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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimustehtävä

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA)
eräs osa-alue on sosiaalisten vaikutusten arviointi. Tässä selvityksessä tarkastellaan
loppusijoitushankkeen sosiaalisia vaikutuksia laadullisin menetelmin, pääasiallisena
tutkimusaineistona neljässä vaihtoehtoisessa loppusijoituskunnassa tehdyt teemahaastatte-
lut. Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa sosiaalisten vaikutusten arviointia varten
seuraavista teemoista:
- asukkaiden ja eri intressiryhmien subjektiiviset näkemykset hankkeen vaikutuksista,
niiden todennäköisyydestä ja merkittävyydestä sekä näitä seikkoja koskevat ristiriidat;
- käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvät riskikäsitykset ja niiden muotoutu-
minen;
- hankkeen suhde paikkakunnan luonteeseen sekä asukkaiden viihtyvyyteen;
- tietoa jatkotutkimuksen pohjaksi.

Käsillä oleva raportti on siten yksi loppusijoitushankkeen sosiaalisten vaikutusten arvoin-
tia tehtävistä selvityksistä, päätarkoituksenaan laadullisten tutkimusaineistojen sekä lisäksi
sosiologisen riskejä ja paikallisyhteisöjä koskevan teoreettisen tiedon hyödyntäminen.
Selvitys on toteutettu loppusijoitushankkeen YVA-prosessin arviointiohjelman valmistu-
miseen mennessä, ja sen pohjana olevat tiedot perustuvat tilanteeseen helmikuussa 1998.

Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) kuuluu osana lakisääteiseen ympäristövaikutusten
arviointiprosessiin. Laissa ympäristövaikutusten arvioinnista todetaan, että ympäristövai-
kutuksiin kuuluvat mm. hankkeen tai toiminnan vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloi-
hin ja viihtyvyyteen.

Sosiaaliset vaikutukset voidaan määritellä tarkoittamaan ihmisiin, yhteisöön ja yhteiskun-
taan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten elämäntavoissa,
hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa. Muutokset voivat olla positiivisia tai
negatiivisia. Sosiaalisten vaikutusten selvittämisessä hyödynnetään eri yhteiskuntatietei-
den tietoperustaa (mm. sosiologia, taloustieteet, politiikan tutkimus, kulttuuria tutkivat
tieteet).

Käytetyn ydinpolttoaineen (ns. ydinjätteen) loppusijoitushankkeessa sosiaalisia vaikutuk-
sia tarkastellaan neljässä eri kunnassa, jotka ovat vaihtoehtoina loppusijoituspaikaksi
(Eurajoki, Kuhmo, Loviisa ja Äänekoski). Arvioinnin tavoitteena on paitsi löytää olennai-
set hankkeen vaikutukset sijoituspaikasta riippumatta, myös tarkastella mahdollisia
kuntien välisiä eroja eri vaikutusten suhteen.



1.2 Sosiaalisten vaikutusten arvioinnista

Sosiaalisten vaikutusten käsitettä voidaan määritellä useilla eri tavoilla. Teemaa voi
lähestyä ympäristöpoliittisessa keskustelussa yleisen kestävän kehityksen käsitteen avulla.
Kestävän kehityksen ulottuvuudet voidaan jaotella 1) ekologiseen, 2) sosiaaliseen sekä 3)
taloudelliseen kestävyyteen. Sosiaalisten vaikutusten selvittämisessä on kyse ympäristöä
muuttavan hankkeen sosiaalisesta kestävyydestä: mitä muutoksia hanke aiheuttaa siinä
yhteisössä tai sillä alueella, johon se sijoittuu, ja mitä edellytyksiä tai ehtoja yhteisö
hankkeelle asettaa.

Sosiaalisten vaikutusten ohella on usein puhuttu sosioekonomisista vaikutuksista. Tällä
termillä tarkoitetaan pääasiassa taloudellisia (aluetalouteen, yhdyskuntatalouteen tai esim.
kuntaorganisaation talouteen kohdistuvia) tai väestöllisiä vaikutuksia, jotka puolestaan
johtuvat eri toimintojen tai yhdyskuntarakenteen muutoksista sekä elinkeinoelämän ja
palvelujen edellytysten muutoksista. SVA:ta koskevassa suomalaisessa tutkimuksessa on
havaittu, että arviointiin ollaan enenevässä määrin sisällyttämässä - aikaisempien so-
sioekonomisten, väestöllisten ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvien vaikutusten lisäksi -
sosiokulttuurisia ja -psykologisia tekijöitä. Toinen SVA:n nykyinen kehityssuunta on
siirtyminen pelkän kvantitatiivisen tiedon keräämisestä myös laadullisten tutkimus-
menetelmien käyttöön. Eräs arvioinnissa huomioonotettava seikka on lisäksi vaikutusten
jakautuminen. Vaikutuksia ei siten esitetä vain yhteisöön kohdistuvina kokonaishyötyinä
tai -haittoina, vaan mahdollisuuksien mukaan tarkastellaan niiden väestöryhmittäistä,
alueellista tms. kohdentumista. (Juslen 1995; Sairinen 1992.)

Tässä selvityksessä käytettäessä termiä "sosiaaliset vaikutukset" painopiste on sellaisissa
ihmisten tai yhteisöjen elinoloihin ja toimintaan kohdistuvissa muutoksissa kuten elämän-
laatu, elämäntapa, elinympäristö ja sen kokeminen sekä hyvinvointi. Nämä muutokset
voivat johtua joko sosioekonomisista tekijöistä tai sosiokulttuurisista tekijöistä. SVA:ssa
vaikutuksia tarkastellaan siis asukkaiden tai kansalaisten näkökulmasta.

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin ulkopuolelle rajataan usein suoraan luonnonympäris-
töön, rakennettuun ympäristöön ja talouteen kohdistuvat vaikutukset. Kuitenkin näilläkin
vaikutuksilla on sosiaalinen ulottuvuutensa (esim. miten asukkaat kokevat maiseman
muutokset tai taloudelliset vaikutukset). Tässä sosiaaliset vaikutukset on määritelty niin,
että SVA:n rooli ympäristövaikutusten arvioinnissa on paitsi tuottaa itsessään tietoa
elämänlaatuun yms. liittyvistä tekijöistä, myös tarkastella muiden vaikutusryhmien
sosiaalista ulottuvuutta.

Sosiaalisten vaikutusten määrittelyssä hyvinvoinnin käsite on keskeinen. Sosiaalisten
vaikutusten arvioinnissa hyvinvoinnin käsitettä on pyritty laajentamaan sen taloustieteelli-
sestä merkityksestä. (Sairinen 1992.) Yhteiskuntatieteellisen hyvinvointitutkimuksen
perusteella voidaan erotella hyvinvoinnin eri osatekijöitä esim. seuraavasti (Allardtin
(1976) pohjalta, ref. Juslen 1993):



HYVINVOINNIN
OSATEKIJÄT

Elintaso

Elämänlaatu

Hyvinvointi
- objektiivinen

Aineellisiin ja persoonatto-
miin resursseihin perustuva
tarpeentyydytys
(tulot, asumistaso, työllisyys,
koulutus, terveydentila, tur-
vallisuus jne.)

Ihmisten välisiin, ihmisen ja
yhteiskunnan sekä ihmisen ja
luonnon suhteisiin perustuva
tarpeentyydytys
(yhteisyys, vuorovaikutus,
paikallisidentiteetti, luon-
tosuhde jne.)

Onnellisuus
- subjektiivinen, koettu

Subjektiiviset kokemukset
siitä, millaisia materiaaliset ja
ulkoiset olosuhteet yksilön
ympärillä ovat

Subjektiiviset kokemukset
ihmissuhteista, suhteesta
luontoon tai yhteiskuntaan:
esimerkiksi kuinka tyytyväi-
seksi ihminen itsensä tuntee

Kaaviossa hyvinvoinnin osatekijöitä on jaoteltu subjektiivisiin ja objektiivisiin.
Subjektiivisten tekijöiden huomioonottaminen sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa on
tutkimuksessa havaittu tärkeäksi (Juslen 1993). Analyyttinen jako subjektiivisiin ja
objektiivisiin vaikutuksiin on tässä esitetty käsitteiden selkeän kuvauksen vuoksi, mutta
käytännössä subjektiivista ja objektiivista ihmisten sosiaalisen todellisuuden ulottuvuutta
on vaikea erottaa yhtä selkeästi. Sosiaaliset vaikutukset aktualisoituvat ihmisten elämässä,
ja ovat siten tietyssä mielessä aina kokemuksellisia tai subjektiivisia. Vaikutusten aikaan-
saajana voivat sen sijaan olla joko objektiiviset muutokset tai subjektiiviset kokemukset.

Loppusijoitushankkeen sosiaalisten vaikutusten tarkastelun lähtökohtana on tässä selvityk-
sessä ollut se, että vaikutuksia tarkastellaan kussakin vaihtoehtoisessa kunnassa laajasti
koko paikkakuntaa koskien eikä esimerkiksi ainoastaan loppusijoituslaitoksen lähialueilla.
Tältä osin selvitys lähenee luonteeltaan strategisen tason vaikutustarkastelua, vaikka
kyseessä varsinaisesti onkin hankekohtainen ympäristövaikutusten arviointi.

Hankkeen toteutuksen pitkä aikaväli on jätetty tässä tarkastelussa epävarmuustekijäksi,
jota on vaikeaa ottaa sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa huomioon. Selvitys perustuu
näkemykseen, jonka mukaan tarkan tieteellisen tiedon hankkiminen tulevaisuudessa
pitkällä aikavälillä tapahtuvista sosiaalisista prosesseista on useimmiten mahdotonta.
Vaikutusten arviointia varten tehtävät yhteiskuntatieteelliset selvitykset ja tutkimukset on
yleensä mahdollista toteuttaa ainoastaan poikkileikkauksena eli nimenomaan tutkimusai-
kaa kuvaavina. Niitä voidaan kuitenkin pitää siinä merkityksessään pätevinä tietolähteinä,
joihin vaikutusten arviointi voidaan perustaa.



1.3 Tutkimusaineistot ja -menetelmät

1.3.1 Käytetyt menetelmät ja aineistot

Tutkimuksessa on käytetty erityyppisiä aineistoja, joista keskeisimmän muodostavat
neljässä kohdekunnassa ja niiden lähialueilla tehdyt 49 teemahaastattelua. Haastattelujen
lisäksi kirjallisina aineistoina ovat olleet hanketta koskeva lehtikirjoittelu, kuntien
suunnittelu- ja päätöksentekoasiakirjat sekä aikaisempi ydinjätteiden loppusijoitusta
käsittelevä yhteiskuntatieteellinen tutkimus.

Mahdollisten sosiaalisten vaikutusten kartoittamista varten tutustuttiin aluksi lehtikirjoitte-
luun ja muuhun valmiiseen materiaaliin. SVA:ta käsittelevässä kirjallisuudessa on esitetty
erilaisia vaikutusluetteloitaja -matriiseja, joihin on pyritty sisällyttämään mahdollisimman
kattavasti erilaiset mahdolliset sosiaalisten vaikutusten tyypit (ks. Sairinen 1992 ja SVA-
opas... 1995). Valmiiden vaikutusmatriisien pohjalta muodostettiin alustava vaikutus-
luettelo (liite 1).

Vaikutusluetteloa käytettiin teemahaastattelujen kysymysrungon pohjana. Kohdekunnissa
ja lähialueilla yhteensä 49 teemahaastattelua. Haastatteluja tehtiin Eurajoella 11, Kuhmos-
sa 13, Loviisassa 12 ja Äänekoskella 13. Haastattelut kohdistuivat mahdollisen loppusijoi-
tuslaitoksen lähialueilla asuviin kuntalaisiin, viranomaisiin kunnan eri sektoreilla, sosiaali-
, nuoriso- ja opetustyötä tekeviin, paikalliseen elinkeinoelämään, ammatillisiin yms.
järjestöihin sekä ympäristö- ja kansalaisliikkeisiin.

Haastattelujen tarkoituksena oli kerätä taustatietoja kohdekunnista sekä eri tahojen
näkemyksiä hankkeen vaikutuksista, niiden merkittävyydestä ja todennäköisyydestä. Niillä
kerättiin sekä ns. objektiivista että subjektiivista vaikutustietoa. Tutkimusotetta voi kuvata
etupäässä laadullisia menetelmiä käyttäväksi tapaustutkimukseksi, jossa kukin kunta
muodostaa oman tapaustutkimuksen kohteen.

Haastatteluilla kerättiin tietoa kaikista ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavista
ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista. Kuitenkin eri vaikutusryhmistä saadaan niiden avulla
erityyppistä tietoa. Taloudellisista sekä fyysiseen ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista
haastattelut antavat tietoa siitä, mikä on kuntalaisten oma näkemys asiasta; täten haastatte-
lut täydentävät näitä vaikutusryhmiä koskevia varsinaisia YVA-selvityksiä paikallisella
kokemustiedolla.

Ihmisten riskikäsityksiä ja pelkoja, viihtyvyyttä, paikkakunnan luonnetta ja muita vastaa-
via seikkoja koskien haastattelut toimivat itsessään tutkimusmateriaalina, ja näiltä osin
niiden tulkitsemiseen on myös käytetty aihetta koskevaa teoreettista tutkimusta. Koska
kyseessä on kuitenkin käytännön kysymyksenasetteluista lähtevä selvitys eikä sosiologi-
nen perustutkimus, teoriataustan läpikäynti on jätetty raportissa vähäisemmälle huomiolle.



Haastateltavien valinnan perusteena oli kattaa kussakin kunnassa keskeisimmät väestö-
ryhmät, intressiryhmät ja asiantuntijat hankkeeseen liittyen. Tutkimuksen käytännön
toteutus käynnistyi ottamalla yhteyttä paikallisiin yhteyshenkilöihin. Alkuvaiheen yhteys-
henkilöinä toimivat kussakin kunnassa hankkeen toteuttajan paikallinen edustaja sekä
hankkeen tunteva kunnan viranomainen ja/tai kansalaisliikkeen edustaja. Näiden tahojen
antamien tietojen sekä lehtikirjoittelun ja muun kuntia koskevan informaation perusteella
muodostettiin alustava haastateltavien luettelo. Tutkimusprosessin kuluessa sovellettiin
myös ns. lumipallomenetelmää, eli kysyttiin haastateltavilta, keitä muita pitäisi haastatella.

Haastattelut suoritettiin aikavälillä 26.5. - 18.6. sekä 11.9. - 10.10.1997. Haastattelun kesto
oli yleensä 1 - 1 xh tuntia (minimi oli alle Vi tuntia, pisin taas 2 Vi tuntia). Haastattelijana
toimi tutkimuksen tekijä yksin. Haastattelut tehtiin haastateltavan työpaikalla, yhdistyksen
tms. tiloissa, haastateltavan kotona, kahvilassa tai jossakin muussa julkisessa tilassa,
kuitenkin aina niin että ulkopuoliset eivät voineet kuulla keskustelua haastateltavan sitä
haluamatta. Neljä haastattelua tehtiin puhelimitse.

Kaikille haastateltaville lähetettiin puhelimitse tapahtuneen yhteydenoton jälkeen ennen
haastattelua kirje, jossa varmistettiin sovittu haastattelu (ks. liite 2), sekä kerrottiin
sosiaalisten vaikutusten arvioinnista ja esiteltiin lyhyesti perustiedot hankkeen teknisestä
toteutuksesta, vaiheista ja vaihtoehdoista. Itse haastattelut nauhoitettiin, paitsi muutamassa
tapauksessa, joissa haastateltava ei sitä halunnut, ja nauhoitukset purettiin kirjalliseen
muotoon analyysiä varten. Nauhoittamattomista haastatteluista tehtiin lyhyet muistiin-
panot, jotka kirjoitettiin myöhemmin puhtaaksi. Nauhat ja kirjallinen haastatteluaineisto
säilyvät ainoastaan tutkimuksen tekijän käytössä.

Haastateltaville kerrottiin, että haastattelut ovat luottamuksellisia. Henkilöllisyyden
suojaamiseksi tässä raportissa ei ole esitetty luetteloa haastateltavien nimistä tai heidän
edustamistaan ryhmistä. Luottamuksellisuutta pyrittiin myös korostamaan siten, että
haastateltaville painotettiin tutkimuksen tekijän riippumattomuutta tutkimuksen tilaajasta.
Käytännössä haastattelutilanteet muodostuivat, joitakin poikkeuksia lukuunottamatta,
luottamuksellisiksi ja vapaamuotoisiksi keskusteluiksi, joissa ainakin tutkijan arvion
mukaan haastateltavat kertoivat näkemyksiään suhteellisen avoimesti.

Haastattelut olivat luonteeltaan puolistrukturoituja teemahaastatteluja, joissa käytiin
väljästi haastattelurunkoa noudattaen läpi keskeiset tutkittavat teemat. Haastattelurunko
muodostettiin edellä mainitun vaikutusluettelon sekä hanketta koskevien tietojen ja
valmiin empiirisen materiaalin pohjalta. Julkisessa keskustelussa ovat esiintyneet teemat
hankkeen taloudellisista vaikutuksista, terveys- ja turvallisuushuolista, viihtyvyydestä,
imagokysymyksistä sekä hankkeen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessista. Kansalaisten
huolia ydinjätteitä koskien sekä loppusijoituksen mahdollisia sosiaalisia vaikutuksia on
lisäksi eritelty laajasti tutkimuskirjallisuudessa (esim. Litmanen 1996b) sekä yhteysvi-
ranomaisen toimesta tehdyssä selvityksessä (Harmaajärvi et ai 1997, 18 - 22).

Teemahaastattelun runko vaihteli sen mukaan, oliko kyseessä
1) informanttihaastattelu, jonka päätarkoituksena oli hankkia kuntaa ja/tai ydinjäte-
kysymyksen historiaa koskevia taustatietoja,
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2) intressiryhmähaastattelu, jonka tavoitteena oli kartoittaa tietyn intressitahon kantoja ja
näkemyksiä hankkeeseen liittyen, vai
3) asukashaastattelu, jonka tavoitteena oli kartoittaa asukkaiden ja asukasryhmien näke-
myksiä.

Käytännössä nämä haastattelutyypit sekoittuivat. Esimerkiksi viranomaiset puhuivat
välillä asukkaan, välillä asiantuntijan ja välillä kunnan edustajan roolissa. Intressitahojen
edustajat antoivat myös olennaisia taustatietoja kunnasta ja hankkeesta. Useat intressitaho-
jen edustajat halusivat toisaalta puhua yksityishenkilönä eivätkä oman taustaryhmänsä
edustajana, tai erottivat puheessaan nämä kaksi roolia.

Intressitahojen ja asiantuntijoiden haastattelujen kulku oli yleensä seuraava:
- taustatietoja haastateltavan sektorista/ alasta/ taustaryhmästä kunnassa (esim. maatalous,
nuorisotoimi, yrityssektori jne.);
- näkemykset loppusijoituksen vaikutuksista kyseiseen sektoriin/ alaan (vaikuttaisiko ja
miten);
- näkemykset loppusijoituksen muista vaikutuksista (läpikäynti vaikutuslistan mukaisesti)
ja arvio siitä, mitkä vaikutukset ovat todennäköisimpiä ja merkittävimpiä;
- miten merkittävä hanke ylipäänsä on kunnassa, miten liittyy paikkakunnan kehitykseen,
mitä jos hanketta ei tule paikkakunnalle;
- näkemykset hankkeen eri vaihtoehdoista.

Asukashaastattelujen teemaninko on esitetty liitteessä 3.

Varsinaisten teemahaastattelujen lisäksi tietoa hankittiin myös havainnoimalla kohdekun-
nissa, keskustelemalla aiheesta paikkakunnalla sekä puhelimitse kuntien viranomaisilta.
Tietoja vaikutuksista on saatu myös vuorovaikutusmuotojen kautta, eli hankkeen toteutta-
jan järjestämistä pienryhmätilaisuuksista, yleisötilaisuuksista ja keskustelutyöryhmistä
tuotetusta valmiista materiaalista. Näitä aineistoja ei kuitenkaan ole systemaattisesti
analysoitu tässä selvityksessä. Selvitystä on viety eteenpäin kenttätyönä, jossa on pyritty
hyödyntämään kaikkea saatavilla olevaa materiaalia kokonaiskäsityksen muodostamisessa
(ks. Raivola & Kamppinen 1994).

1.3.2 Edustavuus

Teemahaastatteluaineiston edustavuutta voidaan arvioida joko loppusijoitushankkeen
sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tavoitteiden kannalta tai laadulliseen sosiaalitutkimuk-
seen sovellettavin tieteellisin arviointiperustein. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa
tavoitteena on ottaa huomioon vaikutusten kohteena olevien ihmisten ja ihmisryhmien (eri
väestöryhmät, intressiryhmät, käyttäjäryhmät, asuinalueet) näkökulmat hankkeeseen,
kysymällä asiaa vaikutusten kohteilta itseltään ja/tai arvioimalla sitä muiden käytettävissä
olevien tietojen perusteella.
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Tämän tavoitteen suhteen teemahaastatteluaineisto edustaa suhteellisen hyvin keskeisim-
piä keskusteluosapuolia, mutta kaikkia mahdollisia väestö- ja intressiryhmiä sen avulla ei
ole katettu; tämä ei tosin olisi mahdollistakaan pelkästään 1 0 - 1 5 haastattelun avulla
kuntaa kohti. Ympäristövaikutusten arviointiprosessin yhteydessä saadaan tietoa eri
ryhmien näkemyksistä myös esimerkiksi vuorovaikutusjärjestelyjen ja arviointiohjelmasta
annettavien lausuntojen kautta, ja lähtökohtana olikin, että myös näitä lähteitä käytetään
hyväksi lopullisessa sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa.

Taustaoletuksena haastateltavien valinnassa on ollut se, että loppusijoituksen mahdolliset
sosiaaliset vaikutukset kohdistuvat koko kuntaan tai laajemmalle alueelle, eivätkä ainoas-
taan loppusijoituslaitoksen lähialueille. Tämän vuoksi ei ole pyritty kattavasti haastattele-
maan esim. kaikkia lähialueiden asukkaita tai kaikkia lähistön asukasyhdistyksiä ja
kyläyhdistyksiä. Alueellista edustavuutta on kuitenkin haettu siten, että jokaisessa kunnas-
sa on haastateltu ainakin yhtä mahdollisen loppusijoituspaikan lähistöllä tai suunnalla
asuvaa. Kuhmoa lukuunottamatta kaikilla paikkakunnilla on myös haastateltu vähintään
yhtä jonkin naapurikunnan asukasta tai edustajaa. Haastatteluja suunniteltaessa lähtökohta-
na oli myös se, että arviointiin sisällytetään myöhemmässä vaiheessa kuntalaisia tilastolli-
sesti edustava asukaskysely, jonka avulla saadaan tietoa kaikkien asukkaiden näkemyksis-
tä sekä näkemysten jakautumisesta alueittain ja väestöryhmittäin.

Haastatteluilla ei pyritty selvittämään eikä voitaisikaan selvittää loppusijoituksen kanna-
tuksen ja vastustuksen määrällistä jakautumista kohdekunnissa, mutta sen sijaan kannatta-
jien ja vastustajien argumentointi oman näkökantansa puolesta sisältää olennaista vaiku-
tu stietoa. Haastateltaviksi pyrittiin tämän vuoksi saamaan sekä hanketta kannattavia että
sitä vastustavia henkilöitä.

Haastatteluaineistoa voidaan myös tarkastella yleisten laadulliselle aineistolle asetettavien
tieteellisten vaatimusten mukaan. Laadullisen tutkimusotteen periaatteena voidaan pitää
muun muassa sitä, että aineistoa tarkastellaan esimerkkinä tai näytteenä tutkittavasta
ilmiöstä. Laadullisin menetelmin voidaan kuvata, ymmärtää ja selittää tutkimuskohdetta
syvällisemmin kuin määrällisten eli kvantitatiivisten menetelmien avulla. Tarkoituksena
laadullisessa tutkimuksessa ei ole hakea suurta tutkimusyksiköiden joukkoa, jossa tutkitta-
via asioita selitettäisiin tilastollisesti. Aineiston edustavuutta tai yleistettävyyttä ei laadulli-
sessa tutkimuksessa tarkastella määrällisesti, vaan edustavuus on sisällöllistä. Tärkeintä on
paikallinen selittäminen: tutkimustulosten tulee päteä loogisesti ja koherentisti itse
tutkimusaineistoon, ja lisäksi tuloksia voidaan tarkastella tavalla tai toisella esimerkkinä
jostain laajemmasta kokonaisuudesta. (Alasuutari 1994.) Laadullisen aineiston yleistettä-
vyys ei siten liity siihen, miten laajalle levinneitä ja yleisiä löydetyt tutkimustulokset ovat,
vaan siihen, että ne ovat perustellusti mahdollisia myös aineiston ulkopuolella (Peräkylä
1995, ref. Hautakangas 1997, 37).

Teemahaastatteluaineiston sisällöllinen edustavuus perustuu siihen, että haastateltavat
valottavat tutkittavaa kokonaisuutta eri puolilta, ja näiden eri näkemysten kautta rakentuu
mahdollisimman kattava ja monipuolinen kuva asiasta. Aineiston riittävä määrä riippuu
niin sanotusta saturaatio- eli kyllääntymispisteestä: aineistoa on kerätty tarpeeksi, kun
esiin ei enää nouse sellaisia uusia asioita, jotka olennaisesti syventäisivät aineistoa
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(Hautakangas 1997, 41). Tehdyissä teemahaastatteluissa saavutettiin aineiston saturaa-
tiopiste tärkeimpien tutkittavien teemojen osalta melko hyvin, sillä samat argumentaa-
tioperusteet alkoivat selvästi toistua haastateltavien puheessa, kun suurin osa haastatteluis-
ta oli tehty. Osin tähän vaikutti luonnollisesti se, että julkisessa hanketta koskevassa
keskustelussa useat argumentit ovat esiintyneet moneen kertaan. Haastattelujen lukumäärä
valittiin kuitenkin käytettävissä olevien resurssien eikä aineiston kyllääntymisen perusteel-
la.

Vaikka laadullisen aineiston edustavuutta ei ole tarkoitus tarkastella suhteessa mihinkään
perusjoukkoon, sisällöllisen edustavuuden takaamiseksi pyrittiin silti saamaan aineistoon
hajontaa haastateltavan asuinpaikan ja hankkeen hyväksynnän suhteen, kuten edellä on
kuvattu, sekä myös haastateltavan sukupuolen suhteen. Haastattelut olivat yksilöhaastatte-
luja kolmea lukuun ottamatta. Yhdessä intressiryhmähaastattelussa oli mukana kaksi
henkilöä, ja kahdessa asukashaastattelussa haastateltavan puoliso oli tilanteessa läsnä,
mutta osallistui keskusteluun vain vähäisessä määrin. Nämä mukaanluettuna haastatelta-
vista oli naisia 20 ja miehiä 32. Haastateltavien ikää ei suoraan kysytty, mutta ikä vaihteli
suunnilleen välillä 25 - 60 vuotta.

Nuoret ja toisaalta vanhukset siis puuttuvat haastateltavien joukosta, koska haastateltavia
ei valittu iän perusteella; tätä voi pitää myös puutteena. Ns. heikkojen intressien eli
esimerkiksi lasten ja nuorten intressejä pyrittiin kartoittamaan siten, että haastateltavissa
oli mukana lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä (nuoriso-ohjaajat, opettajat). Käytän-
nössä nämä haastateltavat kokivat kuitenkin vaikeana tehtävänä kertoa nuorten, lasten tai
lasten vanhempien näkemyksistä omia kokemuksiaan laajemmin. Nuorten näkemykset on
otettu huomioon tässä raportissa siten, että tulosten yhteydessä on tarkasteltu myös
kohdekuntien lukiolaisille tehtyä aiempaa kyselytutkimusta aiheesta (Lahtinen, jul-
kaisematon).

Eräs haastateltavien näkemyksiin mahdollisesti vaikuttava taustamuuttuja on lisäksi
henkilön sidos paikkakuntaan, eli esimerkiksi se, kuinka kauan on asunut kyseisessä
kunnassa. Tätä asiaa tiedusteltiin haastatteluissa, mutta sitä ei käytetty haastateltavien
valintaperusteena, koska hajontaa tämän taustatekijän suhteen muodostui luonnostaan.

2 LOPPUSUOITUSHANKKEEN VAIHTOEHDOT, TEKNINEN TO-
TEUTUS JA VAIHEET

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltava hanke on Olkiluodon ja Loviisan ydinvoi-
malaitosten käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään. Suomessa alettiin
tehdä ydinjätteiden loppusijoituspaikan valintaan tähtääviä kallioperätutkimuksia 1970-
luvun lopulla. Vuonna 1987 tutkittavien kuntien määrä rajattiin viiteen, ja tuolloin olivat
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jo mukana Eurajoki, Kuhmo sekä Konginkangas, joka myöhemmin yhdistyi Äänekosken
kaupunkiin. Vuonna 1992 yksityiskohtaisiin kallioperätutkimuksiin valittiin nämä kolme
kuntaa, ja vuoden 1997 alusta neljänneksi tutkimuskunnaksi tuli mukaan Loviisa. Lopulli-
nen käytetyn polttoaineen sijoituspaikka on tarkoitus valita vuonna 2000. Ydinenergialain
mukaisesti loppusijoitus edellyttää valtioneuvoston myönteistä periaatepäätöstä. Tämän
päätöksen edellytyksenä on sijaintikunnan hyväksyntä sekä Säteilyturvakeskuksen
myönteinen lausunto. Valtioneuvoston periaatepäätös on sen jälkeen alistettava eduskun-
nalle, joka voi hyväksyä tai hylätä päätöksen.

Hankkeeseen kuuluvat käytetyn polttoaineen kuljetukset loppusijoituspaikalle, kapselointi
ja sijoitus kallioperään. Kapselointi ja kallioperäsijoitus tapahtuvat loppusijoituslaitokses-
sa, jolle on ehdolla neljä vaihtoehtoista sijaintipaikkaa: Eurajoen Olkiluoto, Kuhmon
Romuvaara, Loviisan Hästholmen ja Äänekosken Kivetty. Ns. O-vaihtoehtoa eli hankkeen
toteuttamatta jättämistä ei YVA:ssa tarkastella.

Loppusijoituksen tarkoituksena on eristää voimakkaasti radioaktiivinen käytetty polttoaine
elollisesta luonnosta. Suunnitelman mukaan polttoaine sijoitetaan 300 - 700 metrin
syvyyteen louhittavaan tunneliverkostoon. Käytetyt polttoaineniput kuljetetaan erikoisval-
misteisissa säiliöissä nykyisistä välivarastoista Olkiluodosta ja Loviisasta loppusijoituspai-
kalle, missä ne suljetaan maan pinnalla sijaitsevassa kapselointilaitoksessa metallikapselei-
hin. Maanalaisessa loppusijoitustilassa kapselit sijoitetaan tunnelien lattioihin porattuihin
reikiin. Lopuksi tunnelit täytetään bentoniitti-murskeseoksella ja tunneleihin johtavat
kuilut suljetaan. Tämän jälkeen loppusijoituspaikkaa ei tarvitse vartioida eikä huoltaa.

Loppusijoituslaitos koostuu maanpäällisestä kapselointilaitoksesta laitosalueineen sekä
kallioperään louhittavista loppusijoitustiloista. Maan päällä sijaitsevat myös laitoksen
huoltorakennukset, murskaamo, sulkemiseen tarvittava bentoniitin käsittelylaitos sekä
erilaiset oheistoimintotilat. Laitosalue kattaa noin 40 ha:n maa-alueen. Laitokseen johta-
valle tielle, siellä missä valmista tietä ei ole olemassa, varataan 20 m leveä kaista. Ener-
giahuolto järjestetään voimalinjasta, jonka johtoaukeaman vaatima leveys on 30 m.
Polttoaineen kuljetuksessa loppusijoituspaikkakunnalle ovat vaihtoehtoina maantie-,
rautatie- ja merikuljetus sekä muutamat edellämainittuja kuljetustapoja yhdistelemällä
muodostetut reitit.

Loppusijoitushankkeeseen kuuluvat seuraavat vaiheet, joiden vaikutuksia YVA:ssaja sen
myötä sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan:

1) Tutkimuskuilun rakentaminen ja täydentävät paikkatutkimukset v. 2000 - 2010.
Tutkimuskuilun rakentaminen kestää noin neljä vuotta. Valmistumisen jälkeen kallion
tutkimista jatketaan kuilusta käsin.
2) Loppusijoitusluolaston, kapselointilaitoksen sekä niihin liittyvien teiden ja voimalinjo-
jen rakentaminen v. 2010 - 2020. Maanalaisten loppusijoitustilojen rakentaminen kestää
noin kuusi vuotta ja kapselointilaitoksen noin neljä vuotta.
3) Loppusijoituslaitoksen käyttö ja kuljetukset v. 2020 - n. 2040-. Mikäli Loviisan ja
Olkiluodon voimalaitosten käyttö päättyisi vuoden 2020 tienoilla, loppusijoitus vaatisi
noin 20 vuotta. Mikäli voimalaitosten käyttöikää pidennettäisiin olennaisesti, myös
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loppusijoitusvaihe pitenisi vastaavasti.
4) Loppusijoituslaitoksen sulkeminen n. v. 2050 tienoilla. Toiminta lopetetaan purkamalla
kapselointilaitoksesta radioaktiivinen aines ja viemällä se loppusijoitustilaan, joka sulje-
taan. Sulkemisvaihe kestää muutamia vuosia.
5) Sulkemisen jälkeinen aika noin vuodesta 2050 eteenpäin.

3 YDINJÄTTEET SOSIAALISENA ILMIÖNÄ

Edellä luvussa 1.2 on esitelty SVA:ta koskevan teorian avulla tässä selvityksessä sovellet-
tavaa näkemystä sosiaalisten vaikutusten arvioinnista. Tässä luvussa puolestaan esitellään
sitä yhteiskuntatieteellistä teoriataustaa, jota on käytetty teemahaastattelujen tulkinnassa,
liittyen erityisesti asukkaiden riskikäsityksiin sekä paikallisyhteisön luonteeseen. Keskei-
sinä teoreettisina lähtökohtina esitellään lyhyesti sosiologista ja psykologista riskejä kos-
kevaa tutkimusta sekä paikallisuuden käsitettä koskevia teorioita.

3.1 Ydinvoimateknologiaan liitetyt riskiarviot

Loppusijoitushankkeen luonnetta osana ydinvoimateknologiaa voidaan pitää perusteena
sille, että hankkeen vaikutuksista puhuttaessa korostuvat sosiokulttuuriset tekijät enemmän
kuin muiden vastaavansuuruisten energiantuotanto- ja teollisuuslaitosten tai raken-
nushankkeiden ympäristövaikutuksissa. Ydinvoimalaitokset ja yleensä radioaktiivisuuteen
liittyvät asiat koetaan usein yleisön keskuudessa voimakkaan negatiivisesti värittyneinä.
Ydinjätteiden käsittelylaitokset, matala- ja keskiaktiivisen jätteen varastot, käytetyn
polttoaineen välivarastot ja eritoten loppusijoituspaikat ovatkin tutkimusten mukaan
herättäneet voimakasta paikallista vastustusta lähes kaikissa ydinvoimavaltioissa (Litma-
nen 1996a, 18). Loppusijoitukseen liittyviin asenteisiin vaikuttavat eritoten huolet hank-
keen turvallisuudesta: terveys- ja turvallisuushuolet on havaittu kaikkein merkittävimmäk-
si tekijäksi ihmisten arvioissa ydinjätelaitoksista (Väri et ai 1991; ref. Litmanen 1996b,
159).

Ydinjätteiden loppusijoitus, kuten ydinvoiman käyttö yleensäkin, on luonteeltaan tyypilli-
nen korkean teknologian hanke, jossa kansalaisten ja asiantuntijoiden riskikäsitykset usein
poikkeavat toisistaan. Riskikäsitysten ja turvallisuushuolien taustalta voidaan löytää
monia selittäviä tekijöitä.

Ympäristöpolitiikkaa koskevassa kirjallisuudessa on erotettu eri selitysmalleja ympäristöä
koskeville ristiriidoille. Näkemyserot voivat koskea kolmea eri aluetta: 1) välittömiä etuja
eli intressejä, 2) arvokannannottoja sekä 3) todellisuutta koskevia näkemyksiä eli tietoa.
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Lisäksi ristiriitojen taustalla voivat olla eriävät käsitykset siitä, mitä ristiriitojen tyyppiä
kiista itse asiassa koskee: esimerkiksi kun joku argumentoi eduilla, joku toinen puhuu
arvoista, tai kun yksi osapuoli argumentoi arvoperusteilla, toinen vetoaa parempaan
tietoonsa. (Peuhkuri 1995, 12; Sairinen 1994, 26 - 28.)

Intressiristiriidan tapauksessa toiset hyötyvät ja toiset kärsivät; konfliktissa on siis kyse
kilpailevista eduista, ja ratkaisuissa voidaan erottaa voittajat ja häviäjät. Puolustettavat
intressit voivat olla esimerkiksi taloudellisia, kulttuurisia, sosiaalisia, poliittisia tai
esteettisiä. Konkreettisia eturistiriitojen lähteitä ovat esimerkiksi eri elinkeinojen tai
ammattiryhmien kokemat haitat ja hyödyt. (Peuhkuri 1995, 12; Sairinen 1994, 26 - 28.)

Arvoja koskevat ristiriidat voivat liittyä esimerkiksi käsityksiin hyvinvoinnista ja sen
saavuttamisen keinoista, haluttusta yhteiskunnan tai yhteisön kehityssuunnasta, luonnon
ja ihmisen suhteesta tai oikeudenmukaisuudesta. Yhteistä arvoperustaa tai jakamatonta
yhteistä etua ei suurissa ympäristöä muuttavissa hankkeissa ole useimmiten löydettävissä,
vaan päätökset joudutaan tekemään arvo-ja eturistiriitojen vallitessa. (Peuhkuri 1995, 12;
Sairinen 1994, 26 - 28.)

Ristiriidat voivat olla myös tiedollisia, ja tästä johtuen tieteestä tulee usein ympäristöristi-
riidoissa kiistelyn väline ja näyttämö. Tiedollisten ristiriitojen takana voivat olla yksilöi-
den tai ryhmien väliset erot tiedon määrässä, jolloin informaation lisääminen ja tehok-
kaampi levittäminen lieventää konflikteja. Tiedollisiin ristiriitoihin liittyy tämän lisäksi
olennaisesti myös asiantuntijoiden ja maallikoiden tiedon suhde ja kysymys maallikoiden
luottamuksesta asiantuntijatietoon. (Peuhkuri 1995, 12; Sairinen 1994, 26 - 28.) Maallikol-
la ei ole samaa tietoa esimerkiksi monimutkaisista teknisistä järjestelmistä kuin asiantunti-
jalla, vaan tieto välittyy maallikolle välikäden eli asiantuntijan kautta. Maallikolle tiedon
varmuuteen vaikuttaa siten olennaisesti se, miten luotettavana tiedon välittäjää eli asian-
tuntijaa pidetään.

Eriävien riskikäsitysten taustalla voivat siis olla sekä etukysymykset, erilaiset arvomaail-
mat että puutteet tai eroavaisuudet teknisessä tietämyksessä. On myös todettu, että
moraalinen arvio toimintavaihtoehdon (esim. loppusijoituksen) sopivuudesta on merkittä-
vä yksilön riskiarvioon vaikuttava tekijä (Sjöberg & Winroth 1986, ref. Raivola &
Kamppinen 1991, 18). Riskien arviointi voi koskea paitsi sitä, miten vakava ja todennäköi-
nen riski on kyseessä, myös sitä, miten hyväksyttävänä riskiä pidetään.

Teknologiaa koskevat riskiarviot voivat olla yksilökohtaisia, mutta voidaan puhua myös
yhteisöllisistä riskitulkinnoista: yhteisö sekä sen arvot ja uskomukset muokkaavat yksilöi-
den käsityksiä riskeistä (Litmanen 1996b, 154). Riskit ovat siis myös kulttuurisia konst-
ruktioita. Eri yhteisöillä tai kulttuureilla on oma tapansa määritellä vaarat ja niiden
hyväksyttävyys. Tästä näkökulmasta tarkastellen kaikki riskimäärittelyt ovat kulttuurisia
(Raivola 1995).

Riskitulkintojen kulttuurisidonnaisuus ei merkitse sitä, etteikö teknisiä riskiennusteita olisi
mahdollista pätevästi esittää, vaan muun muassa sitä, että turvallisuus psykologisena
käsitteenä ja turvallisuus teknisenä ominaisuutena ovat eri asioita. Teknologisten riskien
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ja ympäristöuhkien sosiaalisten seurausten tutkimuksessa onkin havaittu, että uhkat ovat
sosiaalisesti todellisia, ovatpa ne tieteellisesti tosia ja perusteltuja tai eivät. (Lahti 1996,
18.) Epävarmuus tai epätietoisuus riskistä saattaa jopa vaikuttaa yhteisöön ja sen käyttäy-
tymiseen enemmän kuin toteutunut riski tai vaara, koska krooninen epävarmuus koetaan
yleensä suuremmaksi stressin lähteeksi kuin varmat huonot uutiset. Ihmisten ensisijainen
reaktio epävarmuuteen on pyrkimys pienentää sitä, ja jos konkreettisia keinoja tähän ei
ole, epävarmuudesta saatetaan pyrkiä eroon esimerkiksi minäkuvaa tai yhteisön toimintaa
muuttamalla. (Kroll-Smith & Couch 1991, ref. Lahti 1996, 85.)

Ihmisten arvioihin teknologian riskeistä vaikuttavat paitsi edellä mainitut yksilön tiedot,
arvot ja intressit sekä ympärillä oleva yhteisö ja kulttuuri, myös kulloinkin kyseessä
olevan riskin luonne. Tällaisia riskiarviota selittäviä tekijöitä ovat muun muassa seuraavat
(ks. Raivola & Kamppinen 1991, 32 - 33; Raivola & Kamppinen 1994, 18):

- Riskin kohdentuminen sekä haittojen ja hyötyjen jakautuminen: ovatko riskin seurausten
kantajina samat ihmiset, jotka saavat hyödyn riskin ottamisesta? Epäoikeudenmukaisesti
jakautuviin riskeihin reagoidaan muita riskejä voimakkaammin.
- Hallittavuus: onko riskin kohteeksi joutuvalla mahdollisuus vaikuttaa riskinottoon jollain
tavoin? Luotetaanko niihin tahoihin, joiden hallinnassa riski on? Hallitsematon riski
koetaan suuremmaksi, samoin sellainen, joka ei ole helposti vähennettävissä. Hallittavuu-
teen liittyy myös vapaaehtoisuus: altistutaanko riskille omalla suostumuksella? Ei-vapaa-
ehtoiset riskit koetaan suuremmiksi.
- Vaihtoehdot: onko riskille todellisia vaihtoehtoja, vai onko kyseessä välttämätön riskille
altistuminen? Sulkeeko nyt tehty valinta tulevaisuuden vaihtoehtoja? Vältettävissä olevat
riskit koetaan suurempina kuin välttämättömät.
- Aikaväli: ovatko mahdolliset haitat odotettavissa nyt vai tulevaisuudessa? Onko riski
lyhytaikainen vai pitkäaikainen? Viivästyneet seuraukset koetaan suurempana riskinä kuin
välittömät vaikutukset. Ajan myötä lisääntyvään riskiin reagoidaan voimakkaammin kuin
ajan myötä vähenevään. Tuleviin sukupolviin kohdistuvaan suureen riskiin reagoidaan
voimakkaammin.
- Tietoja tuttuus: onko itsellä riittävästi tietoa riskistä? Ovatko asiantuntijat yksimielisiä
asiasta? Onko asiantuntijoilla riskien arviointiin riittäviä havaintotietoja vai onko kyse
teoreettisista malleista? Itselle tuntematon tai uusi riski koetaan suurempana kuin vanha ja
tunnettu riski. Tieteelle tuntematon riski koetaan samoin suurempana.
- Pelottavuus: miten eläviä, vakavia ja pelottavia ovat mielikuvat seurauksista. Kuinka
paha tilanne on mahdollinen? Onko riski helposti kuviteltavissa, onko sitä kohdattu itse
aiemmin? Aistein havaittava riski koetaan vähäisemmäksi kuin aistein havaitsematon.
Pelottava, mahdollisilta seurauksiltaan vakava, laajalle ulottuva ja monia koskettava riski
koetaan suuremmaksi.

Ydinjätteitä koskeviin asenteisiin vaikuttavat paitsi itse loppusijoitukseen, myös yleisem-
min ydinvoimaan ja radioaktiivisuuteen liittyvät riskiarviot. Voimakasta pelkoa radioaktii-
visuutta kohtaan on selitetty mm. seuraavilla tekijöillä: matala todennäköisyys vs. valtavat
seuraukset; riski ei ole vapaaehtoisesti otettu; se on vältettävissä; riskin seuraukset ovat
peruuttamattomia; riski on pitkäaikainen; absoluuttista turvallisuutta ei voida taata; riskin
seuraukset eivät ole selkeästi havaittavissa ja mitattavissa. (Blowers, Lowry & Solomon
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1991, 15- 16.)

Korkean teknologian hankkeiden riskiarvioissa korostuvat erityisesti kysymykset haittojen
hallinnasta, tiedon riittävyydestä ja luottamuksesta. Asiantuntijoihin, hankkeen toteuttajiin
ja viranomaisiin kohdistuva luottamus tai sen puute on olennaisessa osassa ydinvoimatek-
nologiaan kohdistuvia asenteita tarkasteltaessa. Koska ydinvoimaan ja ydinjätteisiin
liittyvien kysymysten hallitseminen vaatii korkeaa tieteellistä ja teknistä asiantuntemusta,
kansalaiset joutuvat luottamaan asiantuntijoihin ja näiden kykyyn arvioida heitä koskevia
turvallisuuskysymyksiä. Koska luottamus näyttelee tärkeää roolia, sen menettäminen voi
myös merkitä voimakkaita muutoksia kansalaisten riskiarvioissa. Tällä tekijällä voidaan
selittää sitä, miksi vaarallisina pidettyjen teknologioiden piirissä tapahtuneet onnettomuu-
det tai häiriöt vaikuttavat usein voimakkaasti ihmisten asenteisiin, vaikka häiriön seurauk-
set eivät olisikaan suuret: onnettomuus toimii yleisölle merkkinä riskien hallintajärjestel-
män epäonnistumisesta. (Raivola 1995, 102; Hautakangas 1997, 33; Raivola & Kamppi-
nen 1991,33.)

Riskien hallinnan kysymysten keskeisyys vaikuttaa myös siihen, että teknologissa hank-
keissa toteuttamistapaan liittyvät asiat nousevat merkittäviksi. Suomalaisessa hiilivoima-
lan sijoituksen sosiokulttuurisia vaikutuksia selvittäneessä tutkimuksessa havaittiin, että
kansalaisten näkemykset hankkeesta eivät koskeneet vain itse voimalan vaikutuksia, vaan
arvioinnin kohteena oli myös voimalan sijoitusprosessi: luottamus päätöksentekijöihin,
käytettävissä olevan tiedon arviointi, omien resussien ja vaikutusmahdollisuuksien
arviointi yms. tekijät. (Raivola & Kamppinen 1994, 33.)

3.2 Paikalliset intressit ja paikallisidentiteetti

Ympäristöä muuttavien hankkeiden suunnittelussa on paikallisella tasolla kyse yhteisön ja
asukkaiden elämään vaikuttavasta muutoksesta, jonka aloite ja suunnittelun lähtökohdat
tulevat usein yhteisön ulkopuolelta (esim. viranomaisilta tai hanketta toteuttavalta taholta).
Riippumatta hankkeen muista vaikutuksista jo tämä muutos sinänsä aiheuttaa reaktioita
paikallisyhteisössä. Yhdyskunnan toimintaan vaikuttavat muutokset voivat toimia sykäyk-
senä paikallistason intressien muodostumiselle (Haverinen 1997, 5 - 6); esimerkiksi
aiemmin piilossa olleet intressit ja intressiryhmät saattavat muotoutua ja tulla julkisiksi
hankkeen seurauksena.

Ydinjätteiden loppusijoituksen paikallista vastustusta on usein tulkittu niin sanottuna
NIMBY-ilmiönä (not in my backyard). Tällä ympäristöpoliittisessa keskustelussa yleisellä
termillä tarkoitetaan tilannetta, jossa yhteiskunnallisesti tärkeänä pidetty hanke koetaan
paikallisesti epätoivottavaksi, ja siksi vastustetaan hankkeen toteuttamista nimenomaan
omalla paikkakunnalla. Ydinjätteiden loppusijoitus on asetelmaltaan helposti tulkittavissa
NIMBY-ilmiöksi: yhteiskunnan ja jätteistä huolehtivan tahon on löydettävä jokin lop-
pusijoituspaikka, mutta kullakin yksittäisellä paikkakunnalla joukko kuntalaisia kokee
asian kielteisenä. Aiemmin NIMBY-asetelmaa on tulkittu pelkästään ihmisten itsek-
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kyytenä, mutta nyttemmin tutkimuksessa on siirrytty erittelemään, mitkä eri seikat
paikallisiin asenteisiin vaikuttavat. (Litmanen 1996b, 148, 186.) Paikallistason (alue-ja
yhdyskuntataso) ja ylipaikallisten tavoitteiden (kansallinen ja yleinen etu) yhteensovitta-
misen vaikeutta on nimitetty myös paikallisen intressin dilemmaksi (Haverinen 1997, 22).

Loppusijoitushankkeessa paikallinen intressi ei näyttäydy yhtenäisenä, vaan olennaiseen
osaan nousee paikallinen kiistely talouteen ja riskiarvioihin perustuvien argumenttien
välillä. Paikallisyhteisöä voidaankin kuvata jossain määrin jännitteiseksi kentäksi, jonka
hallinnasta käydään siihen osallisten kesken kamppailua (Konttinen et ai 1996, 7). Kun
loppusijoitusta vastaan argumentoidaan turvallisuushuolilla tai niiden seurausvaikutuk-
silla, paikallinen hankkeen kannatus perustuu usein loppusijoituksen paikkakunnalle
tuomiin taloudellisiin hyötyihin tai niiden seurauksiin.

Paikallisen intressin käsitteeseen liittyy läheisesti kysymys paikallisesta tai alueellisesta
identiteetistä. Paikan identiteetin katsotaan yleensä muodostuvan 1) paikan fyysisistä
piirteistä, 2) toiminnasta sekä 3) paikkaan liittyvistä merkityksistä. Paikallisidentiteettiä
voidaan tarkastella joko yksilön suhteena paikkaan tai kollektiivisena identiteettinä;
paikalle annetut merkitykset voivat siten olla yksityisiä tai jollekin ryhmälle yhteisiä.
(Puustinen 1998, 37; Koskela 1994, 61, 62.)

Kauppinen käyttää paikallisidentiteetin sijasta alueidentiteetin käsitettä, ja määrittelee sen
"yhteisöllisyyden tai alueella toimijan henkilökohtaisten kokemusten synnyttämäksi
mielikuvaksi alueesta". Tämä mielikuva vaikuttaa alueella toimijan päätöksiin alueen
yhteisistä asioista. (Kauppinen 1994, 10.) Alueidentiteetti on monitasoinen: asukas voi
identifioitua yhtaikaa kotipaikkaansa, kuntaansa, maakuntaansa ja valtioonsa (mts. 8).
Paikallisella tasolla (esim. kotipaikka) alueidentiteetin rakentumisen tekijät ovat konkreet-
tisimpia, kun taas esimerkiksi maakunnan tai valtion tasolla identiteetti perustuu abstrak-
timpiin asioihin. Paasin mukaan suurin osa ihmisistä kokee paikallisen tason itselleen
merkittävimmäksi aluetasoksi ja samastumisen kohteeksi. (Paasi 1986, 295, ref. Kauppi-
nen 1994, 36.) Konkreettisimmillaan paikallisidentiteetti näyttäytyy paikallisyhteisyytenä
tai arkikielellä kotiseuturakkautena. Tämä edellyttää, että henkilö on kiintynyt ja juurtunut
asuinpaikkaansa, ja tuntee väestöä, tapahtumia, olosuhteita ja ilmiöitä. (Puustinen 1998,
38.)

Paikallinen tai alueellinen identiteetti muodostuu pitkäaikaisten sosiaalisten käytäntöjen
sekä ihmisten antamien merkitysten kautta. Kauppinen jakaa alueidentiteetin rakentumis-
tekijät neljään kokonaisuuteen, joita ovat 1) poliittis-taloudelliset tekijät (esim. sijainti
suhteessa keskuksiin, yhteydet, palvelutaso, omat vaikutusmahdollisuudet), 2) fyysinen
ympäristö (esim. luontosuhde, rakennetun ympäristön piirteet ja sen käyttö), 3) sosiaalinen
ympäristö (esim. asukasrakenne, sosiaaliset suhteet) sekä 4) ajallinen ulottuvuus (esim.
kuinka kauan asuttu paikkakunnalla). (Kauppinen 1994, 16, 39.)

Sairinen (1994, 37) mainitsee, että myös tietyt luonnon piirteet voivat muodostaa tärkeän
osan paikallisesta identiteetistä, ja uhkat tälle identiteetin lähteelle voivat muodostua
konfliktin aiheeksi. Alueidentiteetti voi Kauppisen mukaan syntyä yhtä hyvin yksilöstä ja
paikallisista resursseista käsin ("alhaalta ylös") tai yhteiskunnan ohjaavien ja säätelevien
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järjestelmien vaikutuksesta ("ylhäältä alas") (Kauppinen 1994, 9).

Lisäksi erityyppisissä yhdyskunnissa paikallisidentiteetti voi rakentua eri tavoin. Yhteisön
jäsenten paikkaan liittyvät merkitykset rakentuvat yhdyskunnan synnystä lähtien vuosien
ja vuosikymmenten kuluessa. Historiallisesti identiteettiin vaikuttavat muun muassa
paikkakunnalla asuvien keskeiset toimeentulon lähteet ja niihin liittyvät sosiaaliset
rakenteet. Tämä näkyy selvimmin esimerkiksi puhtaassa tehdasyhdyskunnassa tai puhtaas-
sa maanviljelysyhdyskunnassa. Kauan vakaana säilyneen yhdyskunnan paikallisidentitee-
tissä vaikuttaa vahva historiallinen elementti, kun taas voimakkaita murroksia kokeneissa
(vaikkapa äskettäisen muuttoliikkeen kohteena olleissa) yhteisöissä sen vaikutus on
heikompi. (Konttinen et ai 1996, 7 - 8.)

Paikallisidentiteetti voidaan nähdä yhtenä hyvinvoinnin osatekijänä, joka vaikuttaa
asukkaiden tarpeentyydytykseen (Kauppinen 1994, 30 - 31). Ympäristöä muuttavan
hankkeen vaikutusten tarkastelussa paikallisidentiteetin merkitys näyttäytyy kahtalaisena:
yhtäältä se muokkaa asukkaiden näkemyksiä hankkeesta ja vaikuttaa niihin, toisaalta
hankkeella voi olla vaikutusta asukkaiden kokemaan paikallisidentiteettiin. Loppusijoi-
tushankeessa sekä koetut hyödyt että haitat, eli sekä hanketta kannattavat että vastustavat
argumentit voivat perustua paikallisuuteen tai kotiseutuhenkeen. Asennetutkimuksissa on
myös saatu ristiriitaisia tuloksia siitä, suhtaudutaanko eri teknologioihin kielteisesti
yleisistä arvoperustaisista syistä vai vastustetaanko nimenomaan laitoksen tai teknologian
sijoittamista oman kodin lähistölle (Raivola & Kamppinen 1991, 43 - 44.) Hankkeen
vastustus, kuten myös kannatus, saattaa siis perustua myös ylipaikallisiin argumentteihin.

Loppusijoitushankkeen kannatus ja vastustus ovat siten monitahoisia ja monisyisiä
ilmiöitä. Keskustelu hankkeen hyväksyttävyydestä paikallisyhteisössä on samalla kamp-
pailua yhteisön ja paikallisuuden luonteesta, sen muutoksesta tai pysyvyydestä sekä
halutusta muutoksen ja kehityksen suunnasta.

4 TEEMAHAASTATTELUJEN TULOSTEN TARKASTELU KUNNIT-
TAIN

4.1 Haastatteluaineiston käsittely, tulkinta ja tulosten esitystapa

Haastattelurunko keskittyi, kuten edellä on mainittu, niihin hankkeen oletettuihin sosiaali-
siin vaikutuksiin, joita tutkimuskirjallisuudessa ja julkisessa keskustelussa on noussut
esille. Loppusijoitushankkeen turvallisuuteen on liittynyt ihmisten mielissä ennakkohuolia
ja -pelkoja, ja näillä huolilla voi olla vaikutuksia mm. viihtyvyyteen ja alueen luonteeseen.
Loppusijoitus saattaa vaikuttaa alueen ulkoiseen kuvaan eli imagoon, ja tällä puolestaan
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voi olla vaikutuksia paikkakunnan väestömäärään, yritysten sijoittumiseen, matkailijoiden
kiinnostukseen paikkakuntaa kohtaan, kiinteistöjen arvoon, loma-asukkaiden sijoittumi-
seen tai paikkakunnalla tuotettujen elintarvikkeiden markkinointiin.

Loppusijoitushankkeen vaikutukset kunnallistalouteen muodostuvat verotulojen muutok-
sista (laitoksen maksamat kiinteistöverot, työntekijöiden tuloverot) sekä kunnan investoin-
neista ja varautumiskustannuksista. Syntyvien työpaikkojen määrä on arvioitu sekä
laitoksen rakentamisaikana että käyttöaikana keskimäärin 120:ksi. Työpaikkamäärä voi
vaikuttaa väestömäärään. Hanke voi lisäksi vaikuttaa elinkeinoelämän toimintaedellytyk-
siin ja aluetalouteen muun muassa hankintojen ja palvelujen kysynnän kautta. Imagomuu-
toksista aiheutuvilla vaikutuksilla (elintarvikkeiden ja erityisesti maataloustuotteiden
markkinointi, matkailu) voi olla taloudellisia seurauksia kyseisille elinkeinoille, ja tämä
voi vaikuttaa kunnan elinkeinorakenteeseen.

Loppusijoitushankkeen suunnitteluprosessin kuluessa itse prosessia koskevat kysymykset
ja niihin liittyvät vaikutukset ovat nousseet esiin hanketta koskevien sisällöllisten kysy-
mysten ohella. Suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi on itsessään aiheuttanut ristiriitoja
kohdepaikkakunnilla. Tämän vuoksi prosessiin liittyvät kysymykset on otettu tässä
mukaan sosiaalisten vaikutusten tarkasteluun.

Loppusijoituslaitoksen rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvat välittömät ympäristövaiku-
tukset sekä yhdyskuntarakenteen muutokset voivat muuttaa asukkaiden lähiympäristöä.
Rakennusaikana vaikutuksia aiheutuu kallioperän louhinnasta, mahdollisten tieyhteyksien
ja voimalinjojen rakentamisesta, louheen kuljetuksista ja sijoituksesta sekä liikenteestä.
Käyttöaikana vaikutuksia aiheuttavat erityisesti käytetyn polttoaineen kuljetukset laitok-
seen sekä muu liikenne. Laitoksesta aiheutuvat maisemavaikutukset vaihtelevat sijoitus-
paikan mukaan (rakennetaanko laitos olemassaolevalle voimalaitosalueelle vai nykyisin
metsätalous-ja virkistyskäytössä olevalle alueelle). Tässä on tarkasteltu vain niitä asukkai-
den konkreettiseen elinympäristöön kohdistuvia hankkeen vaikutuksia, joista haastatelta-
vat mainitsivat. Näkemyksiä ei ole tässä täydennetty karttamateriaalilla, maisema- ja
asutustarkastelulla, yhdyskuntarakenteen muutosten tarkastelulla tai esim. liikennemäärien
muutoksen kuvauksella, koska nämä tulevat tarkasteltaviksi muissa selvityksissä.

Haastattelunauhoja ei litteroitu kokonaan sanatarkasti, vaan siten, että haastateltavien
lauseiden pääsisältö tuli näkyviin. Ruotsin kielellä tehdyt kaksi haastattelua käännettiin
suomeksi nauhoja purettaessa. Teemahaastattelujen analyysi tapahtui kaksivaiheisesta
Ensimmäisellä aineiston lukukerralla kustakin haastattelusta tehtiin lyhyt yhteenveto.
Tämän ensimmäisen lukukerran sekä teemarungon pohjalta muodostettin koodiluettelo,
jonka avulla haastattelut koodattiin, ja samaan teemaan liittyvät ajatukselliset kokonaisuu-
det yhdistettiin koodien avulla.

Tulosten raportoinnissa on pääosin noudatettu esitystapaa, jossa haastateltavien esittämät
näkemykset ja argumentit on irrotettu niiden esittäjästä. Tälle esitystavalle on useita
perusteita. Ensinnäkin näin pystytään suojaamaan haastateltavien henkilöllisyys. Toiseksi
useat eri intressiryhmien edustajat eivät halunneet puhua taustaryhmänsä nimissä vaan
ainoastaan omissa nimissään, ja tällöin puhujan näkemysten liittäminen hänen taustaryh-
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määnsä ei olisi totuudenmukaista. Kolmantena perusteena voidaan mainita se, että saman
haastateltavan puheesta saattoi usein löytää monensuuntaisia perusteluja, ja valitun
esitystavan avulla voidaan kiinnittää huomio sisällöllisiin argumentteihin jyrkän kannatta-
ja/vastustaja -jaottelun sijasta. Intressiryhmittäistä näkemysten jakautumista on hahmotettu
hankkeen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia sekä ristiriitoja koskevissa kappaleissa.

Hanketta kannattavat ja sitä vastustavat argumentit on huomioitu tulosten raportoinnissa
siten, että mikäli eroja näkemyksissä ilmeni, kummatkin on useimmiten selostettu erik-
seen. Niihin tietoihin ja näkemyksiin, joista haastateltavat olivat yhtä mieltä riippumatta
hankkeen yleisestä kannatuksesta tai vastustuksesta, on tulosten tulkinnassa suhtauduttu
"objektiivisempana" vaikutustietona. Kuten edellä luvussa 1.3 on todettu, kannatuksen ja
vastustuksen määrällisen jakautumisen selvittäminen kussakin kunnassa ei ole laadullisen
aineiston tehtävä, eikä tuloksia siten myöskään tule lukea esityksenä hankkeen kannatuk-
sen ja vastustuksen määrällisestä suhteesta paikkakunnalla. Aineiston perusteella on sen
sijaan pyritty vastaamaan siihen, millaisia perusteluja kullekin näkökannalle eri vaikutus-
ryhmiä koskien esitetään.

Haastatteluilla kerättiin monen tyyppistä informaatiota: faktatietoja kuntaa tai hankkeen
historiaa koskien, haastateltavan arvioita hankkeen tulevista vaikutuksista sekä mielipitei-
tä ja asenteita mm. hankkeeseen ja kotikuntaan liittyen. (Ks. liitteen 2 teemaninko;
laadullisen aineiston käyttötavoista ks. Alasuutari 1994.) Haastateltavien loppusijoitusta
koskevan tiedon tason selvittäminen tai arviointi ei sinällään kuulunut haastattelujen
tavoitteisiin. Käytännössä hanke on ollut siinä määrin esillä julkisessa keskustelussa, että
useimmat haastateltavat tunsivat asian pääpiirteissään melko hyvin. Tiedon jakamista
haastateltaville päin pyrittiin haastattelutilanteessa välttämään - lukuun ottamatta ennen
haastattelua lähetettyä kirjettä - mutta esim. karttoja, visualisointikuvia tai ennakkotietoja
työpaikkamääristä esitettiin tarvittaessa.

Haastateltavan tausta ja tietämys on kuitenkin otettu huomioon aineiston tulkinnassa.
Faktatietoja on eniten saatu kunnan viranomaisilta. Faktatietojen osalta tiedon paikkaansa-
pitävyys tarkistettiin, jos haastateltava esitti suuresti toisista poikkeavia näkemyksiä tai ei
ollut itse varma tietojensa paikkaansapitävyydestä. Arvioiden osalta haastateltavien
puheesta on haettu perusteltuja arvioita vaikutuksistapa nämä perustelut on myös tulosten
raportoinnissa esitetty. Mielipiteiden ja asenteiden osalta haastateltavien taustaa tai tiedon
tasoa ei ole otettu huomioon, koska tältä osin kaikki haastateltavat ovat itsessään tutkimus-
kohteen asemassa.

Haastattelujen tulokset on kunkin teema-alueen osalta kirjoitettu auki siten, että haastatte -
lulainauksia on käytetty tekstin lomassa esimerkkeinä käsiteltävästä asiasta. Teksti on
kuitenkin luettavissa myös ilman lainauksia. Lainaukset on muutettu kirjakielisemmiksi,
mutta haastateltavan käyttämä puhetapa on useimmiten säilytetty. Pois jätetyt virkkeen
osat on merkittu kolmella pisteellä (...). Suorat haastattelulainaukset on kursivoitu ja
erotettu tekstistä; tekstin sisällä lainausmerkeissä olevat lauseet eivät ole suoria lainauksia
vaan lyhennelmiä tai yhdistelmiä haastateltavien puheesta.

Kunkin paikkakunnan nykytilannetta ja ydinjätekysymyksen historiaa kunnassa on
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käsitelty ennen tulosten raportointia. Haastatteluaineistoa on hyödynnetty myös näiden
lukujen kirjoittamisessa.

Kunkin kunnan tulokset ovat pääosin luettavissa itsenäisinä, mutta joitakin kaikille
kunnille yhteisiä teemoja on käsitelty laajemmin vain sen kunnan kohdalla, jossa asia tulee
ensimmäisen kerran esille. Luvussa 5 käsitellään tarkemmin niitä kysymyksiä, joiden
tarkastelussa on käytetty koko aineistoa (eli 49:ää haastattelua), sekä verrataan kunnittaisia
tuloksia.

4.2 Eurajoki

4.2.1 Kunnan sosiaaliset piirteet

Eurajoen kunta sijaitsee Pohjanlahden rannalla Satakunnassa ja kuuluu Rauman seutukun-
taan. Kunnan väestömäärä on noin 6200 asukasta. Väestömäärä väheni 1960-luvulla,
mutta on sen jälkeen lisääntynyt. Väestömäärän lisääntyminen johtuu lähinnä muuttovoi-
toista, joita Eurajoki on saanut erityisesti 1970-luvun puolivälissä ja 1980-luvun lopussa.
Väestökehitystä voidaan selittää seutuistumiskehityksellä, jonka seurauksena muuttoliike
on suuntautunut keskuksesta eli Raumalta sen lähialueille. Mitä ilmeisimmin myös
kunnassa sijaitsevan Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tarjoamat suorat ja välilliset työpai-
kat ovat vaikuttaneet väestökehitykseen. Ennusteiden mukaan Eurajoen väestömäärä alkaa
vähentyä 2000-luvun alkupuolella. Talousalueen keskuksen Rauman väkiluku on noin
38000 asukasta. (Ollikainen & Rimpiläinen 1997c).

Jalostuselinkeinoilla ja palveluilla on merkittävä asema Eurajoen elinkeinorakenteessa.
Myös maa- ja metsätaloudella on kunnassa vielä nykyäänkin tärkeä asema työllistäjänä,
vaikka siitä toimeentulonsa saavien osuus onkin pienentynyt. Eurajoen työpaikoista oli
vuonna 1994 noin 46% jalostuksen, 34% palvelujen ja 18% alkutuotannon piirissä.
Kunnan suurin yritys on Olkiluodon ydinvoimalaitos. Voimalaitosalueella käy töissä
yhteensä noin 700 henkilöä, joista pääosa asuu Raumalla, Eurajoella ja Porissa. Koko
Rauman seudulla teollisuudella on keskimääräistä suurempi merkitys työnantajana.
(Ollikainen & Rimpiläinen 1997c.)

Maatalouden päätuotantosuunta on Eurajoella kuten koko Satakunnassa viljanviljely, ja
erikoiskasviviljelmiä on runsaasti. Myös broilerintuotanto on kasvussa. Monet viljelijät
ovat sivutoimisia, eli maatiloilta käydään myös tilan ulkopuolella töissä. Matkailuelinkei-
non merkitys Eurajoen kunnassa on vähäinen; Raumalla se on sen sijaan merkittävä
(Ollikainen & Rimpiläinen 1997c). Eurajoen kunnan merkittävin turistikohde on Olki-
luodon ydinvoimalaitos, mutta voimalaitoksessa käyvät vierailijat eivät ole hyödyntäneet
suuressa määrin kunnan muuta palvelutarjontaa.
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Työllisyystilanne on Eurajoella kehittynyt kuten koko maassa keskimäärin. Erityisesti
1990-luvun alussa työllisyystilanne heikkeni. Rauman seutu muodostaa toiminnallisesti
yhtenäisen työssäkäyntialueen, ja Eurajoen ja Rauman välinen työssäkäyntiliikenne on
molempiin suuntiin vilkasta. Rauman teollisuuden suhdanteet vaikuttavat siten myös
Eurajoen työllisyystilanteeseen. Eurajoen työttömyysaste oli vuoden 1997 helmikuussa
17%, ja eniten työttömiä työnhakijoita oli teollisuudessa. (Ollikainen & Rimpiläinen
1997c.) Aluetta on lisäksi vaivannut naistyöpaikkojen puute.

Kaupan palvelujen ja yrityspalvelujen osalta kuntalaiset hakevat palvelutarjontaa paljolti
Raumalta sekä myös Porista. Myös valtion paikallishallinto sijaitsee pääosin Raumalla.
Keskiasteen koulutuspalveluja tarjoaa lukio ja aikuiskoulutusta Eurajoen kristillinen
kansanopisto sekä Rauman kansalaisopisto. (Ollikainen & Rimpiläinen 1997c.)

Eurajokea voi kuvata entiseksi kartanopitäjäksi ja pieneksi, maatalousvaltaiseksi kunnaksi,
joka teollistui ydinvoimalaitosten paikkakunnalle tulon myötä. Alkutuotannon työpaikko-
jen osuus kaikista työpaikoista kunnassa oli pudonnut 70-luvun aikana yli 50 prosentista
alle 30 prosenttiin. Kadonneet työpaikat yritettiin korvata panostamalla teollisuuteen,
mutta teollisuustyöpaikkojen osuus ei merkittävästi lisääntynyt, ja jalostusaste oli alhai-
nen. Olkiluodon ydinvoimalaitosten rakentaminen ja toiminta muutti kunnan elinkeinora-
kenteen kerralla jalostusvaltaiseksi. Voimalan mukana kuntaan ei kuitenkaan ole tullut
merkittävästi muita uusia korkeaan teknologiaan ja osaamiseen perustuvia yrityksiä,
vaikka tätä kunnassa odotettiin. (Litmanen 1996b; Älli 1993).

Ydinvoimalaitosten merkittävä asema kunnassa näkyy paitsi työllistäjänä, myös kunnallis-
taloudessa. Teollisuuden Voima Oy on ollut merkittävä veronmaksaja Eurajoen kunnalle,
ja sen tuomat verotulot ovat enimmillään muodostaneet jopa lähes kolmanneksen kunnan
kaikista vuotuisista verotuloista. Kunnan veroäyri on yksi maan alhaisimmista. (Älli
1993, 47). Kunta on myös käyttänyt ydinvoimalaa hyväksi oman imagonsa rakentamises-
sa: Eurajoen tunnuslause on "Suomen sähköisin kunta".

Loppusijoituslaitoksen mahdollinen sijoituspaikka Eurajoella on Olkiluodon saari, jossa
Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimalaitokset sijaitsevat. Loppusijoitustilat rakennettaisiin
saaren keskiosaan ja kapselointilaitos joko olemassaolevalle voimalaitosalueelle tai
loppusijoitusalueelle. Olkiluodon alue rajoittuu idän suunnassa maa-ja metsätalousaluei-
siin, muualla mereen ja saaristoon. Saari sijaitsee lähellä Rauman kaupungin rajaa.
Lähimmät taajamat ovat Rauma runsaat 10 km Olkiluodosta etelään sekä Eurajoen
kirkonkylä ja Lapijoki runsaat 10 kilometriä Olkiluodosta itään. Alle 5 kilometrin etäisyy-
dellä Olkiluodosta asuu noin 90 henkilöä ja alle 20 km:n etäisyydellä noin 46 200 henki-
löä. Loma-asutusta on rannikolla ja saaristossa sekä Eurajoen että Rauman puolella.
Rannikko on vilkasta veneilyseutua. (Ollikainen & Rimpiläinen 1997c.) Olkiluodon
voimalaitokselle tällä hetkellä kulkeva liikenne on koettu ongelmallisena mm. asukkaiden
turvallisuuden kannalta.
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4.2.2 Ydinjätekysymyksen historia

Kirjallisuudessa on käytetty nimitystä "ydinkeidas" paikkakunnista, jotka ovat taloudelli-
sesti riippuvaisia ydinvoimateollisuudesta. Näillä paikkakunnilla työllisyys, yhteisön
talous ja asukkaiden hyvinvointi kytkeytyvät olennaisesti ydinvoimateollisuuden toimin-
taan (Litmanen 1996b, 160; Blowers, Lowry & Solomon 1991, xviii). Eurajokea voinee
luonnehtia suomalaisessa mittakaavassa tällaiseksi paikkakunnaksi. Toisaalta asukkaiden
sitoutuminen kotiseutuunsa perustuu luonnollisesti myös muihin tekijöihin ja arvoihin
kuin voimalaitoksiin ja niistä saatavaan hyötyyn.

Eurajokelaisten asenteet ydinjätteiden loppusijoitukseen ovat aiempien tutkimusten
mukaan jakaantuneet melko tasaisesti kielteisiin ja myönteisiin. Vuonna 1994 kuntalaisille
tehdyssä kyselyssä noin 38% eurajokelaisista oli samaa mieltä väitteestä "Vaikka ydinjät-
teiden loppusijoitus olisikin turvallista, en halua niitä kotipaikkakunnalleni". 37% oli eri
mieltä ja 26% ei osannut sanoa kantaansa. Kysyttäessä kantoja hankkeen eri vaikutuksiin
eurajokelaisten mielipiteet painottuivat Kuhmoon ja Äänekoskeen verrattuna siten, että
Eurajoella ei oltu yhtä huolestuneita turvallisuuskysymyksistä eikä myöskään imagohai-
tasta tai sen seurauksista. Kunnassa uskottiin hankkeen taloudellisiin hyötyihin muita
kuntia enemmän. (K.o. kyselyn tuloksista Litmanen 1996b ja Kurki 1995.)

Myös ulkomaisissa tutkimuksissa on havaittu, että paikkakunnat, joissa ydinvoimateknolo-
gia on tuttua, suhtautuvat myötämielisemmin ydinjätelaitokseen kuin muut paikkakunnat
(Litmanen 1996b, 152 - 153). Vuonna 1997 toteutetussa energia-asenteita koskevassa
tutkimuksessa 60% eurajokelaisista vastaajista ilmoitti, että hyväksyisi loppusijoituksen
asuinkuntaansa, mikäli tutkimukset osoittaisivat sen turvalliseksi loppusijoituspaikaksi;
kielteisesti asiaan suhtautui 33% (Energia-asenteet 1997).

Eurajoella ei ole muodostunut loppusijoitusta vastustavaa liikettä, vaikka myös vastustavia
ilmauksia on julkisuudessa esiintynyt; myöskään loppusijoituksen kannatus ei ole saanut
kansalaisia liikkeelle. Kunnan virallinen kanta loppusijoitukseen oli pitkään kielteinen,
mutta nyttemmin tästä kannanotosta on luovuttu. Kun kunta alunperin teki päätöksen
ydinvoimalan sijoituspaikkaluvasta, yleisenä käsityksenä oli, että korkea-aktiivinen
käytetty polttoaine ei jää Eurajoelle, vaan jäte voidaan viedä ulkomaille. Jätteiden viemi-
nen muualle haluttiin varmistaa siten, että kunnan jokaiseen toimintasuunnitelmaan
lisättiin maininta, jonka mukaan kunta pyrkii toimimaan niin, ettei sen alueelle loppusijoi-
teta korkea-aktiivisia ydinjätteitä.

Keskustelua jätteiden kohtalosta käytiin myös mm. Olkiluodon rakennuskaavan laajennuk-
sen yhteydessä (ks. Litmanen 1994). Vuonna 1991 keskustelussa periaatepäätöksestä
viidenneksi ydinvoimalaksi jäteasia oli voimakkaasti esillä. Kunnanvaltuusto puolsi äänin
17 - 10 uuden ydinvoimalaitoksen rakentamista Olkiluotoon, mutta jätekysymyksen osalta
valtuuston lausunnossa todettiin, että asia on vielä ratkaisematta, ja että kuntasuunnitel-
massa on edellä mainittu kielteinen lausuma. Vuonna 1994 kunnan toimintasuunnitelmasta
poistettiin valtuustoäänin 15 - 10 kunnan kielteinen linjaus korkea-aktiivisten jätteiden
sijoittamisesta kunnan alueelle, eikä mainintaa ole sen jälkeen uudestaan otettu kunnan
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suunnitelmiin. Kuntalaisista 55% oli vuonna 1994 tehdyssä kyselyssä sitä mieltä, että
loppusijoituslaitoksen rakentamisesta tulee päättää kansanäänestyksellä kunnan asukkai-
den enemmistön mielipiteen mukaan (Kurki 1995).

4.2.3 Hankkeen odotetut vaikutukset haastatteluissa

Loppusijoituksen turvallisuus ja siihen liittyvät riskikäsitykset

Eurajoella puhe loppusijoitushankkeen vaikutuksista liittyy keskusteluun ydinvoimaloista
sekä niiden paikkakunnalle tähän mennessä tuomista hyödyistä ja haitoista, ja voimalai-
toksia käytettiinkin usein haastatteluissa vertailukohtana loppusijoitukselle. Aiempien
mielipidetutkimusten tuloksia, joiden mukaan eurajokelaiset suhtautuvat muita paikkakun-
tia myönteisemmin loppusijoitukseen, on selitetty ydinkeidas-ajattelulla: kuntalaiset ovat
tottuneet ydinvoimalaitosten läheisyyteen ja oppineet luottamaan niiden häiriöttömään
toimintaan. Lisäksi kunnassa on konkreettisesti havaittu voimalaitosten mukanaan tuomat
taloudelliset hyödyt.

Nämä teemat nousivat esille myös haastatteluissa, sekä arvioitaessa muiden kuntalaisten
asenteita että kysyttäessä haastateltavien omia mielipiteitä. Useat haastateltavat esittivät
näkemyksenään, että ydinvoimalaitosten häiriötön toiminta on saanut ihmiset luottamaan
niiden turvallisuuteen. Voimaloiden läsnäolo on jokapäiväistä ja tavallista, eivätkä ne
tunnu asukkaiden elämässä: "eivät haise eivätkä näy". Paitsi tottumuksen ja aiempien
kokemusten, myös tiedon katsottiin lisäävän luottamusta: lähes jokainen tuntee jonkun,
joka on töissä voimalassa, ja on saanut sitä kautta tietoa aiheesta. Voimalaitoksen tiedotus-
politiikan katsottiin olevan avointa, ja tätä pidettiin hyvänä.

Kuitenkin myös voimalaa koskevia turvallisuushuolia koettiin ja niitä katsottiin esiintyvän
paikkakunnalla, vaikka ne eivät usein saa julkista ilmausta. Työnsä vuoksi ihmisten
kodeissa usein vieraileva haastateltava kuvasi, että sekä luottamusta, turvallisuushuolia
että neutraalia suhtautumista voimalaitoksia kohtaan esiintyy.

Useat haastateltavat myös mainitsivat paikkakunnalla vallitsevana yleisenä käsityksenä,
että mahdollisen onnettomuuden tai häiriötilanteen sattuessa vaikutukset kohdistuisivat
paljon Eurajoen kuntaa ja eurajokelaisia laajemmalle; riskit eivät siis missään tapauksessa
jää kuntarajojen sisäpuolelle. Toistuva mustan huumorin sävyttämä puheenparsi oli myös
se, että jos jotain tapahtuu, lähistön asukkaat eivät ainakaan sitten ole enää elossa seurauk-
sia kärsimässä - uhkat kohdistuvat muualla asuviin, jos jonnekin.

"Tässä on varmaan sit se että tarttis mennä niin kauas, että vois suojautua niiltä päästöil-
tä. Että tässä on Rauma lähellä ja Luvia ja Eura, niin tarttis mennä Vammalaan ja
Tampereelle ja sinne saakka, että ne haitat ois poissuljettu. "
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"(Jotkut) sanoo että mitä sillä sitten on merkitystä, kun jos se posahtaa niin tästä me ei
mihinkään lähdetä enää silloin. Siis ajattelee että se on kumminkin nopee lähtö. "

Loppusijoitusta koskevat riskikäsitykset saattavat poiketa ydinvoimalaan liitetyistä
mielikuvista, eli niitä ei välttämättä voi suoraan rinnastaa. Kysyttäessä haastateltavilta,
onko loppusijoituksessa kyse merkittävästi erilaisesta asiasta vai samasta asiasta kuin
voimaloiden läsnäolossa paikkakunnalla, sekä hanketta kannattavien että vastustavien
vastauksissa tärkeimpänä erona mainittiin usein loppusijoituksen pitkä aikaperspektiivi ja
nimenomaan hankkeen lopullisuus: voimaloiden toiminta loppuu joskus, mutta jätteen
kallioperäsijoitus on ikuista. Lisäksi säteilevän aineen määrän kasvaessa paikkakunnalla
riskitkin kasvavat, ja paikka muuttuu myös sotilaallisesti tai sabotaasin uhan kannalta
merkittävämmäksi. Lisäksi esitettiin huolia siitä, että jätettä tuotaisiin Loviisan lisäksi
myös muualta Euroopasta. Ne haastateltavat, jotka kokivat loppusijoituksen negatiivisena,
mainitsivat usein juuri lopullisuuden viihtyvyyttä vähentävänä tekijänä.

"Ja se että se on ikuisesti. Nytkin ollaan Suomen sähköisin kunta, ja jos ollaan mark-
kinahenkisiä, niin sillä pitääkin ratsastaa minun mielestä - niin se muuttuu. Sana "jäte "
ei oo positiivinen, jäte on aina negatiivinen. "

Toisaalta osa haastateltavista argumentoi, että koska voimala mahdollisine turvallisuusris-
keineen on jo olemassa paikkakunnalla, riskit eivät siitä enää kasva loppusijoituksen
myötä. Jotkut vertasivat loppusijoitusta välivarastoinnin riskeihin, ja katsoivat jätteen
olevan paremmassa turvassa maan alla. Jotkut pitivät kapselointivaihetta vaarallisempana
kuin loppusijoitusvaihetta; toisaalta maanalaisen loppusijoitusjärjestelmän toimintaan
katsottiin myös liittyvän riskejä varsinkin pidemmällä aikavälillä. Mitään hankkeen
vaiheista ei siis koettu yksimielisen turvallisena, vaan käsitykset asiasta vaihtelivat.
Poikkeus tästä ovat ydinjätteen kuljetukset, joihin lähes kaikki haastateltavat näkivät
liittyvän riskejä.

"Noissa on niin pitkällä tähtäimellä säteilyvaarat sun muut jo itte nais ydinvoimaloissa.
Niin ei se kun ne viedään niin syvälle kallioperään niin en mä koe että siitä tulis lisävaa-
raa. Eli suurempana riskinä sit ajattelee ja kustannuksina nää kuljetusongelmat sen
jälkeen jos niitä ruvetaan siirtämään. "

Sekä ydinvoimalaitoksista että ydinjätteistä puhuttaessa haastateltavat käyttivät vertailu-
kohtana - kuten muillakin paikkakunnilla - Venäjän tilannetta. Suomalainen ydinvoima-
teknologia koettiin turvallisempana, ja varsinaisten riskien ja uhkien koettiin usein tulevan
"itärajan takaa"; tähän vaikuttanee vahvasti tiedotusvälineiden uutisointi Venäjän ydinvoi-
mateknologiasta ja ydinjätehuollosta. Venäjän voimaloiden ja jätteenkäsittelyn tilannetta
käytettiin perusteluna sekä loppusijoituksen puolesta että sitä vastaan. Yhtäältä haastatte-
luista voi löytää argumentin, jonka mukaan rajan takaiset suurina pidetyt riskit ikään kuin
pienentävät kotimaisia riskejä; toisaalta argumentoitiin, että kyseiset uhkatekijät nimen-
omaan osoittavat kaiken ydinvoimateknologian olevan riskialtista.

"Uskonkin että täällä on paljon korkeatasoisempaa tämä kuin esimerkiksi tuolla idässä-
päin, mutta kumminkin, ei sitä koskaan tiedä..."
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Imagovaikutukset ja niiden seuraukset

Loppusijoitushankkeen vaikutukset paikkakunnan julkiselle kuvalle eivät nousseet
Eurajoella esiin yhtä merkittävässä määrin kuin muissa kunnissa. Kokemuksia ydinvoima-
laan liittyvistä imagohaitoista maataloustuotteiden markkinoinnin, matkailun tai yrityssek-
torin osalta ei ole tähän mennessä haastateltavien mukaan ollut. Eurajoen kunta on
käyttänyt päinvastoin voimalaa hyväksi imagonsa rakentamisessa. Olkiluodon ydinvoima-
laitos on myös kunnan merkittävin turistikohde. Negatiivista vaikutusta asuinpaikan
valintaan ja tulomuuttoon ei myöskään tähän asti ollut koettu, koska kunta on ollut pitkään
muuttovoittoinen. Tosin mainittiin, että voimalaitos saattaa vaikuttaa muuttoon seutukun-
nan sisällä siten, että asuinpaikaksi valitaan mieluummin naapurikunnan puoli kuin
Eurajoki.

Syynä imagohaittojen puuttumiselle esitettiin se, että voimalaitosten läsnäolo ei koske
ainoastaan Eurajoen kuntaa: mahdollisen onnettomuuden tai häiriön seuraukset ulottuisi-
vat Eurajokea laajemmalle alueelle, eikä Olkiluodon nimeä kantavaa voimalaa välttämättä
ulkopuolisten silmissä edes yhdistetä Eurajoen kuntaan. Myöskään Raumaa ei haastatelta-
vien mielestä välttämättä yhdistetä voimalaitokseen, vaan kaupungin julkinen kuva
perustuu muihin tekijöihin.

"Meil ei oo Eurajoella semmosta ongelmaa (imagohaittoja) - kun ei Eurajokee kukaan
tunne."

Myöskään loppusijoituksen ei useimmissa haastatteluissa koettu aiheuttavan merkittäviä
imagohaittoja. Imagokysymyksiä oli myös ilmeisesti haastateltavien mielestä vaikea
arvioida. Perusteluina vähäisille imagohaitoille esitettiin paitsi voimalaitosten sijainti
paikkakunnalla ("jos maine on negatiivinen, se on sitä jo nyt"), myös se, ettei aiempia
negatiivisia kokemuksia ole ollut. Paikkakuntaa ja sen tuotteita ei ole myöskään mark-
kinoitu ympäristöystävällisyydellä ja luontoarvoilla, jotka saattaisivat olla ristiriidassa
ydinjätemaineen kanssa. Arveluja voimalaitosten ja myös loppusijoituksen vaikutuksista
loma-asuntojen hintaan esitettiin joissakin haastatteluissa. Erityisistä loppusijoituksen
tuomista imagohyödyistä ei puhuttu.

"Kun olen jossain tuolla reissun päällä niin kun esittelee mistä on, niin mää olen aina
sanonut että meil on siel tämä Olkiluodon ydinvoimala, ja ei mul oo koskaan tullut
mieleen että se meidän tätä kuvaa himmentäisi, ei koskaan. "

Jotkut haastateltavat puolestaan kokivat loppusijoituksen eroavan luonteeltaan ja siten
myös imagoltaan ydinvoimalaitoksista: ydinvoimaan on totuttu, eikä se ole saanut aikaan
huonoa mainetta, mutta loppusijoitus on eri asia (ks. edellä luku riskikäsityksistä).
Paikkakunnan tunnettuuden - negatiivisessa mielessä - koettiin lisääntyvän loppusijoituk-
sen myötä, ja esitettiin, että pidemmällä tähtäimellä tämä saattaisi vaikuttaa asutukseen ja
matkailuun seudulla negatiivisesti. Kuntaan suuntautuvan matkailun ei haastatteluissa
katsottu varsinaisesti hyötyvän loppusijoituslaitoksesta, mihin lienee syynä se, että
matkailuelinkeinon merkitys kunnassa on yleensäkin vähäinen, eivätkä Olkiluodossa
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käyvät turistit ole kunnan "omia" matkailijoita.

Maataloustuotteiden osalta mainittiin potentiaalisena kärsijänä paikkakunnan erikoiskasvi-
viljely, mutta suuria huolia ei tältä osin esiintynyt. Eniten mahdollisen negatiivisen
imagon katsottiin vaikuttavan asuinpaikan valintaan ja siten muuttoliikkeeseen: ihmiset
saattavat ottaa loppusijoituksen sijaintipaikan huomioon muuttopäätöksiä tehdessään
(erityisesti seutukunnan sisäisessä muuttoliikkeessä), eivätkä valitse nimenomaan Eurajo-
kea kotikunnakseen. Rauman osalta mietittiin erityisesti kaupungin pohjoisosan eli
Olkiluotoa lähimpänä olevien asuinalueiden mainetta asuinpaikkana, ja pohdittiin,
muuttuisiko näiden alueiden arvostus loppusijoituksen myötä mahdollisesti negatiiviseen
suuntaan.

Taloudelliset vaikutukset

Loppusijoituksen taloudelliset vaikutukset suhteutettiin haastatteluissa yleensä ydinvoima-
laitosten mukanaan tuomiin taloudellisiin ja väestöllisiin vaikutuksiin. Olkiluodon
ydinvoimala on kunnan suurin työnantaja, ja sen kunnalle maksamat verotulot ovat
edelleen suuret.

Voimalan tuomista hyödyistä puhuttiin myös haastatteluissa. Kunnan voimalaitoksesta
saamat verotulot koettiin merkittäviksi. Niiden tuomista hyödyistä kuntalaisten elämään
esitettiin erilaisia mielipiteitä. Yhtäältä katsotiin, että tavallisen kuntalaisten toimeentulo,
kunnalliset palvelut ja työttömyysprosentti eivät poikkea millään tapaa esimerkiksi
naapurikunnista; jotkut haastateltavat taas esittivät, että alhainen veroäyri ja kunnan
verorahoillaan tuottamat palvelut näkyvät kuntalaisten hyvinvointina. Nämä näkemykset
eivät erityisesti riippuneet haastateltavan muusta suhtautumisesta voimalaitoksiin tai
loppusijoitukseen. Valtionapujen tasausjärjestelmän katsottiin myös vaikuttavan siten, että
voimalasta saatavat hyödyt eivät ole niin suuret kuin voisi olettaa: voimalaitoksen maksa-
mat verotulot menevät kunnan normaalien käyttömenojen katteeksi, ja jos näitä tuloja ei
olisi, valtionavun osuus vastaavasti kasvaisi.

Voimalan tulon ja erityisesti sen rakennusvaiheen nähtiin olleen tärkeä kunnan kehityksel-
le ("tämähän olisi täysin käpykylä ilman ydinvoimalaa"). Uudet asukkaat ja työpaikat
merkitsivät pienelle kunnalle paljon, ja mm. asuntorakentaminen lisääntyi. Voimala on
edelleen monen eurajokelaisen työpaikka, ja turvatun ja hyvän työpaikan merkitys monien
eurajokelaisten perheiden elämälle mainittiin useissa haastatteluissa. Toisaalta suuri osa
työntekijöistä asuu muualla, ja siksi voimalan hyötyjen koettiinkin kohdistuvan laajemmin
koko talousalueelle, eikä rajoittuvan Eurajoen kuntaan.

Tämän seikan seurauksena mainittiin, että voimala ei ole lisännyt Eurajoella palvelujen
kysyntää tai yritystoimintaa, eikä siten vilkastuttanut kunnan elinkeinoelämää tai tuonut
muutoksia palvelurakenteeseen odotetussa mittakaavassa. Tähän mainittiin syinä Rauman
läheisyys, voimalaitoksen työpaikkojen ja hankintojen yms. kohdentuminen muualle kuin
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Eurajoelle, sekä kunnan riittämättömäksi koettu elinkeinopolitiikka ("liiallinen luottamus
yhden kortin varaan"). Eräs haastateltava mainitsi, että suuri voimalaitos synnyttää ikään
kuin tyhjiön ympärilleen, ja vertasi tätä vanhoihin tehdasyhdyskuntiin, joissa tuotantolai-
tos päinvastoin keräsi ympärilleen asutusta, palveluja ja yritystoimintaa. Voimalan
vuosihuoltojen posititiivinen vaikutus paikkakunnalle mainittiin useissa haastatteluissa.

Loppusijoituksen taloudellisten vaikutusten koettiin voimalaitosten vaikutusten tavoin
jakaantuvan koko Rauman talousalueelle. Eurajoelle kohdistuvista taloudellisista vaiku-
tuksista tärkeimpinä pidettiin kunnan saamia suoria verotuloja. Kun nykyisten voimalai-
tosten kiinteistöverotuotto vähenee verotettavan arvon pienentyessä, loppusijoituksen
tuomat verotulot koettiin tähän tervetulleena lisäyksenä.

Kunnan toivottiin useissa haastatteluissa saavan muutakin rahallista korvausta esim.
valtiolta kompensaatioksi, jos jätteet kuntaan sijoitetaan. Tätä tarvetta perusteltiin yhtäältä
sillä, että verotusperusteiden mahdollisesti muuttuessa laitoksen tuleva verotuotto ei ole
varma, kun taas suora korvaus on sitä. Toisaalta kunnan koettiin tarvitsevan jotakin, millä
kustantaa ylimääräisiä palveluja tai muita etuuksia uusien asukkaiden houkuttelemiseksi
jatkossakin paikkakunnalle, loppusijoituksen mahdollisesta negatiivisesta leimasta
huolimatta.

Loppusijoituksen mukanaan tuomat työpaikat, mahdollinen väestömäärän kasvu tai
elinkeinoelämän yleinen vilkastuminen eivät nouseet yhtä merkittävässä määrin esille kuin
esimerkiksi muissa kunnissa käydyssä keskustelussa. Uusien työpaikkojen määrää ei
useimmiten painotettu. Tätä perusteltiin sillä, että voimalaitosten mahdollisesti lopettaessa
toimintansa niiden työntekijöitä siirtyisi todennäköisesti työskentelemään loppusijoituslai-
toksessa, ja toisaalta sillä, että suuri osa mahdollisista uusistakin työntekijöistä varmaankin
asuisi muualla kuin Eurajoella, lähinnä Raumalla. Täten myöskään vaikutus väestömää-
rään ei olisi suuri. Lisäksi esitettiin, että Olkiluodossa on tehty muitakin lähes samansuu-
ruisia rakennustöitä voimalaitosten käyttöaikana, eivätkä ne ole suuremmin ja pysyväm-
min vaikuttaneet kunnan palveluihin tai yritystoimintaan. Vaikutusten oletettu kohdistumi-
nen koko seutukunnan alueelle siis vähentäisi vaikutuksia nimenomaan Eurajoen kunnas-
sa.

Verotuloja lukuunottamatta loppusijoituksen taloudellista merkitystä ei siis hanketta
kannattavienkaan mielestä nähty välttämättä kovin suurena paikkakunnan muun ydinvoi-
mateollisuuden kokonaisuudessa - vaikutusten merkittävyys suhteutui kunnan nykytilan-
teeseen. Koska loppusijoitus koettiin jatkona aikaisemmalle, minkään suuntaiset vaikutuk-
set eivät olisi suuria, mutta taloudelliset hyödyt toimisivat toki hyvänä lisänä ja jatkuvuu-
den turvana. Mahdollisen kolmannen reaktorin rakentaminen koettiin taloudellisilta
vaikutuksiltaan huomattavasti merkittävämmäksi. Hanketta epäilevät haastateltavat
puolestaan myönsivät verotulojen tuomat hyödyt, mutta arvottivat negatiiviset vaikutukset
taloudellisia hyötyjä tärkeämmiksi.
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Hankkeen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi sekä ristiriidat

Eurajoella loppusijoituksesta ei ole käyty julkisuudessa yhtä vilkasta keskustelua kuin
muilla paikkakunnilla, eikä hanke ole muodostunut avoimeksi tai laajamittaiseksi konflik-
tiksi. Tämä seikka kuvastui myös haastatteluista. Ydinjätteet ovat olleet kunnassa keskus-
telun kohteena aiemmin mm. kaavamuutosten ja viidennestä ydinvoimalasta annettavan
lausunnon yhteydessä (ks. edellä hankkeen historiasta luku 4.2.2), mutta 90-luvun loppu-
puolella keskustelu on ollut hiljaista. Loppusijoituksen vastustajat, joita myös kunnassa
on, eivät ole järjestäytyneet kansalaisliikkeen muotoon - eivät myöskään kannattajat.
Yhdistykset tai järjestöt eivät ole juurikaan ottaneet julkisuudessa kantaa asiaan.

Lisäksi Eurajoella nousi monissa haastatteluissa esille näkemys, joka oli yhtä lailla
tyypillinen muidenkin paikkakuntien haastateltaville: ydinjätteisiin ja yleensäkin ydinvoi-
maan liittyvät kysymykset koetaan vahvasti henkilökohtaisina asioina tai arvokysymyksi-
nä, ja etukysymyksinäkin ne ovat hyvin yksilökohtaisia ja sellaisina kunnioitettavia
näkemyksiä - samaan tapaan kuin esim. uskonnollinen tai poliittinen mielipide. Tästä
asiasta lienee ilmaus myös se, että kaikilla paikkakunnilla järjestöjen tai yhdistysten
edustajat useimmiten halusivat puhua vain omissa nimissään eivätkä taustayhteisönsä
edustajina. Ydinjätteisiin ja loppusijoitukseen liittyvät kysymykset koettiin siinä määrin
henkilökohtaisiksi asioiksi, että esimerkiksi yhdistyksen puheenjohtaja ei voi ottaa niihin
kantaa koko jäsenistön nimissä.

Loppusijoituksen kannatusta tai vastustusta on Eurajoella haastattelujen ja julkisen
keskustelun perusteella vaikea eritellä intressiryhmittäin, mikä johtunee siitä, että hank-
keen hyötyjä tai haittoja ei ole laajemmin pidetty keskustelussa esillä tai painotettu, ja
monet eivät pidä hankkeen minkäänsuuntaisia vaikutuksia kovin merkittävinä. Useimmat
haastateltavat lisäksi yhdistivät loppusijoituksen ja sitä koskevan keskustelun ydinvoima-
laitoksista käytävään keskusteluun, ja varsinkin hankkeen kannatus yhdistyy helposti
voimalaitoksia koskevaan myönteiseen suhtautumiseen; näitä asioita ei siis välttämättä
eroteta toisistaan. Loppusijoitushanketta vastustavat tai epäilevät voi identifioida lähinnä
turvallisuudesta, tulevaisuudesta sekä kotipaikan viihtyisyydestä ja maineesta huoles-
tuneiksi asukkaiksi. Ydinvoimalaitoksiin ovat kielteisimmin suhtautuneet lisäksi viljelijä-
väestö sekä rannikon ja merialueiden asukkaat ja käyttäjät, mutta loppusijoitukseen liittyen
näiltä tahoilta ei ole tullut julkisia kannanilmauksia.

Hankkeen historiasta mainittiin haastatteluissa se seikka, että voimaloiden tulosta päätettä-
essä vallitsi yleinen usko siitä, etteivät ydinjätteet jää kuntaan; yleisesti oletettiin, että
niistä huolehditaan muulla tavoin, esimerkiksi viemällä ne ulkomaille. Kuntasuunnitel-
massa ollut maininta asiasta poistettiin vuonna 1994, kuten edellä on mainittu. Hankkeen
suunnittelu-ja päätöksentekoprosessia koskevia ristiriitaisia näkemyksiä ei yleisesti ottaen
haastatteluissa esiintynyt; tässä suhteessa Eurajoki poikkeaa muista paikkakunnista. Tämä
saattaa johtua paitsi mahdollisesta muita kuntia suuremmasta hankkeen hyväksynnästä ja
vähäisestä keskustelusta, myös organisoituneen vastustusliikkeen puutteesta: muilla
paikkakunnilla erityisesti loppusijoitusta vastustavat liikkeet ovat tuoneet keskusteluun
prosessia koskevia argumentteja. Tulevaan päätöksentekoprosessiin liittyen jotkut haasta-
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teltavat esittivät, että kunnan kantaa päätettäessä tulisi järjestää asiasta kansanäänestys,
koska valtuustossa ei välttämättä uskalleta ottaa avoimesti kantaa asiaan.

Viihtyvyys ja puhe paikkakunnan luonteesta

Eurajokelaiset haastateltavat mainitisivat kotikuntaansa luonnehtivina piirteinä muun
muassa kartanopitäjän perinnön ("torppariajan vaikutus näkyy edelleen"), seudulla yhä
voimakkaana vaikuttavan rukoilevaisuuden, Rauman ja Porin teollisuuden sekä Olki-
luodon ydinvoimalaitokset. Ydinvoimaloiden katsottiin muuttaneen paikkakunnan
luonnetta. Kuntaa myös pidettiin monella tapaa Rauman lähiönä, koska suuri osa sekä
julkisista että yksityisistä palveluista löytyy sieltä, ja myös työssäkäynti suuntautuu
suurelta osin Raumalle.

Ne haastateltavat, jotka esittivät loppusijoituksen vaikuttavan paikkakunnan viihtyvyyteen,
eivät halunneet että heidän kotikuntansa samastetaan ydinjätteiden loppusijoitukseen, eli
he kokivat hankkeen ristiriitaisena omaan kotipaikkaan sitoumiseensa nähden. Merkittävä-
nä paikkakunnan luonteeseen ja viihtyvyyteen vaikuttavana erona voimaloiden ja lop-
pusijoituksen välillä nähtiin juuri hankkeen lopullisuus. Hanketta kannattavat haastatelta-
vat taas joko eivät nähneet paikkakunnan luonteen muuttuvan loppusijoituksen myötä,
koska kunnassa sijaitsee jo ydinvoimalaitos, tai eivät ylipäänsä puhuneet kotipaikkaan tai
paikan luonteeseen liittyvistä kysymyksistä.

"Kun on kotikunta, niin mä tykkään niin paljon tästä Eurajoesta, niin en haluaisi sem-
moista teollisuuspaikkakuntaa tästä, että päätieto Eurajoesta on se että täällä on lop-
pusijoituspaikka. "

Kunnan kehityslinjat

Eurajoen kunnan tulevassa kehityksessä (väestön, talouden ja elinkeinojen suhteen)
loppusijoitushanke ei useimpien haastateltavien mielestä näyttelisi ratkaisevaa roolia,
mutta se tuntuisi kyllä sopivan luontevana jatkona kunnassa jo sijaitsevaan ydinvoimateol-
lisuuteen. Kunnan kehitykseen vaikuttavina tärkeimpinä tekijöinä mainittiin ensinnäkin
Olkiluodon voimalaitokset ja eritoten kysymys mahdollisen kolmannen reaktorin rakenta-
misesta, ja toiseksi Rauman teollisuuden menestyminen ja varsinkin telakkateollisuuden
kehitys. Molempien tekijöiden katsottiin vaikuttavan paitsi Eurajoen kuntaan, myös koko
Rauman seutuun. Loppusijoitus nähtiin tässä kokonaisuudessa lähinnä jatkuvuuden
turvana siinä tapauksessa, että ydinvoiman lisärakentamista ei toteuteta, ja nykyisten
reaktoreiden käyttöaika loppuu lähitulevaisuudessa. Muita merkittäviä kunnan kehitys-
suuntia eivät haastateltavat tuoneet esille, mutta jotkut haastateltavat esittivät myös
kritiikkiä kunnan elinkeinopolitiikan suuntaamisesta liikaa ainoastaan suurteollisuuden
varaan.
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Elinympäristön muutokset

Useat eurajokelaiset haastateltavat mainitsivat Olkiluotoon johtavien kolmen tien liiken-
teen nykyisellään haittaavan asukkaiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä - syyksi mainittiin
itse liikenteen lisäksi teiden kapeus ja huono kunto. Erityisesti lähistöllä sijaitsevan
Liinamaan ala-asteen oppilaiden turvallisuudesta oltiin huolestuneita. Koulu on muun
muassa muuttanut tuntien alkamisaikoja siten, että Olkiluodon työmatkaliikenne ei ajoitu
samaan aikaan kuin oppilaiden kouluun tulo, mutta aamuisen työmatkaliikenteen lisäksi
alueelle kulkee runsaasti muutakin liikennettä. Mikäli liikennemäärät kasvaisivat lop-
pusijoituslaitoksen rakennusaikana, tämä haitta samaten kasvaisi. Teiden ja risteysten
leventämistä, valaisua ja vahvistamista ehdotettiin ratkaisuiksi.

Sähkölinjojen rakentamisen on aiemmin koettu aiheuttaneen maisemahaittoja, pirstoneen
pelto- ja metsäalueita sekä aiheuttaneen käyttöoikeuden rajoituksia. Näistä haitoista
puhuttiin myös loppusijoituksen yhteydessä.

Maisemahaittoja itse loppusijoituslaitoksesta ei koettu olevan, koska laitos sijaitsisi
Olkiluodon saarella, jossa voimalaitoksetkin sijaitsevat.

Hankkeen eri vaihtoehdot

Sekä hanketta kannattavat että vastustavat haastateltavat pitivät useimmiten mielekkäänä
ydinjätteen sijoittamista voimalapaikkakunnalle sen sijaan, että jätettä kuljetettaisiin sisä-
Suomeen. Tämän puolesta argumentoitiin voimalapaikkakunnan moraalisella vastuulla
("haitat sinne minne hyötykin"), mutta myös ei-moraalisilla argumenteilla: käytetty
ydinpolttoaine sijaitsee jo tällä hetkellä paikkakunnalla ja se on siellä tuotettu, ja lop-
pusijoitus on luonteva jatko tai "prosessin loppupää" kunnassa toimivalle ydinvoimateolli-
suudelle. Myös kuljetuksiin sisältyvät riskit nähtiin perusteena sille, että jätteet pitää
säilyttää laitosten lähellä. Mainittiin myös, että osa riskeistä (jätteen siirto ja kuljetus)
kohdistuu joka tapauksessa Eurajoen kuntaan, oli loppusijoituspaikka mikä tahansa.

Useat haastateltavat perustelivat myös kantaansa tietynlaisella välttämättömyydellä ja
vaihtoehdottomuudella: kun ei jätteitä ulkomaille voi viedä, eikä ole mielekästä kuljettaa
niitä muualle, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin säilyttää ne omassa kunnassa. Ainoastaan
yksi haastateltava esitti, että olisi parempi viedä jätteet Suomessa jonnekin muualle,
"mahdollisimman kauas". Eurajokelaiset haastateltavat eivät erityisesti tehneet vertailua
Loviisan ja Eurajoen välillä sijoituspaikkoina.

Jotkut haastateltavat esittivät maanpäällisen varastoinnin jatkamista tai kehittämistä eli ns.
nollavaihtoehtoa loppusijoitusta parempana vaihtoehtona. Tätä perusteltiin toisaalta
maanpäällisen varaston valvottavuudella, toisaalta sillä, että olisi mahdollista odottaa
muiden jätteen käsittely-ja hyödyntämismenetelmien kehitystä.
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"Täällä on nyt ihan tarpeeks sitten jo tämmöstä "pelättävää", jos kerran täytyy pelätä.
Niin siellä ne voi olla samassa kokonaisuudessa, "

"Jos sen sais ulkomaille, niin tottakai jokainenhan aina ajattelee, että kaikki tuommoiset
epämiellyttävät pois omista nurkista. Mutta kun tilanne on tämä mikä on. Ja on se ainakin
parempi kuin Loviisan ydinjätteiden sijoitus tähän asti, kun ne vietiin tuonne itärajan taa,
ja sitä ei tarkaan tiedä kuin pitkälle ne siitä rajan yli meni."

"Pidettäisi maan päällä, ei laitettaisi minnekään. Mulla ei oo tiedemiehen mielipidettä,
mutta... Siilon sitä voidaan tarkkailla, ja odottaa sitä että - uskon että tiede keksii sen,
miten sitä voidaan käyttää aina uudelleen. "

Vaikutusalue

Eurajokelaiset haastateltavat näkivät Eurajoen osana Rauman seutua ja talousaluetta, ja
siten hankkeen vaikutusten - lähiympäristön muutoksia lukuunottamatta - koettiin kohdis-
tuvan koko alueelle eikä ainoastaan Eurajoen kuntaan.

4.2.4 Yhteenveto

Eurajokelaisten haastatteluissa puhe loppusijoituksen vaikutuksista yhdistyi monelta osin
kokemuksiin paikkakunnalla toimivan Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vaikutuksista,
mutta myös eroja näiden välillä ilmeni. Riskikäsitysten osalta haastatteluissa katsottiin,
että ydinvoimalaitosten läsnäolo on saanut asukkaat suurimmaksi osin luottamaan niiden
turvallisuuteen, mutta myös turvallisuushuolia esiintyy. Voimalaitosten riskejä ei nähty
erityisesti paikallisena eli pelkästään eurajokelaisia koskevana kysymyksenä, vaan
laajempaa aluetta koskevina.

Itse loppusijoituksen suhteen osa haastateltavista oli sitä mieltä, että riskit eivät loppusijoi-
tuksen myötä kasva, koska paikkakunnalla sijaitsee jo ydinvoimalaitos ja myös korkea-
aktiivista jätettä välivarastoituna. Osa taas esitti, että loppusijoitus eroaa luonteeltaan
voimalaitoksesta nimenomaan lopullisuutensa takia, ja lisäksi jätteen määrä paikkakunnal-
la kasvaa; näistä syistä loppusijoituksen riskit nähtiin erilaisina kuin voimalan.

Loppusijoitushankkeen eri vaiheiden turvallisuudesta haastatteluissa kiinnitettiin eniten
huomiota ydinjätteen kuljetuksen riskeihin. Muiden vaiheiden turvallisuudesta käsitykset
vaihtelivat, mutta riskejä yhdistettiin lähinnä toisaalta kapselointivaiheeseen, toisaalta
hyvin pitkällä aikavälillä maanalaisen loppusijoitusjärjestelmän toimintaan.

Loppusijoituksen vaikutukset paikkakunnan julkiselle kuvalle eivät nousseet esiin yhtä
suuressa määrin kuin muissa kunnissa. Perusteluina tälle esitettiin, että aiempia kokemuk-
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sia imagohaitoista ei ole ollut, ja lisäksi mainitiin, että Eurajokea ei välttämättä tunneta, tai
jos tunnetaan, niin nimenomaan ydinvoimalasta. Lähinnä imagotekijät saattaisivat
joidenkin haastateltavien mukaan vaikuttaa muuttopäätöksiin seutukunnan ja alueen sisällä
siten, että Eurajoen sijasta valittaisiin jokin muu kunta, ja pidemmällä aikavälillä negatii-
vista vaikutusta saattaisi ehkä olla väestön sijoittumiseen yleisemminkin.

Loppusijoituksen taloudellisista vaikutuksista merkittävimpinä pidettiin kunnan saamia
verotuloja. Mahdollisten uusien työpaikkojen ja siten myös väestömuutosten koettiin
kohdistuvan suurelta osin muualle kuin Eurajoelle, eli koko Rauman seudulle. Vaikutuksia
yritystoimintaan tai kunnan elinkeinoelämälle ei erityisesti painotettu. Kunnan kehityksen
suhteen hanketta ei yleensä nähty negatiivisessa eikä positiivisessa mielessä ratkaisevan
merkittävänä, mutta osa haastateltavista piti loppusijoitusta jatkuvuuden turvaajana.

Eurajoella loppusijoitushanke ei ole muodostanut laajamittaista konfliktia, eikä myöskään
haastatteluissa esitetty hankkeen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia koskevaa kritiik-
kiä yhtäläisessä määrin kuin muilla paikkakunnilla.

Osa haastateltavista puhui loppusijoitukseen liittyen viihtyvyydestä ja kotipaikan luontees-
ta. Hankkeen katsottiin lopullisuutensa vuoksi leimaavan kuntaa eri tavoin kuin voimalai-
tosten, ja tämä koettiin negatiivisena omaan kotipaikkaan sitoutumiseen nähden. Osa
haastateltavista taas ei nähnyt paikkakunnan luonteen muuttuvan loppusijoituksen seu-
rauksena, vaan koki hankkeen sopivan nykyiseen luonteeseen hyvin.

Hankkeen vaikutuksista elinympäristöön mainittiin haastatteluissa lähinnä liikennemäärien
mahdollisen kasvun vaikutukset asukkaiden turvallisuudelle.

Loppusijoitushankkeen eri vaihtoehdoista useimmat haastateltavat pitivät mielekkäänä
ydinjätteen sijoittamista voimalapaikkakunnalle sen sijaan, että jätettä kuljetettaisiin sisä-
Suomeen; erityistä vertailua Loviisan ja Eurajoen välillä sijoituspaikkoina haastateltavat
eivät tehneet. Osa haastateltavista kannatti väliaikaisen varastoinnin kehittämistä lop-
pusijoituksen sijasta sen valvottavuuden ja sijoituksen peruutettavuuden vuoksi.

4.3 Kuhmo

4.3.1 Kunnan sosiaaliset piirteet

Kuhmon kaupunki sijaitsee Kainuussa itärajan tuntumassa. Kaupunki kuuluu Kehys-
Kainuun seutukuntaan, mutta muodostaa yksin varsin yhtenäisen toiminnallisen alueen.
Kuhmossa on noin 12 200 asukasta. Kaupunki on pinta-alaltaan varsin suuri. Syrjäisen
sijainnin vuoksi Kuhmon läpi ei kulje kauttakulkuliikennettä, lukuunottamatta rautatie-ja
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maantieliikennettä Vartiuksen rajanylityspaikan kautta Venäjän puolelle. (Ollikainen &
Rimpiläinen 1997a).

Kuhmon väestökehitys on ollut jo pitkään vähenevä, ja tämän kehityksen ennustetaan
jatkuvan. Kuhmon, kuten myös sen naapurikuntien väestön väheneminen on seurausta
muuttoliikkeestä, joka on suuntautunut kunnissa keskustaajamiin, Kainuussa Kajaaniin ja
koko maassa pääkaupunkiseudulle. Kaupungin ikärakenne on tällä hetkellä lähellä maan
keskiarvoa, ja sukupuolirakenne jonkin verran vinoutunut siten, että naisten osuus väestös-
tä on keskimääräistä pienempi. Jos väestön väheneminen jatkuu, uhkana saattaa olla myös
ikä-ja sukupuolirakenteen vinoutuminen, koska poismuutto kohdistuu erityisesti nuoriin
ja naisiin. Kuhmon sisällä keskustaajaman väestön osuus on kasvanut ja haja-asutusaluei-
den vähentynyt. (Ollikainen & Rimpiläinen 1997a.)

Kuhmon elinkeinorakenne on palveluvaltainen. Erityisesti 1970-luvulla tapahtuneesta
maa- ja metsätaloustyöpaikkojen voimakkaasta vähenemisestä huolimatta myös maa- ja
metsätaloudella on kunnassa suuri merkitys. Kuhmon työpaikoista oli vuonna 1994 noin
59% palvelujen, 23% alkutuotannon ja 15% jalostuksen piirissä. Kaupungin omassa
strategiassa palvelualojen työpaikkamäärän odotetaan tulevaisuudessa kasvavan erityisesti
rajakaupan, matkailun, kulttuurielinkeinon ja yrityspalveluyritysten lisääntymisen myötä.
Teollisuuden ja erityisesti rakennustoiminnan työpaikkojen osuus oli 1970-luvun lopulla
ja 1980-luvun alussa jonkin verran nykyistä suurempi johtuen lähinnä Kostamuksen
kaivos-ja kaupunkikombinaatin rakentamisesta. (Ollikainen & Rimpiläinen 1997a.)

Maatalouden päätuotantosuunta Kuhmossa on lypsykarjatalous. Maatiloilla harjoitetaan
varsinaisen maatalouden lisäksi monia sivuelinkeinoja. Kainuulaiset maataloustuotteet, ja
erityisesti Sotkamossa sijaitsevan Kainuun osuusmeijerin tuotteet ovat valtakunnallisesti-
kin tunnettuja. (Ollikainen & Rimpiläinen 1997a.) Kuhmolaisia ja yleensäkin kainuulaisia
tuotteita markkinoidaan puhtaudella, laadulla ja luonnonmukaisella imagolla, ja näitä
tekijöitä pidetään myös tulevaisuudessa kilpailuvaltteina.

Myös metsään perustuvat elinkeinot ovat Kuhmossa tärkeitä. Kuhmon teollisuuden
työllisestä työvoimasta lähes puolet saa toimeentulonsa puutavaran ja puutuotteiden
valmistuksesta, ja metsätaloudella on kunnassa muita Kainuun kuntia suurempi merkitys
työllistäjänä (Ollikainen & Rimpiläinen 1997a). Lisäksi metsästys ja marjanpoiminta ovat
perinteisesti olleet kuntalaisille lisätulonlähteitä.

Matkailu on Kuhmossa tärkeä elinkeino, joka työllistää runsaat 100 henkilöä. Matkailutar-
jonnan perustekijöitä ovat kulttuuri ja luonto. Vuodesta 1970 alkaen järjestetyt Kuhmon
Kamarimusiikkijuhlat keräävät vuosittain noin 40 000 konserttivierasta. Kunnan alueella
on laajoja luonnonvaraisia erämaa-alueita ja vesistöjä, ja luonto toimiikin Kuhmon, kuten
koko Kainuun vetovoimatekijänä. Luontomatkailutarjontaan kuuluvat mm. retkeily,
erämatkailu, talviurheilu ja melonta. Puhtaaseen luontoon, rajan läheisyyteen ja karjalai-
seen kulttuuriin uskotaan liittyvän edelleen hyödyntämättömiä mahdollisuuksia matkai-
lualalla. (Ollikainen & Rimpiläinen 1997a.)
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Kainuun työttömyysaste on ollut viime vuosikymmenien ajan koko maan keskiarvon
yläpuolella, ja Kuhmon työttömyysaste on ollut selvästi korkeampi kuin Kainuussa
keskimäärin. Työttömyysaste nousi erityisesti 1970-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa.
(Ollikainen & Rimpiläinen 1997a.) Kostamus-projekti työllisti 1970-luvun lopulla ja
1980-luvun alussa runsaasti kuhmolaisia ja muita kainuulaisia. Hanke nopeutti Kainuussa
maatalousväestön siirtymistä pois maatiloilta työmarkkinoille ja lisäsi työvoiman määrää.
Projektin aikana työikäistä väestöä muutti jonkin verran takaisin Kuhmoon. Hanke ei
kuitenkaan kokonaisuudessaan laskenut paljoakaan Kainuun kuntien työttömyyttä.
(Litmanen 1996b.) Vuoden 1997 helmikuussa Kuhmon työttömyysaste oli 32%, ja eniten
työttömiä työnhakijoita oli rakennusalalla, maa- ja metsätaloudessa sekä teollisuudessa.
Työttömissä on erityisesti nuoria, miehiä ja huonosti koulutettuja; myös pitkäaikaistyöttö-
miä on paljon. (Ollikainen & Rimpiläinen 1997a.)

Palvelutarjonnan suhteen Kuhmo on kaupunkitason keskus, ja keskustaajamassa sijaitsevia
palveluja hyödyntävät lähinnä omat kuntalaiset. Maakuntakeskus Kajaani sijaitsee noin
100 km Kuhmon keskustaajamasta. Keskiasteen koulutuspalveluja Kuhmossa tarjoavat
lukio sekä ammattioppilaitos ja aikuiskoulutusta kansalaisopisto. (Ollikainen & Rimpiläi-
nen 1997a.)

Loppusijoituslaitoksen mahdollinen sijoituspaikka Kuhmossa on Romuvaaran alue, joka
sijaitsee noin 22 kilometriä Kuhmon keskustaajamasta koilliseen. Romuvaarasta noin 20
kilometriä pohjoiseen sijaitsee Lentiiran kyläkeskus. Romuvaara ja sen lähiympäristö ovat
asumatonta metsäaluetta. Alle 5 kilometrin etäisyydellä Romuvaarasta asuu noin 30
henkilöä ja alle 20 kilometrin etäisyydellä noin 1150 henkilöä, ja lisäksi kaupungin
keskustaajamassa asuu noin 7300 asukasta. Romuvaaran suunnalla loma-asutusta on
järvien, erityisesti Lentuan rannoilla; alle 5 kilometrin etäisyydellä sijaitsee noin 16 loma-
asuntoa. Romuvaara lähiympäristöineen on tärkeä marjanpoiminta-alue. (Ollikainen &
Rimpiläinen 1997a.) Loppusijoituslaitoksen rakentaminen vaatisi uuden tieyhteyden
rakentamisen.

4.3.2 Ydinjätekysymyksen historia

Kuhmoa voi kuvata luonteeltaan erämaakaupungiksi, joka nojaa luontoon ja erityisesti
metsään, kulttuuriin sekä näihin perustuviin elinkeinoihin. Elinkeinorakenne painottuu
julkisen sektorin työpaikkoihin sekä maa- ja metsätalouteen, mutta elinkeinorakennetta on
myös pyritty monipuolistamaan. Toisaalta työttömyys, huono taloudellinen tilanne ja
negatiivinen väestökehitys leimaavat kuntaa. Tähän taustaan suhteutuu myös kuntalaisten
suhtautuminen loppusijoituskysymykseen. Julkisessa keskustelussa esitetyissä mielipiteis-
sä ovat korostuneet voimakkaasti yhtäältä turvallisuuskysymykset sekä puhtaan luonnon
ja paikkakunnan luonteen yhteensopimattomuus ydinjätteiden ja niihin liittyvien mieliku-
vien kanssa, toisaalta taas loppusijoituksen mukanaan tuomat taloudelliset hyödyt ja niiden
kaupungille tarjoamat kehitysmahdollisuudet.
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Vuonna 1994 tehdyssä tutkimuksessa noin 63% kuhmolaisista oli samaa mieltä väitteestä
"Vaikka ydinjätteiden loppusijoitus olisikin turvallista, en halua niitä kotipaikkakunnalle-
ni". 24% oli eri mieltä väitteen kanssa, 13% taas ei osannut sanoa kantaansa (Litmanen
1996b ja Kurki 1995). Tämä tulos on yhteensopiva niiden ulkomaisten tutkimusten kanssa,
jotka ovat koskeneet paikkakuntia, joissa ydinvoimateknologia ei ole ennestään tuttua:
paikalliset asukkaat ovat muuallakin ilmaiseet näkemyksensä ydinjätelaitoksia koskevista
hankkeista samantyyppisin prosenttiluvuin (Litmanen 1996a, 27). Vuonna 1997 toteute-
tussa kyselyssä 46% kuhmolaisista vastaajista ilmoitti, että hyväksyisi loppusijoituksen
asuinkuntaansa, mikäli tutkimukset osoittaisivat sen turvalliseksi loppusijoituspaikaksi;
kielteisesti asiaan suhtautui 40% (Energia-asenteet 1997).

Keskustelu ydinjätteistä on ollut kunnassa vilkasta koko tutkimusprosessin ajan (ks. esim
Litmanen 1994). Kansalaisadressien ja valtuustoaloitteiden avulla on yritetty saada kunnan
päättäviä elimiä ottamaan loppusijoitukseen kielteinen kanta. Toisaalta myös hanketta
voimakkaasti tukevia ilmauksia on esiintynyt. Vuonna 1990 kaupunginvaltuusto otti ilman
äänestystä periaatteellisen kielteisen kannan ydinjätteiden sijoittamiseen Kuhmon Romu-
vaaraan. Kuhmon kaupungin strategisessa suunnitelmassa on kaupungin tavoitteiden
kohdalla maininta, jonka mukaan "Kuhmon luonto toimii kaupungin myönteisenä vetovoi-
matekijänä, ja siksi Kuhmon kallioperä tulee edelleenkin säilyttää vapaana ydinjätteistä"
(Kuhmon kaupungin strateginen suunnitelma vuoteen 2005. Luonnos.).

Muun muassa ydinjätteiden loppusijoitusta Kuhmoon vastustava Romuvaara-liike on
pitänyt asiaa esillä julkisessa keskustelussa. Myös kunnallisvaalien yhteydessä ydinjäte-
kysymys on ollut vahvasti esillä. Vuonna 1994 tehdyssä kyselyssä kuntalaisista 70% oli
sitä mieltä, että loppusijoituslaitoksen rakentamisesta tulee päättää kansanäänestyksellä
kunnan asukkaiden enemmistön mielipiteen mukaan (Kurki 1995).

4.3.3 Hankkeen odotetut vaikutukset haastatteluissa

Loppusijoituksen turvallisuus ja siihen liittyvät riskikäsitykset

Loppusijoituksen turvallisuutta koskevissa kysymyksissä ei haastatteluissa ilmennyt
kuhmolaisille tyypillistä yhtenäistä näkemystä, vaan käsitykset vaihtelivat. Turvallisuuteen
luottavat haastateltavat näkivät, ettei laitoksen käyttövaiheeseen ja kapselointiin liity
riskejä, ja itse loppusijoituksen riskien nähtiin aktivoituvan ainoastaan mahdollisten
geologisten mullistusten yhteydessä hyvin pitkällä aikavälillä. Ydinjätteen kuljetukset
mainittiin kuitenkin riskinä sabotaasin vaaran vuoksi.

Myös turvallisuutta epäilevät haastateltavat mainitsivat usein kuljetukset riskitekijänä
onnettomuusvaaran tai eritoten sabotaasin uhan takia. Muiden hankkeen vaiheiden
turvallisuudesta vallitsi erilaisia näkemyksiä: toisaalta pidettiin kapselointivaihetta
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turvattomampana ja itse loppusijoitusta turvallisena, toisaalta taas katsottiin maanalaisen
loppusijoitusjärjestelmän olevan turvallinen lyhyellä tähtäimellä, mutta sisältävän arvaa-
mattomia tekijöitä pidemmällä aikavälillä.

Tässä kohdin voi löytää haastateltavien väliltä erilaisia tulkintoja samalle riskikäsitykselle:
vuosituhansien päähän ajoittuvat mahdolliset vaikkakin hyvin epätodennäköiset riskit
saatettiin nähdä argumenttina sen puolesta, että loppusijoitus on turvallista, kun taas
hanketta epäileville sama riskiarvio merkitsi perustelua loppusijoitusta vastaan. Yleisim-
min haastatteluissa esiintyvä loppusijoitusjärjestelmään liittyvän turvallisuusuhan syy oli
maanjäristys tai muu vastaava geologinen muutos.

"Kai ne nyt ens alkuun pitää ne niitten kapselit, mutta (...) Siinä jos vähän maa tutisee ja
pohjavedet rupee virtaamaan siellä niitä käytäviä pitkin vaikka se ois suljettu jo silloin,
niin ihmiset ei yksinkertaisesti suostu uskomaan, että se näin on että sieltä ei mitään
leviä."

"Niin se on sitten tämmöinen että jos hirveen pitkälle mennään eteenpäin, että jos
tapahtuu kallioperässä jotakin, kun mennään satojatuhansia vuosia eteenpäin. Mutta kyllä
ne varmasti ne lähiajat näillä systeemeillä kestää."

Haastateltavien - erityisesti hanketta epäilevien - puheessa toistui näkökanta, jonka
mukaan jonkinlainen riski on olemassa, vaikka todennäköisyys olisi pienikin. Vaikka
varmuuteen pyritään, sataprosenttista turvallisuutta ei silti pystytä takaamaan, ja mahdolli-
sen onnettomuuden seuraukset olisivat suuret. Kyseinen perustelutapa (pieni todennäköi-
syys, mutta suuret seuraukset) on yleinen ydinvoimateknologiaan ja radioaktiivisuuteen
liittyvissä riskiarvioissa (Blowers, Lowry & Solomon 1991, 15 - 16).

Kuten muidenkin paikkakuntien haastatteluissa, myös Kuhmossa mainittiin hyvin usein
turvallisuuskysymyksissä vertailukohtana Venäjän ydinvoimaloihin tai ydinjätteen
säilyttämiseen ja käsittelyyn liittyvät suurina pidetyt riskit, ja katsottiin, ettei Suomen
jätteitä tule ainakaan viedä Venäjälle.

"Jos ne Venäjällekin vietäisi niin siellähän ne - kipattaisiin jonnekin kaatopaikalle. "

"Kun ajattelee että mitä kaikkia riskejä on tässä maailmassa ja tuossa rajan takana,
tuntuu että riskit on jo olemasssa joihin me ei voida vaikuttaa. Niin sitten jotenkin suhteut-
taa näitä sillä tavalla että mä en voi niistä (loppusijoituksen pitkän aikavälin riskeistä)
ottaa vastuuta."

"(...) jos verrataan mikä on tilanne naapurissa, siellähän ne jätteet on täysin heitteillä.
Mutta meidän pitää pyrkiä hoitamaan oma tonttimme mahdollisimman hyvin, ei me voida
sitä katsoa."

Itärajan läheisyys tuotiin Kuhmon haastatteluissa esiin myös yleisempänä turvallisuusuh-
kana. Haastateltavat esittivät, että Kuhmo on lähellä rajantakaisia epävakaita oloja ja siksi
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turvaton sijoituspaikka; lisäksi rajaseutupitäjänä Kuhmossa on totuttu pelkäämään ja
epäilemään, ja asenteet mitä tahansa turvallisuusuhkia kohtaan saattavat siksi olla hyvin
varovaiset.

"Jos sitä näin ruvetaan mainostamaan, että (...) olis enempi hyötyä kuin haittaa, niin kyllä
se on niin ettei sitä haittaa saisi olla ollenkaan. "

Yksittäisenä epäilyä herättävänä tekijänä mainittiin useissa haastatteluissa, että metsä-
peuroissa on Kuhmossa havaittu edelleen normaalia korkeampia cesiumpitoisuuksia
Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena. Tämän toistuvan maininnan
voinee tulkita jonkinlaiseksi symboliseksi ilmaukseksi siitä huolesta, jota koettiin paikka-
kunnan luonnon ja ydinjätteiden loppusijoituksen yhteensopimattomuudesta.

Imagovaikutukset ja niiden seuraukset

Kuhmossa käydyssä julkisessa keskustelussa loppusijoituksen haitat paikkakunnan
julkiselle kuvalle ovat nousseet voimakkaasti esiin. Perusteluna on esitetty, että luonnolla
on tärkeä merkitys seudun elinkeinojen (maa-ja metsätalous, matkailu), paikallisidentitee-
tin sekä ulkoisen imagon perustana, ja loppusijoitus on nähty tähän nähden ristiriitaisena.
Myös haastatteluissa käsiteltiin samoja teemoja. Imagokysymyksiä ei välttämättä kytketty
suoraan loppusijoituksen turvallisuuteen: monet haastateltavat olivat huolissaan imagohai-
toista, vaikka eivät esittäneet turvallisuushuolia.

Loppusijoituksen nähtiin siis useiden haastateltavien mukaan muuttavan Kuhmon julkista
kuvaa negatiiviseen suuntaan siksi, että hanke on ristiriidassa nykyisen imagon kanssa.
Eräs haastateltava tosin epäili nykyisen imagon paikkaansapitävyyttä: luontoimago saattaa
olla vain paikkakuntalaisten oma mielikuva, jota ulkopuoliset eivät jaa. Imagokysymykset
nähtiin myös vaikeasti ennustettavina ja herkistä mielipidemuutoksista riippuvaisina.
Eräänä syynä imagovaikutuksille nähtiin se, että hanke on ensimmäinen laatuaan, ja siksi
varmastikin nostaa sijoituspaikkakunnan tunnettuutta.

"Ydinjätepaikka on niin harvinainen, kun semmoista ei vielä ole, että se lyö voimakkaasti
läpi. Että se identifioi Kuhmon. "

Imagon muutokset nähtiin haastatteluissa negatiivisina kahdesta syystä. Toisaalta puhuttiin
eri elinkeinoille mahdollisesti koituvista haitoista ja siten taloudellisista menetyksistä;
toisaalta negatiivinen julkinen kuva nähtiin itsessään haittana, riippumatta sen rahassa tai
väestömäärässä laskettavista seurauksista. Seuraavassa on käsitelty imagomuutosten
seurauksia elinkeinoille ja väestölle. Imagomuutosten arvottaminen itsessään haitaksi
liittyy läheisesti puheeseen paikkakunnan luonteesta ja kotiseutuidentiteetistä, ja sitä on
siksi käsitelty otsikon "Viihtyvyys ja puhe paikkakunnan luonteesta" alla.
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Julkisen kuvan muutoksilla nähtiin olevan vaikutuksia maataloustuotteiden markkinoinnil-
le, luonto- ja kulttuurimatkailulle, luonnontuotteisiin pohjautuville sivuelinkeinoille ja
mahdollisesti loma-asukkaiden sijoittumiselle ("loppusijoitus lyö korville Kuhmon
vahvuuksia"). Maatalouselinkeinon osalta pelkona näntiin erityisesti Kainuun meijerin
tuotteiden markkinointivaikeudet. Kainuun meijeri on markkinoinut tuotteitaan puhtaudel-
la ja ympäristöarvoilla, ja sen markkina-alueita ovat oman maakunnan lisäksi erityisesti
pääkaupunkiseutu. Osuusmeijerin tuotteet ovat lisäksi jo nimen perusteella paikannettavis-
sa mahdolliseen "ydinjätemaakuntaan", toisin kuin esim. lihantuotanto. Mahdollisen
kielteisen leiman mukana maakunnan meijerin tuotteiden nähtiin siten menettävän
asemiaan kilpailutilanteessa.

"No jos se maataloustuotteiden markkinoinnissa tulisi se ongelma niin kyllähän se silloin
meille markkamääräisesti olisi - kun se tulo maataloudesta on melko iso vielä meillä - tai
sitten pitäisi tuoda lisää työpaikkoja. Tällä hetkellä, jos se maatalouden pohja menisi, niin
kyllä meidän kunnalle vaikeuksia tulisi. "

Marjojen ja sienten jatkojalostustuotteiden markkinointi ulkomaille nähtiin myös uhattuna,
mutta tämän elinkeinon taloudellista merkitystä ei nähty yhtä suurena kuin maitotuottei-
den. Markkinointivaikeuksien nähtiin yleisesti ottaen uhkaavan paikkakunnan ja koko
maakunnan maatalouselinkeinoa. Tätä vastaan puolestaan argumentoitiin sillä, että
alkutuotantosektorin merkitys vähenee tulevaisuudessa muutenkin luontaisen kehityksen
myötä, eikä ydinjätteiden loppusijoituksen merkitys tässä kehityskulussa ole ratkaiseva.

Negatiivisen julkisen kuvan vaikutuksia matkailulle oltiin myös huolestuneita. Matkailu
nähtiin kehittyvänä elinkeinona, jonka avulla voidaan korvata alkutuotannosta kadonneita
työpaikkoja. Kuhmoa on lisäksi markkinoitu matkailukohteena eritoten luontoon perustu-
villa arvoilla. Näillä perusteilla loppusijoituksen katsottiin uhkaavan nykyisiä matkailun
kehittämisen strategioita. Imagomuutosten nähtiin vaikuttavan erityisesti luontomatkai-
luun, mutta myös vaikutuksista kulttuurimatkailuun ja erityisesti Kuhmon kamarimusiik-
kijuhliin mainittiin. Erityisesti vaikutuksia ulkomaisten matkailijoiden matkakohteen
valintaan pelättiin. Matkailuvaikutukset tulisivat näkymään siten, että Kuhmo menettäisi
asemiaan kilpailussa muiden samantyyppisten matkailualueiden, kuten esimerkiksi
muiden Kainuun kuntien, Kuusamon tai Pohjois-Karjalan kanssa.

Myös hankkeen positiivisia vaikutuksia matkailulle pohdittiin. Mahdollisessa loppusijoi-
tuslaitoksessa vierailevien matkailijoiden ja erityisesti työmatkailun lisääntymisen nähtiin
hyödyttävän matkailusektoria; paikkakunnalle tulisi siten erityyppisiä turisteja kuin
aiemmin, mutta määrä ei sinänsä välttämättä vähenisi, vaan saattaisi jopa kasvaa. Kuh-
mon matkailusektorin sisällä vaikutusten nähtiinkin jakaantuvan siten, että majoitusala
hyötyisi, ohjelmapalvelu-ja luontomatkailuyrittäjät taas kärsisivät.

Hankkeeseen epäilevästi suhtautuvat näkivät, että pidemmällä aikavälillä koko elinkeino
kuitenkin kärsisi, koska loppusijoituslaitosta ei nähty pysyvänä vetovoimatekijänä - luonto
taas olisi tämän näkemyksen mukaan pysyvämpi ja pitkäaikaisempi houkutin. Lisäksi
puheita laitoksen tuomista suurista matkailijamääristä epäiltiin sillä perusteella, että
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Kuhmon sijainti on syrjäinen ja välimatkat pitkiä - paikkakunnalle ei siis noin vain
poiketa. Hanketta kannattavat taas näkivät, että luontomatkailun työllistävä vaikutus ja
siitä paikkakunnalle jäävä taloudellinen hyöty on melko pieni, eivätkä tähän alaan kohdis-
tuvat haitat siten ole merkittäviä.

Väestön ja yritysten sijoittumiselle imagomuutoksilla ei nähty olevan suurta merkitystä.
Perusteluna esitettiin, että väestön vaihtuvuus Kuhmossa on ylipäänsä pieni, eivätkä
ainakaan syntyperäiset kuhmolaiset muuta pois paikkakunnalta loppusijoituslaitoksen
takia - asia saattaisi vaikuttaa ainoastaan pienen ihmisryhmän muuttopäätöksiin.

"Se vaara että se Kuhmosta jotain yrityksiä karkottaisi maineen takia, se on mahdotto-
muus. Eihän täällä oo enää yrityksiä jotka voitaisi karkottaa. Täällä on pakko ollut
yrityksiä lopettaa kysynnän puutteen vuoksi - sitä vaaraa ei oo. "

Taloudelliset vaikutukset

Kuhmossa loppusijoituksen mukanaan tuomat taloudelliset hyödyt ovat olleet huomatta-
vasti keskustelussa esillä, mikä on hyvin selitettävissä kaupungin nykyisen taloudellisen
tilanteen sekä työllisyys-ja väestökehityksen pohjalta. Haastateltavista hankkeen vastusta-
jat pitivät useimmiten luvattujen taloudellisten hyötyjen toteutumista epätodennäköisenä,
ja lisäksi arvottivat todennäköisetkin hyödyt vähemmän tärkeiksi kuin haitat. Kannattajat
taas pitivät yleensä hyödyllisiä taloudellisia vaikutuksia todennäköisinä, ja lisäksi arvotti-
vat ylipäänsä taloudelliset seikat korkeammalle kuin mahdolliset haitat. Erimielisyyttä oli
siis sekä fakta- että arvokysymyksistä.

Eniten painotettiin loppusijoituksen tuomia työpaikkoja, ja tärkeänä nähtiin, että työpaikat
tulisivat nimenomaan kuhmolaisille. Moni haastateltava mainitsi kaupungin todelliseksi
työttömyysprosentiksi noin 50, jos tukityöllistetyt yms. lasketaan mukaan. Maa- ja
metsätalouden murros on jo kauan aiheuttanut työttömyyttä, eikä korvaavia työpaikkoja
ole syntynyt samaa tahtia. Haastatteluissa puhuttiin jopa siitä, että työttömyyteen on
Kuhmossa totuttu: työttömyydellä on perinteet, eikä työttömäksi jääminen siksi välttämät-
tä merkitse toimettomuutta ja sosiaalista syrjäytymistä.

Kuhmolaisten siis toivottiin saavan sekä suoria että välillisiä työpaikkoja, erityisesti
laitoksen rakennusvaiheen aikana. Suoraa työllisyysvaikutusta toisaalta myös epäiltiin,
koska laitoksen tarvitseman rakennustyövoiman arveltiin tulevan muualta. Laitoksen
käyttövaiheen aikana tarvittavan henkilökunnan taas epäiltiin useimmissa haastatteluissa
olevan koulutustasoltaan sellaista, että Kuhmosta ei sitä löytyisi. Jotkut haastateltavat
esittivät eräänä ratkaisuna tähän kuhmolaisten kouluttamista tarvittaviin tehtäviin.

Vaikka useimmat haastateltavat asettivat kuhmolaisten työllistymisen etusijalle, positii-
visena nähtiin myös se, jos Kuhmoon muuttaisi työn perässä uusia asukkaita. Väestömää-
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ran lisäys ja erityisesti työikäisen väestön muuttaminen paikkakunnalle nähtiin myönteise-
nä nykyistä väestökehitysennustetta ajatellen. Kaikkein negatiivisimpana tilanteena nähtiin
se, jos työntekijät eivät olisi kuhmolaisia eivätkä muuttaisi pysyvästi paikkakunnalle, vaan
asuisivat kunnassa tilapäisesti. Jotkut hanketta epäilevät haastateltavat myös pitivät tätä
tilannetta todennäköisimpänä.

"Että ottaako se teettäjä sitten paikallista, että voidaanko sitä taata että vaikka meillä
olisikin ammattitaitoisia niin onko se sitten kuhmolaisia. (...) Kyllä mä ajattelen että
melkoinen piristysruiske se olisi että tänne tulisi muualta ihmisiä, että kyllä mä aattelen
sen positiivisena seikkana. Että sekään ei oo huono asia välttämättä. Mutta silti ensisijai-
sesti se että jos täällä on sen alan ammattilaisia, niin hyödynnettäisiin meidän."

Useat haastateltavat mainitsivat vertailukohtana taloudellisten vaikutusten osalta
Kostamus-projektin, josta löydettiin sekä hyviä että huonoja puolia - tosin eräs haastatelta-
va mainitsi totuudenmukaisesti, että Kostamus-hankkeen kokemukset eivät sellaisenaan
ole käyttökelpoisia, koska loppusijoitus on esimerkiksi työllistämisvaikutuksiltaan hyvin
paljon pienempi hanke. Kostamuksen aikana Kuhmon väkiluku nousi, mutta työllisyys ei
parantunut pysyvästi. Palvelujen kysyntä Kuhmoissa kasvoi ja elinkeinoelämä vilkastui;
toisaalta työntekijöitä tuli runsaasti keikkatyöläisiksi muualta kuin Kuhmosta tai Kainuus-
ta. Monet haastateltavat näkivät Kostamuksen merkittävänä piristysruiskeena kunnassa;
toiset taas esittivät, että lyhyen kukoistuskauden jälkeen tilanne kurjistui.

Loppusijoituksen verotulovaikutukset nähtiin kunnallistaloudellisesti hyvin merkittävinä.
Verotulovaikutuksia toisaalta myös epäiltiin sillä perusteella, että verotusperusteita
voidaan muuttaa, eikä kiinteistövero nykyisessä muodossaan välttämättä ole käytössä
tulevaisuudessa; lisäksi kunnalle aiheutuvat investointikustannukset ja valtionosuuksien
tasausjärjestelmä pienentävät odotettuja hyötyjä. Toiveita suorasta rahallisesta kompensaa-
tiosta tai tuesta kaupungille ei esiintynyt, toisin kuin voimalapaikkakunnilla.
Myös hankkeen hyödyt yritystoiminnalle ja palvelujen kysynnälle nähtiin useissa haastat-
teluissa merkittävinä, mutta myös tältä osin epäiltiin, kohdistuvatko urakat, ostot ja
hankinnat nimenomaan Kuhmoon. Sekä taloudellisiin hyötyihin uskovat että niitä epäile-
vät haastateltavat esittivät todennäköisimpänä kehityskulkuna, että suurin osa hankinnoista
ja rakennusurakka kohdistuvat kunnan ulkopuolelle. Kannattajat kuitenkin näkivät, että
tästä huolimatta kuhmolaiset saisivat osansa hyödyistä, ja tämä nähtiin merkittävänä
(esim. kuljetukset, maansiirtotyöt, osa hankinnoista, laitoksen huoltotoiminnot). Lisäksi
myös muun Kainuun hyötyminen hankkeesta nähtiin positiivisena. Muualta Kuhmoon
tulevien työntekijöiden nähtiin myös lisäävän palvelujen kysyntää erityisesti vähittäis-
kaupassa ja lisäävän asuntorakentamista, ja tämän puolestaan katsottiin työllistävän
rakennusmiehiä. Hanke saattaisi joidenkin haastateltavien mukaan myös synnyttää uutta
yritystoimintaa.

Osa haastateltavista myös koki loppusijoituksen henkisenä piristysruiskeena ja tulevaisuu-
denuskoa luovana tekijänä sekä elinkeinoelämälle että myös tavallisille kuntalaisille.
Väestökehityksen ja työttömyyden trendien mahdollinen kääntyminen nähtiin laajempana-
kin positiivisena signaalina.
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"Jos sosiaalisia puolia rupeaa ajattelemaan, niin että elämä vilkastuu, sillä on jonkinnä-
köinen uutta luova vaikutus jo täällä olevaan väestöön ja niitten toimintahaluun ja
kehittämisen haluun."

Toisaalta myös imagohaittojen negatiivisia taloudellisia seurauksia pelättiin haastatteluis-
sa. Maataloudesta ja matkailusta saattaisi kadota työpaikkoja saman verran kuin mitä
hankkeen odotetaan tuovan tullessaan, eivätkä hankkeen myötä työllistyvät tai toimeentu-
lonsa saavat olisi samoja ihmisiä tai väestöryhmiä kuin työttömäksi jäävät tai toimeentu-
lonsa menettävät. Tältä osin puhe taloudellisista vaikutuksista liittyi myös puheeseen
paikkakunnan luonteesta ja halutusta kehityssuunnasta: halutaanko Kuhmon luonteen,
elinkeinorakenteen ja kunnan kehittämisen perustan pysyvän nykyisellään vai muuttuvan.

Kuhmossa keskustelu hankkeen taloudellisista vaikutuksista liikkui siis useiden kysymys-
ten ympärillä: ketkä hyötyvät ja ketkä kärsivät taloudellisesti, miten todennäköistä
toivottujen taloudellisten hyötyjen toteutuminen on sekä mille kehitysperustalle kunnan
kehitystä on kannattavinta rakentaa - toisin kuin esimerkiksi Eurajoella, missä suurempia
erimielisyyksiä näistä seikoista ei haastatteluissa esiintynyt. Tämän lisäksi myös Kuhmos-
sa jotkut hanketta vastustavat haastateltavat esittivät taloudellisista vaikutuksista puhutta-
essa arvoargumentin, jonka mukaan taloudellisista hyödyistä huolimatta hanke ei ole
hyväksyttävissä ("kaikki ei ole kaupan vaikka se rahaa toisikin").

Hankkeen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi sekä ristiriidat

Kuhmossa julkinen keskustelu loppusijoitushankkeesta on ollut koko sen suunnittelu- ja
tutkimusprosessin ajan vilkasta. Hanke on ollut voimakkaasti esillä myös mm. kunnallis-
vaalien yhteydessä. Myös haastateltavat kuvasivat, että asiasta keskustellaan kuntalaisten
keskuudessa ja siihen otetaan kantaa. Hanke muodostaa myös helposti voimakkaita
vastakkainasetteluja, mitä voinee selittää kunnan lähtökohtatekijöillä. Julkisuudessa kantaa
hankkeeseen ovat ottaneet myös eri yhdistykset ja järjestöt. Nimenomaan loppusijoitusta
vastustamaan on perustettu Romuvaara-liike. Varsinaista hanketta kannattamaan perustet-
tua liikettä tai järjestöä ei ole, mutta erityisen voimakkaasti hankkeen puolesta on ottanut
kantaa paikallinen yrittäjäyhdistys.

Konfliktuaalisesta keskusteluasetelmasta johtuen monet haastateltavat epäilivät, että
loppusijoitus aiheuttaa myös päätöksentekohetken jälkeen vastakkainasetteluja kunnassa -
lopputuloksesta riippumatta. Tähän liittyen puhuttiin myös "kainuulaisesta jälkiviisaudes-
ta", ja siitä, kuinka muun muassa Kostamuksen jäljet näkyvät kunnassa edelleen, tai
kuinka "täällä tapellaan talvisotaa vieläkin". Hanketta kannattavat nimesivät konfliktin
lähteeksi etupäässä hankkeen vastustajat, kun taas vastustajat esittivät syiksi hankkeen
luonteen, hankkeesta vastaavan yrityksen toiminnan sekä hanketta koskevan päätöksente-
koprosessin.
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Hanketta koskevista intressiosapuolista selkeimmin esillä on ollut loppusijoitusta vastusta-
va kansalaisliike; myös ympäristöjärjestöt ovat ottaneet kantaa hanketta vastaan. Lisäksi
hankkeen vastustusta löytyy maatalouselinkeinoa harjoittavista sekä matkailuelinkeinosta
eritoten ohjelmapalvelu-ja luontomatkailuyrittäjistä. Hanketta ovat kannattaneet selkeim-
min yrittäjät ja liikeala, rakennusala sekä matkailualalta majoituspalveluyrittäjät. Työttö-
mät eivät ole järjestönä ottaneet hankkeeseen kummankaan suuntaista kantaa. Maata-
louselinkeinon kautta hanke saattaisi vaikuttaa nimenomaan haja-asutusalueisiin, ja jotkut
haastateltavat esittivätkin, että vastustusta löytyy erityisesti haja-asutusalueilta ja kylistä
eli "perukoista". Myös Kuhmon haastatteluissa ilmeni näkemys ydinjätekysymyksestä
kunkin keskustelijan henkilökohtaisena asiana, johon yhdistyksien on vaikea ilmaista
kantaansa koko jäsenistön nimissä.

Hankkeen historiaan liittyen haastatteluissa kommentoitiin kaupungin strategisessa
suunnitelmassa olevaa mainintaa siitä, että kaupunki tulee säilyttää vapaana ydinjätteistä;
vastustajat korostivat lauselman periaatteellisesti sitovaa merkitystä, kannattajat taas
painottivat, ettei lause ole sitova kunnan kanta. Osa haastateltavista esitti hankkeen
suunnitteluprosessiin liittyen, että kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet hanketta koskien
ovat puutteelliset. Alunperin, kun tutkimuskuntia oli mukana paljon, lupa tutkimusten
aloittamiseen on saatu ilman suurempaa keskustelua. Seuraava kuntalaisten vaikutusmah-
dollisuus on vasta, jos kunnanvaltuuston kantaa hankkeen hyväksynnälle kysytään vuonna
2000; sitä ennen ei kunnalla tai kuntalaisilla ole mahdollista esittää kantaansa hankkeen
hyväksyttävyydestä. Tältä osin kritiikki kohdistui lähinnä hanketta koskevaan lainsäädän-
töön, mutta myös kuntaa arvosteltiin siitä, ettei sitovaa kantaa ole haluttu ottaa, eikä
kansanäänestyksen järjestämisestä ole päätetty.

"Että silloin pitää vastata kun kysytään, ei silloin kun ei kysytä.(...) Kun tää ydinener-
gialaki on se mikä se on, että (...) saa sanoa mitä tahansa mutta sillä ei ole mitään
vaikutusta. Ne on juuri vastauksia väärään aikaan, laki on hyvin ankara. "

Eräs haastateltava korosti, että koska loppusijoitus on ristiriidassa joidenkin kunnan
vahvojen elinkeinosektoreiden kehityksen kanssa, hankkeeseen pitäisi voida varautua
ajoissa. Tämän vuoksi myönteinen tai kielteinen päätös asian suhteen tulisi saada mahdol-
lisimman pian, jotta toimintaa voitaisiin alkaa yhteisesti linjata päätöksen mukaiseen
suuntaan hyvissä ajoin, ja näin voitaisiin paremmin välttyä mahdollisilta haitoilta.

Viihtyvyys ja puhe paikkakunnan luonteesta

Kuhmolaiset haastateltavat kuvasivat kotikuntaansa erämaakaupunkina, ja monet mainitsi-
vat luonnon - erityisesti metsät - kotiseuturakkautensa perustana. Kuhmolaisten luontosuh-
detta kuvattiin "luontevaksi". Luonnonvaraiseen elämäntapaan on totuttu ja luonnon
varassa on eletty monella tapaa; sen sijaan luonnon- tai ympäristönsuojelu erillisenä
aatteena on vierasta.
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"Kuvittelin, että en Kuhmossa olisi kovin kauan, mutta sitten ihastuin tähän Kuhmon
luontoon, pidän kovasti siitä, ja tunnen tällä hetkellä - melko paljon olen liikkunut
luonnossa. (...) Oon todella oppinut viihtymään ja pitämään. Tää on kyllä kotipaikka tää
Kuhmo."

Työttömyyden ja huonon väestöennusteen koettiin myös leimaavan kuntaa. Monet
mainitsivat, että huonojen koulutusmahdollisuuksien vuoksi nuoret lähtevät paikkakunnal-
ta. Syrjäisen sijainnin ja pitkien välimatkojen mainittiin vaikuttavan siihen, että ohikulku-
liikennettä ei ole, vaan Kuhmoon "pitää asioikseen tulla" - tässä yhteydessä puhuttiin
myös nurkkakuntaisuudesta ja sisäänpäinlämpiävyydestä. Väestön vaihtuvuuden mainittiin
olevan kunnassa hidasta. Rajan läheisyys mainittiin kuntaa leimaavana tekijänä sekä
positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Vartiuksen rajanylityspaikka koettiin hyvänä
asiana sekä matkailun, kaupan että kulttuurivaihdon osalta.

Osa haastateltavista koki paikkakunnan luonteen muuttuvan merkittävästi loppusijoituksen
myötä ("tämä ei olisi enää sama Kuhmo"). Loppusijoituksen ei katsottu sopivan paikka-
kunnan tuotannolliseen ja kulttuuriseen perustaan, erityisesti luontoon. Luonteen muuttu-
misen katsottiin muuttavan ihmisten asenteita kotiseutuunsa. Paikkakunnan luonteen
muuttumista perusteltiin muun muassa seuraavilla seikoilla: nykyiset elinkeinot saattavat
kärsiä, vaikka uusia mahdollisesti tulee tilalle; korkean teknologian varaan perustuva
taloudellinen kehitys on kunnassa vierasta; hanke ei sovi vallitseviin elämänarvoihin.

"En minä missään tapauksessa muuttaisi pois. Mutta minä en kokisi sen jälkeen enää
Kuhmoa samanlaisena paikkana kuin se on ollut tähän asti. (...) Se on sitten paikka johon
on sijoitettu ydinjätteitä, ja se on niinkun päällimmäisenä sitten Kuhmossa - kun tulee
Kuhmon nimi esille niin se on päällimmäisenä, ja se on yks tärkeä asia minunkin mielessä
siinä kuvassa että mikä on Kuhmo. "

Hanketta epäilevien haastateltavien lisäksi myös osa myönteisemmin suhtautuvista jakoi
sen näkemyksen, että Kuhmon luonne saattaa muuttua, eikä kukaan haastateltava erityises-
ti argumentoinut loppusijoitushankkeen sopivan paikkakunnan nykyiseen luonteeseen
hyvin. Hanketta puolustavat haastateltavat painottivat hankkeen positiivista vaikutusta
ihmisten tulevaisuudenuskoon, paikkakunnan yleiseen vilkastumiseen ja piristymiseen
sekä tätä kautta viihtyvyyteen; kotipaikan nykyisestä luonteesta nostettiin siis esiin
negatiivisia puolia, ja hankkeen katsottiin tuovan parannusta niihin.

Kunnan kehityslinjat

Halutusta kunnan kehityslinjasta vallitsi haastatteluissa erilaisia näkemyksiä sen suhteen,
onko Kuhmolla kehitysmahdollisuuksia nykyisellä elinkeinoperustalla, onko loppusijoi-
tuslaitos "ainoa oljenkorsi", tai ovatko nämä kaksi kehityssuuntaa yhtaikaa mahdollisia.
Lähes kaikki haastateltavat jakoivat sen käsityksen, että kaupungin taloudelliselle tilanteel-
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le tulisi tehdä jotakin joka tapauksessa jo huomattavasti ennen mahdollisen loppusijoitus-
laitoksen tuloa paikkakunnalle. Yhtä mieltä oltiin myös siitä, että ei ole todennäköistä
saada muuta suurta teollisuutta paikkakunnalle.

Jotkut hankkeen puolesta argumentoivat haastateltavat esittivät, että muuta teollisuutta
paikkakunnalle siis tuskin saadaan, ja maataloudessa kehitys taas johtaa tilojen määrän ja
työpaikkamäärän vähenemiseen. Luontomatkailu yms. elinkeinot eivät puolestaan työllistä
kuin hyvin pienen määrän ihmisiä, ja niihin nojaaminen on siten epärealistinen strategia.
Väestöllisen ja taloudellisen kehityksen negatiivinen kierre tulisi kuitenkin saada jollakin
tavoin katkaistua, ja ainoa näköpiirissä oleva tekijä tällä hetkellä olisi juuri loppusijoitus-
laitos, joka loisi paitsi kipeästi tarvittuja työpaikkoja, myös yritystoimintaa ja uutta
(mahdollisesti koulutettua) väestöä.

Toiset hankkeen kannattajat puolestaan näkivät, että vaikka loppusijoituksen positiiviset
vaikutukset ovat toteutuessaan merkittäviä ja toivottavia, laitoksen tulo ei ole Kuhmolle
"elämän tai kuoleman kysymys". Kaupungin kehitykseen vaikuttavat eniten yleiset
aluepoliittiset tekijät. Loppusijoituslaitos ei sinänsä nosta eikä kaada kaupunkia, mutta
saattaa tuoda hieman uusia elinkeinoja ja yrityksiä vanhan lisäksi. Myös olemassaolevista
lähtökohdista lähteviä elinkeinohaaroja tulee kehittää, ja loppusijoitus ei haittaisi näiden
elinkeinojen kehittämistä varsinkaan, jos hanketta koskeva julkisuus ym. seikat hoidetaan
hyvin.

Loppusijoitukseen epäilevästi suhtautuvat näkivät, että hanke ei ole yhteensovitettavissa
kunnan nykyisten, omaehtoisten strategioiden kanssa, eivätkä nähneet loppusijoitusta
kunnan pelastavana hankkeena. Jotkut kritisoivat loppusijoituksen varaan laskemista
"Kostamus-ajatteluna": odotetaan suurta ja elvyttävää ulkopuolelta tulevaa projektia, joka
hetkessä pelastaisi kunnan. Hankkeen koettiin muuttavan kunnan luonnetta siten, että
maatalouden ja muiden luontoon pohjautuvien elinkeinojen perusta vaarantuisi, ja jos
uusia työpaikkoja laitoksen myötä syntyisi, töitä eivät saisi ne samat ammattiryhmät, jotka
olisivat toimeentulonsa menettäneet.

Loppusijoitukselle rinnakkaisina tai vaihtoehtoisina strategioina haastatteluissa mainittiin:
Venäjän kaupan lisääntyminen ja kasvava yhteistyö (mm. mahdollinen vapaakauppa-
vyöhyke Venäjän puolella), puunjalostusteollisuus ja puualan osaaminen, maaseutuelin-
keinot (maa-ja metsätalous, jatkojalostus ja sivuelinkeinot, ympäristöarvoilla markkinoin-
ti), kulttuurin, luonnon ja rajan läheisyyden hyödyntäminen matkailussa, pienyritystoimin-
taan panostaminen, kylien ja haja-asutusalueiden kehittäminen sekä karjalaisen kulttuurin
ja perinteiden hyödyntäminen.

Elinympäristön muutokset

Kuhmolaiset haastateltavat eivät erityisesti painottaneet elinympäristön muutoksia tai
maisemavaikutuksia. Huolia marjojen, sienten ja riistan hyödyntämismahdollisuuksista
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esiintyi liittyen säteilyä koskeviin pelkoihin. Loppusijoituslaitoksen rakentamisen ja
sijainnin sinänsä ei katsottu haittavan luonnontuotteiden hyödyntämistä tai ulkoilua.
Laitoksen rakentamisesta tai liikenteestä ei myöskään koettu aiheutuvan erityistä haittaa -
haastateltavissa ei tosin ollut ketään aivan laitoksen välittömän lähiympäristön asukasta.
Mahdollinen tarvittava teiden kunnostaminen koettiin myönteisenä asiana.

Hankkeen eri vaihtoehdot

Kuhmolaisten haastateltavien puheessa painottui voimakkaasti alueellisen epätasa-arvon
teema, joka on esiintynyt myös aiemmassa julkisessa keskustelussa. Ydinjätteiden
kuljettaminen Etelä-Suomen ydinvoimalapaikkakunnilta pitkien kuljetusmatkojen päähän
"kehitysalueelle" koettiin monissa haastatteluissa epäoikeudenmukaisena. Useat haastatel-
tavat kokivat, että syrjäisen sijainnin, harvemman asutuksen ja taloudellisten vaikeuksien
vuoksi Kuhmoa pidetään jonkinlaisena "jätekuiluna", jonne voidaan viedä taloudellisen
kehityksen kääntöpuolena syntyneet jätteet. Jätteiden kuljetukseen liittyvät turvallisuus-
huolet esitettiin myös perusteluna sille, että loppusijoituksen pitäisi mieluummin tapahtua
voimalapaikkakunnilla. Myös jätteen tuontia ulkomailta pelättiin; tässä ilmeni eräänlainen
kaksinkertainen kehitysalue-ajattelu, jonka mukaan ensin Suomen ydinjätteet sijoitetaan
syrjäseudullepa sen jälkeen tuodaan Keski-Euroopasta lisää jätteitä Suomeen.

"Kun täällä on vähemmän väestöä, niin tuleeko tässä se entisajan kuvio, että enemmistö
päättää, että ne on siellä kun siellä on väkeä niin vähän - se entisajan riistomentaliteetti. "

"Tulee mieleen, että jos se on niin turvallista se homma, niin minkä tähden niitä lähdetään
kulettamaan tänne asti. Tämähän on jo loukkaus monellekin, se että tänne rauhalliseen
korpeen tuodaan."

Myös hankeen toteuttamatta jättämien ja välivarastoinnin jatkaminen sai kannatusta.
Perusteluina olivat paitsi valvontamahdollisuus ("jos tulee ongelmia, voidaan tehdä
korjauksia, kun taas loppusijoitus on peruuttamatonta"), myös lisäaika muiden jätteenkä-
sittelymahdollisuuksien etsimiselle.

Moraalikysymyksillä argumentoitiin sen puolesta, että tuottajan tai tuotannosta hyötyvän
pitää ottaa vastuu jätteistä. Tässä kohdin jätteen tuottajalla tai hyötyjällä tarkoitettiin
useimmiten ydinvoimalapaikkakuntia tai jopa yleisesti ottaen Etelä-Suomea, eikä ainoas-
taan voimayhtiöitä. Vastuun kantamisen tulisi ilmetä kahdella tapaa: alueellisesti ja
ajallisesti. Ensinnäkin jätteet tulisi sijoittaa niille alueille tai paikkakunnille, jossa ne
tuotetaan; toiseksi tuottajan ei tulisi kiertää vastuutaan sijoittamalla jätteet kallioperään ja
jättämällä ne sen jälkeen valvomatta ja yhteiskunnan vastuulle.

Joissakin haastatteluissa viitattiin myös välivarastoinnin riskeihin, joita pidettiin suurempi-
na kuin loppusijoitukseen liittyviä riskejä, ja tällä perusteilla puolustettiin hanketta.
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Vaikutusalue

Kuhmolaiset haastateltavat kokivat, että hanke on koko Kuhmon eikä vain Romuvaaran
lähiseutujen asia. Useimmat lisäksi mainitsivat hankkeen koskevan koko Kainuuta sekä
negatiivisten että positiivisten vaikutusten osalta.

4.3.4 Yhteenveto

Kuhmolaiset haastateltavat esittivät vaihtelevia näkemyksiä loppusijoituksen eri vaiheiden
turvallisuudesta, mutta useimmat haastateltavat näkivät riskinä ydinjätteen kuljetukset.
Osa haastateltavista näki loppusijoituslaitoksen käyttövaiheeseen ja kapselointiin sisälty-
vän riskejä. Osa näki myös maanalaisen loppusijoitusjärjestelmän sisältävän riskejä
erityisesti pidemmällä aikavälillä.

Kuhmossa puhe loppusijoituksen turvallisuuskysymyksistä ei suoraan vertautunut mihin-
kään paikkakunnalla jo oleviin riskitekijöihin; lähinnä vertailukohtana voi haastateltavien
puheesta löytää Venäjän ydinoimaloihin ja ydinjätteen käsittelyyn liitetyt riskit, mutta
näistä puhuttiin myös muissa kunnissa. Itärajan läheisyys mainittiin tosin kuhmolaisten
puheessa yleisenä turvallisuusuhkana.

Hankkeen vaikutukset paikkakunnan imagolle nousivat voimakkaasti esiin. Loppusijoituk-
sen nähtiin muuttavan Kuhmon nykyistä vahvasti luontoon perustuvaa julkista kuvaa
negatiiviseen suuntaan, ja tällä koettiin olevan vaikuksia nykyiseen elinkeinoperustaan.
Julkisen kuvan muutoksilla nähtiin olevan kielteisiä vaikutuksia maataloustuotteiden
markkinoinnille, luonto-ja kulttuurimatkailulle, luonnontuotteisiin pohjautuville sivuelin-
keinoille ja mahdollisesti loma-asukkaiden sijoittumiselle. Matkailu vaikutusten merkittä-
vyydestä esitettiin vaihtelevia näkemyksiä.

Loppusijoitushankkeen taloudellisista vaikutuksista pidettiin tärkeimpinä uusia työpaikko-
ja ja niiden kohdistumista kuhmolaisille. Toisaalta myös mahdollinen uuden väestön
muuttaminen paikkakunnalle nähtiin positiivisena. Lisäksi verotuloja sekä hyötyjä
yritystoiminnalle painotettiin. Toisaalta mahdollisilla imagohaitoilla pelättiin olevan
negatiivisia taloudellisia seurauksia maatalous- ja matkailuelinkeinoille. Haastateltavien
kesken vallitsi eriäviä näkemyksiä sekä positiivisten taloudellisten vaikutusten todennä-
köisyydestä että niiden arvottamisesta suhteessa muihin vaikutuksiin. Myös halutusta
kunnan kehityssuunnasta esitettiin erilaisia näkemyksiä sen suhteen, onko Kuhmolla
kehitysmahdollisuuksia nykyisellä elinkeinoperustalla, onko loppusijoituslaitos ratkaiseva
kunnan kehityksen kannalta vai ovatko nämä kaksi kehityssuuntaa yhtaikaa mahdollisia ja
toivottavia.

Loppusijoitushanke on herättänyt kunnassa vilkasta keskustelua, ja muodostaa myös
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voimakkaita vastakkainasetteluja. Hankkeen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin
liittyen osa haastateltavista esitti näkemyksenään, että kuntalaisten vaikutusmahdollisuu-
det ovat puutteelliset ja toteutuvat liian myöhäisessä vaiheessa, koska ne rajautuvat
valmiin sijoituspaikkaratkaisun hyväksymiseen tai hylkäämiseen valtuustopäätöksellä.

Osa kuhmolaisista haastateltavista koki kotikuntansa luonteen muuttuvan merkittävästi
loppusijoituksen myötä, koska se olisi ristiriidassa vahvasti luontoon pohjautuvan identi-
teetin kanssa. Luonteen muuttumisen katsottiin muuttavan ihmisten suhtautumista
kotiseutuunsa. Osa haastateltavista taas painotti taloudellisista hyödyistä seuraavia
positiivisia vaikutuksia, kuten paikkakunnan vilkastumista ja tulevaisuudenuskon lisäänty-
mistä, sekä näiden merkitystä viihtyvyydelle.

Hankkeen vaikutuksia ihmisten välittömään elinympäristöön ei painotettu; ainoana tähän
liittyvänä seikkana mainittiin huolet marjojen, sienten ja riistan hyödyntämismahdolli-
suuksista liittyen säteilyä koskeviin pelkoihin.

Loppusijoitushankkeen eri vaihtoehtoja koskien osa haastateltavista kannatti ydinjätteen
säilyttämistä voimalapaikkakunnilla. Tätä perusteltiin yhtäältä kuljetuksiin liitetyillä
turvallisuusriskeillä, toisaalta sillä, että jätteiden tuonti Etelä-Suomesta pitkien kuljetus-
matkojen päähän koettiin alueellisesti epäoikeudenmukaisena. Osa haastateltavista
kannatti lisäksi väliaikaisen varastoinnin jatkamista tai kehittämistä.

4.4 Loviisa

4.4.1 Kunnan sosiaaliset piirteet

Loviisa on kaksikielinen rannikkokaupunki Itä-Uudellamaalla, ja se muodostaa yhdessä
Lapinjärven, Liljendalin, Myrskylän, Pernajan, Pukkilan ja Ruotsinpyhtään kuntien kanssa
Loviisan seutukunnan. Loviisan seutu on varsin yhtenäinen työssäkäynti- ja
yhteistoiminta-alue, jonka keskuksena Loviisan kaupunki toimii. Loviisassa taajamaväes-
tön osuus väestöstä on lähellä sataa prosenttia, kun taas muut Loviisan seudun kunnat ovat
varsin haja-asutusvaltaisia. (Ollikainen & Rimpiläinen 1997d.)

Kaupungissa on noin 7700 asukasta, ja Loviisan seudulla yhteensä noin 19 500 asukasta
(v. 1995). Loviisan väestömäärä lisääntyi voimakkaasti 1970-luvulla, jolloin Imatran
Voima Oy:n ydinvoimalaitosten rakentaminen toi työpaikkojen myötä myös uusia
asukkaita. Voimalaitosten rakennusvaiheen päätyttyä ja tilapäisten asukkaiden lähdettyä
kaupungin väestömäärä alkoi vähentyä, ja vuodesta 1981 lähtien väestökehitys on ollut
negatiivista. Muuttotappioiden ennustetaan edelleen jatkuvan. Koko seudulla väestö on
keskimääräistä vanhempaa, ja ikärakenteen odotetaan edelleen kehittyvän siten, että
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vanhusten osuus kasvaa. Ruotsinkielisten suhteellinen osuus on pienentynyt koko seudul-
la. Loviisassa suomenkielistyminen on ollut nopeinta, mikä johtuu erityisesti suomenkie-
listen voimakkaasta tulomuutosta 1970-luvun alkupuolella, ydinvoimalaitosten rakentami-
sen aikoihin. Vuonna 1997 41% kaupungin väestöstä oli ruotsinkielisiä. (Ollikainen &
Rimpiläinen 1997d.)

Loviisan elinkeinorakenne on palveluvaltainen, mutta myös jalostustyöpaikkojen osuus on
huomattavan suuri. Vuonna 1993 kaupungin työpaikoista 62% oli palvelujen, 35%
jalostuksen ja 2% alkutuotannon piirissä. Jalostustyöpaikkojen osuus kasvoi 1970-luvulla,
pysyi ennallaan 1980-luvulla ja väheni 1990-luvun alkuvuosina. Kaupungin suurin yritys
on Imatran Voima Oy:n ydinvoimalaitos, jonka työpaikkamäärä on 460. Sen lisäksi
kaupungissa on myös muuta keskisuurta teollisuutta, kuten metalliteollisuutta. Loviisan
sataman kautta kulkee erityisesti sahatavaraa, viljaa ja paperituotteita. (Ollikainen &
Rimpiläinen 1997d; Loviisan kaupungin kunnalliskertomus 1996.)

Maa- ja metsätalouden osuus elinkeinorakenteesta on muissa seudun kunnissa suurempi
kuin Loviisassa. Kasvinviljely on rannikolla yleensä etualalla, ja karjatalouden osuus
kasvaa sisämaahan mentäessä. Kalastusta sekä kalanviljelyä harjoitetaan Loviisassa ja
naapurikunnissa jonkin verran. Matkailu on Loviisassa merkittävä elinkeino, ja matkailun
kehittämistä pidetään tärkeänä painopistealueena. Kaupungin vetovoimatekijöitä ovat
kulttuurihistorialliset nähtävyydet, kuten mm. vanha puukaupunki ja linnoitukset, erilaiset
tapahtumat, merellinen sijainti sekä Hästholmenin saarella sijaitseva ydinvoimalaitos.
Loviisa on erityisesti kesämatkailukaupunki. (Ollikainen & Rimpiläinen 1997d.)

Loviisan työttömyysaste on seudun ja koko Uudenmaan korkein. Työpaikkojen kokonais-
määrä lisääntyi kaupungissa voimakkaasti 1970-luvulla ydinvoimalaitosten rakentamisen
myötä. Rakennusvaihe sai aikaan kasvusysäyksen Loviisassa ja naapurikunnassa Ruotsin-
pyhtäällä, mutta voimaloiden rakentamisen jälkeen kaupunkiin jäi työvoimaa työttömäksi.
1980-luvulla työpaikat alkoivat Loviisassa vähentyä, ja erityisesti 1990-luvun alussa
kaupungin työllisyystilanne heikkeni voimakkaasti. Helmikuussa 1997 Loviisan työttö-
myysaste oli 21%, ja eniten työttömiä oli teollisuudessa ja palvelualoilla. (Ollikainen &
Rimpiläinen 1997d.)

Palvelutarjonnaltaan Loviisaa voi luonnehtia kaupunkikeskukseksi ja seudun aluekeskuk-
seksi, jonka palveluja hyödyntävät myös ympäristökuntien asukkaat. Erityisesti kaupan
palveluja haetaan myös Porvoosta, Kotkasta ja Helsingistä. Keskiasteen koulutusta
kaupungissa tarjoavat suomenkielinen ja ruotsinkielinen lukio, ammattioppilaitos sekä
Elinkeinoelämän koulutuskeskus. Aikuiskoulutusta tarjoavat suomen- ja ruotsinkieliset
kansalaisopistot sekä Yrittäjyyskoulutus-hanke. (Ollikainen & Rimpiläinen 1997d.)

Loppusijoituslaitoksen mahdollinen sijoituspaikka Loviisassa on Hästholmenin saari, jossa
Imatran Voima Oy.n ydinvoimalaitokset sijaitsevat. Loppusijoituslaitos ja muut tarvittavat
rakennukset rakennettaisiin olemassaolevalle voimalaitosalueelle. Hästholmen sijaitsee
noin 12 kilometrin päässä Loviisan keskustasta. Lähellä saarta kulkevat Pernajan ja
Ruotsinpyhtään kuntien rajat. Hästholmenille johtaa Loviisan läpi kulkevalta valtatie 7:ltä
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ns. Atomitie, jonka vuorokausiliikenne on huomattavan suuri, eli 550 autoa/vrk. Lähimmät
asutustaajamat ovat Loviisan keskusta, Valko ja Tesjoki. Alle 5 kilometrin etäisyydellä
Hästholmenista asuu noin 50 asukasta ja alle 20 kilometrin etäisyydellä 13 000 asukasta
(v. 1993). Saaristoalueella on loma- ja kesäasutusta sekä Pernajan, Loviisan, Ruotsinpyh-
tään että Pyhtään kuntien alueella. Vesistöjä käytetään veneilyyn ja kalastukseen. (Ollikai-
nen & Rimpiläinen 1997d.)

4.4.2 Ydinjätekysymyksen historia

Loviisaa voidaan pitää pitkän kulttuurihistoriansa ansiosta merkittävänä kulttuurikaupun-
kina, jota leimaa lisäksi suomenruotsalainen perinne sekä merellisyys. Kaupunkiin
yhdistyy toisaalta idyllisen pikkukaupungin imago, toisaalta kaupungissa sijaitsevat
ydinvoimalaitokset. Eurajoen tavoin ydinvoimala on Loviisassakin merkittävä työllistäjä
ja erityisesti verotulojen tuoja. Kaupunki on panostanut kehittämis-ja elinkeinopolitiikas-
saan kuitenkin myös muihin tekijöihin. Kaupungin kuva sekä asukkaiden itsensä että
ulkopuolisten silmissä perustuu mitä ilmeisimmin vahvasti myös muihin seikkoihin kuin
ydinvoimateollisuuteen, vaikka voimalan koetaankin vaikuttaneen ja edelleen vaikuttavan
kaupungin elämään.

Loviisan voimalaitosten käytetty polttoaine kuljetettiin Neuvostoliittoon/Venäjälle
jälleenkäsi tel tavaksi, kunnes vuonna 1994 ydinenergialain muutoksen seurauksena
ydinjätteen maastavienti kiellettiin. Kielto tuli voimaan vuoden 1997 alustaja samanai-
kaisesti Loviisa otettiin mukaan loppusijoituspaikkatutkimuksiin neljänneksi vaihtoehtoi-
seksi kunnaksi.

Kysymys loppusijoituksesta ei siten aiemmin ole ollut kaupungissa ajankohtainen, eikä
siitä ole käyty laajempaa keskustelua. Asia on kuitenkin noussut esiin muiden ydinvoima-
laitoksiin liittyvien kysymysten yhteydessä. Vuonna 1991 Loviisan kaupunginvaltuusto
puolsi äänin 22-13 uuden ydinvoimalaitosyksikön sijoittamista Hästholmeniin. Jätekysy-
mys ei tullut tuolloin esille kaupungin lausunnossa, mutta kaupungin ympäristönsuojelu-
lautakunta totesi lausunnossaan, että loppusijoituskysymys tulisi ratkaista ennen päätöstä
uudesta voimalaitoksesta (Säynässalo & Borg 1992, 115).

Korkea-aktiivisen ydinjätteen sijoittaminen nousi esiin vuonna 1992 hyväksyttäessä
Hästholmeniin rakennettavia matala-ja keskiaktiivisen1 jätteen varastoja; tuolloin kaupun-
ginvaltuusto edellytti, että matala-ja keskiaktiivisen jätteen varastoihin ei sijoiteta korkea-
aktiivista jätettä. Vuoden 1997 alusta alkaen aiheesta on käyty vilkasta julkista keskuste-
lua, ja paikkakunnalle on perustettu sekä ydinjätteiden loppusijoittamista vastustava että
kannattava kansalaisliike. Kaupunki ei ole ottanut virallista kantaa loppusijoituskysymyk-
seen. Vuonna 1997 toteutetussa energia-asenteita koskevassa tutkimuksessa 65% vastaa-
jista ilmoitti, että hyväksyisi loppusijoituksen asuinkuntaansa, mikäli tutkimukset osoittai-
sivat sen turvalliseksi loppusijoituspaikaksi; 29% suhtautui asiaan kielteisesti (Energia-
asenteet 1997). Keskustelussa on noussut esiin myös kansanäänestyksen järjestäminen
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loppusijoitusasiassa.

4.4.3 Hankkeen odotetut vaikutukset haastatteluissa

Loppusijoituksen turvallisuus ja siihen liittyvät riskikäsitykset

Loviisalaisten suhtautumista loppusijoitushankeeseen voi monilta osin verrata edellä
kuvattuihin eurajokelaisten asenteisiin. Puhe loppusijoituksen riskeistä liittyi haastatteluis-
sa puheeseen voimalaitosten riskeistä. Useat haastateltavat esittivät, että paikkakuntalaiset
suhtautuvat yleisesti ottaen voimalaitoksiin jokapäiväisenä ja normaalina asiana, jota ei
sen kummemmin mietitä, eikä turvallisuushuolia laajalti ole; toisaalta joissain haastatte-
luissa mainittiin kuitenkin voimaloihin liittyvistä peloista ja epäviihtyvyydestä. Usein
esiintynyt näkemys oli, että muut kuin voimalapaikkakunnalla asuvat ovat huomattavasti
enemmän huolissaan turvallisuuskysymyksistä kuin itse loviisalaiset.

"Ne on ne kaks pyttyy tuolla ja se on jokapäiväistä elämää. "

Vähäisempiä turvallisuushuolia selitettiin sillä, että voimala on tuttu, siihen on totuttu ja
sen turvallisuuteen on totuttu luottamaan. Lisäksi lähes jokainen ainakin tuntee jonkun,
joka on voimalassa töissä tai muulla tavoin sen kanssa tekemisissä, ja siten myös tätä
kautta on saatu tietoa voimalaitoksen toiminnasta. Eurajoen tavoin myös loviisalaisten
haastateltavien puheessa toistui - useimmiten humoristisesti esitetty - näkemys, jonka
mukaan onnettomuuden sattuessa "mehän mennään heti mutta keskisuomalaiset jää
kitumaan".

Loppusijoituksen riskejä verrattiin voimalaitosten riskeihin, ja osa haastateltavista esitti
näkemyksenään, että koska voimala on jo paikkakunnalla, loppusijoitus ei enää lisäisi
riskejä. Osa haastateltavista esitti, että välivarastoinnin jatkamiseen sisältyvät riskit ovat
loppusijoituksen riskejä suurempia maanpäällisen varaston haavoittuvuuden vuoksi.

"Jotkut sanoo että ei sitä tiedä mitä siellä maan alla tapahtuu sitten. Mutta ei sitä koskaan
voi tietää, mitä tuolla rakennuksessa tapahtuu, tuolla parin metrin veden syvyydessä.
Siellä voi tapahtua mitä tahansa, sielläkin. "

Nämä haastateltavat eivät myöskään nähneet merkittävää eroa voimaloiden ja loppusijoi-
tuksen välillä, vaan näkivät ne saman kokonaisuuden osina ja yhteen kuuluvina. Jotkut
suhteuttivat ydinjätteen kuljetusten riskejä myös muiden vaarallisten aineiden kuljetuksiin,
joita mm. Loviisan ohittavalla valtatiellä kulkee, ja tässä valossa nähtiin ydinjätekuljetus-
ten riskit "normaalimpina" tai siedettävämpinä. Haastateltavat myös mainitsivat, että
Loviisassa on jo aiempaa kokemusta ydinjätteiden kuljettamisesta, eikä näihin kuljetuksiin
koettu liittyneen erityisiä turvallisuushuolia. Useat haastateltavat kuitenkin mainitsivat
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loppusijoitukseen liittyvien kuljetusten yhteydessä riskeinä sabotaasin vaaran sekä
erityisesti maantiekuljetuksessa liikenneonnettomuudet.

Loppusijoituksen turvallisuutta epäilevät haastateltavat pohtivat välivarastoinnin riskejä,
mutta näkivät loppusijoituksen haitat suurempina. Maanalaiseen loppusijoitukseen
katsottiin sisältyvän turvallisuusriskejä, ja sen takia jätteiden lopullinen sijoittaminen
nähtiin moraalisesti arveluttavana: jos sataprosenttista turvallisuutta ei voida taata, jätteet
on mieluummin säilytettävä valvottavissa olosuhteissa siten, että muut jätteenkäsittely-
vaihtoehdot säilyvät mahdollisena. Erona ydinvoimaloiden ja loppusijoituksen välillä
nähtiin - kuten eurajokelaistenkin haastatteluissa - hankeen tulevaisuusperspektiivi ja
lopullisuus: jätteet ovat ikuisuuskysymys ja sijoitus on lopullista. Toinen erottava tekijä
voimalan ja loppusijoituksen välillä oli samoin haastateltavien mielestä se, että jätteitä
tuotaisiin loppu sijoitettavaksi myös muualta, esimerkiksi EU:n alueelta.

"Voimaloilla on tietty aika jonka ne toimivat ja sitten ne puretaan, kun taas tämä on
ikuista. Ja se on tietysti ero. "

"Se on se joka antaa paikkakunnalle sen leiman, että se on lopullinen. "

Kuten muissakin kunnissa, myös Loviisassa verrattiin kotimaisen ydinvoimateknologian
riskejä itärajan takaisiin. Katsottiin, että mahdollinen turvallisuusuhka voi yhtä hyvin tulla
Venäjältä, koska onnettomuuden tai häiriön vaikutukset leviävät laajalle.

Toisaalta myös häiriötilanteen sattuessa Loviisassa vaikutukset kohdistuisivat laajemmalle
alueelle. Tässä kohden ei erityisesti eroteltu toisistaan loppusijoituksen ja ydinvoimaloiden
riskejä. Monet haastateltavat siis eivät kokeneet ydinvoimaan liittyviä riskejä tai turvalli-
suusuhkia erityisesti paikallisena kysymyksenä, vaan katsoivat asian koskettavan kotikun-
taansa laajempaa aluetta.

"Jos ajattelee niin eiköhän se ole ihan sama asia jos asuu Porvoossa tai Lapinjärvellä tai
Kotkassa, eiköhän se ole melkein sama asia, jos jotain tapahtuu. "

Imagovaikutukset ja niiden seuraukset

Loviisalaisten haastatteluissa esiintyi mahdollisista imagovaikutuksista eriäviä näkemyk-
siä. Yhtäältä katsottiin, että koska paikkakunnalla sijaitsee jo ennestään ydinvoimala,
kaupungin imago ei muuttuisi tähänastisesta. Toiset haastateltavat taas katsoivat, että
loppusijoitus tosin tekee paikkakunnan uudella tavalla tunnetuksi, mutta imago voidaan
itse rakentaa negatiivisen sijasta positiiviseksi: jätteistä huolehtiminen on vastuun ottamis-
ta ja ympäristösuojeluasia, ja siten antaa myönteisen kuvan kaupungista.

Toisaalta haastatteluissa ilmaistiin huolia historiaan ja kulttuuriin pohjautuvan Loviisan
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julkisen kuvan ("Lovisabilden") muuttumisesta negatiiviseen suuntaan. Loppusijoituksen
koettiin vaikuttavan kaupungin tunnettavuuteenpa kuuluisuudella voi olla positiiviset ja
negatiiviset puolensa. Loppusijoituksen koettiin hanketta epäilevien mielestä leimaavan
kaupunkia eri tavalla kuin voimaloiden. Haittana koettiin nimenomaan se, että kaupungin
nimi yhdistyisi ensisijaisesti ydinvoimateollisuuteen, kun tällä hetkellä Loviisan imagon
koettiin sisältävän paljon muuta ydinvoimaan lisäksi.

"Että kaupungista se (ydinvoima) ei olisi ensimmäinen asia joka tulee esille - että se on
teollisuutta, joka tuottaa sähköä, ja tämä sitten on Loviisa. "

Julkisen kuvan muutokset koettiin itsessään negatiivisina ja jopa kaikkein merkittävimpinä
loppusijoitushankkeen vaikutuksina - tässä puhe imagosta yhdistyi puheeseen paikkakun-
nan luonteesta ja viihtyvyydestä. Tässä suhteessa Loviisan tilanne siis eroaa Eurajoesta,
missä julkisen kuvan ei koettu muuttuvan yhtä merkittävästi. Imagokysymysten yhteydes-
sä muutamat haastateltavat mainitsivat sen seikan, että muualla ollaan huolestuneempia
ydinvoimaloihin liittyvistä turvallisuuskysymyksistä kuin Loviisassa - tietoisuus tästä
voikin olla syynä sille, että imagovaikutukset on nähty tärkeinä.

"Ja sitten (...) on tämä yleinen imago - loviisalaiset ei välttämättä ydinvoimasta kovin
negatiivisesti ajattele, mutta kun mennään täältä vähän kauemmas, niin siellä on se pelko
aivan toista luokkaa."

Imagohaittojen seurausvaikutuksina mainittiin haastatteluissa vaikutukset asuinpaikan
valintaan, yleinen viihtyvyys sekä myös mahdollinen negatiivinen vaikutus kiinteistöjen
arvoon ja yritysten sijoittumiselle. Haastateltavat arvioivat, että turvallisuushuolia tuntevat
ihmiset - mahdollisesti korkeasti koulutetut - saattavat jättää muuttamatta kaupunkiin, jos
on valinnan mahdollisuus, mutta toisaalta työpaikkojen perässä muutetaan joka tapaukses-
sa. Loppusijoitus saattaisi myös vaikeuttaa ympäristöasioilla itseään markkinoivien
yritysten sijoittumista paikkakunnalle, mutta toisaalta vetää puoleensa korkean teknolo-
gian imagoon nojaavia yrityksiä.

Imagohaittojen vaikutuksista elintarvikkeiden markkinointiin (kalastus, maatalous) ei oltu
erityisesti huolestuneita; tähän lienee syynä se, ettei aikaisempia kokemuksia tällaisista
haittavaikutuksista koettu olevan. Matkailuvaikutuksista ilmeni eriäviä käsityksiä. Lop-
pusijoituksen koettiin olevan ristiriidassa sen kanssa, että kaupunkia on markkinoitu
matkailijoille idyllisenä kesäkaupunkina. Toisaalta katsottiin, että kaupunkiin tutustumaan
tulevat matkailijat eivät välttämättä erityisesti yhdistä voimalaitoksia ja loppusijoitusta
Loviisaan, koska Hästholmen sijaitsee kauempana kaupungin keskustasta. Loppusijoituk-
sen tuomasta matkailijamäärän kasvusta ei yleensä puhuttu, mutta monessa haastattelussa
todettiin ydinvoimalan olevan nykyään suosittu matkailukohde.

"Eihän Loviisaa markkinoida ydinvoimalakaupunkina - ei sitä silloin myöskään mark-
kinoida ydinjätekaupunkina. (...) En usko, että tavalliset ihmiset, jotka tulee tänne nautti-
maan tästä vanhasta puukaupungista täällä, tai museosta, kirkosta tai torista, en mä usko,
että se heitä haittaa. Ei he lopeta tänne tulemistaan sen takia, että täällä on jotain
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rakenteilla."

Taloudelliset vaikutukset

Loviisalaisten haastatteluissa, kuten Eurajoellakin, puhe loppusijoituksen taloudellisista
hyödyistä yhdistyi usein kokemuksiin ydinvoimalan vaikutuksista. Voimalaitoksen
tuomista hyödyistä mainittiin erityisesti verotulot ja työpaikat. Varsinkin voimalaitosten
rakentamisajan katsottiin vilkastuttaneen kaupunkia väestömuuton, asuntorakentamisen ja
palvelujen kysynnän kautta. Voimaloiden tulo Loviisaan vaikutti yleisesti paljon kaupun-
gin sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, ja muutti mm. kaupungin kielisuhteet siten,
että suomen kieli nousi enemmistökieleksi.

Voimalan tuomien verotuottojen kehityksestä haastateltavat toivat esiin myös kielteisiä
kokemuksia. Kaupungin ja voimayhtiön erimielisyys kiinteistöverotuksesta oli aiemmin
johtanut siihen, että kaupunki joutui palauttamaan jo saamiaan verotuloja vuosilta 1993 -
94. Kokemukset tästä heijastuivat useissa haastatteluissa yleisenä epäilynä voimayhtiötä
kohtaan. Loviisan korkea työttömyys luettiin myös osittain ydinvoimalaitoksen syyksi:
rakennusvaiheen jälkeen Loviisaan jäi suuri joukko työttömiä, ja tämä heijastuu yhä
edelleen kaupungin työttömyyslukuihin.

Voimalan vaikutuksista yritystoimintaan ja elinkeinoelämään esitettiin haastatteluissa sekä
kielteisiä että myönteisiä kokemuksia. Yhtäältä puhuttiin kaupan palvelujen kysynnän
vilkastumisesta. Toisaalta useat sekä loppusijoitusta kannattavat että vastustavat haastatel-
tavat mainitsivat, että muuta pysyvää yritystoiminnan kasvua ei ole voimalan myötä
tapahtunut. Muutama haastateltava esitti samantapaisia näkemyksiä, joita Eurajoellakin
esiintyi ydinvoimalaan liittyen: voimalaitos on "oma maailmansa", joka ei synnytä
ympärilleen muuta teollista toimintaa tai vaikuta ympäröivän kunnan elinkeinoelämään.

Positiiviset ja negatiiviset kokemukset voimalaitosten vaikutuksista selvästikin heijastui-
vat haastateltavien näkemyksiin loppusijoituksen taloudellisista hyödyistä. Loppusijoitus-
laitoksen tuomat verotulot nähtiin tärkeinä, mutta toisaalta niiden suhteen esiintyi saman-
kaltaisia epäilyjä kuin muissakin kunnissa: verotusperusteita voidaan muuttaa, ja lisäksi
myös kiinteistöverotuoton kehitys pitkällä aikavälillä on epäselvä, koska vuosittaisten
poistojen laskeminen loppusijoitusjärjestelmän yhteydessä ei ole selkeästi määriteltävissä.
Haastatteluissa esiintyi Eurajoen tavoin myös vaatimuksia valtiovallan taloudellisesta
tuesta kaupungille, jos loppusijoituslaitos sijoitettaisiin Loviisaan. Eräänä tuen muotona
mainittiin sähkön hinnan alentaminen Loviisan seudulla.

Osa haastateltavista näki loppusijoituslaitoksen tuomat suorat ja välilliset työpaikat
merkittävinä ja tärkeinä, eritoten suhteutettuna Loviisan nykyiseen korkeaan työttömyys-
asteeseen. Nykyisen työttömyyden katsottiin vaikuttavan kaupungin elämään merkittävästi
("kaupunki kuihtuu ja väestö vanhenee, jos työpaikkoja ei saada lisää"). Kysymys siitä,
kohdistuvatko työpaikat juuri loviisalaisille tai loviisan seudulla asuville vai tulevatko
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työntekijät muualta, nousi myös esiin. Rakennusaikaisten työpaikkojen toivottiin kohdistu-
van loviisalaisille, mutta tätä myös epäiltiin. Lisäksi mainittiin, että siinä vaiheessa, kun
ydinvoimalaitos lopettaa toimintansa, voimalan työntekijät saattaisivat siirtyä työskentele-
mään loppusijoituslaitoksessa.

Hanketta epäilevät haastateltavat pitivät useimmiten taloudellisia hyötyjä (verotulot,
työpaikat) epätodennäköisinä juuri aiempien kokemusten perusteella, ja lisäksi arvottivat
muut loppusijoituksen vaikutukset talousasioita painavemmiksi.

Loppusijoituksen välillisistä taloudellisista vaikutuksista vallitsi erilaisia näkemyksiä
hanketta puolustavien ja siihen neutraalimmin suhtautuvien haastateltavien kesken -
hanketta epäilevät haastateltavat eivät juurikaan puhuneet välillisistä vaikutuksista. Osa
haastateltavista painotti erityisesti loviisalaisten suoran työllistymisen tärkeyttä, eikä
niinkään välillisiä talousvaikutuksia. Tälle näkökannalle esitettiin seuraavia perusteluja:
aiemmat huonot kokemukset siitä, että ydinvoimalan myötä ei ole syntynyt runsaasti uutta
yritystoimintaa; mahdolliset muualta tulevat työntekijät eivät todennäköisesti muuttaisi
pysyvästi Loviisaan; vaikka uutta väestöä muuttaisikin, kyseessä olisi sen verran pieni
määrä, että se ei vaikuttaisi palvelujen kysyntään merkittävästi.

Osa taas piti välillisiä vaikutuksia elinkeinoelämälle ja sitä kautta myös välillisille työpai-
koille merkittävinä. Tätä perusteltiin sillä, että koska Loviisan seudulta todennäköisesti ei
löytyisi kaikkea tarvittavaa työvoimaa, alueelle muuttaisi uutta väestöä, joka aikaansaisi
kysyntää erityisesti palvelualoilla. Lisäksi hanke nähtiin yleisenä piristysruiskeena ja
positiivisena signaalina mm. yrityssektorillepa siten yleisesti alueen taloutta elvyttävänä.
Uuden työikäisen väestön tulo paikkakunnalle nähtiin positiivisena väestön ikärakennetta
ajatellen.

Loviisassa hankkeen taloudellisten vaikutusten nähtiin kohdistuvan koko seudulle, eikä
ainoastaan Loviisan kaupunkiin. Osa haastateltavista näki, että sekä suorat että välilliset
vaikutukset hyödyttävät myös naapurikuntia, koska Loviisan seutu on suhteellinen
yhtenäinen talousalue, jonka keskuksena kaupunki toimii. Osa taas oli sitä mieltä, että
Loviisa hyötyy hankkeesta verorahojen muodossa, ja lisäksi liike-elämä ja kaupat hyöty-
vät, mutta naapurikuntien asukkaat eivät hyödy mitään, vaan ainoastaan kärsivät mahdolli-
set viihtyvyyshaitat.

Yleisesti ottaen loviisalaisten haastateltavien puheessa loppusijoituksen talousvaikutuksis-
ta siis ikään kuin yhdistyivät Eurajoen ja Kuhmon haastatteluissa esiintyvät teemat:
toisaalta ydinvoimalapaikkakunnan kokemukset ja kysymyksenasettelut, toisaalta taas
korkeasta työttömyysasteesta johtuvat ongelmat ja odotukset niiden ratkaisusta.

Loviisalaiset haastateltavat eivät puhuneet mahdollisten imagohaittojen taloudellisista
seurauksista, lukuun ottamatta arveluja vaikutuksista kiinteistöjen hintaan. Vaikka
mainintoja matkailuhaitoista sekä vaikutuksista väestön tai yritysten sijoittumiselle
haastatteluissa esiintyikin, näitä seikkoja ei käsitelty taloudellisina kysymyksinä.
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Hankkeen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi sekä ristiriidat

Loviisa tuli mukaan sijoituspaikkavaihtoehdoksi vasta vuoden 1997 alussa, ja julkinen
keskustelu hankkeesta on siitä lähtien ollut paikkakunnalla vilkasta. Hanketta vastusta-
maan on perustettu Loviisa-liike ja kannattamaan Pro Loviisa -liike. Loviisalaisten
haastateltavien kokemus kuitenkin oli, että kaupunkilaisten keskuudessa loppusijoituksesta
ei kovin vilkkaasti keskustella. Muiden kuin suoraan hankkeeseen liittyvien yhdistysten tai
järjestöjen kannanottoja ei ole suuressa määrin esiintynyt. Myös loviisalaisten haastatelta-
vien puheesta löytyi mainintoja ydinjäte- ja ydinvoimakysymyksistä henkilökohtaisina
asioina, joihin ei voi ottaa kantaa muuta kuin omasta puolestaan.

Loppusijoituksen kannatus ja vastustus eivät ole - haastattelujen ja julkisen keskustelun
perusteella tulkittuna - eriytyneet selkeästi intressiryhmittäin. Tämä johtunee siitä, että
hankkeen vaikutuksista ei ole yksimielisyyttä eikä niitä ole keskustelussa identifioitu
tiettyjä ryhmiä tai intressipiirejä koskeviksi. Lisäksi - Eurajoen tapaan - suhtautuminen
loppusijoitukseen ilmeisesti noudattelee suurelta osin suhtaumista paikkakunnalla jo
toimiviin ydinvoimalaitoksiin.

Haastattelujen perusteella kannatusta loppusijoitukselle on eniten tullut erityisesti palvelu-
alojen yrittäjiltä sekä työttömyyden vaikutuksista kärsiviltä tai siitä huolestuneilta tahoilta.
Vastustavia ilmauksia on tullut ympäristöjärjestöiltä sekä paikkakunnan viihtyvyydestä ja
luonteesta huolestuneilta asukkailta. Loviisan naapurikunnissa asenteet vaihtelevat
riippuen siitä, katsotaanko hankkeen tuovan hyötyä myös seudun muihin kuntiin, vai
nähdäänkö Loviisan saavan hyödyt ja muiden kantavan ainoastaan mahdolliset haitat.
Lisäksi eräs ydinvoimalaitoksiin mm. vesistövaikutusten vuoksi kriittisesti suhtautuva
ryhmä ovat ammattikalastajat ja saariston asukkaat. Hankkeen kannatuksen jakautumisesta
kieliryhmittäin esiintyi arveluja, että ruotsinkielinen väestö suhtautuisi kiinteämmän
kotipaikkasidoksensa vuoksi hankkeeseen keskimäärin kielteisemmin kuin suomenkieli-
nen väestö.

Loppusijoituskysymys on ollut esillä kunnan päätöksenteossa aiemmin ydinvoimalaitok-
siin liittyvien kysymysten yhteydessä (ks. hankkeen historiasta edellä luku 4.4.2). Koska
Loviisassa tuotettu käytetty polttoaine vietiin aiemmin Neuvostoliittoon/Venäjälle
käsiteltäväksi, asia ei kuitenkaan ole ollut julkisesti esillä. Haastateltavat mainitsivat, että
loppusijoituksen ei aikaisemmin ajateltu lainkaan koskevan Loviisaa ja loviisalaisia.
Hankkeeseen epäilevästi suhtautuvat esittivät kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia
koskevaa kritiikkiä, jonka mukaan asukkaiden pitäisi voida ilmaista mielipiteensä hank-
keesta ajoissa ("kun muodollinen päätöksentekoaika tulee, kädet ovat jo sidotut"). Jotkut
hanketta kannattavat haastateltavat vastustivat julkisuudessa esillä ollutta ajatusta hanketta
koskevasta kansanäänestyksestä, toisaalta siksi että katsoivat kaupunginvaltuuston jo
saaneen valtuutuksen kuntalaisilta, toisaalta siksi, että ihmisten tunnepohjainen suhtautu-
minen loppusijoitusasiaan ei ole hyvä pohja kansanäänestykselle.
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Viihtyvyys ja puhe paikkakunnan luonteesta

Loviisalaiset haastateltavat kuvasivat kotikaupunkiaan pikkukaupungiksi, jossa on myös
pikkukaupungille tyypilliset hyvät ja huonot puolet. Kaupunkia pidettiin toimivana ja
miellyttävänä asuinpaikkana. Loviisalaiseen identiteettiin katsottiin kuuluvaksi luonto ja
meri. Ydinvoimalaitoksia ei haastatteluissa luettu varsinaisesti loviisalaisuuteen kuuluvak-
si, vaan niiden katsottiin olevan oma yhteisönsä, ikään kuin "kaupunki kaupungissa".
Haastateltavat mainitsivat, että kaupunki oli aiemmin puhtaammin kaksikielinen, mutta
voimalaitosten mukana paikkakunnalle tulleet uudet suomenkieliset asukkaat eivät puhu
vastaavassa määrin ruotsia kuin suomenkielinen kantaväestö, eivätkä ole juuri lainkaan
yhteydessä ruotsinkieliseen kulttuuriin. Erityisesti ruotsinkieliseen kantaväestöön kuulu-
vat haastateltavat korostivat juuriaan ja kotipaikkasidostaan. Huonoina puolina Loviisassa
pidettiin palvelujen vähäisyyttä, työttömyyttä ja väestön ikääntymistä, sekä sitä, että
nuoret muuttavat pois koulutuspaikkojen perässä.

"Monet ajattelee että me asutaan täällä, ja ne (ydinvoimala) hoitaa sen homman hyvin,
mutta ei se mitään semmoista ole mistä oltaisiin hirvittävän iloisia."

Osa haastateltavista esitti, että loppusijoitus vaikuttaa asukkaiden viihtyvyyteen negatiivi-
sesti. Loppusijoituksen katsottiin leimaavan kaupunkia huomattavasti, ydinvoimalaitoksia
enemmän, ja tämän katsottiin vähentävän viihtyvyyttä.

"On puhuttu työpaikkamääristä, noin sata, mutta kukaan ei ole maininnut että on tuhansia
tai satoja ihmisiä jotka voivat huonosti jo siitä ajatuksesta. Mitä nyt on sata työpaikkaa,
se on sama kuin ei mitään - sillä ei ole pidemmällä aikavälillä merkitystä. "

Osa taas mainitsi työttömyyden ja sen seurausvaikutukset suurena ongelmana kaupungissa
myös henkisesti, ja loppusijoituksen katsottiin tuovan helpotusta tähän. Nämä haastatelta-
vat eivät katsoneet kaupungin luonteen muuttuvan loppusijoituksen myötä.

Kunnan kehityslinjat

Useimmat loviisalaiset haastateltavat esittivät näkemyksenään, että loppusijoituslaitos on
ainoastaan yksi teollisuuslaitos muiden joukossa, eikä sinänsä ainoa kaupungin talouden,
työllisyyden tai väestökehityksen pelastava tekijä. Hanketta kannattavat haastateltavat
näkivät, että loppusijoituslaitos on hyvä taloudellinen sysäys tai piristysruiske. Lisäksi
mainittiin, että jos nykyisten voimalaitosten käyttöaika loppuu lähitulevaisuudessa,
loppusijoitus korvaisi niistä häviävät työpaikat ja toimisi siten ydinvoimateollisuuden
jatkuvuuden turvana paikkakunnalla.

Muina rinnakkaisina tai vaihtoehtoisina kehityslinjoina nähtiin muun yritystoiminnan
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saaminen paikkakunnalle (suunta, johon kaupunki on aktiivisesti pyrkinyt), kaupungin ohi
kulkevan Venäjän liikenteen hyödyntäminen esim. houkuttelemalla turisteja paikkakunnal-
le sekä sataman kehittäminen. Hankkeen ei katsottu muuttavan kaupungin taloudellista ja
väestöllistä kehitystä hyvään tai huonoon suuntaan kovin merkittävästi; hanketta vastusta-
vat haastateltavat tosin näkivät hankkeen ristiriitaisena pikkukaupungin imagolle ja siihen
perustuvalle vetovoimalle.

Elinympäristön muutokset

Loviisalaiset haastateltavat eivät tuoneet esille loppusijoituslaitoksen liikenteestä aiheutu-
via haittoja tai maisemahaittoja. Rakentamisaikaisten räjäytystöiden aiheuttama melu
mainittiin mahdollisena haittatekijänä.

Hankkeen eri vaihtoehdot

Loviisalaisten haastatteluissa nousi selkeästi esiin sama teema kuin Eurajoella: jätteiden
kuljettamista pois voimalapaikkakunnilta sisä-Suomeen ei pidetty mielekkäänä tai
vastuullisena toimintana, vaikka kuntalaisilla ei koettaisikaan olevan suoranaista moraalis-
ta vastuuta niistä. Vastuukysymyksissä esitettiin monensuuntaisia argumentteja: yhtäältä
loviisalaisilla tai ainakin voimayhtiöllä katsottiin olevan vastuu säilyttää jätteet siellä,
missä ne on tuotettu; toisaalta katsottiin, että loviisalaiset ovat jo kantaneet vastuunsa, kun
ovat saaneet osakseen ydinvoimaloiden haitat. Yksikään haastateltava ei kannattanut
jätteen viemistä pois voimalapaikkakunnilta, vaikka Loviisassa käydyssä julkisessa
keskustelussa on aiemmin esiintynyt myös tämänsuuntaisia ilmauksia. Eurajokea ei
mitenkään erityisesti mainittu Loviisaa parempana tai huonompana vaihtoehtona - tosin
eräs haastateltava otti esille sen, että Olkiluodossa on kaiken kaikkiaan enemmän jätettä,
ja siksi kuljetuksia tulisi vähemmän Loviisasta Eurajoelle päin. Aiempi jätteiden kuljetta-
minen Venäjälle esiintyi joidenkin haastateltavien puheessa vertailukohtana.

"Jos me tuotetaan jotain tuolla saarella niin meidän pitää ottaa siitä vastuu, tai jonkun
pitää ottaa siitä vastuu täällä - miks me annettais sitä muille. "

"Se oli toinen asia silloin kun Venäjä otti vastaan (...) kun oli semmonen sopimus, niin se
on sitten toinen asia. Mutta kyllä se on parempi, että jätteet säilytetään täällä, minä kyllä
luotan suomalaiseen tekniikkaan, kuin että ne viedään sinne. "

Myös loviisalaisten puheessa - kuten Eurajoellakin - esiintyi välttämättömyyden tai
vaihtoehdottomuuden ajatus: jätteitä ei muuallekaan saa, ne on siis pakko vastaanottaa.
Tämä perustelu saattoi yhdistyä puheeseen esim. hankkeen taloudellisista hyödyistä, mutta
se esiintyi myös erillisenä argumenttina.
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Hankkeen toteuttamatta jättäminen ja välivarastoinnin kehittäminen sai myös kannatusta,
ja perustelut olivat samanlaisia kuin muillakin paikkakunnilla. Kallioperäsijoitus nähtiin
ongelmien maton alle lakaisemisena. Loppusijoitusta verrattiin myös ympäristöpoliittiseen
strategiaan, jota on kutsuttu "pitkien piippujen politiikaksi" (Sairinen 1994, 29). Tämä
strategia on saanut nimensä toimintatavasta, jossa rakentamalla pidemmät savupiiput
saadaan ilmansaasteet leviämään kauemmaksi ja laajemmalle, ja siten luodaan mielikuva
siitä, että ongelmat on hoidettu. Vastaavasti "riskien sulkeminen maan sisään" antaa
haastateltavien mukaan mielikuvan siitä, että ongelma on poissa, vaikka riskien koetaan
edelleenkin olevan olemassa. Jonkintyyppistä maanpäällistä varastointia kannatettiin myös
sen valvottavuuden, peruutettavuuden ja ei-lopullisuuden vuoksi.

"Voisin helpommin hyväksyä, että johonkin Suomessa rakennetaan sellainen varasto, että
sitten voidaan valvoa sitä. (...) En ylipäänsä pidä siitä periaatteesta, että se on kontrolln
ulottumattomissa."

Edelliselle vastakkainen näkökanta oli se, että nimenomaan välivarastoinnin jatkamiseen
sisältyy riskejä. Jätteistä huolehtiminen loppusijoituksen avulla nähtiin siten nimenomaan
ympäristönsuojelullisena toimenpiteenä, samoin kuin päätösten tekeminen jo nyt odottelun
sijasta.

Vaikutusalue

Loppusijoituksen koettiin haastatteluissa koskevan koko Loviisan seutua, koska Loviisa
on talousalueen ja seudun keskus. Jotkut haastateltavat näkivät ainoastaan haittojen
koskettavan naapurikuntia, kun taas osa näki nimenomaan hyötyjen vaikuttavan myös
naapurikuntiin.

4.4.4 Yhteenveto

Loviisalaisten haastatteluissa loppusijoitushankkeen vaikutukset vertautuivat kunnassa
sijaitsevan Loviisan ydinvoimalan vaikutuksiin paikkakunnalla. Riskikäsitysten ja
turvallisuushuolien osalta useimmat haastateltavat mainitsivat, että ydinvoimalan turvalli-
suuteen on totuttu luottamaan, ja se koetaan jokapäiväisenä asiana; jotkut haastateltavat
kuitenkin mainitsivat voimaloihin liittyvästä epäviihtyvyydestä. Eurajoen tavoin myös-
kään Loviisassa ei koettu voimalaitokseen liittyviä riskejä pelkästään loviisalaisia koske-
vana paikallisena asiana.

Loppusijoituksen riskejä verrattiin ydinvoimalaitoksen riskeihin, ja osa haastateltavista
esitti näkemyksenään, että koska voimala ja jätteen välivarastot ovat jo paikkakunnalla,
riskit eivät loppusijoituksen myötä kasvaisi. Osa haastateltavista puolestaan esitti, että
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loppusijoituksen riskit poikkeavat voimalaitoksen riskeistä. Erona voimaloiden ja lop-
pusijoituksen välillä nähtiin erityisesti jälkimmäisen pitkä aikaperspektiivi ja hankkeen
lopullisuus. Maanalaisen loppusijoitusjärjestelmän toimintaan yhdistettiin myös turvalli-
suushuolia.

Loppusijoitushankkeen eri vaiheiden turvallisuudesta ei kuitenkaan esiintynyt tiettyä
yhtenäistä näkemystä, vaan käsitykset vaihtelivat. Erityisesti mainittiin kuljetuksiin
liittyvät riskitekijät; kuljetusten riskejä suhteutettiin toisaalta muiden vaarallisten aineiden
kuljetuksiin kaupungin halki kulkevalla valtatiellä, sekä myös aiempiin kokemuksiin
ydinjätekuljetusten sujuvuudesta.

Hankkeen mahdollisista vaikutuksista paikkakunnan imagoon esiintyi haastatteluissa
vaihtelevia näkemyksiä. Yhtäältä katsottiin, että koska paikkakunnalla sijaitsee jo ydinvoi-
mala, kaupungin imago ei muuttuisi tähänastisesta. Toisaalta haastatteluissa ilmaistiin
huolia historiaan ja kulttuuriin pohjautuvan Loviisan julkisen kuvan muuttumisesta:
pelättiin, että loppusijoituksen myötä mielikuva kaupungista yhdistyisi ensisijaisesti
nimenomaan ydinvoimateollisuuteen, kun se tällä hetkellä sisältää paljon muutakin.
Mahdollisten imagohaittojen seurausvaikutuksina mainittiin vaikutukset asuinpaikan
valintaan ja siten väestömäärään, yleinen viihtyvyys sekä myös mahdollinen negatiivinen
vaikutus kiinteistöjen arvoon ja yritysten sijoittumiselle. Vaikutuksista matkailuun ilmeni
eriäviä näkemyksiä.

Loppusijoituksen taloudellisista vaikutuksista erityisesti uusien työpaikkojen merkitys
sekä kunnan saamat verotulot nähtiin tärkeinä, samoin kuin epäsuorat vaikutukset elinkei-
nolämään ja palvelujen kysyntään. Kysymys siitä, kohdistuvatko työpaikat juuri loviisalai-
sille tai Loviisan seudulla asuville, nousi myös esiin. Negatiiviset kokemukset voimalai-
tosten taloudellisista vaikutuksista heijastuivat haastateltavien puheessa epäilyinä lop-
pusijoituksen vaikutuksista kunnallistalouteen, työllisyyteen ja elinkeinoelämään. Ta-
loudellisten vaikutusten, kuten muidenkin hankkeen vaikutusten, koettiin useimmiten
kohdistuvan koko Loviisan seudulle. Hankkeen merkitystä kunnan kehitykselle ei useim-
miten pidetty ratkaisevana, mutta osa haastateltavista näki hankkeen ydinvoimateollisuu-
den jatkuvuuden turvana ja piristysruiskeena.

Loviisassa on käyty vilkasta julkista keskustelua hankkeesta, mutta useat haastateltavat
mainitsivat, että asiasta ei yksityisesti keskustella paikkakunnalla paljoakaan. Haastatte-
luissa ilmeni myös kritiikkiä liittyen kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiin hankkeen
päätöksentekoprosessissa.

Osa haastateltavista mainitsi viihtyvyystekijät merkittävimpinä hankkeen vaikutuksina:
loppusijoituksen katsottiin leimaavan kaupunkia negatiivisesti myös kaupunkilaisten
omissa silmissä. Osa haastateltavista puolestaan ei katsonut kaupungin luonteen tai
viihtyvyyden muuttuvan loppusijoituksen myötä. Lisäksi jotkut toivoivat hankkeen tuovan
helpotusta työttömyyden aiheuttamiin ongelmiin.

Hankkeen vaikutuksia fyysiseen elinympäristöön ei erityisesti painotettu loviisalaisten
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haastatteluissa.

Loppusijoituksen eri vaihtoehtoja koskien loviisalaiset haastateltavat esittivät, että
jätteiden kuljettaminen pois voimalapaikkakunnilta ei ole mielekästä tai hyväksyttävää.
Loviisaa ja Eurajokea ei erityisesti asetettu keskenään paremmuusjärjestykseen vaihtoeh-
toisina sijoituspaikkoina. Osa haastateltavista kannatti myös hankkeen toteuttamatta
jättämistä ja maanpäällisen varastoinnin kehittämistä; perusteluina esitettiin tämän
vaihtoehdon valvottavuus sekä toimenpiteen peruutettavuus, mikäli muita teknisiä
menetelmiä jätteen käsittelemiseksi kehitetään.

4.5 Äänekoski

4.5.1 Kunnan sosiaaliset piirteet

Äänekosken kaupunki sijaitsee Keski-Suomessa Jyväskylästä pohjoiseen, valtatie 4:n
varrella. Kaupunki muodostaa yhdessä Konneveden ja Sumiaisten kuntien sekä Suolahden
kaupungin kanssa Äänekosken seutukunnan, joka on varsin yhtenäinen työssäkäyntialue.
Kaupungissa on noin 13 800 asukasta. Äänekosken kaupungin mahdollinen yhdistyminen
Suolahden kaupungin kanssa kasvattaisi uuden kaupungin väestömäärän lähes 20 000
asukkaaseen. Äänekosken väestökehitys on ollut 1960-luvulta lähtien hieman kasvava,
pääosin luonnollisen väestökehityksen ja muuttovoiton ansiosta. Väestömäärän ennuste-
taan kasvavan ja muuttovoiton jatkuvan vielä 2000-luvun alussa. Väestön ikärakenne on
hyvä: nuorten ja työikäisten osuudet ovat suuremmat kuin koko maassa keskimäärin.

Äänekosken seudun väestö on keskittynyt Äänekosken keskustaan ja Suolahteen. Seudun
muut kunnat, Äänekoskeen liitetyn entisen Konginkankaan kunnan alue mukaan lukien,
ovat asutusrakenteeltaan haja-asutusvaltaisia. (Ollikainen & Rimpiläinen 1997b.) Ongel-
mana Äänekosken väestöllisessä kehityksessä on pidetty sitä, että kaupunkiin ei vakiinnu-
ta, vaan koulutetut ihmiset pitävät kaupunkia "läpimenopaikkana" (Äänekosken kaupun-
gin kehittämisstrategia).

Äänekoski tunnetaan suurteollisuuspaikkakuntana, vaikka elinkeinorakenne onkin jonkin
verran monipuolistunut viime aikoina. Teollisuuden osuus kaupungin työpaikoista oli
vuonna 1994 noin 37%, ja jalostuksen kokonaisuudessaan 42%. Palvelutyöpaikkoja oli
47% ja alkutuotannon työpaikkoja 8% kaikista työpaikoista.

Äänekosken teollisen perustan muodostavat paperiteollisuus ja kemiallinen puunjalostus-
teollisuus. Seudun metsä- ja puunjalostusteollisuuden keskittymä on rakentunut näiden
lisäksi Suolahdella toimivan vaneriteollisuuden varaan. Näiden tuotantoyksiköiden
mekitys nähdään keskeisenä alueen työllisyyden ja talouden turvaajana sekä suorien että
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välillisten vaikutustensa vuoksi. Metsäteollisuuden rinnalla Äänekoskella on viime
vuosina kasvanut erityisesti elektroniikkateollisuus. Kaupungin suurin työnantaja on
Metsä-Serla Oy:n Äänekosken tehtaat (yht. 1160 työpaikkaa). (Ollikainen & Rimpiläinen
1997b.)

Maatalouden päätuotantosuunta on Äänekoskella valtaosalla maatiloista viljanviljely, ja
koko seutua tarkastellen maidontuotanto. Valio Oy:n Äänekosken tehtaiden juustola
tarjoaa myös elintarviketeollisuuden työpaikkoja. Metsätalouden merkitys maatilojen
tulonlähteenä on Äänekoskella suuri. Palveluelinkeinoista vähittäiskaupan työpaikat ovat
mekittävästi vähentyneet 1990-luvun alkupuolella laman seurauksena. Matkailualueena
Äänekoski ja Äänekosken seutu ovat aiemmin olleet varsin tuntemattomia, eikä ohikulki-
jat pysäyttäviä vetovoimaisia matkailukohteita ole ollut. Seudun sijainti keskeisellä
paikalla järvi-Suomessa, alueen vesistöt sekä puhdistunut luonto ovat tekijöitä, joiden
varaan matkailumarkkinointia on viime aikoina rakennettu. (Ollikainen & Rimpiläinen
1997b.)

Luonto on nähty Äänekosken vetovoimatekijänä myös asukkaiden mielestä. Äänekoske-
laiset ovat vuonna 1994 tehdyn kyselyn mukaan kokeneet kotikaupunkinsa asumisen
kannalta rauhallisena, luonnonläheisenä, ympäristöltään puhtaana ja siistinä; tosin teolli-
suuden hajut mainittiin edelleen asumista häiritsevänä tekijänä (Äänekosken kaupungin
kehittämisstrategia).

Työpaikkamäärä Äänekoskella on vähentynyt 1990-luvulla. Työttömyysaste on ollut
pitkään korkeampi kuin yleensä Keski-Suomessa, ja huipussaan työttömyysaste oli vuoden
1994 lopulla lähellä 30 prosenttia. Vuoden 1997 helmikuussa työttömyysaste oli noin
22%, ja eniten työttömiä työnhakijoita oli teollisuudessa. Työttömistä oli miehiä huomat-
tavasti suurempi osa kuin työllisistä. Korkeaa työttömyyttä selittävät mm. teollisuuden
työpaikkojen väheneminen, kaupunkiin liitetyn entisen Konginkankaan suuri osuus
työttömyysasteesta sekä muuttoliike. Lisäksi työttömien alhainen koulutustaso on koettu
ongelmaksi työttömyyden parantamisessa. Kaupungin elinkeinopolitiikalla on pyritty
monipuolistamaan elinkeinorakennetta ja lisäämään kaupungin tunnettuutta. (Ollikainen
& Rimpiläinen 1997b; Äänekosken kaupungin kehittämisstrategia).

Tehtyjen selvitysten mukaan asukkaat ovat olleet suhteellisen tyytyväisiä Äänekosken
keskustassa sijaitseviin kaupallisiin palveluihin. Palveluja haetaan myös Jyväskylästä.
Keskiasteen koulutuspalveluja kaupungissa tarjoavat lukio sekä kuntayhtymän oppimis-
keskukseen kuuluvat kauppaoppilaitos ja ammatillinen oppilaitos. Aikuiskoulutusta
tarjoavat kansalaisopisto sekä Pohjoisen Keski-Suomen aikuiskoulutus-ja tietotekniikka-
keskus. (Ollikainen & Rimpiläinen 1997b.)

Loppusijoituslaitoksen mahdollinen sijoituspaikka Äänekoskella on Kivetty, joka sijaitsee
kaupungin pohjoisosassa noin 25 km:n päässä keskustasta ja 7 kilometrin päässä Kongin-
kankaan kirkonkylästä. Lähellä aluetta kulkevat Saarijärven kaupungin ja myös Viitasaa-
ren kunnan rajat. Kivetty on metsäistä ja soista asumatonta aluetta, kuten laajat alueet
ympäristössäkin. Alueita käytetään lähinnä ulkoiluun, marjastukseen, metsästykseen yms.
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Lähimmät taajamat ovat Konginkangas ja Liimattala. Alle viiden kilometrin etäisyydellä
Kivetystä asuu noin 50 henkilöä ja alle 20 kilometrin etäisyydellä noin 3500 henkilöä.
Viiden kilometrin säteellä Kivetyn alueesta on noin 40 loma-asuntoa. Kivetyn suuntaan
johtaa Äänekoskelta vilkasliikenteinen valtatie. Kivetyn alueelle johtaa kolme parannusta
vaativaa metsäautotietä. (Ollikainen & Rimpiläinen 1997b.)

4.5.2 Ydinjätekysymyksen historia

Metsäteollisuus on leimannut Äänekosken historiaa jo vuosisadan ajan. Kaupunki kasvoi
paperitehtaan ympärille, ja yhteisön sosiaalinen, taloudellinen ja poliittinen kehitys on
kytkeytynyt tiiviisti tehtaan toimintaan. (Litmanen 1996b.) Teollisuuskaupungissa asuvien
äänekoskelaisten asenteet ydinjätteiden loppusijoitusta kohtaan ovat kuitenkin olleet hyvin
samantyyppisiä kuin Kuhmossa, kaupunkien erilaisesta luonteesta huolimatta, ja viimeai-
kaisen kehityksen valossa näyttäisi jopa siltä, että äänekoskelaiset suhtautuvat hankeeseen
kuhmolaisia kielteisemmin. Vuonna 1994 tehdyssä kyselytutkimuksessa noin 63%
kuntalaisista oli samaa mieltä väitteestä "Vaikka ydinjätteiden loppusijoitus olisikin
turvallista, en haluaisi niitä kotipaikkakunnalleni"; 21% oli eri mieltä, ja 16% ei osannut
ilmaista kantaansa. Vuonna 1997 tehdyssä tutkimuksessa 30% äänekoskelaisista vastaajis-
ta sanoi hyväksyvänsä loppusijoituksen asuinkuntaansa, mikäli tutkimukset osoittaisivat
sen turvalliseksi loppusijoituspaikaksi; 60% suhtautui kielteisesti (Energia-asenteet 1997).
Hankkeen tutkimusprosessin aikana käyty keskustelu eri vaikutuksista on noudattanut
samansuuntaisia linjoja kuin Kuhmossa: muun muassa turvallisuudesta, taloudellisista
hyödyistä, imagohaitoista ja alueellisesta epätasa-arvosta on keskusteltu.

Hankkeen suunnitteluprosessi ja loppusijoituspaikkatutkimukset aloitettiin alunperin
itsenäisessä 1500 asukkaan Konginkankaan kunnassa. Hanke herätti vastustusta, ja
kunnalta vaadittiin kansalaisadressein kielteistä päätöstä. Kun Konginkankaan kunta
vuonna 1993 liittyi Äänekosken kaupunkiin, kunta ei ollut tehnyt ydinjätteisiin liittyen
minkäänsuuntaisia päätöksiä, joka olisivat sitoneet Äänekoskea. Keskustelu laajeni
Äänekoskelle, ja myös Äänekosken valtuustolle jätettiin ydinjätteitä vastustava kansa-
laisadressi. Loppusijoitusta vastustamaan muodostui Kivetyn puolesta -kansalaisliike.
(Hankkeen historiasta ks. Litmanen 1994.)

Vuonna 1996 kaupungille toimitettiin kansanäänestysaloite, jossa vaadittiin kansanäänes-
tyksen järjestämistä ydinjätekysymyksestä. Aloite käsiteltiin kaupunginvaltuustossa
vuoden 1997 puolella. Kansanäänestystä välittömästi vaatinut kanta hävisi äänestyksessä,
ja valtuuston päätökseksi tuli kansanäänestyksen järjestäminen vasta, jos valtioneuvosto
pyytää kaupungin lausuntoa sen jälkeen, kun hankkeesta vastaava on jättänyt periaatepää-
töshakemuksen valtioneuvostolle. Kaupunki ei ole ottanut virallista kantaa itse jäte-
kysymykseen. Kuntalaisista 67% oli vuonna 1994 tehdyn kyselyn mukaan sitä mieltä, että
loppusijoituslaitoksen rakentamisesta tulee päättää kansanäänestyksellä kunnan asukkai-
den enemmistön mielipiteen mukaan (Kurki 1995).
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4.5.3 Hankkeen odotetut vaikutukset haastatteluissa

Loppusijoituksen turvallisuus ja siihen liittyvät riskikäsitykset

Äänekosken haastateltavien puhe loppusijoituksen turvallisuudesta noudatteli samoja
linjoja kuin muillakin paikkakunnilla. Hankkeen eri vaiheita koskien voi haastatteluista
löytää melko yhtenäisen näkemyksen, jonka jakoivat useimmat haastateltavat riippumatta
muusta suhtaumisesta hankkeeseen. Ydinjätteen kuljetukseen nähtiin - kuten kaikilla
muillakin paikkakunnilla - sisältyvän riskejä; perusteluina mainittiin sabotaasin vaara sekä
se, että "aina on olemassa inhimillinen tekijä". Kapselointivaiheeseen koettiin myös
sisältyvän omat riskinsä, kun taas varsinainen loppusijoitus nähtiin useimmiten turvallise-
na ainakin lyhyellä aikavälillä. Eräänä erillisenä (kapselointivaiheeseen sisältyvänä)
riskitekijänä mainittiin se, että paikkakunnan sotilaallinen merkitys kriisitilanteessa
kasvaa.

"Nimenomaan se kapselointivaihe (on suurempi riski) - olen ajatellut että jos ne sinne
kallioperään saadaan niin kyllä ne siellä säilyy. Siitä en ole varma kuinka kauan ne siellä
säilyy, mutta ei varmasti kovin lähitulevaisuudessa karkaa. Mutta en luota siihen että ne
siellä tuhat vuotta säilyisi. "

Pidemmän aikavälin riskeistä turvallisuutta epäilevät ja siihen luottavat haastateltavat
puhuivat eri tavoin. Kukaan ei pitänyt riskejä hyvin todennäköisenä. Turvallisuuteen
luottavien puheessa toistui argumentti, että jos jotain tapahtuu, tilanne on todennäköisesti
sellainen että ihmiset ovat silloin jo muutenkin vaarassa - tällä viitattiin suureen luonnon-
mullistukseen tms. Toiset haastateltavat taas perustelivat, että koska sataprosenttista
turvallisuutta ei voida taata, ei pidä tehdä ratkaisuja joita ei voi perua - ei ole oikein tehdä
sellaisia ratkaisuja, joista tulevat sukupolvet saattavat joutua kärsimään. Jätteen sulkemi-
nen kallion sisään koettiin vastuun kiertämisenä.

"(...) sitten kun se on suljettu - se on vain sitten arviota siitä että niiden ei pitäisi tulla
sieltä kallion pinnalle, ja me ei olla sitä näkemässä, mitä sieltä tulee ja kuinka nopeasti.
Se on sitten moraaliselta kannalta - että voiko yksi sukupolvi haudata jätteensä kallioon
ja sitten joku sukupolvi joskus myöhemmin saa siitä kärsiä - että pitäisikö meidän huoleh-
tia siitä jollakin toisella tavalla."

Lisäksi viitattiin asian uutuuteen ja tuntemattomuuteen: koska kapselointia ja kalliope-
räsijoitusta ei ole vielä missään tehty, ei voida tietää, onko se riskitöntä. Eräs hankkeeseen
kriittisesti suhtautuvien ilmaisema näkökanta oli, että kun riskejä aina kuitenkin on
olemassa, lupaukset täydellisestä turvallisuudesta herättävät ihmisissä ainoastaan epäluot-
tamusta - oikeampi strategia ihmisten pelkojen poistamiseen olisi epävarmuuden tunnusta-
minen. Yleisesti ottaen selkeitä turvallisuushuolia esiintyi, sekä haastateltavien omissa
mielipiteenilmaisuissa että myös arvioissa toisten kuntalaisten asenteista.
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Äänekosken haastateltavien puheessa turvallisuusnäkökohdat vertautuivat usein paikka-
kunnan metsä- ja puunjalostusteollisuuden riskeihin. Äänekoskella loppusijoituksesta
käydyssä julkisessa keskustelussa teollisuuspaikkakunnan luonne on aiemmin näkynyt
siten, että ydinjätekysymys on kytketty yleisiin energiapoliittisiin näkökohtiin: seudulla
toimiva suurteollisuus tarvitsee sähköä, jota ydinvoimalla tuotetaan. Samoin kaupungin on
jo katsottu leimaantuneen teolliseksi paikkakunnaksi, joten ydinjätteet eivät enää muuttaisi
syntyneitä mielikuvia.

Jotkut haastateltavat esittivätkin arvionaan, että olemassaolevan teollisuuden ja muun
muassa kaupungin keskustassa sijaitseville tehtaille tulevien vaarallisten aineiden kuljetus-
ten myötä alueen asukkaille on syntynyt suuri riskinsietokyky. Kuitenkin erityisesti
paikkakunnalla pidempään asuneet haastateltavat esittivät päinvastaisia näkemyksiä.
Aiemmin esiintyneet saasteongelmat ja teollisuuslaitosten nykyinenkin läsnäolo paikka-
kunnalla koettiin riskitekijänä, jonka lisäksi ei enää tarvita uusia riskejä asukkaita kuormit-
tamaan. Metsäteollisuuden lisäksi monet haastateltavat mainitsivat aiemmista ongelmista
kaupungissa sijainneen hiivatehtaan, jonka hiivapöly aiheutti terveyshaittoja. Kaupungin
julkista kuvaa aikaisemmin voimakkaasti leimanneet teollisuuden päästöt on nyttemmin
saatu kuriin, ja metsäteollisuus on tehnyt merkittäviä ympäristönsuojeluinvestointeja.
Puhdistuneen ympäristön ei tämänkään vuoksi haluttu "saastuvan" uusilla terveys- ja
turvallisuusuhkilla.

"Sitten vielä kannattaisi miettiä, onko muita saastuttavia tekijöitä niissä muissa paikoissa,
jos on pakko viedä muualle kuin... Jos on pakko viedä pois niitten voimalohten luota, että
haitat muualle sieltä missä hyöty saadaan, niin mieluummin semmoseen paikkaan, missä
ennestään ei oo saastuttavia tekijöitä. Täällä on jo tuo tehas."

Tämän perusteella näyttäisi siten siltä, että aikaisempien riskien kokeminen ei lisää
sietokykyä uusille riskeille, vaan ennemminkin päinvastoin. Tälle voi olla myös selitykse-
nä se, että metsäteollisuus koetaan vahvasti omaksi ja paikalliseksi asiaksi, jonka haitat
kuuluukin kantaa itse, kun taas ydinvoimateollisuus on vierasta ja ennen tuntematonta.

Imagovaikutukset ja niiden seuraukset

Äänekosken kaupungin kehittämisstrategian mukaan kaupunki on ainakin aiemmin
tunnettu ulkopuolisten keskuudessa huonosti, ja jos se tunnetaan, se yhdistetään edelleen
teollisuuden päästöihin. Äänekoskea aiemmin leimanneet päästöt on kuitenkin nykyään
saatu kuriin, ja metsäteollisuus on tehnyt merkittäviä ympäristönsuojeluinvestointeja.
Kaupunki on myös pyrkinyt voimakkaasti muuttamaan julkista kuvaansa, ja eräänä
kaupungin strategisena tavoitteena on saada Äänekoskesta vetovoimainen paikkakunta.

Äänekoskelaisten haastateltavien puheessa loppusijoituksen imagovaikutuksia suhteutet-
tiin tätä taustaa vasten. Sen paremmin hankkeeseen myönteisesti kuin kielteisestikään
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suhtautuvat haastateltavat eivät nähneet hyvänä kehityksenä sitä, jos loppusijoitus vaikut-
taisi parantuneeseen julkiseen kuvaan sitä uudelleen huonontavasti, mutta näkemykset
vaihtelivat sen suhteen, miten merkittävä asia imagon muutos olisi. Imagovaikutusten
koettiin välittyvän nimeomaan luontoarvojen kautta, kuten Kuhmossakin: teollisuuspaik-
kakunnan luonteesta huolimatta monet haastateltavat kokivat luonnonkauneuden tärkeänä
osana kaupunkia, ja näkivät nimenomaan puhdistuneen luonnon imagon heikentyvän
loppusijoituksen myötä.

"Että siinä mielessä sääli, kun tää (kaupunki) on muuten kaunis, että jos se nyt tulee. "

Negatiivinen imago tai kielteinen leima nähtiin itsessään huonona asiana, mutta sillä
katsottiin olevan myös seurausvaikutuksia. Imagon muutosten seurauksina mainittiin
vaikutukset matkailuun ja maataloustuotteiden markkinointiin, mutta näitä teemoja
koskevat huolet eivät olleet yhtä yleisiä ja suuria kuin esim. Kuhmossa. Paikkakunnalla
tuotettujen elintarvikkeiden jalostus-ja myyntiketjut ovat pitkiä, eikä kuluttaja välttämättä
voi paikantaa lopputuotteita juuri Äänekoskelle. Toisaalta puhtaan maatalouden mainittiin
olevan koko Keski-Suomen voimavara, ja loppusijoitus nähtiin ristiriitaisena tähän
nähden.

Matkailun osalta loppusijoituksen katsottiin vaikuttavan negatiivisesti nimenomaan
luonto-ja elämysmatkailuun, johon on seudulla panostettu. Toisaalta matkailuelinkeinon
merkitys Äänekoskella on nykyiselläänkin vähäinen, eikä matkailijoita ole saatu jäämään
paikkakunnalle. Työhön liittyvän matkailun arveltiin lisääntyvän loppusijoitushankkeen
myötä, mutta näiden matkailijoiden ei arveltu jäävän paikkakunnalle, vaan hakevan
tarvitsemansa palvelut esim. Jyväskylästä.

"Se vapaa-ajan matkailu - matkailualan yrittäjät taitaa mahtua yhteen henkilöautoon.
Että me ei korkealta pudota, jos siinä jotain negatiivista tapahtuu. "

Mahdollisen negatiivisen imagon seurauksista mainittiin lisäksi vaikutukset väestömäärän,
loma-asukkaisiin ja yrityksiin: jos nykyinen tai väistymässä oleva saastepaikkakunnan
maine saa vielä lisäkseen ydinjätepaikkakunnan imagon, ihmiset saattavat jättää muutta-
matta kaupunkiin. Eräs haastateltava esitti, että koulutetut ihmiset eivät tällöin tule tai jää
paikkakunnalle, vaan kaupunkiin jää "vähän pienempi väki".

Taloudelliset vaikutukset

Äänekoskella hanketta kannattavien, sitä vastustavien ja hankkeeseen neutraalisti suhtau-
vien arviot taloudellisista vaikutuksista eivät yleensä poikenneet toisistaan suuresti, vaikka
painotuseroja toki löytyi. Hankkeen vastustajat poikkesivat kannattajista siten, että he
arvottivat negatiivisia vaikutuksia korkeammalle kuin taloudellisia hyötyjä.
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Taloudellisista vaikutuksista merkittävinä nähtiin erityisesti suorat verotulot sekä yleinen
positiivinen vaikutus seudun elinkeinoelämälle. Verotulojen osalta esitettiin myös samoja
epäilyjä kuin muillakin paikkakunnilla: verotusperusteita saatetaan muuttaa, ja lisäksi
valtionapujen tasausjärjestelmä pienentää todellista kunnallistaloudellista hyötyä.

Työllisyysvaikutuksia toivottiin, mutta useat haastateltavat arvelivat, että työntekijät sekä
laitoksen rakennusvaiheessa että käyttövaiheessa asuisivat muualla, muun muassa Jyväs-
kylässä. Työntekijöiden tuloverojen osalta vaikutukset kohdistuisivat siis useaan kuntaan.
Suolahden ja Äänekosken mahdollisen kuntaliitoksen nähtiin tosin vahvistavan uuden
kunnan asemaa Keski-Suomen sisällä asukkaiden sijoittumisen ja palvelutarjonnan
suhteen. Koska työntekijöiden arveltiin tulevan laajemmalta alueelta, hankkeen vaikutusta
Äänekosken työttömyystilanteeseen ei pidetty suurena. Lisäksi työttömien huono koulu-
tustaso koettiin esteenä työllistymiselle.

Loppusijoituksen vaikutukset elinkeinoelämään ja yritystoimintaan koettiin positiivisina
ja vilkastuttavina. Välillisten hyötyjen koettiin heijastuvan myös Äänekoskea laajemmalle,
eli koko seutukuntaan ja maakuntaan. Toisaalta jotkut haastateltavat vertasivat loppusijoi-
tusta paikkakunnalla nykyisin sijaitsevaan suurteollisuuteen, jonka hankinnat ja ostot
kohdistuvat suurelta osin muualle kuin omalle paikkakunnalle. Tästä nähtiin ilmauksena
myös se, että Äänekoskella on muuhun Keski-Suomeen nähden keskimääräistä vähemmän
pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Palvelutarjontaan hankkeen katsottiin myös vaikuttavan, mutta lähinnä siten, että nykyinen
palvelutaso säilyisi. Tätä perusteltiin sillä, että esimerkiksi kauppapalvelujen osalta
palvelutaso on jo tällä hetkellä väestöpohjaan nähden korkeahko. Lisäksi, koska väestölli-
siä muutoksia ei nähty suurina, vaan työntekijöiden arveltiin asuvan muualla, palvelujen
kysyntä ei välttämättä edes kovin paljon kasvaisi. Entisen Konginkankaan alueella, eli
lähellä loppusijoituslaitoksen sijoituspaikkaa, kasvava kysyntä saattaisi joidenkin haasta-
teltavien mukaan vaikuttaa piristävästi ja edesauttaa nykyisen palvelutarjonnan säilymistä.

Mahdollisten imagomuutosten taloudellisista seurauksista ei erityisesti haastatteluissa
puhuttu.

Hankkeen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi sekä ristiriidat

Äänekoskella (aikaisemmin Konginkankaalla) loppusijoitushankkeesta on käyty julkista
keskustelua koko hankkeen suunnitteluprosessin ajan. Loppusijoitus oli muun muassa
esillä kunnallisvaalien 1996 yhteydessä, jolloin hanketta vastustavan liikkeen edustajien
läpimeno valtuustoon muutti kaupungin poliittiset voimasuhteet vasemmistoenemmistöi-
sestä ei-vasemmiston eduksi. Hanketta vastustaa kaupungissa Kivetty-liike; hanketta
kannattavaa liikettä tai yhdistystä ei ole syntynyt. Julkisia kannanottoja hankkeen puolesta
on aiemmin tullut mm. ammattiyhdistysliikkeen taholta, ja haastateltavista myös yrittäjäta-
hot kannattivat hanketta.
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Keskustelu hankkeen vaikutuksista on Äänekoskella noudattanut pitkälti samansuuntaisia
linjoja kuin esimerkiksi Kuhmossa, mutta eri intressiryhmien julkisia kantoja asiaan ei ole
Äänekoskella tullut yhtä selvästi ilmi. Useat haastateltavat - myös ne, jotka eivät esim.
olleet yhteydessä Kivetty-liikkeeseen - esittivät kokemuksenaan, että "en tiedä ketään,
joka olisi puolesta". Tämän voi lähinnä tulkita tukevan paikkakunnalla tehtyjen mielipide-
tiedustelujen tuloksia hankkeen kannatuksen ja vastustuksen suhteesta.

Alunperin loppusijoitushanke muuttui Konginkankaan kunnan asiasta koko Äänekosken
kaupunkia koskevaksi kuntaliitoksen yhteydessä - tosin liitosneuvotteluissa hanke ei
mukana olleiden haastateltavien mukaan näytellyt minkäänlaista roolia tai ollut isommin
esillä. Kaikki haastateltavat, sekä Konginkankaan alueella että muualla asuvat, näkivät
loppusijoituksen olevan tällä hetkellä nimenomaan koko Äänekosken asia, ja monet
kokivat sen lisäksi myös naapurikuntien asiana.

Hankkeen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin liittyen myös Äänekoskella esiintyi
kritiikkiä, joka kohdistui kuntalaisten puutteellisiksi koettuihin vaikutusmahdollisuuksiin.
Jotkut haastateltavat kokivat, että asukkaiden ääni ei kuulu asiassa tarpeeksi eikä riittävän
aikaisessa vaiheessa. Tässä suhteessa arvostelu kohdistui enemmänkin kaupungin
virkamies- ja luottamusmiesjohtoon, eikä niinkään ydinenergialain määräyksiin tai
hankkeesta vastaavaan yritykseen. Tähän liittyy myös keskustelu kansanäänestyksen
järjestämisestä (ks. edellä hankkeen historiasta luku 4.5.2). Jotkut hanketta kannattavat
haastateltavat esittivät, että asiaa ei tulisi ratkaista mielikuva-ja tunnepohjalta ennen kuin
kaikki asiaan liittyvät tutkimukset on tehty, ja siksi kansanäänestys ei ole hyvä ratkaisu.

" (...) Ne päätäntäelimet - tulee semmonen olo että ne väkisin kaikki tekee, ja just että
antaako ne ees äänestää siitä. Semmonenkin ois hyvä, jos kerran ihmisten mielipiteitä -ja
meidän paikastahan tässä on kysymys - niin toisaalta olis hyvä kysyä ihmisten mielipiteitä
ihan äänestyksellä."

Viihtyvyys ja puhe paikkakunnan luonteesta

Äänekoskelaiset haastateltavat esittivät kaupungilleen tyypillisinä piirteinä metsäteollisuu-
den vuosisataiset perinteet ja tehtaan voimakkaan vaikutuksen sekä toisaalta kauniin
luonnon ja kaupunkia ympäröivät vesistöt, erityisesti Keitele-järven. Moni mainitsi
luonnon myös kotiseuturakkautensa perustaksi. Äänekoskelaisia kuvattiin ihmisiksi, jotka
haluavat asua "pikkukaupungissa luonnon keskellä". Teollisuuden mainittiin puhdistaneen
päästöjään, ja ilmeisesti tämän vuoksi teollinen perinne ja luonto eivät näyttäytyneet
haastateltavien puheessa ristiriitaisina vaan yhteensopivina. Saastepaikkakunnan mennei-
syys kuitenkin mainittiin kaupunkia leimaavana tekijänä.

Muutama haastateltava luonnehti ydinkeskustassa sijaitsevaa tehdasta "valtioksi valtios-
sa". Väestön nopea vaihtuvuus ja läpikulkupaikan olemus mainittiin sekä Äänekosken
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hyvinä että huonoina puolina. Teollisuuden myötä paikkakunnalle tulee väkeä, mutta
myös lähtee, ja nuoret lähtevät kaupungista kouluttautumaan muualle. Huonona puolena
mainittiin teollisuuden yksipuolisuus.

Osa äänekoskelaisista haastateltavista piti loppusijoituslaitoksen tuloa viihtyvyydelle
haitallisena turvallisuushuolien ja kaupungin maineen vuoksi. Olemassaolevan teollisuu-
den katsottiin jo aiheuttaneen tarpeeksi riskejä, ja lisäksi kun suurimmista ympäristöhai-
toista on nykyään päästy, riskejä ei haluttu lisää. Positiivisena viihtyvyystekijänä joissakin
haastatteluissa esiintyi toiveita paikallisesta taloudellisesta piristyksestä Konginkankaan
alueelle.

"Mm kun meillä on tuossa tehtaassakin ollut tuo hälytysmerkki, kouluissa on opetettu -
niin se on alitajunnassa aina ja sitten aina välillä jos palopillit soi niin ajattelee että onko
tuo nyt kaasuhälytys. (...) Että tuo on negatiivinen asia, ei siitä pääse yli eikä ympäri.
Turha sitä on kenenkään sanoa että se on positiivinen kun se on saastetta. Kyllä se täällä
alitajunnassa vaikuttaa."

Kunnan kehityslinjat

Äänekoskella sekä hanketta kannattavat että vastustavat haastateltavat esittivät, että
loppusijoitushanke ei ole taloudellisessa, väestöllisessä tai elinkeinomielessä ratkaiseva
kaupungin kehitykselle. Hankkeeseen myönteisesti suhtautuvat eivät nähneet kaupungin
tulevaisuuskuvassa pidemmällä aikavälillä paljolti eroa, tuli laitos paikkakunnalle tai ei,
mutta sitä pidettiin hyvänä lisätekijänä. Loppusijoitushanketta pidettiin lisäksi kehitysha-
kuisuuden ja dynaamisuuden signaalina, sekä myös mahdollisesti kaupungin pohjoisosan
eli entisen Konginkankaan alueen tasapainoisen alueellisen kehityksen turvaajana. Useat
hanketta epäilevät puolestaan kokivat loppusijoituksen vastakkaisena kaupungin strategial-
le, jonka mukaan Äänekoski pyrkii lisäämään vetovoimaisuuttaan.

"Ei se ole Äänekoskelle mikään kohtalonkysymys. Kaupunki ei kuole tai kaadu. Se on hyvä
piriste, ja jos vastaava hyöty jostain muusta yritystoiminnasta halutaan saada, niin
joudutaan perustamaan monta yritystä että päästään samaan lopputulokseen, mutta ei se
ole... kohtalonkysymys. Täällä siihen voi suhtautua viileämmin."

Äänekosken kehitykseen vaikuttavina tekijöinä ja kehityslinjoina mainittiin olemassaoleva
metsä- ja puunjalostusteollisuus, elektroniikkateollisuuden kehitys, liikenneyhteydet
(mahdollinen moottoritielinjaus sekä radan avaaminen henkilöliikenteelle), Äänekosken-
Suolahden kuntaparin asema Keski-Suomen kuntien joukossa sekä matkailun, maatalou-
den ja myös teollisuustuotteiden markkinointi ympäristö-ja luontoarvoilla.
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Elinympäristön muutokset

Äänekoskelaiset haastateltavat eivät pitäneet maisemallisia tai muita elinympäristöön
liittyviä vaikutuksia merkittävinä. Jotkut haastateltavat tosin mainitsivat, että juuri Kivetyn
alue on suhteellisen koskematonta, eli esim. kesämökkitontteja ei ole suuressa määrin
alueelle kaavoitettu, ja luonnontilaisuuden rikkomista arvosteltiin itsessään huonona
asiana luontoarvojen kannalta. Useimmat haastateltavat eivät kuitenkaan pitäneet tätä
asukkaiden kannalta merkittävänä haittana, koska tienoon metsäalueet ovat laajoja, eivätkä
ulkoilu- tai marjastusmahdollisuudet siksi vähene laitoksen rakentamisen myötä. Huolia
marjojen, sienten ja riistan hyödyntämismahdollisuuksista tosin esiintyi liittyen säteilyä
koskeviin pelkoihin.

Laitoksen rakentamisesta ei koettu aiheutuvan haittoja, ja koska liikenne loppusijoituslai-
tokselle kulkisi suurimman osan matkaa vilkasliikenteistä valtatietä, myöskään liikenteen
määrän kasvu ei haastateltavien mukaan aiheuttaisi haittavaikutuksia. Mahdollinen
tarvittava teiden kunnostaminen koettiin myönteisenä asiana.

Hankkeen eri vaihtoehdot

"Siinä on ollut semmoista kehitysmaa-ajattelua samalla, että halutaan sieltä ruuhka-
Suomesta pois ydinjätteet tänne harvempaan asutuille seuduille. (...) että jos se kerran on
niin turvallista, minkä takia laitos pitää viedä tuonne mahdollisimman syrjäiseen paik-
kaan. Ihan kuin se olisi sen tunnustamista, että riskejä on olemassa, mutta niitä ei haluta
myöntää."

"Nyt on kaks eri asiaa, tunne ja järki. Että kumpi voittaa sitten. Mitä minä oon ajatellu,
niin sehän ei oo ydinpommi. Ja tällä perusteella mitä tänä päivänä on, sehän on turvalli-
nen, haudataanpa se sitten mihin tahansa Suomessa. Että mieluummin oman kamaran alla
piilossa kuin tuossa naapurin seinän takana."

"Ne on sanonu että mene nyt ja sano siellä (haastattelussa) (...) että pitäköön herrat
jätteensä siellä mistä ne tuleekin - että sano nyt jyrkästi että ei. "

Äänekoskelaisten haastateltavien puheessa nousivat esiin samat aluepoliittiset teemat kuin
kuhmolaistenkin haastatteluissa: jätteiden kuljettamista paikkakunnalle, jossa niitä ei
tuoteta, koettiin epätasa-arvoisena. Alueellinen epätasa-arvo ei kuitenkaan ollut aivan yhtä
vahvasti esillä kuin Kuhmossa. Monet vetosivat vastuu- ja moraalikysymyksiin siten, että
äänekoskelaisten omana vastuuna nähtiin metsä- ja puunjalostusteollisuuden päästöistä
huolehtiminen, ja ydinjätteet nähtiin vastaavasti ydinvoimalapaikkakuntien vastuuna.
Jotkut näkivät jätekysymyksen myös kansallisena vastuuna, joka kunkin - myös äänekos-
kelaisten - tulee kantaa omalta osaltaan.
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Useimmat äänekoskelaiset haastateltavat mainitsivat lisäksi kuljetusten riskit perusteluna
sille, että jätteet pitäisi säilyttää voimalapaikkakunnilla. Myös kuljetusten kustannuksia
pidettiin haittatekijänä. Kuljetuksia pidettiin myös ylipäänsä epämielekkäänä tai järjettö-
mänä toimintana, vaikka erityisiä riskejä ei olisikaan mainittu. Toisaalta eräs haastateltava
esitti, että jätteen kuljetukset eivät ole ratkaiseva kysymys valinnassa eri vaihtoehtojen
välillä, koska joka tapauksessa ydinjätteitä joudutaan kuljettamaan ainakin voimalapaikka-
kunnalta toiselle. Eräs haastateltava toi lisäksi esiin perustelun, että riskejä ei pitäisi
levittää useisiin paikkoihin, vaan pitää yhdellä alueella.

Loppusijoituksen toteuttamatta jättämistä kannatettiin ja sitä vastaan argumentoitiin
Äänekoskella samaan tapaan kuin muissakin kunnissa. Ns. nollavaihtoehtoa kannatettiin
sillä perusteella, että tällöin voidaan ottaa huomioon muutkin mahdolliset jätteen käsitte-
lyn vaihtoehdot, joita ollaan kehittämässä. Loppusijoitus koettiin myös vastuun kiertämi-
senä: jätteen sulkeminen kallion sisään siirtää vastuun riskeistä yhteiskunnalle ja tuleville
sukupolville.

Vaikutusalue

Äänekoskelaiset haastateltavat näkivät sekä hankkeen positiivisten että negatiivisten
vaikutusten heijastuvan Äänekoskea laajemmalle, eli naapurikuntiin ja osin koko Keski-
Suomeen. Loppusijoituksen ei koettu koskevan ainoastaan entisen Konginkankaan aluetta,
mutta myös paikallisia hyötyjä kyseiselle alueelle odotettiin.

4.5.4 Yhteenveto

Äänekoskelaiset haastateltavat suhteuttivat kysymyksen loppusijoitushankkeen turvalli-
suudesta erityisesti paikkakunnalla nykyisin toimivan suurteollisuuden riskeihin. Paikka-
kunnalla aiemmin esiintyneet saasteongelmat ja teollisuuslaitosten nykyinenkin läsnäolo
paikkakunnalla koettiin tekijöinä, joiden lisäksi ei enää haluttu uusia riskejä. Lisäksi,
koska metsä-ja puunjalostusteollisuus on nyttemmin saanut päästönsä suurelta osin kuriin,
puhdistuneen ympäristön ei haluttu niin sanotusti saastuvan uusilla terveys- ja turvalli-
suushuolilla.

Loppusijoitushankkeen eri vaiheista eritoten ydinjätteen kuljetuksiin yhdistettiin turvalli-
suushuolia. Kapselointivaiheeseen koettiin myös sisältyvän riskinsä, kun taas varsinainen
loppusijoitus koettiin useimmiten turvallisena ainakin lyhyellä aikavälillä. Pidemmän
aikavälin riskejä pidettiin epävarmoina.

Hankkeen koettiin haastatteluissa mahdollisesti vaikuttavan Äänekosken imagoon negatii-
visesti. Negatiivisen leiman nähtiin välittyvän luontoarvojen ja Iuontoimagon muuttumi-
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sen kautta. Imagon muutosten seurauksina manitiin vaikutukset matkailuun ja maatalous-
tuotteiden markkinointiin, mutta näitä haittoja ei pidetty aivan yhtä suurina kuin esimer-
kiksi Kuhmossa, koska Äänekoskella maataloussektorin ja toisaalta matkailun merkitys
elinkeinona ei ole yhtä merkittävä. Lisäksi julkisen kuvan muutoksen seurauksina mainit-
tiin vaikutukset väestömäärään, loma-asukkaisiin ja yrityksiin.

Taloudellisista vaikutuksista merkittävinä nähtiin erityisesti suorat verotulot sekä yleinen
positiivinen vaikutus seudun elinkeinoelämälle. Työpaikkojen ja sitä kautta väestön
lisääntymistä merkittävässä määrin ei pidetty todennäköisenä, koska työntekijöiden
katsottiin todennäköisesti asuvan muualla. Kaupungin kehitykseen hankkeen ei katsottu
vaikuttavan ratkaisevasti.

Äänekoskella on käyty loppusijoitushankkeesta vilkasta julkista keskustelua. Hankkeen
suunnittelu-ja päätöksentekoprosessiin liittyen osa haastateltavista esitti, että kuntalaisten
vaikutusmahdollisuudet asiassa ovat puutteelliset.

Osa äänekoskelaisista haastateltavista piti loppusijoituslaitoksen tuloa asukkaiden viihty-
vyydelle haitallisena turvallisuushuolien ja kaupungin maineen vuoksi. Hankkeen positii-
vista vaikutuksista asukkaiden hyvinvoinnille eri erityisesti puhuttu, lukuun ottamatta
odotettua paikallista piristystä kaupungin pohjoisosaan eli entisen Konginkankaan
alueelle, jossa loppusijoituslaitos sijaitsisi.

Haastatteluissa ei painotettu hankkeen vaikutuksia ihmisten välittömään elinympäristöön;
tästä poikkeuksena tosin huolet, joita esiintyi marjojen, sienten ja riistan hyödyntämismah-
dollisuuksista liittyen säteilyä koskeviin pelkoihin.

Loppusijoitushankkeen eri vaihtoehdoista haastatteluissa nousi esiin näkemys, jonka
mukaan jätteiden kuljettaminen pois niiltä paikkakunnilta, joissa niitä tuotetaan, on
alueellisesti epäoikeudenmukaista. Äänekoskelaisten omana vastuuna nähtiin metsä- ja
puunjalostusteollisuuden päästöistä huolehtiminen, ja vastaavasti ydinjätteet nähtiin
voimalapaikkakuntien vastuuna. Myös hankkeen toteuttamatta jättäminen sai kannatusta,
jotta voitaisiin ottaa huomioon muut mahdolliset jätteen käsittelymenetelmät.

5 KUNTIEN YHTEISET TEEMAT SEKÄ TULOSTEN VERTAILUA

5.1 Paikalliset ja ylipaikalliset argumentit

Edellä käsiteltiin haastateltavien näkemyksiä loppusijoitushankkeen vaikutuksista kunta-
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kohtaisesti, liittäen haastattelujen tulokset paikalliseen sosiaaliseen todellisuuteen ja
kunnan ominaispiirteisiin. Osa vaikutuksia koskevista arvioista selittyy selvästi paikallisil-
la tekijöillä, osa taas on kaikille kunnille jossain määrin yhteisiä. Turvallisuushuolet ja
riskikäsitykset vaihtelivat osittain paikkakunnittain: hankkeen riskejä suhteutettiin ja
verrattiin kullakin paikkakunnalla olemassaoleviin riskeihin. Eri kuntien haastateltaville
yhteisiä riskiarvioiden piirteitä on kuitenkin myös selvästi havaittavissa. (Tästä jäljempänä
luku 5.3.)

Taloudelliset vaikutukset sekä hankkeen merkitys kunnan kehitykselle suhteutuivat
paikkakunnan nykytilanteeseen, historiaan ja kehitysennusteisiin: samat ennusteet hank-
keen tuomista taloudellisista hyödyistä näyttäytyivät hyvin erilaisina erityyppisissä
kunnissa. Tulkinnat ja ennakko-odotukset taloudellisista vaikutuksista vaihtelivat myös
kunnan sisällä, kuten riskikäsityksetkin. Sosiokulttuuriset ja sosioekonomiset seikat
vaikuttavat myös toisiinsa: taloudelliset ja väestölliset muutokset vaikuttavat asukkaiden
elämään ja hyvinvointiin, ja toisaalta riskiarvioilla ja turvallisuushuolilla voi olla taloudel-
lisia seurauksia. Tästä johtuen sekä hankkeen kannattajissa että vastustajissa oli niitä, jotka
puolustivat omaa henkilökohtaista taloudellista tai elinkeinoon liittyvää etuaan. Hankkeen
vastustajat eivät yleensä kokeneet saavansa mitään taloudellista hyötyä hankkeesta, tai
arvottivat viihtyvyys- ja turvallisuuskysymykset taloudellisia etuja tärkeämmiksi. Hank-
keen kannattajista useimmat eivät kokeneet loppusijoituksen turvallisuutta ongelmana,
eivätkä niin ollen kokeneet lainkaan viihtyvyyshaittoja tai pelkoja.

Sekä riskiarvioihin että odotettuihin taloudellisiin hyötyihin tai haittoihin liittyi haastatte-
luissa myös usein laajempia yhteisöä ja sen tulevaisuutta koskevia arvioita. Työpaikat tai
elinkeinoelämän piristyminen voivat merkitä takeita yhteisön pysyvyydestä, jatkuvuudesta
ja tulevaisuudenuskosta (vrt. Raivola & Kamppinen 1994,42); mahdolliset imagohaitat ja
kunnan luonteen muuttuminen taas saatetaan tulkita yleisenä taantumisena, syrjäytymise-
nä tai luovuttamisena.

Puhe imagomuutoksista, viihtyvyydestä ja paikkakunnan luonteesta vaihteli luonnollisesti
kunnittain, koska näihin seikkoihin vaikuttavat kunnan nykyiset sosiaaliset piirteet. Se,
missä määrin hanke koettiin vastakkaisena omaan kotiseutuidentiteettiin nähden, vaihteli
myös paikkakunnan mukaan, mutta kaikilla paikkakunnilla osa haastateltavista puhui
identiteettiin liittyvistä asioista.

Hankkeen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin liittyvät kysymykset esiintyivät hyvin
samantapaisina eri kunnissa. Hankkeen vaihtoehtojen ja ns. nollavaihtoehdon määrittely
sekä kuntalaisten päätäntävallan rajaaminen valmiin ratkaisun hyväksymiseen tai hylkää-
miseen ovat tähän liittyviä kysymyksiä. Prosessikysymysten esiinnousua voi selittää riskin
hallittavuuden idealla (edellä luku 3.1: Raivola & Kamppinen 1991 ja 1994): riski, johon
voidaan itse vaikuttaa ja johon alistutaan omalla suostumuksella koetaan hyväksyttäväm-
pänä, kun taas oman hallinnan ulottumattomissa oleva riski koetaan suurempana. Omat
vaikutusmahdollisuudet hankkeeseen liittyen vaikuttavat siten riskin hyväksymiseen.

Hanketta koskevat ristiriidat ja paikallinen konfliktiasetelma vaihtelivat kunnittain:
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konfliktin suuruuteen vaikuttaa odotetun muutoksen suuruus. Eritoten Kuhmo poikkesi
muista paikkakunnista siten, että odotukset sekä myönteisistä että kielteisistä vaikutuksista
olivat suuret, eli hanke muuttaisi haastateltavien mielestä paikkakuntaa nykytilanteeseen
verratttuna paljon sekä myönteisessä että kielteisessä mielessä. Myös hanketta koskeva
konfliktiasetelma näyttäytyi suurimpana juuri Kuhmossa.

Haastateltavien puhe hankkeen vaikutuksista painottui paikallisen tason vaikutuksiin
(tosin myös haastattelukysymykset suuntautuivat oman kunnan asioihin ja suuntasivat
siten vastauksia). Useimmat haastateltavat kuitenkin pystyivät helposti siirtämään puheen
valtakunnalliselle tasolle ja arvioimaan loppusijoituksen kokonaisasetelmaa sekä eri
vaihtoehtoja. Usein loppusijoituskysymys koettiin valtakunnallisella tasolla eräänlaisena
pelinä, jossa kuntalaiset ovat vain yksi pelaajaosapuoli. Osa haastateltavista esitti myös
valtakunnalliseen energiapolitiikkaan ja ydinvoiman lisärakentamiseen liittyviä ylipaikalli-
sia argumentteja oman loppusijoitusta koskevan kantansa (myönteisen tai kielteisen)
tueksi.

5.2 Tieto, luottamus ja tiedonsaanti

Haastateltavien puhe riskejä koskevasta tiedosta, tiedonsaannista ja luottamuksesta oli
suurin piirtein samanlaista kaikissa neljässä kunnassa. Näitä teemoja käsitellään seuraavas-
sa koko haastatteluaineiston perusteella.

Ydinjätekysymyksiä luonnehdittiin useissa haastatteluissa eri paikkakunnilla "uskonasioik-
si", jotka vaativat luottamusta sellaisiin asioihin, joista itsellä ei ole tietoa. Lisäksi katsot-
tiin, että perusteellista tietoa maallikolla ei voi ollakaan.

"Se on vähän niinkun uskonnon kanssa että se joko toimii tai ei. Se tuppaa olemaan
tavallisen ihmisen kohdalla tämmönen asia. Johonkin täytyy luottaa: luotatko sä siihen
että tekniikka toimii vaiko et, ja luotatko siihen että on rehellistä ollu esimerkiksi säteily-
turvan valvonta vai ei. Epäiletkö jatkuvasti että sua sahataan silmään vaiko ei. (...) Että
tavallisen ihmisen perustietämys ei riitä kuitenkaan ymmärtämään sitä (tekniikkaa)
syvällisesti."

"Tää on kuitenkin uskon asia siinä mielessä, että joko ihmiset uskovat siihen, että se on
hyvä vaihtoehto sijoittaa ne ja että se tekee hyvää tälle paikkakunnalle kokonaisuudes-
saan, tai sitten eivät."

"Mä en ota siihen tekniikkaan kantaa, mä en tunne sitä, niin en osaa ottaa. Luotan, että
jos joku insinööri sanoo mulle että se on OK, niin se on OK. Mä en voi epäillä hänen
sanojaan koska en tunne asiaa. Mutta se mitä mä voin miettiä, onko se globaalisemmin
hyvä vai huono asia Loviisan kannalta. (...) Mutta en mä voi siihen varsinaiseen asiaan
olla mitään mieltä."
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Sekä luottamusta että epäluottamusta loppusijoituksen ja/tai ydinvoimaloiden turvallisuut-
ta kohtaan (näitä eivät haastateltavat luottamuskysymyksen suhteen erotelleet toisistaan)
perusteltiin haastatteluissa monilla seikoilla.

Luottamusta lisäävinä asioina mainittiin seuraavia:
- (voimaloiden) toiminta on tähän mennessä osoittautunut turvalliseksi;
- itselle ei ole sattunut mitään;
- tunnen ihmisiä, jotka ovat töissä voimalassa, ja luotan heihin;
- luotan tekniikkaan ja asiantuntijoihin;
- valvonta ja turvallisuusnormit ovat hyvin tiukkoja;
- olen käynyt itse vierailulla voimalassa/jätteenkuljetuslaivalla ja saanut sitä kautta tietoa;
- (voimalaitoksessa) ei salata mitään;
- kun loppusijoitus on ensimmäinen maailmassa, tehdään varmasti kunnon työtä;
- tekniikan asiantuntijatkin ovat ihmisiä, ja miksi he haluaisivat ketään vahingoittaa.

Luottamusta vähentävinä asioina mainittiin:
- julkisuuden kautta tulleet tiedot onnettomuuksista ja häiriöistä ydinvoimalaitoksissa tai
jätteenkäsittelylaitoksissa;
- koettu tietojen salailu (esim. Tshernobylin onnettomuuden yhteydessä);
- inhimillinen tekijä on aina olemassa, vaikka tekniikka periaatteessa toimisikin;
- koska loppusijoitusta ei ole koskaan eikä missään vielä toteutettu, riskeistä ei voida olla
varmoja;
- täydellisen turvallisuuden vakuuttaminen herättää epäilyksiä, koska mikään ei voi olla
sataprosenttisen varmaa - riskien tunnustaminen herättäisi luottamusta;
- koska tiedon tuottajana on hankkeesta vastaava yritys, tieto ei ole puolueetonta.

Luottamusta tuntuivat siis lisäävän oma kokemus ja kokemusperäinen tieto asiasta sekä
ydinvoimateknologian tuttuus. Luottamus kohdistui usein henkilöihin (asiantuntijat,
insinöörit) enemmänkin kuin organisaatioon tai instituutioon. Epäluottamus kohdistui taas
enemmänkin organisaatioon kuin henkilöihin (tästä on poikkeuksena puhe "inhimillisen
tekijän" vaikutuksesta), ja perustui kokemuksiin aiemmista riskien hallinnan epäonnistu-
misista. Lisäksi nimenomaan täydellisen hallinnan ja varmuuden vakuuttaminen herätti
epäluottamusta, koska aiempia kokemuksia hallinnan epäonnistumisesta kerran koettiin
olevan olemassa. Loppusijoituksen uutuus vaikutti useimmiten luottamusta vähentävästi,
koska katsottiin, että uuden teknologian riskejä ei voida vielä täysin tuntea, vaikka niin
väitettäisiinkin (ks. edellä riskiarvioita selittävät riskin piirteet luvussa 3.1). Toisaalta
uutuutta ja tuntemattomuutta käytettiin myös perusteluna sille, että mahdollisimman
hyvään hallintaan varmastikin pyritään.

"En mä osaa sanoa, onko mun suhtautuminen (Loviisassa asumisen aikana) muuttunut
kauheesti, mutta ainakin tietää enemmän ja ehkä se sit hälventää niitä pelkoja. "

"Ne nähtävästi pelkäävät, että jos sanallakaan sanovat jotain, niin tämä väki pelästyy
siitä sitten lopullisesti. Mun mielestä se olisi ihan ehdoton, että myös nämä ongelmat - se
herättää luottamusta, että sanotaan, että on olemassa ongelmia. (...) Että niin kauan kun
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sanotaan että on turvallista ja turvallista, niin valehdellaan. "

Tiedon määrä ei sinänsä suoraan näyttäytynyt luottamusta lisäävänä tekijänä. Kysyttäessä
haastateltavilta ovatko he saaneet loppusijoitushankkeesta tarpeeksi tietoa, lähes kaikki
vastasivat, että tietoa on halutessaan saanut runsaasti ja tarpeeksi. Useat jopa sanoivat, että
tietoa on "liikaa"; tällä tarkoitettiin, että jäsentymätöntä tietotulvaa on kunnissa runsaasti,
ja samat argumentit toistuvat keskustelussa. Poikkeuksena tästä ovat tutkimuskuntien
naapurikunnat, joissa tietoa ei ollut haastateltavien mukaan tullut tarpeeksi.

Ratkaisuna tietotulvaan toivottiin tietoa jäsentyneessä ja jokaisen kuntalaisen ymmärrettä-
vissä olevassa muodossa. Lisäksi haluttiin tietoa erityisesti onnettomuus-ja häiriötilanteis-
ta yms. (vrt. edellä näkemys, että riskien tunnustaminen lisää luottamusta). Tärkein
tiedonsaantiin liittyvä tekijä oli tiedon lähde. Useat haastateltavat kaipasivat lisää tietoa
muilta tahoilta kuin hankkeen toteuttajalta, koska tätä ei katsottu puolueettomaksi tiedon
välittäjäksi. Jotkut toisaalta katsoivat myös hanketta vastustavat kansalaisliikkeet puolu-
eellisiksi. Viranomaisten antamaa tietoa toivottiin, mutta myös näihin liitettiin epäilyjä
puolueellisuudesta.

5.3 Riskiarvioiden osatekijät: miten mielikuva ydinjätteistä muodostuu

Kunnittaisia tuloksia tarkasteltaessa voidaan huomata, että hankkeen turvallisuuteen ja
riskeihin liittyvät näkemykset selittyvät osittain kuntakohtaisilla tekijöillä, mutta osittain
nämä näkemykset olivat samantapaisia kunnasta riippumatta. Riskinäkemysten suhde
sosiaalisten vaikutusten tarkasteluun kahtalainen: toisaalta kyseessä ovat paikallisten
asukkaiden subjektiiviset näkemykset hankkeen turvallisuudesta ja siihen liittyen myös
hankkeen hyväksyttävyydestä. Toisaalta riskinäkemysten avulla voidaan esittää oletuksia
siitä, miten ihmisten käsitykset korkea-aktiivisiin ydinjätteisiin liittyvistä riskeistä yleensä
muodostuvat.

Ydinjätteitä koskevaa puhetta sävyttivät haastatteluissa radioaktiivisuuteen liittyvät huolet
ja myös voimakkaat mielikuvat: jätteen vaarallisuutta korostettiin, ja sitä mm. verrattiin
muihin vähemmän vaarallisina pidettyihin teollisuuden jätteisiin. Erilaiset näkemykset
loppusijoituksen turvallisuudesta liittyivätkin jätteen käsittely- ja sijoitusmenetelmiin,
eivät itse aineen vaarallisuuteen. Radioaktiivisuuden lisäksi toinen mielikuviin vaikuttava
seikka tuntui haastattelujen perusteella olevan nimenomaan käytetyn polttoaineen
"jäteluonne": jätteeseen yhdistetään mielikuvia jostakin negatiivisesta, ylimääräisestä,
tarkoituksettomasti syntyneestä ja vastenmielisestä. Energiantuotannosta saatavien
hyötyjen kääntöpuolena syntyvät jätteet koettiin usein jonakin, josta yritetään päästä eroon
mahdollisimman äkkiä, helpolla ja toisten kustannuksella. Haastatteluissa esiintyi myös
päinvastaisia näkemyksiä, joiden mukaan loppusijoitus on nimenomaan vastuullinen tapa
huolehtia jätteistä. Mielikuvatasolla jätteiden hyötykäyttö tai niiden syntymisen estäminen
saattavat kuitenkin kantaa positiivisempaa merkityslatausta kuin "maan alle kaivaminen".
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Kun tarkastellaan haastateltavien näkemyksiä loppusijoitushankkeen eri vaiheiden
turvallisuudesta, voidaan todeta, että vaikka vaihtelevia näkemyksiä esiintyi, hankkeen
vaiheista on haastatteluaineiston perusteella muodostettavissa melko yhtenäinen kokemuk-
sellinen "riskikartta".

Ydinjätteen kuljetukset herättivät selvästi eniten turvallisuushuolia. Kuljetuksien osalta
huolia herätti erityisesti sabotaasin tai terrorismin mahdollisuus sekä myös liikenneonnet-
tomuudet ja teiden tai ratojen huono kunto. Maantiekuljetusten riskeistä oltiin enemmän
huolestuneita kuin rautatiekuljetusten. Useimmat haastateltavat olivat tiedotusvälineiden
kautta kuulleet Saksassa ydinjätteiden kuljettamisen yhteydessä tapahtuneista mielenosoi-
tuksista, ja viittasivat tähän puhuessaan kuljetusten riskeistä. Äänekoskella ja Loviisassa,
eli paikkakunnilla, joiden läpi kulkee vilkasliikenteinen valtatie, ydinjätekuljetusten
riskejä verrattiin myös muiden vaarallisten aineiden maantiekuljetuksiin - puhujasta tosin
riippui, kumman riskit koettiin suurempina.

Loppusijoituslaitoksen käyttö eli kapselointivaihe näyttäytyi riskejä sisältävänä useimmi-
ten siksi, että mukana on "inhimillinen tekijä". Vaarallisen aineen käsittely maan päällä
sijaitsevassa laitoksessa koettiin riskialttiina. Paikka, jossa käsitellään säteilevää ainetta,
nähtiin myös mm. sotilaallisesti merkittävänä.

Loppusijoituslaitoksen sulkemisen jälkeisestä ajasta haastatteluissa nousi keskeisimpänä
esille näkemys, että maanalainen loppusijoitusjärjestelmä varmaankin toimii hyvin
lyhyellä aikavälillä, koska inhimillisten virheiden mahdollisuus on tällöin poissuljettu. Sen
sijaan pidemmällä aikavälillä ihmisestä riippumattomat tekijät, eli esimerkiksi luonnon-
mullistukset tai kallioperän liikunnot, voivat aiheuttaa riskejä. Yhtäältä inhimillisen
hallinnan ulottumattomissa oleva pitkä aikaväli, toisaalta loppusijoitushankkeen ainutker-
taisuus ja uutuus esiintyivät perusteluina sille, että pitkän aikavälin riskeistä ei voi olla
varmaa tietoa.

Mahdolliset hyvin pitkän ajan päähän sijoittuvat ja epätodennäköiset riskit esiintyivät
argumenttina sekä hankkeen hyväksyttävyyden että ei-hyväksyttävyyden puolesta.
Yhtäältä argumentoitiin, että riskejä on aina olemassa, ne pitää vain minimoida, eikä
kaikista riskeistä ole mahdollista ottaa vastuuta; lisäksi sen mittakaavan luonnonmullistus,
joka vaurioittaisi loppusijoitusjärjestelmää, asettaisi ihmiset ja yhteiskunnan jo muutenkin
vaaraan. Toiset taas katsoivat, että jos riskejä on olemassa, loppusijoitusta ei yksinkertai-
sesti pidä hyväksyä; jos täydellisiä turvallisuustakuita ei voida antaa, kallioperäsijoitus
merkitsee vain turvallisuusuhkan sulkemista valvonnan ulottumattomiin maan sisään, eli
ikään kuin ongelman lakaisemista maton alle ("sitä ei saa sieltä pois, jos ongelmia tulee").

Kaikkien hankkeen vaiheiden osalta turvallisuushuolia liitettiin haastatteluissa lähinnä
onnettomuus- ja häiriötilanteisiin, eikä niinkään (kuljetusten, kapselointilaitoksen tai
loppusijoitusjärjestelmän) normaalitoimintaan.

Loppusijoitushankkeen riskien vertailukohtana esiintyi haastatteluissa sekä paikallisia että
paikkakunnasta riippumattomia tekijöitä. Eurajoella ja Loviisassa luonnollisena vertailu-
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kohtana käytettiin ydinvoimalaitoksia, mutta myös muilla paikkakunnilla puhuttiin jonkin
verran ydinvoimaloiden riskeistä. Osa haastateltavista katsoi voimalaitosten käyttöön
liittyvät riskit loppusijoituksen riskejä suuremmiksi. Osa taas käsitteli ydinvoimateolli-
suutta, loppusijoitus mukaan lukien, yhtenä kokonaisuutena, ja yhdisti esimerkiksi
Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden tai muut ydinvoimaloissa sattuneet onnettomuu-
det ja häiriöt loppusijoitukseen. Näitä mielikuvia käytettiin kuitenkin haastattelupuheessa
vertailukohtana kahdella tapaa. Yhtäältä voimalaitosten riskejä yhdistettiin suoraan
loppusijoitukseen, erottelematta näiden kahden teknisen järjestelmän ominaisuuksia.
Toisaalta ydinvoimaloissa tapahtuneita häiriöitä käytettiin ikään kuin esimerkkeinä tai
analogioina teknisen riskien hallintajärjestelmän pettämisestä (ks. edellä luku 3.1), ja
katsottiin, että vastaava hallinnan epäonnistuminen voi tapahtua myös loppusijoituksen
yhteydessä.

Ne voimalapaikkakuntien haastateltavat, jotka kokivat loppusijoituksen lisäävän merkittä-
västi riskejä paikkakunnalla, mainitsivat keskeisinä perusteina 1) hankkeen lopullisuuden
sekä 2) jätteen määrän kasvamisen paikkakunnalla (jätteen tuonti toiselta voimalapaikka-
kunnalta sekä epäilyt jätteen tuomisesta EU:n alueelta).

Voimalapaikkakuntien haastatteluista voidaan eräänä kiinnostavana seikkana havaita, että
sekä Eurajoella että Loviisassa eräänlaisena yhteisöllisenä riskiarviona esitettiin, etteivät
ydinvoimaloiden riskit ole paikallisia vaan laajempaa aluetta koskevia. Näkemys, jonka
mukaan mahdollisen häiriön tai onnettomuuden sattuessa radioaktiivinen säteily leviäisi
laajalle, eivätkä vaikutukset siten kohdistuisi vain omaan kotipaikkaan, esiintyi ikään kuin
voimalaitosten riskejä vähentävänä perusteluna.

Äänekoskella paikallisena vertailukohtana hankkeen riskeille käytettiin paikkakunnalla
sijaitsevaa metsä-ja puunjalostusteollisuutta sekä aikaisempia teollisuuden ympäristöhait-
toja. Äänekosken haastattelujen perustella voisi sanoa, että aikaisempien riskien kokemi-
nen ei lisää sietokykyä uusille riskeille, vaan enemminkin vähentää sitä. Metsäteollisuus
koetaan myös vahvasti omaksi ja paikalliseksi asiaksi, joka haitat kuuluukin kantaa itse.
Toisaalta taas ydinvoimalapaikkakunnilla ydinvoimateollisuuden läsnäolo ilmeisesti lisää
loppusijoituksen riskien hyväksyttävyyttä.

Näiden tulosten yhteenvetona voitaneen päätellä, että riskin hyväksyttävyyttä lisäävät tässä
tapauksessa erityisesti 1) riskin tuttuus sekä 2) riskinotosta saatavien hyötyjen kofidistumi-
nen itselle (vrt. edellä luvussa 3.1 riskiarvioihin vaikuttavat riskin piirteistä: Raivola &
Kamppinen 1991 ja 1994). Nämä ovat myös tekijöitä, jotka eniten erottavat voimalapaik-
kakuntia muista tutkimuskunnista. Taloudellisten hyötyjen ja asian tuttuuden yhdistelmä
on myös ulkomaisten kokemusten perusteella seikka, joka lisää radioaktiivisten jätteiden
paikallista hyväksyntää, mutta on havaittu, että nämä tekijät eivät silti suoraan takaa
hyväksyntää (van der Pligt 1992, 86 - 90).

Kuhmossa paikallisia konkreettisia vertailukohtia hankkeen riskeille ei esitetty, koska
kunnassa ei ennestään sijaitse suurteollisuutta. Itärajan läheisyys nousi kylläkin esiin
maantieteellisenä ja turvallisuuspoliittisena riskitekijänä, ja tämän nähtiin myös kasvatta-
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van loppusijoituksen riskejä.

Paikkakunnasta riippumatta Venäjän ydinvoimaloihin sekä ydinjätteiden käsittelyyn
liittyvät turvallisuushuolet nousivat haastatteluissa hyvin voimakkaasti esiin. Suomalainen
ydinvoimateknologia koettiin turvallisempana, ja varsinaisten riskien ja uhkien koettiin
usein tulevan "itärajan takaa". Venäjän voimaloiden ja jätteenkäsittelyn tilannetta käytet-
tiin perusteluna sekä loppusijoituksen puolesta että sitä vastaan. Yhtäältä haastatteluista
voi löytää argumentin, jonka mukaan rajan takaiset suurina pidetyt riskit ikään kuin
pienentävät kotimaisia riskejä; toisaalta argumentoitiin, että kyseiset uhkatekijät nimen-
omaan osoittavat kaiken ydinvoimateknologian olevan riskialtista.

Haastateltavien puhe hankkeen eri vaihtoehdoista sekä myös loppusijoituksen toteuttamat-
ta jättämisestä ja nykyisestä korkea-aktiivisen jätteen välivarastoinnista toi myös esiin
joitakin olennaisia loppusijoitusta koskevien riskiarvioiden osatekijöitä. Osa haastatelta-
vista piti nykyistä välivarastointia ja varsinkin sen jatkamista riskialttiimpana kuin
loppusijoitusta, koska maanpäällinen varasto on haavoittuvampi esim. sabotaasille ja
sotilaallisille toimille, ja lisäksi se on riippuvainen valvonnan onnistumisesta ja jatkuvuu-
desta eli "inhimillisistä tekijöistä".

Ne haastateltavat, jotka argumentoivat loppusijoitushankkeen toteuttamatta jättämisen
puolesta, esittivät perusteluina, että tulisi olla mahdollisuus odottaa muita jätteenkäsittely-
menetelmiä, ja että jos riskejä on olemassa, ei pidä tehdä peruuttamattomia ja kontrollin
ulottumattomissa olevia ratkaisuja. Lopullisuus/peruuttamattomuus sekä valvomattomuus
ovat siis ominaisuuksia, joilla argumentoidaan sekä hankkeen puolesta että sitä vastaan.
Olennaisena näkökantoja jakavana tekijänä vodaan erottaa luottamus hankeen turvallisuu-
teen: jos riskejä katsotaan olevan, peruuttamattomien ja ihmisen kontrollin ulottumatto-
missa olevien toimenpiteiden tekeminen näyttäytyy järjettömänä. Jos turvallisuuteen taas
luotetaan, ratkaisun lopullisuus sekä se, ettei järjestelmää tarvitse ihmistoimin valvoa,
näyttäytyvät mielekkäänä ja nimenomaan pitkän aikavälin toimivuuden takaavana jätteen-
käsittelyratkaisuna. Käsitys riskien hallinnan onnistumisesta loppusijoituksen yhteydessä
riippuu siis olennaisesti luottamuksesta (ks. edellisessä luvussa luottamukseen vaikuttavis-
ta tekijöistä).

Kuten edellä on käynyt ilmi, riskien oikeudenmukainen kohdentuminen sekä haittojen ja
hyötyjen jakautuminen näyttäytyi haastatteluissa olennaisena hankkeen hyväksyttävyyteen
ja riskiarvioihin vaikuttavana seikkana. Oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset
saattavat usein nousta jopa varsinaisia turvallisuuskysymyksiä tärkeämmiksi (vrt. van der
Pligt 1992, 85). Kaikilla paikkakunnilla useimmissa haastatteluissa esiintyvä mielipide,
jonka mukaan jätteet tulisi pitää siellä missä ne on tuotettu, voidaan tulkita usealla hieman
toisistaan poikkeavalla tavalla:

1) Vastuuargumentti. Lauseella voidaan viitata tuottajan tai voimalapaikkakunnan moraa-
liseen vastuuseen jätteistään "tuottaja vastaa"-periaatteen mukaisesti. Tällöin voimalapaik-
kakuntien asukkaat samastetaan jätteen tuottajiin esim. sillä perusteella, että he ovat
hyväksyneet voimaloiden rakentamisen ja siten ikään kuin myös jätteen tuottamisen.
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Voimalakunnissa esiintyy myös argumentointia tätä vastaan sillä perusteella, että vastuus-
sa ovat voimayhtiöt ja viranomaiset, eivätkä ne paikalliset asukkaat, jotka eivät ole
voimaloita olleet hyväksymässä.
2) Oikeudenmukaisuusargumentti. Kyseinen lause voi myös tarkoittaa hyötyjen ja haitto-
jen oikeudenmukaista jakamista, eli että hyötyjän tulee kantaa haitat; tällöin hyötyjänä
nähdään useimmiten voimalapaikkakuntien asukkaat (tai jopa koko Etelä-Suomi), ei
niinkään ydinvoimayhtiöitä. Hyödyillä ei tässä perustelutavassa useimmiten tarkoiteta
ydinvoimalla tuotettua sähköä, vaan taloudellisia yms. hyötyjä, joita voimalakuntien
katsotaan nauttineen.
3) Riskiargumentti. Kolmas tulkinta on näkökanta, joka perustuu riskiarvioon: ydinvoima-
teknologian riskit on turvallisuuden vuoksi ylipäänsä parempi pitää yhdessä paikassa kuin
levittää useaan kohtaan. Täten voidaan pienentää kokonaisriskejä, ja myös kuljetusten
riskit jäävät tällöin pois.

Moraali- ja vastuukysymykset esiintyivät yleisesti ottaen haastateltavien puheessa paitsi
liittyen hankkeen eri sijoituspaikkavaihtoehtoihin, myös loppusijoituksen pitkään aikavä-
liin ja hankkeen oletettuun peruuttamattomuuteen. Käytetyn ydinpolttoaineen geologisen
loppusijoituksen eettisiä periaatteita muun muassa suhteessa tuleviin sukupolviin on
pohdittu OECD:n ydinenergiajärjestön NEA:n ydinjätekomitean kannanotossa (ks.
Pitkäaikaisten radioaktiivisten jätteiden... 1995). Haastatteluissa sekä hankkeen toteutta-
mista että toteuttamatta jättämistä perusteltiin eettisellä vastuulla tulevia sukupolvia
kohtaan. Näkemyksiä jakavana tekijänä nousi myös tässä kohdin esiin luottamus hankkeen
turvallisuuteen ja sitä kautta riskien hallinnan onnistumiseen loppusijoituksen avulla.
Jätteiden jättäminen tulevien sukupolvien vastuulle koettiin epäeettisenä, mikäli katsottiin,
että turvallinen ratkaisu asialle on jo nyt olemassa. Jos taas nähtiin, että loppusijoitus
sisältää riskejä, jätteiden sulkeminen kallioperään koettiin eettisesti vääränä tulevia
sukupolvia ajatellen.

Riskin ja haittojen aikajänteen on itsessään todettu olevan eräs riskiarvioihin vaikuttava
tekijä (ks. luku 3.1: Raivola & Kamppinen 1991 ja 1994). Tutkimusten mukaan ajan
myötä lisääntyvään riskiin reagoidaan yleensä voimakkaammin kuin ajan myötä vä-
henevään. Tämän tekijän voisi olettaa pienentävän loppusijoituksen koettuja riskejä, koska
korkea-aktiivisen jätteen radioaktiivisuus vähenee ajan myötä.

Haastatteluissa aikaväli esiintyi kuitenkin riskejä kasvattavana tekijänä. Tälle voinee etsiä
selitystä siitä, että jätteen radioaktiivisena säilymisen aikaväli ylittää normaalin arkipäivän
aikaperspektiivin, josta riskejä yleensä tarkastellaan. Lisäksi hankkeen eri vaiheita
tarkasteltaessa maanalainen loppusijoitusjärjestelmä katsottiin useimmiten turvalliseksi
lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmän aikavälin turvallisuudesta oltiin epävarmempia.
Riskejä ei siis yhdistetty radioaktiivisen aineen ominaisuuksiin (=haitallisuus vähenee ajan
myötä) vaan kontrolli-ja suojajärjestelmän ominaisuuksiin: inhimillisen ja institutionaali-
sen kontrollin ulottumattomissa olevan riskin ennustamisen epävarmuuden koettiin
kasvavan ajan myötä.

Koetut riskit ja turvallisuushuolet voivat koskea paitsi nykyisin elävien ihmisten ja
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tulevien sukupolvien terveyttä, myös luontoa ja ympäristöä. Haastatteluja tehtäessä
ympäristöhuolia ja ihmisten terveyttä koskevia huolia ei erityisesti eroteltu toisistaan
haastattelukysymyksissä, vaan niitä käsiteltiin yhteisesti riskeinä tai turvallisuushuolina.
Haastatteluissa esiintyi jonkin verran säteilyä koskevia huolia ja pelkoja, jotka liittyivät
marjastus-, sienestys- ja metsästysmahdollisuuksiin, eli luonnontuotteiden hyödyntämi-
seen, sekä lisäksi joissain haastatteluissa myös yleisempään luonnon saastumiseen. Näitä
huolia esiintyi lähinnä Kuhmossa ja Äänekoskella. Melko yleinen käsitys haastatteluissa
kuitenkin oli, ettei ainakaan loppusijoituslaitoksen normaalitoiminnan aikana ole odotetta-
vissa säteilyhaittoja.

Luonto ja ympäristö tulivatkin haastatteluissa eniten esille epäsuoremmin: erityisesti sisä-
Suomen paikkakunnilla luonto koettiin usein omaan kotiseutuun sitoutumisen ja paikal-
lisidentiteetin perustana, ja hanke nähtiin tähän nähden ristiriitaisena. Lisäksi Äänekoskel-
la ja Kuhmossa tuli esille luontoon perustuvan julkisen kuvan yhteensopimattomuus
loppusijoitushankkeen kanssa: pelättiin, että muualla asuvat kuluttajat ja matkailijat
kokevat ympäristön saastuvan.

Konkreettisten säteilypelkojen ja paikallisuuteen liittyvien kysymysten lisäksi ympäristö-
asiat yhdistettiin loppusijoituskysymykseen valtakunnallisen energiapolitiikan kautta.
Haastatteluissa esiintyi yleisiä energia- ja ympäristöpoliittisia argumentteja, joilla vastus-
tettiin jätteiden tuotantoa eli ydinvoiman käyttöä yleensä. Toisaalta loppusijoituksen
puolesta argumentoitiin myös ympäristöarvoilla: jätteistä huolehtiminen esitettiin ympäris-
tönsuojelullisena toimenpiteenä.

6 NUORTEN ASENTEET

Tutkimuskunnissa käydyssä julkisessa keskustelussa sekä teemahaastatteluaineistossa
lasten ja nuorten näkemykset loppusijoituksesta ovat ilmenneet lähinnä siten, että lapset tai
nuoret eivät näyttäydy millään tapaa asenteiltaan yhtenäisenä ryhmänä. Suhtautuminen
noudattelee ilmeisesti suuressa määrin vanhempien asenteita tai oman taustayhteisön,
intressiryhmän tms. näkökantoja. Tutkimustietoa kohdepaikkakuntien nuorten asenteista
on olemassa lukiolaisille tehdyn kyselytutkimuksen muodossa (Lahtinen, julkaisematon).

Eurajoen, Kuhmon, Loviisan ja Äänekosken lukion ensimmäisen luokan oppilaille
tehdyssä kyselytutkimuksessa (Loviisa v. 1997, muut kunnat v. 1994) tutkittiin nuorten
suhtautumista loppusijoitushankkeeseen ja sen vaikutuksiin. Tutkimuksen mukaan nuorten
asenteet noudattelivat hyvin suurelta osin aikuisten ilmaisemia asenteita, kun tarkastellaan
kuntien välisiä eroja: esimerkiksi negatiivisia sosiaalisia vaikutuksia (vaikutukset matkai-
luun ja maataloustuotteiden markkinointiin) pelättiin eniten Kuhmossa ja Äänekoskella,
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kun taas taloudellisiin hyötyihin uskottiin eniten Loviisassa ja Eurajoella. (Lahtinen,
julkaisematon.)

Terveys-ja turvallisuushuolia sekä ympäristöhuolia koettiin kaikilla paikkakunnilla, mutta
merkillepantavaa on, että hyvin suuri osa tutkituista nuorista ei osannut ottaa kantaa
turvallisuuskysymyksiin. Riskiarvioiden (eli terveys-, turvallisuus- ja ympäristöhuolien)
osalta Loviisan lukiolaiset poikkesivat muiden paikkakuntien nuorista siten, että loviisalai-
set luottivat enemmän loppusijoituksen turvallisuuteen. Tutkimuksessa ei ole arvioitu sitä,
mikä vaikutus kyselyn muista poikkeavalla suorittamisajankohdalla on Loviisan tuloksiin
tältä osin. (Lahtinen, julkaisematon.)

Kunnan julkisen kuvan vahingoittumista loppusijoituksen seurauksena pelkäsivät eniten
Kuhmon lukiolaiset, mutta huolia tästä esiintyi myös Äänekoskella ja Loviisassa. Eurajoen
lukiolaiset poikkesivat muista siten, että imagohaittoja pelättiin vähiten; myös tältä osin
nuorten asenteiden vaihtelu kunnittain vastaa ilmeisesti aikuisväestön näkemyksiä.
(Lahtinen, julkaisematon.)

Tutkimuksessa on myös verrattu aikaisempien, koko kunnan väestöä koskevien kyselytut-
kimusten tuloksia nuorten asenteisiin. Suhtautumiserot olivat tältä osin selvät: lukiolaiset
suhtautuivat selvästi negatiivisemmin loppusijoitukseen ja sen vaikutuksiin kaikkien
tarkasteltavien kysymysten osalta kuin kuntalaiset yleensä. Tämä tulos päti kaikissa
tutkimuskunnissa. (Lahtinen, julkaisematon.) Nuoret siis olivat kokonaisuudessaan
aikuisia kriittisempiä loppusijoitusta kohtaan, ja eri kuntien nuorten asenteet erosivat
toisistaan samaan tapaan kuin aikuisten asenteet.

7 HAITTOJEN ENNALTAEHKÄISY JA LIEVENTÄMINEN

Ympäristövaikutusten arvioinnin eräänä tavoitteena voidaan pitää mahdollisten hankkeesta
aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisyä ja lieventämistä. Seuraavat haitallisten sosiaalisten
vaikutusten ennaltaehkäisyn ja lieventämisen (sijoituspaikkavaihtoehdosta riippumatto-
mat) keinot nousivat haastatteluissa esille:

- turvallisuuskysymyksistä tiedottaminen selkeästi ja maallikolle ymmärrettävässä
muodossa;
- avoin tiedottaminen myös riskitekijöistä sekä häiriö-ja onnettomuustilanteista ("riskien
tunnustaminen");
- puolueeton tutkimustiedon tuottaminen ja levittäminen;
- tiedottaminen myös muualla kuin kohdekunnissa (naapurikunnat, valtakunnallinen
keskustelu);
- tarvittavan työvoiman hankinta nimenomaan sijoituspaikkakunnasta tai lähialueilta;
- hankintojen, ostojen, urakoiden yms. kohdistaminen sijoituspaikkakunnalle;
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- valtion taloudellinen kompensaatio kunnalle/seudulle;
- kuntalaisten todellisten vaikutusmahdollisuuksien takaaminen riittävän aikaisessa
vaiheessa, myös hankkeen vaihtoehtojen valinnassa;
- hanketta koskevan päätöksen tekeminen riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta toimintaa
kunnassa voidaan alkaa linjata valittuun suuntaan ajoissa ja siten välttyä suurimmilta
haitoilta.

8 YHTEENVETO JA POHDINTA

Tutkimuksessa on tarkasteltu käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen sosiaalisia
vaikutuksia laadullisin menetelmin, pääasiallisena tutkimusaineistona neljässä vaihtoehtoi-
sessa loppusijoituskunnassa tehdyt 49 teemahaastattelua. Haastatteluilla kerättiin tietoja
asukkaiden ja intressiryhmien näkemyksistä koskien loppusijoitushankkeen vaikutuksia,
sekä niiden merkittävyyttä ja todennäköisyyttä. Lisäksi osatavoitteena oli erityisesti
selvittää hanketta koskevien riskikäsitysten muotoutumista sekä loppusijoituksen suhdetta
paikkakunnan luonteeseen ja asukkaiden viihtyvyyteen. Tutkimus on yksi loppusijoi-
tushankkeen ympäristövaikutusten arviointia (YVA) varten tehtävistä selvityksistä.
Teoreettisina lähtökohtina tutkimuksessa on käytetty sosiaalisten vaikutusten arviointia
koskevaa teoriaa, sosiologista ja psykologista riskejä koskevaa tutkimusta sekä paikal-
lisyhteisöä koskevia teorioita. Sosiaalisten vaikutusten käsite on tutkimuksessa ymmärret-
ty suhteellisen laajasti, eli ihmisten hyvinvointiin, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistu-
viksi vaikutuksiksi.

Empiirisen aineiston osalta tutkimusotetta voi kuvata laadullisia eli kvalitatiivisia menetel-
miä käyttäväksi tapaustutkimukseksi, jossa kukin kohdekunta muodostaa oman tapaustut-
kimuksen kohteen. Teemahaastatteluja tehtiin Eurajoella 11, Kuhmossa 13, Loviisassa 12
ja Äänekoskella 13. Haastattelut kohdistuivat mahdollisen loppusijoituslaitoksen lähialu-
eilla asuviin kuntalaisiin, viranomaisiin kunnan eri sektoreilla, sosiaali-, nuoriso- ja
opetustyötä tekeviin, paikalliseen elinkeinoelämään, ammatillisiin yms. järjestöihin sekä
ympäristö-ja kansalaisliikkeisiin. Lähtökohtana oli kartoittaa vaikutuksia koko paikkakun-
nan tai seudun tasolla, ja siksi loppusijoituslaitoksen mahdollisen sijaintipaikan lähistöllä
ei ole pyritty laajaan alueelliseen kattavuuteen. Haastateltavien ikä vaihteli 25 - 60
ikävuosien välillä. Haastateltavien joukossa oli kohtuullisen tasapuolisesti sekä miehiä että
naisia, ja sekä Ioppusijoitushanketta kannattavia että vastustavia henkilöitä.

Haastattelut olivat luonteeltaan puolistrukturoituja teemahaastatteluja, joissa käytiin läpi
väljästi haastattelurunkoa noudattaen tutkittavat teemat. Haastatteluilla kerättiin ensinnä-
kin faktatietoja kuntaa sekä hankkeen historiaa koskien, toiseksi haastateltavan arvioita
hankkeen vaikutuksista ja perusteluja näille arvioille, sekä kolmanneksi mielipiteitä ja
asenteita hankkeeseen liittyen. Haastattelujen lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty
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sanomalehtiaineistoja, aiempaa tutkimusta, kuntien suunnittelu-ja päätöksentekoasiakirjo-
ja sekä ympäristövaikutusten arviointiprosessiin sisältyvien vuorovaikutusmuotojen kautta
saatua tietoa.

Teemahaastattelujen tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että osa hankkeen vaikutuksia
koskevista arvioista selittyy selvästi paikallisilla tekijöillä, osa taas on kaikille kunnille
jossain määrin yhteisiä. Riskikäsitysten ja turvallisuushuolien osalta voidaan hahmottaa
kaikille paikkakunnille melko yhtenäinen näkemys hankkeen eri vaiheiden turvallisuudes-
ta. Ydinjätteen kuljetukset herättivät selvästi eniten turvallisuushuolia, erityisesti sabotaa-
sin sekä liikenneonnettomuuden vaaran vuoksi. Loppusijoituslaitoksen käyttö eli kapse-
lointivaihe näyttäytyi haastatteluissa riskejä sisältävänä useimmiten siksi, että mukana on
"inhimillinen tekijä": vaarallisen aineen käsittely maanpäällisessä laitoksessa koettiin
riskialttiina. Loppusijoitusjärjestelmän sulkemisen jälkeisestä ajasta nousi haastatteluissa
esiin näkemys, että maanalainen loppusijoitusjärjestelmä varmaankin toimii hyvin lyhyellä
aikavälillä, mutta pidemmällä aikavälillä riskeistä ei voi olla varmaa tietoa.

Eri kunnissa loppusijoituksen riskejä kuitenkin verrattiin erilaisiin tekijöihin. Eurajoella ja
Loviisassa vertailukohtana käytettiin kunnassa sijaitsevia ydinvoimalaitoksia, ja kummal-
lakin paikkakunnalla osa haastateltavista katsoi, että riskit eivät loppusijoituksen myötä
enää kasva. Osa taas näki loppusijoituksen poikkeavan voimalaitoksista yhtäältä hankkeen
lopullisuuden vuoksi ja toisaalta siksi, että kunnassa sijaitsevan jätteen määrä kasvaa.

Äänekoskella paikallisena vertailukohtana hankkeen riskeille käytettiin paikkakunnalla
sijaitsevaa metsä-ja puunjalostusteollisuutta sekä aikaisempia teollisuuden ympäristöhait-
toja. Äänekosken haastattelujen perusteella voisi sanoa, että aikaisempien riskien kokemi-
nen ei lisää sietokykyä uusille riskeille, vaan enemminkin vähentää sitä. Metsäteollisuus
koetaan myös vahvasti omaksi ja paikalliseksi asiaksi, joka haitat kuuluukin kantaa itse.
Toisaalta taas ydinvoimalapaikkakunnilla ydinvoimateollisuuden läsnäolo ilmeisesti lisää
loppusijoituksen riskien hyväksyttävyyttä.

Kuhmossa paikallisia konkreettisia vertailukohtia hankkeen riskeille ei esitetty, koska
kunnassa ei ennestään sijaitse suurteollisuutta. Itärajan läheisyys nousi kylläkin esiin
maantieteellisenä ja turvallisuuspoliittisena riskitekijänä, ja tämän nähtiin myös kasvatta-
van loppusijoituksen riskejä. Paikkakunnasta riippumatta Venäjän ydinvoimaloihin sekä
ydinjätteiden käsittelyyn liittyvät turvallisuushuolet nousivat haastatteluissa hyvin
voimakkaasti esiin.

Näiden tulosten yhteenvetona voitaneen päätellä, että riskin hyväksyttävyyttä lisäävät
erityisesti 1) riskin tuttuus sekä 2) riskinotosta saatavien hyötyjen kohdistuminen itselle.
Nämä ovat myös tekijöitä, jotka eniten erottavat voimalapaikkakuntia kahdesta muusta
tutkimuskunnasta. Riskien oikeudenmukainen kohdentuminen sekä haittojen ja hyötyjen
jakautuminen näyttäytyi haastatteluissa olennaisena hankkeen hyväksyttävyyteen ja
riskiarvioihin vaikuttavana seikkana myös siten, että lähes kaikki haastateltavat esittivät
näkemyksenään, että jätteet tulisi pitää siellä, missä ne on tuotettu.
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Loppusijoituksen oletettu lopullisuus tai peruuttamattomuus sekä loppusijoitusjärjestelmän
valvomattomuus osoittautuivat tekijöiksi, joilla voidaan perustella sekä hankkeen hyväk-
syttävyyttä että ei-hyväksyttävyyttä.Olennaisena näkökantoja jakavana tekijänä voidaan
erottaa luottamus hankkeen turvallisuuteen: jos riskejä katsotaan olevan, peruuttamattomi-
en ja ihmisen kontrollin ulottumattomissa olevien toimenpiteiden tekeminen näyttäytyy
järjettömänä. Jos turvallisuuteen taas luotetaan, ratkaisun lopullisuus sekä se, ettei järjes-
telmää tarvitse ihmistoimin valvoa, näyttäytyvät mielekkäänä ja nimenomaan pitkän
aikavälin toimivuuden takaavana jätteenkäsittelyratkaisuna. Luottamuksen edellytyksenä
mainittiin haastatteluissa riskien tunnustaminen: koska riskien hallintajärjestelmän
epäonnistumisesta on ihmisten mielissä aiempia kokemuksia, täydellisen turvallisuuden
vakuuttaminen herättää vain epäluottamusta.

Kun tarkastellaan tutkimuskuntien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä hankkeen odotettujen
vaikutusten suhteen, voidaan riskikäsitysten osalta todeta, että sekä turvallisuushuolia että
luottamusta hankkeen turvallisuuteen esiintyy jokaisella paikkakunnalla. Turvallisuus-
huolien seurauksena asukkaiden elämään mainittiin haastatteluissa useimmiten viihtyvyy-
den väheneminen. Lisäksi hankkeen hyväksyntää itsessään voidaan pitää merkittävänä
sosiaalisena vaikutuksena. Laadullisen aineiston perusteella ei ole mahdollista selvittää,
miten yleisiä turvallisuushuolet, viihtyvyyden väheneminen ja hankeen hyväksyntä
kuntalaisten keskuudessa ovat, tai mihin väestöryhmiin tämä vaikutus eniten kohdistuu;
tätä on mahdollista tutkia kuntalaisia tilastollisesti edustavalla asukaskyselyllä.

Loppusijoitushankkeen odotetut vaikutukset paikkakunnan julkiseen kuvaan vaihtelivat
paikkakunnittain, ja ne suhteutuivat haastatteluissa kunkin kunnan nykyiseen sosiaaliseen
todellisuuteen. Eurajoella imagohaitat eivät nousseet esiin yhtä suuressa määrin kuin
muissa kunnissa. Perusteluina tälle esitettiin, että aiempia kokemuksia imagohaitoista ei
ole ollut, ja lisäksi mainitiin, että Eurajokea ei välttämättä tunneta, tai jos tunnetaan, niin
nimenomaan ydinvoimalasta. Myös Loviisassa osa haastateltavista oli sitä mieltä, että
koska paikkakunnalla sijaitsee jo ydinvoimala, kaupungin imago ei muuttuisi tähänastises-
ta. Toisaalta haastatteluissa ilmaistiin huolia historiaan ja kulttuuriin pohjautuvan Loviisan
julkisen kuvan muuttumisesta: pelättiin, että loppusijoituksen myötä mielikuva kaupungis-
ta yhdistyisi ensisijaisesti nimenomaan ydinvoimateollisuuteen, kun se tällä hetkellä
sisältää paljon muutakin.

Kuhmossa hankkeen vaikutukset paikkakunnan imagolle nousivat voimakkaasti esiin.
Loppusijoituksen nähtiin muuttavan Kuhmon nykyistä vahvasti luontoon perustuvaa
julkista kuvaa negatiiviseen suuntaan, ja tällä koettiin olevan vaikutuksia nykyiseen
elinkeinoperustaan. Myös Äänekosken haastatteluissa hankkeen koettiin vaikuttavan
kaupungin imagoon negatiivisesti.

Taloudelliset vaikutukset sekä hankkeen merkitys kunnan kehitykselle suhteutuivat
haastatteluissa paikkakunnan nykytilanteeseen, historiaan ja kehitysennusteisiin: samat
ennusteet hankkeen tuomista taloudellisista hyödyistä näyttäytyivät erilaisina erityyppisis-
sä kunnissa. Eurajoella loppusijoituksen taloudellisista vaikutuksista merkittävimpinä
pidettiin kunnan saamia verotuloja. Mahdollisten uusien työpaikkojen ja siten myös
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väestömuutosten koettiin kohdistuvan suurelta osin muualle kuin Eurajoelle, eli koko
Rauman seudulle. Vaikutuksia yritystoimintaan tai kunnan elinkeinoelämälle ei erityisesti
painotettu. Kuhmossa loppusijoitushankkeen taloudellisista vaikutuksista pidettiin
tärkeimpinä uusia työpaikkoja ja niiden kohdistumista kuhmolaisille. Toisaalta myös
mahdollinen uuden väestön muuttaminen paikkakunnalle nähtiin positiivisena. Lisäksi
verotuloja sekä hyötyjä yritystoiminnalle painotettiin. Toisaalta mahdollisilla imagohai-
toilla pelättiin olevan negatiivisia taloudellisia seurauksia maatalous- ja matkailuelinkei-
noille.

Loviisassa loppusijoituksen taloudellisista vaikutuksista erityisesti uusien työpaikkojen
merkitys sekä kunnan saamat verotulot nähtiin tärkeinä, samoin kuin epäsuorat vaikutuk-
set elinkeinoelämään ja palvelujen kysyntään. Kysymys siitä, kohdistuvatko työpaikat
juuri loviisalaisille tai Loviisan seudulla asuville, nousi myös esiin. Aiemmat negatiiviset
kokemukset voimalaitosten taloudellisista vaikutuksista heijastuivat haastateltavien
puheessa epäilyinä loppusijoituksen vaikutuksista kunnallistalouteen, työllisyyteen ja
elinkeinoelämään. Äänekoskella taloudellisista vaikutuksista merkittävinä nähtiin erityi-
sesti suorat verotulot sekä yleinen positiivinen vaikutus seudun elinkeinoelämälle.
Työpaikkojen ja sitä kautta väestön lisääntymistä merkittävässä määrin ei pidetty todennä-
köisenä, koska työntekijöiden katsottiin todennäköisesti asuvan muualla.

Puhe hankkeen vaikutuksista paikkakunnan luonteeseen vaihteli luonnollisesti kunnittain,
ja kysymys jakoi mielipiteitä myös kussakin kunnassa. Eurajoella osa haastateltavista
katsoi hankkeen leimaavan lopullisuutensa vuoksi kuntaa eri tavoin kuin ydinvoimalat, ja
tämä koettiin negatiivisena omaan kotipaikkaan sitoutumiseen ja viihtyvyyteen nähden.
Osa haastateltavista taas ei nähnyt paikkakunnan luonteen muuttuvan loppusijoituksen
seurauksena. Loviisassa näkemykset vaihtelivat samalla tavoin.

Kuhmossa vaikutukset paikkakunnan luonteeseen nousivat hyvin voimakkaasti esille. Osa
haastateltavista koki kotikuntansa luonteen muuttuvan merkittävästi loppusijoituksen
myötä, koska se olisi ristiriidassa vahvasti luontoon pohjautuvan identiteetin kanssa.
Luonteen muuttumisen katsottiin muuttavan ihmisten suhtautumista kotiseutuunsa. Jotkut
taas painottivat taloudellisista hyödyistä seuraavia positiivisia vaikutuksia, kuten paikka-
kunnan vilkastumista ja tulevaisuudenuskon lisääntymistä, sekä näiden merkitystä
viihtyvyydelle. Myös Äänekoskella puhuttiin vastaavasti kunnan luonteen muutoksista,
mutta taloudellisia vaikutuksia ei painotettu yhtä suuressa määrin.

Hankkeen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin liittyvät kysymykset esiintyivät hyvin
samantapaisina eri kunnissa; vähiten näistä kysymyksistä tosin puhuttiin Eurajoella.
Hankkeen vaihtoehtojen ja ns. nollavaihtoehdon määrittely sekä kuntalaisten päätäntäval-
lan rajaaminen valmiin ratkaisun hyväksymiseen tai hylkäämiseen ovat tähän liittyviä
kysymyksiä.

Karkeana yhteenvetona haastatteluissa esitetyistä näkemyksistä voidaan esittää seuraava
vertailutaulukko. Mukaan ei ole otettu fyysisen elinympäristön muutoksia, jotka vaihtele-
vat paikkakunnittain, ja joita ei millään paikkakunnalla koettu suurina. Vaikutusten
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jakautumista kunnan sisällä ei ole tässä käsitelty; taulukon tarkoitus on ainoastaan yleis-
piirteisesti havainnollistaa kunnittaisia eroja.

VAIKUTUKSEN
ODOTETTU
SUURUUS JA
MERKITTÄVYYS

Eurajoki

Kuhmo

Loviisa

Äänekoski

Turvallisuushuolet ja
niiden seuraukset:
vaikutukset imagoon,
paikan luonteeseen ja
viihtyvyyteen

pieni

suuri

suuri/pieni

suuri

Suorat ja epäsuorat
taloudelliset vaiku-
tukset sekä hankkeen
merkitys kunnan ke-
hitykselle

pieni

suuri

suuri/pieni

pieni

Suunnittelu- ja pää-
töksentekoprosessia
koskevat kysymykset
sekä ristiriidat

pieni

suuri

suuri/pieni

suuri

Hanketta koskevat ristiriidat ja paikallinen konfliktiasetelma siis vaihtelivat kunnittain.
Loppusijoitus muodosti kunnissa sekä arvoihin, intresseihin että faktoihin (eli todennäköi-
siin vaikutuksiin) liittyviä konflikteja. Hankkeen turvallisuuteen kohdistuva luotta-
mus/epäluottamus, jota voi luonnehtia arvojen, faktatietojen ja rationaalisen harkinnan
yhdistelmäksi, näyttäytyi tärkeimpänä sosiaalisia vaikutuksia aiheuttavana tekijänä.
Kuntalaisten näkemyksiin vaikuttivat myös ydinvoimateknologian tuttuus tai tuntematto-
muus, kunnan työllisyystilanne sekä yleinen taloudellinen ja väestöllinen kehityssuunta,
aluepoliittiset näkökohdat sekä ydinjätteiden koettu yhteensopivuus paikkakunnan
kulttuurin, ominaisluonteen ja tuotannollisen perustan kanssa.
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LIITE 1: VAIKUTUSLUETTELO

1) Väestölliset muutokset

- Väestön määrän ja alueellisen jakautumisen muutokset: tapahtuuko hankkeen seuraukse-
na muuttoa kuntaan, kunnasta pois tai kunnan sisällä? mistä muutetaan minne?
- Tilapäiset työntekijät sekä tilapäiset, loma-ja sesonkiasukkaat: lisääkö tai vähentääkö
hanke näiden määrää paikkakunnalla?
- Väestön rakenne ja sen muutokset: onko hankkeella vaikutusta alueen ikä-, sukupuoli-,
perhe- tai kielirakenteeseen? ovatko hankeen vaikutukset erilaisia eri väestöryhmille?

2) Vaikutukset instituutioihin ja paikalliseen talouteen

- Paikallisen hallinnon ja politiikan muutokset sekä suunnittelutoiminta: kasvattaako tai
vähentääkö hanke paikallishallintoa, valtion viranomaistehtäviä tai asiantuntijatehtäviä?
vaikuttaako hanke esim. kunnan ja kuntalaisten suhteeseen?
- Intressiryhmätoiminta: miten hanke vaikuttaa erilaisten järjestöjen, intressiryhmien yms.
toimintaan?
- Yritys- ja elinkeinotoiminta: mitä muutoksia hanke aiheuttaa esim. yritysten määrään ja
toimintaedellytyksiin? miten hanke vaikuttaa eri elinkeinoihin ja kunnan elinkeinoraken-
teeseen?
- Vaikutukset kunnallistalouteen: mm. vaikutukset verotuloihin ja kunnan investointeihin
- Työllisyys/työttömyys, ammatilliset mahdollisuudet, tulonjako: miten hanke vaikuttaa
työpaikkojen määrään ja työllisyyteen kunnassa? minkä alojen ammattimahdollisuudet
paranevat/huononevat? keihin /mihin ryhmiin taloudelliset hyödyt ja haitat kohdistuvat?

3) Vaikutukset alueen infrastruktuuriin ja elinolosuhteisiin

- Muutokset infrastruktuurissa sekä julkisissa ja yksityisissä palveluissa: muuttuvatko
esim. palvelujen tarjonta ja sijainti hankkeen seurauksena?
- Vaikutukset maankäyttöön, kiinteistöihin ja asumiseen: vaikuttaako hanke esim. asunto-
jen ja kiinteistöjen arvoon? aiheuttaako se muutoksia eri asuinalueisiin, asuntojen määrään
tai sijaintiin? entä maankäyttöön?
- Maisema ja kulttuurihistorialliset kohteet: muuttaako hanke maisemaa merkittävästi?

4) Vaikutukset yhteisöön, ihmisten elämäntapaan ja elämänlaatuun

- Vaikutukset yhteisöön: miten hanke vaikuttaa asukkaiden paikallisidentiteettiin tai
mielikuviin omasta asuinpaikasta? entä ulkopuolisten mielikuvaan kunnasta?
- Ihmisten elämäntapa, hyvinvointi ja elämänlaatu: onko hankkeella vaikutuksia ihmisten
päivittäiseen liikkumiseen ja ajankäyttöön? vaikuttaako hanke ihmisten sosiaalisiin
suhteisiin, taloudelliseen hyvinvointiin, viihtyvyyteen, vapaa-ajan- ja virkistysmahdolli-
suuksiin?
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- Psyykkiset vaikutukset ja riskien kokeminen: onko hankkeella seurauksia esim. ihmisten
turvallisuudentunteeseen, käsityksiin omasta tulevaisuudestaan, elämänhallintaan tai
yhteenkuuluvuuden tunteeseen?

5) Hankkeeseen ja sen vaikutuksiin liittyvät ristiriidat sekä ihmisten asenteet

- Hanketta koskevat asenteet ja käsitykset: asukkaiden ja eri intressiryhmien käsitykset
vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä
- Hanketta koskeva päätöksenteko: asukkaiden ja eri intressiryhmien käsitykset päätöksen-
tekoprosessista
- Ristiriidat ja konfliktit: aiheuttaako hanke ristiriitoja esim. eri intressiryhmien välillä, eri
sosiaalisten ryhmien välillä, viranomaisten ja asukkaiden välillä, eri alueiden välillä tai
sisällä?
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LIITE 2: KIRJE HAASTATELTAVILLE

Espoo 20.9.1997

Hyvä vastaanottaja,

olen sopinut kanssasi teemahaastattelusta, joka käsittelee käytetyn ydinpolttoai-
neen loppusijoitushanketta ja sen sosiaalisia vaikutuksia. Teemahaastattelu on
luonteeltaan vapaamuotoinen keskustelu, jossa käydään läpi tiettyjä teemoja ja
kysymyksiä aiheeseen liittyen. Toivon, että sinulle sopii, että tarvittaessa nauhoi-
tan haastattelun - tietoja käytetään nimettömänä ja luottamuksellisesti.

Lähetän ohessa taustatiedoksi esittelyn sosiaalisten vaikutusten arvioinnista eli
SVA:sta, sekä myös lyhyen kuvauksen arvioinnin kohteena olevasta hankkeesta,
eli ydinjätteen loppusijoituksesta ja sen eri vaihtoehdoista.

Ystävällisin terveisin

F
Tytti Viinikainen
VTM, tutkija
Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskus

puh. 09 - 451 4093
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LIITE 3: HAASTATTELURUNKO

Tutkimuksen esittely

- SVA ja sen tarkoitus
- luottamuksellisuus
- haastateltavan kommentit ja kysymykset ennen haastattelua lähetettyyn esittelykirjeeseen
liittyen

Taustatiedot

- asuinpaikka (kunta, kunnan osa)
- paikkakuntalaisuus: kuinka kauan asunut, mistä kotoisin
- ammatti, mahd. luottamustoimi tai taustaryhmä
- millainen kunta X on asuinpaikkana, mitä on X-laisuus, millaista täällä on asua

Yleisiä näkemyksiä hanketta koskien

- millä tavalla ollut tekemisissä loppusijoitusasian kanssa aiemmin, mitä on kuullut asiasta
- onko loppusijoituksesta tullut tarpeeksi tietoa
- keskustellaanko loppusijoituksesta paljon paikkakunnalla
- mitä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia omasta mielestä seuraa ydinjätteiden lop-
pusijoituksesta (jos vastaajalla on selvä kanta -> miksi kannatat /vastustat hanketta)
- voimalapaikkakunnilla: miten ydinvoimalaan suhtaudutaan, miten se on vaikuttanut
kuntaan ja kuntalaisiin, voiko voimalan ja loppusijoituksen rinnastaa eli onko kyseessä
vanhan jatko vai eri asia, miksi

Eri vaikutusryhmät

- mitä mieltä olet loppusijoituksen turvallisuudesta
- hankkeen eri vaiheiden läpikäynti (käyttö ja kuljetukset, sulkemisen jälkeinen aika):
liittyykö johonkin vaiheeseen erityisesti turvallisuushuolia tai koetko jonkin vaiheen
erityisen turvallisena
- entä mitä mieltä olet puheesta kunnan imagosta - huonontaisiko, parantaisiko (seuraus-
vaikutukset tästä mm. maataloudelle, matkailulle, loma-asukkaille, väestömäärälle,
yrityksille - mitä mieltä näistä)
- mitä mieltä puhutuista taloudellisista hyödyistä (työpaikat, verotulot, välilliset vaikutuk-
set), miten tärkeinä ne koet, mitkä näistä tärkeimpiä
- maisemahaitat, rakentamisaikaiset vaikutukset lähialueilla, liikenne, virkistysmahdolli-
suudet yms. - olisiko hankkeella vaikutusta näihin
- kohdistuvatko hankkeen vaikutukset erityisesti laitoksen lähialueille vai koko kuntaan
(+vaikutukset naapurikuntiin)
- mitä mieltä Posivan toiminnasta, kunnan toiminnasta, kansalaisliikkeiden toiminnasta,
yleensä julkisesta keskustelusta hankkeessa
- kenen pitää päättää hankkeesta

Hankkeen merkitys, vaihtoehdot, vaikutusten kohdentuminen

- miten merkittävä hanke on kunnan kehitykselle, mitä muita kehityssuuntia (jos hanketta
ei tule), miten paikkakuntaa tulisi mielestäsi kehittää, miten hanke liittyy tai sopii omaan
näkemykseesi paikkakunnan kehityksestä
- mitkä ovat tärkeimpiä asioita jotka loppusijoituspaikkaa valitessa pitäisi ottaa huomioon
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- mitä mieltä olet loppusijoituksen eri vaihtoehdoista (neljä kuntavaihtoehtoa ja ns.nolla-
vaihtoehto)
- ketkä hyötyvät ja ketkä kärsivät hankkeesta, keitä pitää ottaa huomioon

(lisäksi paikkakuntakohtaisesti tarkennettuja kysymyksiä)
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LUETTELO 1(3)

POSIVA-RAPORTIT 1998, tilanne 12/98

POSIVA 98-01 Bentonite swelling pressure in strong NaCl solutions
Correlation of model calculations to experimentally determined data
Ola Karnland
Clay Technology, Lund, Sweden
January 1998
ISBN 951-652-039-1

POSIVA 98-02 A working groups conclusions on site specific flow and transport
modelling
Johan Andersson
Golder Associates AB, Sweden
Henry Ahokas
Fintact Oy
Lasse Koskinen, Antti Poteri
VTT Energy
Auli Niemi
Royal Institute of Technology, Hydraulic Engineering, Sweden
(permanent affiliation: VTT Communities and Infrastructure, Finland)
Aimo Hautojärvi
Posiva Oy
March 1998
ISBN 951-652-040-5

POSIVA 98-03 EB-welding of the copper canister for the nuclear waste disposal -
Final report of the development programme 1994-1997
Harri Aalto
Outokumpu Poricopper Oy
October 1998
ISBN 951-652-041-3

POSrVA 98-04 An isotopic and fluid inclusion study of fracture calcite from borehole
OL-KR1 at the Olkiluoto site, Finland
Alexander Blyth, Shaun F rape
University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada
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