the benefits of the spent nuclear fuel repository (Section 6). In Section 7, the 
results are discussed in light of the two approaches. Conclusions emphasising the role  
of well-being issues in understanding a nuclear community are drawn in Section 8. 

2 Nuclear community as a framework 

A number of authors have previously sought to gain an understanding of the rationality  
of nuclear communities. Analysis has focused on how communities become nuclear sites, 
and what kinds of societal processes are behind the site selection procedure. For instance, 
Jacob (1990, p.43) has discussed how power dynamics play an essential role in the siting 
of a nuclear waste repository. The political-economy approach he applies assumes that 
institutions of the state and economy work hand-in-hand to solve the problem of locating 
the nuclear waste. In Jacob’s framework, ‘nuclear establishments’, including pro-nuclear 
actors and institutions of state, economy and civil society, have sought to solve siting 
problems by targeting small rural towns and regions where nuclear facilities already 
exist, and where the local support for the industry is high because of, for instance,  
the ability of the nuclear industry to provide high-income jobs for the residents and to 
boost the local economy (see also Carter, 1987, pp.402–405; Murphy, 2009, p.137; 
Greenberg, 2009). 

Eiser et al. (1995, p.x–xi) use the term ‘nuclear neighbourhood’ when studying the 
viewpoints of residents in small communities selected for a new nuclear power plant site. 
They emphasise the historical and geographical contextual factors behind the reasoning 
of local residents. These authors also identify that the strategy of the nuclear industry is 
“to make maximal use of existing sites and to avoid controversial developments where  
no previous power stations had been built” (Eiser et al., 1995, p.31). Both terms, ‘nuclear 
establishment’ and ‘nuclear neighbourhood’, state clearly that community support for  
a nuclear site is not purely a matter of cost–benefit calculations. Cultural factors and 
power relations are also of key importance; here, concepts such as ‘internal colonialism’ 
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have been applied, referring to a powerful core region exploiting those on the fringes. 
The concept of ‘nuclear culture’ describes a culture of fatalistic acceptance or cynicism 
about the morality of the project and the risks that are involved. The peripheral nature  
of many nuclear communities supports both these explanations (Blowers and Leroy, 
1994; Blowers, 1999). 

However, in this paper we are more interested in mapping the characteristic features 
of communities hosting nuclear-industry-related activities. Following the site selection 
process, the nuclear industry enters a community and a process of mutual adaptation 
begins. This long process of interaction may involve many different phases not only 
depending on the type of nuclear activities and internal developments of the industry, but 
also depending on varying social, political and economic circumstances in a certain 
community and its broader social context. 

To provide a tentative explanation of a ‘nuclear community’, we refer to the 
following definition: nuclear communities can be characterised as “communities who 
host nuclear activities and are conscious of their nuclear identity” (NDA, 2007, p.89).  
A community’s inhabitants are familiar with nuclear activity, which in turn is often seen 
as a mixed blessing, bringing not only economic advantages but also a psychological 
burden and potential problems for example with the community’s image. Trusted 
community members with experience in the nuclear sector often occupy a bridging role 
between the ordinary citizens and the nuclear experts (NDA, 2007). Next, we outline two 
interpretations of a nuclear community emphasising very different explanations for the 
activities and local acceptance within a host community, referred to as ‘nuclear oases’ 
and ‘communities with industry awareness’. 

The ‘nuclear oases’ interpretation was introduced by Andrew Blowers and his 
colleagues (Blowers et al., 1991) at the turn of the 1990s. Blowers (1999, pp.245–247) 
categorises nuclear sites concentrating on rear-end functions of the nuclear cycle into  
two groups. The first group includes the existing bases of the industry where operations 
have been relatively long established. The second group is composed of ‘greenfield’ 
locations, places developing within the last two decades in areas with no previous 
experience of the nuclear industry. Blowers (1999, pp.247–255; see also Blowers and 
Leroy, 1994) introduces five dimensions, which illustrate nuclear locations, also referred 
to as ‘peripheral communities’. The dimensions are as follows: remoteness, economic 
marginality, powerlessness, a culture of acceptance1 and environmental marginality 
(Blowers, 1999). Blowers et al. (1991, p.xviii–xix, 19, 191, 235, 248, 323–324) point out 
that civil high-level nuclear waste repositories have been notably rejected by greenfield 
locations. Sites that already host waste sites or other nuclear facilities, and their  
adjacent communities, remain the only places where repositories may be welcomed.  
Blowers (1999, pp.241–254; 2002, pp.72–74) state that these sites may welcome nuclear 
waste partly owing to familiarity with the industry and growth within the nuclear culture,  
but primarily owing to an aspect of dependency. According to Blowers and his 
colleagues, nuclear oases are products of unequal power relations and processes of 
peripheralisation. From the outset, the nuclear industry operates from a position of 
advantage, owing to a dependent workforce, economic leverage and government support; 
alternately, communities themselves tend to be remote and economically and politically 
marginal. Subsequent dependence tends to render communities monocultural and  
subject to economic risk and relative powerlessness, their fortunes controlled by  
external influences (Blowers, 1999, pp.247–254, 2002, pp.72–75; Blowers et al., 1991, 
pp.xviii–xix, 235; see also Marshall, 2005, pp.3–4; Murphy, 2009). 
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Kuhn and Ballard (1998) also emphasise the aspect of economic dependency, noting 
that particularly in periods of economic downturn, residents are more likely to identify 
favourable consequences in hosting a hazardous facility. Chung and Kim (2009) describe 
a Korean case illustrative of this phenomenon; the paper revealed that among the 
residents of Gyeongju city, the most important factor in local acceptance of a radioactive 
waste facility was not risk perception, but perceived economic benefits. Greenberg 
(2009) has introduced the acronym CLAMP, “concentrating locations at major plants”,  
to support his analysis of the siting of new nuclear facilities in the USA. According to 
Greenberg, CLAMP describes a new phase in siting controversial facilities in the USA. It 
is a pragmatic policy shaped by landownership, national security issues, land-use 
controls, existing work forces and benefits of agglomeration economies. 

The “communities with industry awareness” approach conveys a contrasting 
interpretation to that presented by Blowers. The NEA (2007) report claims that readiness 
to consider hosting a radioactive waste management facility should not necessarily  
be seen as a sign of dependency. Instead, in this approach ‘cultural integration’ is 
perceived to be a greater underlying factor. Communities that already have nuclear 
installations within their territory have an existing cultural basis for facility development; 
these communities have previously integrated the industrial activity and cognitive 
understanding into their culture. The NEA (2007, p.42) report states that “developing  
joint solutions consists of building on and adding to that existing cultural basis”.  
These communities, according to the report, understand nuclear facilities as a means  
of addressing a problem relating to a familiar energy source. From this point of view, the 
spent nuclear fuel repository could even be viewed as a point of local pride. 

What we wish to emphasise here is the dynamic character of communal 
understanding. We share the view of Murphy (2009, p.134), who stresses the importance 
of understanding how different communities establish their own sets of moral norms  
and mores, and how they affect group understanding of risk and its acceptability. Still,  
it should be noted that the construction of shared understanding does not take place in  
a vacuum without the intervention of different parties, or in a necessarily consensual 
manner. For instance, Lidskog has documented the industry’s determined attempts to 
create ‘cognitive understanding’ among the local population. Lidskog (1994, pp.98–99) 
focuses on the information and PR activities of the industry, noting that the cognitive 
understanding promoted by the industry may not necessarily be taken up by the 
community. His analysis positions the siting conflict as a struggle between cognitive 
understandings. 

Ultimately, communities that are existing sites of waste storage or production have  
a level of familiarity with the associated issues, some knowledge of the risks and impacts 
that nuclear facilities bring, and an interest in continued cooperation with industry.  
In addition, the nuclear industry is already a fixture within the community. It is hardly 
surprising that it is easier for the nuclear industry to develop a dialogue with these 
communities than non-nuclear communities and as “… experience worldwide shows… it 
is with nuclear host communities that progress in facility siting has been made quickest” 
(NEA, 2003, p.25). In keeping with this trend, Bergmans et al. (2008, p.62) note that 
radioactive waste management across Europe has adopted increasingly participatory and 
voluntary approaches, with a focus on existing nuclear communities. However, they also 
note that nuclear communities tend to develop various forms of ‘pragmatic acceptance’ 
(or tolerability) of their fate, rather than enthusiastically embracing the prospect of 
hosting the nation’s radioactive waste for eternity. ‘Tolerability’, following the 
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terminology employed by Blowers and Leroy (1994), could also be interpreted as a result 
of the vicious circle of powerlessness, in part contributed to by the organisational 
characteristics of the community involved. They note that within the host community a 
pervasive culture of support for the company may develop from its dependent workers, 
creating a defence against environmentalist opponents who are perceived to threaten their 
economic interests. 

In this paper, we are interested in the Olkiluoto area in the municipality of Eurajoki2 
as the host of two nuclear power plant units, with a third being under construction and  
a fourth in the planning phase. TVO, the company that owns and operates nuclear power 
plant (including the unit under construction), was granted a Decision-in-Principle for the 
construction of a fourth nuclear power plant unit at Olkiluoto in July 2010 (Kari et al., 
2010). TVO also has a pool-type interim storage on-site for spent nuclear fuel, and a low- 
and intermediate-level radioactive waste repository (where wastes are disposed in the 
bedrock) at the power plant site. The municipality is also clearly conscious of its nuclear 
identity, indicated by the municipality’s former slogan, “The most electric municipality 
in Finland” and the current slogan, ‘Energetic life’. 

3 Local opinions on nuclear power 

Survey respondents were presented with two statements to gauge their attitudes towards 
nuclear power: “The construction of more nuclear power in Finland should be allowed” 
and “The fourth nuclear power plant unit should be constructed at Olkiluoto”. Opinions 
to the statements were given using a five-step Likert scale (from totally agree to totally 
disagree). 

According to our survey, 36% of the residents of Eurajoki and its neighbouring 
municipalities are in favour of more nuclear power in Finland and 43% are not; of the 
Eurajoki residents alone, 37% favour more nuclear power and 42% do not. The figures 
for both Eurajoki and its surrounds are, therefore, essentially the same (Table 1). 

With the second statement regarding a fourth nuclear power plant unit, the situation 
remains very similar, with 36% of the residents of Eurajoki and its neighbouring 
municipalities favourable towards a fourth nuclear power plant unit being built at 
Olkiluoto and 45% opposed. Of the residents of Eurajoki, 38% approve of the building of 
a fourth nuclear power plant unit in Olkiluoto and 47% disapprove (Table 2). 

Table 1 Attitude towards the statement “The construction of more nuclear power in Finland 
should be allowed” (%) 

 Totally disagree 1 2 Neutral 3 4 Totally agree 5 

Residents of Eurajoki 32 11 20 18 20 

All respondents 31 12 21 15 21 

When siting nuclear (and other possible harmful or hazardous) facilities, Not-In-My-
Backyard (NIMBY) or Locally-Unwanted-Land-Use (LULU) explanations are often 
considered to be driving factors (see, e.g., Kemp, 1990; Rabe, 1994). However, when the 
acceptance figures between construction in Finland and construction in Olkiluoto are 
compared, it is immediately obvious that there is little evidence of local protectionism  
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in this case. The suggestion of siting the nuclear power plant unit in the respondents’ 
‘own backyard’ in Olkiluoto seems to only slightly polarise opinions (although 
opposition does increase by a few percent). However, in the case of nuclear waste 
disposal by Finnish actors other than TVO and Fortum, the local acceptance rate is lower  
(see Table 7). 

Table 2 Attitude towards the statement “The fourth nuclear power plant unit should be 
constructed in Olkiluoto” (%) 

 Totally disagree 1 2 Neutral 3 4 Totally agree 5 

Residents of Eurajoki 36 11 15 14 24 

All respondents 34 11 19 14 23 

Opinions between men and women differ quite significantly. Almost half (48%)  
of the men living in Eurajoki agree with the statement “The construction of more nuclear 
power in Finland should be allowed”, while only around a third (32%) disagree.  
For women, the balance is reversed, with half of women (50%) disagreeing with the 
statement and less than one-third (29%) agreeing with it. When those living in 
neighbouring municipalities are taken into the calculation, the gap between men and 
women becomes more pronounced. Amongst men, 51% agree and 30% disagree, and 
among women, 54% disagree and 23% agree (Table 3). 

Table 3 Attitude towards the statement “The construction of more nuclear power in Finland 
should be allowed”, comparison between men and women (%) 

 Disagree Neutral Agree 

Men living in Eurajoki 32 20 48 

Women living in Eurajoki 50 20 29 

All men 30 19 51 

All women 54 23 23 

Regarding the second statement, “The fourth nuclear power plant unit should be 
constructed in Olkiluoto”, again almost half (in this case 45%) of men living in Eurajoki 
agree, whereas a high number (38%) disagree. Of the women, 54% disagree and 32% 
agree with the statement. When those living in neighbouring municipalities are taken  
into account, the gap between men and women again becomes slightly more distinct  
as the number of women agreeing with the statement diminishes. Amongst men, 48% 
agree and 34% disagree, and of women, 54% disagree and 26% agree (Table 4). 

Since 2004, the market research company Taloustutkimus Oy has been conducting 
surveys for the Finnish broadcasting company YLE to gauge levels of support for 
additional nuclear power in Finland. According to the report (Taloustutkimus, 2008) 
carried out at approximately the same time as our survey in 2008, 34% of Finnish citizens 
approved of and 53% did not approve of more nuclear plants in addition to the plant 
already under construction. 19% of women and 50% of men supported more nuclear 
power and 68% of women and 39% of men did not. Compared with figures from our 
survey, it can be stated that overall support for additional nuclear power is approximately 
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the same level in Eurajoki and across the country as a whole, but that there is 
considerably less opposition in Eurajoki, the difference being 11%. The most important 
difference is with regard to women’s attitudes, with 10% more favourable and up to 18% 
less opposed to the construction of additional nuclear power in Eurajoki than among 
Finnish women in general. 

Table 4 Attitude towards the statement “The fourth nuclear power plant unit should be 
constructed in Olkiluoto”, comparison between men and women (%) 

 Disagree Neutral Agree 

Men living in Eurajoki 38 17 45 
Women living in Eurajoki 54 14 32 
All men 34 18 48 
All women 54 19 26 

4 Local opinions on threats and the repository 

Data analysis of those Eurajoki residents who perceive a clear threat posed by the facility 
illustrates the magnitude of risk perception among those living in proximity to a spent 
nuclear fuel final disposal site.3 In light of the data, we can observe that around one-third 
(35%) of residents perceive the threat to general safety imposed by the final disposal 
repository as being explicit or high, with only a slightly lower level of concern for their 
own or their family’s immediate safety (32%). However, the present threat is not deemed 
as potent by the respondents as the threat to future generations. The final disposal 
repository is perceived to pose the greatest threat to the health of future generations 
(57%), the safety of future generations (56%) and the well-being of future generations 
(51%) (Table 5). 

Table 5 Perception of the threat posed by the nuclear waste disposal facility in Eurajoki (%) 

Threat to: No threat/do not know Slight threat Explicit or high threat 

General safety 30 35 35 

Own or family’s safety 37 29 33 

Safety of future generations 18 27 56 

General health 32 22 46 

Own or family’s health 32 25 43 

Health of future generations 20 23 57 

General well-being 40 22 38 

Own or family’s well-being 40 22 37 

Well-being of future generations 24 24 51 

The findings of Table 5 show that many respondents do anticipate the final disposal 
facility to pose future problems. They understand the threat of spent nuclear fuel not only 
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from the perspective of contemporary generations, but also assess the issue from the view 
of future generations. 

When analysing how safety, health and well-being issues affect acceptance of a spent 
nuclear fuel repository siting, either in Finland in general or within the locality of the 
respondent, we can clearly see from Table 6 that perceived threat correlates closely with 
opposition to the siting. The results of the survey are in line with previous studies (e.g., 
Easterling and Kunreuther, 1995). While this correlation is strongest with respect to siting 
the repository within the respondents’ home community, it must be noted that this 
correlation also exists when the respondents are asked about siting spent nuclear fuel on a 
national level. 

Table 6 Correlations between perceived threats and opinions on final disposal in Finland and 
in Olkiluoto (Kendal’s tau-b) 

The SNF produced by TVO and Fortum should be disposed of in 
Threat to: Finland Olkiluoto 

General safety –0.378*** –0.442*** 

Own or family’s safety –0.383*** –0.449*** 

Safety of future generations –0.319*** –0.438*** 

General health –0.345*** –0.402*** 

Own or family’s health –0.370*** –0.412*** 

Health of future generations –0.366*** –0.435*** 

General well-being –0.362*** –0.406*** 

Own or family’s well-being –0.348*** –0.407*** 

Well-being of future 
generations –0.368*** –0.428*** 

*0.01 > p  0.05. 
**0.001 > p  0.01. 
***p  0.001. 

However, Table 6 demonstrates how serious concern for future generations is perceived 
differently when analysed in conjunction with local attitude towards the siting. People in 
Eurajoki primarily stress the importance of their own or their family’s safety and general 
safety more than the safety of future generations, although the latter is still ranked highly 
as a concern in the context of siting the repository in Olkiluoto. 

5 Acceptance of the final disposal 

Analysis of the residents’ acceptance of the final disposal and its expansion is based on 
the following five statements relating to the disposal: Statement 1 (St1) “The nuclear 
waste produced by TVO and Fortum should be disposed of in Finland”4; Statement 2 
(St2) “The nuclear waste produced by TVO and Fortum should be disposed of at 
Olkiluoto”; Statement 3 (St3) “I accept expansion of the final disposal repository for the 
needs of TVO and Fortum”; Statement 4 (St4) “I accept expansion of the final disposal  
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repository also for the needs of other Finnish actors”5: Statement 5 (St5) “I accept 
expansion of the final disposal repository for the purpose of importing spent nuclear fuel 
from abroad”. 

The five-step Likert scale used with these statements was changed to a three-step 
scale to obtain more distinct results. The reported correlation coefficients  
are Kendall’s rank correlation coefficients (Kendal’s tau-b). Kendall’s tau-b is a  
non-parametric measure of association that takes ties into account. 

The general notion, which can be drawn from Table 7, is that the majority (52%)  
of Eurajoki residents accept the final disposal of spent nuclear fuel in Finland in principle 
(St1), but support for the disposal decreases by 10% units (to 42%) when asked whether 
spent nuclear fuel should be disposed of in their home community (St2). The share of 
those who accept the disposal at Olkiluoto (St2) is exactly the same as those who accept 
the expansion of the repository for the needs of TVO and Fortum (St3). In contrast  
to this, acceptance of the expansion of the repository is quite low (19%) when the 
respondents are asked to consider the possible needs of Finnish nuclear companies  
other than TVO and Fortum (St4). Acceptance is almost non-existent (4%) when the 
respondents are asked to consider acceptance of the expansion to support spent nuclear 
fuel imports from abroad (St5). 

Table 7 Acceptance of nuclear waste disposal among Eurajoki residents (%) 

 St1 St2 St3 St4 St5 
Agree  52 42 42 19 4 
Neutral 24 22 19 19 6 
Disagree 24 36 39 62 90 

St1: “Nuclear waste produced by TVO and Fortum should be disposed of in Finland”. 
St2: “Nuclear waste produced by TVO and Fortum should be disposed of in Olkiluoto”. 
St3: “I accept expansion of the final disposal repository for the needs of TVO and Fortum”. 
St4: “I accept expansion of the final disposal repository also for the needs of other Finnish actors”. 
St5: “I accept expansion of the final disposal repository for the purpose of importing SNF  
from abroad”. 

According to Litmanen (1999), ‘pro’ (37%) and ‘anti’ (38%) attitudes towards the siting 
of a high-level nuclear waste facility in Eurajoki were almost equally common in 
Eurajoki in 1994. There was also a large group of people (25%) who remained undecided 
about the siting. Thus, local attitudes towards the siting of a nuclear waste facility  
seem to be fairly stable, although over time local opinion in Eurajoki has become more 
positive towards the final disposal of nuclear waste in the Finnish bedrock as shown in 
Figure 1. 

Correlation analysis findings indicate that normal demographic variables do not 
correlate strongly with the statements regarding acceptance of the spent nuclear fuel 
repository.6 Instead, as can be seen from Tables 8 and 9, there are strong correlations 
between different disposal statements although the statement concerning nuclear waste 
from abroad (St5) has significant correlation only to the statement concerning expansion 
for new domestic actors (St4). 
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Figure 1 Residents of Eurajoki disagreeing and agreeing with the view that final disposal in the 
Finnish bedrock is safe (%). Based on data from the annual Energy Attitudes of the 
Finns (1983) study (see online version for colours) 

 
Source: Kari et al. (2010, p.9) 

Table 8 Correlation between certain background variables and acceptance of the final  
disposal (Kendal’s tau-b) 

 St1 St2 St3 St4 St5 
Gender –0.097 –0.190** –0.159* –0.132* –0.092 
Education 0.172** 0.145** 0.130* 0.168** –0.042 
Income 0.157** 0.172** 0.138* 0.115* 0.019 

St1: “Nuclear waste produced by TVO and Fortum should be disposed of in Finland”. 
St2: “Nuclear waste produced by TVO and Fortum should be disposed of in Olkiluoto”. 
St3: “I accept expansion of the final disposal repository for the needs of TVO and 
Fortum”. 
St4: “I accept expansion of the final disposal repository also for the needs of other 
Finnish actors”. 
St5: “I accept expansion of the final disposal repository for the purpose of importing SNF 
from abroad”. 
*0.01 > p  0.05. 
**0.001 > p  0.01. 
***p  0.001. 

In Table 8, the strongest correlation is between gender and Statement 2, measuring the 
acceptance of siting spent nuclear fuel at Olkiluoto. The cross-tabulation analysis  
(no table) reveals a contradiction or tension between the sexes in the local community. 
The majority of men (52%) share the view that the spent nuclear fuel of TVO and Fortum 
should be disposed of in their home community, whereas the majority of women (43%) 
do not approve of the disposal. Disparity between genders can also be found when 
Statement 3 and Statement 1 are analysed. In the cases of Statements 4 and 5, measuring 
the acceptance with respect to the needs of other domestic (St4) and foreign players (St5), 
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the figures are not so dramatic, although women remain more risk aversive than men. 
This is in line with previous findings of social scientific and psychological risk research. 
The studies have documented well how gender impacts on risk perception (Gustafson, 
1998; Finucane et al., 2009; Greenberg, 2009; Sjöberg, 2009). For example, Sjöberg 
(2009, pp.544–545) has noted that genders differed in precautionary principle attitudes, 
women being more likely to prefer a more cautious approach to decision making than 
men. Women tend to express higher levels of concern about environmental and 
technological risks than men. 

The other statistically significant results in Table 8 are between level of education and 
Statements 1, 2 and 4. Analysis of the correlations show that acceptance of the disposal 
tends to increase in line with the level of education: from those with basic education only 
(e.g., 37% agree with Statement 1) to those with a university degree (e.g., 70% agree with 
Statement 1). Only in the case of imported waste, this does not hold true. 

Income levels also show a correlation with attitudes towards nuclear waste disposal. 
Statistically significant correlations occur between incomes and Statements 1 and 2.  
An almost linear connection can be found among those who accept the idea of a final 
repository both in general terms and specifically at Olkiluoto: the proportion of those 
who agree increases in line with higher income. Of those earning less than EUR 10,000 
per year, 35% (St1) or 27% (St2) agree, whilst among the prosperous groups the  
share increases to 70%. For instance, of those with annual incomes between the EUR 
60,000–79,999 band, 78% agree with Statement 2 that the final disposal site should be in 
their own locality in Olkiluoto. 

Correlation between political orientation and the statements is not shown in Table 8 
because tau-b as measure of rank correlation was not a suitable method in this case. 
However, one can find a statistically significant correlation ( ² (12, N = 141) = 26.48, 
p = 0.009) between political affiliation and Statement 2 measuring the acceptance of 
disposal at Olkiluoto. When looking in more detail at the share of affiliates for different 
parliamentary parties agreeing and disagreeing with Statement 2, a significant majority 
(65%) of those oriented towards the National Coalition Party7 approved whereas a large 
majority of those oriented towards the Finnish Christian Democrats8 (86%) and the Green 
League of Finland9 (83%) disapproved. Jenkins-Smith et al. (2011) found that risk 
perception in particular was strongly related to political ideology, with conservatives 
perceiving less risk than liberals. In the case of Eurajoki, this finding appears to fit  
with those respondents oriented towards the National Coalition Party (generally seen as 
more conservative) and the Green League of Finland (generally seen as more liberal),  
but not with the Finnish Christian Democrats (generally seen as more conservative). 

Our findings are in line with the observations reported based on a resident survey 
conducted in Eurajoki in 1994. In 1994, people with more education, more knowledge 
about the facility, higher incomes and higher occupational positions were significantly 
more likely to accept the waste facility. By contrast, more ‘anti’ attitudes were found 
among people with less education, less knowledge about the facility, lower income and  
a lower occupational status (Litmanen, 1999, pp.215–216). The same social phenomena 
can also be found in different cultural contexts. Finucane and her colleagues (2009, p.83) 
describe this as ‘white male’ effect, meaning that white males tend to occupy more 
positions of power and control, benefit more from a variety of technologies and 
institutions, are less affected by discrimination, and subsequently see the world as  
safer than women or non-white males do. Greenberg (2009) also identified a prominent 
white male effect – linked in the literature to feelings of power and control – in surveying 
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nuclear sites in the USA. White males are argued to be disproportionately individualistic 
(rather than communitarian) and hierarchical (rather than egalitarian). According  
to Greenberg (2009), white, affluent, formally educated males were also familiar with  
the nearby site, trusted authority and were not overly concerned about nuclear 
technologies or other local environmental issues. 

The figures in Table 9 show how the correlation is greatest between different types of 
acceptance statements. When considering the statistical significance of the correlation 
figures, one can see that the only exception is Statement 5. The general notion is that the 
statements measuring different levels of acceptance towards domestic siting activities are 
interconnected; however, attitudes towards the idea of foreign imports do not correlate 
with statements other than Statement 4. 

Table 9 Correlation between different statements on acceptance of the final disposal  
(Kendal’s tau-b) 

 St1 St2 St3 St4 St5 
St 1 1.000 0.707*** 0.587*** 0.272*** 0.008 
St 2 0.707*** 1.000 0.684*** 0.396*** 0.077 
St 3 0.587*** 0.684*** 1.000 0.500*** 0.028 
St 4 0.272*** 0.396*** 0.500*** 1.000 0.280*** 
St 5 0.008 0.077 0.028 0.280*** 1.000 

St1: “Nuclear waste produced by TVO and Fortum should be disposed of in Finland”. 
St2: “Nuclear waste produced by TVO and Fortum should be disposed of in Olkiluoto”. 
St3: “I accept expansion of the final disposal repository for the needs of TVO and 
Fortum”. 
St4: “I accept expansion of the final disposal repository also for the needs of other 
Finnish actors”. 
St5: “I accept expansion of the final disposal repository for the purpose of importing SNF 
from abroad”. 
*0.01 > p  0.05. 
**0.001 > p  0.01. 
***p  0.001. 

6 Local opinions on benefits of final disposal of spent nuclear fuel 

According to Portney (1985), the theory of compensation assumes that public opposition 
towards, for example, the siting of a repository, stems from a basic imbalance in an 
individual’s benefit/risk evaluation. Local opposition is assumed to be based on an 
imbalance between the high personal costs locals are asked to bear, relative to the 
benefits that accrue for the larger outside population. Thus, these individuals regard  
their personal losses as outweighing the benefits. The costs consist of various kinds  
of perceived risks and unwanted impacts (in the case of the Municipality of Eurajoki see: 
Kari et al., 2010, pp.53–66, pp.88–89, pp.94–95). According to the theory, ‘benefit’, 
either monetary or non-monetary, should be expected to redress the imbalance so  
that compensation given to residents would eventually outweigh the perceived risks.  
The expected outcome is that any imbalance would be redressed and public opposition 
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would abate (Portney, 1985). However, the theory of compensation has been criticised 
by, for example, Frey et al. (1996). They state that an economic theory of compensation 
is insufficient as it neglects the influence of moral principles; it is argued that a complete 
theoretical framework must focus on the interplay between moral considerations  
and market forces. According to the Frey et al. interpretation of the relationship between 
political and market behaviour, moral issues play a greater role in politics than in the 
market. 

In the survey, two statements were presented concerning the cost/benefit ratio of the 
spent nuclear fuel repository. The statements were as follows: “The economic benefits  
of the nuclear waste final disposal will not compensate the non-economic harms” and 
“The benefits of the nuclear waste final disposal are greater than the harms”. 

The figures in Tables 10 and 11 indicate that the majority of Eurajoki residents have  
a rather negative opinion regarding the benefits of the final disposal of spent nuclear fuel, 
despite the fact that the Municipality of Eurajoki negotiated a compensation package  
with Posiva and TVO before approving the repository siting in 2000 (Kojo, 2009b). 
Almost half of the respondents (47%) agreed with the statement that “The economic 
benefits of nuclear waste final disposal will not compensate the non-economic harms”. 
Only one in four (24%) disagreed with the statement. Of the women, 51% agreed with 
the statement whereas only 19% disagreed. The subsequent statement provided somewhat 
more positive figures as nearly one-third of respondents (31%) agreed with the statement  
“The benefits of the nuclear waste final disposal are greater than the harms”. 
Nevertheless, the majority (40%) of Eurajoki residents disagreed. The disparity of 
opinion between genders was again clear, with only 23% of female respondents agreeing 
with the statement against 41% of males. On the basis of these figures, it appears that 
many residents (particularly men) find that there are some additional benefits besides 
economic aspects. However, a peculiar element exists in these figures; 41% of men report  
that the benefits of the nuclear waste final disposal are greater than the harms,  
but simultaneously, 42% of men deny that economic benefits can compensate for  
non-economic harms. These figures indicate, first, that men consider benefits from 
beyond a purely economic perspective and, second, that men do pay attention to the non-
economic consequences of final disposal. The question remains: what might these 
perceived consequences be? Is it possible to draw some conclusions from the figures of 
Tables 5, 6 and 12? These are questions requiring further research, and are unfortunately 
beyond the scope of this paper. 

Table 10 Attitude towards the statement “The economic benefits of the nuclear waste final 
disposal will not compensate the non-economic harms” among Eurajoki residents (%) 

 Disagree Neutral Agree 
Women 19 30 51 
Men 31 27 42 
All  24 29 47 

According to our survey, acceptance of final disposal is more closely related to the moral 
views and general well-being of a community, rather than to purely economic issues. 
Table 12 shows how residents’ estimates about the final disposal repository’s effects on 
“employment in the area” and “economic development in the area” do not correlate  
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as closely with acceptance of the final disposal as respondents’ estimates about effects  
on “Own image of the Eurajoki in particular”, “Own satisfaction with the area as a place  
to live” and “Own expectations for the future in the area”. Compared with the 
correlations between aforementioned background variables and the acceptance of final 
disposal, these correlations are in an entirely different league, even slightly exceeding 
correlations between perceived threats and acceptance. These types of considerations 
appear to relate to an even-greater extent to the acceptance of other nuclear facilities; this 
can be seen, for example, in the strong correlation between the perceived effect on 
respondents’ “own image of the Eurajoki in particular” and their opinion that new nuclear 
power unit should be constructed in Olkiluoto [0,609***, ***p  0.001 (Kendal’s tau-b)]. 

Table 11 Attitude towards the statement “The benefits of the nuclear waste final disposal are 
greater than the harms” among Eurajoki residents (%) 

 Disagree Neutral Agree 
Women 45 32 23 
Men 32 27 41 
All  40 29 31 

Table 12 Correlations between certain perceived impacts and acceptance of final disposal 
(Kendal’s tau-b) among Eurajoki residents (%) 

Perceived impact to St1 St2 St3 St4 St5 
Own image of Eurajoki in particular 0.394*** 0.455*** 0.539*** 0.343*** 0.107 
Own satisfaction with the area as a 
place to live 

0.386*** 0.442*** 0.592*** 0.384*** 0.117 

Own expectations for the future in 
the area 

0.396*** 0.424*** 0.582*** 0.356*** 0.067 

Economic development in the area 0.336*** 0.302*** 0.401*** 0.250*** 0.018 
Employment in the area 0.304*** 0.274*** 0.378*** 0.262*** –0.004 

St1: “Nuclear waste produced by TVO and Fortum should be disposed of in Finland”. 
St2: “Nuclear waste produced by TVO and Fortum should be disposed of in Olkiluoto”. 
St3: “I accept expansion of the final disposal repository for the needs of TVO and 
Fortum”. 
St4: “I accept expansion of the final disposal repository also for the needs of other 
Finnish actors”. 
St5: “I accept expansion of the final disposal repository for the purpose of importing SNF 
from abroad”. 
*0.01 > p  0.05. 
**0.001 > p  0.01. 
***p  0.001. 

7 Discussion 

It would be convenient to label Eurajoki a ‘nuclear oasis’; in the early 1990s,  
in connection with the financial crisis resulting from the reform of the real estate tax 
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system, the municipality changed its stance and withdrew its earlier negative statement 
towards siting a repository for SNF (see, e.g., Kojo, 2009b). This suggests a classic 
example of economic leverage and highlights the dependency aspect, which the nuclear 
oases approach emphasises. After withdrawing its earlier statement in 1994 and signing  
a cooperation agreement with the utility in 1995, the local council of Eurajoki issued  
a positive statement on the repository siting in 1998 and formal approval in 2000.10 

Furthermore, the local council has approved the expansion of the repository twice,  
in 2008 and 2009.11 However, the positive statements by the local council regarding the 
applications for expansion cannot be seen as an expression of dependency on the nuclear 
industry in a straightforward sense; at the times approval for expansion was made, 
Eurajoki was in a much better economic position than during the 1990s. However, 
economic considerations almost certainly have a role in the positive attitude of the 
council, as the municipality is interested in hosting not only the expanded spent nuclear 
fuel repository, but also the new nuclear power plant units yielding more tax revenues 
than the sole repository. As such, the statements draw attention to the active partnership 
between the municipality and the established nuclear industry in Eurajoki. 

The development of a partnership between the municipality and the nuclear industry 
since the mid-1990s (Kojo, 2009b) could be interpreted as a sign that Eurajoki may  
have an existing cultural basis and understanding for facility development, as the NEA 
report proposes (NEA, 2007; see also NEA, 2010). The municipality of Eurajoki, 
therefore, could be seen as an example of a ‘nuclear community with industry awareness’ 
as defined in the report. Still, there is complication with both interpretations, as the 
municipality of Eurajoki has not supported newcomer Fennovoima Oy’s plan to dispose 
of its spent nuclear fuel at Olkiluoto, despite acting in line with the established 
companies, TVO and Posiva (Kari et al., 2010). 

However, the main question of this paper remains how the residents of the 
municipality of Eurajoki perceive the siting. Is there an understanding towards the 
industry’s aspirations among the local residents? Nuclear-related facilities are often 
viewed as extreme cases of LULU as nuclear risks are considered dreadful and 
unpredictable. Despite this, our data shows that while overall support for additional 
nuclear power is only a few percent higher in Eurajoki compared with the overall 
country, there is considerably less opposition compared with Finland as a totality. 
Additionally, opposition against the construction of additional nuclear power increased 
by only a few percent at the suggestion that Olkiluoto be the site of construction. 

This also appears to be the case when measuring the general acceptance of siting 
spent nuclear fuel in Finland, particularly within the locality of existing, familiar nuclear 
utilities. At the general level, acceptance of final disposal of spent nuclear fuel in Finland 
is 52% among Eurajoki residents. Support for the disposal decreases by 10% units  
(to 42%) when respondents were asked to consider disposal in their home community. 
Thus, although in Eurajoki there is significant support of the final disposal of spent 
nuclear fuel, this understanding is challenged when one needs to consider one’s home 
community as a host. This kind of reaction does not accord easily with a industry 
awareness approach. However, the decrease seems quite incredible considering how 
many of the respondents felt that repository poses explicit or high threat (see Tables 5 
and 6). Acceptance of the expansion of the repository to accommodate the new needs of 
the power companies TVO and Fortum is also at the same level as the acceptance of the 
general idea of disposing spent nuclear fuel at Olkiluoto. 
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In contrast to local acceptance of new nuclear construction by the established ‘local’ 
actor, the introduction of both new domestic actors and in particular the idea of importing 
spent nuclear fuel are certainly resisted. Despite the acceptance appearing to be based  
on familiarity with the existing actor in the locality, not all domestic12 nuclear companies 
are as welcome. This understanding towards the actors already present in the community 
implies that the industry awareness approach may provide a suitable explanation in  
this case. However, it seems that this understanding or ‘industry awareness’ in the 
municipality cannot be considered as a guarantee of automatic acceptance for the entire 
nuclear industry’s pursuits. Interpreted through the lens of industry awareness, this would 
imply that acceptance within nuclear communities cannot be automatically attained with 
respect to all nuclear activities, as the cultural basis of these communities only provides 
receptiveness to certain actors. 

Considering the arguments raised by Wester Herber and Sjöberg (2008), it could be 
argued that local attitudes in Eurajoki and its neighbours are perhaps more characterised 
by social trust on existing actors, rather than by epistemic trust on a technological model 
for final disposal itself. This challenges the scope of cognitive understanding proposed  
by the industry awareness approach. Thus, it could be interpreted that local attitudes in 
Eurajoki are based on local relations characterised by a kind of pragmatism suggested  
by Greenberg (2009) and Bergmans et al. (2008, pp.61–64). 

In addition, analysis of the correlations shows that economic considerations alone are 
not as closely related to the acceptance of the final disposal as outlined by the nuclear 
oases approach. In this sense, the Finnish case appears to differ from the Korean case 
(Chung and Kim, 2009), although one must pay attention to the differing research 
questions and conceptual approaches employed.13 In the case of Eurajoki, it was verified 
that there existed some kind of added value brought by the final disposal repository 
besides economic benefits. 

This idea is of key importance, as when framed to include a broader range of benefits, 
more people determined that benefits brought by the repository outweighed the harms. 
Research has also shown elsewhere that localised benefits may outweigh perceived risks 
(Jenkins-Smith et al., 2011, p.12). Regarding the correlations between perceived impacts 
of the final disposal repository, and opinions about siting and expanding the repository, it 
is clear that purely economic considerations (economic development and employment, 
Cronbach’s alpha 0.922) are not as closely related to local acceptance of the repository as 
more a holistic notion of community well-being (e.g., residents’ own image of Eurajoki, 
satisfaction with the area as a place to live and expectations for the future in the area, 
Cronbach’s alpha 0.922). As such, the nuclear industry (or at least its currently present 
industry actors) is seen as contributing to or being part of the community’s well-being. 
This is consistent with the industry awareness approach’s notion of cultural integration, 
or what NEA describes as a ‘sustainable relationship’ or ‘integrative local partnership’. 
The NEA report (2007, pp.9–10) refers to “added cultural and amenity value to the local 
community and beyond”, “direct gains in quality of life” and how “making a facility into 
an important, positive part of its community may be vital for making sure that the facility 
is understood”. 

One must also note that understanding for final disposal seems to be more 
pronounced among certain social groups, even if such correlations are not overly strong. 
The same social divisions in risk perceptions among the residents of Eurajoki were 
reported in the 1990s (Litmanen, 1999). The data indicates that a tension or even  
a contradiction exists between men’s and women’s attitudes. This does not, however, 
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alter the fact that economic considerations are not as closely related to the acceptance of 
final disposal as community well-being; this finding remains true for both genders.14 
Rather, for example, women’s perceptions of benefits contributing to the well-being of 
community are less favourable than men’s. As noted in Section 5, Sjöberg (2009, 
pp.544–545) has argued that women tend to be more precautious in their attitudes than 
men in relation to risk. The phenomenon of gendered nuclear waste attitudes is clearly 
evident in the municipality of Eurajoki. 

In addition, there is also disparity of opinion between economically well-off and  
less prosperous residents. The ‘white male’ effect (Finucane et al., 2009, p.83; 
Greenberg, 2009) revealed in our data implies that prosperous people have a more 
positive attitude towards the siting of spent nuclear fuel, the idea of expanding the 
repository for the new needs of TVO and Fortum (and to some degree for the needs  
of other domestic players), and even towards the suggestion of importing spent nuclear 
fuel. Correlations between economic considerations and acceptance of final disposal  
are indeed stronger among those earning more; nevertheless, in the cases of disposal of 
(St2) and expansion for (St3) nuclear waste produced by the established actors, the 
correlation with general well-being of the community remains stronger than with purely 
economic concerns.15 Of note is the finding that more affluent people appear to relate 
community well-being more closely to economic factors than other groups. For example, 
among those earning 40,000 euros or more a year, correlation between economic 
development in the area and residents’ own image of Eurajoki is as high as 0.654*** 
(Kendal’s tau-b) while correlation among those earning less than this amount is 0.444*** 
(Kendal’s tau-b). 

8 Conclusions 

In this paper, two different approaches interpreting a nuclear community and its 
acceptance of the nuclear industry’s local activities were introduced. Applying these two 
different conceptual frameworks to an analysis of survey results yielded interesting 
findings. It appears that while economic and employment considerations are closely 
connected to community acceptance of nuclear industry, the straightforward application 
of the predominant nuclear oases approach may be incomplete in key respects.  
NEA (2007) raises the concept of well-being: quality of life, and added cultural and 
amenity value. Indeed, in the case of Eurajoki and its surrounds, acceptance or 
understanding of the nuclear industry’s aspirations appears to be more closely related  
to well-being than purely economic considerations. This said, the industry awareness 
claim that acceptance does not depend, or does not primarily depend, on economic 
considerations (NEA, 2007, pp.41–42) is far from proven, as community well-being 
indicators are closely related to economic factors. 

We acknowledge that focusing on cultural issues over economic factors may  
be perceived as an attempt to diminish the politically sensitive aspect of dependency,  
and to adopt a critical stance on the nuclear oases approach. However, we also argue  
that concentrating on strictly economical necessities and dependency is insufficient  
in scope; a more holistic approach is required. Following this, our analysis provides an 
investigation of the presumptions behind the nuclear oases and industry awareness 
hypotheses, offering scope for future study of nuclear communities. Additionally,  
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the ‘white male effect’ and its relationship to social acceptance is an area requiring 
further investigation. 
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Notes 
1Blowers (1999) describes this as “culture of fatalism, defensiveness and acquiescence” brought by 
dependence and powerlessness. 

2In 2008, Eurajoki had about 5900 inhabitants. The size of the municipality is 459 km². 
3The Olkiluoto site is located approximately 15 km away (straight line) from the municipal centre 
of Eurajoki. The centres of the neighbouring municipalities are located from approximately 15–35 
km away (straight line) from the site. 

4TVO and Fortum were the operators of the existing four NPP units in 2008. 
5The newcomer Fennovoima, which was granted a Decision-in-Principle for an NPP unit in July 
2010 (Kari et al., 2010), was already established at the time of conducting the survey in June 2008. 
However, the name of the company was not brought up in the questionnaire. 

6In the case of gender, there is correlation, but only statistically significant correlation (Sex and St2 
only 0.192** (p = 0.002); see Table 8. 

7Liberal conservative political party. The second largest party in the Finnish parliament at the time 
of the survey. 

8Traditional Christian-democratic conservative party. The sixth largest party in the Finnish 
parliament at the time of the survey. 

9Environmentalist party. The fifth largest party in the Finnish parliament at the time of the survey. 
10It should also be noted that the local council’s approval of the repository in 2000 was already for 

a larger disposal capacity (6500 tU) than the capacity (4000 tU) approved by the government later 
in the same year. The additional disposal capacity of 2500 tU was approved by the government,  
in connection with approval of construction of the OL-3 nuclear power plant unit, in 2002. 

11The statements concerned spent nuclear fuel, which would be produced by the OL-4 nuclear 
power plant unit planned by TVO and Loviisa-3 nuclear power plant unit planned by the power 
company Fortum. Fortum’s unit was rejected by the government in May 2010, and the expansion 
application by Posiva regarding spent nuclear fuel of that unit alongside it. 

12Fennovoima is a Finnish company, however 34% of it is owned by E.ON. 
13In the Korean case, economic benefit covered locally perceived image, property value, 

employment change, cultural, educational and medical facility change and income change (Chung 
and Kim, 2009, p.12). 

14For example, highest correlation between Statement 2 and the questions connected here to 
community’s well-being was 0.483 among men and 0.412 among women, whereas, highest 
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correlation between St2 and the questions connected here to economic considerations was 0.356 
among men and 0.248 among women. 

15For example, the highest correlation between Statement 2 and the questions connected here to 
economic considerations was 0.535 among those earning 40,000 € or more and 0.236 among 
those earning less, whereas, the highest correlation between St2 and the questions connected here 
to community’s well-being was 0.616 among those earning 40,000 € or more and 0.403 among 
those earning less. 


