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ESIPUHE

Oheinen raporttisarja käsittelee Suomeen suunnitellun ydinjätteen loppusijoituslaitoksen
mahdollisia vaikutuksia kuluttajien käyttäytymiseen. Raportin taustalla on kaavailluilla
loppusijoituspaikkakunnilla esille noussut huoli, että laitos voisi leimata paikkakunnan
kielteisesti ja saada kuluttajat välttämään paikkakunnan tuotteita. Raportti tuo esille
aineistoa ja päätelmiä, joiden avulla paikkakuntalaiset ja päätöksentekijät voivat arvioida
tällaisen kuluttajareaktion muotoja, todennäköisyyttä ja mahdollisia vaikutuksia paikka-
kuntien talouteen - j a sitä kautta muuhun elämänmenoon.

Raporttisarjan lukemisen helpottamiseksi on syytä tuntea sarjan rakenne.

• Raporttisarjan ensimmäinen osa, yhteenvetoraportti, selostaa hankkeen käsitteelliset
perusteet ja tutkimusasetelman, antaa tiivistelmän koko hankkeen tuloksista, sekä
tarjoaa keskeiset varaukset, jotka tuloksiin tulee tehdä. Lisäksi yhteenvetoraportti
sisältää huomiot tulosten luotettavuudesta ja pätevyydestä.

• Raporttisarjan ydin muodostuu kolmesta osasta (Osaraportit I-III), joista jokainen on
laadittu luettavaksi itsenäisenä kokonaisuutena. Käytännössä tämä tarkoittaa, että
kussakin osaraportissa määritellään kyseisen raportin lukemiseksi välttämättömät
käsitteet. Myös menetelmät selostetaan kussakin osaraportissa. Osaraporteista löytyy
myös tiivistelmäsivu. Vaikka sarjan raportit voi lukea itsenäisenä kokonaisuutena,
sarjan myöhemmät osat syventävät edellisten osien tarkastelua, joten ne on syytä lukea
järjestyksessä.

Kiireinen lukija selviää sarjasta lukemalla yhteenvetoraportin ja mahdollisesti yksityiskoh-
taisempien osaraporttien tiivistelmäsivut. Syvemmälle aineistoon ja johtopäätöksiin
haluavan lukijan tulee perehtyä myös Osaraportteihin I-III.

Raporttisarja ja sen taustalla oleva tutkimus on tehty vuoden 1998 aikana. Kuluttajakeskuk-
sessa työtä ohjasivat kannustaen johtaja Eila Kilpiö ja tutkimuspäällikkö Pirjo Laaksonen.
Hankkeen on rahoittanut Posiva Oy, jota haluamme kiittää tutkijoiden riippumattomuutta
tarkasti kunnioittaneesta yhteistyöstä. Raporttisarjaa laadittaessa meitä on auttanut lukuisa
joukko ihmisiä niin tutkituilla paikkakunnilla kuin muuallakin maassa. Kiitos heille. Terttu
Sarpiolalle kuuluu erityinen kiitos avusta kirjallisuuden paikantamisessa.

Helsingissä 31.12.1998,

Ilpo Koskinen
Mari Niva
Päivi Timonen
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Tiivistelmä - Abstract

Tämä raportti on kooste ydinjätteen loppusijoituslaitoksen mahdollisia kuluttajavaikutuksia selvittä-
västä raporttisarjasta. Raporttisarjan osat ovat kirjallisuuskatsaus (Osaraportti I), tutkimus teollisuuden
ja kaupan mahdollisista reaktioista loppusijoituslaitokseen (Osaraportti II) ja tutkimus kuluttajien
riskikäsityksistä (Osaraportti III).

Tutkimuksen teoreettisena taustana on riskihavaintotutkimus, jota on täydennetty kahdella kuluttajien
käyttäytymistä muokkaavia tekijöitä koskevalla empiirisellä tutkimuksella. Osaraportissa II on tutkittu,
millaisia mahdollisuuksia tuoteketju antaa kuluttajille reagoida loppusijoituslaitokseen. Osaraportissa
III on tutkittu, millaisista arkisista kulutuskäytännöistä käsin kuluttajat määrittelevät riskejä ja miten he
niihin reagoivat.

Laitoksen eduista voidaan todeta, että laitos tuo merkittäviä suoria ja epäsuoria taloudellisia hyötyjä
sijoituspaikkakunnalle ja luo osaltaan uusia mahdollisuuksia paikallisille elinkeinoille. Laitoksen
mahdollisista haitoista voidaan todeta seuraavaa. Kuluttajat eivät pidä kaikkia tuotteita riskituotteina,
vaan liittävät ympäristöstä peräisin olevia riskejä erityisesti elintarvikkeisiin ja jossain määrin
matkoihin. Mahdollinen reaktio kohdistuisi erityisesti näihin tuotteisiin. Normaalioloissa kuluttajilla
on kuitenkin varsin vähän mahdollisuuksia reagoida jonkin tietyn paikkakunnan tuotteissa
mahdollisesti piileviin riskeihin, koska tuotteen alkuperä hämärtyy tuoteketjussa. Tutkituilla
paikkakunnilla ja niiden lähialueilla on vähän tuotteita, jotka ovat tunnistettavasti peräisin näiltä
paikkakunnilta ja alueilta. Normaalioloissa kulutustottumuksia luonnehtii kiire ja vähäinen panostus
tuotetietojen tutkimiseen, minkä vuoksi kuluttajat eivät yleensä edes havaitse tuotteissa mahdollisesti
piileviä riskejä. Lisäksi he hallitsevat havaitsemiaan riskejä useilla keinoilla, suhteuttavat riskit toisiinsa,
eivätkä välttämättä reagoi edes havaitsemiinsa riskeihin. Normaalioloissa laitos voisikin vaikeuttaa
lähinnä joidenkin sijoitusluonteisten tuotteiden (esimerkiksi loma-asunnot) sekä joidenkin puhtaudella
myytävien tuotteiden (esimerkiksi erämatkat) markkinoita. Tällaisia elinkeinoja suunnitellun laitoksen
lähialueella on nykyisin vähän. Lisäksi jotkut ihmiset määrittelevät ydinteknologian radikaalisti
omanlaisekseen teknologiaksi. Kuluttajat voivat myös välttää tuotteiden riskejä erilaisten elämän-
tilanteestaan juontuvien syiden vuoksi (esim. raskausaika).

Poikkeustilanteita ovat esimerkiksi erilaiset suuret onnettomuustilanteet ja toistuvat, julkisuudessa
huomiota saavat päästöt. Kansainvälisen kirjallisuuden nojalla on ilmeistä, että keskeiset taloudelliset
riskit keskittyvät tällaisiin poikkeustilanteisiin. Poikkeustilanteita seuraava kysynnän lasku tai katoami-
nen voi muodostaa merkittävän uhan laitospaikkakunnalle.
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POSSIBLE EFFECTS OF A PROPOSED HIGH-LEVEL NUCLEAR WASTE
REPOSITORY ON CONSUMER DEMAND FOR GOODS AND SERVICES PRODUCED
IN THE HOST COMMUNITY - AN OVERVIEW OF THE FINNISH STUDY

Tiivistelmä - Abstract

This report provides an overview of a series of reports evaluating the possible impacts of a proposed
Finnish high-level nuclear waste (HLNW) repository on consumer behavior and, subsequently, on the
host community's economy. In addition to the overview, the study consists of three parts: Report I
reviews the literature on the impacts of analogous industrial facilities; Report II examines the possible
reactions of industry and trade, and Report III studies the consumers' risk perceptions in relation to
their consuming practices.

Theoretically, this series of reports is based on previous research on risk perception, with two
modifications. Report II studies products currently available on the consumer market to find out what
possibilities the marketplace offers to a consumer interested in environmental risks to act according to
his/her risk perception. Report III studies those everyday consuming practices on the basis of which
consumers define risks. These two contexts mold the consumer reaction to risks that stem from
industrial installations.

The proposed HLNW repository benefits the host community in various direct and indirect ways, and
may create new opportunities for developing the local economy. The proposed repository may also
have negative impacts on the local economy. Food production in particular and - to a lesser extent -
tourism might be affected harmfully. Consumer reaction is unlikely to be targeted at other goods
produced in the proposed host communities. Under normal conditions (i.e., the repository functions as
planned), consumers have fairly few possibilities to identify the products of this community without an
extensive search for information, given the structure of the current food market: the proposed
communities have few products with specific local identity. Also, fairly few consumers are willing to
spend a substantial amount of time for studying the products and their raw materials in detail. Also,
consumers are confident that they can manage the risks that may lurk in products. Thus, under normal
conditions, the proposed repository might primarily harm the market for more expensive products
(homes, summer cottages), as well as the market for products whose image is based on cleanliness and
purity, e.g. travel services based on roaming wild, unspoiled nature. There is not much of this kind of
production in the areas close to the proposed repository, and the total value of such products for the
local economies is small. However, some consumers have strongly anti-nuclear sentiments, and others
may avoid risks due to various situational reasons (e.g. pregnancy). They are more likely to react
negatively.

Under abnormal conditions (e.g. large accidents and recurrent emissions) which are widely publicized,
more extensive consumer reaction can be expected. However, according to the literature review, these
market perturbations are usually short-lived. Still, some consumers seem to withdraw from the markets
permanently after such conditions. Abnormal conditions, thus, constitute the main economic risk for
the host community.

Avainsanat - Keywords

final disposal of spent nuclear fuel, economic impacts, consumer behavior, risk perception
SBN

ISBN 951-652-055-3
ISSN

ISSN 1239-3096

Sivumäärä - Number of pages

20 + 65+47 + 51
Kieli - Language

Finnish



SISÄLLYSLUETTELO

Tiivistelmä

Abstract

1 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3

2 TUOTERAJAUKSET 4

3 RAPORTEISSA KÄYTETTYJÄ KÄSITTEITÄ 5

4 KESKEISET RISKITUTKIMUSTEORIAT JA KESKUSTELU YDINJÄTTEEN
LOPPUSIJOITUKSESTA 6

5 RAPORTTISARJAN RAKENNE JA LÄHESTYMISTAPA 10

6 TIIVISTELMÄ TULOKSISTA 12

7 RAPORTTISARJAN SUHDE MUIHIN KOTIMAISIIN LOPPUSIJOITUS-
LAITOKSEN SOSIAALISIA VAIKUTUKSIA KARTOITTANEISIIN
TUTKIMUKSIIN 13

8 RAPORTTISARJAN SUHDE KANSAINVÄLISEEN KESKUSTELUUN 15

9 TARKASTELUN LUOTETTAVUUS JA PÄTEVYYS 16

10 LÄHTEET 18

Liite 1. Yleisesitys yhden tuotteen tuoteketjusta 19

Liite 2. Yleiskatsaus tutkimuskuntien asukasmäärään ja elinkeinorakenteeseen ... 20

NEXT PAGE(S)
left BLANK



1 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Tämä koosteraportti kuvaa tutkimuksen, joka tehtiin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoi-
tuslaitoksen mahdollisista vaikutuksista kuluttajiin ja loppusijoituspaikkakunnan tuottei-
siin markkinoilla. Raportti selostaa kuluttajia koskevan tutkimuksen käsitteelliset ja
teoreettiset lähtökohdat, rakenteen, eri raporttien keskinäiset suhteet ja kuvaa hankkeen
tulokset. Lisäksi raportti suhteuttaa hankkeen tulokset lyhyesti kansainväliseen keskuste-
luun. Tutkimus koostuu tämän koosteraportin lisäksi kolmesta osaraportista:

• Osaraportti I on katsaus kirjallisuuteen, joka käsittelee loppusijoituslaitokseen rinnas-
tettavissa olevien tehtaiden ja muiden teollisuuslaitosten vaikutuksia kuluttajiin;

• Osaraportti II selvittää tutkimusalueiden elintarviketuotannon ja matkailun rakennetta.
Tämä rakenne muodostaa rajat sille, millaisia mahdollisuuksia kuluttajilla on reagoida
loppusijoituslaitokseen;

• Osaraportti III selvittää kuluttajahaastatteluin, millaisia riskikäsityksiä kuluttajat liittä-
vät loppusijoituslaitokseen ja millaisen aseman nämä riskit saavat suhteessa muihin
kuluttajien keskeisiksi näkemiin riskeihin.

Raportit muodostavat kokonaisuuden, joka rakentuu amerikkalaiselle riskihavaintotutki-
mukselle. Selvästi laajin keskustelu loppusijoituksen mahdollisista vaikutuksista kulutta-
jiin on käyty Yhdysvalloissa. Tämä keskustelu on perustunut juuri riskihavaintoa käsitte-
levään lähinnä psykologiseen tutkimukseen sekä sen tulosten ja menetelmien pohjalta
käytyyn keskusteluun. Osaraportit II ja III osoittavat, että riskihavaintotutkimukseen
sisältyy oletuksia, jotka eivät ole realistisia kotimaisissa olosuhteissa. Osaraportti I tuo
kansainvälistä taustaa ja tietoa teollisuusonnettomuuksien vaikutuksesta kuluttajiin. Suo-
messa ei ole viime vuosina esiintynyt suuria, kuluttajiin vaikuttaneita onnettomuuksia,
joten onnettomuustilanteiden kuluttajavaikutusten ymmärtämiseksi oli välttämätöntä etsiä
kirjallisuutta muualta maailmasta.



2 TUOTERAJAUKSET

Tarkastelu on rajattu elintarvikkeisiin ja matkoihin. Nämä tuotteet valittiin tarkasteluun
Posiva Oy:n käymien kansalaiskeskustelujen (Leskinen, Paldanius ja Turunen 1997),
Kuluttajatutkimuskeskuksessa 27.2.1998 käydyn aivoriihen,jaOsaraportissaIIIkäsiteltyjen
kuluttajahaastatteluiden perusteella. Kuluttajat liittävät nimenomaan näihin tuoteryhmiin
riskejä, jotka juontuvat tuotteiden alueellisesta alkuperästä. Riskit ovat luonteeltaan lähinnä
terveydellisiä. Asuntojen kaltaisia suuria ostoksia on tutkittu erillisessä hankkeessa (Ridell ja
Raak 1997). Tuotteiden valintamenettely on kuvattu tarkemmin Osaraportin II taulukossa 1.



3 RAPORTEISSA KÄYTETTYJÄ KÄSITTEITÄ

Termi "tuote" on yleiskäsite, joka jaetaan tarpeen vaatiessa kahtia "tavaroihin" ja "palvelui-
hin". "Elintarvikkeiden" ja "matkailun" kaltaisia tarkempia termejä käytetään missä vain
mahdollista. "Tutkimuspaikkakunniksi" kutsutaan loppusijoitustutkimuksissa mukana ole-
via kuntia, Eurajokea, Kuhmoa, Loviisaa ja Äänekoskea. "Lähialue" tarkoittaa näiden
kuntien naapurikuntia, maakuntaa tai maakunnan osaa. "Kuluttajilla" tarkoitamme paikallis-
ten markkinoiden ulkopuolella tuotteita ostavia ihmisiä; paikallisilla markkinoilla toimivia
ihmisiä kutsumme "paikallisiksi ihmisiksi". "Alueellisella riskillä" tarkoitetaan riskiä,
jonka kuluttaja pystyy yksilöimään niin, että se koskee vain tietyn paikkakunnan tai muuten
selvästi paikantuvan alueen tuotteita. "Tuoteketju" on se toimijoiden ketju, jonka kautta
raaka-aine muokataan tuotteeksi kuluttajille. Toimijat viittaavat tässä lähinnä teollisuuteen
ja kauppaan. "Normaalitilanteella" tarkoitetaan tilannetta, jossa suunniteltu loppusijoitus-
laitos toimii, kuten on suunniteltu. "Poikkeustilanteella" tarkoitetaan tilannetta, jossa
laitoksen toiminnassa tapahtuu häiriöitä, jotka uutisoidaan niin, että kuluttajat saavat niistä
tiedon.



4 KESKEISET RISKITUTKIMUSTEORIAT JA KESKUSTELU
YDINJÄTTEEN LOPPUSIJOITUKSESTA

Kuluttajat eivät pysty kertomaan luotettavasti sitä, millaisia kulutuspäätöksiä he tulevat
tekemään vuosikymmenten päästä, sillä kulutuspäätöksiin vaikuttavat olennaisesti olosuh-
teet, joita ei pystytä ennakoimaan nykyisin. Korkeatasoisimmassa Yhdysvalloissa tehdyssä
ydinjätteen loppusijoituksen mahdollisia kuluttajavaikutuksia kartoittavassa tutkimukses-
sa on tästä syystä päädytty tutkimaan mielikuvia, joita kuluttajat liittävät ydinteknologiaan
(Slovic ym. 1991). Mielikuvat ovat pysyvämpiä kuin toiminta-aikeet. Tutkimuksen taus-
talla on ajatus, että mikäli mielikuvat ovat selittäneet kuluttajien toimintaa aiemmin,
selittävät ne sitä todennäköisesti myös tulevaisuudessa.

Millaisia mielikuvia ydinteknologiaan liitetään? - Ydinteknologia on kuluttajien mielissä
paljon keskeisempi vaaratekijä kuin esimerkiksi asiantuntija-arvioiden mukaan paljon pa-
hemmin ympäristöä ja ihmisten terveyttä uhkaavat perinteiset teollisuuslaitokset (Kun-
reuther, Desvouges ja Slovic 1988: 18). Seuraavan kuvion koilliskulmaan sijoittuvat pelä-
tyimmät oudoimmat teknologiat, lounaiskulmaan vähiten pelätyt ja tutut teknologiat (kuva 1).
Polkupyörästä on kuluttajien riskikäsityksissä pitkä matka koilliskulmaa hallitsevaan ydin-
teknologiaan (ks. Slovic 1987; Kamppinen ym. 1995: 92-104). Ydinvoima nähdään siis
äärimmäisen pelottavana ja outona asiana. Myös Suomessa ydinvoiman riskitaso arvioidaan
korkealle kansalaisarvioissa. Ydinteknologiaan luottavat lähinnä ydinvoima-alalla työsken-
televät ihmiset (Tanskanen 1997; Sairinen 1996; Järvelä ja Wilenius 1996: 48-53).

oudot, vähän pelottavat teknologiat:

esim. mikroaaltouuni,
vdden klooraus ja fluorat
röntgenlaitteiden säteily

tutut, vähän pelottavat teknologiat:

m. hissit, laskettelu,
alkoholi, polkupyörät

Faktori 2 | e ' havaittava, altistunut henkilö ei havaitse riskiä,
vaikutus tulee viiveellä, uusi riski, riski outo tieteelle J

oudot ja pelottavat teknologiat:

esin* DNA-teknoldwa,
ufaanilouhos, ydinre^ktorionnettomuus,
ytjinlaskeuma

tutut ja pelottavat teknologiat:

esim. rautatieonitettomuudet,
utoldlpailut, dynamiitti

JFaktori 1

kontrolloimaton
pelottava
katastrofi globaalisissa
mittasuhteissa
seuraukset kuolettavia
vaikutukset jakautuvat
epätasa-arvoisesti
katastrofaalinen
suuri riski tuleville
sukupolville
vaikeasti vähennettävissä
riski kasvaa
ei-vapaavalintainen

Kuva 1. Slovicin (1987) riskihavaintomalli.



Amerikkalaisessa keskustelussa on esitetty, että loppusijoitus-ja ongelmajätelaitokset stig-
matisoivat eli leimaavat kielteisesti sijoituspaikkakuntansa, ja että kuluttajat karttavat tällai-
sen stigman ansiosta paikkakuntaa. Paikkakunnan leimautumista ja sen vaikutuksia sen
talouteen käsittelevässä keskeisessä artikkelissa (Slovic ym. 1991) on esitetty, että teollisuu-
denaloista nimenomaan ydinteknologia leimaa mielikuvia hyvin poikkeuksellisella tavalla.
Nämä mielikuvat korreloivat saman tutkimuksen mukaan kuluttajien valintojen (preferens-
sien) kanssa. Niinpä jos paikkakuntaan liitetään "ydinpaikkakunnan" leima, heikkenee
paikkakunnan tuotteiden houkuttelevuus. Tämän ajattelun mukaan kuluttajat minimoivat
havaitsemaansa riskiä ja saattavat suunnata matkansa ja ostonsa vaihtoehtoisille paikkakun-
nille.

Slovic on kollegoineen esittänyt myös mekanismin, jonka seurauksena tällaisten kielteisten
mielikuvien vaikutus voi leimata alueita laajemmin kuin pelkästään mielikuvien tasolla.
Tämä "riskin sosiaalisen laajentumisen malli" on kuvassa 2. Jokin tapahtuma, esimerkiksi
laitoksen rakentaminen tai onnettomuus toiminnassa olevalla laitoksella, voi tämän mallin
mukaan levitä muihinkin tuotteisiin, teollisuudenaloille ja myös muihin alueisiin. Mallin
mukaan jotain tapahtumaa (esimerkiksi päästö) seuraa joukko erilaisia ryhmiä, jotka
toimivat eräänlaisena "stereovahvistimena" ilmiölle. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi
tutkijat, riskinhallintaan erikoistuneet laitokset (esim. Säteilyturvakeskus), viestimet ja
aktivistit. Nämä ryhmät seuraavat laitoksen tapahtumia ja saattavat lukea sen toiminnan
poikkeamat ikään kuin oireina isommista ongelmista. Nämä ryhmät myös tulkitsevat
tiedon arvojensa kautta ja muokkaavat sen pohjalta toimenpidesuosituksia (Kasperson
1988: 181). Jos tämä keskustelu aiheuttaa puolestaan vaikeuksia kohteena olevalle laitok-
selle, voidaan nämäkin vaikeudet tulkita johtuviksi tästä laitoksesta. Tällaista tilannetta
Kasperson ym. kutsuvat "toissijaisiksi vaikutuksiksi" (Kasperson ym. 1988: 182). Riskin
laajenemisprosessilla voi olla huomattavia vaikutuksia talouteen. Nämä kielteiset vaiku-
tukset muodostuisivat esimerkiksi lomamatkojen ja kongressien vähenemisestä, poismuu-
tosta sekä alueen maataloustuotteiden myyntimahdollisuuksien vähenemisestä.

/

T

\

TP,
TP,
TP3

\

/

Tapahtuman
esittäminen

Signaali
(omintaan

""*
Riskiin liittyvä
käyttäytyminen

f Muut teknologiat

f -v
Teollisuudenala

\ ( \ \
l 1 Uhrit ) )

v y

Myynnin
putoaminen

Säätely
lisääntyy

Oikeusjutut

Yhteisön
vastustus

Sijoittajien
katoaminen

Riski- Tapahtumien Informaation
tapahtuma piirteet kulku

Tulkinta ja responssi
tapahtumaan

Vaikutuksien leviäminen Vaikutukset
yritystasolla

Kuva 2. Riskien sosiaalisen leviämisen malli. Lähde: Kasperson ym. (1988).



Metz (1994) on esittänyt joukon huomautuksia tätä tutkimusta vastaan. Tärkeimmät
huomautukset voidaan kiteyttää havaintoon, että ihmiset käyttäytyvät todellisuudessa
toisin kuin Slovicin ja hänen kollegojensa mielikuvakyselyissä. Näiden tuloksia kritisoi-
dessaan Metz huomauttaa, että (1) ihmiset näyttävät asuvan ydinvoimaloiden läheisyydes-
sä ilman suurempia huolia; (2) edes onnettomuudet eivät lisää asukkaiden tai yritysten
muuttoa pois ydinvoimalapaikkakunnilta, onnettomuuden kielteiset vaikutukset markki-
noihin tapaavat jäädä lyhytaikaisiksi; (3) laitospaikkakuntien tuotteiden menekin heiken-
tymisestä ei ole olemassa pätevää tutkimustietoa (Metz 1994). Monenlaiset tekijät määrää-
vät käyttäytymistä; mielikuvat ovat vain yksi käyttäytymistä ohjaavista tekijöistä, joten
niihin keskittyminen merkitsee samalla, että mielikuvien analyysiin perustuvien tutkimus-
ten tuloksiin täytyy suhtautua varauksellisesti (Metz 1994: 768-769).

Metziä vastaan taas on huomautettu, että useimmat ihmiset eivät voi esimerkiksi ydinvoima-
laonnettomuuden jälkeen muuttaa paikkakunnalta pois (Erikson 1994). Muuttoa paikkakun-
nalle harkitsevat ihmiset voivat välttää paikkakuntaa laitoksen vuoksi. Lisäksi yksittäistapa-
uksissa on osoitettu selvästi, että etenkin säteilyonnettomuuksien jälkeiset paikalliset ja
markkinareaktiot voivat olla hyvinkin rajuja (Petterson 1988). Myös muunlaisten onnetto-
muuksien kustannukset voivat olla huomattavankin suuret etenkin yrityksille (ks. Osaraportti
I, luku 6).

Amerikkalaisten tutkimusten perusteella on esitetty, että mikäli noin sata kilometriä Nevadan
Las Vegasista sijaitsevaan Yucca Mountainiin rakennettaisiin ydinjätteiden loppusijoitus-
paikka, voisi se "mahdollisesti aiheuttaa merkittäviä kielteisiä vaikutuksia osavaltion
taloudelliseen perustaan, tuloihin, julkisiin palveluihin ja yhteisölliseen elämään. Tällaiset
vaikutukset voisivat ylittää selvästi ne odotetut hyödyt, joita projekti toisi työllisyyden ja
tulojen myötä" (siteerattu artikkelissa Slovic ja Flynn 1991). Tätä amerikkalaisviranomaisten
erilaisten tutkimusten perusteella tekemää johtopäätöstä voi pitää hyvänä tiivistyksenä
amerikkalaistutkimuksen tuloksista ja samalla niiden virallisena lopputuloksena. Rahallisia
arvioita laitosten mahdollisista eduista ja haitoista on mahdoton antaa, koska nämä riippuvat
loppusijoitusalueen tulevaisuuden rakentamisesta ja asutuksesta.

Amerikkalaistutkimusta on hankala soveltaa suoraan kotimaiseen keskusteluun ydinjät-
teen loppusijoituksesta. Ensiksi on huomattava keskustelun taustalla oleva oletus, jonka
mukaan kaikki kuluttajat määrittelisivät ydinteknologian riskiteknologiaksi ja liittäisivät
siihen pelkoja. Jotkut kuluttajat eittämättä määrittelevät kaikenlaisen ydinteknologian, myös
loppusijoituksen, selvästi riskiksi, johon on syytä reagoida. Joillekin kuluttajille ydintekno-
logia taas näyttäytyy lähinnä arveluttavana, paikkakunnan houkuttelevuutta vähentävänä
tekijänä, mutta ei sellaisena teknologiana, jonka riskejä tarvitsisi erityisesti pyrkiä minimoi-
maan. Toiseksi amerikkalaisen keskustelun taustalta löytyy looginen ongelma. Tutkimuk-
sessa on kehitetty kaksi hyvää hypoteesia, joiden molempien tueksi on mahdollista esittää
empiiristä aineistoa. Slovicin kumppaneineen tekemän mielikuviin perustuvan tutkimuk-
sen taustalla on oletus, että tulevaisuus rakentuu olennaisesti yksittäisten ihmisten enem-
män tai vähemmän tietoisten valintojen seurauksena. Metzin lähtökohtana taas on oletus,
että historia toistaa itseään. Kumpi hypoteeseista kuvaa paremmin kotimaista tilannetta,
miltä osin, ja missä määrin, jää auki. Näihin kysymyksiin amerikkalainen keskustelu ei
tarjoa selviä vastauksia, sillä tutkimukset perustuvat eri tasoiseen aineistoon ja keskustelun
muutkin lähtökohdat ovat erilaisia. Tulosten soveltaminen Suomen oloihin on hankalaa



myös siksi, että amerikkalaistutkimus käsittelee Las Vegasin, Denverin ja Los Angelesin
kaltaisia tunnettuja suurkaupunkeja. Suomen tutkimuspaikkakunnat eivät ole yhtä tunnet-
tuja. Niinpä kuluttajien on vaikea vastata niitä koskeviin kyselyihin muuten kuin yleisten
ydinvoima-asenteidensa varassa, mikä vinouttaa tuloksia voimakkaan ydinvoimakieltei-
seen suuntaan (vrt. kuva 1). Lisäksi suomalaiset ja amerikkalaiset olosuhteet ovat erilaisia
esimerkiksi maanomistusolojen ja ympäristöliikkeen toiminnan osalta. Amerikkalaistutki-
muksen tulokset eivät siten sovellu suoraan Suomeen, vaikka johtopäätökset olisivatkin
tosia sikäläisissä olosuhteissa.

Näiden amerikkalaisen tutkimuksen soveltamiseen liittyvien ongelmien vuoksi kotimai-
sessa tutkimuksessa on lähdetty toisenlaisista lähtökohdista, jotka selostetaan seuraavassa
luvussa.
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5 RAPORTTISARJAN RAKENNE JA LÄHESTYMISTAPA

Raporttisarja on ankkuroitu yhtäältä kuluttajatutkimuksen nykyiseen käsitykseen kulutta-
jien käyttäytymisestä, toisaalta tätä käsitystä on laajennettu niin, että se kattaa myös osan
kulutuksen rakenteellisista ehdoista. Raporttisarjassa huomio suunnataan paitsi kuluttajien
käyttäytymisen rakenteellisiin ehtoihin myös kuluttajien tapaan hahmottaa riskit. Tutki-
malla näitä kahta kuluttajien käyttäytymistä muokkaavaa piirrettä voimme arvioida laitok-
sen paikkakunnalle aiheuttamia taloudellisia riskejä eriytyneemmin nykyisten markkinoi-
den rakenteessa.

Amerikkalaiskeskustelun tapaan kotimaisessa loppusijoituslaitoksen kuluttajavaikutuksia
käsitelleessä tutkimuksessa ei esitetä minkäänlaista määrällistä arviota laitoksen sijoitus-
paikkakunnalle tuomista eduista tai haitoista. Tällainen arvio olisi tarkka vain näennäisesti.
Laitoksen vaikutuksia esimerkiksi paikkakunnan verokertymään ja työllisyyteen on tutkit-
tu erillisissä hankkeissa.

Asetelma. Kotimaisen selvityksen lähtökohtana on kuluttajien käyttäytymistä koskeva
yleinen tietämys, sillä paras ja laajin kirjallisuus kuluttajista löytyy kulutustutkimuksesta,
jota on esitelty Osaraportin I luvussa 4. Edellä tässä koosteraportissa suppeasti käsitelty
riskihavainto suhteutetaan ensiksi tähän tietämykseen. Tämän jälkeen suhteutamme kulut-
tajien riskikäsityksen kahteen kuluttajien päätöksentekoa keskeisesti muokkaavaan ympä-
ristöön, tuoteketjuun ja kuluttajien arkiseen päätöksentekoon:

1) Kuluttajien valintojen markkinakonteksti. Tutkimalla "tuoteketjua" (ks. liite 1) saamme
selville, millaisia mahdollisuuksia markkinat tarjoavat kuluttajalle havaita jossain
tuotteessa piilevän alueellisen riskin ja siten antavat mahdollisuuden reagoida siihen.
Markkinat tekevät tietyt toimintatavat kuluttajille mahdollisiksi ja todennäköisemmik-
si kuin muut kulutustottumukset ja toimintatavat;

2) Kuluttajien valintojen arkinen konteksti. Tutkimalla tarkemmin kuluttajien arkirutiine-
ja ja tapaa, jolla kuluttajat käsittelevät riskejä arjen osana, voimme paikantaa olosuh-
teita, joissa kuluttajat todennäköisimmin panevat jonkin alueellisen riskin merkille ja
reagoivat havaintonsa pohjalta. Kuluttajat eivät arjen paineissa aina ota huomioon
kaikkia mahdollisia riskejä, luokittelevat riskit eri tavoin arkirutiineistaan käsin, ja
hallitsevat riskejä erilaisin arkisin keinoin, minkä vuoksi he eivät aina reagoi havaitse-
miinsa riskeihin. Kuluttajat valitsevat tietyt riskit huomion kohteeksi omien arkikäytän-
töjensä pohjalta.

Tuoteketjun ja kuluttajien arkisen päätöksenteon voi parhaiten hahmottaa riskihavainnon
ja mahdollisen käyttäytymisen (kulutuksen muutos) väliin tuleviksi tekijöiksi. Näiden
väliintulevien tekijöiden vuoksi kuluttajien ydinvoimaan liittämät kielteiset mielikuvat
eivät välttämättä muokkaa kuluttajien käyttäytymistä. Mikäli tämä kuvaus pitää paikkansa,
laitospaikkakunnalle laitoksesta koituvat riskit ovat selvästi vähäisempiä kuin mitä riski-
havaintotutkimus (kuva 1) antaisi olettaa.

Tuoteketjuselvitys tutki lisäksi mahdollisuutta, että teollisuus ja kauppa ottaisi laitoksesta
juontuvan riskin huomioon itsenäisesti, riippumatta kuluttajista.



11

Selvitysten rakenne. Kotimaisen selvityksen rakenne seuraa näitä huomioita:

• Kirjallisuuskatsaus (Osaraportti I). Kirjallisuuskatsauksessa etsittiin kirjallisuutta
loppusijoituslaitokseen rinnastettavissa olevista laitoksista. Raportti antaa yleisen
kuvan laitosten mahdollisista vaikutuksista ja kuluttajien käyttäytymisestä ja tuo esille
toisten raporttien pohjana olevat käsitteet, ennen muuta erottelun normaalitilanteisiin
ja erilaisiin poikkeustilanteisiin (normaalitilanteessa laitos toimii, kuten suunniteltu,
eikä anna aihetta julkisuuteen päätyviin uutisiin). Lisäksi raportti tuo esille empiirisistä
osaraporteista riippumatonta aineistoa, joka osaltaan auttaa varmentamaan empiiristen
raporttien johtopäätöksiä;

• Tuoteketjuselvitys (Osaraportti II). Kuluttajien käyttäytymistä määrää olennaisesti
paitsi heidän tapansa liittää johonkin tuotteeseen riskejä, myös se markkinarakenne,
jossa he toimivat. Teollisuuden ja kaupan muodostamat tuoteketjut tekevät monenlaisia
tuotteeseen vaikuttavia päätöksiä ennen kuluttajan mahdollista ostopäätöstä. Liitteessä
1 on esitetty yhden tuotteen tuoteketju kaavamaisesti. Koska useimmat teollisuuden
valmistamat tuotteet koostetaan monista eri alueilta tulevista osista ja raaka-aineista,
kuluttaja voi vain harvoin tietää, mistä hänen ostamansa tuote on alunperin peräisin.
Osio tehtiin puhelinhaastatteluina keväällä ja kesällä 1998 (ks. Osaraportti II, luku 4);

• Kuluttajien riskihavaintojenpiirteet (Osaraportti III). Vaikka kuluttajat voisivat tietää,
mistä heidän ostamansa tuotteet ovat alunperin peräisin ja vaikka he liittäisivät tuotteen
kotipaikkakuntaan teollisuuteen liittyviä riskejä, he eivät välttämättä reagoi riskeihin.
Kuluttajilla on monenlaisia perusteita olla ottamatta huomioon tuotteissa piileviä
riskejä, kuten Osaraportti III osoittaa. Raportti perustuu kuluttajahaastatteluihin (ks.
Osaraportti III, liitteet 1 - 3).

Empiiriset osaraportit Ilja III puuttuvat amerikkalaiskeskustelun aukkopaikkoihin, kulut-
tajien harkintaan ja tavaramaailman heille suomiin mahdollisuuksiin reagoida tuotteisiin
siten kuin Slovic ym. (1991) olettavat. Samalla selvitys osoittaa joitakin tilanteita ja
olosuhteita, joissa kuluttajat tapaavat reagoida riskeihin. Näin selvitys tarkentaa Metzin
(1994) yleistä päättelyä. Tutkimusasetelma tuo tietoa tutkimuspaikkakuntien tuotannon
mahdollisesta haavoittuvuudesta loppusijoituslaitoksen kaltaisen teknologian herättämien
kielteisten mielikuvien suhteen. Lisäksi tutkimus auttaa suhteuttamaan amerikkalaisen
tutkimuksen perusargumentteja Suomen oloihin.
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6 TIIVISTELMÄ TULOKSISTA

Raporttisarjan tulokset voi tiivistää seuraavasti. Laitoksen mahdollisista eduista voidaan
todeta seuraavaa. Laitos tuo merkittäviä suoria ja epäsuoria taloudellisia hyötyjä sijoitus-
paikkakunnalle ja luo osaltaan uusia mahdollisuuksia paikallisille elinkeinoille (ks. Osa-
raportti I, kuva 5). Lisäksi laitos toimisi ilmeisesti ydinvoimaloiden tapaan matkailukoh-
teena ja auttaisi osaltaan pitämään yllä sijoituspaikkakunnan matkailuelinkeinoa.

Laitoksen mahdollisista haitoista puhuttaessa kannattaa erottaa toisistaan normaaliolot ja
poikkeustilanteet. Normaalioloissa kuluttajilla on varsin vähän mahdollisuuksia reagoida
jonkin tietyn paikkakunnan tuotteissa mahdollisesti piileviin riskeihin, koska tuotteen
alkuperä usein hämärtyy tuoteketjussa. Normaalioloissa kulutustottumuksia luonnehtii
kiire ja vähäinen panostus tuotetietojen tutkimiseen, minkä vuoksi kuluttajat eivät yleensä
edes havaitse tuotteissa mahdollisesti piileviä riskejä. Lisäksi kuluttajat katsovat voivansa
hallita havaitsemiaan riskejä erilaisilla keinoilla, suhteuttavat riskit toisiinsa, eivätkä siten
välttämättä reagoi edes havaitsemiinsa riskeihin. Tutkituilla paikkakunnilla ja niiden
lähialueilla on lisäksi vähän tuotteita, jotka ovat tunnistettavasti peräisin näiltä paikkakun-
nilta ja alueilta. Normaalioloissa laitos voisikin vaikeuttaa lähinnä joidenkin sijoitusluon-
teisten tuotteiden (esimerkiksi loma-asunnot) sekä joidenkin puhtaudella myytävien tuot-
teiden (esimerkiksi erämatkat) markkinoita. Tällaisia elinkeinoja suunnitellun laitoksen
lähialueella on nykyisin vähän. Lisäksi jotkut ihmiset määrittelevät ydinteknologian
radikaalisti omanlaisekseen teknologiaksi. Kuluttaj at voivat myös välttää tuotteiden riskej ä
erilaisten elämäntilanteestaan juontuvien syiden vuoksi (esim. raskausaika). Jotkut kulut-
tajat välttävät niitä tuotteita, jotka liittyvät selvästi sijoituspaikkakuntaan, mutta toisaalta
laitos tuo paikkakunnalle uutta kysyntää, joka korvaa osan näistä menetyksistä. Normaali-
oloissa laitos pikemminkin muuttaa jonkin verran paikkakunnan elämänmenoa kuin tuo
siihen merkittäviä muutoksia. Poikkeustilanteita ovat esimerkiksi erilaiset suuret onnetto-
muustilanteet ja toistuvat, julkisuudessa huomiota saavat päästöt. Soveltuvien kotimaisten
onnettomuustilanteiden puutteen vuoksi poikkeustilanteita koskevat johtopäätökset täytyy
tehdä kansainvälisen kirjallisuuden pohjalta. Kirjallisuuden nojalla on ilmeistä, että keskei-
set taloudelliset riskit keskittyvät poikkeustilanteisiin, jotka uutisoidaan laajasti. Uutisoin-
nin perusteella merkittävä joukko kuluttajia voi panna merkille laitospaikkakunnan ja
leimata sen vaaralliseksi. Poikkeustilanteita seuraava kysynnän lasku tai katoaminen voi
muodostaa merkittävän uhan laitospaikkakunnalle. Kirjallisuuden perusteella näyttää
kuitenkin siltä, että tällainen kuluttajien reaktio jää lyhytaikaiseksi, sillä kuluttajat varovat
onnettomuuspaikkakuntaa yleensä vain niin kauan kuin olettavat vaaratilanteen vallitse-
van. Kuluttajien reaktio on jäänyt tavallisesti kuuden-kahdeksan viikon mittaiseksi.

Mielipidetiedustelujen perusteella (ks. Kiljunen 1998) jotkut ihmisryhmät näyttävät rea-
goivan tavallista kuluttajaa vähemmän herkästi ydinteknologiaan. Luottavaisuus näyttää
rakentuvan ennen muuta koulutuksesta juontuvan teknis-luonnontieteellisen tiedon va-
raan. Näiden ryhmien osuus väestöstä on muutaman prosentin luokkaa.
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7 RAPORTTISARJAN SUHDE MUIHIN KOTIMAISIIN LOPPUSIJOITUS-
LAITOKSEN SOSIAALISIA VAIKUTUKSIA KARTOITTANEISIIN
TUTKIMUKSIIN

Raporttisarjan tulokset suhteutuvat muihin loppusijoituslaitoksen kuluttajavaikutuksista
tehtyihin tutkimuksiin seuraavasti.

• Erilaiset loppusijoituksen kuluttajavaikutuksia käsittelevät mielipidekyselyt osoittavat
selvästi, että merkittävä osa kuluttajista pitää ydinvoimaa ja ydinteknisiä toimintoja
vaarallisina asioina. Heillä on näin ollen peruste pyrkiä välttämään sijoituspaikkakun-
taa. Tämä pyrkimys ei kuitenkaan normaalioloissa merkitse, että he pystyvät tai tulevat
välttämään laitospaikkakuntaa, sillä paikkakunnan tai sen tuotteiden välttäminen
edellyttää, että tuote voidaan liittää laitospaikkakuntaan, ja että paikkakuntaan liittyvää
riskiä pidetään merkittävänä.

• Normaalioloissa laitos saattaa muuttaa hienokseltaan laitospaikkakunnan tuotteiden
kysyntää, mutta merkittäviä muutoksia ei ole odotettavissa. Tällöin laitoksen taloudel-
liset vaikutukset paikkakunnalle palautuvat pitkälti niihin tuottoihin, joita käsitellään
Osaraportin I kuviossa 5. Tärkeimmät hyödyt muodostuvat kunnan saamista kiinteis-
töveroista ja palkkaveroista sekä laitoksen ja sen työntekijöiden paikkakunnalle tuo-
masta lisäkysynnästä. Merkittäviä ulkoisvaikutuksia ei ole tällöin odotettavissa.

• Poikkeusoloissa kuva voi muuttua, sillä laajasti uutisoitu onnettomuus voi saada aikaan
massamittaisen kuluttajien reaktion, joka voi näkyä merkittävänä sijoituspaikkakunnan
tavaroiden ja palveluiden kysynnän laskuna. Kuluttajien reaktio ei yleensä kestä kauan,
mutta muutamankin viikon mittainen kysynnän voimakas lasku voi merkitä sijoitus-
paikkakunnan yrittäjille monenlaisia hankaluuksia ainakin ellei julkinen valta korvaa
menetyksiä.

Tarkastelusta on jätetty pois kolme kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttavaa seikkaa.
Ensimmäinen varaus koskee laitoksen käynnistymis- ja käyttövaiheen aikana käytyä
julkista keskustelua. Julkisen sanan ja erilaisten kansalaisliikkeiden toiminta vaikuttaa
ratkaisevasti siihen, ovatko kuluttajat tietoisia loppusijoituslaitoksesta ja pystyvätkö he
liittämään laitoksen sijaintipaikkakuntaan. Tämä tietämys on välttämätön ehto kuluttaja-
reaktiolle. Laajamittainen kansalaistoiminta laitosta vastaan voi pitää paikkakunnan kulut-
tajien mielissä ja tehdä näin mahdolliseksi massamittaisen kuluttajareaktion laitosta
vastaan. Tällaisen reaktion kestosta ja mahdollisista kustannuksista on mahdoton esittää
arviota. Tärkeimmät kansalaisliikkeet, joilla olisi motiivi vastustaa laitosta, löytyvät
lähinnä ympäristöliikkeen piiristä.

Toinen varaus liittyy sellaisiin mahdollisiin yhteiskunnan ja markkinoiden toimintatavan
muutoksiin, joita ei voi ennakoida nykyhetkestä käsin. Tässä varauksessa piilee kaksi asiaa.
Ensiksi, jos sijoituspaikkakunnan taloutta ja yhteisöä kehitetään suuntaan, johon laitokseen
liitettävät mielikuvat sopivat huonosti (esimerkiksi luontomatkailun korostaminen tulevai-
suuden keskeisenä elinkeinona), lisääntyy vastaavasti laitoksesta paikkakunnalle koituva
riski. Toiseksi, mikäli tuoteketjun läpinäkyvyys lisääntyy tulevaisuudessa olennaisesti,
nykyistä useampi ydinteknologian riskiksi määrittelevä kuluttaja voi toteuttaa halunsa
välttää laitospaikkakunnan tuotteita. Elintarvikemarkkinoilla tällainen läpinäkyvyyden
olennainen lisääntyminen on näköpiirissä lähinnä vain, jos julkinen sektori tai EU vaativat
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sekä raaka-aineiden että tuotantopaikkakuntien merkitsemistä kuluttajapakkauksiin. Tois-
taiseksi näin on käynyt vain naudanlihan osalta.

Kolmanneksi on muistettava, että osa laitoksesta juontuvista riskeistä kanavoituu paikal-
lisesti. Paikalliset ihmiset tuntevat paikallisen tuotannon rakenteen tarkemmin kuin kaukai-
semmilla markkinoilla valintojaan tekevät kuluttajat. Paikallisyhteisössä ihmisten epäluu-
loilla on paljon konkreettisempi perusta kuin esimerkiksi pääkaupungin kuluttajilla.
Paikallisen tietonsa varassa nämä paikalliset ihmiset pystyvät reagoimaan laitokseen
Uittamiinsa riskeihin. Paikallisten ihmisten riskikäsityksillä on myös paljon mutkikkaampi
sosiaalinen perusta kuin kaukaisemmilla markkinoilla toimivilla kuluttajilla. Paikallinen
julkisuus, paikallinen politiikka ja kansalaisliikkeiden paikallinen toiminta pitää loppu-
sijoituslaitoksen kaltaisen laitoksen paikallisen yhteisön mielissä jatkuvasti. Keskeiset
laitoksesta muodostuvat taloudelliset riskit keskittyvät niille tuottajille, jotka ovat riippu-
vaisia riskialttiiksi määritellyistä tuotteista (etenkin elintarvikkeet) ja myyvät tuotantonsa
paikallisille markkinoille. Tätä vaikutusta vähentää kuitenkin esimerkiksi se, että suuri osa
paikallisista elintarvikkeista tuotetaan sellaisten tuoteketjujen osana, että tuotteiden paikal-
lisuus perustuu lähinnä valmistukselle ja resepteille, ei raaka-aineelle.
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8 RAPORTTISARJAN SUHDE KANSAINVÄLISEEN KESKUSTELUUN

Amerikkalaistutkimuksen taustalla on käsitys siitä, että laitokseen liittyy kielteisiä mieli-
kuvia ja että nämä mielikuvat korreloivat välttämiskäyttäytymisen kanssa. Olemme tässä
koosteraportissa ja sen pohjana olevassa raporttisarjassa tuoneet esille lukuisia seikkoja,
jotka auttavat pureutumaan Slovicin ym. (1991) kuvaaman korrelaation taustalla olevaan
kuluttajien käyttäytymiseen.

• Erilaiset mielipidetiedustelut osoittavat, että kuluttajat ovat kiistatta huolissaan loppu-
sijoituslaitoksesta ja siihen liittyvistä toiminnoista ja voivat reagoida myös laitospaik-
kakunnan tuotteisiin mielipiteidensä perustalta (erit. Kiljunen 1998). Laitoksella voisi
siten olla riskihavaintotutkimuksen (Slovic ym. 1991) osoittamia vaikutuksia;

• Näiden tulosten taustalla olevat vastaukset on kuitenkin saatu irrallaan niistä tilanteista,
jossa kuluttajat tekevät päätöksiään. Kulutusvalinnat tapahtuvat tietyissä tilanteissa ja
rakenteellisissa ympäristöissä. Kulutuksella on joukko käytännöllisiä ja rakenteellisia
ehtoja, jotka sallivat tietyt toimet ja tekevät toiset epätodennäköisiksi. Kun nämä seikat
otetaan huomioon, vaaka kallistuu Metzin (1994) huomioiden suuntaan: laitoksilla ei
olisi suuria kielteisiä vaikutuksia kuluttajien käyttäytymiseen ja sitä kautta sijoituspaik-
kakunnan talouteen. Kuluttajat eivät toisaalta ole niin välinpitämättömiä kuin Metz
(1994) ja hänen kanssaan rintamassa olevat tutkijat ovat esittäneet. Jotkut kuluttajat
voivat reagoida laitoksiin ja esimerkiksi suunnata kesälomansa muualle laitoksen
vuoksi. Kun laitos toisaalta tuo matkailijoita ja matkustajia paikkakunnalle, saattaa
laitoksen aiheuttama kysynnän pudotus kadota tavanomaisen tilastoinnin ulottumatto-
miin;

• Kansainvälisen kirjallisuuden perusteella on mahdollista, että suuri, laajasti julkistettu
onnettomuus laitoksella voi viedä paikkakunnan talouden saldon pahastikin miinuksel-
le, vaikka markkinoiden reaktio jäisikin muutaman viikon mittaiseksi. Kuvan 1
riskihavaintomalli ennustaa kuluttajien käyttäytymistä poikkeustilanteissa selvästi
paremmin kuin normaalitilanteessa.

Amerikkalainen keskustelu on ankkuroitu markkinointitutkimuksesta tulevaan mielikuva-
teoriaan, vaikka tämä tietämys ei ole linjassa kulutustutkimuksen nykyisen empiirisesti
perustellun kuluttajakäsityksen kanssa. Kulutus on osin tämän teoriataustan vuoksi nähty
yksittäisten kuluttajien vapaiden valintojen sarjana, irrallaan kulutuksen yhteiskunnallisis-
ta ja käytännöllisistä rajoitteista. Huomiotta amerikkalaistutkimuksessa on jäänyt ainakin
kaksi kontekstia, jotka muokkaavat sitä, onko kuluttajilla ylipäänsä mahdollisuuksia
reagoida havaitsemiinsa riskeihin: markkinarakenne ja sen taustalla vaikuttava moderni
talouselämä ja kuluttajien arki kulutusvalintojen ympäristönä. Kun nämä kontekstit otetaan
huomioon ja kuluttaja sijoitetaan osaksi niitä, riskihavaintotutkimus ja sen pohjalta käyty
keskustelu täsmentyy monin osin.
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9 TARKASTELUN LUOTETTAVUUS JA PÄTEVYYS

Raporttisarjan tulosten luotettavuutta ja pätevyyttä arvioitaessa on huomioitava muutama
seikka.

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tulokset eivät monien syiden vuoksi ole samalla
tavalla luotettavia ja päteviä kuin luonnontieteellisen tutkimuksen tulokset. Keskeinen
seikka on yhteiskunnan muutos. Esimerkiksi tätä raporttisarjaa laadittaessa Kainuun
Meijeri aloitti laajamittaisen yhteistyön pirkanmaalaisen meijerin kanssa. Samoin erilaiset
tilannetekijät muuttavat esimerkiksi tutkittujen yritysten luonnetta. Esimerkiksi huono
marjavuosi pienentää ilman muuta luonnonmarjatuotannon painoa.

Tulosten luotettavuuden ja pätevyyden kannalta keskeinen seikka liittyykin raporttisarjan
taustalla olevaan asetelmaan ja sen mielekkyyteen. Yhteenvetoraportissa esitetty käsitteis-
tö on tuottanut tuloksia, jotka auttavat hahmottamaan tutkimuspaikkakuntien elinkeinoelä-
mää loppusijoituslaitoksen mahdollisten kuluttajavaikutusten näkökulmasta selvästi tar-
kemmin kuin mihin olisi päästy vakiintuneilla kyselymenetelmillä. Tuoteketjutarkastelu
suuntasi tutkimuksen huomion myös paikkakuntien elinkeinoelämän ytimeen tutkittujen
toimialojen osalta. Toimialojen valintamenettely minimoi mahdollisuutta, että tarkastelus-
ta olisi jäänyt pois jokin paikkakuntien elinkeinoelämän kannalta olennainen seikka.
Tarkasteluun väistämättä kuuluvat virhelähteet - esimerkiksi muutokset etenkin pienimpi-
en yritysten liikevaihdossa, omistuksessa ja markkinoissa - tulee nähdä suhteessa tulosten
päälinjaan. Mikäli päälinja pätee, nämä virhelähteet ovat marginaalisia ja ne voi tulkita
satunnaisiksi. Koska raporttisarjan perustana oleva tutkimus tehtiin vajaassa vuodessa,
kaikkia mahdollisia argumentaation yksityiskohtia ei ole voitu käydä läpi. Mikäli tarkas-
telun päälinja pitää paikkansa, yksityiskohdissa piilevät virhelähteet eivät muodosta uhkaa
tarkastelun luotettavuudelle.

Tarkastelun luotettavuutta uhkaavista seikoista on syytä todeta seuraavaa. Tutkimuksen
argumentaatio perustuu neljässä kohdassa mieluumminkin asiantuntijamielipiteeseen kuin
aineistoon. Ensiksi, puhtauden ja luonnollisuuden merkitys tuotteiden osana Osaraportissa
I perustuu taloustieteelliseen teoriaan. Toiseksi, matkailua koskevat tuoteketjutarkastelut
Osaraportissa II perustuvat sovelluskelpoisten analogioiden puuttumisen vuoksi asiantun-
tijamielipiteeseen. Kolmanneksi, tuoteketjun tulevia muutoksia koskeva tarkastelu Osara-
portissa II perustuu tutkijoiden tulkintoihin. Neljänneksi, tuoteketjun toiminnan juridisia
perusteita koskeva tarkastelu perustuu sopivien oikeustapausten puutteessa asiantuntija-
mielipiteeseen. Edelleen, Osaraportin III ryhmäkeskustelujen yleistyvyys on suppea haas-
tateltujen ihmisten määrästä johtuen. Ryhmähaastattelun vahvuus perustuu siihen, että
toisaalta menetelmä tuottaa yksityiskohtaisia kuvauksia ihmisten toiminnasta ja siihen
liittyvästä harkinnasta, toisaalta siihen, että menetelmä ohjaa haastateltavia vähemmän
kuin yksilöhaastattelu tai lomake. Menetelmä valittiin näistä syistä, mutta sen ilmeisenä
hintana on yleistyvyyden jääminen arvionvaraiseksi.

Tarkastelun pätevyyttä arvioitaessa on lopuksi olennaista huomata, että tutkimuksessa
lähdettiin nykytilan kuvauksesta. Haastateltuja ei pyydetty arvioimaan tulevaa toimintaan-
sa, jonka ennustaminen nykyhetken asenteista ja käsityksistä käsin on arveluttavaa.
Raporttisarjassa on lähdetty ensiksi siitä oletuksesta, että kuluttajien arkikäyttäytymisen
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perusteet pysyvät nykyisenlaisina. Joitakin tuotetiedon hankintaan erikoistuvia ryhmiä
lukuunottamatta tämä oletus on järkevä. Toiseksi, raporttisarjassa on tehty tiettyjä oletuksia
yritysten toiminnasta. Taustalla ovat oletukset tuotannon jatkuvasta keskittymisestä, tek-
nologian kehittymisestä, siihen sidottujen kustannusten tärkeydestä toimintaa ohjaavina
tekijöinä, sekä oletus erityisesti elintarviketuotannon viranomaisvalvonnan jatkumisesta
nykyisen kaltaisena myös tulevaisuudessa. Mikäli tuoteketjun läpinäkyvyys ja kuluttajien
tietoisuus tuotteissa piilevistä riskeistä lisääntyy olennaisesti tulevaisuudessa ja tulevai-
suus on tyystin erinäköinen kuin mitä raporttisarjan taustaoletukset antavat ymmärtää,
näihin tutkimuksen oletuksiin kannattaa tehdä varaus.
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Liite 1. Yleisesitys yhden tuotteen tuoteketjusta

Oheinen kuva kuvaa yksinkertaistetussa muodossa yhden tuotteen tuoteketjun. Kuva on
selitetty tarkemmin Osaraportin II luvussa 1.

KULUTTAJAT

VIRANOMAISET
JA MUUT TOIMIJAT

VÄHITTÄISKAUPPA

JAKELIJAT/
TUKKUKAUPPA

TEOLLISUUS/
PAKKAAJAT

TUOTTAJAT

Hyvinkin yksinkertaisten tuotteiden raaka-aine päätyy kuluttajille monitahoisen päätök-
senteon seurauksena. Esimerkiksi tuotemerkkejä koskevien eri ketjun osissa tehtyjen
päätösten seurauksena kuluttaja ei välttämättä tiedä, mistä (kaikkialta) hänen ostamansa
tavara tai palvelu on peräisin. Esimerkiksi leipään käytetyn raaka-aineen "kotipaikkakun-
taa" on usein mahdotonta yksilöidä, koska myllyt jauhavat ja pakkaavat viljaa niin suurissa
erissä, että eri alueilta peräisin olevat raaka-aineet sekoittuvat keskenään. Samoin esimer-
kiksi pankkien ATK-pohjaisten palveluiden tuotanto voi tapahtua useissa eri paikoissa.
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Liite 2. Yleiskatsaus tutkimuskuntien asukasmäärään ja elinkeinorakenteeseen

Eurajoki
Työllisen työvoiman jakautuminen toimi-
aloittain 1993:
Alku- Jalostus Palvelut Tunte-
tuotanto maton
17.6% 45.5% 34.4% 2.5%

Asukkaita

1990
1995

6145
6217

Työpaikkoja

1990 2066
1995 1807

Kuhmo

Asukkaita

1990
1995

12878
12356

Työpaikkoja

1990 5796
1995 5401

Työllisen työvoiman jakautuminen toimi-
aloittain 1993:
Alku- Jalostus Palvelut Tunte-
tuotanto maton
25.3% 13.2% 57.8% 3.7%

Loviisa

Asukkaita

1990
1995

Äänekoski

Asukkaita

1990
1995

8396
7758

13475
13750

Työpaikkoja

1990 4144
1994 3736

Työpaikkoja

1990 6401
1995 6490

Työllisen työvoiman jakautuminen toimi-
aloittain 1993:
Alku- Jalostus Palvelut Tunte-
tuotanto maton
1.6% 34.6% 61.7% 2.1%

Työllisen työvoiman jakautuminen toimi-
aloittain 1993:
Alku- Jalostus Palvelut Tunte-
tuotanto maton
6.8 % 40.6 % 50.4 % 2.3 %

Lähteet: Ollikainen ja Rimpiläinen (1997a-d).
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OSARAPORTTI I: KIRJALLISUUSKATSAUS

TIIVISTELMÄ

Tämä raportti muodostaa ensimmäisen osan ydinjätteen loppusijoituslaitoksen mahdollisia
kuluttajavaikutuksia selvittävästä raporttisarjasta. Raportin muut osat ovat tuoteketjuselvitys
(Osaraportti II) ja tutkimus kuluttajien riskikäsityksistä (Osaraportti III).

Oheisessa kirjallisuuskatsauksessa selvitetään erilaisten suurten teollisuuslaitosten vaikutuksia
kuluttajien käyttäytymiseen markkinoilla. Kirjallisuuskatsaukseen on etsitty kirjallisuutta, jossa
on tutkittu esimerkiksi ydinvoimaloiden, muiden suurten teollisuuslaitosten, ongelmajäte-
laitosten ja ongelmajätteitä sisältävien kaatopaikkojen mahdollisia vaikutuksia kuluttajien
käyttäytymiseen.

Kirjallisuuden perusteella on ensiksi erotettava normaalit ajat ja poikkeusajat, jotka seuraavat
esimerkiksi ydinvoimalaonnettomuuksia. Toiseksi on erotettava paikallisten markkinoiden
reaktiot laajemmista markkinareaktioista.

Normaaleina aikoina kuluttajien käyttäytymistä säätelee selvemmin hinta kuin pelko tuotteissa
piilevistä riskeistä. Lisäksi suurin osa esimerkiksi elintarviketuotantoa välittyy kuluttajille
teollisuuden ja kaupan ketjujen kautta, joissa tuotteiden sisältämän raaka-aineen alkuperä
yleensä katoaa näkyvistä. Kuluttajalla ei ole tällöin mahdollisuutta reagoida tuotteiden
mahdollisiin riskeihin alueellisen tietämyksensä varassa. Poikkeuksen tähän sääntöön muodos-
tavat lähinnä jotkut suhteellisen pienet kuluttajaryhmät ja sellaiset tuotteet, joilla on selvä
alueellinen identiteetti ja joita markkinoidaan puhtaudella. Normaaliaikoina tällaistenkaan
tuotteiden markkinat eivät yleensä näytä reagoivan laitoksiin; lähinnä laitosten tulo paikka-
kunnalle lisää tällaisista tuotteista riippuvien yrittäjien yrittäjäriskiä.

Laajasti uutisoitujen onnettomuuksien ja skandaalien jälkeen kuluttajat voivat reagoida
tuotteiden riskeihin voimakkaastikin. Nämä markkinahäiriöt jäävät kuitenkin yleensä lyhyt-
aikaisiksi. Kuluttajien luottamus tuotteisiin palaa entiselleen yleensä muutamassa viikossa tai
kuukaudessa. Joissakin olosuhteissa markkinoiden reaktio voi kuitenkin jäädä pysy vammaksi.

Syvimmät ja selkeimmät vaikutukset laitosten sijoittamisesta jollekin paikkakunnalle
kohdistuvat niihin tuotteisiin, joiden markkinat ovat paikallisia. Paikallinen talous hyötyy monin
tavoin laitoksen mukanaan tuomasta kysynnän lisäyksestä, työllisyyden parantumisesta ja
verotuloista. Laitosten tuomat haitat kasautuvat selvimmin laitosten välittömään läheisyyteen.
Onnettomuustilanteissa paikalliset markkinat reagoivat paljolti samalla tavalla kuin kuluttajat
yleisemminkin. Paikallisiin markkinoihin vaikuttavat lisäksi monet paikalliset tekijät.

Avainsanat: ydinjätteet - jätteiden sijoitus, taloudelliset vaikutukset, sosiaaliset vaikutukset, riskit,

elintarvikkeet, matkailu, kuluttajakäyttäytyminen



REPORT I: BOOK REVIEW

ABSTRACT

This report is Part I of a series studying the possible impacts of the high-level nuclear waste
(HLNW) repository on the markets for goods produced in the host community. Part II reports
how industry and trade might react to the HLNW repository. Part III describes a series of focus
group discussions designed to map the consumers' risk perceptions related to industrial
installations, the HLNW repository included.

This present report looks at the effects of various plants on consumer behavior. The review is
based on the literature dealing with the consumer effects of nuclear power plants and other large
industrial installations, toxic waste incinerators, and toxic waste dumps.

Based on this literature, two main effects can be identified. First, there is a difference in the way
consumers behave in normal times and after various crises. Secondly, two types of markets
exist: those consisting of consumers located far away from the site, and those consisting of local
people.

In normal times, when plants are run without any publicized difficulties, their effects on
consumers are modest. Apart from some small groups, consumer behavior is largely guided by
price, not by an awareness of implicit risks in the products and services on the market. Also,
many products are available to the consumer only through a product chain, which in most cases
makes it impossible for an individual consumer to know exactly where the goods originate from.
This makes screening the products for their risks both difficult and time-consuming. Possible
exceptions are some products marketed for their local identity, whose "purity" is their main
attraction. However, it appears that in normal times only very few consumers react to such
products in terms of perceived risks.

After incidents such as industrial accidents and widely publicized emissions, there may be an
essential decline in consumer demand. If consumers are able to link these products to a specific
municipality or area, that area may suffer economic losses due to decreased demand. In most
cases, however, disorders in the marketplace are short-lived. For various reasons, consumers
recover their trust in products quite soon, usually within a few weeks. Certain market effects of
accidents may persist mainly because some consumers change their behavior in a more
permanent fashion.

The deepest impact of plants and other industrial installations on the host municipality involve
products dependent on local markets. The local economy draws several benefits from a large
industrial installation, but some goods and services may suffer losses depending on local
circumstances. The value of land and real estate may react to a new installation. Most losses are
concentrated in the immediate surroundings of the installation. Also, if emissions or other
accidents occur, the local market may suffer temporary losses. The behavior of the local markets
thus depends on a variety of factors, including local land ownership issues.

Keywords: high-level nuclear waste repository, economic impacts, social impacts
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1 JOHDANTO JA KÄSITTEET

Tässä kirjallisuuskatsauksessa selvitetään ydinjätteen loppusijoituksen vaikutuksia mah-
dollisten loppusijoituspaikkakuntien tuotteiden markkinoihin. Kysymyksen tärkeys perus-
tuu kahteen seikkaan:

1) Jos loppusijoitus aiheuttaisi paikkakunnan tuotteisiin markkinahäiriöitä, voisi
loppusijoitus vaikeuttaa paikkakuntien elämää monilla tavoilla;

2) Tarkastelun toinen merkitys on siinä, että se tuottaa tietoa paikkakunnilla käytävään
keskusteluun; loppusijoituksen yhteydessä käydyissä keskusteluissa on noussut
esille joukko erilaisia huolenaiheita, jotka liittyvät siihen, miten mahdollinen
loppusijoitus vaikuttaisi paikkakuntien elinmahdollisuuksiin. Tarkastelun tuoman
informaation avulla voidaan arvioida näiden huolenaiheiden realistisuutta ja näin
antaa hahmo kyseisille huolille.

Tässä raportissa selvitetään aiemman kirjallisuuden nojalla, miten ydinvoimaloiden ja
ongelmajätelaitosten kaltaiset suuret teollisuuslaitokset vaikuttavat sijoituspaikkakuntien
talouteen tuotemarkkinoiden näkökulmasta. Päähuomio on laitosten vaikutuksissa kulut-
tajien kannalta; tarkastelemme lisäksi myös sitä, miten paikalliset markkinat reagoivat
tällaisiin laitoksiin. Yksityiskohtaisesti selvitämme mm. seuraavia asioita: Millaisia eroja
paikallisen väestön ja muiden kuluttajien reaktioiden välillä on olemassa? Mihin paikka-
kuntien talouden osa-alueeseen teollisuuslaitosten ja ydinvoimalaitosten sijoittaminen on
yleensä vaikuttanut? Millä talouden osa-alueilla vaikutukset ovat olleet vähäisemmät?
Millaisia positiivisia vaikutuksia laitoksilla on? Entä millaisia kielteisiä vaikutuksia
laitoksilla on? Millaisissa tilanteissa ja olosuhteissa vaikutuksia voidaan odottaa? Mahdol-
listen vaikutusten määrä ja allokoituminen paikalliseen talouteen? Millaisissa markkina-
olosuhteissa ja -tilanteissa nämä vaikutukset toteutuvat? Vaikutusten ajoittuminen ja
kesto?

Koska ydinjätteiden loppusijoitusta ei ole toistaiseksi tehty missään maassa, ei aiheesta ole
olemassa muuta kuin historiallista tutkimusta sekä asenne-ja mielikuvatutkimusta. Valit-
simme tämän vuoksi toisenlaisen lähestymistavan kysymyksen selvittämiseen. Päädyim-
me keräämään kirjallisuutta, jossa on käsitelty loppusijoituslaitokseen edes jotenkin
verrattavissa olevien laitosten vaikutuksia paikalliseen talouteen ja kuluttajiin. Tämän
kirjallisuuden avulla pääsemme kiinni paikallisen talouden ja kuluttajien todellisiin reak-
tioihin, joista käsin voimme myös arvioida loppusijoituksen mahdollisia vaikutuksia.

Termi "tuote" on yleiskäsite, jonka jaamme tarpeen vaatiessa kahtia "tavaroihin" ja
"palveluihin". Käytämme "elintarvikkeiden" ja "matkailun" kaltaisia tarkempia termejä
missä vain mahdollista. "Tutkimuspaikkakunniksi" kutsutaan tässä loppusijoitustutkimuk-
sissa mukana olevia kuntia, Eurajokea, Kuhmoa, Loviisaa ja Äänekoskea. "Kuluttajilla"
tarkoitamme paikallisten markkinoiden ulkopuolella tuotteita ostavia ihmisiä; paikallisilla
markkinoilla toimivia ihmisiä kutsumme "paikallisiksi ihmisiksi".



2 RAJAUKSET

Kuten todettua, "ydinvoima" on liian kapea alue tutkittavaksi. Niinpä käytämme käsitettä
"riskituote", jonka määrittelimme alustavaksi tuotteeksi, jonka kuluttajat tai asiakkaat
voivat leimata sillä tavoin vaaralliseksi tai riskialttiiksi, että muuttavat käyttäytymistään
sen osalta. "Riskituote" kattaa ennen muuta elintarvikkeet sekä muut sellaiset tuotteet,
joiden voidaan ajatella aiheuttavan terveysvaikutuksia tai muita haittoja. Käsite määritel-
lään tarkemmin tuoteketjuja käsittelevässä Osaraportissa II.

On huomattava, että jotta tuote voisi leimautua riskituotteeksi, sen ei tarvitse olla todelli-
suudessa riskituote. Tuotteet voivat leimautua kahdella tavalla. Ensiksi, joskus leima
perustuu todellisiin riskeihin. Esimerkiksi taudinaiheuttajat lihassa aiheuttavat todellisia
riskejä kuluttajille. Tieteelliset asiantuntijat ja kuluttajat ovat näiden riskien vakavuudesta
samaa mieltä, jos havaitsevat riskit, ja molemmat muuttavat käyttäytymistään. Toisinaan
leima perustuu kuitenkin kuvitelluille riskeille. Kuluttajat voivat liittää esimerkiksi ydin-
voimalan läheisyydessä tuotettuihin huonekaluihin riskejä, joita asiantuntijat eivät niihin
liittäisi. Jos kuluttajat näkevät tuotteissa riskejä, voivat he muuttaa käyttäytymistään
asiantuntijoiden päinvastaisista vakuutteluista huolimatta.

Tärkein mukaan rajattu tuoteryhmä muodostuu elintarvikkeista. Elintarvikkeet ovat muka-
na siksi, että niiden merkitys tutkimuspaikkakunnille ja -alueille on merkittävä. Lisäksi
kuluttajat liittävät elintarvikkeisiin erilaisia riskejä herkemmin kuin muihin tuotteisiin
elintarvikkeiden luonteen vuoksi. Elintarvikkeiden lisäksi tarkastelimme mm. asuntojen
hintoja, loma-asuntojen hintoja sekä erilaisia matkailupalvelulta. Näille tuotteille yhteistä
on, että kuluttajat voivat arkiajatteluunsa perustuen liittää niihin riskejä jopa vaikka tuotteet
olisivat riskittömiä tai pienen riskin tuotteita asiantuntijoiden käsityksen mukaan.

Koska ydinteollisuuden vaikutuksista on olemassa vähän tutkimusta, rajattiin mukaan
joukko muitakin teollisuuslaitoksia. Ydinvoimateollisuuskompleksiin kuuluvien laitosten
(ydinvoimalat, uraanikaivokset, suunnitellut loppusijoituslaitokset) lisäksi haimme kirjal-
lisuutta erityisesti ongelmajätelaitoksista ja kemiallisia jätteitä sisältävistä kaatopaikoista.
Lisäksi etsimme kirjallisuutta muista sellaisista laitoksista, joiden tiedetään tai - nykytiedon
mukaan - oletetaan aiheuttavan vaikutuksia ympäristönsä yhteisöön. Tällaisia laitoksia
ovat esimerkiksi voimalinjat, lentokentät ja raskaasti liikennöidyt maantiet. Tätä kirjalli-
suutta valittiin mukaan erillisen harkinnan jälkeen sitä mukaa kun sitä löytyi. Lopuksi
lisäksi löysimme hieman kirjallisuutta myös matkailusta ja etenkin onnettomuuksien
merkityksestä matkailunharjoittajiin. Keskityimme siis alustavasti ydinvoimaa käsittele-
vään kirjallisuuteen. Laajensimme tarkastelua tämän jälkeen muihin analogisiin laitoksiin.
Ydinvoiman lisäksi keräsimme aineistoa ongelmajätteen polttolaitosten ja ongelmajätteitä
sisältävien kaatopaikkojen vaikutuksista paikalliseen elämänmenoon. Lisäksi keräsimme
aineistoa perinteisemmän "savupiipputeollisuuden" vaikutuksista laitospaikkakuntien ta-
louteen.

Näistä laajennuksista huolimatta tarkastelun tulokset pätevät olennaisilta osiltaan myös
ydinvoimateollisuuteen. Ensiksi, osa katsauksessa käsitellystä kirjallisuudesta käsittelee
ydinvoimaloita ja matala-aktiivista ydinjätettä. Toiseksi, suuren teollisuuslaitoksen talou-
dellisista vaikutuksista monet toteutuvat laitoksen tyypistä riippumatta; esimerkiksi monet
suurten sellutehtaiden vaikutuksista ovat olennaisesti samanlaisia kuin ydinvoimaloiden



tai loppusijoituslaitosten. Olennaiset hankaluudet muun kuin ydinvoimaa käsittelevän
kirjallisuuden soveltamisessa perustuvat ydinvoimaa koskevien riskihavaintojen luontee-
seen (ks. kuva 1). Ydinvoimaa pidetään pelottavana ja outona teknologiana, jota kansalaiset
kavahtavat selvästi enemmän kuin muita teknologioita. Ydinvoimaan ja -jätteeseen saattaa
liittyä sellaisia taloudellisia riskinäkökohtia, joita muihin teknologioihin ei liity. Oletamme
silti, että muukin teollisuus nähdään nykyisin riskinä. Käsitys ydinvoimateollisuuden
erityisen riskialttiista luonteesta periytyy 1970-luvulla tehdyistä tutkimuksista. Ydinvoima
koetaan edelleen pelottavaksi teknologiaksi, mutta kun perinteisimpiinkin teknologioihin
on viime vuosina liitetty enenevästi riskejä, on perusteltua olettaa, että voimme yleistää
muita teknologioita koskevia riskikäsityksiä ja käyttäytymistä koskevia tuloksia myös
ydinteknologiaan aiempaa paremmin.

Katsauksen rajauksista on huomattava, että tutkimme tässä raportissa ensisijassa laitosten
taloudellisia vaikutuksia ja laitosten vaikutuksia markkinoihin sekä kuluttajiin. Sosiaaliset
vaikutukset on rajattu tarkoituksella toissijaisiksi. Niitä tarkastellaan ainoastaan raportin
loppuosassa lyhyesti suhteessa taloudellisiin vaikutuksiin. Vaikutuksilla kuluttajiin ja
markkinoihin tarkoitetaan vaikutuksia toisaalta paikallisiin markkinoihin, joilla kuluttajina
toimivat paikalliset asukkaat, toisaalta yleisiin markkinoihin, joilla kuluttajina toimivat
ihmiset, joilla ei ole omakohtaista tietoa laitospaikkakunnista. Jälkimmäinen termi kattaa
sellaiset markkinat, joissa kuluttajilla ei ole tuotantoalueen erityispiirteistä muuta kuin
stereotyyppistäjayleistä tietämystä. Katsauksen ulkopuolelle rajataan viranomaiset, joiden
reaktiot saattavat vaikuttaa markkinoihin olennaisemmin kuin kuluttajien, teollisuuden, tai
kaupan reaktiot. Elinkeinoelämän reaktioita käsitellään Osaraportissa II, jossa selvitetään
tuoteketjun tapaa ottaa tuotteiden riskit huomioon.



3 RAPORTIN METODIT JA AINEISTON KUVAUS

Raportti perustuu kirjallisuuskatsauksessa löydetyn kirjallisuuden analyysiin. Kirjallisuus
haettiin liitteissä I ja II esitellyn kaavan mukaan. Haku tuotti tulokseksi suurehkon määrän
tutkimusta laitosten erilaisista vaikutuksista. Selvästi eniten materiaalia löytyi asuntojen ja
loma-asuntojen hinnoista sekä kuluttajien reaktioista ruoan epäpuhtauksiin. Lisäksi löytyi
teoreettisempaa taloustieteellistä tutkimusta, joka on yrittänyt käsitteellistää ja systemati-
soida sitä, miten kuluttajat ja kansalaiset muodostavat käsityksensä tuotteisiin sisältyvistä
riskeistä. Tämä kirjallisuuden perusteella tehty katsaus kokoaa kyseisen kirjallisuuden
yhteen ja pyrkii muodostamaan yleisemmän kuvan kentästä. Olemme lukeneet läpi kirjalli-
suuden nimenomaan taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Vähemmän huomiota on
annettu teoreettiselle kirjallisuudelle, ympäristöasenteita koskevalle kirjallisuudelle ja
sosiaalisia vaikutuksia koskevalle materiaalille, joita on käsitelty lyhyesti muiden tulosten
osana raportin loppupuolella. Katsauksessa on myös annettu suurin paino empiiriselle
tutkimukselle. Teoreettista kirjallisuutta ja simulaatioita on hyödynnetty vain paikoin.

Katsauksen kattavuutta voidaan ajatella kahdella tavalla. Katsaus ei kata kaikkea teolli-
suuslaitosten sijoittamisesta käytyä keskustelua, mikä ilmenee liitteistä. Kattavuutta on
järkevämpää arvioida tulosten saturaation kannalta. Tähän katsaukseen luettu kirjallisuus
on teemoitettu. Katsaus kattaa kirjallisuudessa käsitellyt teemat niin laajasti kuin kirjalli-
suus luotettavasti sallii. Mikään tärkeä, kirjallisuudessa alati toistuva teema ei puutu tästä
katsauksesta. Olemme vain yhdessä kohdassa (luku 9.2.2.1) raportoineet havainnon, joka
on tehty vain yhdessä tutkimuksessa. Peruste on tämän havainnon tärkeys ja kiistaton
informatiivisuus. Muutoin olemme aina edellyttäneet, että raportoimiamme teemoja on
käsitelty useammassa tutkimuksessa.

Olosuhteiden ainutlaatuisuudesta johtuu, että jotkut kirjallisuudessa esitetyt ajatukset eivät
sellaisenaan päde Suomeen. Suurin osa raportissa käsitellystä tutkimuksesta on peräisin
Yhdysvalloista, mikä tuo muassaan eräitä ongelmia, jotka tekevät näiden tutkimusten
soveltamisen Suomen oloihin hankalaksi. Tutkimukset keskittyvät alueille, joilla maan ja
kiinteistöt omistavat yksityiset ihmiset. Kotimaisen loppusijoituskeskustelun kohteena
olevat alueet ovat joko energiateollisuuden tai valtion omistuksessa. Erityisesti asunto-
markkinat ovat amerikkalaisissa tutkimuksissa lähes poikkeuksetta suuret, minkä vuoksi
niistä tehtyjä johtopäätöksiä ei voi ilman muuta soveltaa Suomen yleensä pienille markki-
noille. Erilaisia onnettomuus- ja poikkeustilanteita koskeva kirjallisuus keskittyy paljolti
Tshernobylin ja ns. "hullun lehmän taudin" kaltaisiin katastrofeihin, mikä tekee siitä ajoin
turhankin dramaattista. Olemme pyrkineet estämään tällaisen vaikutelman tarkastelemalla
laajasti kuluttajakäyttäytymistä normaalioloissa luvuissa 4 ja 5. Kirjallisuudesta löytyvät
tulokset pätevät siten ennen muuta niihin kotimaisiin tuotteisiin, joiden hinta määräytyy
sellaisilla markkinoilla, jotka täyttävät tavanomaiset vapaita markkinoita koskevat oletuk-
set. Tärkeimmät tällaiset tuotteet ovat elintarvikkeet ja matkat. Olemme tehneet asianmu-
kaiset varaukset niissä raportin kohdissa, joissa tällaiset huomautukset ovat tarpeen.



4 LAITOSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJIIN NORMAALITILANTEISSA

Normaalitilanteilla tarkoitamme tilannetta, jossa laitos toimii suunnitellusti eikä esiinny
julkisuudessa esimerkiksi jatkuvien päästöjen ja onnettomuuksien vuoksi.

4.1 Kuluttajien asenteista käyttäytymisen selittäjinä

4.1.1 Tausta: yleiset riskiasenteet

Yleensä kuluttajat luottavat tuotteisiin, joita ostavat. Erilaiset teknologiat voivat kuitenkin
leimata tuotteita riskituotteiksi tietyllä tavalla, saada kuluttajat luopumaan tästä "luottavas-
ta" asenteesta ja saada heidät lopulta muuttamaan käyttäytymistään. Ääritapauksessa he
voivat luopua tuotteen ostamisesta ja siirtyä korvaaviin tuotteisiin. Ydinteknologia on
kuluttajien mielissä paljon keskeisempi vaaratekijä kuin esimerkiksi asiantuntija-arvioiden
mukaan paljon pahemmin ympäristöä ja ihmisten terveyttä uhkaavat perinteiset teollisuus-
laitokset (Kunreuther, Desvouges ja Slovic 1988:18). Seuraavan kuvan (kuva 1) koilliskul-
maan sijoittuvat pelätyimmät ja oudoimpina pidetyt teknologiat, lounaiskulmaan vähiten
pelätyt ja tutuimmat teknologiat tai laitteet. Lounaiskulman polkupyörästä on kuluttajien
riskikäsityksissä pitkä matka koilliskulmaa hallitsevaan ydinteknologiaan (ks. Slovic,
Fischoff ja Lichtenstein 1980).

Slovicin tutkimuksen mukaan ydinvoima nähdään siis äärimmäisen pelottavana ja outona
asiana. Myös Suomessa ydinvoiman riskitaso arvioidaan korkealle niin asiantuntija- kuin
kansalaisarvioissa (Tanskanen 1997: Sairinen 1996: Järvelä ja Wilenius 1996: 48-53).
Pelko perustuu kahteen asiaan. Vaikka ydinvoiman haitat esimerkiksi ydinvoimaloiden
normaalissa toiminnassa ovat vähäisempiä kuin perinteisen savupiipputeollisuuden, ydin-
voiman katastrofipotentiaali hahmotetaan poikkeuksellisen suureksi, onhan onnettomuuk-
sista päällimmäisenä esimerkkinä mielessä Tshernobyl, joka vaikutti satojen miljoonien
ihmisten elämään. Lisäksi vain harvoilla ihmisillä on edellytykset ymmärtää ydinvoimaa
ja ydinvoimateollisuutta; kyseessä on monimutkaiselle luonnontieteelliselle tiedolle perus-
tuva kompleksinen teknologia. Tieto ei siis lievitä kansalaisen pelkoja ydinkatastrofista.
Kuluttajien asenteita ydinvoimaa kohtaan voikin luonnehtia kaksinaiseksi: toiset kuluttajat
painottavat arvioissaan ydinvoiman turvallisuutta, toiset siihen liittyviä katastrofimahdol-
lisuuksia (Albrecht, Amay ja Amir 1996: 653).

Ydinteknologiasta aiheutuvat riskit ovat kahdenlaisia. Kansalaisten mielissä ydinvoimaan
liittyvät pelot voi ryhmittää

• terveydellisiin vaikutuksiin ja
• taloudellisiin vaikutuksiin.

Terveydellisistä vaikutuksista tärkeimmät liittyvät säteilyn välittömiin vaaroihin sekä
säteilyn pitkäaikaisiin seurauksiin. Näistä pitkäaikaisista seurauksista on mainittava toi-
saalta säteilyn syöpäriskiä lisäävä vaikutus, toisaalta säteilyn vaikutus perimään. Näiden
terveysvaikutusten lisäksi ydinteknologiaan saattaa liittyä myös taloudellisia riskejä.
Esimerkiksi asuntojen ja loma-asuntojen kaltaisiin tuotteisiin sitoutuu suuri osa ihmisten
varallisuudesta. Loma-asuntoja saatetaan ostaa myös sijoitusmielessä, jolloin niiden tulisi



paitsi säilyttää arvonsa, mielellään myös ylittää yleinen hintatason ja arvon nousu. Tällaisia
tuotteita hankkiva kuluttaja saattaa miettiä paitsi puhtaasti omia reaktioitaan ydinvoimaan,
myös mahdollisten myöhempien ostajien ja heistä muodostuvien markkinoiden reaktioita.
Jos on ajateltavissa, että esimerkiksi loma-asunnon myynti vaikeutuisi tai sen arvo laskisi,
joutuu kuluttaja ottamaan huomioon tämän mahdollisuuden.

oudot, vähän pelottavat teknologiat:

esim. mikroaaltouuniV
vdden klooraus ja fluorat
rörttgenlaitteiden säteily

tutut, vähän pelottavat teknologiat:

m. hissit, laskettelu,
alkoholi, polkupyörät

Faktori 2 | e' havaittava, altistunut henkilö ei havaitse riskiä,
vaikutus tulee viiveellä, uusi riski, riski outo tieteelle I

oudot ja pelottavat teknologiat:

esim: DN A-teknologia,
uraanilouhos, ydinre^ktorionnettomuus,
ytijnlaskeuma

tutut ja pelottavat teknologiat:

esim. rautatieonmnomuudet,
utokilpailut, dynamiitti

JPaktori 1

kontrolloimaton
pelottava
katastrofi globaalisissa
mittasuhteissa
seuraukset kuolettavia
vaikutukset jakautuvat
epätasa-arvoisesti
katastrofaalinen
suuri riski tuleville
sukupolville
vaikeasti vähennettävissä
riski kasvaa
ei-vapaavalintainen

Kuva 1. Slovicin (1987) riskihavaintomalli.

Kuvio sisältää tärkeän kysy myksen ja viestin loppupaikkakunnillejos ydinvoimaa kohtaan
tunnetut asenteet ennustavat käyttäytymistä. Polttomerkkivaikutuksen yhteydessä luvussa
5 esitetään, että ainakin amerikkalaiskuluttajat liittävät ydinvoimaan poikkeuksellisen
voimakkaita kielteisiä arvioita, ja että tämä mielikuvien joukko korreloisi käyttäytymisen
kanssa. Amerikkalaisessa tutkimuksessa pohditaan nykyisin sitä, liittävätkö kuluttajat
Nevadan osavaltioon poikkeuksellisen paljon ydinvoimaan ja -teknologiaan liittyviä
mielikuvia, ja lisäisikö loppusijoituslaitos näitä mielikuvia. Mikäli näin kävisi, olisi
loppusijoituslaitos ilmeinen uhka Nevadan ja Las Vegasin alueen taloudelle. Jos tulokset
voi yleistää Suomeen, olisi loppusijoitus uhka myös kotimaiselle loppusijoituspaikkakun-
nalle, sillä se voisi saada ainakin riskejä kaihtavat kuluttajat välttämään paikkakunnan
tuotteita.

Kuvioon on tehtävä kaksi varausta. Ensiksi, kuvan pohjana oleva tutkimus tulee USA:sta,
jossa ydinaseteollisuus ja armeija ovat tuottaneet valtavia määriä ydinteknologiaa, -aseita
ja -jätteitä. Armeijan toimintatavat ovat omiaan herättämään epäluottamusta ihmisissä



ainakin olosuhteissa, joissa maahan ei kohdistu suurta ulkoista uhkaa. Oletettavaa on, että
kuluttajien asenteet ydinvoimaa kohtaan ovat kielteisempiä kuin maissa, joissa ei ole
ydinaseita (ks. Cook 1982). Ainakin Kanadan osalta onkin esitetty, että sikäläiset ydinvoi-
ma- ja jätekysymykset eivät ole yhtä hankalia kuin USA:ssa (Ballard ja Kuhn 1996).
Toiseksi, yleiset asenteet selittävät yleensä huonosti käyttäytymistä. Tarkastelemme seu-
raavassa tarkemmin sitä, kenen asenteista kuviossa on kyse ja sitä, millainen merkitys
kuviolle voidaan antaa.

4.1.2 Kuluttajien asenteiden vaihteluista

Ympäristöasiat koskettavat nykyisten globalisoituvien ympäristöongelmien aikana melko
tasaisesti kaikkia ihmisiä. Niinpä ympäristön pilaantumisesta tunnettu huoli jakautuu
selvästi tasaisemmin yhteiskunnassa kuin esimerkiksi perinteiset poliittiset tai taloudelliset
asenteet (teoreettisesti näin argumentoi Beck 1993). Ydinjätekysymykseen perehtynyt
psykologi Paul Slovic on esittänyt, että imagojen ja preferenssien välinen yhteys pätee
kaikkiin ihmisiin kutakuinkin samalla tavalla (kuva 1, Slovic 1987). Ympäristöasenteet ja
ympäristöä kohtaan tunnetut pelot eivät tämän ajatuskulun mukaan palaudu tyystin
perinteisiin taustamuuttujiin. Slovicin tutkimusten perusteella on myös ilmeistä, että
kansalaiset kehittävät ydinvoimasta enemmän ja herkemmin arvioita kuin esimerkiksi
perinteisestä teollisuudesta, jonka haitallisiin vaikutuksiin on jo totuttu, ja jotka ovat
erityyppisiä kuin ydintekniikan vaikutukset.

Silti näissäkin asenteissa on variaatiota, jota voi osin kuvata muutaman perinteisen
taustamuuttujan avulla. Taulukko 1 tarjoaa yleiskatsauksen joihinkin sellaisiin sosiaalisiin
taustamuuttujiin, jotka näyttävät kykenevän kuvaamaan ympäristö-ja riskiasenteita toistu-
vasti tutkimuksesta toiseen. Nämä muuttujat ovat osittain konkreettisempia kuin iän,
sukupuolen ja vanhempien ammatin kaltaiset perinteiset sosioekonomista asemaa (SES)
mittaavat muuttujat. Koska nämä perinteiset SES-muuttujat korreloivat taulukossa luetel-
tuihin muuttujiin (esimerkiksi koulutus selittää ammattia, joka selittää tulotasoa), perintei-
set SES-muuttujatkin tapaavat korreloida ympäristöasenteiden kanssa, tosin heikosti.

Tällaiset yleiset taustamuuttujat kuitenkin ennustavat asenteita perin heikosti, mikä on
syytä muistaa. Samoin asenteet ennustavat käyttäytymistä yleensä varsin heikosti. Emme
voi siis ilman muuta olettaa, että kuluttajat muuttaisivat käyttäytymistään olennaisesti, jos
jollakin paikkakunnalle tulisi loppusijoituslaitos, vaikka asennetutkimukset antaisivat
ymmärtää näin. Hillin (1980) mukaan vain jos asenne perustuu kohdetta koskevalle tiedolle
tilanteessa, joka on tuttu ja jossa ei ole erilaisia ristiriitaisia tekijöitä, ja vain mikäli
tällainen asenne on varma, voidaan asenteen olettaa ennustavan käyttäytymistä (Hill 1980:
364).

Kemptonin ym. (1994) tutkimuksessa amerikkalaisten ympäristöä koskevien käsitysten
todettiin kytkeytyvän useisiin perustavanlaatuisiin arvojärjestelmiin. Haastatteluissa heillä
oli mukana niin tavallisia kansalaisia kuin ympäristöarvoiltaan vahvasti erilaisia ryhmiä
ympäristönsuojelijoista metsäalueiden sahatyöntekijöihin. Arvojen he näkivät vahvasti
kytkeytyneen osaksi muita amerikkalaisia arvoja. Ympäristöarvot olivat jaettavissa kar-
keasti kolmeen luokkaan: uskonnollisin, ihmiskeskeisiin ja luontokeskeisiin arvoihin.
Uskonnollisia arvoja olivat mm. luonto hengellisenä arvona, ihmiskeskeisiä mm. hyöty-
arvot, huoli tulevista sukupolvista sekä esteettiset arvot ja luontokeskeisiä mm. lajien
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olemassaolon oikeus ja luonnon lähtökohtaiset perusoikeudet. Osa ympäristöarvoista,
kuten huoli tulevista sukupolvista, olivat yhteisiä kaikilla haastatelluilla ryhmillä.

Kuitenkaan laajasti jaettujen ympäristöarvojen löytyminen ei välttämättä merkitse sitä, että
ihmiset käyttäytyisivät niiden mukaisesti. Ryhmiä, jotka muokkaavat käyttäytymistään
systemaattisesti uskomustensa ja tietojensa mukaisiksi niin, että minimoivat riskejä elä-
mästään on melko vähän. Elämäntavan muuttaminen vaatii paljon tietoja, halua selvittää
asioita, tietoja erilaisista kemikaaleista ja niiden riskitasoista, ruokavaliosta, ym. Tämä
vaatii hyviä tiedollisia resursseja ja lisäksi aikaa, joka kuluu tiedon hankintaan. Edelleen
tämä vaatii aikaa, joka kuluu ostamiseen: vähänkin erikoisempia tuotteita on hankala löytää
perinteisistä kaupoista, joissa käynti on helppoa ja joissa käynnin kustannukset ovat
vähäiset. Kaikkialla ei myöskään ole vaihtoehtoisia markkinoita - ne edellyttävät tiettyä
"kriittistä massaa", jotta kannattaisivat (tai eivät muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi).
Kyseessä on itse asiassa monimutkainen elämäntapakysymys - muutos riskejä kaihtavaan
elämäntapaan vaatii niin monien elämän normaalien rutiinien muuttamista, että harva
ryhtyy siihen. Lisäksi tällaisen elämäntavan ylläpito edellyttää yleensä ainakin jonkinas-
teista sosiaalista tukea, samanmielisiä ihmisiä, joiden valinnat todistavat elämäntavan
oikeutuksen (ks. Kanter 1972). Ilmeisesti kuluttajalla täytyisi olla joukko erityisen painavia
syitä (esim. useita allergioita) tai ideologia, joka oikeuttaisi tai suorastaan vaatisi häntä
muuttamaan elämäntapojaan, ennen kuin hän ryhtyisi siihen. Tällaisia syitä näyttää olevan
vain muutamalla prosentilla väestöstä. Ruotsalaisessa tutkimuksessa itsensä syvänvihreäk-
si ilmoitti noin 15 % väestöstä. Näistä vain osa muokkaa kulutustaan radikaalisti uudelleen,
joten ympäristöasiat elämäntavaksi siirtäneisiin kuluttajiin kuuluu selvästi vähemmän kuin
5 % väestöstä (Eureka Research 1994). Muita "herkkiä" ryhmiä ovat lisäksi esimerkiksi
jotkut kroonikkoryhmät ja allergikot, jotka tutkivat tuotteiden sisällöt yleensäkin tarkem-
min ja punnitsevat niihin liittyvät riskit yksityiskohtaisesti. Yleisimmät tällaisten aktiivi-
kuluttajien huolenaiheet liittyvät lähinnä elintarvikeväreihin ja ruoan lisäaineisiin (Järvelä
1998). Alueellisen ulottuvuuden voi silti lisätä suhteellisen helposti jo muutenkin keskiver-
tokuluttajaa tarkempaan tuoteselosteiden tutkimustottumukseen. Muut vastaavat ryhmät
ovat kooltaan hyvin pieniä.

Kaikkiaan siis monilla ihmisillä on nykyisin asenteellisia valmiuksia elämäntavan muutok-
seen riskiä kaihtavaan suuntaan, mutta useimpien tapauksessa aikeiden toteutus tapahtuu
sattumanvaraisesti ja epäsystemaattisesti. Tuotteisiin mahdollisesti liittyvät riskit otetaan
huomioon, jos muistetaan ja jaksetaan ja siitä ei ole kovasti vaivaa. Muilta osin kuluttajat
luottavat tuotteisiin, joita eteensä saavat. Tämä pätee myös ydinvoimaan, vaikka se
leimaisikin Slovicin tulosten mukaisesti asenteita yli ja ohi perinteisten taustamuuttujien
lähes kaikissa ihmisryhmissä. Luvussa neljä käsitellään niitä tekijöitä, joiden vuoksi
valtaosa kuluttajista ei reagoi tuotteissa piileviin ympäristöriskeihin normaalitilanteessa.
Luvussa viisi käsitellään kysymystä siitä, leimaako laitos paikkakunnan jotenkin kielteises-
ti. Luku kuusi käsittelee kuluttajien reaktioita paniikinomaisissa tilanteissa.
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Taulukko 1. Ympäristöasenteita selittäviä taustamuuttujia *

;. M
• Nuoret ovat yleensä huolestuneempia ympäristöstä kuin iäkkäämmät ihmiset.
Syyksi on esitetty ajatusta, että he ovat yleensäkin vähemmän sitoutuneita
vallitsevaan järjestykseen kuin iäkkäämmät ihmiset, ja täten vanhempiaan val-
miimpia hyväksymään ympäristöä parantavia muutoksia siihen (van Liere ja
Dunlap 1980: 182-183).
2. Ideologiset taustatekijät
• Eräät ihmiset katsovat ideologisista syistä, että heidän tehtävänsä on vastustaa
teknologiaa, teknologista kulttuuriaja suuryrityksiä. Konservatiivisemmin asioi-
hin suhtautuvat taas vastustavat ympäristöasioita, koska niistä aiheutuu kustan-
nuksia, julkisen vallan puuttumista talouteen, ja ylipäänsä sosiaalisia innovaati-
oita. Nämä aatteet palautuvat ainakin osittain perinteisiin poliittisiin muuttujiin
(esim. van Lierejä Dunlap 1980; Steel 1996).
3. Asiantuntijuus tietyllä tekniikan alueella
• Tietyn alan luonnontieteellisen ja insinööritieteellisen koulutuksen saaneet
ihmiset tapaavat määritellä tämän alan riskit jossain määrin toisin kuin muut (ks.
Slovic, Layman ja Flynn 1991: 8; Kunreuther ja Patrick 1991:14; Flynn, Slovic
ja Mertz 1993). He luottavat teknologiaan enemmän kuin muut ihmiset. Koulu-
tusalan sisällä on kuitenkin suuria vaihteluita. Silti tämän ryhmän tieto, intressit
ja tunne kontrollista on toinen kuin ihmisillä, jotka eivät tunne tekniikkaa.
Suomalainen aineisto on sopusoinnussa näiden tulosten kanssa (ks. Äberg ja
Viinikainen 1998; Heiskanen ja Timonen 1995 ja 1996; Tanskanen 1997:50-52).
4. Ammatti (tietyissä olosuhteissa)
• Riskiteknologian ja -tuotteiden kanssa tekemisissä olevat ja niistä elantonsa
saavat ihmiset tapaavat olla vähemmän herkkiä huolestumaan kuin muut (esim.
Kivimäki ja Kalimo 1993; Kivimäki, Kalimo ja Salminen 1995; Sjöberg ja
Drottz-Sjöberg 1991; Sairinen 1996: 94-114; Svenson ja Karlson 1989).
• Luonnon asettaminen taloudellisen kasvun etusijalle on saanut Suomessa
kannatusta laajimmin teollisuustyöntekijöiden, teollisuusjohtajien ja maanvilje-
lijöiden keskuudessa (Järvikoski ja Kemppainen 1991).
5. Paikallisen talouden merkitys
• Jos paikallinen hyvinvointi riippuu tietystä riskejä sisältävästä teknologiasta,
suhtaudutaan siihen myönteisemmin kuin silloin, kun tällaista riippuvuutta ei ole
(ks. Litmanen 1994:96-97; myös Krannich ja Albrecht 1995; van LierejaDunlap
1980: 190-191).
6. Pienten lasten vanhemmat
• Monet joutuvat ottamaan vastuun paitsi itsestään, myös muista ihmisistä.
Etenkin vanhemmat, joiden kontolla lasten turvallisuus paljolti on, tapaavat olla
huolestuneita riskeistä, osin ympäristön (koetun) paineen vuoksi. Äideillä on
huomattavaa symboliarvoa ympäristökeskustelussa; heidän argumenttejaan las-
ten hyvinvoinnista ei voi kumota teknis-tieteellisellä argumentaatiolla (ks.
Savage 1993; Krauss 1993).

• Perustuu osin artikkeleille van Lierejä Dunlap (1980) ja Jones ja Dunlap (1992).
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4.2 Kuluttajat ja tuotteiden alueelliset riskit normaalitilanteissa

Asenteiden ja toiminnan välisen heikon korrelaation selittää joukko tekijöitä, jotka ovat
luonteeltaan paljolti rakenteellisia ja käytännöllisiä. On kyseenalaista (Stern 1992, Stern ja
Dietz 1994), muodostavatko kansalaisten ympäristötiedot ja -arvot yksiulotteisen järjestel-
män, vai koostuvatko ne eri ihmisillä eri aineksista. Tutkijoiden näkemykset siitä, mistä
aineksista nämä koostuvat, vaihtelevat. Esimerkiksi eri ammattiryhmien ympäristökäsitys-
ten on todettu painottuvan erityyppisiin arvoihin (Järvikoski ja Kemppainen 1991).
Ympäristömyötäinen toiminta voi perustua kokonaan tai osittain hyvin erilaisiin motiivei-
hin, kuten esimerkiksi säästäväisyyteen tai sosiaalisen arvostuksen tavoitteluun (Puohinie-
mi 1995).

Tuotteiden ja palvelujen valintaprosessit ovat kuluttajatutkimuksen keskeinen kohde.
Lähtökohtana valintojen tutkimukselle on ajatus kuluttajasta rationaalisena toimijana
markkinoilla. Kuluttaja hankkii tietoa markkinoilla olevista tuotteista, vertailee vaihto-
ehtoja tiedon perusteella ja valitsee sen tuotteen, josta saa eniten hyötyä. Valintatilannetta
tutkittaessa ja valintoja selitettäessä tarvitaan tietoa tavoiteltavista hyödyistä, vaihtoehdois-
ta, joilla kyseinen hyöty voidaan saavuttaa, markkinoilla olevista tuotemerkeistä, kulutta-
jille annettavasta tuoteinformaatiosta, valintoja tekevien kuluttajien sosio-ekonomisista
taustoista, valintatilanteeseen vaikuttavista rakenteellisista tekijöistä, tuotemerkkien ha-
vaitsemiseen sekä mieltymyksiin ja valintoihin liittyvistä kognitiivisista prosesseista (vrt.
VVindym. 1991).

MOTIVAATIO
- uskomukset
- toiminnan
kohdetta
koskevat
arviot (hinta)

- asenne
- aikomukset
- sosiaaliset
normit

KYVYT
- tavat ja
tottumukset

-tehtävä tieto

1
1

TOIMINTA-
MAHDOLLISUUDET
talouden
keskittyminen
tuotevariaatio
tuoteketjut

KÄYTTÄYTYMINEN

Kuva 2. Kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät Th0gersenin mukaan.

Lähtökohtana kuluttajakäyttäytymisen tarkastelussa voidaan käyttää Th0gersenin (1994)
kuvaamaa mallia, jossa käyttäytyminen selittyy toisaalta motivaatioilla, toisaalta osaami-
sella ja toimintamahdollisuuksilla (kuva 2). Tieto vaikuttaa asenteisiin ja aikomuksiin, ja
niiden välityksellä, jos kyvyt ja toimintaympäristö ovat suotuisat, käyttäytymiseen. Mallis-
sa motivaatio pitää sisällään toimintaa koskevat uskomukset sekä arviot toiminnan seura-
uksista, jotka puolestaan vaikuttavat asenteeseen käyttäytymistä kohtaan. Tämä asenne
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sekä toisaalta sosiaaliset normit puolestaan vaikuttavat toiminta-aikomuksiin. Kyky toimia
liittyy keskeisesti tapoihin ja tottumuksiin. Rutiinit määräävät hyvin pitkälle kuluttajakäyt-
täytymistä. Kykyyn toimia vaikuttaa myös käytännön tieto ja taito aiotun toiminnan
toteuttamiseksi. Toimintamahdollisuuksiin vaikuttavat sekä toimintaympäristön tarjoamat
mahdollisuudet että tilannetekijät. Toimintamahdollisuuksiin voidaan katsoa kuuluvan
lisäksi markkinoilla oleva tarjonta, se mitä tuotteita on saatavilla.

Kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä käsitellään seuraavassa tarkemmin.
Aloitamme tarkastelun kuluttamisen tilannetekijöistä, minkä jälkeen käsittelemme kulu-
tuksen rakenteellista taustaa.

4.2.1 Tilannetekijät ja kuluttajien ostorutiinit

Tarkasteltaessa kulutuksen materiaalista kasvua on tehtävä ero määrällisen ja laadullisen
kasvun välille. Määrällistä kasvua voidaan tarkastella arvioimalla keskikokoisen kaupan
valikoiman kasvua. Kun tavanomaisessa kaupassa tuotevalikoima oli vuonna 1966 noin
2600 erilaista tuotetta, määrä kasvoi parissakymmenessä vuodessa noin 6000 tuotteeseen
ja määrän arvioidaan saavuttavan 10 000 tuotteen rajan ennen vuotta 2000. On arvioitu, että
uusi tuote tulee hyllyyn päivittäin ja kolmen päivän välein poistuu yksi vanha tuote
valikoimista. Vaikka Suomessa tuotevalikoimat ovat esimerkiksi Saksan myymälöiden
keskimääräiseen 15 000 tuotteeseen ja Yhdysvaltojen 25 000 tuotteeseen verrattuna vielä
melko suppeat, on valikoima silti niin suuri, että markkinoiden moninaisuus ylittää
kuluttajan käsityskyvyn. Erityisen nopeaa tuotevariaation kasvu on ollut valmisruoissa,
makeisissa, kekseissä, pakasteissa ja eläinten ruoissa (Pantzar 1992). Tuotevariaation
kasvuun on useita syitä; kuluttajien käytettävissä olevat resurssit, kuten aika, raha ja
liikkumismahdollisuudet, ovat paremmat. Valikoimien laajeneminen voi johtua myös
jakelujärjestelmän muutoksista. Markkinoille tulee uudenlaisia, tavaravalikoimiaan kas-
vattavia kauppoja.

Määrällisen kasvun lisäksi tapahtuu jatkuvasti myös laadullisia muutoksia. Valmistajat
pyrkivät luomaan markkinoille tuotemerkkejä, 'brandeja', joihin kuluttajien mielipiteiden
kyseisen tuotteen laatuominaisuuksista toivotaan liittyvän. Nowlisin ja Simonsin (1996)
mukaan uuden ominaisuuden lisääminen markkinoilla olevaan tuotteeseen on yleisin tapa
kohottaa tuotteen laatua. Uusi ominaisuus lisää myyntiä erityisesti kahdessa tapauksessa.
Ensinnäkin myynti lisääntyy niillä tuotteilla, joilla tuotemerkin ominaisuudet ovat melko
huonot ja kuluttajat liittävät tuotemerkkiin matalan laadun. Toiseksi kalliit ja hyvälaatuiset
tuotteet voivat onnistuneesti liittää uusia ominaisuuksia tuotteeseen. Tuotteita kehitettäessä
niiden laatuun mm. ympäristövaikutusten osalta kiinnitetään yhä kasvavaa huomiota.
Euroopassa on ympäristöpoliittisesti kiinnostuttu mahdollisuuksista vaikuttaa ympäris-
töön kehittämällä tuotteiden ympäristölaatua (Oosterhuis ym. 1996: 6). Erilaisilla vapaa-
ehtoisilla keinoilla kuten merkintäjärjestelmillä, laatumerkinnöillä ja elinkaariarvioinneil-
la kuluttajille tuotetaan yhä enemmän ja tarkempaa tietoa tuotteista. Viljelypaikkakunnan
liittämistä osaksi elintarvikkeen laatua kokeillaan Suomessa joidenkin sopimusviljeltyjen
ja yksittäispakattujen vihannesten osalta: ruokansa alkuperästä kiinnostunut pinaatin tai
porkkanan kuluttaja voi tuotepakkauksessa olevan koodin perusteellajäljittää sen peltoloh-
kon, jolla kasvikset ovat kasvaneet. Pellon paikka esitetään internetissä karttana, ja
tietokannasta selviää myös tuottajan yhteystiedot valokuvan kera, tuotantotapa, sadonkor-
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juupäivä ja varastointitapa (http://www.agronet.fi/ja http://www.finfood.fl/:n uutiskooste
24.4.1998). Tuotemerkkien ja tuoteinformaation jatkuva lisääntyminen merkitsee, että
kuluttaja joutuu työskentelemään yhä monimutkaisemmassa ympäristössä, jossa erilaisten
valinnanmahdollisuuksien määrä pakottaa hänet tekemään yksinkertaistuksia ja kehittä-
mään ostorutiineja.

4.2.1.1 Ostamisen rutiininomaisuus ja kuluttajien luottamus tuotteisiin

Kuluttajien käyttäytymisen ymmärtämiseksi on välttämätöntä tuntea tuotteen merkityksen
ja päätöksenteon välinen suhde. Rutiinipäätöksissä kuluttajakäyttäytymiselle on tyypillistä
vähäinen tiedon hankinta, prosessointi ja arviointi (esim. Robertson 1976). On jopa
arvioitu, että valtaosa kuluttajien tekemistä päätöksistä olisi rutiinipäätöksiä. Käytyään läpi
useampia kuluttajien päätöksentekoa käsitteleviä artikkeleita Olshavsky ja Granbois (1979)
päättelivät, että

1) kuluttajat eivät tavallisesti näytä etsivän ja käyttävän suurta määrää tietoa pohties-
saan kulutukseen liittyviä ongelmia;

2) kuluttajat käyttävät jopa kestokulutustavaroiden hankinnan yhteydessä hyvin har-
voin paljon aikaa tuotteiden vertailuun ja tiedon hakemiseen.

Useimmat kulutusvalinnat ovat siis rutiinipäätöksiä tai harvojen ominaisuuksien perusteel-
la tehtäviä päätöksiä. Tällaisiin päätöksiin voidaan vaikuttaa tekemällä päätös tietoiseksi tai
tuomalla mukaan vertailtavien ominaisuuksien joukkoon uusia, esimerkiksi alueellisuu-
teen tai turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia.

Usein kiinnostus tuotteisiin, erityisesti päivittäistavaroihin, on alhainen ja aikaa on liian
vähän että kuluttaja voisi käydä läpi kaikki tuotevaihtoehdot. Usein kuluttajista tuntuu, että
heillä on hallussa riittävästi tietoa tehdä tyydyttävä päätös ja kaupassa olevat virikkeet eivät
vaikuta päätökseen vaikka tieto käytäisiinkin läpi. Tuotteiden valintaan käytetään kaupassa
vain vähän aikaa, alle puoli minuuttia yhtä valintaa kohden (esim. Hoyer 1984). Usein
kuluttaja tarkastelee vain yhden, jo ennestään tutun tuotteen tietoja ja etsii hämmästyttävän
vähän aktiivisesti tietoa päätöksenteon tueksi (esim. Newman ja Staelin 1972; Wilkie ja
Dickson 1991). Russo (1988) on arvioinut keskeisiä syitä, jotka estävät kuluttajaa käyttä-
mään kaikkea mahdollista tietoa kulutuspäätöksissään. Tiedonkäytön esteitä ovat hänen
mukaansa ainakin seuraavat seikat:

1) Kuluttajilla on rajoitetusti tietoa tuotteista myyjiin verrattuna;
2) Heillä on rajoitetusti mahdollisuuksia hankkia tietoa tuotteista;
3) Heillä on rajoittuneet mahdollisuudet hyödyntää tietoa.

Usein kuluttajat käyttävät yksinkertaistavia päättelymalleja, jotka ehkä eivät tuota aivan
optimaalisia, mutta tyydyttäviä päätöksiä (Malhotra 1982,1984;Jacoby 1982). Kuluttaja-
tutkimuksessa on löydetty useita erilaisia tapoja käyttää vähän tietoa ja siten yksinkertaistaa
päätöksentekoa. Päättelymalleissa kuluttajat arvottavat eri vaihtoehtojen tuoteominaisuuk-
sia ja joillekin ominaisuuksille voi olla alin hyväksyttävä raja-arvo (esim. Klein ja Bither
1987) tai tuotteen rajaaminen voi tapahtua yksinkertaisesti arvioimalla hyvien ja huonojen
ominaisuuksien summaa (esim. Alba ja Marmorstein 1987).
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Keskeisistä tuotteista etenkin elintarvikkeet ovat paljolti rutiininomaisia alhaisen sitoutumis-
asteen tuotteita (eli low involvement products), joiden ostamiseen ei uhrata paljoa aikaa ja
vaivaa, vaan jotka yksinkertaisesti poimitaan hyllystä kärryyn ja viedään kotiin. Sen sijaan
esimerkiksi lomamatkat ovat korkean sitoutumisasteen (high involvement products) tuotteita,
joiden ostamiseen käytetään runsaasti aikaa ja harkintaa (ks. esim. Beharrell ja Denison 1995).

Paitsi että ostaminen on paljolti rutinoitunutta toimintaa, kuluttajat myös yleensä luottavat
tuotteisiin, joita saavat markkinoilta. Kuluttajien luottamus perustuu esimerkiksi elintar-
vikkeiden tapauksessa moniin seikkoihin. Tärkeimmistä luottamusta selittävistä tekijöistä
voidaan mainita erityisesti elintarvikkeiden tarkka viranomaisvalvonta, teollisuuden oma
laadunvalvonta ja kyky minimoida tuotteiden riskit, sekä kaupan ammattitaito tuotteiden
laadun varmistamisessa (ks. esim. Gronow 1998). Lisäksi kuluttajien toimintaa markki-
noilla luonnehtii kaksi vinoumaa, "optimistinen harha" ja "tietoilluusio" (Frevver et ai.
1995:212-213). Kun kuluttajat tietävät, että tuotteisiin liittyy riskejä, mutta ajattelevat, että
nämä riskit eivät kohdistu heihin, vaan joihinkin muihin ihmisiin, puhutaan optimistisesta
harhasta. Tietoilluusiosta puhutaan, kun tarkoitetaan tilannetta, jossa kuluttajat arvelevat
voivansa omien tietojensa ja taitojensa avulla käsittelemään tai poistamaan kyseisen riskin
- esimerkiksi tarkistamalla tuotteiden ulkoasun ja myyntipäivämäärät. Teollisuuslaitosten
tuottamat riskit uppoavat osaksi yleistä elämiseen liittyvää riskiä. Kuluttajat tavallaan
"hyväksyvät" tietyn riskitason osana arkielämää ja kantavat siihen liittyvät riskit niitä
kummemmin pohtimatta.

4.2.1.2 Hinnan merkitys ostokäyttäytymisessä

Ostorutiinien lisäksi kuluttajien valintaa ohjaa keskeisesti hinta. Kuluttaja joutuu markki-
noilla vertaamaan hintaa tuotteesta saatavaan hyötyyn. Rutiininomaisissa valinnoissa
kuluttajat pitäytyvät tuotteessa, jonka he ovat käytössä havainneet toimivaksi. Usein
tuotteen hinta toimii tärkeänä valintakriteerinä. Tutun tuotteen hintaa verrataan muihin
vaihtoehtoihin ja vaihtoehtoisen tuotteen täytyy joko pystyä vakuuttamaan paremmuus
joko laadukkuudella tai halvemmalla hinnalla (vrt. Niva ym. 1996). Esimerkiksi hullun

ti siksi, että naudanlihan hinta jousti alaspäin, mikä sai ihmiset ostamaan lihaa riskistä
huolimatta, kuten tuonnempana esitetään (Palmer 1996: 20).

4.2.2 Tuoteketju kulutusta muokkaavana tekijänä

Tuotannon mittakaavan kasvaessa valmistus ja jakelu ovat useimmissa tuoteryhmissä
keskittyneet yhä enemmän muutamalle suurelle yritykselle. Suurtuotannon etujen vuoksi
tuotteita valmistetaan suuria määriä suurina sarjoina. Tämän kehityksen seurauksena yhä
useammat tuotteet ovat sidoksissa pikemminkin tuottajayritykseen kuin johonkin tiettyyn
paikkakuntaan. Vain harvan tuotteen raaka-ainepohja on niin pieni, että kuluttaja voisi
jäljittää tuotteiden raaka-aineet. Raaka-aineet sekoittuvat teollisuuden, jalostuksen ja
kaupan prosesseissa useimpien tuotteiden osalta. Kuluttaja toimii tuotteita ostaessaan
niissä puitteissa, jotka teollisuus ja kauppa sekä muu elintarvikkeiden tuoteketju on hänelle
luonut. Hän voi harjoittaa valikointia vain näissä puitteissa ilman erityistä vaivannäköä.
Ilman vaihtoehtoisia tuotteita tarjoavia markkinoita hänen valinnanmahdollisuutensa voi-
vat olla hyvin rajatut (Cramer ja Schot 1993; Liebow, Branch ja Orians 1993; Timonen,
Heiskanen, Kärnä ja Niva 1998).
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Tuoteketjun luonteen ja toiminnan vuoksi useimpia tuotteita ei yleensä voi paikantaa eikä
niiden sisältämiä mahdollisia riskejä voi siten yksilöidä tiettyyn paikkakuntaan ilman
huomattavaa tietämystä tuoteketjun yritysten toiminnasta. Reagointi jonkin paikkakunnan
tuotteisiin on normaaliolosuhteissa käytännössä mahdotonta, jopa vaikka kuluttaja pyrki-
sikin minimoimaan ostamiensa tuotteiden ympäristö- ja turvallisuusriskit. Esimerkiksi
Suomessa myytävistä elintarvikkeista suurin osa kulkee suurten teollisuusyritysten proses-
sien kautta. Vain hyvin pieni osa niistä tuotteista, joita kuluttaja kohtaa markkinoilla, on
leimallisesti paikallisia.

Edellinen tarkastelu pätee lähinnä kuitenkin vain tavaroihin. Jotkut palvelut, kuten matkai-
lu, ovat tietysti aina paikkasidonnaisia. Silti näidenkin palveluiden osalta on muistettava,
että niistä suuri osa tuotetaan nykyisin massamitassa. Lisäksi matkailupalveluissakin on
erilaisia riskitasoja. Suosituimpia matkakohteita ovat niin maailmanlaajuisesti kuin valta-
kunnallisesti suurkaupungit, joihin liittyy joukko erilaisia riskejä, joista voidaan mainita
esimerkiksi ympäristön likaisuus, rikollisuus, vilkas liikenne, sekä ne erilaiset riskiaktivi-
teetit (esimerkiksi yöelämä), joita pienemmistä paikoista ei löydy, mutta jotka muodostavat
osan suurkaupunkien houkutuksesta. Näiden riskien vastapainona suuret kaupungit tarjo-
avat monenlaisia korkeatasoisia houkutuksia.

Osaraportti II palaa tuoteketjukysymyksiin yksityiskohtaisesti.

4.3 Kuluttajien myönteiset reaktiot laitoksiin normaalitilanteissa

Kirjallisuudesta ei löydy systemaattista tutkimusta siitä, miten teollisuuslaitokset vaikuttai-
sivat kuluttajien käyttäytymiseen niin, että sijoituspaikkakunnan talous hyötyisi näistä
kuluttajien reaktioista. Joitakin hajahuomioita kuitenkin voidaan tehdä. Paikallisen talou-
den kannalta merkittävin myönteinen vaikutus kuluttajiin liittyy matkailuun. Esimerkiksi
Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalat ovat merkittäviä turistikohteita (itse asiassa nämä
laitokset ovat kummankin paikkakunnan tärkeimmät turistikohteet). Niinpä esimerkiksi
Loviisan Hästholmenin ydinvoimalassa on käynyt vuosittain vähintään 10 000 kävijää
(Ollikainen ja Rimpiläinen 1997c: 27). Olkiluodon ydinvoimalassa on käynyt vuosittain
noin 15 000 vierasta (Äberg ja Viinikainen 1998: 17). Tulos näyttää pätevän laajemminkin
erityisesti alueilla, joilla laitosten kanssa ei ole muita kilpailevia turistihoukuttimia.
Sellafieldin ydinjätteen jälleenkäsittelylaitos on luoteisen Englannin merkittävimpien
matkailukohteiden joukossa:

"Esimerkiksi ydinjätteiden jälleenkäsittelylaitoksesta ja sen vierailukeskuksesta
Sellafieldissä, Englannissa, on tullut suosittu matkailukohde, jossa on käynyt noin
150 000 vierailijaa vuosittain. Vierailukeskus on kävijämäärältään Cumbrian
viiden suosituimman käyntikohteen joukossa (Barbour 1994)." (Äberg ja Viini-
kainen 1998: 34-35).

Myös loppusijoituslaitos saattaa muodostua vierailukohteeksi samalla tavalla kuin Sella-
fieldin laitos tai Loviisan ja Eurajoen laitokset.

Epäsuoremmista sijoituspaikkakunnan kannalta myönteisistä kuluttajien reaktioista voi-
daan esittää vain arveluja. Korkean teknologian imagosta voi olla suoranaista etua:
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kuluttajat ja yritykset saattavat ajatella, että paikkakunnalla on muutakin merkittävää
teknologian ja tieteen osaamista. Mikäli tätä leimaa voidaan käyttää hyväksi paikkakunnan
markkinoinnissa, laitos voi hyödyttää paikkakuntaa monipuolisemmin kuin vain suorien
taloudellisten vaikutustensa kautta (vrt. luku 9). Ellei muuta, paikkakunta voi rakentaa
itselleen selvästi muista kunnista erottuvan identiteetin. Esimerkiksi Eurajoki mainostaa
itseään "Suomen sähköisimpänä kuntana". Tällainen leima saattaa erottaa kunnan tehok-
kaasti muista yli 400 Suomen kunnasta. Systemaattista tutkimusta tällaisista vaikutuksista
ei kuitenkaan ole olemassa, joten on viisainta pitäytyä ajatukseen, että laitosten tärkeimmät
paikkakunnalle tuomat taloudelliset hyödyt ovat paikallisia (vrt. luku 9). Kuluttajien
reaktioista tärkeimmät liittyvät juuri matkailuun.



5 LAITOSTEN MAHDOLLISET NEGATIIVISET VAIKUTUKSET
KULUTTAJIIN NORMAALITILANTEISSA

Normaalitilanteissa suurilla teollisuuslaitoksilla ei siten ilmeisesti ole suuria vaikutuksia
kuluttajien käyttäytymiseen. Tähän malliin voidaan kirjallisuuden perusteella esittää kaksi
mahdollista poikkeusta:

1) Paikallisella leimalla myytävät tuotteet;
2) Puhtaalla leimalla myytävät tuotteet.

Käymme seuraavissa alaluvuissa läpi näitä kahta ryhmää käsittelevää tutkimusta. Tätä
ennen tarvitaan kuitenkin ymmärrys siitä mekanismista, jonka seurauksena jokin paikka-
kunta voi leimautua kielteisesti kuluttajien mielessä: kuluttajat voivat alkaa vältellä
paikkakunnalta tulevia tuotteita tai paikkakunnan palveluita vain jos paikkakunta leimau-
tuu kielteisesti kuluttajien mielessä. Tällaista leimautumista kutsutaan kirjallisuudessa
"polttomerkiksi" eli stigmatisoitumiseksi.

5.1 "Polttomerkkivaikutus" - paikkakunnan stigmatisoituminen

Amerikkalaisessa teollisuuslaitosten loppusijoitusta ja ongelmajätteitä koskeneessa tutki-
muksessa on koottu termin "polttomerkki" (eli stigma) alle loppusijoituslaitosten tai
ongelmajätteitä tuhoavien laitosten epäsuorat vaikutukset paikkakuntiin. Sanakirjamerki-
tyksessään "stigma" tarkoittaa sellaisia ruumiillisia merkkejä, jotka on suunniteltu osoitta-
maan, että merkin kantaja on jotenkin moraalisesti saastunut. Nämä merkit poltettiin
kantajan ruumiiseen, mistä suomennos "polttomerkki". Nykyisin termillä viitataan myös
näihin saastuneisiin ominaisuuksiin ilman selvää ruumiillista merkkiä.

Amerikkalaisessa keskustelussa on osin asennetutkimuksen perustalta tavattu väittää, että
loppusijoitus-ja ongelmajätelaitokset stigmatisoivat eli leimaavat kielteisesti sijoituspaik-
kakuntansa, ja että kuluttajat karttavat tällaisen stigman ansiosta paikkakuntaa. Paikkakun-
nan leimautumista ja sen vaikutuksia sen talouteen käsittelevässä keskeisessä artikkelissa
(Slovic, Layman ym. 1991) paikkakunnan leimautuminen on esitetty seuraavasti. Kaikista
teollisuudenaloista nimenomaan ydinteknologia leimaa mielikuvia hyvin poikkeukselli-
sella tavalla. Nämä mielikuvat ovat vahvoja, intensiivisiä, niihin liittyy joukko syvimpiä
pelkoja, joita ihmisillä ylipäänsä on teknologian suhteen. Nämä mielikuvat korreloivat
Slovicin ym. mukaan kuluttajien valintojen (preferenssien) kanssa - esimerkiksi matkustus-
kohteeksi valitaan sellainen kohde, johon liitetään positiivisia mielikuvia. Jos paikkakun-
taan liitetään "ydinpaikkakunnan" leima, heikkenee paikkakunnan houkuttelevuus ja
kuluttajat saattavat suunnata vaihtoehtoisille paikkakunnille.

Slovic on kollegoineen esittänyt myös mekanismin, jonka seurauksena tällaisten kielteisten
mielikuvien vaikutus voi alkaa leimata alueita laajemmin kuin pelkästään mielikuvien
tasolla. Tämä "riskin sosiaalisen laajentumisen malli" voidaan kuvata seuraavasti:

Jokin tapahtuma, esimerkiksi laitoksen rakentaminen tai onnettomuus toiminnassa olevalla
laitoksella, voi tämän mallin mukaan levitä muihinkin tuotteisiin, teollisuudenaloille ja
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myös muihin alueisiin. Mallin mukaan jotain tapahtumaa (esimerkiksi pieni päästö) seuraa
joukko erilaisia ryhmiä, jotka toimivat eräänlaisena "stereovahvistimena" ilmiölle. Tällai-
sia ryhmiä ovat esimerkiksi tutkijat, riskinhallintaan erikoistuneet laitokset (esim. Säteily-
turvakeskus), viestimet ja aktivistit. Nämä ryhmät seuraavat laitoksen tapahtumia ja
saattavat lukea sen toiminnan poikkeamat ikäänkuin oireina isommista ongelmista. Nämä
ryhmät myös tulkitsevat tiedon arvojensa kautta ja muokkaavat sen pohjalta toimenpide-
suosituksia (Kasperson 1988: 181). Jos tämä keskustelu aiheuttaa puolestaan vaikeuksia
kohteena olevalle laitokselle, voidaan nämäkin vaikeudet tulkita johtuviksi tästä laitokses-
ta. Tällaista tilannetta Kasperson ym. kutsuvat "toissijaisiksi vaikutuksiksi" (Kasperson
ym. 1988: 182). Koska useimmat kuluttajat eivät koe riskejä itse, voi tällaisella riskin
laajenemisprosessilla olla huomattavia vaikutuksia talouteen.

f Muut teknobgiat ^
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Kuva 3. Riskien sosiaalisen leviämisen malli. Lähde: Kasperson ym. (1988).

Näiden mielikuvatutkimusten ja -mallien pohjalta onkin esitetty, että mikäli noin sata
kilometriä Nevadan Las Vegasista sijaitsevaan Yucca Mountainiin rakennettaisiin ydinjät-
teiden loppusijoituspaikka, voisi se

"mahdollisesti aiheuttaa merkittäviä kielteisiä vaikutuksia osavaltion taloudelli-
seen perustaan, tuloihin, julkisiin palveluihin ja yhteisölliseen elämään. Tällaiset
vaikutukset voisivat ylittää selvästi ne odotetut hyödyt, joita projekti toisi työlli-
syyden ja tulojen myötä" (lainattu artikkelista Slovic ja Flynn 1991).

Nämä kielteiset vaikutukset muodostuisivat lyhyiden Las Vegasiin suunnattujen matkojen
sekä lomamatkojen ja kongressien vähenemisestä, vanhojen asukkaiden poismuutosta,
eläkeläisten muuton vähenemisestä (kuivan ja lämpimän ilmastonsa vuoksi Nevada on yksi
amerikkalaiseläkeläisten suosimista osavaltioista), mahdollisesti alueen maataloustuottei-
den myyntimahdollisuuksien vähenemisestä ja alueen heikentyneestä kyvystä houkutella
uusia yrityksiä.

Saman keskustelun yhteydessä Metz on kuitenkin esittänyt joukon huomautuksia tätä
tutkimusta vastaan. Tärkeimmät huomautukset voidaan kiteyttää havaintoon, että ihmiset
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käyttäytyvät todellisuudessa toisin kuin Slovicin ja hänen kollegojensa mielikuvakyselyis-
sä. Näiden tuloksia kritisoidessaan Metz huomauttaa historiallisen aineiston valossa, että
(1) ihmiset näyttävät asuvan ydinvoimaloiden läheisyydessä ilman suurempia huolia;
(2) edes onnettomuudet eivät lisää asukkaiden tai yritysten muuttoa pois ydinvoimala-
paikkakunnilta, onnettomuuden kielteiset vaikutukset markkinoihin tapaavat jäädä lyhyt-
aikaisiksi; (3) laitospaikkakuntien tuotteiden menekin heikentymisestä ei ole olemassa
pätevää tutkimustietoa (Metz 1994). Monenlaiset tekijät määräävät käyttäytymistä; mieli-
kuvat ovat vain yksi käyttäytymistä ohjaavista tekijöistä, joten niihin keskittyminen
merkitsee samalla, että mielikuvia kartoittaneiden tutkimusten tuloksiin täytyy suhtautua
varauksellisesti (Metz 1994: 768-769).

4a. Amerikkalaisturistien määrä

Toukok.Kesäk. Heinäk.Elok. Syysk. Lokak. Mar. Jouluk. Tammik.Helmik.Maalisk.Huhtik.

Aika

-95% alempi -Ennuste — X — 9 5 % ylempi -Todellinen

4b. Suomalaisturistien määrä
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Kuva 4. Amerikkalais-ja suomalaisturistien matkat Ruotsiin Tshernobylin onnettomuuden
jälkeen vuoteen 1989 asti (Hultkrantz ja Olsson 1997).
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Metziä vastaan taas on huomautettu, että useimmat ihmiset eivät voi esimerkiksi ydinvoi-
malaonnettomuuden jälkeen muuttaa paikkakunnalta pois (Erikson 1994), Muuttoa paik-
kakunnalle harkitsevat ihmiset voivat välttää paikkakuntaa laitoksen vuoksi. Paikkakunnan
talous voi näin kärsiä, vaikka historiallinen aineisto ei osoittaisi tällaisia kielteisiä vaiku-
tuksia. Lisäksi yksittäistapauksissa on osoitettu selvästi, että etenkin säteilyonnettomuuk-
sien jälkeiset paikalliset ja markkinareaktiot voivat olla hyvinkin rajuja (Petterson 1988).
Myös muunlaisten onnettomuuksien kustannukset voivat olla huomattavankin suuret
etenkin yrityksille (lentoyhtiöistä, ks. Chalk 1986,1987; terrorismin vaikutuksista matkai-
luun, ks. Enders, Sandier ja Pärise 1992; lääkkeiden virheistä, ks. Mitchell 1989; auto-ja
lääketeollisuudesta, ks. Jarrell ja Peltzman 1985). Tshernobylissa huhtikuussa 1986 sattu-
neen ydinvoimalaonnettomuuden seuraukset tuntuivat Euroopassa matkailussa, minkä
kuva 4 osoittaa havainnollisesti Ruotsin osalta. Kuvioissa on esitetty ennuste normaalille
suomalais-ja amerikkalaisturistien määrälle, todellinen määrä vuosina 1987-1989 sekä
luottamusvälit. Kuvio osoittaa, että Tshernobylin onnettomuus vähensi selvästi amerikka-
laisturistien Ruotsiin suuntautuvaa matkailua.

Tshernobylin onnettomuuden vaikutus amerikkalaisten Ruotsiin suuntautuvaan turismiin
kesti koko sen kolmen vuoden jakson, jota Hultkrantz ja Olsson tarkastelivat (Hultkrantz
ja Olsson 1997: 250-251). Ruotsin tuolloisista noin 50 mrd kruunun matkailumarkkinoista
Tshernobyl leikkasi pois noin 5 %, eli noin 2.5 mrd kruunua. Moni amerikkalainen jätti
Ruotsin väliin riippumatta siitä, olisiko hänen matkansa suuntautunut pahiten saastuneille
alueille (esimerkiksi eteläinen Österbotten) tai liki puhtaiksi jääneille alueille (esimerkiksi
Skäne). Ainakin näissä tapauksissa kuluttajat ja muut markkinoiden toimijat ovat muutta-
neet käyttäytymistään selkeästi saatuaan viestin onnettomuudesta. Vaikutukset ovat kui-
tenkin jääneet Tshernobylin katastrofaaliset mittasuhteet saanutta onnettomuutta lukuun-
ottamatta lyhytaikaisiksi kaikissa em. tapauksissa.

Seuraavassa erittelemme tarkemmin sitä, millaiset tuotteet voivat kärsiä niiden tuotanto-
paikkakuntaan liitetyistä kielteisistä mielikuvista.

5.2 Polttomerkkivaikutuksen kannalta riskialttiit tuoteryhmät

Empiirisessä tutkimuksessa (ks. Liebow, Branch ja Orians 1993) on osoitettu, että paikka-
kunnan stigmatisoitumisen näkyminen tuotteiden menekissä edellyttäisi olosuhteita, jotka
ovat perin harvinaisia. Kuluttajien reaktio edellyttäisi paitsi tietoa tuotteen riskeistä ja
romahdusta luottamuksessa tuotteen turvallisuuteen, myös tietoa tuotteen alkuperästä ja
kykyä erotella ostohetkellä tuotantopaikkakunnan tuotteet muista tuotteista. Nämä ovat
aiemman tuoteketjutarkastelun perusteella nykypäivän talouselämässä epätyypillisiä ehto-
ja, jotka täyttyvät ilmeisen harvoin useimpien tuotteiden osalta. Jotkut tuotteet voidaan
kuitenkin paikantaa tietylle paikkakunnalle suhteellisen helposti ja vähin kustannuksin.
Kirjallisuuden perusteella voidaan hahmottaa kolme polttomerkkivaikutukselle altista
tuoteryhmää, matkailupalvelut, paikkakunnan leimalla myytävät tavarat, sekä puhtaudella
myytävät tuotteet. Näille tuoteryhmille on yhteistä, että ne voidaan liittää tiettyyn paikka-
kuntaan suhteellisen vähällä vaivalla. Seuraavan tarkastelun yhteydessä on muistettava,
että luvussa 4 käsitellyn kulutustutkimuksen perusteella vain osa kuluttajista reagoi
riskeihin, vaikka olisikin niistä tietoinen.
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5.2.1 Matkailupalvelut

Ensimmäinen riskeille altis tuoteryhmä muodostuu matkailupalveluista, joissa alue on
välttämätön ostokriteeri - mennäänhän matkalle nimenomaan tietylle paikkakunnalle. Jos
jokin paikkakunta leimautuu riskialttiiksi, meno kyseiselle paikkakunnalle saattaa kulutta-
jan mielessä merkitä myös riskin ottamista. Riskiä kaihtava kuluttaja voi tällöin suunnata
matkansa muualle. Kuluttajien asenteet voivat ilmeisesti vaikuttaa tällaisiin päätöksiin.

Käykö näin todellisuudessa on kuitenkin epäselvää. Kirjallisuudesta löytyy ainakin kolme
erilaista argumenttia, joista kaksi viittaa siihen, että matkailijat eivät sittenkään pelkää
riskejä kovin paljoa. Ensiksi, kohteen muut piirteet vaikuttavat siihen, millaisen riskitason
matkailijat ovat valmiit hyväksymään. Maailman suosituimpia matkailukohteita ovat
suurkaupungit, joiden yksi houkutin on esimerkiksi yöelämä. Suurkaupunkiin matkaava
matkailija näyttää hyväksyvän hyvinkin korkean yöelämään liittyvän riskitason ilman, että
tämä vähentää olennaisesti matkailua. Näiden paikkakuntien houkuttelevuus ilmeisesti
ylittää niihin liittyvät riskit. Toiseksi, useiden paikkakuntien läheisyydessä on jonkinlaisia
teollisuuslaitoksia, ydinvoimaloita ja vaarallisia kemiallisia yhdisteitä sisältäviä kaato-
paikkoja ilman, että matkailijat näyttävät huolestuvan näistä. Ilmeisesti kyseessä on tieto:
useimmat matkailijat eivät tiedä näistä ympäristöriskeistä juuri siksi, että niitä löytyy
kaikkialta (ks. Metz 1994). Tässä ongelmajätelaitokset ja ydinteknologiset laitokset voivat
olla poikkeusasemassa. Niitä on harvemmassa kuin teollisuuslaitoksia, joten niiden huo-
mioarvo voi olla suurempi.

Joissakin onnettomuustilanteissa matkailu on vähentynyt väliaikaisesti hyvinkin voimak-
kaasti (Petterson 1988; Nelson 1981). Laitokset tavataan myös sijoittaa vähemmän veto-
voimaisille paikkakunnille. Laitosten mahdollista vaikutusta matkailuun onkin pidettävä
toistaiseksi ratkaisemattomana asiana.

5.2.2 Paikkakunnan tai alueen nimellä myytävät tuotteet

Näimme aiemmin, että kuluttajat eivät normaalitilanteissa pysty reagoimaan tuotteiden
riskeihin alueelliselta tai paikalliselta pohjalta. Alueellisesti tai paikallisesti markkinoitu-
jen ja paikantuvien tuotteiden osalta he pystyvät sen luonnollisesti tekemään. Joitakin
tuotteita myydään erilaisten alueellisten leimojen avulla. Nämä alueelliset leimat helpotta-
vat kuluttajan ostoprosessia ja tekevät mahdolliseksi jonkin riskin liittämisen tuotteeseen.
Alueellisia leimoja on useaa eri tyyppiä. Toisinaan tuotteeseen voidaan liittää kunnallinen
leima, toisinaan alueellinen leima, toisinaan yksinkertaisesti maaleima. Taulukkoon 2 on
koottu esimerkkejä alueellisista leimoista.

Elintarvikkeissa resepti ja valmistusmenetelmä sanelevat useimmiten sitä, kenen nimissä
tuote esiintyy. Monissa tuotteissa paikallisuus liittyy pikemminkin yhtiön alkuperäiseen
kotipaikkaan kuin itse tuotteeseen. Kotimaisista esimerkeistä käyvät Oolannin-tuotesarja,
jonka raaka-aineesta vain pieni osa tulee Ahvenanmaalta, ja Raision elintarviketuotanto,
jossa raaka-aineen hankinta-alue on koko maa ja tarpeen vaatiessa myös kotimaan ulkopuo-
liset markkinat. Joissakin tapauksissa alueellinen leima perustuu yrityksen historiaan eikä
paikanna tuotetta.
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Tutkimuspaikkakunnilla tuotteiden ja raaka-aineiden alkuperä on tärkeä kysymys lähinnä
niiden elintarvikkeiden osalta, jotka markkinoidaan paikkakunnallisella leimalla tietyn
tilan nimellä. Merkittävin tutkimuspaikkakuntien tuote, jota myydään maanlaajuisesti
"puhtaalla" leimalla on Kainuun meijerin maito, johon on liitettävissä Kainuuta koskeva
leima. Tuotemerkin laajeneminen Kainuun meijerin laajentaessa yhteistyötään eteläisten
meijerien kanssa [Haast., elintarviketeollisuus ry, 18.3.98] merkitsee Aitomaito-tuotemer-
kin irtautumista tästä alueellisesta leimasta, mutta maidon prosessoinut meijeri merkitään
tulevaisuudessakin tietysti kuluttajapakkauksiin. (Palaamme näihin tuotteisiin Osarapor-
tissa II, tuoteketjuselvityksessä.)

Lisäksi maakunta- tai maaleima voi olla merkittävä sellaisten tuotteiden osalta, joita
viedään Suomen ulkopuolelle. Siellä tuotteet voidaan väistämättä nähdä suomalaisina
tuotteina jopa vaikka niitä ei mainostettaisi laajemmin suomalaisuudella. Maaleimoja on
helppo käyttää niin markkinoinnissa kuin tuotteen leimaamisessa, sillä maita on vähän
verrattuna koko markkinoiden tuote-ja tuotemerkkivariaatioon. Lisäksi maihin on helppo
liittää muita stereotyyppejä. Tutkimusalueilta menee tuotantoa vientiin, mutta paikkakun-
tien kannalta merkittävää vientiä on lähinnä Kainuussa, josta viedään luonnonmarjoja
etupäässä ulkomaille nykyisin noin 90 miljoonalla markalla vuodessa [Haast., Jaakko
Parviainen, Kainuun elintarvikkeiden kehittämiskeskus, 21.1.98]. Muu tutkimusalueiden
tuotanto menee etupäässä kotimaahan, jossa kotimaisuus on pikemminkin etu kuin haitta.
Lähes kaikissa merkittävien kotimaisten elintarvikealan yritysten tuotteissa on nykyisin
joutsenmerkki, monissa lisäksi Puhtaasti kotimainen -merkki (lehti ja lippu, ks. http://
www.finfood.fi).

Taulukko 2. Alueelliset leimat tuotteissa

Mahdollisia alueellisia leimoja on ainakin seuraavasti:
1. Alueelliset leimat
La paikallisella leimalla myytävät tuotteet. Suomessa esimerkistä käy vaik-

kapa Lopen peruna tai kaupunkiloma Helsingissä.
I.b tuotteet, joiden raaka-aineiden hankinta-alue on merkitty kuluttajille

tuleviin lopputuotteisiin. Esimerkiksi Valion luomumaidossa, -kermassa
ja -piimässä on raaka-aineen tuottajaksi merkitty Juvan alueella toimiva
Juvan Luomu Oy.

I.c tuotteet, joiden valmistus voidaan yhdistää tiettyyn paikkakuntaan, vaik-
ka paikkakunta ei käy ilmi tuotteen nimestä. Esimerkiksi käy Ingmanin
Emmental, joka valmistetaan Juusto Kaira Oy :n meijerissä Kuusamossa,
mikä ilmoitetaan selvästi pakkauksessa. Tällaisilla tuotteilla ei ole varsi-
naista alueellista leimaa, mutta tuote voidaan yhdistää tiettyyn paikka-
kuntaan tuotemerkin perusteella.

I.d tuotteet, jotka ovat alueellisia. Esimerkiksi tällaisesta tuotteesta käy
"hämäläinen sahti" tai (Tampereen alueelle tavallisesti liittyvä) musta-
makkara.

2. Maan leimalla myytävät tuotteet. Etenkin ulkomaille suuntautuvassa markki-
noinnissa maaleima on usein tärkeämpi kuin paikallinen leima. Matkailun
markkinoinnissa käytetään aivan yleisesti maata leimana.
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Alueleimalla myytäviä tuotteita on Suomessa kuitenkin varsin vähän verrattuna esimerkik-
si Keski-Eurooppaan ja Länsi-Euroopan maihin. Suomalainen elintarviketeollisuus on
hyvin keskittynyttä. Tärkeimpien tuotteiden (esim. liha, maito, viljatuotteet, munat) mark-
kinoista noin 2/3 on kunkin tuotteen osalta kahden tai kolmen suurimman tuottajan hallussa.
Näiden tuottamat määrät ovat niin suuria, että raaka-aineen hankintaa ei pääsääntöisesti
voida keskittää millekään tietylle paikkakunnalle, vaan raaka-aineita on ostettava paljon
suuremmalta alueelta (tämän säännön poikkeuksiin pureudutaan Osaraportissa II).

5.2.3 Puhtaalla leimalla myytävät paikkakuntiin liitettävissä olevat tuotteet

Joillakin tuotteilla kilpailuvaltti on puhtaus, jonka puolesta argumentoidaan mm. paikka-
kunnalla. Jos tuotetta myydään esimerkiksi "puhtaudella", tulkitaan mikä tahansa tämän
tiedon kanssa ristiriitainen informaatio helposti huijaamiseksi. Yritys, joka huijaa joutuu
maksamaan maineensa menetyksestä helposti huomattaviakin summia (Klein ja Leffler
1981). Jos ostajat edellyttävät tuotteelta erityistä puhtautta, reagoivat he tuotteiden oletet-
tuihin epäpuhtauksiin herkemmin kuin epäpuhtauksiin tuotteissa, joita ei markkinoida
puhtaudella. Tämä argumentti ulottuu niin tavaroihin kuin palveluihin. Erityisesti luon-
nonmukaisesti viljellyt elintarvikkeet ovat tässä suhteessa mahdollisesti kärsivä ryhmä.
Palveluiden puolella tärkeä mahdollisesti vahingoittuva tuote on erämaa-ja maaseutumat-
kailu, jonka kilpailuvaltti on puhtaus ja mahdollisuus nauttia luonnosta. Jos puhdasta
luontoa käytetään matkailijoiden houkuttimena ja matkailumarkkinoinnin argumenttina,
on mikä tahansa teollisuuslaitos suurempi riski kuin tilanteessa, jossa alueen markkinointi
ei hyödynnä tällaista perustelua. Argumentti ulottuu myös maahan ja kiinteistöistä etenkin
loma-asuntoihin ja niiden tontteihin. Näiden tuotteiden tuottajille mahdolliset haitat voivat
olla merkittäviä.

Nämä mahdolliset imagoon liittyvät markkinointihaitat keskittyvät tutkimuspaikkakunnis-
ta selvimmin Kuhmoon, jolla on erittäin hyvä luontoimago (Vuoristo 1992: 68). Kuhmon
imago luonnonläheisenä paikkakuntana kilpailee esimerkiksi tasapäisesti Kuusamon ja
Inarin kaltaisten erämaakuntien kanssa. Lisäksi Kainuun kehitysstrategia perustuu pitkälti
kestävään kehitykseen ja puhtaaseen luontoon (Kainuun liitto 1994; Lämsä 1997). Loma-
asuntojen osalta myös Uudenmaan rannikon Loviisa ja Järvi-Suomen Äänekoski voivat
kärsiä; edellisen osalta on kuitenkin muistettava alueella jo oleva ydinvoimala, jonka
vuoksi hinnat eivät luultavasti laske yhtä paljon kuin ydinvoiman suhteen neitseellisellä
paikkakunnalla. Sama argumentti pätee myös Eurajokeen.

Tutkimuspaikkakuntien ja -alueiden luonnonmukaisesti kasvatettujen elintarvikkeiden
tuotanto on ainakin vielä varsin rajattua. Luomutuottajia on vähän ja heidän painoarvonsa
paikallisessa elinkeinoelämässä on yleensä pieni, joskin vaihteleva (Sari Forsman, MTTL,
suullinen tieto 16.3.98). Luomutiloja on Eurajoella nykyisin "vain muutama" (Ollikainen
ja Rimpiläinen 1997a: 23), Kuhmossa taas on nykyisin viisi luomutilaa, kaikkiaan 49
hehtaaria Kuhmon 4100 viljellystä hehtaarista (Ollikainen ja Rimpiläinen 1997b: 25).
Myös Loviisan alueella on luomutuotantoa vähän. Äänekosken alueelta löytyy puolestaan
seitsemän luomutilaa (Ollikainen ja Rimpiläinen 1997d: 22), jotka ovat vielä lähinnä
aloittamassa tuotantoa [Haastattelu, Äänekosken kaupunki, 16.1.98]. Muutamaa poikkeus-
ta lukuun ottamatta luomutuottajien markkinat ovat pitkälti paikallisia. Forsman (1997) on
todennut, että 70 % maatilayritysten tuotannosta myydään paikallisille ostajille.
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Luomutuotteita ei kuitenkaan osteta vain hinnan perusteella. Kuviota sotkevat alueelliset
ja sosiaaliset lojaliteetit ja paikallinen tieto tuotteiden ominaisuuksista. Myös tieto tuotteen
laadusta voi merkitä sitä, että tuotteita ollaan valmiit ostamaan, vaikka niihin voitaisiin
liittää paikallisia riskejä. Näistä huomautuksista huolimatta luomutuotteet ovat ilmeisesti
selvä riskiryhmä laitosten imagovaikutuksia ajatellen. Vaikka luomutuotanto on pientä, on
ilmeistä, että luomutuottajat joutuvat kantamaan suuremman osan mahdollisista haitoista
kuin paikkakuntien muu elinkeinoelämä. Kuluttajien ja luomutuotteiden osalta on kuiten-
kin pidettävä mielessä, että vaikka luomutuotteiden vakio-ostajat ovat ehkä niitä, jotka
muutenkin tutkivat tarkemmin, mitä syövät, luomutuotantoa valvovat luonnon puhtautta
erityisen tarkasti vaalivat yhdistykset (Suomessa Luonnonmukaisen viljelyn liitto ry). Jos
kuluttajat siis ostavat luomutuotteita, saattavat he luottaa siihen, että valvonta on tiukempaa
kuin normaaleissa elintarvikkeissa ja siten tuotteet ovat turvallisia. Asiasta ei ole tutkimus-
ta; epäsuorasti tällaista aineistoa tukee se brittiläinen tulos, että tuotteiden puhtautta
koskevissa kysymyksissä kansalaiset luottavat eniten ympäristö-ja kansalaisjärjestöihin -
onhan näiden käyttämä "testi" tuotteille lopulta kaikkein tiukin.

Lopuksi on muistettava, että käsitys paikkakuntien tai yritysten puhtaudesta vaihtelee eri
aikoina. Esimerkiksi vanhat teollisuuspaikkakunnat voivat puhdistua, mikä lisää niiden
elinkeinojen toimintamahdollisuuksia, joiden tuotteissa puhtaus on markkinavaltti. Päin-
vastainen prosessi saattaa altistaa joitakin tuottajia tässä kappaleessa kuvatulle riskille.

5.3 Yhteenveto kuluttajien reaktioista normaalitilanteissa

Kaikkiaan tähänastinen tarkastelu osoittaa, että teollisuuden vastaisista ympäristöasenteis-
taan huolimatta kuluttajat eivät normaalitilanteissa juurikaan muuta kulutuskäyttäytymis-
tään. Tilanteen taustalla on monia syitä. Ensiksi, vain harvat kuluttajat reagoivat tuotteiden
sisältämiin riskeihin normaalioloissa. Tällaisiin ryhmiin kuuluvat esimerkiksi eräät aller-
gikot ja radikaalit ympäristöaktivistit. Näiden osuus väestöstä on muutaman prosentin
luokkaa. Toiseksi, reaktion edellytyksenä on, että kuluttaja voi tietää, mistä tuote tulee ja
pystyy yhdistämään alueellisen riskin tuotteeseen. Tämä ehto pätee niin tavallisiin, lähinnä
hinnan perusteella kulutuspäätöksiään tekeviin kuluttajiin, kuin mainitsemiimme erikois-
ryhmiin. Nykyisillä suurtuotannon ja suuryritysten hallitsemilla markkinoilla suhteellisen
harva tuote täyttää tämän ehdon. Kauaskantoinen muutos kuluttajien käyttäytymisessä
edellyttäisi teollisuuden ja kaupan rakenteiden muuttumista sellaiseen suuntaan, että
kuluttajien olisi vaivatonta ja helppoa muuttaa kulutustottumuksiaan riskejä minimoivaan
suuntaan.

Lisäksi on muistettava riskeihin liittyvän käyttäytymisen yleisempi luonne. Kuten Yhdys-
valtain luoteisessa Washingtonin osavaltiossa toimivan ongelmajätelaitoksen vaikutuksia
alueen kaupunkiväestön kulutukseen tutkineet Liebow, Branch ja Orians toteavat:

"Normaalitilanteissa" [tutkimuksen] osallistujat sanoivat yleisesti, että heidän
ostokäyttäytymisensä ei muuttuisi. Toisin sanoen, useimmat osallistujat eivät
nykyisin ota huomioon sitä, onko heidän ostamansa ruoka peräisin alueelta, jonka
lähellä on ongelmajätteiden mahdollisesti saastuttama alue. He eivät myöskään
usko muuttavansa käyttäytymistään, jos ehdotettu laitos rakennettaisiin, jos se
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toimisi, kuten suunniteltu, ja jos sitä käytettäisiin turvallisesti." (Liebow, Branch
jaOrians 1993: 167).

"Normaalitilanne" tarkoittaa tässä sitaatissa tilannetta, jossa tutkittu ongelmajätelaitos ei
ole ollut otsikoissa onnettomuuksien, päästöjen tai muiden laiminlyöntien vuoksi. Laitos-
ten vaikutukset kuluttajiin ovat yleensä vähäisiä silloin, kun laitokset toimivat hyvin ja
pysyvät pois otsikoista. Laitosten toimiessa suunnitellusti kuluttajien luottamus tuotteisiin
ei pääse järkkymään. Kun jokin tuote paljastuu vaaralliseksi ja joutuu otsikoihin, voivat
kuluttajat reagoida paniikinomaisesti esimerkiksi johonkin tiettyyn elintarvikkeeseen (ks.
Gronow 1998). Tällaisten paniikkien aikana markkinat voivat kärsiä paljonkin ainakin
jonkin aikaa.
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6 POIKKEUKSELLISET OLOSUHTEET

Edellä kuvatut argumentit eivät päde poikkeusolosuhteissa, jollaisia ovat esimerkiksi
vakavat onnettomuustilanteet, teollisuuden ja/tai kaupan piirissä tapahtuneet virheet,
joiden seurauksena kuluttajien luottamus tuotteeseen voi romahtaa, tuotteiden vetäminen
pois jonkin vian takia, tilanteetjoissa tutkijat havaitsevat tuotteessa jonkin uuden, aiemmin
tuntemattoman riskin, sekä tilanteet, joissa julkinen valta kehottaa rajoittamaan tuotteen
käyttöä (ks. Chalk 1987: 79). Kotimaisia esimerkkejä ovat esimerkiksi 1990-luvun alkuun
sijoittunut keskustelu sianmaksan liian korkeista a-vitamiinipitoisuuksista, ajoittaiset vi-
ranomaisten varoitukset Itämeren petokalojen myrkkyjäämistä, keskustelu margariinin
valmistusmenetelmistä 1960-luvulla, sekä kesältä 1997 ehec-bakteerin rantautuminen
Suomeen.

Poikkeustilanteet vaihtelevat vakavuudeltaan paljon. Ne voidaan jakaa kahtia seuraavalla
tavalla, kunhan pidetään mielessä, että kyseessä on jatkumo, ei kaksinapainen luokitus:

1) Lievät poikkeustilanteet;
2) Katastrofit.

Lievät poikkeustilanteet muodostuvat päästöistä, tuotevaurioista, viallisten osien aiheutta-
mista hankaluuksista ja tuotantoprosessin virheistä. Tällaisia poikkeustilanteita esiintyy
tavan takaa. Vaikka niistä aiheutuu vaivaa kuluttajille ja tappioita tuottajille, eivät markki-
nat reagoi niihin yleensä kovinkaan voimakkaasti. Pääsääntöisesti näissä tilanteissa reagoi-
vat vain ne kuluttajat, joita haitta koskee. Katastrofitilanteissa kuluttajien normaali
luottamus tuotteiden turvallisuuteen voi romahtaa, tietty tuoteryhmä voi leimautua, ja
kuluttajat voivat riskejä kaihtaakseen välttää sen ostamista. Kun jokin tuote leimautuu
normaalitilanteessa, leimautuu yleensä yhtiö tai sen yksi tuote (ks. Jarrell ja Peltzman 1985;
Mitchell 1989), harvemmin jokin paikkakunta tai alue (poikkeuksena on todettava maalei-
ma: esimerkiksi hullun lehmän taudin [BSE] yhteydessä leimautui nimenomaan brittiliha).
Mikäli tuotteella on alueellinen leima, voi alueen tuotteiden kysyntä vähentyä. Vaikka
tuotteella ei olisikaan alueellista leimaa, voivat kuluttajat tällaisessa kriisitilanteessa
kysellä tuotteen alkuperää ja kokea alkuperän selvittämiseen tarvittavan ajan uhraamisen
oikeutetuksi. Onnettomuustilanteissa voivat myös lähteä liikkeelle monenlaiset huhut,
joilla kuluttajat voivat korvata puuttuvaksi kokemansa tiedon. Pahimmillaan onnettomuuk-
sia seuraa hysteriaksi kuvattu reaktio (Schwartz, White ja Hughes 1985), joka voi aiheuttaa
satojen miljoonien markkojen vahingot. Jotkut suuryritykset ovat käyttäneet jopa kymme-
niä miljoonia markkoja huhujen torjuntaan (Koenig 1985: 73-104; Kapferer 1988: 189-
194). Uhka markkinoiden menetyksestä koetaan suureksi; ainakin uhkan torjumisesta
ollaan valmiit maksamaan suuriakin summia. Tällaisissa tilanteissa vaikutus leviää helposti
myös puhtaiden paikkakuntien tuotteisiin; kuluttajat voivat varoa myös koko alueen
tuotantoa, mikä muodostaa alueellisen riskin. Tällaista tilannetta voi pyrkiä ymmärtämään
kuvassa 3 esitetyn riskin sosiaalisen laajenemisen kaltaisella mallilla.

6.1 Lievät poikkeustilanteet: vähäiset päästöt ja onnettomuudet

Suurin osa teollisuuden onnettomuuksista ja päästöistä on mittasuhteiltaan vähäisiä ja
välittömässä kontrollissa. Kuluttajien reaktioista tällaisiin uutisiin ei ole olemassa tutki-
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musta. Uutisoinnin luonteesta johtuen on kuitenkin ilmeistä, että kuluttajien reaktiot
tällaisiin poikkeustilanteisiin eivät muodostu merkittäviksi. Useat näistä tilanteista jäävät
uutiskynnyksen alle. Jopa silloin kun julkisuuskynnys ylittyy, uutisointiin liitetään taval-
lisesti tieto, että vaaratilanne on ohi tai vähintäänkin hallinnassa. Kuluttajilla on lisäksi
rutiineja tällaisten tilanteiden varalta; näistä rutiineista voidaan mainita esimerkiksi salmo-
nellan ehkäisemiseksi noudatettu keittiöhygienia.

Esimerkiksi veristä ripulia aiheuttavan ehec-bakteerin leviäminen Suomeen kesällä 1997
ei vähentänyt lihan myyntiä kuin paikallisesti [Haast., Eeva Hannukainen, Elintarviketeol-
lisuus ry 19.3.98]. Epidemian aikana niin teollisuuden kuin viranomaisten tiedotus toimi
nopeasti. Julkisuuteen levisi nopeasti tieto, että erityisesti jauhelihan ostajien pitää kuu-
mentaa liha kunnolla ennen lihan käyttöä. Lisäksi viranomaiset toimivat nopeasti teurasta-
mojen suhteen, hygieniaa tarkistettiin tautiuhan torjumiseksi [Elintarviketeollisuus ry,
haast. 19.3.98].

6.2 Katastrofit

Joskus onnettomuudet paisuvat suuremmiksi ja ylittävät julkisuuskynnyksen. Tällöin
voidaan puhua katastrofeista, jotka ovat lukumäärältään tavanomaisia onnettomuuksia
harvempia, mutta vaikutukseltaan suurempia. Poikkeustilanne voi saavuttaa katastrofin
mittasuhteet kahdella tavalla. Tshernobylin onnettomuuden kaltaiset katastrofit koskevat
mitattavasti valtavaa ihmisjoukkoa. Joissakin olosuhteissa pienikin onnettomuus voi
paisua julkisuuden myötä katastrofaalisiin mittasuhteisiin; vaikka itse onnettomuus on
suppea ja koskee vain pientä ryhmää, voivat lukuisat ihmiset reagoida uutiseen voimak-
kaasti.

Kirjallisuudessa on runsaasti esimerkkejä onnettomuustilanteista ja niiden vaikutuksesta
markkinoihin. Ydinteknologian kannalta keskeinen esimerkki tulee Koillis-Brasilian Goi-
nian kaupungista (seuraamme artikkelia Petterson 1988). Syyskuun 13. päivä 1987 kaksi
paikallista miestä tunkeutui hylätylle klinikalle etsimään romumetallia, jota myydä. He
löysivät syövän hoidossa käytetyn sädehoitolaitteen, josta ottivat mukaansa sylinterin,
jonka hajottivat. Sylinterin sisältä löytyi platinakapseli, jonka sisältä löytyi noin 100 g
radioaktiivista materiaalia (cesium 137), jonka miehet veivät kaatopaikalle. Paikalliset
lapset löysivät kapselin sisältämän hohtavan materiaalin, jolla leikkivät. Muutaman päivän
kuluessa joukko aineen kanssa tekemisiin joutuneita ihmisiä sairastui. Huhtikuuhun 1988
mennessä oli löydetty 249 saastuneeksi epäiltyä ihmistä, joista neljä oli kuollut ja yhdeltä
oli amputoitu käsi. Myöhemmin leikattiin useita muita potilaita.

Onnettomuuden uhrien hoidon kustannukset olivat noin 75 000 Yhdysvaltain dollaria,
mutta epäsuorat taloudelliset vaikutukset huomattavan suuret. Onnettomuusalueen puhdis-
tuksen kustannuksiksi arvioitiin noin 7 miljoonaa dollaria, mihin ei ole sisällytetty hallin-
nollisia kustannuksia. Alueen maataloustuotteiden myynti romahti lähes 50 % muutaman
lähiviikon ajaksi, vaikka nämä tuotteet eivät olleet mitenkään saastuneet. Myös tekstiilien
ja vaatteiden myynti kärsi; esimerkiksi vaatteiden myynti romahti 40 % onnettomuuden
paljastumista seuranneiden viikkojen aikana. Hinnat pysyivät alhaalla 35-40 päivän ajan.
Näiksi tappioiksi laskettiin noin 7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Onnettomuutta seuran-
neiden kolmen kuukauden aikana myös asuntojen myynti ja hinnat kärsivät. Lisäksi
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vuokrat ja maan hinta laskivat. Onnettomuuspaikan naapuristossa hinnat romahtivat.
Hotellivaraukset Goinian alueella vähenivät noin 40 % kuuden viikon ajaksi, ja ainakin
neljä kongressia peruttiin. Vain se hotelli, johon puhdistusmiehistö ja lehdistö sijoittui,
hyötyi. Onnettomuuden epäsuorat taloudelliset vaikutukset olivat siten suuret suhteessa
onnettomuuden laatuun ja sairastuneiden määrään. Onnettomuudella oli myös joukko
poliittisia, juridisia ja sosiaalisia seurauksia, joista voidaan mainita esimerkiksi, että
paikalliset taksit kieltäytyivät kuljettamasta asukkaita onnettomuusnaapuristoon tai sieltä
pois, ja että yli 100 000 ihmistä kävi säteilykokeissa, viranomaisten rauhoittelusta huoli-
matta.

Palveluiden välttämisestä on raportoitu muitakin tapauksia. Näimme edellä, että ainakin
Goinian tapauksessa myös palvelut kärsivät. Lento-onnettomuuksien jälkeen kärsivät
lentoyhtiöiden lisäksi myös monenlaiset palvelut. Vaikutukset heijastuvat esimerkiksi
hotelleihin, matkanjärjestäjiin ja monenlaisiin paikallisten, turisteille suunnattujen palve-
luiden tuottajiin. Ydinvoiman vaikutusten kannalta tärkein yksittäinen tapaus Goinian
ohella liittyy Harrisburgin Three Mile Islandin onnettomuuteen vuonna 1979. Kun Harris-
burgissa sattui voimalaonnettomuus, siirsi Yhdysvaltain rautakauppayhdistys vuosikoko-
uksensa pois Harrisburgista. Tämä kokous mukaanlukien matkailun vähenemisestä aiheu-
tuneiksi alueellisiksi vahingoiksi arvioitiin noin viisi miljoonaa dollaria (Easterling 1997:
638).

Goinian tapaus osoittaa, että ainakin joissakin olosuhteissa myös tavaroiden markkinat
voivat kärsiä. Ruoan saastumisen suhteen dramaattisin esimerkki lienee hullun lehmän tauti
(BSE). Englannissa BSE romahdutti markkinat lähes tyystin muutamaksi viikoksi; esimer-
kiksi hampurilaisiin käytetyn huonon lihan markkinat romahtivat peräti 70 % (Palmer
1996:20). Englantilaistuottajien menetykset voidaan laskea miljardeissa punnissa (Palmer
1996). Italiassa markkinat romahtivat vastaavasti: naudanlihan kulutus putosi 50 %,
Saksassa 40 % ja Ranskassa 30 %. Suomessa BSE:n vaikutus oli sen sijaan perin vähäinen.
Elin-tarviketeollisuuden keskusliiton Eeva Hannukaisen [Haast. 19.3.98] mukaan "voi-
daan lähinnä pohtia sitä, olisiko kulutus noussut vielä nopeammin, jos BSE:tä ei olisi ollut".
EU oli juuri laskenut lihan hintaa, joten kulutus oli voimakkaassa nousussa tuohon aikaan.
BSE.n mahdollinen kysyntää laskenut vaikutus hukkui tähän vaikutukseen.

Katastrofaalisiin mittasuhteisiin kasvaneiden onnettomuuksien jälkeen joukkoviestimet ja
kansalaisten omat keskinäiset tiedonvälityskanavat täyttävät mielet ja voivat saada aikaan
kuluttajien käyttäytymisen muutoksen. Onnettomuuksien vaikutukset voivatkin perustua
pelkästään kuviteltuihin riskeihin. Goinian tapauksessa kymmenet tuhannet ihmiset muut-
tivat käyttäytymistään, vaikka itse onnettomuus kosketti vain muutamaa kymmentä ihmis-
tä. Goiniassa kärsi paitsi onnettomuusalue ja sen välitön naapurusto, myös laajempi
ympäristö. Onnettomuuden aluetta leimaava vaikutus levisi geopoliittisia rajoja pitkin, ei
etäisyyden perusteella: Goinian kaupungissa pelättiin naapuristoa, jossa onnettomuus
tapahtui, maakunnassa onnettomuuskaupunkia, muualla Brasiliassa koko maakuntaa
(Petterson 1988).

Onnettomuudet aloittavat toisaalta myös tiedotussodan huhunmuodostusta vastaan. Tämän
tiedotussodan osapuolina ovat viranomaiset ja teollisuus, sekä joskus tiedeyhteisö ja
ympäristö-, kansalais- ja kuluttajajärjestöt. Tieto tuotteiden riskeistä saadaan erilaisia
väyliä pitkin (Frewer et ai. 1995:214). Ruoan riskien suhteen luotetuin tiedonhankintaväylä
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on laatulehdistö ja sähköinen viestintä sekä erilaiset kuluttaja- ja ympäristöjärjestöt;
vähemmän luotettuja tiedonlähteitä ovat viranomaiset ja teollisuus. Vähiten luotetaan
iltapäivälehdistöön. Britanniassa teollisuuteen luotetaan enemmän kuin viranomaisiin,
koska kuluttajat ajattelevat, että teollisuudella ei ole varaa valehdella (Frewer et ai. 1995:
214). Suomessa luotetaan yleensä selvästi enemmän viranomaisiin (esim. Järvelä 1998).

Poikkeustilanteiden keskeinen vaikutus kuluttajien toimintaan on, että tällaisen tilanteen
jälkeen riskit ovat enemmän pinnalla kuluttajien harkinnassa. Nämä tilanteet voivat johtaa
siihen, että kuluttajat alkavat miettiä tuotteisiin liittyviä riskejä ja pohtia, pitäisikö heidän
muuttaa käyttäytymistään niin, että riskit minimoituisivat. Suureksi havaittu riski voi tehdä
mielekkääksi ajan käyttämisen tuotteiden ominaisuuksien selvittämiseen ja vaihtoehtois-
ten tuotteiden etsimiseen. Kuluttajat saattavat tällaisessa tilanteessa saada syyn tutkia myös
tuotteiden alueellista sidonnaisuutta. Tällaisessa ilmapiirissä riski, että jonkin tuotteen
tuotantopaikkakunta kärsii on ilmeinen. Yleensä poikkeustilanteiden aiheuttama muutos
kuluttajien käyttäytymisessä on väliaikainen. Tietyissä tilanteissa vaikutus voi jäädä
pysyvämmäksi. Näitä olosuhteita käsitellään luvussa 7.2.
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7 POIKKEUSOLOSUHTEISSA TAPAHTUVIEN MARKKINAHÄIRIÖIDEN
PYSYVYYS

Laitosten sijoittumisesta aiheutuvat riskit ovat luonnollisesti suuria, jos sellaisen sijoittu-
misesta aiheutuvat haittavaikutukset jäävät pysyviksi. Jos haitat jäävät väliaikaisiksi, on
laitoksista koituva riski luonnollisesti paljon pienempi. Kysymys vaikutusten kestosta
ansaitseekin oman tarkastelunsa. Erottelemme taas normaalit tilanteet ja poikkeukselliset
tilanteet.

7.1 Lyhytaikaiset markkinahäiriöt

Jos laitoksen tulo paikkakunnalle vaikuttaa paikkakunnan talouteen kuluttajien reaktion
kautta, jäävätkö vaikutukset pysyviksi? - Kirjallisuus tästä aiheesta on sekalaista. Äärita-
pauksessa markkinat saattavat jopa tyystin romahtaa, jolloin tuotteiden arvo luonnollisesti
romahtaa nollaan. Markkinat tapaavat kuitenkin yleensä käynnistyä muutaman viikon tai
kuukauden päästä uudelleen.

Vaikutukset ovat taaskin usean suuntaisia ja monenlaiset tekijät selittävät niitä. Hyvästä
esimerkistä käy jälleen englantilaisten kuluttajien reaktio hullun lehmän tautiin (BSE). Kun
Britannian hallitus myönsi maaliskuun 20 päivänä 1996, että BSE saattaa siirtyä ihmisiin,
joissa se aiheuttaa kuolemaan johtavaa Creutzfeldt-Jacobin tautia (CJD), brittikuluttajat
vähensivät naudanlihan (ml. vasikan- ja häränliha) kulutusta noin 40 % verran jo parin
päivän kuluessa. Britannian lihamarkkinat siis romahtivat kutakuinkin täydellisesti. Muu-
taman päivän päästä eri Euroopan maat julistivat brittiläisen lihan tuontikieltoon, ja
Euroopan Yhteisö julisti brittilihan maailmanlaajuiseen vientikieltoon 27.3.1996, eli vain
viikon päästä tapahtuneesta. Brittilihan ulkomaanmarkkinoiden, joiden arvo ennen onnet-
tomuutta oli noin 520 miljoonaa puntaa, romahdus oli siten kutakuinkin täydellinen.
Markkinahäiriöjäi kuitenkin väliaikaiseksi: jo heinäkuuhun mennessä naudanlihan kulutus
oli noussut Brittein saarilla noin 90 % tasolle edellisvuoden kulutuksesta. Tulos on
ällistyttävä, kun ottaa huomioon BSE:n luonteen. Tauti on tappava, itämisaika jopa
kymmeniä vuosia, testiä taudin toteamiseen ei ole ennen eläinten tai ihmisten sairastumista,
ja taudinaiheuttajaa ei voi hävittää edes huolellisella kypsentämisellä. Lisäksi ei tiedetä,
miksi joku saa taudin, kun taas joku muu ei siihen sairastu.

Miksi kuluttajien luottamus palautui lähes entiselleen niin pian? Vastaus piilee markkina-
osapuolten ja julkisen vallan toimissa. Kaupat alensivat lihan hintaa elvyttääkseen kysyn-
tää, mikä elvytti lihan myyntiä pian pahimman shokin hälvettyä (Palmer 1996:20). Julkisen
vallan toimet - esimerkiksi pakkoteurastukset, uudet laatulihamerkinnät ja riskialttiiden
ruhon osien poistaminen ruokaketjusta - palauttivat osaltaan luottamusta lihaan. Edelleen
kansallinen markkinointikampanja laatulihan puolesta elvytti jauhelihan markkinoita jo
kesällä 1996, vaikka BSE-kriisin aloittaneesta uutisesta oli vasta kolmisen kuukautta
(Palmer 1996: 22-23). Tiedeyhteisön ristiriitaiset näkemykset toisaalta aiheuttivat uusia
shokkeja, joita tapahtui esimerkiksi silloin, kun saatiin uutta tietoa lampaiden ja vasikoiden
tartunnoista.

Kun myös muissa onnettomuustapauksissa on yleensä osoittautunut, että markkinat palau-
tuvat melko pian, voidaan yleistää, että markkinahäiriöt tapaavat jäädä väliaikaisiksi.
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Aiemmin kuvattu Goinian kaupungin cesium-onnettomuus kertoo tästä hyvin: markkina-
häiriöt jäivät Goiniassakin lyhytaikaisiksi, vaikka olivatkin alunperin perin dramaattisia.
Myös Harrisburgin ydinvoima-onnettomuutta seurannut paikallisten asuntomarkkinoiden
heikkeneminen kesti vain kuutisen viikkoa, minkä jälkeen ne palautuivat entiselleen
(Nelson 1981). Samaten suuret lento-onnettomuudet, terroristien iskut ja tuotteiden vetä-
minen takaisin markkinoilta ovat hävittäneet markkinat normaalisti vain muutamaksi
viikoksi (esim. Chalk 1986, 1987; Enders, Sandier ja Pärise 1992).

Aineisto osoittaa, että markkinaromahdukset eivät yleensä ole pitkäaikaisia edes katastro-
faalisissa tapauksissa. Syyt näyttävät piilevän useissa asioissa, joista keskeiset liittyvät
hintojen käyttäytymiseen, viranomaisten reaktioihin, kuluttajien riskiarvioiden luontee-
seen ja kuluttajien mahdollisuuksiin muuttaa ostokäyttäytymistään (ks. Kamppinen ym.
1995: 160-165).

1) Ensiksi on muistettava, että katastrofin jälkeinen tilanne kehittyy monenlaisten
osapuolten toiminnan tuloksena. Kun markkinat romahtavat, syntyy ensiksi
korvaavia markkinoita. Esimerkiksi BSE nosti sianlihan ja broilerien suosiota.
Harva on riippuvainen yhdestä tuotteesta; tuotantoelämä on varsin sitkeä ja
muuntautumiskykyinen. Kun kysyntä laskee, kauppa ja teollisuus tekevät
kaikkensa tappioiden minimoimiseksi: hintoja lasketaan, erilaisia laatumerkin-
töjä kehitetään, mainoskampanjoita markkinoiden luottamuksen palauttami-
seksi järjestetään. Nämä toimet palauttavat osan markkinoista nopeasti. Joissa-
kin tilanteissa voi myös syntyä odotuksia hintojen noususta: riskejä etsivät
sijoittajat ja tuottajat voivat haistaa markkinoiden hetkellisen heikkouden, ja
yrittää hyötyä tästä, mikä osaltaan pitää yllä teollisuuden ja kaupan varallisuutta
ja ehkäisee konkursseja;

2) Toiseksi julkinen valta voi pyrkiä palauttamaan kuluttajien luottamuksen
erilaisten tiedotuskampanjoiden avulla. Edelleen julkinen valta tukee tuottajia,
kauppaa ja teollisuutta, ja näin osaltaan auttaa näitä toimijoita pahimman
markkinashokin yli;

3) Kolmanneksi on muistettava julkisuuden luonne. Riskiuutisointi perustuu
useimmiten viranomaisten tietoihin. Heillä on viime kädessä vastuu ja tutki-
musresurssit sekä ainakin muodollisesti teollisuudesta tai muista etupiireistä
riippumaton asema. Alun skandaaliuutisointia lukuunottamatta julkisuus tuo
tietoon spesifisti, mitä tuotteita, tuote-eriä, minkä yrityksen tuotteita, milloin
pakattuja ja valmistettuja pitää välttää - so. miten haitallisen tuotteen voi
tunnistaa ja miten riskistä voi päästä eroon. Alkuvaiheen sekaisen, jäsentymät-
tömän ja liioittelevan tietovirran jälkeen julkisuuden kautta tuleva tieto täsmen-
tyy ja monipuolistuu nopeasti. Tällöin myös kuluttajien riskihavainto asettuu
toisiin puitteisiin kuin alussa ja alkaa saada moniulotteisempia muotoja;

4) Neljänneksi on huomattava kuluttajien omien riskiarvioiden luonne. Kulutta-
jien mielessä riskit eivät edes onnettomuuksien jälkeen ole aina valtavan suuret,
vaan onnettomuutta edeltävä normaaliaikojen ajattelumalli säilyy, vaikkakin
kenties hieman muuntuneena. Esimerkiksi lento-onnettomuudet ovat katastro-
faalisia tapahtumia usein satoine uhreineen. Silti kuluttajat voivat hyvin ajatel-
la, että lentäminen on turvallista esimerkiksi autoiluun verrattuna. Kuluttajat
havaitsevat riskin lisäksi myös sen väistymisen. Riskiviestintä etenee toisaalta
kohti täsmentyneempää tietoa. Onnettomuuden jälkeinen huhumylly väistyy
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nopeasti, kun tiedottamiseen tulee uutta tietoa. Kuluttajien tapa ajatella riskiä
muuntuu pian;

5) Viidenneksi pitää muistaa, että kaikki kuluttajat eivät voi reagoida riskeihin
niitä minimoidakseen (ks. Nelson 1981; Erikson 1994). Erityisesti paikallisten
ihmisten täytyy elää riskien kanssa, joten paikalliset markkinat voivat palautua
nopeastikin onnettomuuksien jälkeen.

Markkinahäiriöt jäävät siis yleensä lyhytaikaisiksi. Nämä voivat olla toki huomattavan
suuria. Markkinahäiriöistä aiheutuu myös muunlaisia kustannuksia. Esimerkiksi Harris-
burgin ydinvoimala-onnettomuuden jälkeinen kahden viikon paniikki aiheutti 1,3 miljoo-
nan dollarin (US) evakuointikustannukset. Asuntojen hintojen laskun yhteenlaskettu
summa voi olla hyvinkin suuri, jos vaikutusalue on suuri. Varallisuuden menetykset voivat
suurten onnettomuuksien myötä nousta satoihin miljooniin markkoihin. Mitään suoravii-
vaisia kulkuja ei kuluttajien käyttäytymisessä voida osoittaa edes suurten onnettomuuksien
jälkeen. Kuluttajien reaktio perustuu lukuisiin asioihin, joihin vaikuttavat monet eri
markkinatoimijat, kukin omista pyrkimyksistään ja tilanteestaan käsin.

Tähän tulokseen tarvitaan kuitenkin kaksi tarkennusta, joista ensimmäinen koskee tilantei-
ta, jossa vaikutukset jäävät pysyviksi ja toinen koskee sesonkiluonteisiin tuotteisiin liittyviä
riskejä.

7.2 Mahdolliset pysyvät vaikutukset

Joissakin olosuhteissa haitat jäävät ilmeisesti pysyviksi. Esimerkiksi Tshernobylin onnet-
tomuuden jälkeen amerikkalaisturistien matkailu Ruotsiin pysyi aiempaa alemmalla tasolla
ainakin kolmen vuoden ajan. Vaikka englantilaisen naudanlihan markkinat palautuivat
BSE:n jälkeen melko nopeasti lähes entiselleen, eivät markkinat palautuneet täysin.
Tilanteeseen voi olla monenlaisia selityksiä. Joko ainakin osa kuluttajista muuttaa käyttäy-
tymistään pysyvästi, tai sitten monet kuluttajat muuttavat käyttäytymistään aika ajoin
(esimerkiksi jättävät naudanlihan väliin kanan hyväksi). Jotkut kuluttajat voivat muuttaa
laadullisia tottumuksiaan, esimerkiksi siirtyä parempiin naudanlihan paloihin ja jättää
halvan jauhelihan väliin. Tilastoista voi siten lukea joitakin viitteitä siitä, että kuluttajien
käyttäytymisen muutokset jäävät ainakin joissakin tilanteissa pysyviksi.

Kirjallisuus tarjoaa näille pysyville käyttäytymisen muutoksille useita selityksiä. Riski-
havaintotutkimuksessa on yleensä esitetty (esim. Kraus ja Slovic 1988; myös Slovic ym.
1980; Mitchell ja Carson 1986; Kamppinen ym. 1995:94-98), että kavahdetuimpien riskien
joukossa ovat riskit, jotka

• nähdään katastrofaalisiksi mittasuhteiltaan;
• ovat uusia ja outoja;
• kohtelevat ihmisiä epätasa-arvoisesti;
• ovat vaikutuksiltaan tuntemattomia.

Historiallisen aineiston perusteella kuluttajien reaktioon vaikuttaa näiden piirteiden lisäksi
myös ainakin arvio haitan pysyvyydestä. Jos riski nähdään lyhyt-ja väliaikaiseksi, ja jos
arvellaan, että onnettomuuden jäljet voidaan puhdistaa, jää välttelyreaktio lyhytaikaiseksi.
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Esimerkiksi Nelsonin (1981) tutkimus Harrisburgin ydinvoimalaonnettomuuden vaiku-
tuksista tarjoaa tästä konkreettisen esimerkin. Onnettomuuden taloudelliset vaikutukset
jäivät lyhytaikaisiksi osin siksi, että paikalliset ihmiset uskoivat, että onnettomuuden jäljet
pystyttiin puhdistamaan (ks. myös Liebow ja Branch 1989; McClelland, Schultze ja Hurd
1990).

Oman ulottuvuutensa muodostaa arvio siitä, onko riski omassa kontrollissa (Slovic 1987;
Kraus ja Slovic 1988). Jos riskin ei koeta olevan hallittavissa omilla toimilla, voi reaktio
jäädä pysyväksi. Salmonella tai EHEC-bakteeri on tyystin toinen asia kuin BSE, jota ei voi
hävittää kuumentamalla. BSE oli markkinapainajainen juuri siksi, että sitä ei voi todentaa
mitenkään. Niinpä kaikki liha oli kuluttajien mielestä ongelmallista. EHEC-bakteerin tai
salmonellan käsittelemisen oppii, BSE.n käsittelemisen oppiminen on vaikeampaa, ellei
mahdotonta. EHEC-bakteerilla ei ollut valtakunnallista vaikutusta lihan ostoon. Kyse oli
lähinnä taudin luonteesta. BSE:hen verrattuna EHEC on aivan eri luokan haitta, koska
taudinaiheuttajan voi tappaa kuumentamalla. Lisäksi tauti ei ole BSE:n tapaan tappava,
vaan vaarallinen lähinnä pienille lapsille ja huonokuntoisille vanhuksille.

Ydinteknologian koettu vaarallisuus perustuu paljolti juuri näihin piirteisiin. Kulutustilas-
tojen perusteella on ilmeistä, että useimmat kuluttajat palaavat markkinoille pian markki-
noiden häiriön laukaisseen tilanteen jälkeen. Kirjallisuus ei kuitenkaan kerro, ketkä
muuttavat kulutustottumuksiaan pysyvästi poikkeustilanteiden ja niitä seuraavan uutisoin-
nin seurauksena.

Näiden suoraan kuluttajista juontuvien vaikutusten ohella voidaan esittää joukko epäsuoria
vaikutuksia. Vaikutukset voivat jäädä pysyviksi sellaisilla markkinoilla, joilla kuluttajat
osaavat välttää tuotetta ja pystyvät siirtymään riskialttiiksi havaitsemastaan tuotteesta
korvaaviin tuotteisiin. Riski taloudellisista tappioista kasautuu sellaisiin erikoistuotteisiin,
jotka myydään varakkaalle, ympäristö-ja terveysasioista tietoiselle väestönosalle. Lisäksi
pitää muistaa, että jos tuottajayritykset ovat pörssissä, niiden pörssiarvo voi laskea
onnettomuuksien seurauksena (Smith ja Desvouges 1986; Chalk 1986, 1987). Pörssiosa-
puolet reagoivat ilmeisesti odotukseen, että kuluttajien reaktio on pysyvä ja voimakas.
Vaikka kuluttajien luottamus palautuisi nopeasti, voi tuottajayritys kärsiä pahasti. Jos
paikkakunta on riippuvainen jostakin suuresta pörssiyhtiöstä, voi haitta olla suuri myös
paikkakunnalla, vaikka varallisuustappiot kertyvätkin lähinnä omistajille. Jos kriisi jatkuu
ja markkinat katoavat muutamaksi kuukaudeksi, voi osa tuottajista ajautua kassakriisiin ja
pahimmillaan konkurssiin. Palkat ja korot täytyy maksaa, rehut järjestää, sähkö, lämpöjä
muut juoksevat menot hoitaa. Kriisin pitkittyessä lainan saanti voi muodostua mahdotto-
maksi, jolloin paikalliset tuottajat voivat ajautua taloudellisiin vaikeuksiin, vaikka markki-
nat olisivat paljolti jo palautuneet. Nämä riskit eivät tietenkään kohdistu nimenomaan
tietylle paikkakunnalle, mutta jokin yksittäinen paikkakunta voi kärsiä tällaisten rakenteel-
listen tekijöiden seurauksena.

7.3 Sesonkiluonteiset tuotteet

Vaikka onnettomuuksia seuraavat taloudelliset menetykset jäisivätkin lyhytaikaisiksi, jää
jäljelle yksi riskituoteryhmä, sesonkituotteet. Joidenkin tuotteiden tapauksessa suurin osa
liikevaihdosta ja tuotoista puristetaan suhteellisen lyhyenä aikana.Tällaiset tuotteet ja niistä
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riippuvaiset elinkeinot voivat kärsiä pahastikin, jos laitoksella tapahtuu onnettomuus joko
parhaan sesongin tai parhaan myyntisesongin aikana. Muuna aikana nämä tuotteet ovat
puolestaan suojassa riskeiltä.

Sesonkiluonteisuudesta on kirjallisuudessa olemassa epäsuoria viitteitä. Aiemmin esitel-
lyssä Hultkrantzin ja Olssonin (1997) tutkimuksessa osoitettiin, miten amerikkalaisturistit
jättivät Ruotsin matkakohteidensa joukosta Tshernobylin onnettomuutta seuranneena
kesänä. Onnettomuus tapahtui 26. huhtikuuta 1986, eli juuri siihen aikaan, jolloin amerik-
kalaiset varaavat kesän matkoja Eurooppaan. Tshernobylin onnettomuuden vaikutukset
Ruotsiin uutisoitiin parhaan myyntisesongin aikaan varsin rajusti (hurjimmissa amerikka-
laisraporteissa puhuttiin sadoista tuhansista kuolleista), mikä suuntasi kysynnän muualle
kuin Ruotsiin. Amerikkalaisturistit liittivät Ruotsiin riskin tuona keväänä ja joko jättivät
matkansa varaamatta ja suunnistivat muualle, tai peruivat matkansa. Kun tarkempi infor-
maatio saapui, oli kesän sesonki jo menetetty amerikkalaisten osalta. Amerikkalaisturistien
katoamisen vuoksi elinkeino menetti 2.5 miljardia kruunua (arvio on konservatiivinen,
todelliset tappiot olivat Hultkranzin ja Olssonin mukaan luultavasti suuremmat). Ruotsa-
laisen matkailuelinkeinon tulonmenetykset olivat ilmeisesti huomattavasti suuremmat
kuin jos Tshernobylin onnettomuus olisi tapahtunut esimerkiksi syyskuussa.
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8 AMMATTIOSTAJIEN KÄYTTÄYTYMINEN

Tärkeä niin tavaroiden kuin palveluiden ostajaryhmä muodostuu ammattilaisista. He
ostavat paljon ja voivat investoida usein paljonkin aikaa neuvotteluihin. Joissakin tapauk-
sissa heidän merkityksensä tuotteiden menekille on suurempi kuin kuluttajien. Empiiristä
tutkimusta ammattiostajien käyttäytymisestä on vähän. Kirjallisuudessa on viitteitä siitä,
että myös ammattiostajat voivat kavahtaa joitakin paikkakuntia erityisesti, jos niillä olevilla
laitoksilla tapahtuu onnettomuuksia. Heidän päätöksentekonsa perustuu kuitenkin osin
erilaisiin menetelmiin kuin kuluttajien päätöksenteko, joten heidän käyttäytymistään ei voi
ennakoida kuluttajien päätöksenteon tuntemuksesta käsin. Ammattiostajien tapauksessa
kirjallisuus kannattaa jakaa kahtia, tavaroihin ja palveluihin.

8.1 Palveluiden markkinat ja ammattiostajien näkemät riskit

Kirjallisuudessa on kuvattu muutamia tapauksia, joista voidaan tehdä johtopäätöksiä
palveluiden ammattiostajien tavasta nähdä riskit. Kirjallisuudessa on ensiksi viitteitä siitä,
että ainakin joissakin olosuhteissa ammattiostajat voivat muuttaa käyttäytymistään huo-
mattavasti. Esimerkiksi Goinian onnettomuuden yhteydessä Brasilian General Motorsin ja
alueellisen lääkäriyhdistyksen kokoukset peruttiin, mikä aiheutti huomattavia tulonmene-
tyksiä paikallisille hotelleille (Petterson 1988). Myös Harrisburgin ydinvoimaonnettomuus
johti Harrisburgiin suunnitellun konferenssin peruuntumiseen, mistä seurasi huomattavia
taloudellisia tappioita; konferenssit kokoavat joukon ihmisiä paikkakunnalle suhteellisen
pitkäksi aikaa, joten tappioita kärsivät myös paikalliset ravintolat ja muut palvelut, eivät
vain hotellit ja konferenssipaikka (ks. Easterling 1997: 638).

Yhdysvalloissa on selvitetty Nevadan autiomaahan suunnitellun loppusijoituslaitoksen
mahdollisia vaikutusta Las Vegasin vetovoimaan kongressikaupunkina. Tutkijat antoivat
äskettäin Las Vegasissa kongresseja järjestäneille yhdistyksille ja yrityksille erilaisia
skenaarioita, ja pyysivät vastaajia kertomaan, miten paljon Las Vegasin vetovoima laskisi
näiden skenaarioiden mukaisissa tilanteissa. Osa tuloksista on esitetty taulukossa 3.
Skenaarioiden ääripäät on sisällytetty taulukkoon.

Taulukkoa tulkitessa on huomattava, että tärkeimpänä kongressipaikan valintakriteerinä
ammattiostajat käyttävät hotellin ja sen palveluiden laatua. Nämä olivat tärkeitä seikkoja
95 %:lle vastaajista. Erilaisia riskejä puolestaan hallitsi rikollisuuden määrä, jota piti
tärkeänä 47 % vastaajista. Ympäristöuhkia piti tärkeänä 18 % vastaajista. Näiden skenaa-
rioiden perusteella näyttää siltä, että Las Vegasin läheisyyteen sijoitettu loppusijoituslaitos
heikentäisi Las Vegasin vetovoimaa kongressien kohteena erityisesti, jos laitosta hoidettai-
siin huonosti. Tulokset perustuvat kuitenkin kyselyyn vastanneiden ihmisten arvelulle siitä,
mitä he tekisivät tulevaisuudessa, joten tuloksiin pitää suhtautua varauksella: on mahdol-
lista, että Las Vegas tarjoaa tulevaisuudessa sellaisia houkuttimia, joiden tuomat edut
ylittävät Yucca Mountainin laitoksen kaupunkiin mahdollisesti liittämät kielteiset mieli-
kuvat. Laitoksen avaaminen tai edes pienet onnettomuustilanteet eivät välttämättä vaikut-
taisi kovinkaan vahvasti kaupungin asemaan yhtenä maan kongressimatkailun suosikki-
kohteista.
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Matkanjärjestäjistä on huomattava kuitenkin, että he toimivat hieman erilaisen logiikan
varassa kuin tavalliset matkailupalveluiden kuluttajat. Kongressijärjestäjät käyttävät am-
mattinsa ja kokemuksensa vuoksi erilaisia kriteerejä ostopäätöksissään kuin kuluttajat.
Ammattiostajien tulee työnsä puolesta ottaa huomioon asioita, joita kuluttajan eri tarvitse
ottaa huomioon. Esimerkiksi kongressijärjestäjän tulee ajatella esimerkiksi yhteyksien
sujumista ja massaruokailun järjestämistä. Lisäksi ammattilaisilla on kokemusta erilaisista
kohteista ja niiden toimivuudesta. Tämän vuoksi he reagoivat myös riskeihin hieman eri
tavalla kuin kuluttajat. Koska matkailu kohdistuu aina jollakin tietylle paikkakunnalle,
joutuvat ammattiostajat ottamaan kuluttajien mahdolliset reaktiot huomioon. Arvio näistä
reaktioista tehdään markkinatutkimuksen tai ammattikokemuksen perusteella. Harkinta
perustuu lukuisille erilaisille tekijöille, joista riskiarviot ovat vain osa; ympäristöön
kohdistuvat arviot ovat puolestaan vain osa ammattiperusteista riskiarvioita (esim. ravin-
tolaketjujen ostajista, ks. Manson ja Fearne 1997).

Taulukko 3. Kongressijärjestäjien mahdollisia reaktioita Nevadan suunniteltuun loppu-
sijoituslaitokseen (esitetty valikoiden).

Skenaario

Laitoksen avaaminen
Toiminut vaikeuksitta

10 vuotta
Pieni onnettomuus

laitoksessa
Pieni kuljetusonnettomuus
Keskisuuri onnettomuus
Jatkuvia onnettomuuksia

Moniko alensi arviotaan
Las Vegasista %

32.0
30.7-30.8*)

40.0-46.2

38.5-49.3
41.0-49.3
55.1-74.6

Moniko ei enää harkitsisi
Las Vegasia %

7.8
4.0-9.0

6.7-14.1

12.8-10.7**
14.1-21.3
30.8-48.0

*) Näistä kahdesta luvusta ensimmäinen kuvaa tilannetta, jossa laitoksesta
on kirjoitettu vähän lehdistössä, jälkimmäinen tilannetta, jossa laitos on
laajasti julkisuudessa. Lähde: Easterling ja Kunreuther (1993: 222).
** Kuten alkuperäisessä. Luvussa on ilmeinen virhe, todellinen arvo lienee
16-17 % tietymillä.

Kirjallisuudessa on myös viitteitä siitä, että teollisuuslaitokset, yleinen korkea riskitaso tai
edes ydinaseiden koealue ei suinkaan välttämättä vähennä edes kongressimatkailua, jonka
järjestelyitä hoitavat ammattilaiset. Maailman suosituimmat kongressikaupungit ovat
kaikki suurkaupunkeja, joihin kasautuu joukko erilaisia riskejä aiheuttavia toimintoja.
Teollisuudesta ja esimerkiksi ydinvoimaloista juontuvat ympäristöriskit kasautuvat myös
näihin kaupunkeihin. Lisäksi esimerkiksi Las Vegasin lähellä sijaitseva Nevadan ydinkoe-
alue ei ole suinkaan välttämättä vaikuttanut Las Vegasin asemaan yhtenä maan suosituim-
mista kongressikaupungeista (Metz 1994).
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8.2 Tavaroiden ammattiostajat ja riskit

Matkailualan ammattiostajien ajattelua ei voi yleistää suoraan tavaroiden ja raaka-aineiden
ostajiin. Matkailualan ostajat käyttävät harkinnassaan lopulta kuitenkin pitkälle samanlai-
sia ajattelumalleja kuin tavalliset kuluttajat. Heidän täytyy myös ajatella sitä, miten
kuluttaja näkee ja ymmärtää matkakohteen ja siihen sisältyvät riskit. Käsitys kuluttajien
reaktioista muodostetaan alalla markkinatutkimuksen tai näppituntuman varassa. Kuvan 1
asenteet ydinvoimaa kohtaan muokkaavat kumpaakin instumenttia. Teollisuuden sisäänos-
tajat toimivat toisella tavalla. Esimerkiksi teollisuuden raaka-aineiden ostajat eivät perusta
päätöksiään tuotteiden riskeistä niinkään paikkakuntakohtaisiin mielikuviin, vaan hinnan
lisäksi laboratoriotesteihin ja laatujärjestelmien tuottamaan informaatioon. Tähän teemaan
palataan tuoteketjuselvityksen yhteydessä Osaraportissa II.
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9 PAIKALLISET VAIKUTUKSET

Monet laitosten taloudelliset vaikutukset kanavoituvat paikallisten markkinoiden kautta.
Nämä vaikutukset ovat huomattavasti monipuolisempia kuin kuluttajiin kohdistuvat vaiku-
tukset.

1) Monien tuotteiden markkinat ovat ensisijassa paikallisia. Esimerkiksi peltoa
myydään yleensä paikallisesti;

2) Paikallisilla asukkailla on paikallistuntemusta, jonka nojalla he voivat reagoida
sellaisiinkin riskeihin, joita suuri yleisö ei voi havaita;

3) Edelleen, laitoksilla on monenlaisia positiivisia paikallisia vaikutuksia. Nämä
positiiviset paikalliset vaikutukset kanavoituvat yleensä ennen muuta sijoitus-
paikkakunnalle ja sitä ympäröiviin kuntiin.

Erilaiset tuotteet reagoivat paikallisesti perin moninaisilla tavoilla. Suuri osa jollain tietyllä
paikkakunnalla kulutettavista tuotteista on valmistettu muualla kuin paikkakunnalla ja
niiden raaka-aine tulee muualta kuin laitospaikkakunnalta. Näiden tuotteiden hinnat eivät
reagoi laitokseen. Sama pätee tuotteisiin, joiden hinta määräytyy valtakunnallisilla ja
kansainvälisillä markkinoilla. Tällaiset tuotteet eivät reagoi hinnalla, vaan pelkästään
ostomäärällä. Monet muutkin tuotteet ovat liki tyystin suojassa paikallisilta vaikutuksilta;
esimerkiksi koulutus reagoi pitkällä viiveellä. Hankaluuksia voi aiheutua lähinnä niille
tuotteille, joiden markkinat muodostuvat paikallisista asukkaista ja joilla ei ole vaihto-
ehtoisia ostajia ulkopuolella. Nämä tuotteet voivat reagoida laitoksiin voimakkaastikin.
Tällaisista tuotteista tärkeimpiä ovat asunnot, jotkut tuoretuotteet, ja jotkut palvelut, joiden
hinnat määräytyvät paikallisesti. Alueelle laitoksen myötä syntyvä uusi kysyntä voi
kohottaa joidenkin tuotteiden hintoja; jotkut muut tuotteet voivat taas kärsiä.

9.1 Positiiviset vaikutukset paikkakunnan talouteen

Millä tahansa teollisuuslaitoksella on monenlaisia positiivisia vaikutuksia paikalliseen
talouteen. Suurilla teollisuuslaitoksilla on joukko positiivisia paikallisia vaikutuksia esi-
merkiksi verotuksen ja kysynnän kasvamisen kautta. Osa laitosten tuottamasta uudesta
varallisuudesta "valuu" verotuksen kautta paikallisiin kollektiivisiin palveluihin ja laitok-
siin. Osa näistä hyödyistä taas valuu paikalliseen elinkeinoelämään ja sen kautta paikalli-
seen talouteen. Epäsuoria vaikutuksia on mm. kouluihin, rakennustoimintaan ja erilaisiin
muihin palveluihin. Paikallistalouden kannalta keskeinen kysymys onkin uuden varallisuu-
den jakautuminen. Laitosten positiiviset paikalliset vaikutukset on kuvattu kuvan 5 käsit-
teellisessä mallissa. Kuvio osoittaa, että laitoksilla on lukuisia positiivisia vaikutuksia
paikalliseen talouteen. Mitä pienemmästä paikkakunnasta on kyse, sitä suuremmaksi
suhteellinen hyvinvoinnin lisäys kasvaa.
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Muuttoliike
(asiantuntijat ja perheet)

Työttöm yysm enoje n
mahdollinen pieneneminen

Laitoksen tulo paikkakunnalle
Rakennusvaiheen
tilapäis vaikutukset

Laitoksen tuomat työpaikat

i
-Työllisyys paranee

1
Kysynnän kasvu*».

I
Paikalliset

. Kuntalaiset työllistyvät
(suora työllisyys)

Ulkopuoliset tuotteet
ja palvelut

Julkiset palvelu*
- koulutus
- terveydenhuolto
- lasten hoito
- kunnallistekniikka
- tiet ja muu infrastruktuuri

, PalveluM<^*^

Kauppa
- ruoka
-muu kauppa

Yrityksen
mahdollinen
tuki
- yhdistyksille
- urheiluseuroille
-muut tilaisuudet

'Tuotteet

Kunnan menot lisääntyvät

Valtiontuet m uurtuvat

Kunnan verotulot kasvavat
- yhteisöverot t
- palkkaverot I
-kiinteistöverot

Muut palvelut
- parturit
- korjaus-, huolto-ja liikennepalvelut
- pankkipalvelut
•yms. v

Välilliset työllisyys
ja tulovaikutukset

Valtion verotulot
- välittömät
- välilliset

Lähinnä elintarvikkeet
- kasvikset
- leipomotuotteet
- m uut tuoretuotteet
- asunnot
-loma-asunnot
- hintataso kohoaa
- kunnan tonttipolitiikka

Laitoksen tulo paikkakunnalle

Kuva 5. Käsitteellinen malli teollisuuslaitosten vaikutuksista paikalliseen talouteen.

Lisäksi on muistettava laitosten muassaan tuomat pitkän tähtäimen edut, jollaisista voidaan
mainita mm. mahdollinen kriisivalmiuden parantuminen (laitoksilla on yleensä hyvät
pelastusvalmiudet erikoistilanteita varten), paikkakunnalle siirtyvä erikoisasiantuntemus
ja sen mahdolliset kasvuvaikutukset, positiivinen demografiapiikki (muuttajat ovat yleensä
parhaassa työiässä ja heillä on myös lapsia), paranevien palveluiden, kompleksisemman
pankki-, rakennus- ym. osaamisen, sekä yleensäkin infrastruktuurin paraneminen, mikä
lisää paikkakunnan houkuttelevuutta uudelle yritystoiminnalle (ydinvoimaloiden osalta,
ks. Metz 1983 [viitattu artikkelissa Metz 1994: 768]; sekä Gamble ym. 1980). Eurajoen
osalta Litmanen muotoilee asian seuraavasti:

"Esimerkiksi kunnan verotuloista noin kolmannes tulee TVO:n Olkiluodon ydin-
voimalaitoksesta, osa kuntalaisista työskentelee yhtiön palveluksessa ja jotkut
TVO:laiset toimivat kunnan luottamustehtävissä. Kunnan talous on vahvistunut
merkittävän veronmaksajan avulla ja tämän vuoksi kunta on investoinut suhteel-
lisen paljon. Eurajoelle on rakennettu uusi, iso kunnantalo, urheilukenttä, vanhain-
koti ja vanhusten asuntola. Lisäksi kunta on satsannut kunnallistekniikkaan,
teollisuushalliin sekä remontoinut kouluja. Nämä tekijät sekä kahden isomman
kaupungin läheisyys ovat vaikuttaneet siihen, että kunnan asukasmäärä on ollut
kasvussa melkein koko 1980-luvun ajan". (Litmanen 1994: 95-96).

Muita laitosten tuomia etuja ovat tietysti suuren yrityksen tulo paikkakunnalle, mikä voi jo
sinänsä tehdä paikkakuntaa tunnetummaksi ja muodostua markkinointiperusteeksi erityi-
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sesti muille yrityksille. Suuret yritykset voivat houkutella alihankkijoita ja teoriassa myös
muita suuria yrityksiä paikkakunnalle. Yhden suuryrityksen sijoittumispäätös voi olla
muille suurille yrityksille signaali, joka kertoo, että paikkakunta pystyy tarjoamaan puitteet
suuren mittaluokan taloudellisille hankkeille.

Erityisesti hyvin pienillä paikkakunnilla, joilla ei ole aiempaa teollisuutta, uusi teollisuus-
laitos voi vääristää paikkakunnan väestörakenteen. Enso-Gutzeitin Uimaharjun tehtaan
vaikutus Uimaharjun väestörakenteeseen oli tavallaan kaksihuippuinen. Tehdas toi 1950-
luvulta lähtien uutta väkeä paikkakunnalle, jonka asukasmäärä moninkertaistui 1970-luvun
puoliväliin mennessä. Tehtaan rakentamisvaiheessa paikkakunnalle muutti lähinnä nuorta,
työikäistä väestöä, jolla oli paljon pieniä lapsia. Kun lapset varttuivat, heistä vain harvalle
löytyi työtä tehtaalta. Etenkin nuoret naiset joutuivat muuttamaan paikkakunnalta pois työn
perässä. Tehtaan vakituisen väen vanhetessa paikkakunnan ikärakenne muodostui vinou-
tuneeksi. Tehtaan lisäinvestoinnit ovat kuitenkin tasoittaneet tilannetta ajoittain (ks.
Kortelainen 1996). Yksipuolisen väestörakenteen haitat liittyvät toisaalta kunnan veroker-
tymän rakenteeseen ja sosiaali-ja terveysmenojen muutoksiin, toisaalta joidenkin paikal-
listen tuotteiden markkinoiden vinoumiin: jos esimerkiksi suurin osa työikäisestä väestöstä
on saman ikäisiä, voivat ylikuumentua vuorotellen vuokramarkkinat ja talonrakennusala.
Myöhemmin ikääntyvän väestön on vaikea päästä eroon lasten muuton myötä suuriksi
käyvistä asunnoistaan, kun vain harvoilla paikallisilla markkinoilla olevilla ihmisillä on
tarvetta suuriin asuntoihin. Riski väestörakenteen vinoutumisesta on odotettavissa lähinnä
kuitenkin vain hyvin pienillä paikkakunnilla, joiden aikuisväestöstä suurin osa työskente-
lee yhdessä laitoksessa. Suurempien paikkakuntien väestörakennetta suurenkaan tehtaan
tai muun laitoksen sijoittuminen ei vinouta vastaavalla tavalla. Jos pienen paikkakunnan
naapurissa on suurempi asutuskeskus, tasoittaa se vaikutusta samalla tavalla, kuten Eura-
joen tapaus osoittaa (ks. Litmanen 1994). Loppusijoituslaitoksen osalta on edelleen
muistettava, että se luo selvästi vähemmän työpaikkoja kuin vaikkapa Uimaharjun tehdas
tai Olkiluodon ja Hästholmenin ydinvoimalat.

9.2 Kielteiset vaikutukset paikkakunnan talouteen

Laitoksilla on myös monenlaisia kielteisiä vaikutuksia paikkakunnan talouteen. Asiasta on
olemassa laaja todistusaineisto, joka pilkotaan seuraavassa kolmeksi osakysymykseksi.
Tarkastelemme ensin sitä, mitkä tuotteet reagoivat kielteisesti paikallisilla markkinoilla.
Tämän jälkeen tarkastelemme näiden kielteisten vaikutusten ajoittumista. Lopuksi selvi-
tämme, mitä kirjallisuus kertoo erilaisten kielteisten ja myönteisten vaikutusten alueellises-
ta sijoittumisesta paikkakunnalla.

9.2.1 Mitkä tuotteet reagoivat paikallisilla markkinoilla?

Laitosten kielteisistä paikallisista vaikutuksista on olemassa laaja kirjallisuus. Ylivoimaisesti
tutkituin hyödyke, jonka on havaittu reagoivan erilaisiin sijoituspäätöksiin ovat asunnot.
Asunnot ovat menettäneet laitosten välittömällä haitta-alueella muutaman prosentin arvostaan
(välitön haitta-alue on alue, jolle laitos aiheuttaa esimerkiksi maisema- tai haju- sekä
liikennehaittoja tai päästöjä). Rahalla mitattuna erilaisten teollisuuslaitosten ja ongelma-
jätteiden polttolaitosten paikallinen asuntojen arvoa alentava vaikutus on yleensä 5 % -
15 % luokkaa, eli esimerkiksi 250 000 markan omaisuudesta laitokset vähentävät noin
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12 500-37 500 mk (esim. Abelson 1979; Nelson 1979; Kohlhase 1991;Smolenym. 1991;
Miller 1992; Kiel ja McClain 1995; Dotzour 1997; Reichert 1997). Vastaavansuuntaisia
tuloksia on raportoitu myös esimerkiksi voimalinjoista (Kung ja Seagle 1992) ja
voimalaitoksista (Blomquist 1974). Loma-asunnot reagoivat ruotsalaisen Nils-Gustav
Lundgrenin tutkimuksen ja hänen siteeraamiensa amerikkalaisten tutkimusten mukaan
jopa vahvemmin kuin asunnot, sillä loma-asunnon sijainti on yleensä enemmän valinta kuin
asuinpaikan sijainti; asuinpaikan valintaa sitovat monet sellaiset asiat, joita loma-asuntoihin
ei liitetä. Lundgrenin tutkimuksen mukaan loma-asuntojen hinnat ovat kärsineet tilastollisesti
merkitsevällä tavalla nelj än mailin säteellä Ruotsin ydinvoimaloista vain Skänen Kävlingessä,
Barsebäckin tunnetun ydinvoimalan lähettyvillä. Lundgren arvelee syyksi tämän ydin-
voimalan huonoa sijaintia vilkkaasti liikennöidyllä ja tiheästi asutulla alueella (Lundgren
1994).

Asuntojen hintojen tärkeys piilee siinä, että asunnot muodostavat noin 70 % suomalaisten
varallisuudesta (Parkkinen 1990). Huoli asuntojen ja kiinteistöjen hinnoista on siten
yleensä perusteltu. Näitä tuloksia ei kuitenkaan voi kahden syyn vuoksi soveltaa suoraan
loppusijoituskeskusteluun. Tärkeimmät näistä liittyvät toisaalta maanomistusoloihin ja
julkisen sektorin tärkeään asemaan markkinoilla. Loviisan ja Eurajoen tutkimusalueet
sijaitsevat voimayhtiöiden hallitsemilla mailla, joilla ei ole merkittävää voimayhtiöistä
riippumatonta asutus- tai loma-asutuskäyttöä. Äänekosken Kivetyn ja Kuhmon Romuvaa-
ran tutkimusalueet sijaitsevat puolestaan paljolti asumattomilla valtion mailla. Maanomis-
tuksen ja -hallinnan rakenteen vuoksi loppusijoituslaitoksista ei olisi odotettavissa aina-
kaan markkinaperusteista kiinteistöjen ja maan arvon laskua.

Muusta keskeisestä omaisuudesta on vähemmän tutkimusta. Maan hinta voi ilmeisesti
reagoida laitosten muassaan tuomiin haittoihin erityisesti, jos sitä on kaavailtu asunto- tai
loma-asuntokäyttöön. Metsämaan tai pellon hinnasta ei ole tutkimusta. Normaalitilantees-
sa tuottajat tuntevat hyvin tuoteketjun tavan sekoittaa eri alueiden tuotteet keskenään.
Pellon hinta ei tästä syystä välttämättä laske. Sen sijaan pellon myyntiajat voivat pidentyä,
mikä saattaa lisätä kaupankäynnin kustannuksia. Esimerkiksi Riihimäen ongelmajätelai-
toksen ympäristössä arvellaan, että myyntiajat ovat pidentyneet, mikä voi olla riski
myyjille, joilla ei ole varaa odottaa kauppoja. Maan hinta ei ole kuitenkaan paikallisten
arvioiden mukaan ole laskenut [Haast. maatalousyrittäjä, Hausjärvi 26. 3. 1998]. Maata-
lousyrittäjillä tuotantorakennukset muodostavat toisen merkittävän varallisuuden lähteen.
Vaikutuksista näihin ei kuitenkaan löydy tutkimusta.

Laitosten vaikutuksesta metsän hintaan ei ole selvää tietoa. Jos metsän kasvu häiriintyy
selvästi, laskee myös metsän arvo. Esimerkiksi Outokummun Harjavallan tehtaan lähettyvillä
kasvutappiot ovat olleet 700 hehtaarin alueella noin 1000 m3 vuodessa. Viimeisen viiden
vuoden aikana Outokumpu Oy on korvannut alueella 104 metsänomistajalle kasvutappioita
yhteensä 504 000 markan arvosta (Metsälehti No. 22,1997, s. 8). Harjavallan tapauksessa
kasvutappiot ovat ilmeisiä ja niitä on myös tutkittu tieteellisesti. Paikalliset metsänostajat
ovat suunnanneet ostojaan haitta-alueen ulkopuolelle, mutta paikallisen metsänhoito-
yhdistyksen mukaan metsän myyntiajat eivät ilmeisesti ole pidentyneet. Myöskään metsän
ostajiin laitoksella ei ole ollut vaikutusta, vaan niin sellu-, paperi- kuin sahateollisuus ovat
ostaneet puuta laitoksesta välittämättä [Teijan metsänhoitoyhdist., haast. 29.4.98]. Miten
ydin voimalat ja loppusijoituslaitokset vaikuttavat metsän myyntihintoihin on epäselvää; ne
eivät vaikuta metsän kasvuun samalla tavalla kuin Harjavallan sulatto. Ilmeisesti laitokset
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eivät vaikuta puun myyntihintaan tai sen menekkiin. Jos laitokset vaikuttavat puun
kasvuun, vähenee metsän tuotto ja sen myyntiarvo laskee. Pelkkä laitoksen läheisyys voi
tietysti pitkittää metsän myyntiaikaa. Lisäksi pelkät esteettiset haitat voivat heikentää
metsän käyttömahdollisuuksia esimerkiksi virkistykseen; jos metsän kunto heikkenee, voi
sen arvo laskea, jos sen arvo perustuu virkistyksen kaltaisiin käyttömahdollisuuksiin, jopa
vaikka metsän tuotto ei laskisi. Tutkimusta tällaisista mahdollisista vaikutuksista ei
löytynyt.

Torikauppa ja tiloilta suoraan tapahtuva kauppa, jossa tuottaja tunnetaan, voi reagoida
voimakkaammin laitoksiin. Paikallisille markkinoille suuntautuva marjakauppa reagoi
laitoksiin ilmeisen selvästi. Esimerkiksi ainoan Riihimäen ongelmajätelaitoksen lähetty-
villä sijaitsevan marjatilan paikallisille kuluttajille suuntautuva myynti putosi selvästi
laitoksen aloitettua toimintansa 1980-luvulla (tilaa käsitellään tarkemmin tuoteketjuosios-
sa) [Haast., maatalousyrittäjä, Hausjärvi 26.3.98].

Muuta aineistoa kirjallisuus ei tarjoa. Laitoksilla on aineiston perusteella monenlaisia
vaikutuksia keskeisiin paikallisiin tuotteisiin. Tähän tulokseen vaaditaan kuitenkin kolme
tarkennusta, joista ensimmäinen koskee vaikutusten ajoittumista, toinen vaikutusten pai-
kallista sijoittumista sijoituspaikkakunnalle ja kolmas olosuhteita, joissa reaktio toteutuu,
jos toteutuu.

9.2.2 Reaktioiden ajoittuminen

Tässä jaksossa käsitellään kysymystä vaikutusten ajoittumisesta. Kirjallisuudesta löytyy
kahdenlaisia ajallisia vaikutuksia ja yksi tuotteiden riskiryhmä. Laitoksen vaikutusten
ajoittumisella tarkoitetaan sitä, että laitokset alkavat vaikuttaa paikallisiin markkinoihin jo
paljon ennen rakentamista tai laitoksen käyttöönottoa. Vaikutukset alkavat laitoksen
sijoittamista koskevista alustavista tutkimuksista ja jatkuvat sijoituspäätösten kautta raken-
tamisvaiheen kautta rutiinitoimintaan. Päästöillä ja onnettomuuksilla on omia, edellisistä
yleisistä vaikutuksista riippumattomia vaikutuksia sijoituspaikkakuntien talouteen ja muu-
hun elämänmenoon. Laitokset vaikuttavat paikkakunnan talouteen monilla tavoilla myös
silloin, kun laitoksissa ei tapahdu onnettomuuksia tai niistä ei päädy ympäristöön päästöjä.

9.2.2.1 Laitoksen vaikutusten ajoittuminen

Laitoksen vaikutukset paikkakunnan talouteen eivät ala päivänä, jolloin rakentaminen
aloitetaan, vaan paljon aikaisemmin. Reaktio alkaa jo ensimmäisten laitoksen tuloa
ennakoivien huhujen levitessä paikkakunnalle ja jatkuu kautta rakentamisprosessin aina
käyttöönotto-ja rutiinituotantovaiheeseen (Kiel ja McClain 1995). Asuntojen ja kiinteis-
töjen hintoihin laitokset vaikuttavat kuitenkin vasta rakentamispäätöksen tultua: ihmiset
odottavat rakentamispäätöstä ennen kuin tekevät taloudelliset johtopäätöksensä. Kun
rakentamispäätös tapahtuu, markkinat muuntuvat: ihmiset odottavat, että markkinoille
tulee uusia osapuolia niin ulkoa kuin paikkakunnalta, jolloin hinnat muuntuvat näiden
odotusten, laskelmien ja arvioiden seurauksena. Rakentamisvaihe tuo uutta väkeä paikka-
kunnalle ja lisää paikallista kysyntää, jolloin paikkakunnan hintataso saattaa nousta
kauempana laitoksesta (haitat keskittyvät lähialueelle, jolla hinnat voivat painua alas). Kun
rakennusvaiheen haitat ovat ohi ja valmis laitos on toiminnassa, hinnat palaavat lähemmäs
rakentamista edeltänyttä tasoa niin laitoksen lähialueella kuin kauempana paikkakunnalla.
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Kielin ja McClainin tutkimus viittaa siihen, että laitosten taloudelliset vaikutukset paikal-
lisiin markkinoihin ovat erilaisia laitoksen rakentamiskaaren eri vaiheissa. Taitavalla
toiminnalla voi voittaa näillä markkinoilla; väärin ajoitetulla ostamisella voi kärsiä tap-
pioita. Näistä vaikutuksista on olemassa vain yksi tutkimus, joten tulosta on pidettävä
suuntaa-antavana. Kielin ja McClainin tutkimassa tapauksessa oli paljon tapauksia, joten
tulokset ovat sinänsä luotettavia. Ympäristön ainutkertaiset piirteet voivat kuitenkin
aiheuttaa sen, että Kielin ja McClainin estimaatit eivät päde muissa olosuhteissa.

9.2.2.2 Onnettomuudet ja päästöt

Toinen ajallinen ulottuvuus, joka liittyy laitoksiin löytyy onnettomuustilanteista ja pääs-
töistä, jotka kanavoituvat laitoksilta ympäristöön. Erityisesti ongelmajätteet ja ydinvoima
ovat ongelmallisia teknologioita, koska niissä on kyse aineista, jotka ovat maallikolle
outoja ja joihin liitetään kansainvälisten onnettomuuksien perusteella hengenvaarallisia
vaikutuksia. Onnettomuudet ja päästöt rajoittuvat yleensä laitosten lähialueeseen, joka
joutuu kärsimään niiden seuraukset etenkin, jos haitta-alueen elinkeinot ovat riippuvaisia
paikalliset olosuhteet tuntevien kuluttajien ostopäätöksistä.

Näimme aiemmin, että kuluttajien reaktiot erilaisiin onnettomuuksiin jäävät yleensä
lyhytaikaisiksi. Myös paikalliset reaktiot jäävät lyhytaikaisiksi monenlaisten syiden vuok-
si. Useimmat ihmiset eivät voi reagoida ympäristönsä haittoihin (ainakaan nopeasti),
esimerkiksi myydä asuntojaan ja muuttaa paikkakunnalta (Nelson 1981:370; myös Erikson
1994). Vain suuri katastrofi, joka pilaisi tyystin elämisen mahdollisuudet paikkakunnalla,
voisi pakottaa asukkaat jättämään kotinsa ja asuntonsa. Evakuointi edellyttää yleensä
viranomaisten määräystä. Ilman tällaista määräystä ne paikalliset asukkaat, joiden elämän-
tilanne, ammatti ja varallisuus eivät anna mahdollisuutta lähteä paikkakunnalta jäävät sinne
ja kärsivät seuraukset (esimerkiksi kohonneen stressitason, sarjan psykosomaattisia sai-
rauksia, itsesyytökset ja paikallisyhteisön vaurioita. - Ks. Edelstein 1988; Erikson 1976 ja
1994 ja Kamppinen ym. 1995:117-120ja 124). Kuluttajista moni jää väkisinkin paikkakun-
nalle. Paikkakunnan tuotteisiin kohdistuu tällaista kovanahkaista paikallista kysyntää
hankalissakin tilanteissa.

Harrisburgin ydinvoimalaonnettomuuden taloudellisia vaikutuksia tutkinut Jon Nelson on
esittänyt myös, että odotukset, että jätteet puhdistetaan asianmukaisesti voi palauttaa alueen
hintatason nopeastikin onnettomuutta edeltäneelle tasolle (Nelson 1981: 370-371). Tästä
onkin viitteitä. Kun tulee tietoon, että ongelmajätteitä sisältävä kaatopaikka on sisällytetty
valtiovallan puhdistuslistalle, ympäröivän alueen asuntomarkkinat kohentuvat ja asuntojen
hinnat nousevat (Kohlhase 1991). Edelleen odotukset, että valtiovalta tukisi onnettomuu-
den kaltoin kohtelemaa aluetta voivat nostaa hintatasoa ja palauttaa kysynnän entiselleen
(Nelson 1981: 371). Itse asiassa ounastelu, että valtiovalta tukisi tällaisia alueita voi jopa
luoda uutta kysyntää ja siten synnyttää uudet markkinat, joiden käyttäytyminen poikkeaa
onnettomuutta edeltäneestä tilanteesta.

9.2.2.3 Sesonkiluonteiset tuotteet ja päästöt

Onnettomuustilanteiden lisäksi on huomioitava julkistettujen päästöjen yksi olennainen
vaikutus paikkakunnan tuotteisiin. Näimme edellä, että jos laitoksilta tulee päästöjä, jotka
uutisoidaan laajasti, voivat tuotteiden markkinat romahtaa hetkellisesti. Tällaisissa tilan-



45

teissä nimenomaan sesonkiluonteiset riskituotteet voivat kärsiä pahastikin. Jos uutisointi
sattuu juuri sesonkituotteen parhaaseen myyntiaikaan, voivat kustannukset tuottajille olla
huomattavan suuret. Palaamme tähän teemaan Osaraportin II tuoteketjuselvityksessä.
Myös kuluttajien reaktioissa on havaittavissa samanlainen vaikutus, kuten luvussa 7.3
käsitelty Hultkrantzin tutkimus amerikkalaisturistien matkoista Ruotsiin Tshernobylin
onnettomuutta seuranneena kesänä osoitti. Sesonkiluonteisista tuotteista on kuitenkin
muistettava, että ne eivät ole haavoittuvia muulloin kuin sesonkiaikana tai sesongin
myyntikaudella.

9.2.3 Etäisyys laitoksesta ja hyvinvoinnin jakautuminen paikkakunnalle

Kielin ja McClainin aiemmin esitelty tutkimus sisältää vaikutusten ajoittumisen lisäksi
myös toisen mielenkiintoisen seikan. Tutkimus viittaa siihen, että etäisyys laitoksesta
vaikuttaa asuntojen hintoihin. Vaikutukset näyttävät rajautuvan laitosten lähialueelle,
jonne kasautuvat myös laitosten asumismiellyttävyyttä ja maankäyttömahdollisuuksia
vähentävät haitat, esteettiset haitat sekä muut epämukavuudet. Nämä epämukavuudet
vaihtelevat laitoksen mukaan. Teollisuuslaitosten haittoja ovat esimerkiksi liikkumisen ja
virkistyskäytön rajoitukset, pöly sekä hajuhaitat. Lentokenttien haitoista voi mainita melun
ja moottoriteiden haitoista melun lisäksi pölyn, lian ja erilaiset niihin sitoutuneet epäpuh-
taudet.

Kirjallisuuden perusteella kannattaa erottaa laitoksen vaatiman maa-alueen lisäksi neljä
aluetta, joihin vaikutukset kohdistuvat eri tavoilla:

1) Laitoksen välitön ympäristö muutaman sadan metrin matkalta. Laitoksen tuomat
esteettiset ym. haitat kasautuvat tälle alueelle;

2) Laitoksen etäisempi lähiympäristö, jolla haitat ovat satunnaisempia tai mahdollisia;
3) Paikkakunnan muut alueet, joilla ei ole odotettavissa erityisiä haittoja;
4) Laitokseen johtavat tiet ja niiden haitta-alue.

Haitta-alueen laajuus vaihtelee luonnollisesti suuresti. Esimerkiksi lentokentän haitat
ulottuvat useiden kymmenien neliökilometrien alueelle. Tällaisten laitosten taloudelliset
vaikutukset voivat olla valtavan suuret, koska ne kohdistuvat suureen ihmismäärään.

Useimpien laitosten vaikutusalue on paljon suppeampi ja vaikutukset rajautuvat muuta-
maan sataan metriin, enimmillään muutamaan kilometriin. Ongelmajätteen polttolaitok-
sen, voimalinjan tai ydinvoimalan vaikutus esimerkiksi asuntojen hintoihin tapaa yleensä
rajoittua aivan laitoksen välittömään läheisyyteen, jonne kasautuvat myös sellaiset laitok-
sen asuinmiellyttävyyttä vähentävät tekijät kuin rakennus-ja meluhaitat, esteettiset haitat
ja laitoksen vaatimalla alueella tapahtuvan liikkumisen vaikeutuminen. Riihimäen ongel-
majätelaitoksen ympäristössä alueen asukkaat ja viranomaiset arvioivat haitta-alueen
säteeksi 3 - 7 kilometriä [Haastattelut, maatalousyrittäjä, Hausjärvi, Hausjärven kunta ja
riihimäkeläispoliitikko 26.-27.3.98]. Haitta-alueen kooksi arvioidaan useimmissa tutki-
muksissa juuri tämä samainen 3-7 kilometriä (ks. esim. Nelson 1981: 363 n.1-2; Gamble
ja Downing 1982; Reichert 1997: 382-384). Haitta-alueen muoto ei ole aina symmetrinen,
saati pallomainen, vaan riippuu esimerkiksi vallitsevista tuulista, pintavesien valuma-
alueista, asutuksen sijainnista, (suurten) laitosten muodosta, sekä teollisuuslaitosten tapa-
uksessa savupiippujen korkeudesta ja kunta- sekä kylärajoista.
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Suuret teollisuuslaitokset tuovat paikkakunnalle usein huomattavaa hyvinvointia. Kielin ja
McClainin aiemmin käsitelty tutkimus osoitti, miten asuntojen hinta muuttuu etäisyyden
funktiona. Tutkimus osoitti myös, että laitoksen välittömän ympäristön ulkopuoliset alueet
itse asiassa voittavat laitoksen tulon myötä. Niillä hinnat voivat nousta kysynnän lisäänty-
misen myötä. Kun haitat näyttävät kasautuvan paikallisesti laitosten viereen on ilmeistä,
että laitokset muuttavat paikkakunnan hyvinvoinnin jakaumaa: laitosten välitön ympäristö
ja haittoja kokeva lähialue kärsii samalla kun muu paikkakunta kerää laitoksesta koituvat
hyödyt. Varauksena on kuitenkin todettava, että

1) laitoksen välittömään ympäristöön kasautuu myös joukko myyntivoittoja,
tärkeimpinä ehkä maan ja kiinteistöjen myynnistä koituvat hyödyt. Maalle muodostuu
hinta, jollaista sillä ei aiemmin ole ollut; metsästä saatetaan uuden kaavan myötä
maksaa teollisuustontin hinta - eli omaisuuden arvo saattaa itse asiassa nousta;

2) laitosten läheisyyteen kohdistuu myös joukko erilaisia investointeja infrastruktuu-
riin, esimerkiksi parantuneisiin teihin. Näistä investoinneista hyötyvät eniten lai-
toksen välittömän lähiympäristön asukkaat, eivät kunnan toisella puolella asuvat
ihmiset;

3) kunnan (tai muun virallisyhteisön) kautta koituvat kollektiiviset hyödyt ulottuvat
myös lähialueelle, eli parantavat myös lähialueen asukkaiden hyvinvointia.

Haitat näyttävät siten kasautuvan alueelle, joka sijaitsee laitoksen läheisyydessä, etujen
sijoittuessa kauemmas. Niin laitosten tuomat positiiviset kuin negatiivisetkin hyvinvointi-
vaikutukset näyttävät siten kasautuvan; kyseessä on alueellisesti merkittävä kysymys
tulonjaon oikeudenmukaisuudesta. Laitosten tulo paikkakunnalle tuottaa siis sekä voittajia
että häviäjiä.

9.3 Millaiset tekijät muuntavat paikallisia vaikutuksia?

Kaikki nämä vaikutukset eivät kuitenkaan seuraa automaattisesti, sillä esimerkiksi teolli-
suuslaitoksen sijoittuminen paikkakunnalle on vain yksi tekijä paikkakunnan taloudessa.
Jonkin tuotteen hinnanmuodostukseen vaikuttaa samanaikaisesti useita tekijöitä, joista
jonkin vaikutus voi kumota toisaalle kohdistuvia muita vaikutuksia.

Kirjallisuus tästä aiheesta on niukkaa, mutta siitä löytyy joitain viitteitä niistä olosuhteista,
joissa edellä kuvatut kielteiset vaikutukset voivat muodostua pienemmiksi kuin ilman näitä
tekijöitä. Esimerkiksi käyvät ruotsalaiset loma-asunnot. Tukholman ympäristön saariston
loma-asuntojen kysyntä on niin suuri, että Östhammarin ydinvoimalan negatiivinen vaiku-
tus loma-asuntojen hintoihin peittyy Lundgrenin (1994) mukaan osin sen alle. Kun loma-
asuntojen hinnat Tukholman vaikutusalueella olivat vuosien 1981 ja 1987 välillä nousseet
yli 40 %, oli loma-asuntojen arvo Östhammarin ydinvoimalan läheisyydessä noussut vain
viitisen prosenttia. Lundgrenin ruotsalaisesta aineistosta saamat tulokset eivät olleet
merkitseviä, mutta ne viittaavat siihen, että loma-asunnot reagoivat laitokseen jotenkin.
Lisäksi tulokset viittaavat siihen, että ainakin Eurajoella ja Loviisassa loma-asunnot eivät
reagoisi loppusijoitukseen niin voimakkaasti kuin Kuhmossa tai Äänekoskella, sillä
Eurajoki ja Loviisa sijaitsevat lähellä merkittäviä kaupunkialueita (Rauma ja Pori; pääkau-
punkiseutu). Loppusijoituslaitoksen tuoma kysynnän lisäys paikkakunnalla saattaa myös
kohottaa loma-asuntojen hintoja, kasvaahan kysyntä paikkakunnalla ja sen lähialueella
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uuden väen muuttaessa alueelle (ks. kuva 5). Vaikutus lienee silti vähäinen, sillä laitoksen
tuomien uusien asukkaiden loma-asuntohankinnat suuntautuvat myös paikkakunnan rajo-
jen ulkopuoliselle alueelle.

Muuta tutkimusta ei löytynyt. Lundgrenin havainto saa kuitenkin epäsuoraa tukea lukuisis-
ta muista tutkimuksista, joita on käsitelty jo edellä. Esimerkiksi markkinaosapuolten ja
viranomaisten reaktiot - tai ounastellut reaktiot - voivat muodostaa perustan paikalliselle
taloudelliselle toiminnalle ja muokata paikallisia markkinoita tavoilla, jotka eivät palaudu
yksinkertaisiin laitosten sijoituksesta aiheutuviin vaikutuksiin. Laitokset ja niiden toiminta
aiheuttavat monenlaisia vaikutuksia paikalliseen talouteen. Nämä vaikutukset vaihtelevat
erilaisissa ympäristöissä.

Teoreettisluonteisemmin voidaan lisäksi todeta pari muuta vastaavaa tekijää. Tutkimus-
paikkakuntien osalta on ensiksi huomattava, että etenkään Kivetyn ja Romuvaaran tutki-
musalueiden lähialueilla ei ole merkittävää asutusta tai muuta taloudellista toimintaa.
Koska markkinat puuttuvat tai ovat "ohuet", so. muodostuvat näillä alueilla vain muutamis-
ta toimijoista, ei esimerkiksi tonttimaalle muodostu markkinahintaa, jonka eri osapuolet
pystyisivät tietämään luotettavasti. Näillä alueilla hinnat määrittyvät jollain muulla tavalla.
Luultavin menetelmä hinnan määräämiseen on paikkakunnan yleinen keskimääräinen
hinta korjattuna neuvotteluosapuolten taktiikan ja muiden neuvotteluosapuolista aiheutu-
vien kustannusten määrällä (esimerkiksi vahva paikallinen vastustus ilmeisesti lisää hintaa,
jonka yritys joutuu maksamaan, ks. Hamilton 1993). Väkirikkaista ympäristöistä saadut
tulokset eivät välttämättä päde tällaisissa olosuhteissa, vaan voivat joko yli- tai aliarvioida
hintaa riippuen osapuolten neuvottelutaidoista ja -taktiikasta. Erityisesti silloin, kun
esimerkiksi tonttimaasta tai loma-asumiseen sopivista rantatonteista suuren osa omistaa
jokin julkisyhteisö, hinnat eivät määräydy markkinoilla (vrt. Ridell ja Raak 1997).

Toiseksi on huomattava, että jos paikkakunnalla on jo teollisuutta tai ydinteknistä teolli-
suutta, on uudesta laitoksesta aiheutuva haitta pienempi kuin tapauksessa, jossa laitos on
paikkakunnan ensimmäinen merkittävä riskien aiheuttaja. Esimerkiksi Loviisan ja Eurajo-
en tutkimusalueiden ympäristössä on jo ydinvoimala, joten alueita voi nimittää "ydinkei-
taiksi", joilla hinnat reagoivat toisin kuin alueilla, joilla ydinteollisuutta ei entuudestaan ole
(ks. Litmanen 1994:94-95 ja hänen siteeraamansa kirjallisuus). Vastaava argumentti pätee
osin vanhoihin teollisuuspaikkakuntiin, joissa on entuudestaan korkea ympäristökuormi-
tuksen taso. Tällaisilla paikkakunnilla on ollut vähän edellytyksiä rakentaa elinkeinoelä-
mää puhtauden varaan, joten niiden talous on vähemmän särkyvä kuin aiemmin "puhtailla"
paikkakunnilla. Lisäksi on ilmeistä, että voimakkaasti teollistuneen paikkakunnan hintata-
so on alkujaankin alempi kuin "puhtaiden", muuten samanlaisten paikkakuntien hintataso.
Jopa vaikka hinnan lasku uuden laitoksen myötä olisi prosenteilla mitattuna yhtä suuri kuin
"puhtaalla" paikkakunnalla, on menetys lähtötason alhaisuuden vuoksi absoluuttisesti
vähäisempi kuin aiemmin "puhtaalla" alueella.

Kolmanneksi on todettava, että kun kuluttajat tekevät ostopäätöksiä, he voivat laskea, että
teknologia paranee tulevaisuudessa. Oletus teknologian parantumisesta puolestaan voi
vähentää pelkoa päästöistä tai onnettomuuksista. Oletus voi tätä kautta hälventää pelkoa,
että esimerkiksi asuntojen markkinat katoaisivat tai niiden hintataso laskisi tehtaan tai
laitoksen sijoittumisen myötä. Sosiologisemmin voidaan lisäksi huomauttaa, että ydinkei-
taissa ja vanhoilla teollisuuspaikkakunnilla on totuttu maksamaan hyvinvoinnista riskien
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muodossa. Jos jokin tuote on riippuvainen paikallisista markkinoista, reagoi sen menekki
ja hinta laitokseen oletettavasti vähemmän kuin tuote, jota myydään riskeihin tottumatto-
malle asiakaskunnalle. Paikallisten ihmisten aktiviteeteista monet sijoittuvat alueelle, jota
laitosten riskit leimaavat muutenkin; yksi uusi riski ei leimaa näitä alueita yhtä radikaalisti
kuin neitseellisiä alueita. Lopuksi pitää muistaa, että kansantalouden suhdanteet vaikutta-
vat myös paikallisiin markkinoihin. Eri suhdannekierron vaiheissa laitosten mahdolliset
haitat voivat talouden yleisen tilan vuoksi olla hankalasti analysoitavissa: esimerkiksi
laitoksesta aiheutuva hintojen lasku voi näkyä siinä, että laitospaikkakunnan hinnat eivät
nouse yhtä nopeasti kuin ilman laitosta. Empiiristä tutkimusta näistä vaikutuksista ei
kuitenkaan ole toistaiseksi olemassa.

9.4 Paikallisen väestön asenteista paikallisten markkinoiden toiminnan
selittäjinä

Paikallisten markkinoiden ymmärtämiseksi on lopuksi luotava katsaus paikallisten
riskikäsitysten luonteeseen ja vaikutusmekanismeihin. Paikallisten asukkaiden reaktiot voivat
yleisesti ottaen olla huomattavasti monimutkaisempia kuin kuluttajien, sillä heidän ympäristöä
koskevat reaktionsajamielipiteensämääräyty vät yleisten ympäristöasenteiden lisäksi lukuisista
muista seikoista. Nämä seikat voi tiivistää neljään alakohtaan:

1) Paikallisten asukkaiden tiedot ja asenteet ovat yksityiskohtaisempia ja monipuolisempia
kuin kuluttajien asenteet;

2) Keskeisessä asemassa kuntalaisten mielissä ovat kysymykset laitosten tuomien etujen ja
haittojen reilusta ja oikeudenmukaisesta jakamisesta;

3) Paikallisten ihmisten tietoihin ja asenteisiin vaikuttaa moninainen joukko erilaisia
kansalaisjärjestöjä;

4) Kunnat ovat hyvin erilaisia suhtautumisessaan ympäristökysymyksiin.

Nämä seikat suhteutuvat markkinoiden toimintaan seuraavasti. Esimerkiksi erilaisten
kansalaisjärjestöjen tiedotus ja paikallinen lehtikirjoittelu pitävät laitoksen etuja ja haittoja
alati kuntalaisten mielissä. Paikallinen keskustelu voi vaikkapa pitää laitoksen mahdolliset
riskit paikkakuntalaisten mielissäja saada heidät reagoimaan paikallisiin tuotteisiin. Paikallisten
asukkaiden reaktion kuvaaminen termillä NIMBY, not in my backyard- "ei minun takapihalleni"
(esim. Fort ja Rosenman 1993; Benford, Moore ja Williams 1993), antaa tässä alaluvussa
käsitellyn kirjallisuuden perusteella liian kapean kuvan paikallisten reaktioiden muodostu-
misesta.

9.4.1 Paikallisten ihmisten asenneperustan moniulotteisuus

Paikalliset asukkaat jakavat luvussa 4.1 kuvatut yleiset ympäristöasenteet kuluttajien
kanssa. Paikallisten ihmisten asenteiden taustalla näyttää kuitenkin olevan paljon kuluttajia
mutkikkaampi tietoperusta ja harkinta. Paikallisilla asukkailla on paikallistietoa esimerkiksi
tuulen suunnista, vedenottopaikkojen sijainnista ja valuma-alueistajne. sekä muista alueen
riskeistä. Myös laitosten mahdolliset terveyshaitat kohdistuvat juuri heihin. Lisäksi paikalliset
asukkaat ovat olleet huolissaan mahdollisista taloudellisista vaikeuksista (ks. Liebow,
Branch ja Orians 1993; Slovic, Layman ym. 1991; Easterling 1997). Paikalliset ihmiset
tuntevat ja tietävät myös edut, joita laitoksista heille koituu (ks. esim. Litmanen 1994:
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96-97). Kaiken kaikkiaan paikallisten ihmisten asenteet ovat yksityiskohtaisempia kuin
kuluttajien yleisemmät asenteet. Paikalliset ihmiset eivät muodosta näkemystään laitoksista
yleisten asenteiden varassa, vaan spesifisti luontoon, liikkumismahdollisuuksiin, estetiikkaan,
sekä paikkakunnan talouteen ja hyvinvointiin liittyvillä perusteilla. Paikalliset asukkaat
näkevät paitsi haitat, myös edut, jotka laitoksesta tulee. Jos laitos on suuri työnantaja, on
todennäköistä, että pienillä paikkakunnilla lähes jokaisella on perheenjäseniä tai sukulaisia,
joiden työpaikka liittyy laitokseen. Haittojen ohella paikalliset asukkaat näkevät myös
laitosten siunaukset. Paikallisten asukkaiden reaktioita onkin usein kuvattu moniselitteisiksi
(Lash ja Wynne kirjassa Beck 1993: 7; Kamppinen ym. 1995: 156). Riskit nähdään
paikallisesti yksilöityinä, koetaan merkittäviksi, ja ne saattavat koskettaa useita elämänalueita.

9.4.2 Etujen ja haittojen reilu jakaminen

Toinen seikka, joka luonnehtii paikallisten ihmisten reaktioita erilaisiin laitoksiin liittyy
kysymykseen laitosten muassaan tuomien etujen ja haittojen oikeudenmukaisesta
jakamisesta. Paikallisten ihmisten kantoja muokkaavat myös heidän näkemyksensä laitosten
paikkakunnalle tuomista haitta- ja hyvinvointivaikutuksista sekä niiden jakautumisesta.
Vertailut eduista ja haitoista ja niiden jakautumisesta muodostuvat tietyssä asiayhteydessä
ja saattavat muuttua ajan mittaan. Huolista keskeisiä ovat kysymykset haittojen korvaamisesta
ja etujen reilusta jakamisesta (esim. Flynn ym. 1992; Bordja O'Connor 1992; Kunreuther
ym. 1990). Tämän seurauksena paikallisten asenteissa luottamuskysymykset ovat aivan
keskeinen osa sitä, hyväksyvätkö he laitokset. Vastustus on ollut kaikkialla suurinta, jos
paikalliset asukkaat ja päättäjät kokevat, että laitosta ollaan ajamassa heidän mielipiteistään
välittämättä niin, että sen edut ja haitat jakautuvat epäsuhtaisesti. Asennetta selittää
keskeisesti se, ketkä jakavat uuden hyvinvoinnin ja haitat ja jaetaanko ne tasapuolisen
menettelyn kautta.

Lisäksi on syytä muistaa, että laitos tuo suuren yrityksen paikkakunnalle, millä on pian
monenlaisia seurauksia paikalliseen vallankäyttöön niin talouden, politiikan kuin
yhdistyselämän alueella. Paikalliseen politiikkaan tulee uusia, hyvin resurssoituja pelureita,
joista tärkeimpinä on mainittava itse yritys ja sen mahdollinen ammattiyhdistysliike. Näillä
on aluksi vähän poliittista kannatuspohjaa, mutta paljon vaikutusvaltaa taloudellisen
voimansa ansiosta. Tämä voi ajaa paikallisen politiikan tilanteeseen, jossa paikallisdemokratia
antaa vallan jollekin ryhmälle, joka joutuu kuitenkin kohtaamaan suuryrityksen sille
asettamat realiteetit vallassa ollessaan. Kansalaisten keskuudessa tämä on omiaan
herättämään arveluja tietynlaisesta suosikki systeemistä paikallisessa politiikassa - eli että
poliitikot ovat ostettavissa. Yritys voi myös tuoda uudenlaisia konflikteja paikkakunnalle,
etenkin jos uudet muuttajat muuttavat paikkakunnan poliittisia voimasuhteita esimerkiksi
tuomalla AY-aktivisteja aiemmin oikeistolaiseen kuntaan. Tällaisista vaikutuksista ei
kuitenkaan ole tutkimusta. Lopuksi heidän kantojaan muokkaa paikkakunnan luonne:
esimerkiksi Loviisan ja Eurajoen tutkimusalueiden ympäristössä on jo ydinvoimala, joten
uusi ydinteknologinen laitos ei muuttaisi kuvaa näistä paikkakunnista yhtä voimakkaasti
kuin sellaisista paikkakunnista, joilla ydinteollisuutta ei vielä ole. Samansuuntainen ilmiö
on havaittavissa vanhoilla teollisuuspaikkakunnilla, joilla on totuttu maksamaan teollisuuden
tuomasta hyvinvoinnista (Kortelainen 1996).

Kysymys reiluudesta on tärkeä kahdesta syystä. Ensiksi, että kysymykset etujen ja haittojen
reilusta jakamisesta ovat normatiivisia kysymyksiä, joihin ei voida vastata tieteellisin
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argumentein. Mikäli kuntalaiset voivat osallistua sijoituspäätöksistä käytyyn keskusteluun,
merkitsee tämä samalla sitä, että heidän kantojaan ei voida kumota tieteellisen tiedon
nojalla, vaan vain keskustelemalla. Toiseksi, jos paikallisten käsityksen mukaan laitos
tuodaan paikkakunnalle ilman, että paikkakuntalaisia kuunnellaan tai niin, että he kokevat,
että heidän etujaan ei ole huomioitu asianmukaisesti, saattaa tämä nostattaa suuttumusta,
joka purkautuu mitä moninaisimpana laitoksen ja kunnan johdon vastaisena napinana.
Laitoksen kannalta tämä merkitsee jatkuvaa kielteistä julkisuutta, joka pitää laitoksen riskit
alinomaa paikallisten ihmisten mielissä. Kuten aiemmin on esitetty, tämä voi merkitä
hankaluuksia paikallisesta kysynnästä eläville elinkeinonharjoittajille. Jos laitoksen asiat
on myös jo kerran hoidettu epäreilusti, voi tästä syntyä myös käsitys, että ne hoidetaan
myöhemminkin paikallisia ihmisiä kuuntelematta.

9.4.3 Kansalaistoiminnan vaikutuksia mielipiteisiin

Paikallisten ihmisten asenteiden sosiaalinen perusta on toisenlainen kuin kuluttajien
toiminnan sosiaalinen perusta. Esimerkiksi huoli liikkumisen vaikeuksista tai menetetystä
mustikkametsästä on konkreettinen, suhteellisen yksiselitteinen asia. Erityisesti jos laitoksen
hyötyjen ja haittojen koetaan lisäksi jakautuvan epätasaisesti, voi paikkakunnalla syntyä
monenlaista sosiaalista liikehdintää laitoksen ympärillä. Tällaisen kansalaistoiminnan
oikeutus on tietyllä paikkakunnalla helppo osoittaa, sillä muut näkevät mielipiteiden
oikeutuksen ilman muuta, ovathan haitat näkyvissä ja niiden todenmukaisuus on helppo
osoittaa.

Monenlaisilla sekä laitosta puolustavilla että sitä vastustavilla liikkeillä on oikeutus toimia
asioidensa edistämiseksi. Suuren teollisuuslaitoksen tulo tulo paikkakunnalle voi luoda
tilanteen, jossa syntyy "moraalisia yrittäjiä" (Becker 1963), jotka havaitsevat markkinat
moraaliselle johtajuudelle. Nämä moraaliset yrittäjät voivat luoda organisaation (sosiaalisen
liikkeen), koska arvelevat sen eteen tehtyjen uhrausten maksavan itsensä takaisin arvonantona
ja taloudellisesti. Kun tällainen organisaatio on olemassa, on muiden helpompi antaa
tukensa sille ja osallistua (minimaalisesti, vaaleissa). Vastustajien reaktiot kohdistuvat
johtajiin, ei rivijäseniin, jotka väistävät tällaiset riskit. Kun paikkakunnalla on laitosta
vastustava liike, joka pitää yrityksen varpaillaan, on muiden helpompi nauttia sen tuomista
eduista myös siksi, että kannanoton kustannukset heille ovat vähäiset - kannanotoksi riittää
äänestäminen tai myyjäisissä käyminen. Erityisen suuri etu tällainen liike on, jos vastustaja
on voimakas ja hyvin resurssoitu - esimerkiksi siis suuryritys. Tällainenkin ei-sitoutunut
kannattajakunta riittää tuomaan liikkeenjohdolle oikeuden edustaa aatettaan paikallisissa
demokraattisissa prosesseissa. Vapaamatkustamista ja liikkeiden rakenteen suhdetta
paikalliseen politiikkaan tutkineiden Walshin ja Warlandin (1983) mukaan esimerkiksi
Harrisburgin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen aktivisteja oli puolin ja toisin vain
muutama prosentti paikallisesta väestöstä. Silti erilaisia sympatisoijia oli paljon: liikkeet
todella lausuivat julki muutaman johtajansa suulla sen, mitä monet paikkakunnalla ajattelivat.
Liikkeen johtajat ja aktivistit tiesivät, että heillä oli valtuutus ajaa asiaansa. Heidän
vastustajansakin tiesivät tämän, minkä seurauksena heillä oli sananvaltaa alueen asioissa.
Paikkakunnan poliitikot tietävät tämän; liikkeiden tahdon vastainen toimiminen merkitsee
hankaluuksia politiikassa. Kansalaisliike voi vastustaa laitosta tehokkaasti (ks. Kamppinen
ym. 1995: 155).
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Aktivistiryhmien pienuus perustuu yleensä paitsi niiden kannattajakunnan vähäiseen
sitoutumisen asteeseen (kun kannattajien panos liikkeessä on pieni, on jäsenyyden
menettämisen menetys vähäinen), myös niiden tarpeeseen pitää yllä tiettyä puhdasoppisuutta.
Kannattajakunnan keskuudessaelääuseitaristiriitaisiaasenteitalaitostakohtaan. Paikalliset
vastustajat voivat käyttää näitä ristiriitoja hyväkseen. Hyökkäykset taas pakottavat heikosti
resurssoidun ryhmän kiteyttämään oppinsa muutamaan hyökkäykset kestävään argumenttiin,
joiden puhtautta vaalitaan tarkasti, koska liike organisoituu niiden ympärille. Tällaiset
ryhmät hajoavat yleensä herkästi, jos radikaalit haluavat toisaalla vetää puhdasoppista
linjaa ja toisaalla marginaaliset jäsenet katoavat pienestäkin ulkoisesta vastustuksesta.
Ryhmien taktiikka perustuu sissitaktiikalle ja ne hajoavat jatkuvasti pieniksi ryhmiksi.
Liikkeiden ytimessä säilyy pieni (puoli)ammattimainen ryhmä, joka pitää niitä yllä.

Tämä ryhmä riittää rekrytoimaan samalla tavalla ajattelevia vasta-asiantuntijoita
paikkakunnalle ja keräämään sen verran resursseja, että paikkakunnalla elää vaihtoehtoinen
versio laitoksen eduista ja haitoista, (vrt. Douglas ja Wildawsky 1982). Kansalaisten
riskikäsityksillä on perusta paikallisissa sosiaalisissa prosesseissa. Tämän toiminnan
ansiosta paikalliset ihmiset voivat liittää alituiseen mitä moninaisimpia riskejä laitokseen
ja saavat mahdollisuuden havainnoida laitoksen vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja
markkinoihin. Etenkin paikalliset markkinat saattavat jälleen muovautua kyseisessä
keskustelussa muodostuvien havaintojen ja käsitysten pohjalta.

9.4.4 Kuntien erilaisuus suhteessa laitosten sijoittamiseen

Eri kunnat ovat hyvin erilaisia siinä, miten suhtautuvat esimerkiksi saastuttavan teollisuuden
sijoittamiseen. Esimerkiksi matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta Yhdysvalloissa
tutkittaessa on havaittu monenlaisia paikkakunnan suhtautumista selittäviä rakenteellisia
tekijöitä (ks. esim. Albrecht, Amey ja Amir 1996). Tärkeimmät näistä tekijöistä ovat

• paikkakunnalla aiemmin ollut teknologia tai teollisuus. Ydinvoimakysymyksissä
"ydinkeidas" (ks. Litmanen 1994: 94-95) on eri asemassa kuin muut paikkakunnat. Jos
paikkakunnalla on entuudestaan ydinteknologiaa, on siihen totuttu ja uusia laitoksia
vastustetaan vähemmän kuin paikkakunnilla, joilla tällaista teknologiaa ei aiemmin ole
ollut;

• yhteisön koko. Monimutkaisessa kaupunkiympäristössä käydään monenlaisia
poliittisluonteisia tai mahdollisesti politisoituvia keskusteluja kaiken aikaa. Kysymykset
ydinjätteestä eivät tällaisessa keskusteluympäristössä yleensä nouse politiikkaa keskeisesti
hallitsevaksi asiaksi kuin korkeintaan väliaikaisesti;

• yhteisön vauraus. Vaurailla seuduilla poliitikot tapaavat suhtautua neutraalimmin laitoksiin
kuin vähemmän vaurailla paikkakunnilla, joiden johdolla on yleensä suurempi houkutus
hankkia teknologiaa paikkakunnalle. Kiivaimmat konfliktit käydään tästä syystä pienillä
paikkakunnilla, joissa ympäristöstä huolestuneet ihmiset joutuvat kamppailemaan paitsi
laitosta ja sitä ylläpitävää yritystä, myös paikallista johtoa vastaan. Ilmeistä on, että
erittäin vauraat ja taloudeltaan monipuoliset seudut voivat kieltäytyä laitoksesta, koska
sen tuomat edut olisivat sen taloudessa kuitenkin vain pieni lisä;

• yhteisön yhtenäisyys. Jos kunnan sisällä on entuudestaan poliittisia tai sosiaalisia eroja,
tapaavat nämä antaa hyvän käynnistyspohjan sekä laitoksen puolesta että sitä vastaan
käytävälle kamppailulle.
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Näiden tekijöiden lisäksi paikkakunnan tapaan suhtautua laitokseen vaikuttaa olennaisesti
ulkopuolisten ryhmien tuoma rahallinen, organisatorinen ja moraalinen tuki. Tällainen tuki
vaihtelee eri paikkakunnilla suuresti. Etenkin suurilla paikkakunnilla on tarvittavaa
asiantuntemusta yleensä omasta takaa, joten laitoksen ympärille kehkeytyy myös sisä-
syntyistä politiikkaa.

Yhteisön rakenteelliset piirteet vaikuttavat siten tapaan, jolla paikalliset ihmiset muodostavat
käsityksiä laitoksen tuottamista riskeistä. Heidän paikallisiin tuotteisiin kohdistamansa
kysyntä muokkautuu vastaavasti erilaiseksi erilaisilla paikkakunnilla. Tutkimuspaikka-
kunnista lähinnä Äänekoskea voi pitää asukasmääränsä puolesta suurena kuntana. Äänekoski
on myös vauras, 1990-luvun lamasta hyvin toipunut vahvan teollisen perustan omaava
kunta. Äänekosken riskikeskustelun rakenne on edellisen ajattelutavan mukaan ilmeisen
selkeä: riskit eivät nouse esille paikallisen keskustelun keskiöön kuin hetkittäin, mutta
kunnalla on varaa ottaa neutraali tai kielteinen kanta loppusijoituslaitokseen, vaikka
kunnan työttömyysaste on laman jäljiltä korkea vielä vuosikymmenen loppuvuosinakin.
Taloudeltaan palveluvetoinen Loviisa on toipunut lamasta huomattavasti Äänekoskea
hitaammin, kaupungissa on jo ydinvoimala, ja kaupungin politiikkaa luonnehtii kaksi-
kielisyys. Loviisalaisen riskikeskustelun erikoispiirre on edellisen ajattelun mukaan
monimuotoisuus; loviisalaisen keskustelun suuntaa on hankalalähteä ennustamaan. Eurajoki
on Loviisan tapaan jo ydinkunta; sen riskikeskustelu peilautuu väkisin TVO:n ydinvoimalan
kokemuksiin. Odotettavissa on joko selvä ydinvoimamyönteisyys tai näkemysten
polarisoituminen. Kuhmo sijoittuu kokonsa puolesta Äänekosken ja Loviisan väliin, mutta
on elämäntavaltaan vähemmän kaupunkimainen kuin Loviisa. Kuhmon työttömyys on
tutkimuskunnista myös selvästi pahin, mutta kunnan koon, suhteellisen yhtenäisen väestön
ja vähäisen teollisen perinteen vuoksi kuhmolaisessa keskustelussa on odotettavissa
riskikäsitysten jatkuva, monipuolinen painottuminen.

Kaikkiaan siis paikalliset ihmiset käyttäytyvät huomattavan monimuotoisessa sosiaalisessa
kentässä tavallisia kuluttajia mutkikkaamman ajattelutavan varassa. Paikallisten markki-
noiden toimintaa ei tästä syystä voi tyystin palauttaa niihin ajatusmalleihin, joiden varassa
suurin osa laitosten vaikutuksia käsittelevästä tutkimuksesta on tehty.
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämä kirjallisuuskatsaus on paljastanut joukon erilaisia vaikutuksia, joita erilaisilla
teollisuuslaitoksilla, ongelmajätelaitoksilla ja ydinvoimaloilla on ollut kuluttajiin ja
markkinoihin. Kuluttajien osalta kirjallisuus osoittaa, että normaalioloissa kuluttajien
reaktiot erilaisiin ympäristöriskeihin tapaavat jäädä vähäisiksi useiden, paljolti käytännöl-
listen ja markkinoiden sekä tuoteketjun rakenteeseen liittyvien syiden vuoksi.

1) Normaalioloissa vain muutamat tuotteet voivat ylipäänsä kärsiä kuluttajien reaktioista;
tällaisista tuotteista voidaan mainita matkailupalvelut sekä sellaiset tuotteet, jotka
kuluttaja voi liittää tiettyyn paikkakuntaan vähällä vaivalla. Oman riskiryhmänsä
muodostavat puhtaudella myytävät tuotteet;

2) Poikkeustilanteissakuluttajat voivat saada aiheen tutkia tarkemmin ostamansa tuotteet.
Esimerkiksi laajaa julkisuutta saaneiden onnettomuuksien tai ruoan saastumisen
aiheuttamat markkinaromahdukset voi vat aiheuttaa mittavia tulonmenetyksiä tuottaj ille,
jalostukselle, kaupalle ja yritysten omistajille. Lähes poikkeuksetta tällaiset
markkinahäiriöt ovat jääneet lyhytaikaisiksi; kuluttajat ovat palanneet markkinoille
varsin pian. Varsin harvat kuluttajat ovat muuttaneet kulutustottumuksiaan pysyvästi.

Monipuolisimmat vaikutukset tarkastelluilla laitoksilla on niihin paikallisiin markkinoihin,
joilla toimivilla kuluttajilla on paikallista tietoa tuotteista ja niiden taustoista.

3) Laitosten voimakkaimmat taloudelliset vaikutukset kohdistuvat nimenomaan niihin
tuotteisiin, joiden hinta määräytyy pääasiallisesti paikallisen kysynnän perusteella.
Etenkin asunnot ja loma-asunnot reagoivat yleensä laitoksiin selkeästi; näin ei
kuitenkaan ilmeisesti kävisi kotimaisen loppusijoituslaitoksen tapauksessa tutkimus-
alueiden maanomistusoloista johtuen. Näiden tuotteiden hinnat reagoivat laitokseen
muutaman kilometrin säteellä laitoksesta; kaikilla tutkimusalueilla lähialueita hallit-
sevat joko voimayhtiöt tai valtio. Jos vaikutuksia ilmenee, ne alkavat sijoituspäätök-
sen aikoihin, voimistuvat rakennusaikana, ja tasaantuvat myöhemmin, kun laitos on
käytössä. Onnettomuuksien ja päästöjen aiheuttamat markkinahäiriöt tapaavat ta-
saantua myös paikallisesti melko pian. Paikallisista markkinoista on muistettava, että
niihin vaikuttavat monet tekijät, joiden vaikutukset voivat kumota toisensa. Esimer-
kiksi suurten kaupunkien läheisyys voi luoda kysyntää, jonka hintoja kohottava
vaikutus voi muuntaa laitosten muassaan tuomia vaikutuksia merkittävästi. Vastaava
vaikutus on ilmeisesti myös paikkakunnalla jo aiemmin olleella teollisuudella.
Ydinteknologian tapauksessa vastaava vaikutus on jo paikkakunnalla aiemmin olleel-
la ydinvoimalla. Koska laitokset tuovat sijoituspaikkakunnilleen myös monenlaista
uutta hyvinvointia, muodostuu keskeiseksi kysymys laitosten etujen ja haittojen
jakautumisesta paikkakunnalle. Nämä ovat olennaisesti kysymyksiä oikeudenmukai-
suudesta ja reiluudesta.

Kirjallisuuden perusteella kansalaisten asenteet ydinvoimaa kohtaan ovat hyvin kielteisiä.
Näissä asenteissa on hieman vaihtelua joidenkin erityisryhmien kohdalla (esimerkiksi
ydinvoimaloissa työskentelevät ihmiset suhtautuvat ydinvoiman vaaroihin rauhallisemmin
kuin muut), mutta pääasialliseksi malliksi jää kielteinen suhtautuminen. Varsin harva
kuluttaja pystyy tai haluaa kuitenkaan muuttaa elämäänsä riskittömämpään suuntaan
asenteidensa mukaisesti. Syyt kuluttajien käyttäytymiseen ovat ensisijaisesti rakenteellisia.
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Paikallisten kuluttajien asenteet laitoksiin ovat jälleen huomattavasti mutkikkaampia kuin
muiden kuluttajien asenteet, sillä paikallisten asenteita muokkaavat paitsi kysymykset
teknologiasta ja sen riskeistä, myös kysymykset laitosten muassaan tuoman hyvinvoinnin
ja haittojen jakautumisesta paikkakunnalle sekä menettelystä, jolla ratkaisut laitosten
eduista ja haitoista tehdään. Lisäksi heidän kantoihinsa voivat vaikuttaa paikallisten laitosta
puoltavien ja niitä vastustavien liikkeiden näkemykset ja kysymykset suuren yrityksen
vaikutusvallasta paikkakunnalla.

Kaikkiaan kirjallisuuskatsaus on paikantanut joukon mahdollisia vaikutuksia sekä osoittanut
joitakin olosuhteita, joissa nämä vaikutukset voivat toteutua. Edelleen katsaus on tuonut
esille eron normaalisti toimivien laitosten ja onnettomuustilanteiden välillä ja osoittanut,
miten normaalitilanteissa kuluttajien toiminta määrittyy paitsi heidän riskihavaintojensa ja
-käsitystensä, myös ennen muuta heidän toimintansa rakenteellisten puitteiden kautta.
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11 VARAUKSET

Näihin tuloksiin pitää kuitenkin tehdä joukko varauksia. Ensimmäinen näistä koskee
kirjallisuuden määrää ja johtopäätösten laatua sen seurauksena. Kirjallisuuden hajanaisuus
ja epätasainen laatu sallivat joitain johtopäätöksiä vahvemmin kuin joitain muita. Erityisesti
kuluttajien normaalikäyttäytymistä koskevia tuloksia voi pitää luotettavina. Sen sijaan
onnettomuustilanteita käsittelevä tutkimus on hajanaista ja jättää auki useita kysymyksiä.
Tämäkin aineisto riittää kuitenkin osoittamaan, että onnettomuus-ja saastumistilanteissa
kuluttajien käyttäytyminen perustuu erilaiselle logiikalle kuin normaalitilanteessa. Paikallisia
vaikutuksia koekevat tulokset ovat viitteellisiä, sillä paikalliset vaikutukset riippuvat
monista paikallisista tekijöistä. Toinen varaus koskee tutkimuksen sisällöllistä laatua.
Katsaukseen kerätystä tutkimuksesta puuttuu paljolti käsitteellinen koordinaatio, minkä
vuoksi osa kiinnostavista kysymyksistä jää vaille vastausta. Erityisesti kysymys paikallisten
positiivisten ja kielteisten vaikutusten suhteesta jää tyystin auki; samoin kysymys
mahdollisten laitosten kielteisten imagovaikutusten määrästä suhteessa paikkakunnalle
koituviin etuihin. Emme tästä syystä pysty sanomaan luotettavasti, koituuko laitoksesta
sijoituspaikkakunnalle hyötyä vai haittaa. Arvelemme, että normaalitilanteessa toden-
näköisesti realisoituvat etupäässä hyödyt; laitoksen kielteiset taloudelliset vaikutukset
jäävät vähäisiksi ja koskevat vain hyvin valikoitua osaa paikkakuntien taloudesta. Vakavat
ja toistuvat, paljon julkisuutta saavat onnettomuudet voivat silti viedä paikkakunnan saldon
miinukselle pitkäksi aikaa huolimatta laitoksen tuomasta mittavasta ja jatkuvasta
hyvinvoinnin lisäyksestä. Kolmas varaus koskee luvussa 9.3 käsiteltyjä olosuhteita, joiden
ansiosta laitosten vaikutukset voivat vaihdella paikkakunnalta toiselle. Näiden määrästä ei
ole luotettavaa yleistä arviota, joten jouduimme vain toteamaan nämä ja osoittamaan
erilaisten tekijöiden yleisen suunnan. Viimeinen varaus on tärkein: lukijan tulee muistaa,
että olosuhteet, joissa loppusijoitusta tehdään ovat joka tapauksessa ainutlaatuiset.
Parastakaan tutkimusta ei voitaisi tulkita niin, että valitulla loppusijoituspaikkakunnalla
todella kävisi siten kuin aiemmat kokemukset ovat antaneet olettaa. Emme esimerkiksi
tiedä, millaista teknologiaa on saatavilla loppusijoituksen alkaessa. Kaikki aineistosta
tehtävät johtopäätökset perustuvat näin ollen jonkinasteisille oletuksille, kuten William
Metzin, Kai T. Eriksonin ja Paul Slovicin Risk Analysis -lehdessä käymässä keskustelussa
vuonna 1994 todettiin. Tulokset ovat silti suuntaa-antavia, kunhan vain huomioidaan, että
niitä ei pidä suoraan sovittaa tutkimuspaikkakuntiin. Riittävän yleisellä tasolla niihin voi
luottaa. Koska varman tiedon saaminen on looginen mahdottomuus, kun pyritään arvioimaan
tulevaisuuteen sijoittuvaa tapahtumaa, ei tällaista pidä odottaa laajaltakaan teollisuuslaitoksen
sijoittumista kartoittaneelta kirjallisuudelta.
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Liite 1. Käytetyt tietokannat ja kirjastojärjestelmät

Kirjallisuuskatsauksessa käytetyt tietokannat käytiin läpi seuraavasti. Haut keskitettiin
"perustietokantoihin" ja artikkelitietokantoihin, joissa edettiin alla olevassa järjestyksessä.
"Tarkistustietokannoista" tehtiin hakuja, jos muut tietokannat tuottivat nollatuloksen. Tarkis-
tustietokantoihin jouduttiin turvautumaan harvoin, lähinnä etsittäessä amerikkalaisia konfe-
renssipapereita ja amerikkalaisten yliopistolaitosten sarjajulkaisuja. Tärkeimpien ilmaisten
tietokantojen internet-osoitteet on annettu alla.

I. Perustietokannat ja kirjastojärjestelmät:
1. Helka, Helsingin yliopiston kirjastojärjestelmä, johon kuuluu myös muita Helsingin alueen
kirjastoja (http://www.helsinki.fi);
2. Linda, Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen yhteinen kirjastojärjestelmä;
3. LIBRIS, Ruotsin Kuninkaallisen kirjaston ylläpitämä kansallinen järjestelmä, joka ulottuu
osin myös muihin Pohjoismaihin (http://www.libris.kb.se);
4. British Library, Englannin kansalliskirjaston järjestelmä (http://opac97.bl.uk).

II. Artikkelit haettiin seuraavista tietokannoista ja CD-romeista:
1. Uncover (Blackwellin kustantamon pitämä tietokanta, sis. 17.000 lehden tiedot);
2. Helecon (Helsingin kauppakorkeakoulun järjestelmä), josta tarkemmin tiedokannat SCI-
MA (kv. kaupallisen alan lehdet), BILD (HKKK:N kirjat), sekä SCANP (Skandinavian
alueella ilmestyvät kauppatieteelliset lehdet, ml. Suomi);
3. Sociofile, keskeinen sosiaali-ja yhteiskuntatieteellinen CD-Rom;
4. PsycLit, keskeinen psykologisen kirjallisuuden CD-Rom.

III. Tarkistustietokantoina käytettiin
1. Tanskan ja Norjan kansallisia tietokantoja (http://www.danweb.dbc.bib.dk ja http://
www.bibsys.no);
2. EU:n tietokantoja (http://europa.eu.int);
3. OECD:n tietokantoja (http://www.oecd.org);
4. Saksasta Kölnin yliopiston järjestelmää ja sieltä löytyvää linkkiä Deutsche Bibliothekiin
(http://www.ub.uni-koeln.de);
5. VTT:n tietokantoja;
6. Yhdysvaltain Kongressin kirjaston tietokantoja;
7. Kalifornian yliopiston yhteisjärjestelmää (melvyl.ucop.edu).

Lisäksi tehtiin haut
l.Dialog-tietopankin elintarvike-ja teknisistä tietokannoista, joista tuli kuitenkin nollatulos.
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Liite 2. Käytetyt hakusanat (pääalueittain)

Eteneminen hakusanoissa

Laadimme aluksi listan sellaisista hakutermeistä, joiden arvelimme tuottavan osumia, joista
hakua voisi jatkaa. Hakutermien alueet olivat

1) saastuttavat tai mahdollisesti saastuttavat teollisuuden alat;
2) keskeiset ympäristömyrkyt (raskasmetallit, keskeiset kemikaalit, hormonit,

kasvinsuojeluaineet, eläinlääkkeet);
3) ydinvoimateollisuus;
4) onnettomuudet (esim. Estonia, Tshernobyl, Three Mile Island Harrisburgissa, Brasilian

Goinia, Italian Seveson myrkkyonnettomuus).

Aloitimme haun teknisen alan tietokannoista ja elintarviketietokannoista (VTT, Dialog).
Nämä hakusanat tuottivat Tshernobylia lukuunottamatta nollatuloksen, kun käytimme
leikkauksena"kuluttajaa","markkinoita"ja"taloutta". Päädyimme tämän vuoksi laajentamaan
hakua. Seuraavaksi tutkimme myös psykologista sekä sosiaali-ja taloustieteellistä termistöä:

1) Etsimme ensin erilaiset "riskiin" liittyneet termit, joista tärkein oli "riskihavainto" (engl.
"risk perception"). Tämän hakujoukon pilkkominen "kuluttajan" ja "markkinoiden"
avulla tuotti pienen kirjallisuuden, jota käytimme sitten hakusanojen rikastamiseen ja
lähdeluettelojen perustalta tapahtuneeseen kirjallisuushakuun;

2) Internetin hakurobotti (Akavista, http://www.altavista.telia.com) tuotti joukon linkkejä,
joiden avulla kartoitimme keskeiset tutkimuslaitokset ja tutkijat. Näin löytyivät esim.
Society for Risk Analysis (http://www.riskworld.com) www-sivut sekä Institute for Food
Research Readingissa, Englannissa (http://www.ifrn.bbsrc.ac.uk). Selasimme läpi näiden
julkaisuluettelot. Selasimme läpi myös keskeisten eurooppalaisten ruokatutkimus-
instituuttien julkaisut. Lisäksi selasimme läpi keskeiset riskitutkimukseen keskittyneet
laitokset, jotka löysimme (esimerkiksi näistä laitoksista voi mainita Tukholman yliopiston
riskitutkimusyksikön, ks. http://www.hhs.se/cfr/default.htm);

3) Haravoimme keskeiset CD-romit tietokannat edellisten hakusanajuurien pohjalta. Hakuun
lisättiin erilaisia kirjallisuuden yleisiä avainsanoja, esim. "NIMBY", "LULU" ja "noxious
facilities" sekä "repository" eri tavoin katkottuna ja erilaisina konjunktioina sekä
leikkauksina;

4) Etsimme lisäksi Nevadan Yucca Mountainin tutkimusalueen puitteissa tehdyn julkaistun
tutkimuksen, joka oli hajallaan eri lehdissä. Julkaisematonta tutkimusta on esitelty State
of Nevada Nuclear Waste Project Officen Internet-sivuilla (kotisivu http://www.state.nv.us/
nucwaste).

Kirjallisuushakua näillä hakusanojen päätyypeillä jatkettiin helmikuusta toukokuun alkuun
1998.

Tietokantahaun pohjalta löytyneen kirjallisuuden lisäksi ja rinnalla teimme perinteisen
kirjallisuushaun; etenimme löytyneiden artikkelien lähdeluettelojen avulla. Kun kirjallisuutta
alkoi pian kertyä paljon, päätimme rajoittua ensisijaisesti

1) julkaistuihin lähteisiin;
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2) Internetissä julkaistuihin kirjoituksiin;
3) sellaisiin konferenssipapereihin ja muihin julkaisemattomiin kirjoituksiin, joiden

kirjoittajien osoitteet löysimme helposti, ja joilta saimme pyytämämme materiaalin
yhdellä kirjeellä.

Lisäksi selasimme läpi sellaiset lehdet, joista haku tuotti eniten osumia. Tärkeimpiä lehtiä
olivat esimerkiksi The Appraisal Journal, Environment, Journal of Environmental Economics
and Management, Review of Economics and Statistics, Risk Analysis sekä Sociological
Spectrum.

Tapaustutkimuksena pyrittiin lisäksi selvittämään Riihimäen ongelmajätelaitoksen,
Outokummun Harjavallan tehtaiden, sekä Nesteen Porvoon jalostamon vaikutuksia käsitellyttä
tutkimusta. Tällaista löytyi hajanaisesti, mutta yleisesityksiä ei löytynyt, joten jouduimme
etenemään lehtitietojen ja haastattelujen pohjalta. Esimerkiksi Riihimäen laitoksen ympäristön
maakauppojen tutkimista vaikeuttaa myös pieni tapausmäärä: tapauksia on niin vähän, että
vain tarkkojen lukujen sijasta päädyimme luottamaan paikkakuntaa hyvin tuntevien ihmisten
arvioihin hinnoista.

Hakusanat käännettiin englanniksi sekä ruotsiksi ja saksaksi, joista oli kuitenkin vähän
lisähyötyä kirjallisuuden paikantamisessa.
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OSARAPORTTI II: TUOTEKETJU JA LOPPUSIJOITUSPAIKKAKUNNAN
TUOTTEET

TIIVISTELMÄ

Tämä raportti muodostaa toisen osan ydinjätteen loppusijoituslaitoksen mahdollisia kuluttaja-
vaikutuksia selvittävästä raporttisarjasta. Raportin muut osat ovat kirjallisuuskatsaus (Osa-
raportti I) ja tutkimus kuluttajien riskikäsityksistä (Osaraportti III).

Suunnitellun ydinjätteen loppusijoituslaitoksen mahdolliset vaikutukset kuluttajiin selittyvät
osin teollisuuden ja kaupan muodostaman nk. "tuoteketjun" toiminnasta käsin. Useimmat
tuotteet päätyvät markkinoille usean tuotannon ja jakelun portaan kautta. Loppusijoitus-
laitospaikkakunnalle tuoteketjun toiminta merkitsee kahta seikkaa:

• Toisaalta kuluttajan on tuoteketjun toiminnan vuoksi hankala paikantaa tietyn tuotteen
raaka-aineen lähtöpaikkakuntaa tai -aluetta, mikä vähentää mahdollisuutta, että kuluttajat
reagoisivat loppusijoituslaitospaikkakunnan tuotteisiin;

• Toisaalta tuoteketjun toimijat voivat reagoida tuotteissa piileviin oletettuihin riskeihin, mikä
saattaa lisätä loppusijoituslaitospaikkakunnan taloudellista riskiä.

Tämä raportti selvittää paikkakunnan elintarvikkeiden ja matkojen tuoteketjun ja tutkii niiden
toiminnan.

Elintarviketuotannon osalta voidaan todeta, että tutkimuspaikkakunnilla on varsin harvoja
tuotteita, joita myydään paikkakuntien tai niiden lähialueiden ulkopuolelle niin, että kuluttajien
on helppo liittää tuote raaka-aineen tai tuotantolaitoksen kotipaikkakuntaan. Sama pätee myös
paikkakuntien lähikuntiin, joissa on vähän merkittäviä elintarviketuotantolaitoksia. Muun kuin
teollisen elintarviketuotannon arvo on alueilla vähäinen. Niin paikallisille markkinoille
myytävän paikallisesti jalostetun tuotannon kuin luomu-tuotannonkin arvo on tutkimusalueilla
vähäinen, ja Kainuussa tärkeän metsämarjan tuotanto myydään nykyisin etupäässä ulkomaille.

Matkailutuotteista herkimmin teollisuuslaitoksiin reagoi loma-asuntojen vuokraus, jota
tutkimusalueiden välittömässä läheisyydessä ei ole kaupallisesti merkittävässä mittakaavassa.
Lisäksi jos kaavailtu laitos haittaa niitä aktiviteetteja, jotka edellyttävät esimerkiksi yhtenäisiä
erämaa-alueita, voi laitoksesta olla haittaa näistä matkoista eläville yrittäjille. Tällaiset riskit
ovat tutkimusalueilla vähäisiä ja keskittyvät joillekin kuhmolaisyrittäjille. Laitos kuitenkin toisi
muassaan matkailua ja matkustusta, joka saattaa luoda markkinoita myös tällaisille
matkailutuotteille. Laitoksen vaikutus matkailuun ei ole tuoteketjunäkökulmasta katsoen siten
yksiselitteinen.

Paikallistuotannon tärkeyttä korostetaan niin elintarviketuotannon kuin matkailun vuoksi
alueellisessa suunnittelussa kaikilla tutkimuspaikkakunnilla.

Avainsanat: ydinjätteet - jätteiden sijoitus, elintarvikkeet, matkailu, riskit, kuluttajakäyttäytyminen,
taloudelliset vaikutukset, sosiaaliset vaikutukset



REPORT II: REACTIONS OF THE PRODUCT CHAIN AND THE PRODUCTS
OF THE HOST COMMUNITY

ABSTRACT

This report is Part II of a study on the possible impacts of a high-level nuclear waste (HLNW)
repository on the markets for goods produced in the host community. Part I of the series is a
literature review and Part III reports a series of focus group discussions designed to map the
consumers' risk perceptions related to industrial installations, the HLNW repository included.

The basic premise of this report is that the possible impacts on the host community's local
economy are partly explained by the workings of the "product chain". Most commodities reach
the consumer market through a series of steps in the processing industry and trade. The impact
of the product chain is twofold in terms of the HLNW repository's impact on the local economy.

• On one hand, many goods available to consumers lose their regional identifiability as a
result of the product chain. This decreases the consumers' chances of reacting to risks in
goods on a regional basis;

• On the other hand, if the actors in the product chain see risks in raw materials and semi-
processed goods, they may react to these risks independently of consumers. This increases
the economic risks caused by the HLNW repository to the host community.

This report focuses on food production and travel services.

In terms of food production, the proposed host communities produce few industrially processed
foods with their local identity marked on the consumer packages. The same is true of the
neighboring communities. At the level of raw materials, the link to the foodstuffs produced in
the proposed host communities is even less pronounced: most raw materials used in production
come from a considerably wide area. Mainstream industrial production excluded, the monetary
value of the foodstuffs produced in the proposed host communities is low, including organic
production.

In regard to travel services, summer cottage rental is particularly prone to react to most
industrial installations. However, there is no business of this type near the proposed HLNW
repository sites on a commercial scale. In addition, some travel services require extensive
wilderness areas to be viable for marketing. Out of the four proposed communities and HLNW
sites, only one area (Romuvaara in Kuhmo) has such wilderness. On the other hand, the
proposed HLNW repository also bring in travelers to the host community. The increased
demand may provide possibilities for developing the travel services in the host community, with
activities such as fishing, hunting, and roaming included. Thus, the final impact of the repository
on the host community's travel services remains to be seen.

Keywords: high-level nuclear waste repository, product chain, food stuffs, travel services, risk
perception



SISÄLLYSLUETTELO

Tiivistelmä

Abstract

1 JOHDANTO 3

2 TUOTEKETJUNÄKÖKULMA 4

3 TUOTERAJAUKSET JA TUTKIMUSPAIKKAKUNTIEN TUOTTEIDEN
PÄÄVIRRAT TUOTEKETJUSSA 6

4 MENETELMÄT 8

5 TEOLLISESTI TUOTETUT ELINTARVIKKEET 9

5.1 Tuotteiden alkuperän nykyinen jäljitettävyys 9

5.2 Alueelliset leimat kotimaisissa elintarvikkeissa 10

5.2.1 Alkuperämaa- ja kotimaisuusmerkinnät 10

5.2.2 Tutkimuspaikkakuntien jäljitettävissä olevat tuotteet 11

5.2.3 Elintarvikkeet, jotka kuluttajat voisivat sitoa tutkimus-

paikkakuntien lähialueisiin 13

5.2.4 Teollisuuden tuottajatunnisteet 16

5.3 Teollisuuden riskinhallintarutiineista 17

5.3.1 Riskien havaitsemis-ja hallintamenetelmät 18

5.3.2 Milloin teollisuus reagoi tuotteiden puutteisiin? 19

6 PAIKALLISILLE MARKKINOILLE MYYTÄVÄT ELINTARVIKKEET 22

6.1 Puhtaudella myytävät tuotteet 22

6.1.1 Luonnonmarjojen keruu 22

6.1.2 Tiloilla tehtävä jatkojalostus ja luonnonmukaisesti viljellyt

tuotteet 22

6.2 Paikallisille markkinoille myytävä elintarviketuotanto 23

7 MATKAPALVELUIDEN RISKIT TUOTEKETJUNÄKÖKULMASTA 26

7.1 Millaiset tekijät selittävät matkailun tuoteketjun reaktioita? 27

7.2 Tutkimuspaikkakuntien matkailutuotteet normaalioloissa 27

7.2.1 Puhtaudella myytävät matkailutuotteet: loma-asuntojen

vuokraus sekä erä-, luonto- ja maatilamatkailu 27

7.2.2 Tapahtumat 30



7.3 Millaiset tekijät ehkäisevät matkailun reagoimista? 31

7.4 Yhteenveto 33

8 ELINTARVIKETUOTANNON ALKUPERÄMERKINTÖJEN
YLEISTYMISEEN LIITTYVIÄ KEHITYSKULKUJA 34

8.1 Yksilöllistyvä kuluttaja vs. suurtuotannon edut 34

8.2 Julkisen vallan toimet 34

8.3 Alkuperämerkintöihin liittyviä taloudellisia kysymyksiä 35

8.4 Paikalliset alkuperämerkintöjä kehittävät hankkeet 37

9 JOHTOPÄÄTÖKSET 39

10 KIRJALLISUUS 41

Liite 1. Keskeiset elintarvikeraaka-aineiden ostajat ja käyttäjät 44

Liite 2. Puhelinhaastatteluissa käytetty runko 45

Liite 3. Aineiston dokumentointi 46



1 JOHDANTO

Osaraportissa I teimme kaksi varausta riskitutkimuksen taustaoletuksiin. Ensimmäinen
näistä koski tuoteketjuksi kutsumaamme kulutuksen rakenteellista taustaa. Lähes kaikki
markkinoilla olevat tuotteet päätyvät kuluttajien ostettavaksi lukuisten tuoteketjussa
tehtyjen päätösten seurauksena. Näissä päätöksissä on mukana teknistä, taloudellista ja
juridista harkintaa, joka eroaa yksittäisen kuluttajan tai kotitalouden kulutuspäätöksistä.
Tuoteketjun toiminnan vuoksi kuluttajat pystyvät vain harvoin paikantamaan ostamansa
tuotteet tarkasti. Tuoteketjun omat reaktiot voivat lisäksi hankaloittaa loppusijoitus-
laitospaikkakunnan tuotteiden menekkiä kuluttajien reaktioista riippumatta. Kuva 1
selvittää tuoteketjun päätoimijat.

KULUTTAJAT

VIRANOMAISET
JA MUUT TOIMIJAT

VÄHITTÄISKAUPPA

JAKELIJAT/
TUKKUKAUPPA

TEOLLISUUS/
PAKKAAJAT

TUOTTAJAT

Kuva 1. Yksinkertaistettu esitys yhden tuotteen tuoteketjusta (vrt. Liebow, Branch ja
Orians 1993).

Tuoteketjut vaihtelevat sen mukaan, montako porrasta niissä on. Jotkut ketjut ovat
lyhyitä ja päättyvät paikallisilla markkinoilla, toiset ketjut ulottuvat kauas paikkakunnan
ulkopuolelle. Myös ketjujen päätöksenteko voi sijoittua joko lähelle paikkakuntaa ja
tuottajia tai kauas pääkonttoripaikkakunnille. Paikallisen tuoteketjun toiminta on
erilaista kuin valtakunnallisen tai kansainvälisen ketjun toiminta, koska se perustuu
paljolti paikalliselle tiedolle (termistä, Geertz 1984).



2 TUOTEKETJUNAKOKULMA

Jos halutaan ymmärtää kuluttajan mahdollisuuksia jäljittää paikkakunta, josta jokin
tuote tai sen raaka-aineet ovat peräisin, tulee tuntea pari talouselämän kehityskulkua.
Ensimmäinen näistä liittyy tuotemerkkien lisääntymiseen. Osaraportissa I todettiin, että
tavanomaisessa kotimaisessa kaupassa tuotevalikoiman arvioidaan saavuttavan 10 000
tuotteen rajan ennen vuotta 2000. Vaikka Suomessa tuotevalikoimat ovat vielä pienet
esimerkiksi Saksan ja Yhdysvaltojen tuotevalikoimiin verrattuna, markkinoiden
moninaisuus ylittää silti kuluttajan käsityskyvyn (ks. Pantzar 1992). Tuotevariaation
kasvuun ovat johtaneet mm. kuluttajien käytettävissä olevien resurssien lisääntyminen,
jakelujärjestelmän muutokset ja markkinoinnin kasvu. Mikäli kuluttaja haluaa jäljittää
ostamiensa tuotteiden alkuperän, joutuu hän tekemään yhä kasvavan määrän työtä.

Tämän markkinoiden lisääntyvän vaihtelun taustalla piilee kuitenkin vastakkainen
kehityskulku. Niin raaka-aine- ja puolivalmistevirtoja kuin tuotantoa ja jakelua
koskevat päätökset tehdään nykyisin yhä keskitetymmin. Suurtuotannon taloudelliset
edut ovat useimpien tuotteiden kohdalla niin ilmeisiä, että tuotanto on keskittynyt yhä
suurempiin yksiköihin. Esimerkiksi Suomen elintarvikemarkkinoilla noin 2/3 keskeis-
ten tuotteiden markkinoista on kahden - kolmen suuryrityksen hallussa. Suurten
tuotantolaitosten hankintamäärät ovat suuria, ja raaka-aineilta edellytetään tasalaatui-
suutta. Myös jakelu on keskittynyt, minkä seurauksena esimerkiksi vähittäiskaupan ja
ravintoloiden yhdeltä toimittajalta ostamat tuotemäärät ovat suurempia kuin ennen,
samalla kun tuotannon laatuvaateet ovat yhdenmukaistuneet. Sellaiset uudet yritys-
muodot kuin franchising (esim. MacDonald's-hampurilaisketju) tai alihankinnan
ketjuttaminen ovat vaikuttaneet samaan suuntaan. Yrityskenttä on intresseineen häm-
mästyttävän pysyvä (Chandler 1992).

Näillä muutoksilla on kahdenlaisia seurauksia tutkimusongelmamme kannalta.

Ensiksi, tuoteketju hävittää useimpien tuotteiden alkuperän jäljitettävyyden. Varsin
harvat tuotteet kantavat nykyisin selkeästi tunnistettavaa paikallista leimaa. Esimerkiksi
elintarvikkeiden tuotanto on pitkälle irronnut paikallisesta tuotannosta. Tuotanto on
irrallaan myös paikkakunnasta, kun tuotannon ja kaupan volyymi on kasvanut.
Päätökset tuotteista ja niiden markkinoinnista tehdään kaukana paikkakunnilta.
Kuluttajien mahdollisuudet jäljittää jonkin tuotteen raaka-aineiden kotipaikkakunta
katoavat tuoteketjun päätösten myötä. Samalla katoaa mahdollisuus reagoida riskeihin
paikallisin perustein ilman erityistä vaivaa - minkä seurauksena useimmat muutenkin
kiireiset kuluttajat eivät tutki tuotteiden ominaisuuksia yksityiskohtaisesti, vaan
toimivat lähinnä hinnan perusteella (ks. Olshavsky ja Granbois 1979 ja Osaraportti I,
luku 4.2.1.1).

Toiseksi, jos tuoteketju määrittelee jonkin havaitsemansa riskin todelliseksi, voi tämä
riski muuttua todelliseksi jopa vaikka kuluttajat eivät riskiin reagoisi. Esimerkiksi
markkinoilla olevat koneet, laitteet ja tavarat ovat muuttuneet ympäristöystävälli-
sempään suuntaan usein siksi, että tuoteketjun osapuolet ovat arvelleet, että kuluttajat
ovat halunneet ympäristöä säästäviä tuotteita ja toimineet tämän oletuksensa pohjalta
vaikka kuluttajatutkimusten perusteella tällaista johtopäätöstä ei olisi aina voinut tehdä.
Kuluttajat ovat voineet esimerkiksi haluta halvempia tuotteita; tuoteketjun osapuolet



taas ovat katsoneet, että ympäristöystävällisyys on peruste kohottaa tuotteen jalostus-
arvoa ja hintaa (ks. Timonen ym. 1998).

Näemme tuonnempana, että useimpien tuotteiden kohdalla vain pieni osa kulutuksesta
kohdistuu tuotteisiin, jotka on tuotettu teollisen ketjun ulkopuolella. Kaikki loppu-
sijoituspaikkakuntien tuotteet eivät silti päädy markkinoille pitkän tuoteketjun kautta.
Etenkin matkailun markkinointi perustuu paljolti yrittäjien omaan aktiivisuuteen.



3 TUOTERAJAUKSET JA TUTKIMUSPAIKKAKUNTIEN TUOTTEIDEN
PÄÄVIRRAT TUOTEKETJUSSA

Rajoitumme tässä raportissa tuotteisiin, jotka kirjallisuuden ja kuluttajahaastattelu-
jemme mukaan reagoivat yleensä riskihavaintoihin. Tällaisia tuotteita ovat ennen muuta
elintarvikkeet ja matkat. Molemmat tuoteryhmät ovat myös tärkeitä useimpien
tutkimuspaikkakuntien tai niiden lähialueiden taloudelle.

Päädyimme tähän rajaukseen seuraavan menettelyn perusteella. Jäljitimme aluksi
paikallisen elinkeinoelämän kannalta keskeiset tuotteet. Näin saadusta mahdollisten
tuotteiden listasta eliminoimme ensin pois tutkimuspaikkakuntien talouden kannalta
vähän tärkeät tuotteet ja sitten ne tuotteet, joiden riskeihin kuluttajat eivät reagoi.
Tarkasteluun sisällytetyt tuotteet on esitetty taulukossa 1. Ratkaisut siitä, mihin
tuotteisiin kuluttajat liittävät riskejä tehtiin toisaalta Kuluttajatutkimuskeskuksessa
pidetyn aivoriihen perustalta, toisaalta Osaraportin III:n kuluttajahaastattelujen perus-
talta. Tämä menettely eliminoi esimerkiksi Eurajoelle tärkeän sähkön ja Äänekoskelle
tärkeät puunjalostus- ja paperiteollisuuden tuotteet sekä elektroniikan pois tutkittavien
tuotteiden joukosta. Emme löytäneet yhtään syytä, miksi kuluttajat voisivat reagoida
jotenkin näiden tuotteiden riskeihin tuotteiden valmistuspaikkakuntaa koskevan
käsityksensä pohjalta. Tällä menettelyllä valitsimme elintarvikkeet ja matkailutuotteet
päähuomion kohteeksi.

Elintarviketuotannon tärkeys perustuu elintarviketuotannon alueelliseen merkitykseen
tutkimuspaikkakunnilla ja niiden lähiympäristössä. Vuonna 1994 Kuhmon työpaikoista
oli maa- ja metsätaloudessa 22.9 % (Ollikainen ja Rimpiläinen 1997b: 24). Eurajoella
vastaava luku oli 17.6 % (Ollikainen ja Rimpiläinen 1997a: 22), Loviisan kaupungissa
2.2 % ja Loviisan seudulla 15.5 % (Ollikainen ja Rimpiläinen 1997c: 22). Äänekosken
kaupungissa maa- ja metsätaloudessa oli 8.1 % ja Äänekosken seudulla 10.3 %
työpaikoista (Ollikainen ja Rimpiläinen 1997d: 22). Alkutuotanto muodostaa siten
vaihtelevasti merkittävän osan tutkimuspaikkakuntien ja niiden lähialueiden taloudesta.
Äänekosken ja Kuhmon tilojen päätuotantosuunta on maito, joskin erityisesti Kuhmossa
maataloudessa harjoitetaan runsaasti erilaisia sivuelinkeinoja kuten kalankasvatusta,
yrttien kasvatusta ja marjojen poimintaa (Ollikainen ja Rimpiläinen 1997d: 23;
Ollikainen ja Rimpiläinen 1997b: 25). Loviisan seudulla Etelä-Suomen rannikko-
alueiden tapaan kasvinviljely (erityisesti viljat, kuivaheinä ja rehu) muodostavat pää-
tuotantosuunnan (Ollikainen ja Rimpiläinen 1997c: 23-24). Eurajoen alueella pää-
tuotantosuunnat ovat viljanviljely (erityisesti rehuvilja), lypsy- ja muu nautakarjatalous,
sikatalous sekä siipikarjatalous. Eurajoella on muun Satakunnan tapaan myös runsaasti
erikoiskasvinviljelyä (Ollikainen ja Rimpiläinen 1997a: 23). Tuotannon painopiste-erot
osuvat yhteen maan elintarviketuotannon alueellisen jakauman kanssa (ks. Suomen
Kartasto, Vihko 231, 1982).

Tuoteketjuperspektiivi toimii hyvin tutkimuspaikkakuntien elintarviketuotannon selvit-
tämisessä, sillä kaikkien paikkakuntien elintarviketuotannon valtaosan ostaa suur-
teollisuus. Millään paikkakunnalla ei ole sellaista merkittävää tuotantoa, joka päätyisi
kuluttajille muuten kuin elintarviketeollisuuden tai kaupan kautta. Viljan osalta on
tehtävä ero viljaa teollisuuteen ostavien välittäjien ja tuottajien välille. Kesko, Hankkija
ja Yrittäjien maatalous ostavat leipä-ja rehuviljaa välittääkseen sitä teollisuuteen. Nämä



yritykset eivät kuitenkaan prosessoi viljaa itse tuotteiksi. Suurista teollisuusyrityksistä
esimerkiksi Saarioinen tai Fazer taas ostavat raaka-aineita paitsi tuottajilta, myös välit-
täjiltä. Tärkeimmät elintarvikeraaka-aineiden teolliset ostajat on lueteltu liitteessä 1.
Tätä tuotantoa on analysoitu luvussa 5.

Taulukko 1. Tuotteita, joihin kuluttajat tyypillisesti liittävät
terveysriskejä*

1. Elintarvikkeet
2. Luonnonkivet rakennustarvikkeissa - erityisesti jos luovuttavat lämpöä ja
ovat paljon käytössä (esimerkiksi takkakivet)
3. Vaatteet, jotka joutuvat kosketuksiin ihon kanssa
• vaatteiden väriaineet sekä erilaiset valmistusprosessien jäämät
4. Ihonhoitotuotteet, saippuat, hygienia
5. Palvelut
5.1 Sellaiset matkailupalvelut, joissa matkailija jää pidemmäksi aikaa
paikkakunnalle
• tällöin voi tapahtua altistuminen hengitysilman, ruoan, ym. kautta
• erityisesti sellaiset matkailupalvelut, joissa puhdas luonto on keskeinen

markkinointiargumentti
• maatilamatkat täyttävät nämä kriteerit
• erämatkat täyttävät nämä kriteerit
5.2 Terveyskylpylät, joissa iho joutuu kosketuksiin maaperän kanssa

• Koostettu Kuluttajatutkimuskeskuksessa 27.2.1998 käydystä aivoriihestä
ja Osaraportissa III käsitellyistä kuluttajahaastatteluista.

Tämä osaraportti kattaa elintarvikkeiden teollisen tuotannon ohella myös pienen
paikallisesti omaleimaisen tuotannon. Tätä tuotantoa on käsitelty luvussa 6. Tutkimus-
alueiden elintarviketuotanto sijoittuu suomalaisen elintarviketeollisuuden valtavirtaan.
Kuhmon luonnonmarjatuotantoa sekä paikalliseen kulutukseen menevää tuotantoa
lukuun ottamatta tämän tuotannon arvo on vähäinen suhteessa alueiden BKT:hen ja
alueiden maatalouden valtavirtaan.

Matkailutoimiala on hajanainen. Alalla toimii satoja yrittäjiä, jotka eivät ole keskitty-
neet yhtä voimakkaasti kuin elintarvikeala. Tutkimusteknisesti tämä merkitsi, että
paikansimme ensin tutkimuspaikkakuntien keskeiset matkailijoita houkuttelevat nähtä-
vyydet, palvelut ja tapahtumat, minkä jälkeen selvitimme muun alueen matkailun
rakenteen. Paikansimme tämän jälkeen keskeiset kyseisiä tapahtumia ja palveluita
markkinoivat yritykset. Koska vain osa tutkimuspaikkakuntien matkailutuotteista
markkinoidaan muiden tuoteketjun osapuolten kautta (yrittäjät hoitavat itse osan
markkinoinnista), tuoteketjuajattelu ei ole matkailun osalta yhtä tyhjentävä kuin
elintarviketuotannon osalta. Tutkimustehtävän kannalta tärkeimpiä matkailun tuote-
ketjun toimijoita ovat mm. Lomarengas ja Lippupalvelu.



4 MENETELMÄT

Tutkimuksen aineisto perustuu puoliavoimiin haastatteluihin tuoteketjun eri toimijoiden
kanssa. Haastattelut tehtiin puhelimitse, joista osa nauhoitettiin ja litteroitiin sellaisella
tarkkuudella, että nauhoista kyettiin poimimaan tarvittavat tiedot. Haastatteluja tehtiin
77 kappaletta loppukeväällä ja alkukesästä 1998. Haastatteluissa käytetty kysymys-
runko, joka ohjasi tiedonkeruuta, esitetään liitteessä 2. Haastattelut etenivät siten, että
ensin jäljitettiin paikkakuntien keskeisten tuotteiden tärkeimmät ostajayritykset
erilaisten asiantuntijoiden avulla, joista osa oli kunnissa, osa tutkimuslaitoksissa, ja osa
neuvontajärjestöissä. Tärkeimpiä ostajia ovat ne ostajat, joille paikkakuntien tuottajat
myyvät suurimman osan tuotannostaan. Tämän jälkeen jäljitimme tärkeimmät tutkimus-
paikkakuntien lähialueiden raaka-aineita ja jalosteita ostavat yritykset. Näin laadittiin
lista yrityksistä, joihin päätettiin ottaa yhteyttä. Yrityksistä etsittiin tuotteita parhaiten
tuntevat henkilöt, jotka löytyivät yleensä joko tuotannon johtotehtävistä tai yksittäisten
teollisuuslaitosten ostotoiminnoista. Yleensä riitti, että etsimme vastaajaksi yhden
henkilön, mutta etenkin suurimpien yritysten tapauksessa soittoja tehtiin useille henki-
löille. Esimerkiksi Valion noin 800 tuotteen valikoimaa ei tunne yksityiskohtaisesti
kukaan yksittäinen henkilö.

Tämän jälkeen selvitettiin teollisen elintarvikeketjun ulkopuolelle jäävä tuotanto ja
alueiden keskeiset matkailutuotteet. Aloitimme näiden tuotteiden jäljittämisen Hyvää
Suomesta -kampanjasta (http://www.agronet.fi/mkl/maaparh.htm) ja jatkoimme tutki-
malla alueen matkailuesitteet. Tämän jälkeen soitimme läpi esitteiden perusteella kes-
keisiä matkailuyrittäjiä.

Saadaksemme selville yritysten mahdollisuudet olla ostamatta jonkin paikkakunnan
tuotteita, selvitettiin lopuksi tarpeellinen lainsäädäntö ja tekeillä olevat säädöshankkeet.
Mahdollisiin alkuperämerkintöihin liittyvä lainsäädäntötyö selvitettiin tässä vaiheessa.
Lisäksi kokosimme haastattelujemme, kirjallisuuden ja viranomaisten suunnitelmien
pohjalta katsauksen paikallisten tuotemerkkien tulevaisuuteen (luku 8). Alaa tuntevan
on helppo tunnistaa elintarviketeollisuuden suuryritykset suppeastakin kuvauksesta.
Raportissa ei ole tästä syystä kerrottu haastateltujen nimiä. Samasta syystä emme käytä
raportissa sitaatteja, vaan selitämme vastaukset omin sanoin. Aineisto on dokumentoitu
tekstissä alaviittein, jotka löytyvät liitteestä 3. Raportissa puhutaan kuitenkin yksittäi-
sistä yrityksistä ja tuotteista, jos se on tarpeellista, jos kyseessä on teollisuudenalan
sisällä laajasti tunnettu seikka, tai jos asiassa ei piile mitään liikesalaisuuksia.



5 TEOLLISESTI TUOTETUT ELINTARVIKKEET

Elintarviketeollisuuden eri haarat toimivat hyvin eri tavoilla paljolti raaka-aineiden,
viranomaisvalvonnan, lainsäädännön sekä tuotannon luonteesta johtuen. Tarkimman
valvonnan kohteena ovat ne teollisuuden haarat, jotka prosessoivat herkästi pilaantuvia
tuotteita, etenkin lihaa ja kalatuotteita. Myös maitoa ja maitotuotteita valvotaan tarkasti.
Sen sijaan esimerkiksi viljatuotteet ovat selvästi vähemmän herkkiä pilaantumaan, ja
niitä koskeva lainsäädäntö on vähäisempi kuin liha-alalla. Vihannekset sijoittuvat
näiden ääripäiden väliin.

5.1 Tuotteiden alkuperän nykyinen jäljitettävyys

Kuluttajan paikkakuntaan tai alueeseen suuntautuvan reaktion ehto on, että hän voi
kiinnittää tuotteen ja/tai sen raaka-aineen paikkakuntaan ja päätellä paikkakuntaa
koskevan tietonsa perusteella, että tuotteessa on sellaisia riskejä, että tuotetta kannattaa
välttää. Jos pakkaus ilmoittaa niin raaka-aineen alkuperäpaikkakunnan kuin tuotanto-
paikankin, on kuluttajan helppo liittää tuote näihin paikkakuntiin. Jos pakkaus ei tarjoa
tällaista tietoa paikkakunnasta, tuotteen alkuperän jäljittäminen muodostuu paljon
vaikeammaksi ja enemmän aikaa vieväksi toimenpiteeksi. Kuten Osaraportti III osoit-
taa, harva kuluttaja on valmis ottamaan selvää tuotteiden alkuperästä, ellei saa tätä
tietoa helposti haltuunsa. Vielä harvempi on jo käyttänyt aikaansa tuotteiden alkuperä-
paikkakuntien ja niiden mahdollisten riskien selvittämiseen.

Millainen on paikkakunnan merkitsemiskäytäntö suomalaisissa tuoteselosteissa
nykyisin? Yleensä pakkauksissa ilmoitetaan vain tuottajayritys, sen kotipaikka, sekä
kuluttajapalvelun ja -neuvonnan yhteystiedot. Hyvin harva pakkaus ilmoittaa raaka-
aineen lähtöpaikkakunnan tai -alueen. Lisäksi tuotteista löytyy erilaisia kotimaisuudesta
kertovia merkkejä, erilaisia muita merkkejä (esimerkiksi luomutuotteita merkitään
nykyisin kahdella erilaisella merkillä), sekä joukko erilaisia parasta ennen- sekä
valmistuspäivämääriä. Yleensä kuluttajan mahdollinen reaktio kohdistuukin pikemmin-
kin yritykseen kuin paikkakuntaan; tuotannon rakenne ei anna hänelle mahdollisuutta
reagoida paikkakuntiin sitoutuviin riskeihin. Esimerkiksi Uudenmaan rannikolla merkit-
tävä valmistaja Ingman ilmoittaa tuotteistaan valmistusaineiden ja ravintosisällön
lisäksi seuraavaa:

Valmistaja/Ti Ilve rkare/Made by:
Ingman Foods Oy Ab, 01150 Söderkulla, Finland

Kuluttajapalvelu/Konsumentservice:
klo/kl. 13-15

vaihde/växel 90-272 001

Söderkulla on yhtiön pääkonttoripaikka, jossa sijaitsee myös osa yrityksen tuotannosta.
Valion maidosta löytyvät vastaavat tiedot. Niin Ingmanin kuin Valio-konsernin tuote-
informaatio kertoo yhtiön kotipaikan ja ohjaa tuotteista kiinnostuneen kuluttajan
suoraan sen kuluttajaneuvontaan.

Tuotteiden alueellinen jäljitettävyys vaihtelee monien osin ristiriitaistenkin syiden
vuoksi. Haastatteluissa mainittiin syiksi mm. seuraavat seikat:
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• Raaka-aineet eivät tule yleensä vain yhdeltä paikkakunnalta, sillä ostettavat määrät
ovat niin suuria, että tuotteita joudutaan ostamaan joukolta viljelijöitä. Esimerkiksi
yksi haastateltu suuryritys käyttää noin 7 tonnia perunaa päivässä.1 Tällaista määrää
ei voi ostaa pieneltä alueelta etenkään, kun raaka-aineen pitää olla tasalaatuista;

• Etenkään kasvintuotantoa ei haluta kasata liikaa tietylle paikkakunnalle, sillä tämä
lisäisi joitakin raaka-aineeseen liittyviä riskejä. Tärkeimmät näistä riskeistä ovat
kasvi- ja eläintaudit ja ilmasto-olosuhteet, esimerkiksi liialliset sateet tai yllättävät
pakkasyöt. Tällaiset riskit voidaan ehkäistä hankintaa hajauttamalla;2

• Toisaalta taas maaperä ja muut maatalouden olosuhteet sitovat tuotteet tiettyihin
paikkoihin ja alueisiin3. Esimerkiksi lähes kaikki kotimainen syysvehnä tulee Turun
ympäristöstä, koska muun Suomen ilmasto-olosuhteet ja lämpösumma eivät salli
tämän viljan kannattavaa kasvattamista. Nämä yksiköt ovat kuitenkin varsin suuria,
usein maakuntatasoa. Useimmat tuotteet kasvavat lisäksi laajoilla alueilla Suomes-
sa. Muita alueellisia syitä hankkia tiettyjä kasveja tietyiltä alueilta ei yleensä ole;

• Myös raaka-aineiden kuljetusmatkat halutaan yleensä pitää pieninä, mikä sitoo
raaka-aineen tiettyyn alueeseen.4 Yleensä aluetason yksiköinä käytetään kuitenkin
maakuntaa, jolloin tuotteen jäljitettävyys ei ole välttämättä olennaisesti parempi
kuin silloin, kun raaka-aine tulee koko maasta. Toisaalta tämä käytäntö voi sitoa
tietyt kuntaryhmät yhteen;

• Paikkakunnan merkitsemisestä kuluttajapakkauksiin ei saataisi välttämättä mitään
erityistä taloudellista hyötyä tai markkinointivalttia.

Lisäksi on huomattava, että tämä ajatuskulku koskee lähinnä vain raaka-aineita ja
tuotteita, jotka on valmistettu vain yhdestä tai enintään kahdesta - kolmesta raaka-
aineesta. Einesten ja valmisruokien pakkauksiin raaka-aineen ja erilaisten alihankki-
joiden kotipaikka merkitään hyvin harvoin. Tuotemerkkien paikkasidonnaisuudesta osa
puolestaan perustuu pikemminkin tuottajayrityksen alkuperäiseen kotipaikkaan tai
-alueeseen sekä reseptin kotiseutuun kuin itse tuotteeseen. Esimerkiksi tästä käyvät
suomalaisille tutut karjalanpiirakat.

5.2 Alueelliset leimat kotimaisissa elintarvikkeissa

Tuotteissa on kolmenlaisia alueellisia merkintöjä: alkuperämaamerkintöjä, joista tärkein
on kotimaisuusmerkintä, yrityksen jollekin tietylle paikkakunnalle paikantavia merkin-
töjä, sekä merkintöjä, joiden avulla kuluttaja voi paikantaa jonkin tuotteen tietylle
alueelle. Käymme seuraavassa läpi tätä tuotantoa niiltä osin, kuin tuotantoa myydään
tutkimusalueiden ulkopuolisille markkinoilla pakkauksessa, jonka perusteella kuluttajat
voivat paikantaa tuotteet näille alueille. Luku 6 käsittelee paikallisten markkinoiden
varassa toimivien yrittäjien tuotteita.

5.2.1 Alkuperämaa- ja kotimaisuusmerkinnät

Keskeinen alueellinen seikka, joka elintarviketuotannossa viestitään on raaka-aineen
kotimaisuus. Korkeaa kotimaisuuden astetta ilmaiseva joutsenmerkki löytyy lähes
kaikista kotimaisista elintarviketeollisuuden tuotteista. Joutsen-merkki on jalostettujen
ja pakattujen elintarvikkeiden merkki, Puhtaasti kotimainen -tarkastusmerkki taas kattaa
jalostamattomat kasvikset ja vihannekset. Joutsen-merkin saa peruselintarvike, jonka
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raaka-aineesta vähintään 2/3 on kotimaista, kun taas keksien kaltaisissa herkuttelu-
tuotteissa riittää 50 %:n kotimaisuus. Työstä vähintään 2/3 on oltava kotimaista ja itse
lopputuotteen valmistuspaikkakunnan tulee olla Suomessa. Kasvisten Puhtaasti
Suomalainen -merkin laatuehtoihin kuuluu esimerkiksi lähes absoluuttinen kemiallinen
puhtaus sekä tuotteen hyvä ulkoinen laatu ja tuoreus. Merkin takana on Kotimaiset
kasvikset ry.

Nämä merkit viestivät tuotteen kotimaisuuden, mutta eivät erottele tuotantopaikka-
kuntaa yksityiskohtaisemmin. Merkit toimivat kuitenkin myös laatumerkkeinä, joiden
tulee täyttää paitsi normaalit elintarvikevalvonnan vaatimukset, myös merkin saa-
miseksi edellytetyt vaateet, jotka esimerkiksi Lehti ja lippu -merkin osalta ovat osittain
tiukemmat kuin mihin lainsäädännön minimivaatimukset tuottajat edellyttäisivät.

Kuva 2. Lehti-ja lippu —merkki.

5.2.2 Tutkimuspaikkakuntien jäljitettävissä olevat tuotteet

Kansallisilla päämarkkinoilla on varsin vähän sellaisia tuotteita, jotka voisi sitoa
jollekin tutkimuspaikkakunnalle tai -alueelle. Selkein paikallisen leiman omaava
tuotemerkki löytyy Loviisan alueella, josta löytyy maksamakkaroita ja erilaisia makka-
roita tuottava Ab A. Kasten Oy, jonka tuotepakkauksissa on selvä paikallinen leima,
kuten seuraava esimerkki osoittaa:

Kuva 3. Ab A. Kasten Oy:n merkki.
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Lisäksi Kastenin pakkausten tuoteselosteissa lukee tuottajasta seuraava tieto:

Valmistaja/Tillverkare: Ab A. Kasten Oy Loviisa/Lovisa.

Kasten on perheyritys, joka on siirtynyt uusille omistajille 1987. Yrityksen myynti on
nykyisin nelisen miljoonaa. Päämarkkinat löytyvät Loviisan ja Porvoon alueelta sekä
nykyisin myös pääkaupunkiseudulta. Tuotannossa tarvittava raaka-aine tulee tukkureilta
Helsingin alueelta, eli kaikkialta Suomesta. Pieni osa raaka-aineesta tulee tosin Kiialan
kartanosta Porvoon läheisyydestä. Ydinvoimalan rakentaminen Loviisaan lisäsi tuottei-
den menekkiä paikkakunnan asukasluvun lisääntymisen myötä, joskin muutamat
asiakkaat reagoivat ydinvoimalaan niin, että välttivät yrityksen tuotteita. Loviisassa ei
ole muita merkittäviä elintarviketuotemerkkejä, joita markkinoitaisiin laajalti alueen
ulkopuolelle.5

Kuten kirjallisuusosiossa jo todettiin (Osaraportti I, taulukko 2), paikkakuntien
joihinkin tuotteisiin voidaan liittää paikallinen leima tuotantoprosessin rakenteen takia.
Tärkein tällainen tuote on tutkimuspaikkakunnilla Valion Aurajuusto, joka valmistetaan
Äänekosken meijerissä. Meijerin juustojen pakkauksissa tuotantopaikka ilmoitetaan tätä
nykyä seuraavasti:

Valmistaja/Tillverkare: Valio Oy, Äänekoski
Myyjä/Försäljare: Valio Oy, PL 390, 00101 Helsinki
Valion Kuluttajapalvelu/
Valios konsumentservice puhVtel. 0800-0825

Äänekosken meijeriä ei mainita muualla kuluttajapakkauksessa. Tuotteeseen ei siten
liitetä varsinaista "äänekoskelaista" leimaa, mutta tuotantopaikka on jäljitettävissä,
koska juuston raaka-aine kerätään Äänekosken ympäristöstä.6 Äänekosken meijerissä
tuotetaan myös muita merkittäviä juustoja, kuten fetaa ja erilaisia mozzarellan kaltaisia
pizza-ja salaattijuustoja. Työvoimavaltainen meijeri työllistää (1998) n. 65 henkilöä,
oheispalveluineen noin 150 henkilöä (Ollikainen ja Rimpiläinen 1997d: 23). Meijeri on
osa Valion konsernia, joka on myös meijerin ainoa asiakas. On konsernin harkinnassa,
nimetäänkö valmistuspaikkakunta kuluttajapakkauksessa.7 Nämä tuotteet leviävät
kaikkialle maahan.8

"Aurajuuston" kaltaiset nimet ovat tuotemerkkejä, mutta paikkakunta ei ole tuotemerkki
missään kyseisessä tuotteessa. Paikkakunta ei ole olennainen osa näiden tuotteiden
markkinointia, vaan tuotteiden yhdistäminen tuotantopaikkakuntiin vaatii kuluttajalta
paneutumista. Kuluttajan mahdollisen reaktion osuminen näihin tuotteisiin on siten
varsin kyseenalainen. Tilanne voi olla toinen Kastenin kaltaisten tuotemerkkien koh-
dalla, mikäli kuluttajat arvelevat, että tällaisten tuotteiden raaka-aine tulee mahdollisen
loppusijoituslaitoksen läheltä. Kuluttajat voivat yhtä hyvin ajatella, että näiden tuottei-
den raaka-aine tulee muualta kuin loppusijoituslaitoksen lähialueelta. Tuotemerkkeihin
ja paikkakuntiin liittyvät riskit ovat siten tutkimuspaikkakuntien osalta vähäisiä, jos
ajattelemme kuluttajien mahdollisuutta reagoida tuotteisiin. Mikäli riskejä on, liittyvät
ne teollisuuden ja raaka-aineiden ostajien käsityksiin; heillä on luonnollisesti tieto
paikkakunnista, joista raaka-aineita ostetaan.
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5.2.3 Elintarvikkeet, jotka kuluttajat voisivat sitoa tutkimuspaikkakuntien
lähialueisiin

Paikkakuntien lisäksi joihinkin loppusijoituspaikkakunnan lähialueiden tuotteisiin
voidaan liittää laajempia alueellisia yksiköitä. Tällaisia tuotteita tutkimuspaikkakunnilta
löytyy useita. Seuraavassa on selvitetty tärkeimmät näistä tuotteista. Tutkimusalueilla
on joitakin vähintään viiden miljoonan liikevaihdolla toimivia elintarvikealan yrittäjiä
ja tuotantolaitoksia. Loviisan lähialueelta voidaan mainita Liljendals Andelsmejeri sekä
Lapinjärvellä toimivat Lindkoski Andelsmejeri ja Porlammin Osuusmeijeri. Eurajoen
naapurikunnista Eurassa toimii Broilertalo Oy. Äänekosken lähikunnissa merkittävää
tuotantoa ei ole. Kainuun tärkeimmät elintarvikealan yritykset ovat Kainuun meijeri ja
alueen marjayritykset.

Kainuun meijeri. Tärkein jonkin tutkimusalueen tienoille sijoittuva tuotemerkki on
Aitomaito, josta Sotkamossa toimiva Kainuun meijeri on luonut valtakunnallisen
tuotteen. Aitomaito-tuotemerkin alle rakentuvaa tuotantoa myydään vielä toistaiseksi
seuraavalla tekstillä, joka korostaa Kainuulle tyypillistä maisemaa. Puhtaus ja luonnon-
läheisyys ovat tämän tekstin ja sen ympärille rakennetun mielikuvan keskeisiä element-
tejä yhdessä korkealaatuisen teknologian ja osaamisen kanssa:

uetie* ja fawtMtcurft&uiateH tttttiie* äeududta, fauvaa, myÖ4 aito

Tftaitotaito. "KvUbeat te&taCoqia* ja, otaamtAeK avtdta topttyuat laatutuotteet,

joita, iiotla, tatjoantMte Mom&laUiU poytiUt. 'WetfattteUf

Tämä teksti muuttui jo vuonna 1998, sillä Kainuun meijeri aloitti yhteistyön joidenkin
eteläsuomalaisten ja pirkanmaalaisten meijereiden kanssa.9 Tuotemerkki rakentuu
Aitomaito-logon ympärille, mutta itse teksti muuttuu. Uusiin tuotepakkauksiin
merkitään edelleen tuotantopaikkakunta (meijeri), mutta uusien yhteistyömeijerien
tuotepakkauksen mainostekstissä tullaan korostamaan Kainuun maiseman ja puhtauden
sijasta esimerkiksi hämäläistä maaseutua.10 Kainuun meijerin muissa tuotteissa
vastaavaa tekstiä ei välttämättä ole. Esimerkiksi Kainuun meijerin mustikkakeitossa
ilmoitetaan tuottajan lisäksi vain, että tuote on valmistettu suomalaisista mustikoista.

Kainuun meijerin liikevaihto vuonna 1996 oli 417 mmk. Alueellisessa elintarvike-
tuotannossa Kainuun meijerin merkitys on huomattavan suuri. Kainuun meijerin myynti
ylittää nykyisin maakunnan muun elintarviketuotannon myyntiarvon." Maidonlähettä-
jilleen meijeri tilitti 1996 hieman yli 216 mmk.12 Kainuun BKT:sta (6.9 mrd mk 1996)
Kainuun meijerin liikevaihto on noin 6 %.13

Broilerit, kalkkunat, kanat ja kananmunat. Satakunnan alueella on voimaperäistä
maataloutta. Satakunnan merkittävin alueellisesti paikantuva tuoteryhmä muodostuu
broilereista ja kananmunista. Suuri osa maan munan- ja broilerintuotannosta keskittyy
Varsinais-Suomen pohjoisosiin ja Satakuntaan (ks. Suomen Kartasto, vihko 231, s. 20,
kuva 20c). Esimerkiksi Eurajoella oli vuonna 1995 tehdyn laskennan tietojen mukaan
yli 5 kk ikäisiä kanoja 31 551 kappaletta, broilereita 131 871 kappaletta, ja kanaeläimiä
yhteensä 171 323 kappaletta. Kuhmossa kanoja oli samaan aikaan 6537 kappaletta
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(Tilastokeskus, SVT Maa-ja metsätalous 1996:4, taulukko 8.11). Näiden tuotteiden
kuluttaja- ja suurasiakaspakkauksissa ilmoitetaan munien osalta pakkaamo. Broilerei-
den osalta ilmoitetaan usein myös tila, jolla broileri on kasvanut.

Kotimaisista broilereista suurin osa tulee Satakunnasta. Erityisesti Euraan ja Säkylään
keskittyy huomattava osa Suomen broilereiden ja kanojen tuotannosta. Tuotantopaikka-
kunta on merkitty esimerkiksi HK Ruokatalon "Kariniemen kananpoika" -tuotteisiin
seuraavasti:

Valmistaja/Tillverkare: Oy Broilertalo Ab, 27510 Eura14

Laitoksessa on nykyisin noin 650 työntekijää, teurastusmäärä on noin 25 milj. kiloa
vuodessa ja markkinaosuus noin 50 %:a. Näiden tuotteiden raaka-aine tulee noin
100 km säteellä tehtaasta (keskimäärin n. 50 km), joten nämä tuotteet eivät leimaudu
mitenkään selvästi tietylle alueen paikkakunnalle.15 Kananpoika- ja munatuotannon
arvo on huomattava. Esimerkiksi Broilertalon liikevaihto oli 1996 yli 400 mmk.
Munakunnan kotimainen markkinaosuus lähentelee 40 %:a ja vuosimyynti ylittää
200 mmk. A-munan pakkauksessa ilmoitetaan pakkaamo, joka on Varsinais-Suomen
maakunnan koillisosassa. Hieman pohjoisemmassa Kaarinan kunnassa kotipaikkaansa
pitävän Munakunnan Kultamuna-tuotemerkin logossa on ilmoitettu myös Internet-
yhteys. (Munakunta toimii myös Satakunnan Säkylässä):

Pakkaamo/packeri 14030 A-muna Oy Oripää
Munakunta 20760 Kaarina Internet: www.munakunta.fi

Broilertalolla on tuotantolaitos myös Euran naapurikunnassa Köyliössä, jossa tehdään
lähinnä kana- ja kalkkunatuotteita. Laitoksessa on noin 100 työntekijää. Raaka-aine
tulee Etelä-Suomen alueelta noin 100 km säteellä tehtaasta.16 Etenkin munissa voi olla
muitakin merkintöjä. Esimerkiksi jokaisessa Munakunnan Kultamunassa on leima, joka
paikantaa pakkaamon, jossa kyseinen muna on pakattu. Kuluttaja ei pysty jäljittämään
pakkaamoa tästä leimasta vaivatta. Näissäkin tuotteissa raaka-aineen tuotantoalue voi
olla eri kuin pakkaamopaikkakunta. Yksittäiset paikkakunnat hukkuvat tämän
tuotannon mittakaavaan.

Juustot. Yksi Meijeriosuuskunta Miikan juustoista on saanut tuotemerkikseen Loviisan
naapurikunnan, Liljendalin. Liljendals Andelsmejerin Miikalle valmistamien juustojen
tuotanto on selvästi pienempi kuin osuuskunnan Pohjanmaalla sijaitsevien meijereiden
tuotanto. Miikan tuotteiden päämarkkinat ovat Pohjanmaalla. Miikan vastaanottamasta
maidosta on Uudeltamaalta peräisin vajaa prosentti.17 Kastenin lihanjalostustuotteiden
ohella Liljendal-juusto on selvimmin jonkin tutkimuspaikkakunnan läheisyyteen liittyvä
tuotemerkki. Myös saman meijerin Oskari-juustosta löytyy tieto valmistusmeijeristä.18

Meijerissä on 13 työntekijää.19
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JUUSTO • OST

Kuva 4. Meijeriosuuskunta Miikan Liljendal-juuston merkki.

Muita Loviisan ympäristökuntiin liitettävissä olevia juustoja valmistaa Porlammin
osuusmeijeri, joka sijaitsee Lapinjärvellä. Porlammin paikantaminen Lapinjärvelle
edellyttää alueen tuntemusta. Osuusmeijerin kotikunta mainitaan kuitenkin meijerin
omien tuotteiden kuluttajapakkauksessa tekstillä "VALMISTAJA/TILLVERKARE:
Porlammin Osuusmeijeri, Lapinjärvi". Osuusmeijerin myynti on tätä nykyä noin 30
mmk. Työntekijöitä meijerissä on noin 30.20 Meijerin mustaleimajuuston juhlapakkaus
kertoo tuotteesta mm. seuraavaa:

I- lk mustaleimaista emmentaljuustoa
Kypsytetty vähintään 9 kuukautta
Ainekset...
VALMISTAJA: Porlammin Osuusmeijeri, Lapinjärvi

Porlammin Osuusmeijerin perustivat Porlammin kylän maidontuottajat
20.1.1920. Perustamiskokouksessa puheenjohtajana toimi isäntä J. E.
Vuorio ja sihteerin virkaa hoiti opettaja August Salo. Näihin aikoihin
Suomessa perustettiin useita juustoloita, joista monet ovat kuitenkin
historian pyörteissä joutuneet lopettamaan toimintansa... Porlammin
Osuusmeijeri on ainoa Uudellamaalla toimineista emmentaljuustoloista,
joka on selviytynyt elinvoimaisena jatkamaan suomalaisen juuston-
valmistuksen perinteitä.

Tuorevihannekset. Osa tuorevihannesten tuotannosta markkinoidaan suoraan kuluttajille
pakkauksissa, jotka kertovat pakkaajan ja saattavat kertoa myös viljelijän tai alueen,
jolta tuote tulee. Esimerkiksi euralaisen vihannesyrityksen varhaisporkkanapussissa
kerrotaan tuotteen laatu-ja kokoluokan lisäksi myös tuotteen viljellyt tuottajarengas:

EURAN VIHANNESKESKUS OY
27600 HINNERJOKI, SUOMI puh./fax (02) 865 0555
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Viljelijä ja pakkaaja/
Odlare och packare:
Euran Vihanneskeskuksen viljelijät

Euran vihanneskeskuksen liikevaihto on n. 12 mmk ja kotimaan markkinaosuus tuo-
reissa kesävihanneksissa ja juureksissa on noin 10 % (1998). Yritys saa vihanneksensa
Euran alueelta pakkaamon välittömästä läheisyydestä ja myy tuotteensa suoraan
kaupalle (erit. Tuko ja Kesko), jonka ketjut levittävät ne muualla Suomeen. Kesävihan-
nesten ja juuresten markkinoita hallitsee noin 50 % markkinaosuudella Euran etelä-
puolella sijaitseva Vihannes-Laitila Oy.21 Muu alueen tuotanto menee etupäässä
teollisuuteen. Loviisan ympäristökunnissa on lisäksi noin 15 kaupallista vihannes-
viljelijää (Ollikainen ja Rimpiläinen 1997 c: 24). Euran naapurikunnassa Säkylässä
sijaitsee Iso-Vimma, jossa ovat Lännen Tehtaat, jotka pakkaavat suuria määriä vihan-
neksia etupäässä kotimaan markkinoille.

Muut tuotteet. Muita alueellisesti leimautuvia merkittäviä teollisia elintarvikkeita tutki-
muspaikkakuntien välittömässä läheisyydessä ei ole, joskin erityisesti Satakunnan
voimaperäisesti viljellyllä maatalousseudulla tuotetaan lukuisia paikallisia tuotteita,
joista osa leviää valtakunnallisesti. Esimerkiksi tällaisesta tuotteesta käy Huittisten
Lihapoikain tuotteet Itäisestä Satakunnasta. Näitä tuotteita myydään mainoslauseella
"Huitsin hyvää". Tuotemerkin nimi on Huittisten, ja tuotepakkauksissa selvitetään, että
tuottaja on "HUITTISTEN LIHAPOJAT OY, 32700 Huittinen". Huittisten etäisyys
Eurajoelta on kuitenkin jo niin huomattava, että on kyseenalaista, voiko sitä laskea
lähikuntien joukkoon.

5.2.4 Teollisuuden tuottajatunnisteet

Yleisesti kotimaisissa elintarvikkeissa ilmoitetaan siis lähinnä vain tehdaspaikkakunta
tai pakkaamopaikkakunta, ei raaka-aineen tuotantopaikkakuntaa. Sidosta tuotteiden ja
tiettyjen paikkakuntien välillä ei pääsääntöisesti ole. Tarkastelun lopputulos on, että
ainakin nykyisin tuotteen raaka-aine ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole
jäljitettävissä raaka-aineen tuotantopaikkakunnalle asti; kuluttajan mahdollisuus
jäljittää tuote päättyy tehdaspaikkakunnalle tai tuottajayritykseen.

Raaka-aine ei silti katoa tyystin teollisuuden ja kaupan prosesseihin. Teollisuus tietää jo
lainsäädännön vaatimusten vuoksi, mistä raaka-aine on peräisin ja pystyy jäljittämään
esimerkiksi pilaantuneen tuote-erän. Vaikka tuotantoprosessi perustuu suuriin määriin,
yksiköihin ja pitkiin sarjoihin, ketjun ensimmäinen askel tietää, mistä raaka-aine tulee,
ja valvoo prosessiaan. Valvonta on usein tietokoneistettu, ja raaka-aineen jäljitettävyys
tuotannossa voidaan pyrkiä takaamaan esimerkiksi pilkkomalla se erillisiin säiliöihin tai
tankkeihin.22 Sen sijaan ketjun toinen askel ei välttämättä enää pysty jäljittämään
tuotteen alkuperää ilman erityistä vaivannäköä.23

Osassa tuotteita on lisäksi erilaisia koodeja, joiden avulla tuote voidaan tarpeen
vaatiessa paikantaa. Esimerkiksi Saarioisten Jyväbroilerista löytyy tilatunniste.24 Tämä
tunniste ei kuitenkaan kerro tuotantotilaa tai paikkakuntaa, joten tavallinen kuluttaja ei
sen avulla voi liittää tuotetta tuotantopaikkakuntaan saati jäljittää sen kotialuetta ilman
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vaivannäköä. Esimerkiksi Saarioisten broileripakkauksesta löytyy joutsenmerkin ja
tuotemerkkien lisäksi seuraava merkintä:

Ruoka-Saarioinen Oy, 36420 Sahalahti
Kasvattajakoodi 0928090625

Lopuksi jotkut raaka-aineet ovat jäljitettävissä tietylle paikkakunnalle siksi, että niitä
käytetään vähän. Esimerkiksi suurtenkin elintarvikeyritysten prosesseissa on raaka-
aineita, jotka hankitaan vain muutamalta sopimusviljelijältä. Esimerkiksi käyvät
valmissalaatit (esimerkiksi italiansalaatti), joihin käytetään lukuisia raaka-aineita.
Näistä raaka-aineista joitakin käytetään niin pieniä määriä, että niitä ostetaan vain muu-
tamalta viljelijältä. Esimerkiksi tutkimusajankohtana kaikki yhden suuren elintarvik-
ealan yrityksen käyttämä kaali tulee kahdelta tilalta Etelä-Hämeestä. Tällainen raaka-
aine voidaan tietysti sitoa johonkin tiettyyn paikkakuntaan hyvinkin tarkasti.26 Kuluttaja
ei näitä tuotteita kuitenkaan pysty jäljittämään. Sama pätee joihinkin erikoiskasveihin,
joiden viljelymäärät Suomessa ovat niin pieniä, että pari tilaa pystyy tyydyttämään
maan teollisen kysynnän lähes täysin. Esimerkiksi lähes kaikki teollisuuden pakastama
pinaatti tulee Vampulan kunnasta Satakunnasta (http://www.finfood.fi/, uutiskooste
24.4.98).

Jäljitettävyys katoaa kuitenkin teollisen tuotannon seuraavissa vaiheissa monien
keskeisten tuotteiden kohdalta. Vaikka esimerkiksi keskeiset viljan ostajat tietävätkin,
mistä vilja tulee ja ovat asteittain siirtymässä dokumentoituun tuotantoon ja pystyvät
kertomaan myllyille ainakin osittain, mistä kulloinenkin viljaerä tulee, viljan jäljitet-
tävyys katoaa viimeistään myllyssä, jonka prosessissa eri alueiden ja tilojen viljaerät
sekoittuvat paljolti suurten määrien vuoksi. Myllyteollisuuden prosessin luonne ei juuri
salli eri alueilta, saati eri tiloilta, tulevan viljan pitämistä erillään niin, että kuluttajakin
voisi paikantaa tuotteen luotettavasti. Teollisuudelle ja suurkeittiöille myytävissä
pakkauksissa merkinnät voivat olla tarkempia, koska niille myytäviin suuriin eriin
alueleiman voi liittää taloudellisesti, toisin kuin kuluttajapakkauksiin.27

5.3 Teollisuuden riskinhallintarutiineista

Kuluttajat eivät siis yleensä voi jäljittää tuotetta läpi koko tuoteketjun. Kaupalla ja
teollisuudella on kuitenkin valvottavanaan huomattavia intressejä, joiden vuoksi niiden
kannattaa sijoittaa elintarvikkeiden riskien minimoimiseen:

• Tuotteiden vetäminen takaisin markkinoilta maksaa jo sinänsä paljon ja haittaa
yrityksen imagoa kauan;

• Huono raaka-aine voi suurtuotannossa pilata isoja tuote-eriä;
• Jos tuotannosta poistuu merkittävä määrä raaka-ainetta, voi tämä merkitä tuotannon

osittaista alasajoa, mistä aiheutuvat kustannukset pyritään mahdollisuuksien mukaan
välttämään;

• Useimmat valtakunnallisilla markkinoilla toimivista suurista elintarvikeyrityksistä
ovat pörssissä. Vaikutukset ulottuvat pörssiyritysten arvoon (ks. Smith ja Des-
vouges 1986; Chalk 1986, 1987);

• Vaikutukset voivat ulottua myös koko toimialaan (Jarrell ja Pettzman 1985).
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Teollisen elintarviketuoteketjun toimijat käyttävätkin erilaisia keinoja rutiininomaisesti
pyrkiessään hallitsemaan tuotteisiin sisältyviä riskejä. Monenlaiset tekijät takaavat, että
tuotteisiin sisältyvät erilaiset riskit tulevat kontrolloiduksi tuoteketjussa. Lisäksi
elintarvikkeiden turvallisuutta valvoo monipuolisesti julkinen valta. Elintarviketeolli-
suuteen kohdistuu suorastaan poikkeuksellisen laaja viranomaisvalvonta ja lainsää-
däntö. Tärkein säädös on Elintarvikelaki 17.3.1995/361, joka määrää elintarvikevalvon-
nan yleisen rakenteen ja antaa viranomaisille mm. oikeuden suorittaa tarkastuksia
elintarvikkeita tuottavien elinkeinonharjoittajien keskuudessa. Elintarvikevalvonta
perustuu niin kuntatasolla kuin esimerkiksi teurastamoissa ja muissa tuotantolaitoksissa
eläinlääkäreiden tarkastuksiin. Viranomaisten käytössä on joukko sanktioita, joista
äärimmäinen on laitoksen sulkeminen.

5.3.1 Riskien havaitsemis- ja hallintamenetelmät

Jopa vaikka jokin paikkakunta voisi leimautua ja sen tuotteiden menekki kärsiä kulut-
tajien silmissä, teollisuus ei välttämättä reagoi samalla tavalla. Pääsääntöisesti teollisuus
jatkaa raaka-aineiden ostamista entiseen malliin, mikäli sen omat testit eivät paljasta,
että tuotteissa olisi jotain hälyttävää. Teollisuus ei erottele raaka-ainetta paikkakun-
nittain kuin joissain erikoistuotteissa. Sillä ei ole yleensä syytä siihen, koska normaalit
laadunvalvonnan keinot takaavat raaka-aineen puhtauden ja laadun. Jos jonkin paikka-
kunnan tuotteet saastuvat, laadunvalvonnan voi olettaa paljastavan tämän nopeasti ja
luotettavasti. Kirjallisuuskatsauksessa kuvattu "polttomerkkivaikutus" (ks. Slovic ym.
1991 ja Osaraportti I, luku 5.1), jossa jokin paikkakunta leimautuisi riskialttiiksi,
muuntuu siten teollisuudessa laaduntarkkailuongelmaksi. Jos laaduntarkkailu paljastaa,
että jokin tuote-erä on viallinen, ei tätä erää oteta mukaan prosessiin (jos prosessi on jo
käynnissä, ratkaistaan, mitä prosessissa olevalle erälle tehdään). Laaduntarkkailu estää
(tai vähintäänkin minimoi) viallisen raaka-aineen pääsyn tuotantoon. Kun kallis laadun-
tarkkailujärjestelmä on kerran rakennettu, on jo kustannussyistä turha ryhtyä laadun-
valvontatyöhön alueelliselta pohjalta ainakaan ilman erityisiä perusteita.

Oman ryhmänsä laaduntarkastuksessa muodostavat erilaiset tuotantolaitoksissa tehtävät
kemialliset ja mikrobiologiset testit. Erilaisia testejä tehdään tuotantolaitoksissa raaka-
aineen saapumisen yhteydessä, tuotannon aikana ja lopputarkastusten yhteydessä. Tut-
kimusten tekemistä säädellään erilaisin säädöksin [esim. NäytteenottoA 15.4.1983/385;
A siipikarjan lihan tarkastamisesta 28.6.1994/513].

Elintarvikeketjun tapa seuloa ja arvioida riskejä perustuu siten tyystin erilaisille mene-
telmille kuin kuluttajien riskihavainto. Teollisuuden riskien tutkimisen perusta perustuu
pitkälti vuosien varrella hyviksi havaittuihin ammatillisiin käytäntöihin ja sillä on
perusta tieteellisissä tutkimustekniikoissa. Päätösten takaa löytyvät lukuisat laboratorio-
tutkimukset, jotka seulovat useimmat riskit ja epäpuhtaat raaka-aine-erät ennen kuin ne
ehtivät tuotantoon asti.



19

Taulukko 2. Tärkeimmät lainsäädännön valvomat elintarvikkeiden
lisäaineet ja epäpuhtaudet

A. Kemialliset epäpuhtaudet
torjunta-ainejäämät [erit. KTMp eräiden torjunta-aineiden enimmäis-
määristä kasvikunnan tuotteissa sekä munissa ja munavalmisteissa ja
eräiden vieraita aineita koskevien määräysten teknisestä sopeuttamisesta
1.3.1996/132]

- lääkejäämät ja niiden varoajat [erit. A lääkityistä eläimistä saaduista
elintarvikkeista 12.12.1986/925]

B. Mikrobiologiset riskit
taudinaiheuttajat, esim. salmonella [esim. MtMp kananmunien salmo-
nellavaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 18.1.1996/39]

C. Ympäristömyrkyt
- esim. raskasmetallit, mykotoksiinit, polyklooratut bifenyylit, kadmium

[erit. KTMp eräiden tavallisimpien kontaminanttien enimmäismääristä
elintarvikkeissa 1.3.1996/134]

D. Biologiset epäpuhtaudet
esim. elintarvikkeiden sisältämät karvat, ulosteet, eritteet, elävät ja
kuolleet hyönteiset ja niiden kehitysasteet, sekä hyönteisten kuorten ja
toukkien osat [erit. KTMp eräiden biologisten epäpuhtauksien enim-
mäismääristä elintarvikkeissa 1.3.1996/135]

E. Lisäaineet ja aromit
- lisäaineet [A elintarvikelisäaineista 12.6.1992/521]

aromit [erit. A aromeista ja niiden valmistusaineista 12.6.1992/522]

Tuotteiden riskejä hallitaan ensiksi lukuisin erilaisin keinoin, jotka ulottavat teollisuu-
den kontrollin paljon tehtaan porttien ja oman jakeluketjun ulkopuolelle. Edellä käsitel-
tyjen tekniikoiden lisäksi elintarvikkeita tarkkaillaan myös systemaattisemmin erilaisten
laatujärjestelmien avulla. Useimmilla suurilla yrityksillä on laatujärjestelmiä, jotka on
yleisimmin rakennettu ISO 9001 tai ISO 9002 -standardien pohjalle. Standardien
merkitys on suuri, kun halutaan todistaa, että tuotteet (ja pakkaukset) ovat puhtaita, eko-
logisesti vastuullisesti tuotettuja, ja joidenkin erikoistuotteiden osalta eettisempiä kuin
tavanomaiset teollisuuteen tuotetut elintarvikkeet (esimerkiksi kanojen tulisi saada
toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymismallejaan tuotannossa). Tällaiset laatujärjestelmät
kattavat tuotantolaitosten tuotantoprosessien lisäksi yhä enemmän myös raaka-aineen
tuotannon, jakelun ja kuljetukset. Esimerkiksi sopimusviljelijöiden toiminta yleensä
tarkastetaan (eli "auditoidaan") ennen sopimuksen tekemistä. Viljelijän edellytetään
dokumentoivan tuotantomenetelmänsä ja toimivan ostavan yrityksen politiikan puit-
teissa. Auditoinnin kohteita voivat olla esimerkiksi lannoitemäärät, kasvinsuojeluaineet,
vuoroviljelytekniikat, peltojen ja vesistöjen väliset suoja-alueet, eläinten lääkinnässä ja
ruokinnassa käytetyt aineet sekä tuotanto-ja varastotilat.

5.3.2 Milloin teollisuus reagoi tuotteiden puutteisiin?

Teollisuus reagoi haastattelujemme perusteella alituiseen monenlaisiin edellä luetel-
tuihin epäkohtiin. Reaktio tapahtuu ainakin seuraavanlaisissa tilanteissa:

1) Tuotteen laatu ei ole riittävän hyvä tuotantoa varten;
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2) Tuotteen huono kunto (eläinten sairaudet yms.);
3) Teollisuuden oman valvonnan osana paljastuu, että viranomaisten tai yritysten aset-

tamat raja-arvot ylittyvät;
4) Sopimusviljelyjärjestelmät ja erilaiset laatujärjestelmät parantavat tilannetta monella

tapaa, koska ne tuovat kontrollin piiriin myös toistuvat sopimusrikkeet tai huolimat-
tomuuden. Kun vaikkapa jokin kuljetusyritys tai maatila toistuvasti rikkoo laatu-
järjestelmän sopimuksia, voidaan tällainen yritys pudottaa pois kuljetusketjusta tai
hankinnan parista.

Luonnollisesti elintarvikeketju reagoi myös viranomaisten myyntikieltoihin ja muihin
määräyksiin. Viranomaisten kynnys laittaa jokin tuote tai raaka-aine myyntikieltoon on
kuitenkin suuri. Se edellyttää raja-arvojen kiistatonta ylittymistä. Viranomaisten suosi-
tusten ja määräysten on lisäksi oltava ymmärrettävyyden asettamissa puitteissa mahdol-
lisimman tarkkoja. Niiden on oltava täsmällisiä, jos vain mahdollista. Lisäksi niiden on
oltava totuudenmukaisia ja vältettävä pelon lietsomista (Elintarvikevirasto 1994: 35-
39), eli kohdistuttava mieluumminkin tietyn yrityksen tietyn tehtaan tiettyyn tuote-erään
kuin oltava liian yleisiä. Yleisiä varoituksia viranomaiset voivat pääsääntöisesti antaa
vain silloin, kun sellaisiin on erityisiä perusteita - eli esimerkiksi silloin, kun asia
koskee suurta ihmisjoukkoa, eikä riskiä pystytä yksilöimään tuote-erä- ja yritystasolle.

Raaka-aineita, puolivalmisteita ja valmiita tuotteita palautetaan rutiininomaisesti tuotta-
jille tai kuljetusliikkeille kaikista teollisuuslaitoksista ja kaupasta. Erilaiset alueelliset
riskit tulevat elintarviketuotannossa käsitellyksi muun laaduntarkastus- ja valvonta-
prosessin osana. Jos jollain alueella tapahtuu jotain, mikä saastuttaa koko alueen tuotan-
non niin, että raja-arvot ylittyvät pitkäksi aikaa, voivat jalostuksen ostot pysähtyä.
Tällaisia alueellisia katastrofitilanteita on ollut ainakin Suomessa toistaiseksi vähän.
Tärkeimmät tapaukset ovat olleet jotkut Tshernobylin laskeuman pahiten saastuttamien
alueiden tuotteet (lähinnä riista, sienet sekä marjat) ja joidenkin sisävesien ja meri-
alueiden petokalat joihin säteilyä aiheuttavat partikkelit ja erilaiset muut myrkyt kerty-
vät, nämä kalat kun ovat paikallisten ravintoketjujen huipulla. Ydinjätteen loppu-
sijoituksen kannalta nämä seikat merkitsevät, että tutkimuspaikkakuntien riskit eivät
lisäänny oleellisesti, mikäli loppusijoituslaitos toimii, kuten suunniteltu eikä aiheuta
sellaisia mitattavissa olevia päästöjä, jotka leviäisivät niin laajasti ympäristöön, että
lähialueen elintarvikkeet saastuisivat.

Entä onko yritysten mahdollista reagoida ilman selvää ja kiistatonta näyttöä pelkän
alueellisen tiedon tai epäilyn pohjalta?28 Vastaus tähän kysymykseen riippuu olen-
naisesti toimialan luonteesta. Esimerkiksi maito ei ole vihannesten tapaan puhdas
markkinatuote, jonka hinta määräytyy päivittäin tai viikoittain uudelleen, vaan taustalla
on sarja sopimusmenettelyjä, joka jäykistää maidon markkinoita. Sopimuksissa on tosin
purkupykäliä erilaisten erikoistilanteiden varalle, joten mikäli näyttö tuotteen saastumi-
sesta on olemassa, sopimukset eivät estä tuoteketjun reaktiota. Pääsääntöisesti alue-
perusteinen reaktio kuitenkin rikkoisi paikkakunnan tuottajien kanssa tehtyjä sopi-
muksia. Ilman selvää näyttöä tuotteiden vaarallisuudesta tällainen reaktio kohdistuisi
syyttömiin osapuoliin ja antaisi näille perusteen valittaa karsimastaan kohtelusta.
Tällainen reaktio saattaisi tulla meijeriteollisuudelle kalliiksi paitsi tuotannon vaarantu-
misen, myös sopimusrikkeistä myöhemmin mahdollisesti aiheutuvien kustannusten
vuoksi. Sama ajatus pätee laajemminkin elintarviketeollisuuteen. Esimerkiksi Riihi-
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mäen ongelmajätelaitoksen ympäristön viljantuotantoon laitos ei ole vaikuttanut
mitenkään. Alueella tuotettu vilja myydään joko keskeisille välittäjille tai suoraan
teollisuuteen. Näiden toiminta perustuu laaduntarkistukseen, ja ongelmajätelaitoksen
tuoma riski ei ole viljanviljelijöille merkittävä. Oikeastaan vain tilanne, jossa viran-
omaiset asettaisivat viljan myyntikieltoon voisi vaurioittaa viljantuottajien taloutta
merkittävästi. Tällaisia tilanteita ei ole ollut, eikä edes harkittu.29

Juridisesti ajatellen elintarviketuoteketjun reaktio on silti mahdollinen muutamassa
tilanteessa. Tärkeimmät tällaiset tilanteet voidaan ryhmittää seuraavasti:

1) Kun tuotteita ostava teollisuus voi osoittaa tieteellisesti pätevän näytön tuotteessa
piilevästä ongelmasta;

2) Kun elintarvikeasioista vastaavat viranomaiset ovat antaneet määräyksen välttää
jonkin alueen tuotteita (tällaisen määräyksen takana on oltava näyttö raaka-aineen
tai tuotteen vaarallisuudesta);

3) Suuren mittaluokan katastrofitilanteet. Hullun lehmän taudin kaltaisessa tilanteessa,
jossa kuluttajien luottamus on romahtanut perusteellisesti, on luottamuksen palaut-
tamiseksi ryhdyttävä radikaaleihin toimiin. Kelpaako tällainen perustelu oikeudessa,
on toinen kysymys. Tilanteen tulisi olla vakava ja markkinahäiriön suuri, jotta
lukuisia tuottajia vahingoittava reaktio olisi oikeutettu.

Reaktio on tietysti oikeutettu myös silloin, kun pätevää testiä tuotteessa mahdollisesti
piilevän vian selvittämiseksi ei ole olemassa ja ostojen katkaisu saastuneeksi epäillyltä
alueelta muodostaa ainoan tai vähintäänkin selvästi parhaan käytettävissä olevan
menettelyn riskin hallitsemiseksi. Alueperusteinen reaktio on "viimeinen vara", johon
elintarvikeketju voi turvautua hätätilanteissa, jos muut valvontakeinot eivät toimi.
Tuote-erä voidaan käännyttää myös selvitysten ajaksi, mikä voi raaka-aineen keräily-
reittien ja -menetelmien vuoksi aiheuttaa hetkellisen alueperusteisen reaktion.

Elintarvikeketju toimii edellä hahmotellulla normaalilogiikalla myös onnettomuus- ja
katastrofitilanteissa. Käytetyt tutkimustekniikat ovat samoja kuin normaalitilanteis-
sakin, joskin testien määrää saatetaan lisätä. Lisäksi voidaan tehdä tutkimuksia, joita
normaalisti ei tehdä. Reagoidakseen tuotteiden sisältämiin riskeihin elintarviketeolli-
suus tarvitsee onnettomuustilanteista huolimatta näytön. Elintarviketeollisuus lisäksi
pääsääntöisesti välttää jonkin paikkakunnan tuotteita vain niin kauan, että vaaratilanne
on ohi, eli esimerkiksi lihassa olevan bakteerin esiintymisalue on saatu selville ja
infektio kuriin. Dramaattisempi ja kauaskantoisempi alueperusteinen elintarviketuote-
ketjun reaktio onkin odotettavissa lähinnä silloin, kun jokin raaka-aine on saastunut
(silloisen tiedon mukaan) vaarallisesti, saastuminen on jäljitettävissä jollekin alueelle,
mutta ei yksilöidymmin jollekin tai joillekin tiloille tai alihankkijaketjun yrittäjiin, ja
kun käytössä ei ole luotettavaa testiä, jolla raaka-aineen tai tuotteen saastuminen
voitaisiin todeta. Tällaisissa hyvin harvinaisissa olosuhteissa alueperusteiselle reaktiolle
on olemassa perusteet. Pääsääntöisesti alueperusteinen reaktio olisi kuitenkin tarpeeton
ja kallis operaatio, johon ei ryhdytä muissa kuin varsin rajoittavissa tilanteissa.
Tällöinkin reaktion kesto pyritään minimoimaan. Yksittäiselle tuottajalle muutamankin
päivän mittainen ostotoiminnan katkos, johon päädytään tutkimusten ajaksi, voi tietysti
muodostaa riskin.
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6 PAIKALLISILLE MARKKINOILLE MYYTÄVÄT ELINTARVIKKEET

Edellisten lukujen tarkastelu pätee vain teollisesti käsiteltyihin elintarvikkeisiin. Tarkas-
telun ulkopuolelle jäivät esimerkiksi sellaiset paikallisen talouden alueet kuin maa-
tilojen oma kulutus sekä marjojen ja sienten paikallinen kulutus. Nämä tuotteet päätyvät
paljolti paikallisiin ruokapöytiin, paikallisille ostajille tai paikalliseen pienteollisuuteen,
erityisesti leipomoihin. Lisäksi tarkastelun ulkopuolelle jäi paikallinen elintarvikkeiden
pienjalostustoiminta. Nämä tuotteet voidaan ryhmittää kahteen pääluokkaan:

1) Jos tuotteen keskeinen houkutin on puhtaus, voi loppusijoituslaitos pilata tämän
puhtauden vaikutelman ja näin vaikeuttaa tuotteen elinmahdollisuuksia;

2) Niiltä osin kuin näiden tuotteiden markkinat ovat paikallisia, voivat asiakkaat
reagoida tuotteiden riskeihin "paikallisen tietonsa" varassa (tästä termistä, ks.
Geertz 1983).

Teollisen ketjun kautta tuotettuihin elintarvikkeisiin kohdistuu valtaosa kulutuksesta.
Vaikka paikallisesti omaleimaisen tuotannon taloudellinen merkitys olisikin vähäinen,
voi sillä olla suuri kulttuurinen ja symbolinen merkitys. Tällainen tuotanto avaa näkö-
aloja esimerkiksi matkailun markkinointiin. Omaleimainen, elävä seutukunta on hyvä
markkinavaltti, jonka arvon voi lopulta nähdä vain, jos tällainen itsellinen elämä
kutistuu olemattomiin. Kuntakeskusten ulkopuolisten seutujen elävänä pysyminen voi
myös olla merkittävä paikallinen hyvinvointitekijä.

6.1 Puhtaudella myytävät tuotteet

6.1.1 Luonnonmarjojen keruu

Kainuun alueella harjoitetaan merkittävää luonnonmarjojen keruuta. Marjojen vuosi-
myynti on ollut viime vuosina n. 90 mmk, tosin summa vaihtelee vuosittain alan
sääherkkyydestä johtuen. Tästä tuotannosta suurin osa päätyy Kainuun ulkopuolelle.
Lukuun ei ole sisällytetty alueellista kulutusta, jonka määrää ei tunneta. Kainuun
ulkopuolelle menevästä tuotannosta n. 20 % suuntautuu kotimaahan ja loput Suomen
ulkopuolelle, lähinnä Keski-Eurooppaan.30 Alkuperämerkintöjä kehittää Kainuussa
yhdistys, joka on perustettu alkuvuodesta 1998. Ajatus on turvata alkuperämerkinnöillä
Keski-Euroopan markkinoita kilpailulta esimerkiksi Puolasta, Tsekinmaalta ja Venä-
jältä tulevaa marjatuotantoa vastaan. Alan kolmen suurimman kainuulaisyrityksen
luonnonmarjatuotanto myydään nykyisin lähes täysin Keski-Eurooppaan, ei Suomeen,
jonka teollisuus hyödyntää hinnan vuoksi ensisijaisesti Itä-Euroopasta tulevaa marjaa.31

6.1.2 Tiloilla tehtävä jatkojalostus ja luonnonmukaisesti viljellyt tuotteet

Alueen tai edes kunnan mittakaavassa taloudellisesti merkittävää luonnonmukaisten
elintarvikkeiden tuotantoa alueilla on vähän. Tällaisia tuottajia on vähän ja heidän
painoarvonsa paikallisessa elinkeinoelämässä on yleensä pieni, joskin vaihteleva.
Tilanne on samanlainen maatiloilla tehtävän jatkojalostuksen osalta. Esimerkiksi
naudanlihan osalta vuonna 1995 noin 0.5 % ja sianlihan lihan osalta noin 0.7 % koko
maan myynnistä muodostuu pienyritysten jatkojalostuksesta. Lampaanlihassa osuus on
n. 8.9 %. Suurin osa lihasta myydään ja prosessoidaan siten teollisesti (ks. Forsman
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1996: 13-14).32 Myynti tapahtuu suoraan tiloilta (n. 29 % tuotannosta), paikallisten
päivittäistavarakauppojen (25 %), tai suurkeittiöiden (n. 15 %:a, kattaa ravintolat,
baarit, kahvilat, huoltamot, koulut, vanhainkodit ja sairaalat) kautta (Forsman 1997:
28). Vientiä laajemmalle alueelle on vähän. Tulevaisuudessa yhden myyntiväylän
tarjoaa kenties Internet, mutta toistaiseksi sen käyttö on olematonta. Tilanne tutkimus-
paikkakunnilla vastaa Forsmanin koko maata koskevaa kuvausta.

Luonnonmukaiseen viljelyyn siirtyneitä tiloja tutkimusalueella on myös melko vähän.
Eurajoella on nykyisin "vain muutama" luomutila (Ollikainen ja Rimpiläinen 1997a:
23), joiden viljelyala on kesantoala ja rehuala pois lukien hieman yli 20 ha. Kuhmossa
on nykyisin 5 luomutilaa, joilla tuotantoa oli vastaavasti laskettuna noin 19 ha, kun kau-
pungin alueella on kaikkiaan 4100 hehtaaria viljelyksessä (Ollikainen ja Rimpiläinen
1997b: 25). Äänekosken alueella luomutiloja on seitsemän (Ollikainen ja Rimpiläinen
1997d: 22), jotka ovat vielä aloittamassa tuotantoa.31 Rehutuotanto pois lukien
Äänekosken alueella luomutuotannon pinta-ala on nelisen hehtaaria. Loviisassa ei
harjoiteta luomutuotantoa, mutta kaupungin lähialueella (Pernaja, Ruotsinpyhtää,
Pyhtää, Liljendal ja Lapinjärvi) on muutamia luomutiloja, joiden tärkeimmät tuotteet
ovat kevätvehnä (hieman yli 70 ha), syysruis (hieman alle 70 ha) ja kaura (noin 25 ha).
Samojen viljojen normaalituotannossa olevat alat Loviisan lähialueen kunnissa ovat
noin 3870 ha, 500 ha ja 3000 ha. Luomutuotanto tullee lisääntymään kaikilla
tutkimusalueilla, mutta tuotannon määrä ei ole nykyisin merkittävä yhdelläkään
tutkimuspaikkakunnalla ainakaan suhteessa alueiden valtatuotantoon.34 Esimerkiksi
Kainuun lukujen pohjalta voimme esittää, että - Kainuun meijeri poistettuna - maakun-
nan koko elintarviketuotannon myynti on vuosittain noin 200 mmk, mikä muodostaa
hieman vajaat 3 % maakunnan kansantuotteesta (brutto). Kun luomutuotantoon käytetty
pinta-ala on noin viitisen prosenttia maatalouden pinta-alasta, ollaan ainakin nykyisin
tekemisissä sangen marginaalisen tuotannon kanssa.

Niin luomutuotteiden kuin maatilayrittäjien tuotteiden markkinat ovat pitkälti paikall-
isia. Forsmanin (1997) mukaan jatkojalostusta harjoittavien pienyrittäjien tuotannosta
myydään noin 70 % paikallisille ostajille ja lisäksi kymmenisen prosenttia paikalliselle
kaupalle. Nämä tuotteet siis paljolti jäävät tuotantopaikkakunnalle, mikä voi lisätä
näihin tuotteisiin sisältyvää alueellista riskiä etenkin onnettomuustilanteissa ja tilan-
teessa, jossa laitos on jatkuvan kielteissävytteisen paikallisen julkisuuden kohteena."

Laitoksen paikalliselle elintarviketuotannolle mahdollisesti aiheuttamat riskit jäävät
paljolti yksittäisten tuottajien kannettavaksi. Heillekin laitos merkitsisi lähinnä jonkin
asteista yrittäjäriskin kasvua, ei automaattista tuotteiden menekin laskua ja tuotteiden
eteen tehdyn työn menetystä.

6.2 Paikallisille markkinoille myytävä elintarviketuotanto

Osa tuotteista myydään paikallisesti tai paikkakunnalla matkustaville ihmisille. Etenkin
elintarvikkeet hankitaan paljolti kotipaikkakunnalta (Marjanen ja Saviranta !998).
Erityisesti tuoretuotteet ovat kesäisin usein peräisin paikallisilta tuottajilta. Paikalliset
asukkaat voivat muuttaa käyttäytymistään ounasteltujen ongelmien vuoksi vaikka
tuotteisiin ei olisi merkitty niiden raaka-aineen alkuperää tai tuotantopaikkaa. Jotkut
yrittäjät ovat riippuvaisia paikallisista markkinoista.
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Miten merkittävästä tuotannosta on kyse? Kainuussa on äskettäin (1996) tutkittu
maakunnan elintarviketuotantoa ja sen markkinoita. Luvut antavat suunnan, josta käsin
voidaan arvioida myös muiden tutkimusalueiden tuotannon markkinoita.36 Olemme
seuraavassa tarkastelleet tarkemmin muualla kuin maan päämarkkinoilla toimivia
yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää 5 mmk.37 Rajauksen taustalla on ajatus, että tämän
suuruusluokan elintarvikeyritykset keräävät todennäköisimmin ainakin osan liike-
vaihdostaan kotipaikkakuntansa ulkopuolelta.

• Tärkein paikallisesti omaleimainen elintarviketuotannon haara löytyy leivonnaisista.
Kainuun alueella leipomoiden myynti on noin 51 mmk. Tuotanto on paikallista:
Kainuusta viedään hyvin vähän leivonnaisia muualle Suomeen. Leipomot ovat
pieniä ja alalla on runsaasti paikallisia erikoisuuksia.38 Kuhmossa on yksi viiden
miljoonan liikevaihtoon yltävä leipomo,39 jonka tuotanto myydään Kainuussa.*
Loviisan ja Eurajoen tilanne on samankaltainen: kummallakin paikkakunnalla yksi
leipomo yltää yli viiden miljoonan liikevaihtoon. Molempien tuotanto jää
lähialueelle.4' Loviisan naapurissa Lapinjärvellä on myös yksi yli 5 mmk liike-
vaihtoon yltävä leipomo. Leipomon tuotannosta osa päätyy hampurilaissämpylöiksi
ympäri maata. Yritys vie myös vähäisiä määriä ruisnappeja Helsingin alueelle.42

Leipomoiden käyttämät jauhot, munat ja muut keskeiset raaka-aineet tulevat
marjoja ja sieniä lukuun ottamatta valtaosin myllyteollisuudesta ja kaupan
keskusliikkeiden kautta;

• Kainuun lihanjalostuksen arvo on noin 35 mmk. Tästä viedään Kainuusta ulos noin
27 mmk. Vienti kohdistuu pääosin muualle kotimaahan. Noin 8 mmk jää maakun-
taan, mistä osan nipistää pois Venäjälle menevä tilastoimaton vienti, jota on mahdo-
ton mitata, koska toiminta perustuu yksityisyrittäjiin, jotka tulevat rajan yli, ostavat
lastin ja palaavat Venäjälle. Suurin osa lihanjalostuksen tuotteista myydään paikalli-
sen teollisuuden kautta. Toisaalta Kainuuseen tulee lihaa muualta Suomesta; tätä
"tuontia" ei ole tilastoitu. Eurajoen naapurikunnassa Lapissa on yksi 5 mmk liike-
vaihtoon yltävä lihanvälittäjä. Euran kunnassa oli Broilertalon lisäksi yksi yli
5 mmk myyntiin yltänyt lihayritys, joka meni konkurssiin 1996. Konkurssipesä
myytiin raumalaisyritykselle, jonka tuotanto myydään vielä nykyisin Satakunnan
alueella. Yrityksellä on laajenemissuunnitelmia43;

• Kainuun paikalliset kalatuotteiden markkinat ovat noin 6 mmk. Alueen saalis
käytetään paikallisesti. Eurajoella ja etenkin Loviisassa kalastuksesta saa elantonsa
hieman suurempi osa väestöä. Esimerkiksi Loviisan seudulla ammattikalastusta
harjoitti 1993 viisi ruokakuntaa, joista kolme pääammattikalastajia ja kaksi
sivutoimisia. Kotitarve- ja virkistyskalastusta harjoittaa lähinnä kesäaikaan noin 260
ruokakuntaa (Ollikainen ja Rimpiläinen 1997c: 24). Eurajoen naapurissa Luvialla
on yksi viiden miljoonan markan kalayritys, jonka tuotanto myydään Satakunnan
rannikon kuntiin.44 Eurajoella toimii yksi saman suuruusluokan kalanviljelylaitos45;

• Juureksia ja vihanneksia tuotetaan Kainuussa noin 4 mmk arvosta vuodessa.
Merkittävä elinkeino vihannesviljely on lähinnä Eurajoella, joskin myös Loviisan
ympäristössä on erikoiskasvituotantoa (Eurajoen lähialueelta toimitetaan lisäksi
vihanneksia alueen suuryrityksiin).

Kun nämä luvut suhteutetaan alueelliseen bruttokansantuotteeseen, saadaan kuva tuo-
tannon tärkeydestä. Kainuun bruttokansantuote (BKT) on nykyisin noin 6.9 miljardia
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markkaa (Tilastokeskus, aluetilinpito, marraskuu 1997, taulu 2.9, ks. http://www.tilasto-
keskus, fi). Leipomoteollisuuden osuus tästä" summasta on noin 0.7 ja lihanjalostuksen
noin 0.5 prosenttia. Kainuun paikallisen elintarviketuotannon arvo on siten verraten
vähäinen etenkin, jos näitä lukuja verrataan Kainuun meijerin vuotuiseen 400 miljoonan
liikevaihtoon ja yli 200 mmk tilityksiin meijerin maidontuottajille. Muita tutkimus-
alueita ei voi rajata yksiselitteisiksi tilastoyksiköiksi, joten vastaavaa vertailua on
mahdoton tehdä muualla kuin Kainuussa.

Laitoksen aiheuttamat haitat voivat jälleen vaikuttaa etenkin sellaisiin sesonkituottei-
siin, joiden tuoteketju on paikallinen. Esimerkiksi sesonkiluonteisesta, paljolti paikalli-
sen tuoteketjun varassa elävästä tuotannosta käy Riihimäen ongelmajätelaitoksen
lähettyvillä (n. 1.2 km) löytyvä tila, jonka mansikkasadosta noin 50 % on mennyt
paikalliseen myyntiin (osin omapoimintana) ja 50 % kauppaan. Kun ongelmajätelaitos
rakennettiin, osa paikallisista asukkaista vältti ostamasta marjoja kyseiseltä tilalta.
Myynnin pudotus oli viljelijän mukaan noin 10 - 15 %, rahassa vuositasolla yli
kymmenen tuhannen markan. Myynti voitiin korvata kauppaan suuntautuneella
myynnillä, mutta ansionmenetys oli silti tuntuva. Myyntihintoihin vaikutusta ei ollut;
ansionmenetykset johtuivat paikallisille suuntautuneen myynnin vähentymisestä.'16

Myynnin lasku kesti 3 - 4 vuotta laitoksen rakentamisesta, minkä jälkeen lasku taittui ja
herkemmätkin paikalliset kuluttajat palasivat ostajien joukkoon. Ongelmajätelaitoksen
jatkuvat ajoittaiset päästöt aiheuttavat silti yhä ongelmia tällä tilalla, sillä kun jokin
laitoksen päästö tai väärinkäytös paljastuu, herättää se paikallislehdissä välittömän
reaktion. Mikäli tällainen väärinkäytös ja sitä seuraava kohu-uutisointi paljastuu juuri
ennen marjojen kypsymistä, tuntuu tämä viljelijän mukaan välittömästi nimenomaan
paikallisille suunnatussa myynnissä.47 Laitoksen läsnäolo lisää tällä tavalla viljelijän
riskiä. Tällaisen tuotannon arvosta tutkimuspaikkakunnilla ei ole tietoa.

Lukujen ulkopuolelle jää torikauppa, osa paikalliseen kulutukseen menevästä tuore-
vihanneskaupasta, ja tilojenvälinen kauppa. Tämä kauppa kuuluu normaalin elintarvike-
valvonnan piiriin, eli elinkeinonharjoittajat on velvoitettu ilmoittamaan viranomaisille
toimistaan ja viranomaiset on velvoitettu tarkkailemaan tuotannon ja tuotteiden turval-
lisuutta.



26

7 MATKAILUPALVELUIDEN RISKIT TUOTEKETJUNÄKÖKULMASTA

Loppusijoituslaitoksen matkailuvaikutuksia arvioitaessa on muistettava, että laitos tuo
oman matkailijavirtansa paikkakunnalle.48 Laitos tuo paikkakunnalle matkustajia myös
työmatkojen muodossa. Lisäksi laitokseen tehtäisiin erilaisia yritysvierailuja. Laitoksen
myötä kasvava matkailijavirta saattaisi luoda kysyntää esimerkiksi erilaisille ohjelma-
palveluille, joita myydään etenkin yritysvierailulle paikkakunnalle tulleille ihmisille.
Lisäksi tämä matkailijavirta näkyisi etenkin paikallisten majoitus- ja ravintolapalve-
luiden paranemisena. Tämä puolestaan tekee paikkakunnan muunkin matkailun markki-
noinnin helpommaksi.49 Oleellinen kysymys on, saadaanko nämä matkailijat pysymään
paikkakunnalla ja kuluttamaan rahaa siellä ollessaan muuallakin kuin loppusijoitus-
laitoksen luona. Ainoiksi paikallisiksi hyötyjiksi saattavat jäädä kuljetusyrittäjät.

Laitoksella voi näiden myönteisten vaikutusten lisäksi olla joukko erilaisia kielteisiä
vaikutuksia sijoituspaikkakunnan matkailuelinkeinoon. Tuoteketjuperspektiivistä tar-
kasteltuna matkailutoimiala voi reagoida kolmen syyn vuoksi herkemmin kohteeseen
liittyviin paikallisiin riskeihin kuin elintarvikkeet:

1) Toisin kuin tavarat, matkat ovat väistämättä paikkasidonnainen tuote: matkaa ei voi
ostaa ilman, että tietää paikkakunnan, jolle on menossa;

2) Matkailu on lähes aina "korkean sitoutumisasteen" tuote (eli "high involvement
product". Rajaniemi 1994). Matkoihin kulutetaan paljon rahaa, kuluttajat tuottavat
matkojen avulla kokemuksia itselleen ja odottavat saavansa vastinetta rahalleen.
Matkailijat tutkivat tuotteita ennen matkalle lähtöään ja vertailevat vaihtoehtoja
suuremmalla todennäköisyydellä kuin esimerkiksi rutiininomaisissa elintarvike-
ostoissa. Tämän työn vuoksi he löytävät matkoissa piilevät riskit todennäköisemmin
kuin vähäisen sitoutumisasteen tuotteissa. Kokemuksen merkitys on tyystin toinen
kuin esimerkiksi elintarvikkeissa. Kuten Osaraportti III osoittaa (luku 5.3), kaikki
kuluttajat eivät silti pidä loppusijoituslaitosta riskinä, jota pitäisi minimoida, vaan
lähinnä epämiellyttävyystekijänä;

3) Yrittäjien riskiharkinta perustuu tuntumaan kuluttajien reaktioista, markkina-
tutkimuksiin sekä alan historiaan, kokemuksiin ja viisauteen, ei laboratoriotesteihin
kuten elintarviketeollisuudessa. Tässä harkinnassa tuoteketjun ihmiset joutuvat
väkisin antamaan painoa ounastelemilleen kuluttajien reaktioille. Kun tuoteketjun
toiminta ei perustu tieteellisiin testeihin, kuluttajien mahdollisilla peloilla on
mahdollista perustella alueellista reaktiota.

Matkailun kuva ei kuitenkaan tyhjenny tuoteketjuperspektiiviin yhtä täydellisesti kuin
elintarviketuotanto. Esimerkiksi useimmat kesämökin omistajat käyttävät mökkiä lai-
toksesta huolimatta. Näin he tavallaan minimoivat laitoksesta heille aiheuttavat haitat.
Tilanne muistuttaa yritysten uponneita kustannuksia, joilla tarkoitetaan investointeja,
jotka eivät ole realisoitavissa. Tästä syystä kannattamatontakin toimintaa saatetaan
jatkaa, koska uponneita kustannuksia ei saada takaisin. Samaten esimerkiksi sukulais-
matkoja harkittaessa erilaiset emotionaaliset-, arvo- ja sosiaaliset perusteet painavat
harkinnassa siinä missä käsitys riskistäkin. Edelleen matkailukohteisiin kohdistuu myös
paikallista kysyntää, joka ei katoa paikkakunnalta laitoksen myötä.



27

7.1 Millaiset tekijät selittävät matkailun tuoteketjun reaktioita?

Matkailualalla vallitseva viisaus on, että erilaiset onnettomuudet, teollisuuslaitokset ja
muut haitat heikentävät kohteeseen suuntautuvaa kysyntää ja aiheuttavat haitan tuotteen
markkinoinnille. Sama pätee onnettomuuksiin. Tällä viisaudella on perusta todellisuu-
dessa, sillä tällaisista vaikutuksista on olemassa laaja todistusaineisto, jota tarkasteltiin
Osaraportissa I.50

Koska Suomessa ei ole viime vuosina sattunut suuria, matkailuun vaikuttaneita onnetto-
muuksia, joudumme turvautumaan kirjallisuuteen. Näimme Osaraportissa I, että erilai-
set teollisuusonnettomuudet ja katastrofit vaikuttavat selvästi matkailuun. Matkailun
osalta tuoteketju reagoi tällaisiin haittoihin välittömästi. Matkailualan yrittäjät lopetta-
vat nopeasti matkojen markkinoinnin, jos haittoja ilmenee, jos kuluttajat tekevät
korvausvaatimuksia, ja jos on syytä olettaa, että niin moni kuluttaja poistuisi markki-
noilta, että kohteeseen tehtävät matkat kävisivät kannattamattomiksi. Myös lähialueen
teollisuuslaitokset heikentävät kohteen houkuttelevuutta ja myyntiarvoa.5' Haitan on
pääsääntöisesti oltava konkreettinen, esimerkiksi levä-, melu- tai hajuhaitta. Jotain
tiettyä kohdetta ei välttämättä poisteta valikoimista, mutta oletettu haitta saattaa siirtyä
hintaan.

7.2 Tutkimuspaikkakuntien matkailutuotteet normaalioloissa

Jos mahdollinen loppusijoituslaitos toimisi normaalisti, risteilyiden, tutustumiskäyntien,
ostosmatkojen ja kiertoajelujen kaltaiset lyhyet matkat eivät ilmeisesti reagoisi mahdol-
liseen laitokseen paljoakaan, sillä lähinnä vain radikaalisti ydinvoimaan suhtautuvat
ihmiset voisivat saada laitoksesta tällaisessa tilanteessa syyn välttää laitospaikkakuntaa
(vrt. Osaraportti III, luku 7.1). Kesämökki- ja sukulaismatkailua lukuun ottamatta
Eurajoen, Loviisan ja Äänekosken matkailun ydin perustuu tällaisiin matkoihin (Äberg
ja Viinikainen 1998). Kainuu muodostaa tästä kaavasta poikkeuksen, sillä matkailijat
tapaavat viipyä alueella useita päiviä. Keskimääräinen kotimainen matkailija vietti
Kainuussa 1990-luvun puolivälissä 5.2 yötä. Ulkomaiset matkailijat viettivät Kainuussa
keskimäärin 8.6 yötä (Piirala 1997: 24).

Seuraavassa tarkastellaan tutkimuspaikkakuntien matkailua yksityiskohtaisemmin.
Aloitamme laitosuutiseen mahdollisesti reagoivista tuotteista ja etenemme kohden
vähemmän herkkiä tuotteita.

7.2.1 Puhtaudella myytävät matkailutuotteet: loma-asuntojen vuokraus sekä
erä-, luonto- ja maatilamatkailu

Esitimme Osaraportissa I, että erä-, luonto- ja maatilamatkailu ovat palveluita, jotka
mahdollisesti haavoittuvat laitoksen sijoittumisen myötä.52 Nämä matkailutuotteet
vaativat pääosiltaan puhtaan ympäristön. Etenkin erämatkailu vaatii suuren erämaa-
tilassa olevan alueen. Tällaisilla erämaapaikkakunnilla ei lähes määritelmän mukaan ole
sellaisia reaktioita ehkäiseviä tekijöitä kuin vaikkapa suurkaupungeissa (teattereita,
yöelämää, jne.). Puhdasta mainetta vaurioittava laitos osuu näiden paikkakuntien
keskeiseen myyntivalttiin ilman, että matkailijoiden mahdollista katoa olisi vähentä-
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mässä mikään muu houkutusten joukko. Pahimmillaan näiden paikkakuntien matkailu-
markkinointia voitaisiin syyttää väärien mielikuvien synnyttämisestä.

Tuoteketjuhaastattelujemme perusteella tällaiseen huoleen on olemassa hyvät perusteet.
Riskialttiiksi tuoteryhmiksi piirtyvät loma-asuntojen vuokraus sekä erä-, luonto- ja
maatilamatkailu. Esimerkiksi lomamökkien vuokrauksessa markkinoitavaksi tarjotut
kohteet tarkistetaan, ennen kuin ne otetaan välittäjäyritysten listoille. Tässä arvioinnissa
huomioidaan yleensä vain itse mökki ja sen taso. Selkeimmin erilaisiin laitosriskeihin
reagoivat nimenomaan yrittäjät, joiden tuotteiden markkinat perustuvat rauhaan ja
puhtauteen, esimerkiksi puhtaaseen järviluontoon ja marjastus- sekä metsästys-
mahdollisuuteen. Riskialttiiksi koettua tuotetta ei pääsääntöisesti oteta listoille, vaikka
sellaista satuttaisiin tarjoamaan. Jos maanteiden, vesistöjen levien, sekä haju- tai
meluhaittojen kaltaisia ympäristöhaittoja ilmenee, yritys voi joutua korvauksiin, mikäli
valitus todetaan aiheelliseksi tai mikäli asiakassuhde halutaan säilyttää.51 Erityisen
tarkkoja luonnonrauhasta ovat ulkomaiset turistit, joille pelkkä näköyhteys tehtaaseen
voi olla peruste olla valitsematta mökkiä.54 Yrityksillä on hyviä syitä välttää tällaisia
riskejä, sillä Suomessa riittää puhtaitakin alueita, joiden varaan voi rakentaa vähemmän
riskialttiin tuotevalikoiman. Vähintäänkin teollisuuslaitoksesta on kerrottava esitteessä.

Tutkimuspaikkakunnat ovat näiden riskien suhteen jossain määrin erilaisia. Kootusti
paikkakuntien erot voi esittää seuraavasti:

• Kuhmon matkailun perusta on pitkälti puhtaus, avaruus, erämaat ja siperialaisen
taigan läntisin uloke. Myös alueen suunnitelmat perustuvat puhtauteen ja erämaa-
maisuuteen kuvista, mielikuvista ja teksteistä alkaen. Kaupungilla on tarjota runsaat
erämaa- ja maaseutumatkailupalvelut, marjastus- ja metsästysmahdollisuudet sekä
hyvät liikuntamahdollisuudet ympäri vuoden. Paikkakunnalla on myös useita
yleensä maatilojen yhteydessä toimivia matkailusta tuloja hankkivia pienyrityksiä.
Kymmenen yrittäjää tarjoaa majoituspalveluja, viisi näistä myös aamiaismajoitusta
ja seitsemän ateriapalveluja (Lämsä 1997: 65-72). Lopuksi Kuhmon ja Kainuun
suunnitelmat painottavat luontoa matkailun valttikorttina. Romuvaaran ympäris-
tössä kulkee muutama erä- ja vaellusreitti. Matkailun aluerakennetutkimuksen
mukaan Kuhmo kuuluu luontonsa puolesta maamme vetovoimaisimpien kuntien
joukkoon (Vuoristo 1991: 68). Kuhmosta ja muusta Kainuusta niin koti- kuin ulko-
maiset matkailijat hakevat ennen muuta luonnonläheisyyttä ja rauhaa (Piirala 1997:
28-33);

• Loviisaan matkailijoita tuovat nähtävyydet eivät saaristoa lukuun ottamatta ole
luonnossa, vaan kulttuurissa. Lisäksi Loviisan saaristossa on jo ydinvoimala, joten
uusi laitos ei enää tällä paikkakunnalla pilaisi saaristoon liitettyjä mielikuvia.
Lähikunnista etenkin Pernajalla ja Ruotsinpyhtäällä on useita Maakuntien parhaat
-kohteita, joiden vetovoimaan ainakaan ydinvoimala ei ole vaikuttanut. Matkailun
aluerakenteen tutkimukseen kehitetyllä neliosaisella asteikolla mitaten Loviisa
kuuluu luonnonvetovoimaltaan kolmostason kohteisiin, eli alle keskitason (Vuoristo
1991:43);

• Eurajoen saaristossa ei ole merkittävää mökkivuokrausta. Lapin kunnassa Eurajoen
naapurissa on ainakin kaksi Lomarenkaan listoilla olevaa maatilamatkailupalveluita
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tarjoavaa yrittäjää. Eurajoen luonnon vetovoima on kolmostasoa (Vuoristo 1991:
43);

• Teollisuudesta paljolti elävä Äänekoski ei ole ollut varsinaista matkailuseutua,
joskin kaupungin maineen puhdistumisen myötä sen markkinointiin on omaksuttu
ajatus Järvi-Suomesta. Kaupungissa on useita leirintäalueita ja viisi maatila-
matkailuyrittäjää. Lisäksi kaupungin 700 km rantaviiva tarjoaa hyvät kalastus-
mahdollisuudet (Äänekoski - Kuuluu kauas!). Paikkakunnalla on kuitenkin vähän
suuria mökkien tarjoajia. Laitoksesta matkailuun juontuvat riskit perustuvat lähinnä
alueellisille suunnitelmille, joissa painotetaan nykyisin järvimaisemaan ja alueen
puhdasta luontoa. Äänekosken luonto on luokiteltu vetovoimansa puolesta kolmos-
tasolle (Vuoristo 1991: 62).

Puhtauteen ja luontoon perustuvien matkailutuotteiden riskit ovat siten Kuhmossa
suuremmat kuin muilla tutkimuspaikkakunnilla etenkin, kun huomioidaan tutkimus-
paikkakuntien ja niiden lähialueiden matkailua koskevat suunnitelmat.

Millaisesta riskistä on kyse, jää kuitenkin epäselväksi. Ydinvoimaloiden läheisyydestä
ei ole tarjottu mökkejä vuokrattavaksi esimerkiksi Lomarenkaalle, joka on Suomen
suurin lomamökkien välittäjä. Näin ollen emme voi tietää, miten ydinteknologinen
laitos vaikuttaisi lomamökkien markkinoihin. Muiden kuin ydinteknologisten laitosten
kokemusten pohjalta voidaan kuitenkin esittää, että laitoksesta aiheutuvan haitan on
ilmeisesti oltava ilmeinen ja konkreettinen, ennen kuin tuoteketju reagoi. Esimerkiksi
Kajaanin tai Imatran ympäristön voimaperäinen puunjalostusteollisuus ei ole mitenkään
vähentänyt näiden alueiden luonnon vetovoimaa matkailijoiden silmissä. Laitos voi
myös lisätä etenkin erilaisten erämaahan liittyvien ohjelmapalveluiden kysyntää
sijoituspaikkakunnalla, sillä laitos tuo paikkakunnalle yrityskäynneille vierailijaryhmiä,
jotka luovat kysyntää kalastuksen ja erämaailtojen tapaisille ohjelmapalveluille.55

Tuoteketjunäkökulman soveltuvuutta tämän tuotannon mahdollisten uhkien tutkimiseen
rajoittaa myös, että näiden matkailutuotteiden markkinointi on usein varsin epäsään-
nöllistä ja riippuu yksittäisten palvelun tarjoajien kiinnostuksesta. Laajamittaista
alueiden tuotteistamista matkailun tarpeisiin ei tutkimusalueilla toistaiseksi ole tehty,
toisin kuin Ahvenanmaalla tai joissakin Lapin kunnissa.

Suoraa johtopäätöstä laitoksen laajemmista vaikutuksista ei siten pidä tehdä. Ilmeisesti
kysymys laitoksen haitta-alueen koosta ja sijainnista ratkaisee haitan suuruuden. Jos
laitos sijaitsee alueella, jolla on vaikkapa useita suosittuja vaellus-, moottorikelkka- ja
hiihtoreittejä, haitat ovat selkeät ja aiheuttavat vähintäänkin muutoksia näihin reitteihin.
Myös matkailijoiden piirteet selittävät osaltaan mahdollista vaikutusta. Samoilijoita
keräävällä alueella haitta-alue on suurempi kuin loma-asuntojen vuokrauksessa, sillä
samoilu edellyttää laajahkoa yhtenäistä erämaa-aluetta. Tällaisia palveluita tarjoavat
yrittäjät ovat ainakin nykyisin pieniä. Hotellit pois lukien tutkimuspaikkakuntien
kyseisten palveluiden tarjoajat ovat pieniä. Kuhmossa on yksi lomapalveluita järjestävä
yritys, jonka liikevaihto ylittää 5 mmk. Muilla paikkakunnilla yrittäjät ovat tätä pienem-
piä.56
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7.2.2 Tapahtumat

Edellisten palveluiden lisäksi tutkimuspaikkakunnilla on erilaisia "veturituotteita", jotka
vetävät paikkakunnalle huomattavan yleisömäärän ainakin joksikin aikaa. Nämä
tuotteet eivät reagoi yhtä herkästi mahdolliseen loppusijoituslaitokseen, koska niiden
keskeinen houkutin on tapahtuma, ei luonto, puhtaus ja rauha. Erityisesti huipputason
houkuttimet pitävät matkailijat paikkakunnalla, vaikka paikkakuntaan sinänsä liitettäi-
siin ongelmia, sillä näihin tapahtumiin liitetty koettu hyöty/elämys ylittää riskin. Tämän
logiikan taustalla on sama ajattelutapa, joka vie ihmiset toistuvasti suurkaupunkeihin:
houkutukset ovat vaaroja suuremmat. Jos näitä houkutuksia ei voi siirtää pois, tulevat
matkailijat riskeistä huolimatta.

Osa näistä veturituotteista voi silti ainakin teoriassa jättää paikkakunnan. Tällaisten
tuotteiden luokkaan sijoittuvat ennen muuta jotkut tapahtumat (Eurajoella ei ole
nykyisin tällaisia matkailuhoukuttimia):

• Äänekoskelle matkailijoita keräävät Keitele Jazz, jota kerääntyy kuuntelemaan
nykyisin vuosittain noin 5000-6000 kävijää. Keitele-regatta kerää vajaat pari tuhatta
katsojaa. Naapurikunnissa Suolahden Höyryfestivaali kerää vuosittain noin 15 000
katsojaa. Höyryfestivaali on Jyväskylän Suurajojen jälkeen Keski-Suomen suurin
yleisötapahtuma. Sumiaisten Sattumissa kävi 1998 noin 5000 ja Konnevesi-päivillä
12 000 matkailijaa (1998). Äänesseudun matkailun markkinointi suunnataan etu-
päässä Etelä-Suomeen ja ulkomaille. Matkailijoiden valtaosa tulee kotimaan etelä-
osista. Etenkin Keitele-Jazz ja Höyryfestivaali keräävät ulkopaikkakuntalaisia;57

• Loviisaan matkailijoita kerää joukko matkailutapahtumia. Esimerkiksi vuonna 1998
tällaisia tapahtumia olivat Small Ships Race ja Svartholman 250-vuotisjuhlat, joista
ensinmainittu keräsi noin 6000 - 7000 katsojaa. Säännöllisesti Loviisassa järjeste-
tään lisäksi Sibeliuspäivät (joka kolmas vuosi), Purjehdusfestivaalit ja Loviisan
ravit, joista kukin kerää noin 6000 kävijää (Ollikainen ja Rimpiläinen 1997c: 27).
Rauhanfoorumi kerää Loviisaan tapahtuman pituudesta ja luonteesta johtuen
matkustajia vajaasta tuhannesta (1998) useisiin tuhansiin (1996 kävijöitä oli 5000 -
6000). Risteilijöitä Loviisaan tulee vuosittain n. 6000 - 7000 henkeä.58 Elokuun 25.
päivänä kaupunki juhlii lähinnä paikallisin voimin Loviisa-päivää, jonka pontimena
on kuningatar Lovisa Ulrikan käynti paikkakunnalla vuonna 1752. Loviisan seudun
tapahtumista ulkopaikkakuntalaisille markkinoidaan lähinnä Rauhanfoorumia,
Small Ships Racea, Svartholmaa, risteilyjä ja Sibeliuspäiviä. Ulkomaanmarkki-
noinnin hoitaa kaupunki yhdessä Matkailun edistämiskeskuksen kanssa. Kotimaan
markkinointi suuntautuu lähinnä Etelä-Suomen suuralueelle. Matkailijoiden valta-
osa tulee pääkaupunkiseudulta ja muualta Etelä-Suomesta. Pienyrittäjien markki-
nointi on paljolti epäsystemaattista59;

• Kuhmossa järjestetään vuosittain lukuisia tapahtumia, jotka keräävät paikkakunnalle
kymmeniä tuhansia matkailijoita. Tärkeimmät tapahtumat ovat Kuhmon Kamari-
musiikki, Kuhmon Kevätpuhallus, Kansanmusiikki Kuhmossa ja keskustelutapah-
tuma Ihminen ja Kosmos. Kuhmotalon vuotuinen kävijämäärä on ollut noin 100 000
henkeä viimeisen viiden vuoden aikana. Ulkopaikkakuntalaisten osuus tästä luvusta
ei ole tiedossa."'
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Kuhmon Kamarimusiikki. Selvästi valovoimaisin tutkimuspaikkakuntien matkailijoita
keräävä tapahtuma on Kuhmon Kamarimusiikki, joka on kansainvälisesti tunnettu ja
arvostettu, vuosittain toistuva merkittävä tapahtuma. Tunnettuudeltaan Kamarimusiikin
voi rinnastaa nykyisin Savonlinnan Oopperajuhliin. Kyseessä on itse asiassa yksi koko
Suomen ja Pohjoismaiden keskeisistä kulttuurituotteista, joka saa huomiota osakseen
paitsi Suomen, myös koko maailman valtalehdissä. Kamarimusiikin konserteissa on
viime vuosina käynyt noin 43 000 kuulijaa (Ollikainen ja Rimpiläinen 1997b: 26)61.
Kamarimusiikki kerää arviolta 7000 - 10 000 vierailijaa vuosittain. Näistä lähes puolet
tulee Kuhmoon Helsingistä; useimmat voidaan sijoittaa varakkaaseen ylempään
keskiluokkaan (Cantell 1993: 19-22).62 Tapahtuma kerää matkailijoita ja musiikin-
harrastajia Kuhmoon joka kesä kahden viikon ajaksi, joten heistä kertyvä matkailutulo
muodostuu huomattavaksi. Kamarimusiikin vieraiden matkan kokonaiskustannukset
ovat tätä nykyä keskimäärin hieman yli 2100 markkaa (Piirala 1997: 27). Kuhmon
kamarimusiikin järjestäjät ovat todenneet, että loppusijoituslaitos ei vaikuta heidän
toimintaansa mitenkään, ja että he eivät ota kantaa asiaan.63

7.3 Millaiset tekijät ehkäisevät matkailun reagoimista?

Edellisiin johtopäätöksiin on tehtävä kolme varausta. Ensiksi, tutkimuspaikkakunnilla
on joitakin piirteitä, jotka tekevät niistä matkailunäkökulmasta ainutlaatuisia. Tällaisista
houkuttimista kiinnostuneiden matkustajien on tultava paikkakunnalle mahdollisesta
loppusijoituslaitoksesta riippumatta. Tutkimusalueella on muutama houkutin, joita voi
pitää korvaamattomana. Erityisesti Loviisan historiallisesti tärkeät linnakkeet ovat
ainutlaatuisia, joten mikäli matkailija haluaa nähdä ne, hän ei voi korvata kokemusta
menemällä muualle. Esimerkiksi Svartholman ainoa "kilpailija" löytyy Helsingistä
(Suomenlinna), joka sijaitsee kuitenkin toisella markkina-alueella. Jotkut matkailijoita
houkuttelevat ilmiöt ja tapahtumat on sidottu tutkimuspaikkakunnille historian tai
paikkakunnalle tehtyjen investointien luonteen vuoksi. Nämä houkuttimet ovat siinä
mielessä turvallisia matkailuvaltteja, että ne eivät voi vetäytyä tutkimuspaikkakunnalta
ainakaan lyhyellä tähtäimellä mihinkään.

Nämä matkailuvaltit pitävät paikkakunnalla osan sellaisistakin matkailijoista, jotka
saattaisivat muuten reagoida laitosuutisiin. Näiden matkailuvalttien ympärille raken-
netut tuotteet voivat toki reagoida. Esimerkiksi Svartholman ympärille on rakennettu
merirosvoaiheisia lapsille suunnattuja tapahtumia ja retkiä. Tällaiset itse houkuttimen
ympärille rakennetut toiminnot voivat kärsiä matkailukadosta ainakin jos laitokseen
liittyvä uutisointi on kielteistä.
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Taulukko 3. Tutkimuspaikkakuntien matkailun pysyvät houkuttimet*

Paikkakuntien "korvaamattomat" houkuttimet:
• Svartholman linnake (Loviisa);
• Ungernin ja Rosenin linnoitukset (Loviisa);
• Liianmaan linna (Eurajoki);
• Ydinvoimalat (Eurajoki ja Loviisa).
Historian tai investointien luomat houkuttimet:
• Loviisassa pidetyt vuosittaiset Sibelius-päivät käyvät esimerkistä, jossa

historia sitoo tapahtuman paikkakunnalle. Sibelius vietti lapsuudessaan
kesiä Loviisassa, mitä seikkaa edes loppusijoituslaitos ei voi muuttaa;

• Viime vuosina Kuhmossa on lisäksi rakennettu matkailua erityisesti
talvisodan keskeisten taisteluiden tapahtumapaikkojen ympärille;

• Kalevalakylä (Kuhmo);
• Kuhmotalo, jossa on viime vuosina järjestetty vuosittain yli 200 tapah-

tumaa.
• Lähteet: Kuntien matkailumainokset.

Toiseksi, tuotevalikoimasta pudotettu kohde aiheuttaa matkanjärjestäjälle joukon erilai-
sia kustannuksia: peruutuskuluja, tilityksiä, pettyneen asiakkaan, joka saattaa levittää
tietoa eteenpäin, sekä mahdollisesti tarpeen kehittää korvaava järjestely matkustavai-
sille. Näitä kustannuksia pyritään tietysti välttämään, eli jonkin kohteen pudottamista
listalta harkitaan tarkkaan ja mahdollisen listalta pudottamisen kesto pyritään pitämään
mahdollisimman lyhyenä. Vaikka matkailun tuoteketju reagoisikin johonkin havaitse-
maansa riskiin, on sillä joukko hyviä taloudellisia syitä pyrkiä minimoimaan reaktio-
taan. Riskit voivat kuitenkin saada välittäjät pudottamaan jotkut kohteet tyystin pois
listoiltaan. Riskit voivat myös näkyä hinnoissa, mikä voi olla yrittäjälle sekä uhka että
etu, sillä vaikka osa kuluttajista välttäisi "likaiseksi" leimaamaansa paikkaa, osa
kuluttajista voi reagoida hinnan perusteella ja hyväksyä riskin lisäyksen, kunhan hinta
laskee tarpeeksi.61 Jos esimerkiksi on tapahtunut laajasti uutisoitu päästö, joka ei
kuitenkaan ole katastrofimittakaavassa, voidaan kysynnän laskua korvata väliaikaisesti
hinnassa ja synnyttää näin tavallaan uudet väliaikaiset markkinat. Ainakin jotkut
matkailijat valitsevat mieluummin halvemman mökin ja pienen lisäriskin kuin maksavat
"puhtaudesta".

Kolmanneksi on muistettava, että vain osa matkailijoista näyttää ylipäänsä reagoivan
teollisuudesta juontuviin riskeihin. Monille matkailijoille hyvä palvelutaso on tärkeä
asia, mistä hyötyisivät etenkin Kuhmoja Loviisa, joiden matkailuun on investoitu viime
vuosina paljon. Hyvä palvelutaso toimii vastapainona mahdollisesti havaituille riskille.
Riskiä kavahtavat matkailijat muodostavat vain osan matkailupalveluna ostavista
kuluttajista. Pääsääntöisesti kuluttajat hyväksyvät sen, että matkailuun liittyy aina
riskejä (vrt. Osaraportti III).63 Muutakin matkustusta tapahtuu. Työmatkalaiset eivät
reagoi teollisuuslaitoksiin yhtä herkästi kuin muut matkailijat.**
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7.4 Yhteenveto

Mahdollisen loppusijoituslaitoksen matkailulle tuomat edut ja haitat voidaan tiivistää
seuraavasti. Laitos tuo paikkakunnalle matkailijoita ja työmatkustajia. Näiden tuoman
kysynnän myötä paikkakunnan matkailupalvelut voivat kehittyä ja luoda mahdollisuuk-
sia uusille matkailutuotteille. Mahdolliset haitat keskittyvät normaalioloissa lähinnä
puhdasta luontoa edellyttäviin elinkeinon haaroihin. Laitos voi vaikeuttaa haitta-alueen
matkailutuotteiden myyntiä, jos näiden tuotteiden tarjoamaan palveluun kuuluu olennai-
sena osana puhtaus ja luonnonmukaisuus. Tutkimuspaikkakunnilla laitos näyttäisi
lähinnä lisäävän joidenkin kuhmolaisyrittäjien yrittäjäriskiä. Pääsääntöisesti laitos kui-
tenkin loisi mahdollisuuden kehittää loppusijoituspaikkakunnan matkailua. Kirjallisuus-
katsauksen ja Osaraportin III perusteella on myös ilmeistä, että laajasti uutisoidut
onnettomuudet aiheuttaisivat matkailijakatoa.
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8 ELINTARVIKETUOTANNON ALKUPERÄMERKINTÖJEN
YLEISTYMISEEN LIITTYVIÄ KEHITYSKULKUJA

Lisääntyvätkö alueelliset tunnisteet ja tuotemerkit tulevaisuudessa? - Tähän kysymyk-
seen vastaaminen edellyttää muutaman tulevaisuuden suuntaviivan paikantamista ja
niiden todennäköisyyden arvioimista.

8.1 Yksilöllistyvä kuluttaja vs. suurtuotannon edut

Ensimmäinen mahdollinen taustatekijä liittyy kulutuksen yleisempään yksilöllistymis-
kehitykseen. Useissa laajoissa kulutusyhteiskunnan kehitystä selvitelleissä tutkimuk-
sissa on esitetty, että kulutus on yksilöllistynyt jo vuosikymmeniä, ja yksilöllistyy
tulevaisuudessa yhä edelleen. Esimerkiksi elintason noustessa, kulutukseen käytettä-
vissä olevan rahan lisääntyessä ja kansainvälistymisen myötä kuluttajat saattavat
kaivata yhä suurempaa tuotevariaatiota, mikä näkyy myös ruoassa ja elintarvike-
teollisuuden tuotekehityksessä sekä resepteissä. Ajatuskulun mukaan kuluttajat haluavat
rakentaa, ilmaista ja "juhlia" itseään, omaa yksilöllisyyttään ja ainutkertaisuuttaan
tuotteilla, joita ostavat (ks. Mintz 1996). Myös matkailuun ja turismiin on liitetty
vastaava kehityskulku. Monille kulutus tarjoaa parhaan mahdollisuuden tällaiseen itsen
ilmaisemiseen ja identiteetin rakentamiseen. Esimerkiksi taide tai tiede on luovana
työnä harvojen etuoikeutettujen oikeus. Useimmat kehittävät helpompia keinoja, joiden
avulla rakentavat itsestään yksilön. Kulutus tarjoaa tähän yhden väylän; matkailu ja
ruoka taas ovat osa kulutusta. Alueellisuuden korostaminen voisi olla yksi tällaisen
kehityskulun osa ja ulottuvuus, tuohan se vaihtelua ja variaatiota tuotteisiin ja kulutuk-
seen.

Elintarviketuotannon osalta on lisäksi todettava suurtuotannon voimistuminen. Näillä
näkymin tuotanto keskittyy tulevaisuudessa yhä enemmän, jolloin raaka-aineiden
hankinta-alueet kasvavat ja raaka-aineen alueellinen identiteetti katoaa entisestään.
Toisaalta tämä voi luoda tilaa paikallisella leimalla myytäville erikoisuuksille, koska
paikallisten yrittäjien on kehitettävä erilaisia yksilöllisiä tuotteita kilpailuun halpaa
hintaa vastaan, ja toisaalta kuluttajat hakevat variaatiota ja omaleimaisuutta yhä keskit-
tyneemmäksi käyvän teollisen tuotannon rinnalle. Paikallisuudesta voi näin ajatellen
tulla mauste elintarviketuotannon valtavirran oheen, mutta elintarviketeollisuuden
päälinjalla on tuskin odotettavissa alkuperämerkintöjen lisääntymistä. Teollisessa
tuotannossa tuotteille luodaan yksilöllisiä imagoja pääosin tuotemerkkien ja tuote-
sarjojen avulla. Alueellisuus on vain yksi mahdollinen perusta yksilöllistää tuotteita.

Varsinaiset syyt lisätä tuotteiden alueellista näkyvyyttä tulevat kuitenkin joko julkisen
vallan toimista, merkintöjen rakentamiseen liittyvistä taloudellisista laskelmista tai
erilaisten yleishyödyllisten järjestöjen toimista.

8.2 Julkisen vallan toimet

Selvästi tärkein alkuperämerkintöjä lisäävä tekijä liittyy julkisen vallan toimiin. Hullun
lehmän taudin (BSE) jälkeen Euroopan yhteisö on vaatinut, että naudanlihan alkuperä-
maa tulee ilmoittaa kaikissa tuotteissa, joissa on naudanlihaa. Niinpä esimerkiksi
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naudanlihaa sisältävässä Suomen, Tanskan ja Ruotsin markkinoille tehdyssä pytti-
pannussa ilmoitetaan sekä tuotteen että lihan alkuperämaat seuraavasti:

Alkuperämaa/Ursprungsland/Oprindelsesland: Belgia/Belgien
Lihan alkuperämaa: Argentiina/Uruguay
Köttets ursprungsland/K0dets oprindeLsesland: Argentina/Uruguay67

Kaupan myymässä irtonaudanlihassa tuottaja ilmoitetaan erilaisten tunnisteiden
avulla.68 Heinäkuun 1. päivästä 1998 lähtien on Suomessa ollut pakko merkitä alkuperä
naudanlihatuotteisiin [EY:n Neuvoston asetus N:o 820/97, 21.4.1997, EYVL N:o L
117/1, 7.5.1997].m Muissa lihatuotteissa vastaavasta järjestelmästä on puhuttu, mutta
tällaista järjestelmää ei ole lainsäädäntötasolla rakenteilla muille tuotteille, sillä tällaisia
järjestelmiä pidetään EU:n maatalouspolitiikan hengen vastaisena.70

Kotimaista säätelyä on tarkennettu viime vuosina. Elintarvikevirasto on antanut ohjeen
(Elintarvikeviraston kirje 2.4.98), joka ulottaa merkintäpakon myös esimerkiksi sian,
lampaan, hevosen ja strutsinlihaan. Uusi järjestelmä kattaa myös suolalihan kaltaiset
valmisteet. Lisäksi harkinnassa on järjestelmän ulottaminen kypsennettyihin lihatuottei-
siin. Virasto olettaa kuluttajan ajattelevan, että lihatuote on kotimainen, ellei toisin
sanota. Niinpä uuden tulkinnan mukaan vaaditaan, että alkuperämaa on merkittävä
kaikkiin sellaisiin lihalajeihin, joita tuotetaan Suomessa. Merkintä estää kuluttajan
harhauttamisen. Muissa elintarvikkeissa (esimerkiksi kasvikset) toimitaan EU:n lain-
säädännön pohjalta. Jos EU-lainsäädäntöä ei ole (esim. sienet ja kala), toimitaan vanhan
kotimaisen lainsäädännön periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti. Molemmissa tapauk-
sissa kuluttajapakkauksen on kerrottava joko tuotteen alkuperämaa tai tuotteen ulko-
maisuus (ks. Pitkänen 1998: 4-5 ja Vainio-Mattila 1998: 6-7).71

Julkisvalta reagoi nimenomaan markkinoita uhkaaviin katastrofeihin, jotka uhkaavat
aiheuttaa elinkeinoelämälle laajoja tappioita. Normaalioloissa kaupan ja teollisuuden
vastustus sekä virkakoneiston ja poliitikkojen haluttomuus lisätä kustannuksia koti-
maiselle teollisuudelle tekee tällaisten järjestelmien vaatimisen hankalaksi. Joillakin
yrityksillä on kattavia tuote-esittelyjä Internet-sivuilla, mutta toistaiseksi nämä keskit-
tyvät parhaimmillaankin esimerkiksi allergikoille tärkeiden tietojen esittelyyn (erit.
www.Saarioinen.fi).

8.3 Alkuperämerkintöihin liittyviä taloudellisia kysymyksiä

Alkuperämerkintöjen mahdollista yleistymistä hankaloittaa kuitenkin joukko tekijöitä.
Teollisessa elintarviketuotannossa monet taloudelliset syyt viittaavat toiseen suuntaan.
Nykyiset käytössä olevat järjestelmät pitävät erilaiset raaka-aineissa ja tuotanto-
prosesseissa piilevät riskit melko hyvin hallinnassa. Mikä tahansa uusi järjestelmä loisi
uuden järjestelmän entisten jatkoksi. Uuden järjestelmän rakentamisesta ja operoimi-
sesta aiheutuisi joukko erilaisia kustannuksia. Tarvittaisiin muutoksia raaka-aineen
tuotantoon, keruujärjestelmään, tuotantoon ja tuotantolaitoksiin (ainakin joitakin
tuotanto- ja pakkausprosesseja tulisi uusia, jotta juuri tietyn alueen tai tilan tuotteet
voitaisiin pitää erillään), pakkauksiin (tarvittaisiin erikoispakkauksia, joiden kustannus-
vaikutus voi olla melkoinen etenkin, jos pakkauksia joudutaan muuttelemaan jatkuvasti
ja jos tuotantoerät ovat pieniä), markkinointiin (kauppa ja kuluttajat pitäisi vakuuttaa
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siitä, että alueellisesta tuotteesta on hyötyä vähintään hinnan lisäyksen verran), ja
mahdollisesti myös jakeluun (pienten erikoistuotteiden kohdistettu jakelu markkinoille
on hankalaa ja kallista; keskusliikkeillä on logistiikka olemassa, mutta sen hyödyntä-
minen ei ole ilmaista). Tuotemerkkien ja kokonaisten tuotesarjojen rakentaminen on
kallista, joten siihen ei ryhdytä kevein perustein.

Jotta tuotteiden alueellisuutta kannattaisi lähteä korostamaan tuotteiden markkinoin-
nissa, alueellisuuden korostamisesta pitäisi olla valmistajalle tai kaupalle jotain hyötyä.
Nykyisin tällaisia hyötyjä voi odottaa lähinnä kolmentyyppisiltä tuotteilta (ks. taulukko
4). Ensiksi, jotkut pitkälle jalostetut tuotteet ovat jo nykyisin siksi arvokkaita, että
alueellisuuden korostamisesta aiheutuvien kustannusten vyöryttäminen niihin ei lisäisi
niiden hintaa enää suhteessa kovin paljoa. Lisäksi näitä tuotteita ostetaan suhteellisen
harvoin juhliin ja muihin erikoistilaisuuksiin, joihin tuotteita hankitaan laadun ja maun,
ei hinnan vuoksi. Toiseksi, jos tuotantomäärä on sellainen, että kaikki tuotteen
valmistuksessa tarvittava raaka-aine saadaan laitoksen lähiympäristöstä, pakkauksen
tieto tuotantolaitoksen kotipaikkakunnasta riittää tuotteen "alueellistamiseen". Kolman-
neksi, joissakin tuotteissa on jo nykyisin raaka-aineen alkuperäalueen paikantava koodi.
Tällaisen koodin muuttaminen tekstiksi olisi suhteellisen helppoa ja halpaa. Nämä
tuotteet muodostavat ainakin toistaiseksi varsin pienen osan teollisen elintarvike-
tuotannon valtavirrasta.

Oma lukunsa ovat lisäksi einekset, puolivalmisteet ja valmisruoat - eli lihamakaroni-
laatikoiden, grillattaviksi tarkoitettujen leikkeiden, pakastepizzojen ja valmissalaattien
kaltaiset tuotteet. Myös marinoidut ja valmiiksi maustetut tuotteet kuuluvat tähän
ryhmään. Näissä tuotteissa on useita ainesosia, joten alueellisuuden merkitseminen
näihin olisi monin verroin kalliimpaa ja hankalampaa kuin raaka-aineisiin tai perus-
elintarvikkeisiin. Niissä tuskin tulee olemaan paikkakuntamerkintöjä tulevaisuudessa-
kaan, joskin joidenkin kalliimpien raaka-aineiden alkuperä voidaan merkitä näihinkin
tuotteisiin.72 Nämä tuotteet ovat elintarvikemarkkinoiden suurin kasvualue, joihin
tuotekehitys ja tuotevariaation kasvu keskittyy, kun kulutus siirtyy yhä jalostetumpiin
tuotteisiin (vrt. Pantzar 1992).

Taulukko 4. Tuotteet, joihin alkuperämerkintöjä tyypillisesti liitetään
tai johon ne voisi olla taloudellisesti kannattavaa liittää

1. Suhteellisen kalliit "lippulaivatuotteet" sekä muut erikoistuotteet
• Esim. suhteellisen kalliit lihatuotteet (Karjaportin pihviliha);
• Muutamat erikoistuotteet (Karjaportin joulukinkut);
• Yritysten lippulaivatuotteet ja sellaisia muistuttavat tuotteet (joista esi-

merkiksi käy Valion Emmental-juusto).
2. Tuotteet, joihin merkinnän liittäminen olisi halpaa nykyisen tuotan-
non rakenteen vuoksi
• Ne suurten yritysten tuotteet, jotka tuotetaan yhdessä tietyssä tuotanto-

laitoksessa, joka kerää raaka-aineensa lähialueelta. Jos näiden tuotteiden
pakkaus ilmoittaa tuotantolaitospaikkakunnan, kuluttaja voi päätellä
pakkauksesta myös raaka-aineen lähtöalueen;

• Jotkut erikoistuotteet. Jos tuotteen menekki on vähäinen ja sen valmista-
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miseen tarvittava laitteisto kallis, voi sellaisen hankkia vain suuryritys,
ja sekin korkeintaan parille tuotantolaitokselle.73;

• Joidenkin pienempien yritysten tuotteiden tuotantomäärät ovat sen
verran vähäisiä, että kysynnän voi kattaa suhteellisen pieneltä alueelta
tulevalla raaka-aineella;

• Joidenkin tuotteiden tuotantoprosessi merkitsee lähinnä pesemistä ja
pakkaamista kuluttajapakkauksiin, joihin voidaan liittää pakkaajan nimi
helposti ja ilman suuria kustannuksia. Esimerkiksi tuorevihannesten
pakkaajat ovat yleensä paikallisia yrityksiä. Tuotteiden tuoreus rajoittaa
kuljetusmatkoja;

3. Joissain tuotteissa on jo nykyisin tunniste, joka voitaisiin helposti
muuttaa tekstiksi
• nämä koodit olisi helppo korvata tuotantolaitospaikkakunnan nimellä ja

helppo liittää tietojärjestelmään, mikäli kauppa sellaisiin investoisi.

8.4 Paikalliset alkuperämerkintöjä kehittävät hankkeet

Luvussa kuusi käsitellyn pääosin paikallisille markkinoille jäävän pientuotannon
puolella kehitetään parhaillaan useita järjestelmiä, jotka tulevat "alueellistamaan"
elintarviketuotantoa.74 Edellä todettiin, että Kainuussa kehitellään parhaillaan alkuperä-
merkintää luonnonmarjoille. Nämä merkit voivat sallia alueellisen reagoimisen.

Pientuotantoa varten on rakennettu oma valtakunnallinen tuote- ja laatumerkki.
"Maakuntien parhaat" -merkin taustalla on valtakunnallinen pienyrittäjien kehittämis-
hanke, jonka tarkoituksena on edistää pienyritystoimintaa ja yrittäjien välistä yhteis-
työtä. Merkin saa tuote, jonka kotimaisuusaste on vähintään 80 % tuotteen omakustan-
nusarvosta. Kaikki paikallistuotanto ei kuulu tämän merkin piiriin.

Julkis- ja EU-rahoituksella on käynnissä lukuisia erilaisia hankkeita, jotka tähtäävät
paikallisen tuotannon jalostusarvon kohottamiseen. Myös osakeyhtiömuodossa toimivia
paikallisia hankkeita on käynnissä monta. Useimmat tällaiset hankkeet löytyvät
Pohjanmaalta. Paikallisia kuluttajille ymmärrettäviä merkkejä on tarjolla vähemmän.
Tutkimuspaikkakuntien kannalta tärkein hanke löytyy Kainuusta, jonka "Kainuussa
tuotettu" -merkki toimi perustana valtakunnalliselle kampanjalle.75 Kainuussa tuotettu -
merkki kattaa elintarvikkeet, käsityötuotteet ja maaseutumatkailun. Useimpien näillä
merkittyjen tuotteiden markkinat ovat ainakin toistaiseksi paikalliset, mutta monien
pyrkimyksenä on päästä maan eteläosien suurille markkinoille tulevaisuudessa.

Kuva 5. Maakuntien parhaat -merkki (ks. http://www.mmm.fi).
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Nämä merkit sallivat tuotteiden alueellisen tunnistamisen myös mahdollisilla
laajemmilla markkinoilla. Jos tuottajat verkottuvat tai rakentavat osuuskuntia, voivat
tuotantomäärät kohota tulevaisuudessa sellaisiksi, että tuotteita leviää myös keskus-
liikkeiden valikoimiin. Internetissä on joitakin kokeiluprojekteja, jotka tähtäävät siihen,
että kuluttaja voisi pakkauksessa olevan tiedon pohjalta etsiä ja paikantaa tilan, jolta
tuote on lähtöisin ja saada tietoja esimerkiksi kyseisen tilan tuotanto- ja varastointi-
tavoista (ks. http://www.finfood.fl/:n uutiskooste 24.4.98, jota on selostettu Osaraportin
I luvussa 4.2.1).
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä raportissa on selvitetty tuoteketjun näkemyksiä ja mahdollisia reaktioita loppu-
sijoituslaitokseen. Tarkastelun tulokset voi tiivistää seuraavasti:

1) Teollisesti tuotetut elintarvikkeet. Tutkimuspaikkakuntien elintarviketuotannon
valtaosa päätyy kuluttajille teollisen tuoteketjun kautta. Tuotteiden jäljitettävyys
katoaa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tässä ketjussa. Elintarvike-
markkinoilla ei ole ainakaan lähiaikoina odotettavissa merkittävää alueellisten
tuotemerkkien tai tunnisteiden määrän lisääntymistä. Näiltä osin ei ole aihetta
olettaa, että loppusijoituspaikkakunnan elintarviketuotanto kärsisi pahasti loppu-
sijoituslaitoksesta. Elintarviketeollisuuden mahdollinen reaktio tuotteissa mahdolli-
sesti piileviin haittoihin perustuu tuotteiden tarkastuksiin ja tuotetesteihin. Raaka-
aineiden tai puolivalmisteiden tulee olla todistettavasti jollakin tavalla viallisia tai
saastuneita ennen kuin ne käännytetään takaisin teollisuudesta;

2) Paikallisille asukkaille myytävän paikallisesti tuotetun elintarviketuotannon arvo on
tutkimusalueilla vähäinen, korkeintaan muutamia prosentteja alueen elintarvike-
tuotannon koko arvosta, vaikka sen paikallinen merkitys alueellisten rintamaiden
ulkopuolen elävöittäjänä voi olla suurikin. Luomutuotantoa tutkimusalueilla on
vähän. Samoin erilaisilla alueellisilla tuote- ja laatumerkeillä tuotteensa merkitseviä
yrittäjiä on alueilla vähän. Paikallinen pienteollisuus hankkii raaka-aineensa
yleisimmin teollisuudesta tai tukkukaupasta, joten riski jää näiltä osin pieneksi.

Teollinen tuotanto kattaa suurimman osan tutkimusalueiden elintarviketuotannon
arvosta. Elintarvikkeiden osalta välittömästi näköpiirissä olevat riskit jäävät tuotannon
nykyisen rakenteen vuoksi vähäisiksi, joskin alueellisissa suunnitelmissa korostetaan
jatkojalostuksen lisäämistä ja maaseudun vahvuuksia hyödyntävän matkailun kehittä-
mistä. Alueellisesti jäljittyvän pientuotannon merkitys kasvaa tulevaisuudessa, tosin
ainakin vielä nykyisin hitaasti. Tällaista tuotantoa löytyy nykyisellään eniten Loviisan
naapurikunnista.

3) Matkailuelinkeinon osalta herkiksi kohteiksi jäävät lähinnä loma-asuntojen (kesä-
mökkien) vuokraus sekä mahdollisesti erä-, luonto- ja maatilamatkailu. Näidenkin
tuotteiden osalta laitoksen aiheuttaman haitan olisi oltava pääsääntöisesti konkreet-
tinen ja ilmeinen, ennen kuin tuoteketju pudottaisi tuotteen listoiltaan. Tutkimus-
paikkakuntien tapauksessa nämä matkailun riskit ovat myös vähäisiä. Lähinnä
muutama kuhmolaisyrittäjä saattaisi menettää asiakkaita.

Osaraportin I lukujen 6 ja 7 perusteella näihin tuloksiin on tehtävä yksi varaus.
Elinkeinotoiminnalle aiheutuvat riskit kasautuvat lähinnä katastrofiluokan onnet-
tomuustilanteisiin. Onnettomuutta seuraavan uutisoinnin myötä merkittävä ihmismäärä
tulee yhtaikaa tietoiseksi riskistä ja voi reagoida paikkakuntaan samanaikaisesti, mikä
voi pudottaa paikkakunnan tai alueen tuotteiden myyntiä paljon joksikin aikaa.
Tällaisten tilanteiden tutkiminen Suomessa on mahdotonta, koska maassamme ei ole
ollut suuren mittaluokan teollisuusonnettomuuksia, jotka olisivat leimanneet jonkin
paikkakunnan tai alueen pitkäksi aikaa. Kansainvälinen kirjallisuus viittaa kuitenkin
siihen, että laajasti uutisoidut onnettomuudet merkitsevät matkailijoiden katoa ja
saattavat vaikuttaa myös elintarvikkeiden myyntiin, mikäli ostajat pystyvät yhdistämään
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raaka-aineen tai tuotteen onnettomuuspaikkakuntaan. Tällainen reaktio tapaa kuitenkin
jäädä lyhytaikaiseksi. Riski kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, koska tuotannon
nykyisen rakenteen vuoksi onnettomuustilanteet muodostavat merkittävimmän ydin-
jätteen loppusijoituslaitoksesta juontuvan paikallistaloudellisen riskin.

Varauksena pitää muistaa, että tutkimusalueiden Maaseutusuunnitelmissa korostetaan
voimakkaasti maaseudun matkailupalveluiden kehittämistä. Suunnitelmat korostavat
myös maatilojen elintarvikkeiden jatkojalostusta tulevaisuuden elinkeinona. Suunnitel-
mien taustalla on paitsi pyrkimys vahvistaa paikallista elinkeinopohjaa, myös pitää
taajamien ulkopuolinen maaseutu elinkelpoisena ja elävänä (Itä-Uudenmaan maaseutu-
ohjelma 1994: 11-13; Kainuun maaseutuohjelma 1994 - 1996 - 1999: luku 4 Keski-
Suomen kehittämisohjelma 1994, toimenpideosa: 18-25 ja tavoiteosa: 35-37).
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Liite 1. Keskeiset elintarvikeraaka-aineiden ostajat ja käyttäjät*

Viljan ostajat ja käyttäjät:
- Keskoja SOK:lainen Hankkija sekä osin Cultor
- mallasohran osalta Lahden polttimoja Raisio
- myllyt, tärkeimmät Raisio, Cultor ja Fazer
- Helsingin myllyjä Tuottajain mylly Loviisan alueella
- tärkeimmät leipomot, esim. Vaasan leipomot (Cultor), Fazer

Lihan ostajat (sekä naudan- että sianliha):
- HK Ruokatalo (LSO)
- Atria
- alueellisesti myös Karjaportti (varsinkin Loviisan alue)

Broilerit (lähinnä Eurajoki):
- HK Ruokatalon Broilertalo Oy
- Atria
- Saarioinen

Kananmunat (lähinnä Eurajoki):
- Munakunta (Kaarina, myös Säkylä)
- A-muna (Oripää)

Maito:
- Valio (kaikkialla, erit. Äänekoski)
- Ingman (erit. Loviisan alueella)
- Kainuun meijeri (Kainuu)

Vihannekset (erit. Eurajoki, myös Loviisa):
- kurkku, porkkana, ym. tuoretuotteet (paljon pieniä yrittäjiä)
- samat tuotteet teollisuuden sopimusviljelyn osalta (paljon pieniä yrittäjiä)

Valmisruokateollisuus:
- Saarioinen

Marjojen hankkijat ja käyttäjät:
- leipomot
-juomateollisuus
- alkoholiteollisuus

*Lähde: Elintarviketeollisuus ry
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Liite 2. Puhelinhaastatteluissa käytetty runko

Puhelinhaastatteluissa käytetty runko eteni seuraavasti:

Kuluttajatutkimuskeskus 5.3.98

/Ilpo Koskinen, Päivi Timonen, Mari Niva

Tuoteketjuselvitys (kysymykset, IK 27.3.98)

Paikkakuntien keskeisten tuotteiden tulo markkinoille
Teollisuuslaitos, metallirikastamo, sellutehdas, ydinvoimala jollekin paikkakun-
nalle
* vaikuttaako tällaisen laitoksen sijoittuminen jollekin paikkakunnalle yrityksenne
toimintaan mitenkään? Miten?

Kysymykset:

1. Pystyykö kuluttaja jäljittämään yrityksenne tuotteista niiden tuotantopaikka-
kunnan (raaka-ainetasolle asti)
- onko valikoimissanne paikkakuntasidonnaisia tuotteita?
- entä tuotteita, joiden tiedoista kuluttajat voisivat päätellä tuotantoalueen

2. Raaka-aineiden keskeiset ostoalueet tärkeimpien tuotteiden osalta

3. Erotellaanko eri alueilta tuleva raaka-aine erikseen tärkeimpien tuotteiden
osalta? Onko alkuperä tunnistettavissa vielä, kun tuote lähtee eteenpäin kauppaan
ja/tai kuluttajille?

4. Tuotteisiin sisältyvät alueelliset riskit (esim. paikkakunnan teollisuuslaitokset)
- ovatko tällaiset laitokset riski
- miten tällaisista laitoksista aiheutuviin mahdollisiin riskeihin suhtaudutaan
normaalisti
- laadunvarmistus jne. (pyydä kuvaus)

5. Onko yrityksellänne alueellisia tuotemerkkejä, jotka olisivat erityisen särkyviä
tässä mielessä?

6. Käyttäytyminen mahdollisissa riskitilanteissa
- millaisissa tilanteissa/olosuhteissa yritys reagoi erilaisiin raaka-aineisiin liittyviin
riskeihin?
* onnettomuudet, julkisuudessa tieto saasteista, tms.?

7. Onko yrityksen intressissä lisätä tuoteketjun läpinäkyvyyttä keskeisten tuottei-
den osalta? (käyttäytyminen tulevaisuudessa)
- mistä tällainen paine tulee? Tuotteiden ostajilta, viranomaisilta, kuluttajilta?
Valtti kilpailussa?
- millaiset tekijät voivat lisätä intressejä käyttää paikallisuutta tuotemerkeissä tule-
vaisuudessa?
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Liite 3. Aineiston dokumentointi

Viitenumero paikantaa haastattelun, johon teksti perustuu kussakin kohdassa.

'#17,8.4.98.
2 #17, 8.4.98.
3 #17, 8.4.98.
4 #7, 29.4.98.
5 #34, 17.7.1998. Keskeiset alueen yritykset ovat kala-alan yritys (Henriksson), Loviisasta länteen
sijaitseva lihayritys (Neittamo) ja muutama leipomo.
6 #3, 9.4.98.
7 #50, 21.7.98.
11 Joidenkin tuotteiden osalta valmistuspaikkakunnan jäljittäminen on mahdollista. Tärkein tällainen tuote
ovat juustot, joiden valmistusmeijeri on viimeaikoina merkitty yhä useammin kuluttajapakkaukseen.
Valmistusmeijeri kertoo usein myös raaka-aineen alkuperän, sillä maito juustoloihin kerätään meijerin
ympäristöstä, vaikka raaka-aineen alkuperää ei olisikaan yksilöity näissä pakkauksissa." Kyseisiä
merkintöjä ei ole kuitenkaan kaikissa kyseisen tuotteen pakkauksissa. Esimerkiksi valmiiksi viipaloi-
duissa aamiaisjuustoissa tällaisia paikkakuntamerkintöjä ei ole, niissä ilmoitetaan vain pakkaaja, eli
Valio. Valmistusmeijerin nimi löytyy vain suuremmista kuluttajapakkauksista.
"#47, 18.3.98.
"'#4,9.4.98,
"#43, 16.1.98.
12 Kainuun meijeri, vuosikertomus 1996, s. 23.
13 Talouselämä 20/98, s. 60 ilmoittaa, että Kainuun meijeri oli Suomen 246. suurin yritys vuonna 1997
liikevaihdolla mitattuna.
14 "Kariniemen kananpoika kotitilalta. Maustamatonta kananpotkaa", pakattu 3.7.98.
15 #75, 31.8.98 ja #77, 31.8.98.
16 #76, 31.8.98.
17 Toimintakertomus 1997, s. II .
'* Oskari -maustejuustossa kerrotaan, että valmistaja on "MILKA, Liljendal".
'"#53,21,8.98.
:" #54, 21.8.98.
21 #49, 21.7.98.
" #4, 9.4.98.
-n #19, 9.4.98.
24 #17, 8.4.98.
25 Saarioisten Jyväbroileri, maustamaton Koipireisi. pakattu 2.4.98.
2" #12, 6.4.98.
27 #28, 6.4.98.
:*#37, 17.7.98.
2" #45, 26.3.98.
"'#43, 16.1.98.
"#24, 25 ja 26, 30.4.98.
1: Sari Forsman, Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, suullinen tieto 16.3.98.
11 #42. äänekoskelaisvirkamies, 21.1.98.
14 Tämän kappaleen tiedot luomutuotteiden osalta: Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen Siemen-
tarkastusosasto, tulostus 31.12.1997. Normaalituotannon tiedot: Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus, tulostus K). 1.1997.
'• Tärkein poikkeus tähän saantikin on Kainuun meijerin luomutuotesarja, jonka raaka-aine ei välttämättä
tule Kainuusta, vaan esimerkiksi keväällä 1998 Pohjanmaalta. Tällainen tieto irrottaa raaka-aineen
luoiantopaikkakunnasta. Kainuun meijerin Luomu-Aitomaidossa ilmoitettiin tuotantopaikka ja raaka-
aineen keruualue keväällä 1998 seuraavasti:

KAINUUN MEIJERI
88600 Sotkamo

Raaka-aine/Ra\aran las trom Pohjanmaan Luomu Oy

" Lähde: Jaakko Parviainen. Kainuun elintarvikkeiden kehittämiskeskus 16.1.98.
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411 #59, 21.8.98.
41 #60, 21.8.98; #58, 21.8.98.
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46 #44, 26.3.98.
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49 #52, 17.7.98.
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"#51,24.7.98.
54 #69, 25.8.98.
55 #52, 17.8.98.
56 Tilastokeskuksen yritysrekisteri 7.6.95.
57 #67, 25.8.98; #72, 28.8.98.
5* #70, 298.8.98; #71, 28.8.98.
59 #71,28.8.98.
60 63, 21.8.98.
61 Vuonna 1998 Kamarimusiikin konsertteihin myytiin 44.700 lippua, #62, 25.8.98.
K #62, 25.8.98.
63 #62, 21.8.98.
w Osaraportti III, luku 4 esittää, että joillekin matkailijoille hinta on riskiä tärkeämpi peruste.
65 Toisaalta pienikin yllyke voi olla liikaa kaikkein herkimmille matkailijoille (loppusijoituksen osalta
nämä lienevät Osaraportissa III kuvatut ydinvoimaa oman tyyppisenään radikaalina uhkana pitävät
kuluttajat).
66 K s . O s a r a p o r t t i I I I , l u k u 5 . 3 . 2 .
67 Eldorado -pyttipannu, 500 g.
*s Esim. erillisellä lapulla voi esiintyä erityinen erätunnus, jonka avulla naudanlihatuote voitaisiin
paikantaa periaatteessa eläimen navetan ja teurastuspäivämäärän tarkkuudella. K-kaupan tuotteissa on
hintalapun kaltainen merkki, jossa kerrotaan, että tuote on "SUOMALAISTA NAUDANLIHAA,
ERÄTUNNUS 67126" (tuote ostettu Helsingissä 24.8.98).
m Suomen Elintarvikevirasto on tulkinnut eurooppalaista lainsäädäntöä tiukemmin kuin EU edellyttäisi.
Suomessa pyritään siihen, että naudanlihan lisäksi myös muun myynnissä olevan lihan alkuperä
merkittäisiin kuluttajapakkauksiin. - Ks. Pitkänen 1998.
70 #36, Ylitarkastaja Mikko Lassila, MMM, 30.6.98.
71 #74, 31.8.98.
7: Esimerkiksi Pirkka-pizzasta, jonka valmistajaksi on merkitty pudasjärveläinen yritys ja tilaajaksi
Kesko, löytyy merkki, joka kertoo, että pizzaan käytety naudanliha on kotimaista. Merkki täyttää
nykyiset vaatimukset erityisesti naudanlihan kotimaan ilmoittamisen osalta.
7i#9, 13.7.98
74 Finfoodin uutiskooste 24.4.98. (http://www.finfood.fi/. uutiskooste 24.4.98)
7' #65, 24.8.98.
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OSARAPORTTI III: KULUTTAJIEN RISKIKÄSITYKSET JA KULUTUS-
PÄÄTÖKSET

TIIVISTELMÄ

Tämä raportti muodostaa kolmannen osan ydinjätteen loppusijoituslaitoksen mahdollisia
kuluttajavaikutuksia selvittävästä raporttisarjasta. Raportin muut osat ovat kirjallisuuskatsaus
(Osaraportti I) ja tutkimus tuoteketjun riskikäsityksistä (Osaraportti II).

Tässä raportissa tutkitaan kuluttajien mahdollisia reaktioita ydinjätteen ehdotettuun loppu-
sijoituslaitokseen. Raportin taustalla on kuluttajatutkimuksessa vakiintunut käsitys arkisiin
kiireisiinsä uponneesta kuluttajista, joka näkee tuotteissa erilaisia riskejä ja suhteuttaa jonkin
tietyn riskin näihin muihin riskeihin. Jos loppusijoituslaitos tai jokin muu suuri teollisuuslaitos
toimii normaalisti eikä anna aihetta otsikoihin, kuluttajat eivät uhraa paljoakaan vaivaa
useimpien tuotteiden riskien tutkimiseen. Kuluttajan riskihavainto ei suinkaan välttämättä johda
tuotteen välttämiseen.

Tutkimuksen menetelmänä on käytetty ryhmähaastattelua, johon vastaajat poimittiin Kuluttaja-
tutkimuskeskuksen Kuluttajapaneelista.

Raportin tulokset voi tiivistää seuraaviin ydinkohtiin. Vaikka kuluttajat liittäisivätkin riskejä
loppusijoituslaitokseen, heidän käyttäytymisensä ei välttämättä perustu tälle havaitulle riskille.
Reaktio edellyttää kykyä liittää tuotteeseen tieto tuotantopaikkakunnasta ja tietoa laitoksen
sijainnista ao. paikkakunnalla. Useimpien kuluttajien käsityksen mukaan tällaista tietoa ei
yleensä ole saatavilla, tai sellaisen hankkiminen on niin hankalaa, että asia ei maksa vaivaa.
Lisäksi kuluttajilla on muitakin huolenaiheita, joista kuluttajat pitävät monia olennaisempina
kuin ydinvoiman riskejä. Pääsääntöisesti kuluttajat eivät pidä loppusijoituslaitosta niin suurena
riskinä, että välttäisivät paikkakunnan tuotteita sen takia.

Tähän perustulokseen tulee tehdä muutama tarkennus. Ensiksi, aineistomme perusteella
matkailijat saattava! reagoida herkemmin loppusijoitukseen kuin esimerkiksi elintarvikkeita
ostavat kuluttajat. Toiseksi, laajasti uutisoidut onnettomuustilanteet ja muut skandaalit voivat
saada monet kuluttajat reagoimaan samanaikaisesti, jolloin myös loppusijoituspaikkakunnan
elinkeinoelämä saattaa kärsiä onnettomuutta seuraavasta markkinahäiriöstä. Lopuksi, pieni osa
kuluttajista määrittelee ydinvoimaan liittyvät riskit aivan omanlaisekseen, muita teknologioita
radikaalimmaksi riskiksi. Nämä kuluttajat ilmeisesti reagoisivat loppusijoituspaikkakunnan
tuotteisiin, mikäli pystyisivät liittämään tuotteet loppusijoituslaitoksen kotipaikkakuntaan. Muita
kuluttajaryhmiä, joiden taholta jonkinasteinen reaktio olisi mahdollinen ilman onnettomuus-
uutisia ovat esimerkiksi ympäristö- sekä kuluttaja-aktiivit, jotka tutkivat tuotteiden ominaisuuk-
sia arjessa tarkemmin kuin tavalliset kuluttajat.

Avainsanat: ydinjätteet - jätteiden sijoitus, kuluttajakäyttäytyminen, riskit, elintarvikkeet, matkailu,
taloudelliset vaikutukset, sosiaaliset vaikutukset



REPORT III: CONSUMERS' EVERYDAY RISK PERCEPTIONS AND
PURCHASING DECISIONS

ABSTRACT

This report is Part III of a series studying the possible impacts of the high-level nuclear waste
(HLNW) repository on the markets for goods produced in the host community. Part I of the
series is a literature review, and Part II studies the possible reactions of industry and trade.

This report examines the ways in which a proposed Finnish HLNW repository might affect the
markets for consumer goods produced in the repository's host community. The report depicts
the consumer as someone concerned with the pressures of everyday life, who relates to and
weighs any specific risk against other perceived risks. Consequently, even if a consumer does
perceive the HLNW repository as a risky enterprise, it is possible that this perception does not
affect her/his purchasing decision due to situational or structural reasons.

Six focus group discussions were conducted to study the possible consumer reactions to the
proposed HLNW repository. The members of the focus groups were selected from the
Consumer Panel created and maintained by the National Consumer Research Centre.

The results of the focus group discussions showed, first, that even though consumers routinely
define such facilities as a HLNW repository, nuclear power plants, and toxic waste incinerators
as risky technologies, they do not necessarily avoid the goods produced in the host communities
of these facilities. A negative reaction to the products requires that consumers are aware of the
facility, are able to link it to its host community, and can connect some product or service with
that specific community. These conditions are rare. Few consumers are willing or able to spend
all that effort to minimize potential risks in connection with their purchasing decisions.
Secondly, consumers are aware of variety of risks in their everyday life, and relate their
perception of nuclear facilities to these other risks. Thus, in general, the proposed HLNW
facility should not harm the economy of the host community in any dramatic fashion.

However, according to our data, this finding calls for some specifications. First, when
purchasing travel services and making decisions about vacation destinations, consumers
sometimes give more weight to their risk perceptions than when purchasing, say, foodstuffs.
Secondly, most of the negative consumer reactions tend to be based on wide news coverage in
the national media. In case of accident of catastrophic proportions, the host community might
thus suffer considerable losses. Thirdly, a small but not insignificant proportion of consumers
define nuclear technology and nuclear activities in a completely different way than those who
view it as just another technology, having both strengths and weaknesses. These consumers
might react negatively to the products of the host community if they were able to link the
products to this community. Other consumer groups which might react to the repository are
those who use a great deal of time for scanning products even without any specific risk
perception. However, these groups are fairly small.

Keywords : high-level nuclear waste repository, consumer behavior, risk perception
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1 JOHDANTO

Tämä osaraportti puuttuu yhteen keskeiseen kirjallisuuskatsauksen luvussa 5 kuvattuun
riskitutkimuksen taustaoletukseen. Riskitutkimuksessa riskejä on yleensä tutkittu mieli-
piteinä tai mielikuvina, joita ihmiset liittävät erilaisiin teknologioihin. Esitämme, että
kun kuluttajien riskihavaintoja tutkitaan suhteessa kulutukseen, suhteutuvat tekno-
logioita koskevat riskit kuluttajien kulutuskäytäntöihin ja riskikäsityksiin. Kyseisille
riskeille annettu merkitys muuttuu tällaisen määrittelyn myötä. Jokin tietty havaittu
riski ei välttämättä johda sellaisen tuotteen välttämiseen, jonka kuluttaja leimaa jotenkin
riskialttiiksi. Tämä raportti tutkii siis tavallisten kuluttajien reaktioita tuotteissa mahdol-
lisesti piileviin alueellisiin riskeihin. Raportti konkretisoi ja täsmentää osaraportin I
lukujen 4 ja 5 (kirjallisuuskatsaus) perustulosta, jonka mukaan normaalitilanteissa
kuluttajat eivät reagoi vähällä erilaisiin tuotteissa piileviin alueellisiin riskeihin.



2 RAPORTIN LÄHTÖKOHDAT

Kirjallisuudessa esiintyy kaksi vastakkaista käsitystä, jotka johtavat tyystin erilaisiin
ennustuksiin siitä, millaisia vaikutuksia loppusijoituslaitoksella olisi sijoituspaikkakun-
nan tuotteiden menekkiin. Molemmat argumentit esiteltiin osaraportissa I, kirjallisuus-
katsauksessa, mutta niiden pääkohdat on syytä toistaa tässä.

Ensimmäisen näkemyksen mukaan laitos leimaisi paikkakunnan ja johtaisi tilanteeseen,
jossa myös loppusijoituspaikkakunnan tuotteet leimautuisivat kuluttajien mielessä
jotenkin kielteisesti tavalla, joka antaisi heille aiheen välttää kyseisen paikkakunnan
tuotteita. Ajattelun taustalla on ajattelutapa, joka tiivistyy osaraportissa I esitettyyn
Kuvaan 1, jonka mukaan kansalaiset leimaavat nimenomaan ydinteknologian kaikkein
vaarallisimpien teknologioiden joukkoon. Slovic työtovereineen on tämän ajattelutavan
mukaisesti esittänyt (Slovic ym. 1991), että loppusijoituslaitoksen kaltaiset laitokset
antaisivat kuluttajille aiheen leimata laitospaikkakunta kuvan 1 kaltaisilla kielteisillä
mielikuvilla. Lisäksi he ovat esittäneet, että nämä paikkakuntaan liitetyt kielteiset
mielikuvat selittävät osaltaan esimerkiksi heidän kulutus- ja matkustuspäätöksiään. Jos
kuluttajat määrittelevät jonkin paikkakunnan ydinpaikkakunnaksi ja liittävät tällaiseen
paikkakuntaan riskejä, saattavat ainakin jotkut heistä pyrkiä minimoimaan riskiä
välttämällä tätä paikkakuntaa ja sen tuotteita. Loppusijoituslaitoksen kotipaikkakunta
voisi kärsiä taloudellisia tappioita, jotka juontaisivat juurensa näihin kuluttajien
mielikuviin.

Faktori 2

oudot, vähän pelottavat teknologiat:

esim. mikroaaltouuni
veden klooraus ja fluorat
röntgenlaitteiden säteily

tutut, vähän pelottavat teknologiat:

ei havaittava, altistunut henkilö ei havaitse riskiä,
vaikutus tulee viiveellä, uusi riski, riski oulo tieteelle

oudot ja pelottavat teknologiat:

esinr; DNA-teknoldgia,
uraanilouhos, ydinre^ktorionnettomuus,
yqinlaskeuma

tutut ja pelottavat teknologiat:

es/m. rautatieonnsttomuudet,
iitnkilpailut, dynamiitti

Faktori 1

kontrolloimaton
pelottava
katastrofi globaalisissa
mittasuhteissa
seuraukset kuolettavia
vaikutukset jakautuvat
epätasa-arvoisesti
katastrofaalinen
suuri riski tuleville
sukupolville
vaikeasti vähennettävissä
riski kasvaa
ei-vapaavalintuinen

Kuva 1. Slovicin (1987) riskihavaintomalli.



Toisen käsityksen mukaan tämä kanta ei ole perusteltu. Kantaa on selvimmin edustanut
William Metz (1994). Hän on esittänyt aineistoa, joka osoittaa, että Slovicin ym.
tutkimustuloksiin on suhtauduttava joiltain osin varauksella. Hänen mukaansa kuluttajat
eivät esimerkiksi reagoi mitenkään havaittavasti ydinvoimaloihin, vaikka useimmat
amerikkalaiskuluttajat asuvat suhteellisen lähellä jotain reaktoria. Lisäksi empiirinen
näyttö siitä, että jonkin ydinvoimalapaikkakunnan tuotteita vältettäisiin, puuttuu tai
rajoittuu yksittäisiin tapaustutkimuksiin (ks. Petterson 1988).

Tässä keskustelussa on joukko ongelmia, joiden vuoksi siitä on hankala tehdä johto-
päätöksiä. Keskeinen ongelma on, että tutkijat ovat esittäneet eritasoista aineistoa.
Slovic on työtovereineen käyttänyt aineistonaan mielipidetiedusteluja, Metz taas
historiallista ja rakenteellista aineistoa sekä käyttäytymistilastoja. Koska aineistot ja
ajattelutapa lähtee eri tasoilta, ei näitä tutkimuksia voi koordinoida yksiselitteisiksi
johtopäätöksiksi, vaan tutkimus jää riippuvaiseksi näkökulmasta. Esimerkiksi kuluttajan
arkielämään liittyvät tilannesidonnaiset muuttujat jäävät tällaisten tarkastelujen ulko-
puolelle, vaikka ne vaikuttavat keskeisesti kuluttajien tapaan hahmottaa riskejä.

Olemmekin valinneet tähän tutkimukseen toisenlaisen lähestymistavan. Tarkastelemme
keskeisiä kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja, ja suhteutamme riskit niihin.
Tästä näkökulmasta keskeiset kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät ovat
tuoteketju, kuluttajien riskikäsitysten luonne ja arkisen elämän muodostama ympäristö,
josta käsin kuluttajat muokkaavat kulutustaan (Kuva 2).

Kuva 2:n keskeinen viesti on, että riskin olemassaolon, havaitsemisen ja kulutuspäätös-
ten välissä on monta tekijää, jotka kuluttajat ottavat huomioon ennen kuin reagoivat
havaitsemiinsa riskeihin. Nämä kulutukseen vaikuttavat tekijät ovat konsistentteja
kulutustutkimuksen kanssa ja pysyvät oletettavasti pitkälti muuttumattomina myös
tulevina vuosikymmeninä. Kuva 2 kuitenkin yksinkertaistaa riskeihin liittyvää kulutta-
jien päätöksentekoa muutamassa olennaisessa kohdassa:

1) Kuva ei huomioi laajasti uutisoituja onnettomuus- ja katastrofitilanteita, joita käsi-
tellään luvussa 6. Näissä tilanteissa suuri määrä kuluttajia saattaa reagoida tuottajien
kannalta kielteisesti;

2) Kuvan logiikka pätee normaalitilanteessa useimpiin kuluttajiin. Luku 7 käsittelee
sellaisia kuluttajia, jotka saattavat reagoida tavallisia kuluttajia herkemmin tuot-
teissa piileviin riskeihin, ydinvoimasta juontuvat riskit mukaan lukien;1

3) Kuluttajat reagoivat herkemmin sellaisiin tuotteisiin ja palveluihin, joille löytävät
korvaavia vaihtoehtoja;

4) Osa kuluttajista ei määrittele ydinteknisiä laitoksia ja toimintoja riskiksi, vaan lä-
hinnä epämiellyttävyystekijäksi, jonka vaikutus kulutuspäätöksiin on erilainen ja
yleensä vähäisempi kuin havaitun riskin vaikutus.

Tämän raportin perspektiivi lähtee siten siitä oletuksesta, että kuluttajien mielessä
arkielämä on täynnä erilaisia ja -tasoisia riskejä, ja että kuluttajat ovat kehittäneet
joukon erilaisia keinoja ja käytäntöjä niiden hallitsemiseksi. Kun tehdään päätelmiä
siitä, miten kuluttajat voisivat reagoida loppusijoituslaitospaikkakuntaan ja sen tuottei-
siin, on siis ymmärrettävä tilanne, josta käsin kuluttajat lähtevät harkitsemaan riskien
merkittävyyttä ja hallittavuutta. Ilman tällaista ymmärrystä on olemassa vaara, että



teemme joko hätiköityjä johtopäätöksiä kuluttajien reaktioista pelkkien ilmoitettujen
asenteiden perusteella tai aliarvioimme kuluttajien huolestuneisuutta historiallisen ja
rakenteellisen aineiston pohjalta. Jonkin teknologian tuotteisiin aiheuttamia riskejä
koskeva arviointi perustuu monimutkaiseen harkintaan. Riskihavaintojen ymmärtä-
miseksi on tutkittava tätä harkintaa.

Taustatiedot:
Tiedolliset
edellytykset

Riski ja siitä tehty havainto

Väliintulevat tekijät:
Tiedolliset edellytykset, arkiset riskikäsitykset ja tilannetekijät
reaktion muokkaajina

Mahdollinen toiminta:

Kuluttajat eivät pysty tietämään kaikkia riskejä. Kuluttajat
toimivat tietyissä markkinarakenteessa, joka tekee joidenkin
riskien tutkimisen heille helpoksi, joidenkin paljon vaikeammaksi
(luku 4 ja Osaraportti II)

Vaikka kuluttajat olisivat tietoisia riskeistä ja haluaisivat reagoida
niihin, he eivät tee tätä välttämättä:
* Kuluttajilla ei normaalioloissa riitä aikaa ja intoa tutkia kaikkia
mahdollisia riskejä, vaan he tekevät valintoja sen suhteen, mitkä
riskit ovat keskeisiä ja mitkä vähemmän keskeisiä. Merkittävä osa
tästä seurannasta perustuu joukkoviestinten uutisointiin (luku 5);
* Kuluttajat luottavat pitkälti tuotteiden turvallisuuteen (luku 5.1);
* Kuluttajat ovat kehittäneet joukon keinoja, joiden avulla pyrkivät
hallitsemaan keskeisiksi havaitsemiaan riskejä (luvut 5.2 ja 5.3);
* Kuluttajat suhteuttavat riskit muihin riskeihin. Jokin uusi riski ei
muuta automaattisesti kuluttajien käyttäytymistä, jos he suhteuttavat
sen muihin riskeihin, joista ovat tietoisia. Esimerkiksi ydinvoimalan
aiheuttama riski voi runtua suorastaan pieneltä, jos sen suhteuttaa
esimerkiksi liikenteen riskeihin tai kuluttajien omasta toiminnasta
aiheutuviin riskeihin. Riskit voivat olla kuluttajien mielestä
hyväksyttäviä eivätkä anna aihetta tiedon hankkimiseen tuotteista,
saati niiden välttämiseen (luku 5.4).

Kulutuspäätökset

Kuva 2. Riskit ja kuluttajien päätöksenteko.

Kun riskihavainnot asetetaan tähän kontekstiin, ei kuluttajien riskien havaitsemiseen
perustuva käyttäytyminen välttämättä noudata malleja, jotka ovat olleet amerikkalaisen
tutkimuksen lähtökohtana. Kun tutkimus tehdään Suomessa, on lisäksi huomattava, että
amerikkalaiset tulokset eivät välttämättä ole sovellettavissa Suomeen, sillä Slovicin ym.
tutkimuksessa on tutkittu kansainvälisesti tunnettuja suurkaupunkeja, Las Vegasia, Los
Angelesia, San Diegoa ja Denveriä. Suomalaisen loppusijoituskeskustelun paikka-
kunnat eivät ole likimainkaan yhtä tunnettuja kuin nämä suurkaupungit.

Tämä raportti ei esitä määrällisiä arvioita eri tavoilla ydinvoimaan suhtautuvista ihmi-
sistä. Ihmisten suhtautumista ydinteknologiaan on tutkittu muualla (ks. Kiljunen 1998).



3 MENETELMÄ

Tutkimusmenetelmänä on käytetty ryhmähaastattelua, jonka osallistujat poimittiin
Kuluttajatutkimuskeskuksen Kuluttajapaneelista. Haastatteluihin osallistui 38 ihmistä.
Tutkimuksen menetelmä on selostettu liitteessä 1, ryhmien valinta liitteessä 2 ja
keskustelurunko liitteessä 3. Haastattelut litteroitiin sanatarkasti tekstiksi. Tekstissä
litteraatioihin on viitattu alaviittein, jotka on dokumentoitu liitteessä 4.



4 ALUEELLISTEN RISKIEN LUONNE KULUTTAJIEN MIELESSÄ

Kaiken seuraavan tarkastelun taustalla piilee oletus, joka on syytä tutkia ennen kuin
yritämme muodostaa käsitystä siitä, miten kuluttajat reagoivat tuotteissa havaitsemiinsa
riskeihin. Tämä oletus koskee tuotteiden alueellisen ulottuvuuden jäljitettävyyttä. Jotta
kuluttajat voisivat reagoida esimerkiksi loppusijoituslaitospaikkakunnan tuotteisiin,
heidän tulisi pystyä liittämään riski tuotantopaikkakuntaan ja pystyä jäljittämään
paikkakunta niistä tavaroista ja palveluista, joita ovat ostamassa. (Käsittelimme tätä
oletusta laajasti osaraportin II tuoteketjuselvityksessä).

Tuotteiden alueellisen ulottuvuuden jäljitettävyyden osalta törmäsimme osittain yhteen
metodiseen ongelmaan. Saimme osan haastatelluista pohtimaan asiaa ensimmäisen
kerran eläessään. Asia ei ollut aiemmin tullut heidän mieleensä. Tämä seikka itse
asiassa vahvistaa tuloksiamme: kuluttajat eivät nykyisin tutki tuotteiden aluellisuutta
kotimaassa. He tuskin tekevät tätä tulevaisuudessakaan, mikäli alueellisuudesta ei
tulevaisuudessa kehitetä esimerkiksi Espanjan tai Ranskan esimerkin mukaisesti
markkinointikeinoa esimerkiksi matkailuun tai tuotteiden markkinointiin. Tämän
varauksen myötä voimme tiivistää alueellisen tarkastelumme tematiikan seuraavasti
kolmeen pääulottuvuuteen.

4.1 Huoli alueellisista riskeistä

Paikallisia tuotteita kuluttajat keksivät Suomesta yllättävän vähän. Kuluttajat keksivät
seuraavan listan, kun kysyimme, mitä paikallisia tuotteita heidän mieleensä tulee. Lista
ei ole täydellinen, kuten Osaraportti II osoitti, mutta kattaa keskeiset suomalaiset
erikoisuudet, joilla on alueellinen tai paikallinen leima:

• Suonenjoen mansikat
• Lopen perunat
• Närpiön tomaatit
• Pohjoiseen sijoitettu lakka
• Tenon lohi
• Lapin poro2

Jokin ympäristöuhka saattaisi laskea nimenomaan tällaisten elintarvikkeiden kulutusta.
Kun nämä sittenkin melko marginaaliset tuotteet lasketaan pois, kuluttajien käsitykset
alueellisista riskeistä ja niiden eliminoimisen mahdollisuudesta muuttuvat sangen
mutkikkaiksi. Pohjaksi on todettava, että osa kuluttajista ei ole huolissaan alueellisesta
tuotteiden aspektista.3 Lisäksi yksi kuluttaja esitti, että ei ole enää nykyisin huolissaan
nimenomaan tuotteiden alueellisista piirteistä, koska länsimainen teknologia on niin
hyvää, että suuria ympäristöriskejä ei enää ole.4 Nämä kuluttajat ovat pääsääntöisesti
niitä, jotka eivät muutenkaan ajattele tuotteiden riskejä. Näillä vaihtelevilla perusteilla
he eliminoivat ajatuksen, että alueellisista riskeistä pitäisi ylipäänsä olla huolissaan.

Useimpiin kuluttajiin tämä kuvaus ei päde. He ovat huolissaan paitsi tuotteiden riskeistä
yleensä, myös tuotteiden alueellisista riskeistä ja muista haitoista.s Kun kysyimme.



onko jotain sellaisia tuotteita, joita kuluttajat eivät ostaisi alueellisilla tai paikallisilla
perusteilla, meille kerrottiin seuraavaa:

Markku: Sanotaan, että ydinvoimalan lauhdealtaassa kasvatetut kirjolohet
ne ei maistu, (naurua) Sitten se vaatii tietysti sen, että se tiedetään.

Sonja: Että se tiedetään.6

Tämän vastauksen sisältämän logiikan mukaan tiettyjä tuotteita siis vältettäisiin
paikallisin perustein, jos vain voitaisiin. Muutama kuluttaja arveli, ettei muuttaisi
paikkakunnalle, jossa olisi saastuttavaa teollisuutta, jos suinkin voisi välttää muutta-
misen.7 Lisäksi usein arveltiin, että tieto saasteista vähentäisi paikkakunnan tuotteiden
houkuttavuutta.8 Myös matkoja voitaisiin välttää.9 Virike välttelyyn johtavaan riski-
epäilyyn tulee tavallisesti julkisuudesta.10

4.2 Pystyykö kuluttaja jäljittämään tuotteen tietylle alueelle?

Edellisessä lainauksessa on kuitenkin toinenkin osa, kysymys tiedosta: tuotteita vältet-
täisiin, jos kuluttajat tietäisivät, mistä ne ovat. Alueellisia riskejä koskeva huoli ei siten
tarkoita, että kuluttajat välttäisivät tuotteita alueellisilla perusteilla, sillä kysymys
tiedosta muodostaa olennaisen seikan, jos haluamme ymmärtää kuluttajien reaktioita
jollekin alueelle tyypillisiin riskeihin. Suurin osa elintarvikkeista, joihin kuluttajien
pääasialliset riskiepäilyt kohdistuvat tulevat kuluttajien ulottuville sellaisten teolli-
suuden prosessien kautta, joissa raaka-aineet sekoittuvat ja menettävät jäljitettävyy-
tensä." Oikeastaan vain vihannekset mainittiin tuotteina, joiden alueellinen alkuperä on
nykyisin mahdollista selvittää kaupassa.12 Niinpä kaikki keskeiset perusteet tuotteiden
alueellisen ulottuvuuden tutkimisen ohittamiseen liittyvät nimenomaan juuri tiedon
puutteeseen tai mahdollisuuksiin saada tietoa tuotteiden alueellisista aspekteista.

Lähes ykskantaan kaikki totesivat, että alueellista aspektia ei yleensä voi tietää. Kyse on
pohjimmiltaan tiedon puutteesta. Elintarvikkeita koskevan keskustelun yhteydessä
todettiin, että harva tietää edes, missä kaikkialla on mahdollisesti saastuttavia teollisuus-
laitoksia,13 saati sitten sitä, millaista elintarviketuotantoa alueella on.14 Tuotteiden
alueellisuutta ei ehdi myöskään tutkia arjen paineissa sitäkään vähää kuin muita
riskejä,15 sillä kuten yksi nuori vastaajamme totesi, "siinähän pitäs olla mieletön sala-
poliisi", jos haluaisi jäljittää eri tuotteista niiden alueellisen alkuperän.16 Proseduuri,
jota alueellisten riskien eliminoiminen edellyttäisi, kuulostaisi seuraavalta:

Markku: Mutt jos aattelee, että jonkun vuokraa, jonkun lomamökin, niin
kyliä sitä suurin piirtein kattoo, kattoo vähän Suomen kartasta, että ok,
että jostain tuolta ja sitten sen jälkeen ruvetaan selaamaan, että minkälaisia
siellä on tarjolla ja yritetään löytää. Ei sitä niinkuin tuu ajateltua, että tossa
on nikkelinsulattaja ja tossa on jotain muuta. Tuolla on ydinvoimalaitos.17

Pelkkä matkan valinta on tämän vastauksen perusteella sen verran mutkikasta, että jos
siihen yrittää vielä liittää lähialueiden teollisuuden selvittämisen ja sen muodostamien
riskien arvioinnin, tulisi matkalle lähdöstä kohtuuttoman monimutkainen prosessi.
Proseduuri on kaikkiaan niin työläs, että sen jättää mielellään väliin ilman aivan



10

erityisiä perusteita tällaiseen käyttäytymiseen. Lisäksi jotkut arvelivat, että heillä ei ole
edellytyksiä tietää, mitkä ympäristöuhat ovat vaarallisia ja mitkä eivät - rationaalinen
kuluttajakäyttäytyminen edellyttäisi esimerkiksi tietoa lyijyn kaltaisten aineiden
imeytymisestä, vaikutuksista elimistöön ja elimistöstä poistumisesta.18

4.3 Alueellisten riskien merkitys kulutuksen kannalta

Seuraava seikka, joka minimoi kuluttajien reaktiota elintarvikkeiden suhteen liittyy
varauksiin, joita he tekevät riskejä koskevassa päättelyssään.

• Esimerkiksi jonkin tietyn alueen elintarvikkeita kulutetaan sen verran vähän, että
riski minimoituu tätä kautta;19

• Saastuneiden paikkakuntien tuotanto sekoittuu teollisuudessa puhtailta alueilta
tuleviin raaka-aineisiin, minkä vuoksi pitoisuudet jäävät merkityksettömiksi;20

• Teollisuuslaitosten pistepäästöistä ei olla erityisen huolissaan, koska ne leviävät
laajalle alueelle;21

• Ei ole ilmiselvää, että teollisuuslaitosten mahdolliset päästöt siirtyvät viljely-
kasveihin;22

• Yllättävin argumentti on luonteeltaan eettinen: teollisuuslaitoksen varjossa
tuotettujen elintarvikkeiden ostamista ei ehkä vältettäisi moraalisilla perusteilla -
kohdistuisihan boikotti syyttömiin viljelijöihin, eikä paikkakuntaa saastuttaneeseen
laitokseen;23

Edelleen tähän listaan on liitettävä suomalainen erikoisuus, vertailu Viroon ja Venäjään.
Näiden maiden tuotteiden sisältämien saasteiden (kuviteltu) määrä on monien haastatel-
tujen mielestä niin suuri, että sen rinnalla saastuneidenkin suomalaisten paikkakuntien
tuotteet ovat puhtaita ja nautintakelpoisia.24 (Palaamme tämän teeman seurauksiin
tuloksissa luvussa 8).

Tämän tarkastelun tulos on, että kuluttajat tutkivat tuotteiden alueellisen ulottuvuuden
harvoin ja käyttävät alueen tuntemusta riskien välttämiseen hyvin harvoissa tilanteissa.
Lähinnä nämä tilanteet liittyvät paikallistuntemukseen. Ainoa alueellinen peruste, jonka
kuulimme haastatteluissamme liittyi petokalojen raskasmetalleihin - yksi kuluttaja
kertoi, että välttää syömästä kalaa vanhempiensa luona Lapissa käydessään, koska
hänen vanhempiensa kotijärven kaloista on löytynyt niin suuria jäämiä, että viran-
omaiset ovat suosittaneet kalan syönnin rajoittamista.25 Jopa huolestuneet kuluttajat,
joita aineistossamme oli enemmän kuin suomalaisissa keskimäärin, jakoivat tämän
käsityksen: he eivät pystyisi välttämään joltain tietyltä paikkakunnalta tai alueelta
tulevia tuotteita kuin selvästi liian työlään tutkimuksen jälkeen.

Viimeisin huomionarvoinen seikka on, että edes riskeistä periaatteessa huolissaan
olevat kuluttajat eivät suinkaan välttämättä ajattele, että nimenomaan teollisuus olisi
enää nykyisin saasteiden lähde. Pikemminkin tilanne on päinvastainen: teollisuuden
prosessien puhtauteen luotetaan paljon. Luottamus perustuu paljolti ajatukseen, että
viranomaiset valvovat teollisuutta huolellisesti, ja että ympäristölle vaarallisia laitoksia
ei enää nykyisin saa rakentaa - sellaisille ei myönnetä lupia.2*1 Kuluttajat liittävät
teollisuudesta juontuvat riskit vanhaan teollisuuteen ja itärajan taakse.27 Etenkin
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elintarviketeollisuuden osalta kuluttajat totesivat myös, että tuotteiden raaka-aine
kerätään yleensä laajalta alueelta, joten tietyllä paikkakunnalla oleva tuotantolaitos ei
välttämättä tuota "likaisia" tuotteita edes vaikka itse paikkakunta olisi saastuneessa
maineessa.28 Huolestuminen keskittyi lähinnä onnettomuustilanteisiin.29 Viranomaiset
valvovat silloinkin tuotantoa ja varmistavat kuluttajien käsityksen mukaan, että viallisia
(saati vaarallisia) tuotteita ei tule markkinoille.30 Kauppojen ja markkinoiden rehelli-
syyteen ei sitä vastoin aina luotettu; ainakin pari vastaajaa arveli, että markkinoille tulee
huonoja tuotteita kaupallisten paineiden vuoksi.31 (Luottamusta tuotteisiin on käsitelty
tarkemmin luvussa 5.2.1).
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5 RISKIT KULUTTAJIEN ARKIRUTIINEISSA

Edellinen luku osoitti, että normaaliolosuhteissa useimpien tuotteiden paikallistaminen
jollekin tietylle alueelle on perin hankalaa tavalliselle kuluttajalle, joka yleensä pitää
alueellisuuden jäljittämistä joko mahdottomana tai niin vaivalloisena, että siihen ei
ryhdy ilman erityisiä perusteita. Millaisissa tilanteissa kuluttajat lähtevät hankkimaan
tarkempaa tuotetietoa riskihavaintojensa perustalta ja alkavat välttää tuotteita hankki-
mansa tiedon pohjalta? Tämän päätöksen ymmärtämiseksi on tutkittava kuluttajien
tapaa hahmottaa ja tulkita tuotteissa piileviä riskejä.

Kuluttajilla on lukuisia tiedollisia (kognitiivisia) ja käytännöllisiä keinoja teknologiasta
peräisin olevista tuoteriskien hallitsemiseksi. Tutkimme tässä ja seuraavassa luvussa
näitä keinoja. Keskustelun taustaksi tulee muistaa, että kuluttajilla on monia harkinta-
perusteita tuotteita ostaessaan. Näistä hinta on perinteisesti tärkein, mutta osto-
päätökseen vaikuttavat lukuisat muutkin seikat. Esimerkinomaisesti voidaan luetella
esimerkiksi tuotteen miellyttävyys ja ulkonäkö, palvelu ja tuotteen tuoma status.
Tuotteisiin liitetyt riskit ovat vain yksi ostoperuste muiden ostoperusteiden joukossa.
Edelleen on muistettava, että moniin ostopäätöksiin ja tuotteisiin ei liitetä oikeastaan
ollenkaan harkintaa - eli tuotteet ovat "vähäisen sitoutumisasteen tuotteita" (Rajaniemi
1992).

Luku 5.2 käsittelee ensisijassa elintarvikkeita, luku 5.3 matkoja.

5.1 Riskituotteet ja riskien kaksi lajia

Edellisen perusteella on jo selvää, että kaikki tuotteet eivät ole kuluttajien mielessä
turvallisia. Yksittäisistä tuoteryhmistä pelot kasautuivat muutamaan tiettyyn tuote-
ryhmään. Emme määritelleet itse yhdessäkään haastattelussa, mitä ymmärrämme
riskituotteilla. Sen sijaan pyysimme vastaajia kertomaan oman näkemyksensä siitä,
mihin tuotteisiin he liittävät eniten riskejä. Riskituotteina, so. tuotteina, joihin kuluttajat
liittävät paljon riskejä, pidettiin erityisesti elintarvikkeita:

Sanna: No, minulle tuli näit riskituotteista tietysti elintarvikkeet,
ensimmäisenä mieleen, niitähän nyt joka päivä joutuu tekemään niitä
valintoja ja katsomaan. Niissä kyllä aika tarkkaan seuraan moniakin
asioita: kotimaisuutta esimerkiksi ja sitä pakkaustapaa ja. Lähinnä kyllä
sitä siis sitä lähtömaata, tai siis mistä ne tulevat ne tuotteet, niin se on
kyllä minusta ainakin yks riskitekijöistä. Et mä en, mä en osannu nyt
ajatella, niinku mitä muita oikeestaan, vaikka kaikki tuotteethan voi
sinällään olla tietysti riski, riskituotteita, mutta. Mulla on niinku nää
elintarvikkeet päällimmäisenä kyllä mielessä.32

Tämä huoli jaettiin laajasti." Erityisen huolellisia oltiin lihan ja erilaisten makkaroiden
tapaisten lihatuotteiden suhteen.34 Myös maitovalmisteita sekä äyriäisiä ja kalaa
pidettiin vaikeina tuotteina.35 Luonnontuotteista riskialttiimpina tuotteina pidettiin
sieniä ja marjoja, joita pidettiin ruoan kulutuksen kokonaisuutta ajatellen kuitenkin
lähes merkityksettöminä tuotteina.3'1 Elintarvikkeiden tärkeimpinä ominaisuuksina
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pidettiin selkeästi tuoreutta.37 Elintarvikkeisiin kohdistuvat pelot keskittyivät seuraaviin
asioihin:

• Lisäaineisiin ja väriaineisiin, jotka nousivat keskeisesti esille;38

• Lannoitejäämiin;39

• Pilaantumiseen sekä erilaisiin salmonellan ja listerian kaltaisiin taudinaiheuttajiin
(vain muutama haastateltu muotoili tämän teeman puhumalla mikrobiologisista
riskeistä);'10

• Pakkauksista liukeneviin aineisiin;41

• Raskasmetalleihin.42

Muut riskituotteet olivat vastaajien mielestä kosmetiikka,43 vaatteet, joiden väriaineita
epäiltiin,44 sekä sähkölaitteet45 ja jotkut lelut.46 Yllättäen saimme matkat riskikeskus-
telun piiriin vain johdattelemalla haastateltaviamme puhumaan aiheesta.

Riskit ryhmittyvät kahteen pääryhmään, terveydellisiin ja taloudellisiin. Olennainen
seikka kuluttajien huolissa on tuotteiden aiheuttama terveysriski. Kaikkea, mikä joutuu
kosketuksiin ihon kanssa vahditaan erityisen tarkasti. Yhden vaatteista puhuneen
vastaajamme sanoin hän miettii toisinaan, "onks niissä käytetty jotain sellaista ainetta
joka mahdollisesti ihon kautta niinkuin tulee elimistöön.47 Taloudellisesti isot hankinnat
ovat toinen alue, johon liitetään laajamittaisempaa riskiharkintaa. Suuret ostokset ovat
tietysti harvinaisia elämässä. Esimerkiksi kesämökin ostaminen tuli esille lähinnä vain
keski-ikäisten ryhmässä varakkaampien kuluttajien kohdalla. Silti niihin suhtaudutaan
tyystin toisin kuin arkisempiin ostoksiin. Asunnot mainittiin riskituotteina ryhmissä,
joissa oli nuoria ja perheen juuri perustaneita vastaajia.48 Muita isoja ostoksia, jotka
panelistimme mainitsivat, olivat autot49 sekä kalliit huonekalut.50 Näissä tuotteissa on
kiinni merkittävä osa kuluttajan varallisuudesta. Näiden tuotteiden pitäisi joko säilyttää
arvonsa tai mielellään vielä lisätä sitä. Niitä hankittaessa joudutaan miettimään myös
mahdollisten tulevien ostajien reaktioita. Jos arvellaan, että näiden mielenkiinto laskisi
esimerkiksi laitoksen läheisyyden tai tulon vuoksi, kuluttaja voisi päätyä miettimään
ostopäätöstään. Ainakin sijoitusmielessä liikkeellä olevat kuluttajat voisivat kadota
markkinoilta tällaisen ajattelun seurauksena, mikä heikentäisi markkinoita ja saattaisi
jopa alentaa hintoja.

Jopa ne, jotka kertoivat, etteivät normaalioloissa mieti tuotteiden riskejä lainkaan,
kertoivat miettivänsä riskejä suurten ja sijoitusluonteisten hankintojen yhteydessä:
"sijoitustuotte[et] niin varmasti ne olis sellasia, mitä niinku erityisesti arvioisi niitä
riskejä".51 Esimerkkinä suuresta hankinnasta käytettiin yleisimmin omakotitaloa.
Sijoitusluonteisista tuotteista meille ei kerrottu tämän kysymyksen yhteydessä suoria
esimerkkejä, mutta muualla sellaisina pidettiin esimerkiksi lapsille perinnöksi jäävää
maata.52 Asunnon kaltaisia suuria ostoksia tehdään harvoin (isoa osaa omaisuudesta ei
voi sijoittaa kovin usein). Päivittäisostoksista kertyy tyystin toisentyyppinen rahavirta.
Niinpä tällainen argumentaatio pätee vain muutamaan paikalliseen myyjään. Yksittäi-
selle myyjälle näiden ostosten merkitys on kuitenkin suuri. Erottelu pieniin ja suuriin
ostoksiin nousi esille kautta koko aineiston.53
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5.2 Elintarvikkeet riskituotteina

5.2.1 Kuluttajien perusluottamus elintarvikkeiden turvallisuuteen

Haastattelut osoittavat että kuluttajat ottavat tuotteissa piilevät riskit huomioon hyvinkin
monipuolisesti. Taustalla on silti yleensä tietty perusluottamus tuotteisiin ja niiden
turvallisuuteen sekä siihen, että ne toimivat, kuten pitääkin. Vastauksessa piilee monia
muitakin teemoja, joihin palaamme tuonnempana.

Arja: Kyll mä ainakin oletan, ett perusolettamus mulla ainakin on, ett ett
yleisesti ottaen ne ois turvallisia. Mutta tietysti se, että että sitähän pitäis
sitte näin niinku käyttää omaa järkeä ja omia silmiä ja muitaki aisteja sitte,
sitte kun näitä tekee valintoja. Mutt koska kuitenkin ihmisen täytyy syödä,
ihmisten täytyy kaikkea muutaki muutakin kuluttaa, niin eihän sitä voi
lähteä sillä mielellä, että kaikki ois ei-turvallista.54

Tämä luottamus perustuu erilaisille asioille, kuten esimerkiksi kotimaisen elintarvike-
tuotannon tuntemukselle,55 hyville kokemuksille tuotteista56 ja tottumukselle57. Joissain
tapauksissa luottamus perustuu tuottajan tuntemiselle,58 sille, että tuntee kauppiaan ja
tietää tämän huolelliseksi,59 tai valmistajan hyvälle nimelle60. Yleensä luottamus koh-
distui kysymykseen kotimaisuudesta. Kotimaisia tuotteita suosittiin selvästi, useilla
perusteilla, joista tärkeimmät olivat

• Ilmastosta johtuva tarve käyttää vähän torjunta-aineita ja kasvinsuojeluaineita;61

• Lyhyet kuljetusmatkat vähentävät tarvetta käyttää kemikaaleja tuotteiden säilyvyy-
den parantamiseen;62

• Oletus tarkasta viranomaisvalvonnasta ja eläinlääkinnän varoajoista;63

• Tieto Suomen hyvästä eläintautitilanteesta ja negatiivinen päättely: luottamus
siihen, että suuremmat skandaalit olisivat tulleet ilmi oikeuttaa johtopäätöksen, että
skandaaleja ei ole ollut, koska julkisuuttakaan ei ole ollut;64

• Periaatteellinen tarkistettavuus - "voin mennä maatilalle katsomaan";65

• Monella kaupunkilaisella on tausta maalla, minkä vuoksi he tietävät tuotantomene-
telmistä taustansa vuoksi. Tämä tieto lisää luottamusta tuotteitakin kohtaan.66

Lisäksi joukkoviestimistä ja kuluttajille suunnatuista lehdistä on selvinnyt, että
Suomessa käytetään vähemmän torjunta-aineita kuin muualla Euroopassa.67 Kuluttajien
luottamus perustuu osittain myös kaupan valvontaan.68 Erityisesti suuret kaupat ovat
vastaajiemme mielestä luotettavia, koska niissä tavara kiertää nopeasti eikä pääse
pilaantumaan herkästi.69 Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan ajatelleet näin: yksi vastaaja
esitti itse asiassa päinvastaista ja kertoi, että pienissä kaupoissa voi olla kauppiaan
kunnia-asia huolehtia tuotteiden laadusta.70 Lisäksi nuoriin kausiapulaisiin ja ainakin
Helsingissä jo tavallisiin ulkomaisiin kauppoihin ei luoteta yhtä paljoa kuin kotimaisiin
kauppoihin.71 Osa luottamuksesta perustuu siis kaupan käytäntöjen tuntemukselle (tai
oletuksille kaupan toiminnasta).

Lisäksi luottamuksessa on vertaileva aspekti. Monet vastaajat kertoivat tarkkailleensa
elintarviketuotantoa matkaillessaan ja havainneensa, että muualla käytetään erilaisia
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myrkkyjä enemmän kuin Suomessa.72 Lisäksi julkisuudesta tuleva ulkomaisia tuotteita
koskeva informaatio on usein kielteistä.73 Osa luottamuksesta perustuu nykyiseen
teknologiaan:74

• Luottamus kohdistuu erityisesti suuriin yrityksiin, koska niillä on varaa hyvään
teknologiaan;75

• Laatuketjuajattelu on suorittanut läpimurron nimenomaan suurissa yrityksissä;76

• Tietotekniikan laajamittainen hyödyntäminen elintarviketuotannossa on parantanut
tuotannon valvontaa;77

• Luomutuotteiden paradoksina pidettiin sitä, että tuotanto on niin pientä, että
teknologiaan ei ole varaa.78

Osaltaan turvallisuuden tunnetta luo valittamisen mahdollisuus,79 vaikka valittaminen
onkin hankalaa ja kallista.80 Kauppaa ja teollisuutta pidettiin myös rehellisenä, eli
tuoteinformaatioon luotettiin laajasti. Vain yksi vastaaja arveli, että suurtuotanto lisää
riskejä.81 Torikaupasta keskusteltaessa yhdessä ryhmässä myös arveltiin, että kotimai-
sena myytävä mustikka onkin usein peräisin Saarenmaalta.82

Alueellisuus on tyystin toissijaista näissä määritelmissä ja ajattelumalleissa.

5.2.2 Riskien minimoinnin keinoja arkielämässä - miten maailmasta tehdään
turvallisemman tuntuinen

Edellisiä riskejä vaiteliaan lukuisilla rutiininomaisilla keinoilla. Ihmisillä on useita
erilaisia peruskeinoja, joiden avulla he pyrkivät minimoimaan riskejä elämästään.
Kuluttajat tekevät osin näillä keinoilla maailmastaan "asuttavan", paikan, jossa tosin on
riskejä, mutta jossa riskit ovat hallittavissa. Nämä keinot voi ryhmitellä kahteen
pääluokkaan:

• tuotteita ostettaessa tehtävät perustarkistukset;
• riskien välttäminen käytön aikana.

Kuluttajien tuotteita ostettaessa tekemät perustarkistukset voi ryhmittää neljään
luokkaan. Kuluttajat tutkivat tuotteista yleensä:

1) Valmistuspäivän ja viimeisen käyttöpäivän;83

2) Tietyt ravintoaineet (etenkin suolan ja rasvat);84

3) Tietyt lisä- ja säilöntäaineet sekä mahdolliset lannoite- sekä lääkejäämät (joiden
tutkimista kuluttajat tosin pitivät käytännössä mahdottomana);85

4) Tuotteen ulkonäön ja tarkistavat, että pakkaus on moitteeton.86

Yksi keino vähentää riskejä elämästä on suosia kotimaista. Kotimaisia tuotteita
suosittiin haastatteluissamme lähes kauttaaltaan.87 Muutamassa keskustelussa todettiin,
että ulkomaiset tuotteet ovat silti hyviä, mikä perustui osin tullia kohtaan tunnettuun
luottamukseen. Lisäksi tiedettiin, että kaikki kotimainen tuotanto ei ole hyvää.1*
Luottamus kotimaiseen tuotantoon ei ole aukotonta, mutta silti kuluttajat selvästi
suosivat kotimaisia tuotteita.**
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Joillakin kuluttajilla riskien vähentämisen keino on luomutuotteiden tietoinen suosi-
minen.90 Lisäksi muutama vastaaja välttää tiettyjä tuotteita. Riskejä voi vähentää välttä-
mällä marinoitujen lihojen kaltaisten riskialttiiksi koettujen tuotteiden käyttöä,91 sekä
välttämällä valmisruokia ja eineksiä.92

Lisäksi ostamisessa on muita ulottuvuuksia. Toisinaan tuttujen tarinat voivat toimia
viisauden lähteenä: tuttuja käytetään eräänlaisena asiantuntija-apuna ostamisessa.93

Kuten jo edellä mainittiin, toisaalta kuluttajat luottavat suuriin kauppoihin ja suur-
teollisuuteen, toisaalta tuttuihin viljelijöihin, kalastajiin tai kauppiaisiin.94 Muutama
vastaaja seuraa Kuluttaja-lehteä ja ruotsalaista vastaavaa kuluttajalehteä, nimeltään Rad
& Rön.95 Tuttu hyväksi ja luotettavaksi arvioitu kauppias ja hankintojen keskittäminen
esimerkiksi luotettuihin myllyihin voi myös lisätä luottamusta tuotteisiin.96 Jos tuntee
paikan, ja tietää, että tuote on sieltä, tietää, millaisia riskejä siihen voi liittyä. Moni
vastaaja hankkiikin elintarvikkeensa tietyltä luotettavaksi havaitulta tuottajalta,
vanhemmilta tai torikauppiaalta.97 Jotkut vastaajat kertoivat vaihtavansa kauppaa, kun
huomaavat ongelmia tuotteiden kanssa.98

Monia riskejä ei pidetä vaarallisina siksi, että niitä voidaan välttää kotikonstein. Seuraa-
vassa sitaatissa on aineiston paras kiteytys tällaisesta kuluttajien riskilogiikasta: riskejä
on, mutta ne voi yleensä hallita omin toimin:

Sini: Joo, elintarvikkeista oikeastaan niin mää en pidä itselleni riskituot-
teena paljon mitään. Siis sillälailla, että mun mielestä se elintarvikkeen
käsittely kotona on paljon ratkasevampaa ja siihen liittyy se riski.99

Luottamus perustuu yleensäkin pitkälti omille toimille ja tutkimukselle, jollaisia
harrastetaan tosin lähinnä suurissa ostoksissa, koska "eihän sitä joka tomaatista hanki
sitä tietoo".100 Omat toimet ruokapöydällä liittyvät elintarvikkeiden osalta hygieniatason
ylläpitoon,101 tuotteiden liioitellunkin huolelliseen pesemiseen ja kuorimiseen102 sekä
huolellisuuteen kypsennyksessä.101 Moni vastaaja leipoo itse ja välttää eineksiä sekä
valmisruokia voidakseen kontrolloida erilaisten ravintoaineiden sekä lisä-ja väriainei-
den saantiaan.104 Yksi kuluttaja kertoi, että yrittää kasvattaa ainakin osan ruoastaan itse
omalla palstallaan.105 Ydinvoimaa kohtaan tunnetut pelot perustunevat ainakin osittain
siihen, että nämä riskien minimoimisen keinot eivät torju ydinvoimaan liittyviä uhkia
riittävän tehokkaasti.

5.3 Matkat ja riskiharkinta

Kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että ainakin jotkut matkat voivat kärsiä loppusijoitus-
laitoksen kaltaisista laitoksista, koska matkojen markkinoinnista tai itse tuotteesta ei
mitenkään voida poistaa paikkakuntaa. Kysyimme tästä syystä matkoihin liittyviä
riskikäsityksiä useassa haastattelun kohdassa. Emme kuitenkaan saaneet erityisen
yhdenmukaisia vastauksia näihin kysymyksiin. Niin matkoihin liittyvät riskikäsitykset
kuin keinot, joilla kuluttajat hallitsevat matkailuun liittyviä riskejä paljastuivat silti
varsin monipuolisiksi. Yleisesti ottaen aineistomme kertoo, että monien kuluttajien
mielestä matkustamiseen liittyy aina riskejä, ja että loppusijoituslaitoksen kaltaiset
laitokset ovat pikemminkin epämiellyttävyystekijä kuin pelon lähde ja riski, jota pitäisi
minimoida.
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Taustaksi on muistettava, että kuluttajien reaktion taustaedellytyksenä on luonnollisesti
tieto vaaralliseksi katsotun laitoksen sijainnista paikkakunnalla ja oletus, että laitos
jotenkin vaarantaisi matkustajan terveyden tai matkalta haetun kokemuksen. Tämä tieto
ei ole itsestään selvä asia, kuten luku 4 ja Osaraportti II osoittivat. Toiseksi on muis-
tettava se jo kirjallisuuskatsauksesta tuttu seikka, että suurimmat suurkaupungit ovat
myös maailman suosituimpia matkakohteita, vaikka niihin liittyy joukko mitä erilai-
simpia riskejä. Jos paikkakunnalla on jo valmiiksi korkea riskitaso, yksi uusi riski ei
enää leimaa paikkakuntaa, jos tämä pohjariskitaso ollaan valmiit hyväksymään. Jos
paikkakunnan tarjoamien houkutusten taso ja laatu on riittävän korkea, paikkakunta
vetää matkailijoita siihen liitetyistä riskeistä huolimatta.

5.3.1 Matkojen riskien arvioinnissa käytettyjä erotteluja: epämiellyttävyystekijät
ja varsinaiset riskit

Kuluttajat suhtautuvat matkailun riskeihin hyvin monenlaisilla tavoilla. Haastatteluis-
samme he tekivät kaksi erottelua, joiden avulla luokittelevat matkoihin liittyvät riskit
niiden tärkeyden mukaan. Taustaksi haastattelemamme ihmiset totesivat, että kaikkiin
matkoihin liittyy kolaroinnin ja lentokoneen putoamisen kaltaisia riskejä, mutta näitä
pidettiin tavallaan annettuina riskeinä. Lentokonekalustoon liittyvät riskit liittyivät
vastauksissa yleensä Venäjään, eivät Suomeen tai muihin läntisiin maihin.106 Matkailun
varsinaiset riskit erotetaan näistä riskeistä. Matkailupäätöksiin vaikuttava riskiharkinta
perustuu yleensä näihin varsinaisiin riskeihin, harvemmin itse matkustamisen riskeille.
Sama argumentti toistui eri haastatteluissa hieman vaihtelevin sanoin.107 Kyseessä on
kenties ajatus, että matkalla kuluttajat irtautuvat siitä tutusta ympäristöstä, joka on tehty
turvalliseksi niillä keinoilla, joita käsiteltiin luvussa 5.2.2.108

Toinen matkojen riskien arvioinnissa käytetty ajatusmalli erottaa "epämiellyttävyys-
tekijät" "varsinaisista" riskeistä. Epämiellyttävyystekijät eivät muodosta perustetta mat-
kan välttämiselle. Näitä riskejä liitetään eri matkatyyppeihin hyvin erilaisilla tavoilla.
Kuluttajat näyttävät tekevän eräänlaisen matkatyyppianalyysin ja liittävän epämiellyttä-
vyystekijöitä vain tietyntyyppisiin matkoihin.

• Kaupunkilomat ovat kalliita,109 lisäksi monissa kohteissa laatutaso ei vastaa nykyi-
sen suomalaisen kuluttajan odotuksia;110

• Erämaalomat ja metsästys- sekä seikkailumatkat ovat vaarallisia varomattomalle.1"
Lisäksi niihin liittyy seurariski - juuttuminen "kauas korpeen" ikävän matkakump-
panin kanssa ei houkuttele;"2

• Maatilamatkat voivat olla pitkästyttäviä, samoin lomat pikkukaupungeissa, kuten
yksi itsensä haastattelun jälkeen "Kallion kundiksi" tunnistanut vastaaja totesi;"3

• Sukulaisiin liittyy pitkästymisriski ja riski negatiivisista tunteista;"4

• Lyhyissä matkoissa, joista esimerkkinä käytimme teatteri matkoja, riskinä pidettiin
lähinnä vain huonoja järjestelyjä ja tylsää esitystä."5

Näistä riskeistä puhuttiin yleensä naurun säestyksellä. Lisäksi näitä riskejä käsittelevät
puheenvuorot varustettiin usein esipuheilla tai peräkaneeteilla, joissa todettiin, että
nämä riskit eivät ole tärkeitä. Esimerkiksi yhdessä peräkaneetissa vastaaja toteaa
ymmärtävänsä, että matkoihin liittyy aina riskejä, mutta "ettei nää nyt oikeestaan mitään
sen kummempia riskejä [ole]. Kuka tykkää mistäkin"."6
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Mitä nämä matkailun "varsinaiset riskit" sitten ovat? Yleisellä tasolla saimme vain
yhden "mittaustavan" matkailun riskeille. Matkan pituus on olennainen riskitasoa
selittävä tekijä: "mitä pitempi matka se on, niin riski ois isompi. Mää en nyt ainakaan
keksi miten se vois olla näin toisinpäin, et lyhyellä matkalla se riski ois isompi"."7

Konkreettisempia riskejä vastaajamme listasivat pitkän listan, joka toistui lähes sellai-
senaan haastattelusta toiseen. Nämä riskit voidaan jakaa keskeisiin riskeihin, jotka
vaikuttavat kaikkien vastaajien matkustuspäätöksiin ja hajamainintoina esille tulleisiin
riskeihin, jotka vaikuttavat joidenkin kuluttajien matkustamiseen.

Taulukosta 1 voi tehdä pari havaintoa. Kuluttajat liittävät tiettyihin paikkoihin ja aluei-
siin mitä erilaisimpia riskejä. Jos riskejä on paljon, voivat he harkita matkalle lähtöä
uudelleen ja ääritapauksessa matkata muualle. Kun kysyimme, milloin kuluttajat ovat
peruneet matkoja, saimme vastauksiksi aina kohteeseen liitetyn rikollisuuden tai julki-
suudessa esillä olleet mellakat, terrorismi, sota- tai poikkeustilat (tai sellaisen uhan) ja
ympäristökatastrofit. Kaikki muut perusteet olivat sellaisia, että vain muutama vastaaja
kertoi välttävänsä kohdetta näiden riskien vuoksi. Listasta pitää edelleen huomata, että
riskikohteisiin liitettiin Suomesta vain Helsinki, jonka rikollisuutta ja likaisuutta jotkut
vastaajat pitivät syynä kaupungin välttämiseen.

Taulukko 1. Kuluttajien matkoihin Uittamat varsinaiset riskit
I. Keskeiset riskit:
• Rikollisuuden pelko vähentää intoa matkustaa. Ääriesimerkkinä rikolli-
suuden pelosta mainittiin suorastaan lapsenryöstön mahdollisuus."8 Rikolli-
suuden riski liitettiin tavallisimmin Tallinnan esikaupunkeihin ja humala-
tilaan eli yhden vastaajan sanoin "vähäiseen heilahteluun"."9 Humalaiselle
tosin Helsinkiäkin arveltiin vaaralliseksi paikaksi120;
• Mellakoiden, terrorismin ja sotien riski voi saada kuluttajat myös peruut-
tamaan matkoja, ei vain kaihtamaan kohteita.121 Esimerkkinä käytettiin
yleisimmin Egyptiä,122 kerran myös Etelä-Afrikkaa123;
• Trooppisten hirmumyrskyjen kaltaiset luonnonkatastrofit,124 jollaisia pelä-
tään, mutta jotka eivät silti välttämättä estä edes lomamatkaa.
II. Hajamainintoina esille tulleet riskit:
• Hygienia ja Suomessa nykyisin outojen, vakavien sairauksien pelko
(etenkin kurkkumätä, tuberkuloosi ja salmonella).126 Etenkin pienten lasten
etu nousi esille; vanhemmat, joilla oli pieniä lapsia saattaisivat itse ottaa
riskejä, joita eivät lapsille haluaisi;127

• Saasteet ja ympäristön likaisuus, josta esimerkkinä käytettiin:
(a) ilmansaasteita, esimerkiksi Istanbulin ja Ateenan likaista ilmaa12* sekä
Indonesian metsäpaloja, joiden vuoksi yhden vastaajan miehen työmatka
Kuala Lumpuriin oli peruttu,129 ja toisen työtoverit olivat lähteneet työmat-
kalle Indonesiaan suojanaamareiden kanssa;130

(b) kesämökin rantoja huuhtelevan järven likaisuutta;131

(c) hypoteettisena esimerkkinä vältettävästä kohteesta käytettiin myös
Tshernobylia;112

• Myös massatapahtumiin niin kotimaassa kuin ulkomailla liittyy rikosten ja
väkivallan riski;1"
• Aikatauluja sekoittavat lakonuhat, joista mainittiin erityisesti Ranskan
loppukevään 1998 lakot.134 Nämä tekevät erityisesti työmatkat hankaliksi ja
pakottavat muutoksiin esimerkiksi kokouksissa;
• Kulttuurierot esimerkiksi liikenteessä pelottavat jotkut pois "Alppien
eteläpuolisista maista".1"



19

Useimpien vastaajien mielestä riskien pitäisikin olla merkittäviä ja laajasti julkisuu-
dessa ennen kuin ne vaikuttaisivat matkustamiseen. Matkustamispäätöstä muokkaavina
riskeinä kuluttajat pitävät lähinnä rikollisuutta, mellakoita, sotaa tai sodan uhkaa sekä
terrorismia (ks. myös Enders, Sandier ja Pärise 1992). Listatut pelon aiheet voivat
kuitenkin aiheuttaa sen, että matkaa harkitseva kuluttaja ei edes tutki mahdollisuutta
mennä kyseiselle paikkakunnalle. Pelkojen vaikutus on siis pikemminkin "alitajuinen"
kuin tietoinen seikka.136 Ympäristöriskeihin liittyy monenlaista harkintaa. Esimerkiksi
yksi vastaaja halusi tietoja lomajärvensä lähitienoon maatalouden valumista, suodatus-
kasvillisuudesta ja maanviljelijöiden tavasta käsitellä jätteitä ennen matkan tai kesä-
mökin ostamista (vastaaja oli ostoikäinen).137 Lisäksi lapset muuttivat matkustustottu-
muksia selvästi huolellisempaan suuntaan: lapset pakottavat huolellisuuteen etenkin
rikollisuuden ja hygienian sekä ympäristöriskien suhteen.138 Lopuksi on kohteita, jotka
ovat niin huonossa maineessa, että sinne ei lähdetä. Huono maine perustuu esimerkiksi
rokotuksille: kuluttaja voi tulkita tarpeen ottaa suuri määrä rokotuksia niin, että paikka
ei ole hygieniansa tai terveystilanteensa puolesta turvallinen. Tällaisia riskejä liitettiin
erityisesti Venäjään.

5.3.2 Perusteita matkoihin liittyvien riskien hyväksymiselle

Edellä todettiin, että matkoihin pätee hieman toisenlainen riskiharkinta kuin tavalliseen
arkiseen elämään. Kuluttajat ovat matkoilla ollessaan tai matkoja suunnitellessaan
tavallaan valmiita hyväksymään joitakin sellaisia riskejä, joita he eivät hyväksyisi
arkielämässään. Tällaiset hyväksyttävät riskit kattavat toisaalta tavanomaiset matkusta-
miseen liittyvät riskit, toisaalta myös ne riskit, joita edellä kutsuttiin epämiellyttävyys-
tekijöiksi. Entä edellä matkailun "varsinaisiksi" riskeiksi kutsutut riskit? Millaisissa
olosuhteissa ne ovat hyväksyttävissä, ja millaiset kuluttajat ovat valmiita hyväksymään
nämä riskit?

Ensiksikin on huomattava, että osa haastattelemistamme kuluttajista ei oman ilmoi-
tuksensa mukaan matkustele lainkaan.139 Näitä vastaajia oli vain kaksi. Molemmat
heistä kuvasivat itsensä ympäristö- ja kuluttaja-aktiiveiksi. Toiseksi on huomattava, että
niistä kuluttajista, jotka matkustavat paljon, kaikki eivät ajattele riskejä:

Mirja: Jahaa, kun mä totta sanon, mä matkustan aika paljon. Ja ei, en mä
oikein ajattele näitä riskejä. Tietysti näin, että et tuota ylipäätään matkoilla
on erilaisia riskejä. Tietysti on tää riski, että ajaa kolarin, lentokone
putoaa, tän tyyppisiä [...] Tosiasia on, et mä en ajattele. Mä vaan, jos mun
tekee mieli, niin mä lähden.1*

Tämä on joillekin vastaajille tyypillinen vastaus, jossa piilee tärkeä ajatuskulku:
matkoihin kuuluu riskejä, mutta niitä ei pidetä matkan esteenä, vaan osana matkalla
olemisen jännitystä.

Toinen vastaus tähän kysymykseen edellyttää, että ymmärrämme kuluttajien tavan
suhteuttaa matkat ja rahan keskenään. Keskeinen keino minimoida riskejä on matkan
hinta. Laatua saa rahalla. Esimerkiksi hotellien turvamiehet maksavat, ja halvalla
hotellilla ei ole varaa heihin.'41 Samanlainen ajatusmalli pätee hygieniaan, palveluun ja
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ympäristöön. Rahaan liittyy toisaalta tietty epävarmuustekijä: halpa matka ei vastaajien
mielestä takaa hyvää kokemusta, mutta toisaalta korkeakaan hinta ei välttämättä takaa
hyvää matkakokemusta.142 Rahan merkitys korostui etenkin nuorilla vastaajilla, he kun
joutuvat säästämään työelämässä jo vakiintuneita iäkkäämpiä kuluttajia kauemmin
matkojaan varten.143 Nuoret eivät luottaneet myöskään korvauskäytäntöön.144 He eivät
myöskään luottaneet matkatoimistojen lupauksiin ja esitteisiin.145 Huonon kokemuksen
vuoksi matkanjärjestäjän taloudellinen kunto arvelutti lisäksi yhtä keski-ikään ehtinyttä
jo vaurastunutta vastaajaa.

Emme pysty tekemään tämän konsistentimpia tulkintoja rahan ja riskien suhteesta
matkailussa aineistomme perusteella. Vertailu edellyttäisi, että olisimme sijoittaneet
nuoria ja jo vauraampia vastaajia samoihin ryhmiin, jolloin nämä olisivat voineet
vertailla kokemuksiaan. Saamamme vastaukset viittaavat siihen, että jos muut tekijät
oletetaan muuttumattomiksi, hinnalla ja riskeillä on matkailussa kuluttajien mielestä
käänteinen suhde. Tämä voi merkitä, että etenkin halvemmat matkat kärsisivät
vähemmän loppusijoituslaitoksen kaltaisista laitoksista kuin kalliimmat matkat, joita
ostaessa edellytetään, että koska rahallinen satsaus on suuri, rahalle halutaan myös
vastinetta. Tällöin mahdolliset riskit pyritään minimoimaan tarkemmin kuin tilanteessa,
jossa halpa hinta tuo kuluttajalle joka tapauksessa useita riskejä. Toisaalta taas korkea
hinta mahdollistaa matkanjärjestäjälle korkean varustelutason, jonka tulkitaan vähen-
tävän riskejä tai vähintäänkin saavan ne paremmin hallintaan. Hinnan ja riskien välinen
suhde vaatisi lisätutkimusta ennen tarkempia johtopäätöksiä.

Vähäisen tai toistaiseksi puuttuvan varallisuuden lisäksi kuluttajilla on muitakin perus-
teita, jotka saavat heidät hyväksymään korkeamman riskitason kuin mihin he olisivat
tavallisesti valmiit suostumaan.

• Ensimmäinen tällainen peruste liittyy seuraan. Pienet haitat ja riskit kärsii nahois-
saan, "jos [perillä] on hyviä tyyppejä, ihmisiä ketä menee katsomaan";'47

• Toinen peruste liittyy työmatkojen luonteeseen: aina ei voi ei valita, mihin lähtee tai
on lähtemättä. Yhden vastaajan sanoin "jos haluu pitää sen työpaikan, niin... siinä ei
oo oikein mitään vaihtoehtoja".148 Toinen vastaaja puolestaan totesi, että "tietysti
aina ei pääse valitsemaan, työmatka kun tulee niin mentävä on"149;

• Kolmas riskien hyväksymisen peruste on taas kääntöpuoli jo aiemmin mainitusta
seikasta, matkan pituudesta. Lyhyellä matkalla riskit eivät kasva valtavan suuriksi,
joten sellaisille laitokset eivät haastattelujemme mukaan muodostaisi suurta
uhkaa.1*

Neljäs riskien hyväksymisen peruste muodostaa samoin kääntöpuolen yhdelle jo
aiemmin todetulle seikalle. Näimme edellä, että pienten lasten vanhemmat miettivät
tarkemmin esimerkiksi hygienia-ja terveysriskejä. Kääntäen tämä merkitsee, että yksin
matkustavat (nuoret) aikuiset ovat valmiit hyväksymään sellaisia riskejä, joita eivät
ottaisi lasten kanssa.15' Aikuisten matkailu reagoi ilmeisesti vähemmän herkästi riskei-
hin kuin lapsiperheiden matkailu. Aikuisten matkailuun liittyy myös tiettyjä elämän-
tapaseikkoja. Meille kerrottiin esimerkiksi kerran hymyillen, että "teatterimatkan riski
on. että esityksen jälkeen mennään kuitenkin juhlimaan, ja siten tietysti joutuu
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humalapäissään ryöstetyksi". Vastauksen huumorin takana piilee viesti tietyistä tottu-
muksista, jota kaikki eivät tietenkään jaa.152

5.4 Riskien hyväksyminen

Ihmiset eivät aina reagoi riskejä koskeviin tietoihin tai uutisiin. Osa reaktiosta selittyy
tiedon luonnetta koskevilla epäilyillä, osa riskiajattelun yleisellä rakenteella: maail-
massa on monenlaisia riskejä, ja jokin tietty riski suhteutuu tähän riskien kokonai-
suuteen.

Esimerkiksi ruoan mikrobiologisia riskejä koskevan tiedon luonteeseen liittyy monen-
laisia ongelmia. Itse tietoa ei sinänsä yleensä epäillä, vaan tutkimukseen sinänsä
luotetaan. Tiedon viat piilevät muualla: tietoa on liikaa, se on ristiriitaista, ja totuus on
kullakin hetkellä kovin erilainen.153 Lisäksi tiedon hankinta ja tulkinta on kallista:

Iina: Ja tietysti jos lähdetään sitä että niinku haluu jostain, niin sen pitää
hakee aika monesta paikasta sitten, et tai jos jotain löytää, et jos joku
peruste, (taustalla: joo, joo, joo).154

Muutama vastaaja valitti myös sitä, että riskien välttäminen edellyttää myös sellaista
luonnontieteellistä tietoa, että sitä on vain harvoilla: yhden vastaajamme mukaan
"siinähän pitäis olla kemisti, ennen kuin pystyis tulkitsemaan näitä säilöntäaineit".155

Myös raja-arvojen tulkinta on hankalaa.156 Edelleen, tilannetekijät vaikuttavat riskien
tutkimiseen: kiireessä ei aina ehdi tarkistamaan edes niitä asioita, jotka tavallisesti
tarkistaa.157 Kaikkia aineita ja niiden yhteisvaikutuksia ei ole tutkittu, joten ruokaa
syödessään joutuu joka tapauksessa ottamaan riskejä.158 Etenkin iäkkäämmät vastaajat
miettivät lisäksi sitä, onko riskejä sittenkään kovin paljon, vai puhutaanko niistä vain
nykyisin enemmän kuin ennen - eli että huoli olisi sittenkin turhaa.159 Nuoremmat
vastaajat miettivät puolestaan sitä, perustuuko heidän riskin tunteensa uutisoinnille
enemmän kuin todellisuudelle.160

Edelleen reaktion puutetta määrää kuluttajien tapa suhteuttaa yksittäinen riski muihin
riskeihin ja niiden muodostamaan kokonaisuuteen. Seuraava riskien suhteellisuutta
koskeva argumentti toistui toistumistaan keskusteluissamme:

Anja: Eikö oo suurempi riski jäädä Mannerheimin tiellä suojatiellä auton
alle, kun saada jostain jogurtista hullunlehmän tautia?161

Sanamuoto, jolla ajatus ilmaistiin, toki vaihteli. Yhden vastaajan sanoin se "hyöty siitä
että mää jokaisen ikisen tuotteen kohdalla miettisin sitä ja stressaisin itseni sen
kohdalta, ett onks tää nyt varmaan riskitöntä niin tää stressi niinku varmaan lyhentää
mun elinikääni paljon enempi kuin se hyöty sitten, mitä mä saan siinä jos mä
onnistunkin jostain kautta saamaan selville, mikä on se riski".162 Moni vastaaja asuu
lisäksi jo valmiiksi ympäristössä, jota ei voi pitää puhtaana. Esimerkkeinä tällaisista
ympäristöistä mainittiin Helsinki ja Espoo. Ruoan kautta kehoon kulkeutuva pieni
haitta-aineiden määrä ei merkitse näillä paikkakunnilla asuville suurtakaan kokonais-
riskin lisäystä."1'



Päivittäisiin kulutuspäätöksiin liitetäänkin harvoin yksityiskohtaisia riskitarkistuksia.
Kuluttajat tulevat toimeen perustarkistuksilla. Tärkeimmät syyt riskien tarkistamatta
jättämiseen ovat kiire, jatkuvasti muuttuvat tutkimustulokset ja informaation liiallisuus.
Luottamus perustuu yleensäkin pitkälti omille toimille ja varmistuksille, jollaisia
harrastetaan tosin lähinnä suurissa ostoksissa. Useimmat kuluttajat eivät tee tuotteille
muita kuin edellä kuvattuja perustarkistuksia. Poikkeuksen tähän tekevät lähinnä
allergikot, jotka tutkivat tuoteinformaation tarkemmin kuin muut kuluttajat ainakin
niiden ainesosien osalta, jotka ovat heille haitallisia.164
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6 ONNETTOMUUS- JA KATASTROFITILANTEET JA LUOTTAMUKSEN
MENETYS

Luvussa 5 on käsitelty kuluttajien toimintaa tilanteessa, jossa kuluttajilla ei ole erityisiä
perusteita arvella, että elintarvikkeisiin tai matkoihin liittyy suuria riskejä. Toisinaan
tällaisia syitä löytyy helpommin. Edellisten lukujen kuvaus sisälsi monissa kohdissa
viitteitä katastrofaalisiin mittasuhteisiin paisuviin onnettomuuksiin, mutta lukujen vire
perustui oletukseen, että asiat ovat suhteellisen normaalisti, ja että tuotteissa piilevät
riskit ovat suhteellisen vähäisiä ja hallittavissa tavanomaisin keinoin. Niinpä tämä
kuvaus ei ole tarkoitettu pätemään tilanteissa, joissa kuluttajien tuotteita kohtaan
tuntema perusluottamus järkkyy syystä tai toisesta. Kuten kirjallisuuskatsauksessa
näimme, kuluttajat saattavat tutkia erilaisissa onnettomuus- ja katastrofitilanteissa
tuotteet tarkemmin ja miettiä niiden riskejä yksityiskohtaisemmin kuin tavallisena
arkipäivänä. Tässä luvussa tarkastellaan kuluttajien reaktioita sellaisissa tilanteissa,
joissa he menettävät jostain syystä luottamuksensa tuotteisiin.

6.1 Luottamuksen menetyksen yksilölliset ja julkiset perusteet ja
kuluttajien käyttäytyminen

Kuluttajat menettävät luottamuksena tuotteisiin aika ajoin hyvin monenlaisten proses-
sien seurauksena. Ylivoimaisesti yleisin syy välttää jotain tuotetta liittyy huonoihin
kokemuksiin. Elintarvikkeiden välttämisen yleisin syy on jollain tapaa pilaantuneen
tuotteen saaminen kaupasta. Esimerkiksi lievät ruokamyrkytykset ja viljatuotteista
löytyneet hyönteiset ovat saaneet kuluttajat välttämään kyseistä tuotetta jonkin aikaa.'65

Myös kauppojen tai teollisuuden tiloissa tehdyt havainnot tuotteiden huonosta
käsittelystä voivat viedä luottamuksen tuotteiden turvallisuuteen.166 Saman suuntaisesti
vaikuttavat kaupungilla kiertävät kauhutarinat tuotteiden huonosta tai epärehellisestä
käsittelystä.167 Vakavin luottamuksen menetys liittyy oman perheen tai tuttujen
selittämättömiin sairastumisiin, jotka lääkäri on jotenkin liittänyt ruokaan.168 Matkojen
välttämisen keskeinen yksilöllinen peruste liittyy toisaalta pettymykseen, kun on
havaittu, että myyntiesitteiden informaatio ei pidäkään paikkaansa, toisaalta tuttavien
huonoihin kokemuksiin.

Edelliset perusteet vaikuttavat lähinnä vain yksittäisten kuluttajien tai kotitalouksien
päätöksiin. Massamittaiset reaktiot liittyvät aina julkisuuteen. Esimerkiksi ruokaa
vaiteliaan myös tutkimustiedon perusteella. Tutkimustuloksista saadaan tieto etupäässä
julkisuuden kautta.169 Julkisuus varoittaa myös muiden tuotteiden, kuten matkojen
kohdalla. Riittävän laaja ja dramaattinen uutisointi antaa aiheen siirtää matkaa tai
vähintäänkin lykätä sitä tuonnemmas.170

6.2 Reaktion kesto ja siihen liittyvä harkinta

Miten kauan kuluttajien reaktio kestää, kun luottamus tuotteiden turvallisuuteen on
kerran kaikonnut? Yritimme tutkia tätä ilmiötä ensiksi kysymällä, miten kauan jokin
vastaajien kuvaama reaktio oli vaikuttanut heidän ostokäyttäytymiseensä ja toiseksi
kysymällä, miten ja miten pian luottamus tuotteisiin palautuu ennalleen. Vastaukseksi
saimme tietoa, joka kuvaa kuluttajien reaktiota varsin yleisellä tasolla. Yksityiskohtaisia
vastauksia emme siis saaneet, mutta aineisto sallii joitakin johtopäätöksiä.
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On selvää, että kaikki kuluttajat eivät reagoi tuotteiden riskeihin edes katastrofi-
tilanteissa. Nämä kuluttajat ovat niitä, jotka eivät liitä tuotteisiin yleensäkään riskejä
(ks. luku 5). Syyt liittyvät yleensä riskihavaintojen yleisiin ominaisuuksiin:

Mirka: Mä en oo oikeestaan muuttanu sen takia, että ois ollu joku
tämmönen hullunlehmän tautijuttu tai muu, et mul on enemmän se, että
joku ruoka on vaan maistunu pahalta ja sit tai jonkun firman tekemä
ruoka, sit mä aina katon, että tää on sen tekemää, et en osta se on paha, et
mä en jaksa kauheesti ajatella niinku et mitä ne sisältää. Koska mä tiedän,
et mä hengitän koko ajan kaiken maailman myrkkyjä ja sille mä en voi
mitään ja sillei, et sairaudet tulee just jos tulee. Et en mä yleensä muuta
ees hetkeks jonkun kulutustottumuksen, et sen takia.171

Vaivannäkö yhden pienen lisäriskin eliminoimiseksi ei tämän kuluttajan mielestä maksa
vaivaa. Hyöty olisi mitättömän pieni verrattuna kaikkiin niihin ympäristöongelmiin,
joita maailmassa muutenkin on.

Näitä kuluttajia haastatteluissamme oli vain neljä tai viisi. Useimmat kuluttajat siis
reagoivat jotenkin tuotteisiin liitettyihin riskeihin, jos sellaisia niissä havaitsevat.
Millaisilla perusteilla reaktio tapahtuu? Yksi vastaaja kertoi, että jättää jonkin ruoan
pois ruokavaliostaan vain jos viranomaiset kieltävät kyseisen tuotteen käytön.172 Viran-
omaisten varoituksiin reagoiva vastaaja kertoo muistavansa viranomaisten varoitukset
pitkään. Esimerkiksi maksan aiemmin liiallisia A-vitamiinijäämiä koskeva uutinen oli
vielä hyvin hänen mielessään, vaikka asiasta on kulunut vuosia, "mut et mä käytän silti
[kyseistä tuotetta]".173

Joidenkin kuluttajien mielestä luottamus tuotteisiin ei palaudu vähällä,174 vaan käyttäy-
tymisen muutos jää pidempiaikaiseksi. Reaktion pitkäaikaisuudelle pitää pääsääntöisesti
olla jokin yleisempi, vakavan tuntuinen peruste. Yleisimmin tällainen peruste liittyy
tuotteen luonteeseen. Esimerkiksi maksa on tuote, jota monet kuluttajat välttelevät
yleensäkin, koska maksa kerää ruumiin epäpuhtauksia.175 Yhdessä keskustelussa maksa
rinnastettiin suorastaan likaviemäriin.176 Silti tämän saman keskusteluryhmän kolme
vastaajaa totesi syövänsä maksaa kohusta huolimatta kuten ennenkin. Myös käsitys
joidenkin valmisruokien sisältämistä lisä- ja väriaineista oli aiheuttanut sen, että jotkut
kuluttajat olivat jättäneet einekset, marinoidut lihat ja valmisruoat tyystin pois ruoka-
valiostaan. Toisinaan syy liittyy kuluttajien erityispiirteisiin. Muutama haastattele-
mamme allergikko kertoi muuttaneensa ruokatottumuksiaan pysyvästi.177 Myös riskejä
muuten pelkäämätön kuluttaja voi reagoida tuotteiden riskeihin tietyissä tilanteissa.
Yhdeksi syyksi pidempiaikaiseen reaktioon esitettiin sen tarkemmin täsmentämättä
tottumus - eli kun kulutus kerran muuttuu, voi uusiin tuotteisiin tottua, jolloin
palaaminen alkuperäiseen tuotteeseen voi olla vaikeaa.178 Tämä vastaus jäi kuitenkin
hypoteettiseksi.

Haastatteluista löytyi yksi edellisistä perusteista riippumaton ulottuvuus. Tuotteen
helppo korvattavuus lisää mahdollisuutta siirtyä pois tietystä tuotteesta ja tekee mahdol-
liseksi uuden tuotteen rutiininomaisen ostamisen. Yhden vastaajan sanoin, "esimes
sanotaan niinku paprikoita, niin mä en kyllä osta just sen takia, että tuota niissä on ollu
näitä jäämiä niin hirveästi. Ett mä oon sitten ilman... niiden C-vitamiineja."'™ Etenkin
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luomutuotteita, joiden markkinat ovat ainakin toistaiseksi pienet ja tuotevariaatio
vähäistä, on vaikea korvata.l80

6.3 Riskin rajaaminen ja luottamuksen palautuminen

Kuluttajat reagoivat siis jatkuvasti tuotteissa piileviin ja havaittuihin riskeihin. Vain
pieni osa näistä riskeistä päätyy esimerkiksi kuluttajaviranomaisten tai elintarvike-
valvonnan tietoon. Kuluttajien reaktio tietyn tuotteen miellettyyn riskiin on yleensä
väliaikainen, kuten seuraavassa näemme. Taustaksi on muistettava pari luvussa 5
käsiteltyä seikkaa:

• Jotkut riskit yksinkertaisesti unohtuvat muiden asioiden paineessa;181

• Jotkut riskit voi hoitaa kotikonstein, joten niistä ei tarvitse olla kovin huolissaan.182

Vain hyvin harvoin suuri kuluttajien joukko poistuu tietyn tuotteen markkinoilta pidem-
mäksi aikaa. Syyt liittyvät toisaalta kuluttajien tapaan rajata riskejä (eli luokitella jonkin
tuoteryhmän tuotteet joko riskejä sisältäviin tai riskittömiin), toisaalta joukkoon erilaisia
rakenteellisia tekijöitä, joita koskevaa tietoa voidaan käyttää perusteena johtopäätök-
selle, että tuotteissa ei piile vaaroja.

Vaikka jokin naudanlihan kaltainen tuoteryhmä olisi leimattu riskialttiiksi, kuluttajat
tekevät silti erilaisia lisäerotteluja, joiden avulla luokittelevat osan tuoteryhmän
tuotteista riskittömiksi ja voivat jatkaa kyseisen tuoteryhmän tuotteiden ostamista.
Nämä lisäerottelut liittyvät tuotetietoihin. Esimerkiksi jonkin yrityksen tuotemerkki on
kuluttajalle oiva väline, jonka avulla riskejä voi eliminoida, mikä merkitsee kääntäen,
että kaikki vertailukelpoiset tuotteet (esimerkiksi juustot) eivät välttämättä kärsi yhden
tuotteen huonosta maineesta: kuluttaja yksinkertaisesti siirtyy ostamaan toisen yrityksen
tuotteita.183 Myös tuotteen lähtömaata voidaan käyttää tällaisen analyysin perusteena.
Moni kuluttaja kertoi, että alkoi tarkkailla lihaa esimerkiksi nk. "hullun lehmän taudin"
(BSE) yhteydessä, mutta teki selvän eron kotimaisen ja ulkomaisen lihan suhteen.184

Näiden erottelujen vuoksi osa kuluttajista pysyy markkinoilla silloinkin, kun johonkin
tuotteeseen tai tuoteryhmään liittyy julkinen kohu.

Kuluttajilla on muitakin vastaavia ajattelutapoja, jotka minimoivat riskin tuntua. Riskin
tuntua vähentää esimerkiksi tieto, että riski rajautuu jollain tavalla. Yksi ajattelu-
rakenne, jolla riskin tunne minimoidaan perustuu alueelle: jos riskituote on pieneltä
alueelta, on sen aiheuttama riski pieni - siispä riskistä ei tarvitse välittää, koska suurin
osa tuotteista on luotettavia.185 Edelleen kuluttajat harjoittavat myös eräänlaista
todistusharkintaa, eivätkä usko kaikkia lukemiaan tai kuulemiaan uutisia. Esimerkiksi
yksi vastaaja kertoi, ettei väittele edes muuten pelättyjä hollantilaisia raskaasti lannoi-
tettuja ja myrkytettyjä tomaatteja, koska "ei [niistä] ainakaan todistettavasti kukaan oo
sairastunut Suomessa".186

Lopuksi kuluttajat lajittelevat riskit ja punnitsevat niiden tärkeyden suhteessa muihin
riskeihin. Kuluttajat tekevät mitä erilaisimpia erotteluja, jotka säätelevät heidän
tapaansa toimia havaittujen riskien pohjalta. Esimerkiksi pienten lasten vanhemmat
kertoivat, että reagoivat herkästi erilaisiin uutisiin ja tutkivat tuotteet tarkemmin kuin
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ennen lasten syntymää.187 Tällainen tarkkuus liittyy elämäntilanteeseen ja on siten
ainakin osittain väliaikainen; nämä kuluttajat mitä ilmeisimmin palaavat vanhoihin
kulutustottumuksiinsa, kun lapset kasvavat ja lasten elämään alkaa tulla sellaisia riskejä,
jotka eivät ole vanhempien kontrolloitavissa (esimerkiksi lastentarhan tai koulun
ruoka). Osa tarkkuudesta säilyy, mutta elämäntilanteen muuttuessa palataan usein
takaisin entisiin tottumuksiin. Seuraavassa on kompakti ja poikkeuksellisen rikas
vastaus, joka kertoo, miten mutkikkaalle harkinnalle kuluttajien reaktiot perustuvat:

Kaarina: Mull on aika silleen tavallaan suhteutettu, että missä on mä
tiedän sellainen konkreettinen riski sairastua ja tulla joku, että en mä
hirveesti sellaisia pitkän ajan syöpiä ym. mieti kauhean pitkään. Ainoa
mikä niin just nää listeriahommat on nää, että raskausaikana mä tiedän,
että se on niin vaarallinen, että jos se tulee. Että heti kun oli raskaus ja
imetys ohi niin mä menin heti ostamaan sitä kylmäsavulohta, kun se on
niin hyvää. Mutta nää on sillai semmoisia pienen aikavälin juttuja, että
sitten itte mä en niin hirveesti riskejä mieti, mä tykkään hyvästä ruoasta.
Sitten sen jälkeen kun mä tiedä että mä en oo vastuussa kenestäkään
muusta ku ittestäni. Mutta sitten tietysti se pikkulapsi, tai niinkuin omien
lasten kohdalla sitten miettii tietysti, että mä mietin jaaha, jos nyt sairastuu
salmonellaan niin se on tolle lapselle aika iso riski. Että mulle se ei nyt oo
niin hirvittävän iso riski normaalitilanteessa. Että kyllä mä niinkuin
aikalailla suhteutan ne siihen vaaraan.188

Vastaajamme kertoo tehneensä monenlaisia tarkistuksia tuotteille. Mukana on ainakin
neljänlaisia elementtejä, jotka voidaan tiivistää seuraavasti:

1) Hän lajittelee riskit lajeihin niiden vakavuuden mukaan. Konkreettiset riskit huoles-
tuttavat, pidemmän aikavälin riskit eivät niinkään;

2) Nämä konkreettiset riskit huomioidaan tarkasti tietyssä herkässä elämäntilanteessa,
eli raskausaikana, jolloin syytä olla erityisen varovainen sikiön hyvinvointia ajatel-
len;

3) Vastaajamme erottelee itseensä kohdistuvat riskit lapsiin kohdistuvista riskeistä,
joita pitää vakavampina kuin itseensä kohdistuvia riskejä;

4) Hän kertoo reagoineensa riskeihin vain hetkellisesti, eli (tässä) raskaus- ja imetys-
kauden yli.

Kuluttajien riskiharkinnassa on siis monenlaisia kerroksia. Kuluttajat hyväksyvät joi-
takin riskejä, joitakin taas välttävät, jos heillä on lisäksi erityisiä perusteita varoa jotain
tuotetta ja mahdollisuus tehdä se. Tällöinkin reaktio näyttää yleensä jäävän väli-
aikaiseksi.

Luottamuksen palautuminen liittyy osittain myös rakenteellisiin seikkoihin. Näistä
tärkeimpinä voidaan mainita rehellinen tiedotus, jossa kerrotaan ongelmista ilman, että
niitä peitellään tai vähätellään; epärehelliseksi koettu tiedottaminen nostaa epäilyn, että
tuottajat, teollisuus ja kauppa ovat epäluotettavia ja että näiden asiantuntijat kertovat
vain yhden puolen asioista.1*14 Toinen tärkeä seikka on tieto viranomaisten reaktioista1"*'
ja kaupan toimista. Esimerkiksi yksi kuluttaja oli väitellyt listeria-bakteeria sisältäviä
homejuustoja siihen saakka, että kauppaan oli ilmestynyt juustoja, jotka oli pakkaus-
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merkintöjen perusteella tuotettu kohun jälkeen - eli jotka olivat turvallisia.191 Mahdolli-
suus valittaa ja vaikuttaa sitä kautta vähentää myös koetun riskin tuntua.192 Jotkut
luottavat viranomaisiin, joiden oletetaan hoitavan ongelman nopeasti pois: yhden
vastaajan sanoin "ehkä ei oo syytä niinku loppuajakseen laittaakaan boikottiin mitään
semmosta tuotetta".193 Edelleen, jotkut luottavat kauppiaaseen - eli että viallinen,
vanhentunut tai muuten vaarallinen tavara poistuu asianmukaisesti hyllystä.194

Jotkut kuluttajat poistuvat kuitenkin riskialttiina pidetyn tuotteen markkinoilta lopulli-
sesti. Haastattelujemme perusteella emme pysty kertomaan, monetko tekevät näin.
Kirjallisuuskatsauksen luvussa 6 viitatut tilastot esimerkiksi suomalaisten reaktiosta
hullun lehmän tautiin tai ehec-bakteeriin kertovat, että näin reagoivia kuluttajia ei ole
erityisen paljoa. Luottamuksen järkkyessä tuotteita vaiteliaan joitakin viikkoja tai
kuukausia, minkä jälkeen palataan entiseen rutiiniin. Joissakin tapauksissa välttely on
jäänyt pysyväksi. Erityisenä esimerkkinä mainittiin sianmaksa, jonka syömisen moni oli
lopettanut vuosikymmen sitten, kun ilmeni, että siinä oli väärin vitaminoidun rehun
vuoksi liikaa elimistöön keräytyvää A-vitamiinia. Perustelu ei liittynyt niinkään A-
vitamiiniin, vaan siihen, että maksaanhan kertyvät kaikki muutkin kuonat. Tällaisen
tiedon avulla maksaan liittyvä uhka järkeiltiin pysyväksi. Maksan alttius skandaaleille
perustui olennaisesti sen kyseiseen ominaisuuteen.

Toinen tekijä, joka selittää osaltaan reaktion jäämistä pysyväksi liittyy tuotteen korvat-
tavuuteen. Joitakin tuotteita on hankala korvata, joten niiden riskit pitää hyväksyä, jos
haluaa käyttää kyseistä tuotetta. Reaktio kohdistuu helpommin tuotteisiin, joille on
helppo löytää korvaavia vaihtoehtoja.

6.4 Julkisuuden valtavirta ja katastrofaalisen mittakaavan
onnettomuudet

Onko onnettomuuksilla muita seurauksia? Ilmeisesti ainakin jotkut kuluttajat lisäävät
tarkkuuttaan vähintäänkin joksikin aikaa saastumis- ja onnettomuusuutisoinnin jäl-
keen.195 Joskus tällainen tarkkailuvaihde voi jäädä tavallaan päälle, eräänlaiseksi
yleistetyksi asennoitumiseksi.196 Yksi ryhmä päätyi käyttämään termiä "alitajunta" tässä
yhteydessä - tosin kertomatta, mitä tarkoitti. Ilmeisesti termi viittaa tavaksi tulevaan
tarkkuuden lisääntymiseen.197

Kun vastauksia tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, kuva muuttuu. Elintarvikkeiden
osalta meille ei mainittu mitään ikuista välttämisen syytä (kotimaassa sellaisia ei ole
ollut sitten 1960-luvun margariinikohun). Pari vastaajaa arveli, että Englantiin men-
nessä siellä ei syötäisi naudanlihaa hullun lehmän taudin takia,198 ja meille kerrottiin,
että jopa Tshernobylin onnettomuuden jälkeen useat haastatellut kuluttajat olivat
käyneet sienestämässä, syöneet sisävesien petokaloja ja poimineet marjoja, vaikka
olivat olleet Suomen voimakkaimman laskeuman alueella. Kotimaisten skandaalien
puuttumisen vuoksi joudumme esittämään parhaana arvauksena, että kirjallisuus-
katsauksessa saatu tulos, jonka mukaan katastrofit voivat saada jonkin alueen elin-
tarvikkeiden kysynnän laskemaan ainakin joksikin aikaa pätisi myös Suomeen.

Aineistomme perusteella on ilmeisiä, että kuluttajat reagoivat herkemmin matkoihin
liittyviin riskeihin kuin esimerkiksi elintarvikkeiden riskeihin silloin, kun matkan riski



28

mielletään suureksi. Matkojen yhteydessä luvussa 5.3 todettiin jo, että jotkut viime-
aikaiset ympäristökatastrofit, terrori-iskut ja niihin rinnastettavat suuret riskit olivat
saaneet jotkut perumaan matkojaan tai jättämään nämä alueet pois mahdollisten matka-
kohteiden listalta matkavaihtoehtoja tutkittaessa.
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7 ERILAISTEN RYHMIEN SUHTAUTUMINEN YDINTEKNOLOGIAAN

Edellisen keskustelun perusteella on ilmeistä, että lähes kaikki kuluttajat reagoivat
joihinkin riskeihin toisinaan. Laajempi kuluttajien reaktio edellyttää kuitenkin suurta
onnettomuutta, joka uutisoidaan laajasti. Normaalioloissa yksittäiset kuluttajat eivät
useiden syiden vuoksi reagoi riskeihin kovinkaan voimakkaasti. Aineistomme perus-
teella on ilmeistä, että edeltävä kuvaus ei päde kaikkiin kuluttajiin, sillä joillakin
kuluttajaryhmillä on normaalioloissakin riittävät perusteet tuotteiden riskien tutkimi-
seen. Käsittelemme seuraavassa tarkemmin näitä ryhmiä ja niihin kuuluvien ihmisten
ajattelutapaa.

7.1 Ydinvoimaan liitetyt riskikäsitykset

Aluksi tutkimme tarkemmin nimenomaan ydinvoimaa ja ydinjätteiden loppusijoitusta
koskevia riskikäsityksiä. Jotkut määrittelevät ydinteknologian aivan oman mittakaavan
riskikseen ja muodostavat ydinvoiman vain yhdeksi teknologiaksi muiden joukossa
määrittelevistä kuluttajista poikkeavan ryhmän.

Radikaalina riskinä ydinvoimaa piti viisi tai kuusi haastateltua, eli hieman yli kymme-
nen prosenttia haastatelluista. Tulos on samansuuntainen kyselytutkimusten kanssa (ks.
Kiljunen 1998).

7.1.1 Ydinvoimaan liitettyjen riskikäsitysten kaksinainen luonne

Ydinvoimaan liittyviä riskikäsityksiä voi luonnehtia kahtalaisiksi. Jotkut haastattele-
mamme kuluttajat katsovat, että ydinvoima on vain yksi teknologia muiden joukossa, ja
että sitä pitää arvioida suhteessa muihin teknologioihin. Jotkut kuluttajat taas rakentavat
ydinvoimaa koskevan riskikäsityksensä selvemmin joidenkin ydinvoiman erikoispiirtei-
den varaan. Näistä erikoispiirteistä on mainittava ennen muuta ydinvoiman katastrofi-
potentiaali. Tämä ero on tärkeä, sillä se ennustaa lähes kaikkia joidenkin ihmisten
ydinvoimaan Uittamia ajattelumalleja, ennakkokäsityksiä ja pelkoja.

Joillekin vastaajille ydinvoima on laadullisesti erilainen teknologia kuin esimerkiksi
metallisulaton teknologia, mikä ilmenee hyvin seuraavasta vastauksesta:

Kaisa: Tota, must niissä on kumminkin semmonen pitkän ajan varaus ja
kumminkin olemassa semmonen niinku radikaalimpi riski kuin jossain
vaikka maakaasulaitoksessa, niin tota kyl niin tavallaan se ajatus siitä, että
se niinku sijaitsis just omalla ovella, niin kyllä se ainakin mua harmittais
aikalailla.199

Tällä tavalla ydinvoimaan suhtautuvat kuluttajat korostavat ydinvoiman erilaisia
riskaabeleita piirteitä, ja ilmoittivat haastatteluissamme useinkin suhtautuvansa ydin-
voimaan melko tunteellisesti.200 "Tunteellisuus" tarkoittaa tässä yhteydessä tietynlaista
irrationaalisuutta, joka on helppo liittää ydinvoimaan, johon liittyy suuria terveydellisiä
riskejä, ristiin meneviä asiantuntijamielipiteitä, ja johon liittyviä tieteellis-teknisiä kysy-
myksiä maallikot eivät mitenkään pysty ymmärtämään. Ydinvoimassa on kysymyk-
sessä suuri, käsittämätön teknologia, jota ei voi havaita aistein,3" jonka mahdolliset
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terveydelliset vaikutukset ilmenevät pitkän ajan päästä.202 Lisäksi nämä kuluttajat
perustavat kielteisen käsityksensä ajatukseen, että ydinvoimasta tiedetään kuitenkin niin
vähän, että sen kaikkia riskejä eivät asiantuntijatkaan osaa ennakoida.203 Nämä perusteet
ovat täysin samoja kuin ne perusteet, jotka Slovicin (1987) mukaan leimaavat
teknologian pelätyksi. Tshernobylin esimerkki voi myös toimia pelkojen perusteena.204

Lisäksi jotkut kuluttajat arvelevat, että kaikkea ydinvoimaa koskevaa tietoa ei kerrota
julkisuuteen ja suurelle yleisölle, ja että energiateollisuus on riittävän mahtava
pystyäkseen pimittämään kielteistä tietoa, mikä ajatus tosin kiistettiin heti, kun se oli
esitetty keskustelussa.205

Mitkä tekijät ennustavat tätä radikaalia ydinvoimariskikäsitystä? Kvalitatiivinen
aineistomme ei tietenkään tarjoa tähän kysymykseen ratkaisun mahdollisuuksia, mutta
siitä voi poimia joitain viitteitä mahdollista myöhempää kvantitatiivista tutkimusta
silmällä pitäen. Keskeinen radikaalia ydinvoimakäsitystä ennustava taustatekijä liittyi
selvästi aktiivisuuteen kuluttaja-asioissa ja/tai jonkinlaiseen enemmän tai vähemmän
julkiseen vihreään identiteettiin.206 Kyseessä on eräänlainen ideologinen kokonaisuus,
johon kuuluu ilmeisesti tietoinen systemaattinen kriittisyys teknologista ja teollista
yhteiskuntaa kohtaan. Tätä käsitystä on kuitenkin varottava yleistämästä. Aineistomme
osoittaa, että aktiivisuus kuluttaja- tai ympäristöasioissa ei välttämättä selitä ydin-
voiman näkemistä riskiksi. Koettua riskiä selittää pikemminkin tapa, jolla yksittäinen
kuluttaja määrittelee ydinteknologian. Mikäli kuluttaja pitää ydinteknologiaa riskinä,
mikään sukupuolen tai iän kaltainen perinteinen taustamuuttuja ei enää selitä hänen
ajattelutapaansa, kuten myös riskihavaintotutkimuksen tulokset kertovat (Slovic 1987;
Slovicym. 1991).

Muut vastaajat pitivät ydinvoimaa vain yhtenä teknologiana muiden joukossa. Kun
ydinvoimaan suhtauduttiin vain yhtenä modernina teknologiana, meille haastattelussa
esitetyt päätelmät olivat tyystin toisenlaisia kuin ydinvoimaa radikaalina riskinä
pitävien ihmisten käsityksissä. Koska ydinvoima on hyvin hoidettuna suhteellisen
puhdasta teknologiaa, on sillä itse asiassa etuja muihin teknologioihin verrattuna.
Muutamaa lukuun ottamatta vastaajat pitivät suurimpana riskiteknologiana perus-
metalliteollisuutta, jonka haitat havaitsee paljas silmäkin ja johon sisältyy tyystin
toisentyyppinen riski kuin ydinvoimaan.207 Muutama vastaaja piti metalliteollisuuden
ohella keskeisenä riskiteknologiana puunjalostusteollisuutta, ja aivan erityisesti sen
käyttämiä kyllästysaineita.21* Erityisesti nuoremmat vastaajat pitivät erityisen vaaralli-
sena uutena teknologiana geeniteknologiaa, johon useat vastaajat liittivät enemmän
pelkoja kuin ydinvoimaan.3" Myös maataloutta pidettiin suurempana ympäristöriskinä
kuin ydinvoimaa, sillä se saattaa pilata lähialueen vesistöt ja näin laskea esimerkiksi
rantojen arvoa.210 Ongelmajätelaitos mainittiin keskusteluissa kerran,2" mutta senkin
koettua riskiä alentaa esimerkiksi Vantaalla asuvan vastaajan mielessä tieto siitä, että
Vantaan läpi kulkee joka päivä suuria määriä erilaisia vaarallisia kemikaaleja niin rauta-
kuin maanteitse.212

Tällaiset tavat suhteuttaa ydinvoiman riski muiden teknologioiden riskiin merkitsevät,
että näin ydinvoimaan suhtautuvien vastaajien näkemys ydinteknologiasta ei liiemmälti
korosta tämän teknologian sisältämiä riskejä. Slovicin (1987) tutkimuksen riskiarvio-
kuvion (Kuva 1) perustalta tarkasteltuna tämä suhtautuminen ydinvoimaan vie kulutta-
jat jopa hieman yllättäviin johtopäätöksiin. Muutama haastateltu esitti esimerkiksi jopa.
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että asuisi mieluummin ydin- kuin hiilivoimalan ääressä.213 Yleisimmin tämän ajatus-
kulun ilmaisi yksi haastattelemamme henkilö seuraavasti:

Markku: Mä ainakin nyt ehkä mielessäni lasken, tai mä otan mieluimmin
totaaliriskin, esim. ydinvoimalan vieressä, joka on hyvin pieni, kun se, että
mä otan varman riskin metallisulaton vieressä, joka on niin tota, ett se
niinkuin se, että joka tapauksessa sieltä esim. jos siinä on, todennäköisesti
se on paljon suurempi, mutta myöskin seuraukset on niinkuin vähän
lievemmät, mutta sairastuu kuitenkin. Mä mieluimmin otan se, missä on
niinkuin hyvin pieni todennäköisyys, mutta sitten suuri tuho.214

Tämä vastaaja piti ydinvoimalan vieressä asumisessa suurimpana riskinä muuntajien
magneettikenttiä, ei itse ydinvoimaa. Alalla joskus työskennelleenä hän tiesi kertoa
perusteeksi, että magneettikenttiin liittyy erilaisia sairausriskejä, jotka on syytä ottaa
vakavasti.

Ydinvoimaan liittyviä riskejä laskee näiden kuluttajien mielessä myös se, että he
suhteuttavat ydinvoiman riskit muihin riskeihin kuin vain teknologisiin riskeihin.
Ydinteknisistä riskeistä lisäksi suurin osa on suomalaisen kontrollin ulottumattomissa
Venäjällä,215 ja ainakin muutaman kerran haastatteluissamme pohdittiin tausta-
säteilyä.216 Maailman mitä erilaisimpien riskien joukossa ydinvoimaan liittyvät riskit
ovat useimmille haastatelluillemme lopulta vain pieni lisä.

Ydinvoimaan myös luotettiin. Osaltaan kuluttajien luottamus ydinvoimaa kohtaan
perustui ajatukselle nykyteknologian turvallisuudesta "kehittyneissä yhteiskunnissa",217

ja erityisesti Suomessa.218 Vastaajamme arvelivat edelleen, että ydinteknologia on
ainakin Suomessa jo nykyisin niin valvottua ja turvattua teknologiaa, että sen riskit ovat
kuitenkin vähäiset.219 Asuminen Raumalla oli vakuuttanut yhden vastaajan siitä, että
(Olkiluodon) ydinvoimasta ei ole haittaa.220 Haastatteluissa esitettiin jopa moraalisia
argumentteja, jotka puolsivat ydinvoimaa: koska ydinvoima on puhtaampaa kuin
esimerkiksi hiilivoima, meillä on tämän ajatuksen mukaan moraalinen velvollisuus
käyttää ydinvoimaa ja hyväksyä sen tietyt riskit.221 Kohtalonuskoinen argumentti lähtee
ydinvoiman katastrofipotentiaalista. Jos esimerkiksi Loviisan voimalassa tapahtuu
suuronnettomuus, on oikeastaan yksi ja sama, asuuko Loviisassa vai esimerkiksi
Helsingissä.222

Vaikka erilaisten ajatuskulkujen seurauksena moni kuluttaja toteaakin, että ei pelkää
ydinvoimaa niin paljoa, että nostaisi sen pelkojensa joukossa kovin korkealle, he voivat
silti esittää jonkinlaisia varauksia sitä kohtaan. Tärkeimmät näistä varauksista liittyivät
toisaalta isoihin ostoksiin, toisaalta pienten lasten etuun. Yksi peruste oli terveys,221

toinen ajatus, että erityisesti omistusasunnon tulisi säilyttää arvonsa mahdollisimman
pitkään.224 Samoin esitettiin, että esimerkiksi kesämökkiä hankittaessa lähialueen
teollisuus ja maatalous olisi syytä tutkia tarkemmin.225 Pienten lasten vanhemmat
miettivät päiväkodin kaltaisten paikkojen turvallisuutta tarkasti.22*' Yksi iäkkäämpi
vastaaja taas arveli, että ei sinänsä myönteisestä ydinvoima-asenteestaan huolimatta
haluaisi ydinvoimalaan töihin eikä suosittelisi lapsilleen tai lastenlapsilleen työpaikan
hankkimisia ydinvoimalasta.227 Lisäksi pari ydinvoimaa vain yhtenä teknologiana
muiden joukossa pitävää vastustajaa kertoi, että ei muuttaisi ydinvoima- tai loppu-
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sijoituspaikkakunnalle kovin helposti.228 Kuluttajien asenne ydinteknologiapaikka-
kuntiin voi siten olla varauksellinen myös silloin, kun ydinvoiman riskiä ei pidetä
radikaalisti erilaisena kuin muiden teknologioiden riskiä. Kyseessä on tietynlainen
pienimmän pahan ajatuskulku; ydinvoima sisältää riskejä, mutta ei sen suurempia kuin
muutkaan teknologiat. Niinpä sitä vaiteliaan, jos voidaan, mutta ei mitenkään erityisesti.

7.1.2 Loppusijoituksen riskit kuluttajien mielissä

Loppusijoitukseen liittyvät vastaukset jäsentyvät kolmeksi alateemaksi. Ensimmäinen
koskee itse laitosta, toinen kuljetuksia ja kolmas erilaisia erikoistilanteita.

7.1.2.1 Loppusijoituslaitos ja kuluttajien mahdolliset reaktiot

Ensiksi on huomattava, että vastaajat jakaantuvat loppusijoituksen suhteen samalla
tavalla kahtia kuin laajemminkin ydinvoiman suhteen. Osa pelkää loppusijoitusta siinä
missä ydinvoimaakin. Loppusijoitusta saatetaan pelätä jopa enemmän kuin ydinvoima-
loita, mihin emme kuitenkaan saaneet tarkempaa perustetta.229 Suurin osa vastaajista
taas ei ilmoittanut pelkäävänsä loppusijoituslaitosta. Näiden kuluttajien mukaan laitos ei
vaikuttaisi heidän päätöksiinsä. Suurin osa loppusijoituspaikkakunnan tuotteista olisi
tämän näkemyksen nojalla turvassa kuluttajien reaktiolta. Tärkein syy tähän reaktioon
oli jälleen luottamus teknologiaan ja asiaan liittyvän tieteellis-teknisen työn tasoon,
asiat kun on tutkittu "niin moneen kertaan ja... kalliisti... et se on periaatteessa
ratkastu".2"10 Niinpä loppusijoituslaitoksen ei uskota aiheuttavan hankaluuksia, jotka
saisivat kuluttajan harkitsemaan paikkakunnan tuotteiden ostamista.

Tämä kanta toistui useimmissa haastatteluissa, joissa siihen tehtiin kuitenkin yleensä
yksi varaus. Asuntoja tai kesämökkitontteja ei silti ehkä ostettaisi loppusijoituslaitoksen
läheltä, ainakaan ilman erityisiä perusteita (kuten sukulaissuhteita). Seuraava esimerkki
osoittaa tämän ajattelutavan konkreettisesti:

PT: ...sitte on Kuhmo ja Äänekoski ja aatteleks te, että ne ois semmosia
paikkakuntia, että et tai jos jollekulle niissä loppusijotuslaitos, niin
vaikuttas teijän osto, ostamiseen niitten tuotteiden suhteen, jota Kuhmossa
ja Äänekoskella, Eurajoella ja Loviisassa valmistetaan?

Jorma: Ei

Sana: En mä ei mun

Anssi: Ainut on ehkä olis, ei viittis ostaa kesämökkitonttia Kuhmosta,
(naurua) jos muuallakin on valinnassa.

Anna: Se on ihan järkevää.1M

Entä miksi ja missä olosuhteissa asunnon tai kesämökin ostamista vältettäisiin?
Etäisyys laitoksesta vaikuttaa erityisen tärkeältä seikalta. Vaikka itse laitosta ei
pelattaisi, kuluttajat näyttävät eräänlaisena varotoimena varovan laitoksen välitöntä
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lähialuetta. Erityisesti sijainti loppusijoituslaitokseen rajautuvalla kallioalueella tai
pohjavesialueella saisi kuluttajat varuilleen:

Markku: Loppusijoituslaitos, kallion päälle en lähtis rakentamaan. Jos se
olis paikkakunnalla niin se tota ei se niinkuin, jos se oli fyysisesti hyvin
hyvin lähellä, ett tota olis käytännössä samassa kalliossa, niin se olis ehkä
semmonen just rajatapaus.

Susanna: Lapsille perinnöksi. Maata hankkii siitä, (naurua)232

Vaikka itse laitosta ei pelattaisi, joihinkin tuotteisiin kohdistetaan siis silti varauksia.
Nämä tuotteet ovat toisaalta suuria, osin sijoitusluonteisia tuotteita, joihin investoidaan
myös tulevan sukupolven etua ajatellen. Toisaalta kyseessä ovat tuotteet, joihin liitetään
lisäksi joko pitkäaikainen toistuva oleskelu paikkakunnalla loppusijoituslaitoksen
läheisyydessä tai pysyvä asuminen laitoksen lähitienoilla.

Jos tällaisten tuotteiden markkinat kärsivät, väistyvät nämä haitat joskus, kunhan
loppusijoitettu polttoaine menettää vaarallisuuttaan riittävästi. Yksi vastaaja kertoi jopa,
että voisi "rakentaa talon" loppusijoituslaitoksen päälle "jos se [polttoaine] olis tuhat
vuotta aikaisemmin laitettu... sinne".233 Nykyiselle sukupolvelle -ja useimmille ajatelta-
vissa oleville tuleville polville - tämä kysymys on lähinnä hypoteettinen. Kuluttajien
käsitys siitä, kauanko polttoaine on vaarallista vaihtelee edellisen vastaajan tuhannesta
vuodesta yhden vastaajan arvioon, joka ulottui satoihin tuhansiin vuosiin.234 Riski mää-
ritellään siis tavallisen ihmiselämän näkökulmasta käytännöllisesti katsoen ikuiseksi.

7.1.2.2 Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetukseen liittyvät riskikäsitykset

Loppusijoitukseen liittyvissä keskusteluissa polttoaineen kuljetukseen ei juuri otettu
kantaa. Seuraavan keskustelun yhteydessä on muistettava, että keskustelut käytiin
hieman ennen kuin paljastui, että Ranskan ja Saksan ydinjätekuljetuksissa käytetyt
erikoissuunnitellut astiat olivat vuotaneet lievästi vuosien ajan. Keskustelujen
perusteella on ilmeistä, että harva haastateltu oli miettinyt kuljetusta mitenkään
aiemmin. Seuraavassa on esitetty ne kommentit, jotka saimme niiltä vastaajilta, jotka
olivat pohtineet polttoaineen kuljetusta jo ennen kysymystämme ja sitä seurannutta
keskustelua.

Kysyimme kuljetusasiaa erikseen, koska arvelimme, että kuluttajat eivät välttämättä
nostaisi asiaa esille ilman erityistä kysymystä. Seuraavassa katkelmassa on kaksi
vastausta, jotka saimme korkea-aktiivisen ydinpolttoaineen kuljetusta koskevaan
kysymykseemme:

Jari: No, sitähän mun mielestä jää niinku niin vähän sitä ainetta ja se
pystytään säilöön ihan kunnolla, ettei siinä oo mitään ongelmaa.

Kaisa: Mä en kuitenkaan suhtaudu hirveen luottavaisesti.235

Katkelma on keskustelusta, joka käytiin nuorimpien vastaajiemme kanssa. Vastauksessa
piilee luvussa 7.1.1 käsitelty erottelu: Kaisa suhtautuu ydinvoimaan yleensäkin
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kriittisesti ja pitää siihen liittyviä riskejä "radikaalimpina" kuin muiden teknologioiden
riskejä. Kaisan epäluottamuksen perustana oli käsitys, että inhimillisen erehdyksen
vaara on aina olemassa, vaikka teknologia olisikin hyvää ja kehitetty turvalliseksi.116

Jari taas suhtautuu luottavaisesti teknologiaan yleensäkin, ja pitää ydinteknologiaa vain
yhtenä teknologiana muiden joukossa. Lisäksi hän perusteli kantaansa polttoaine-
kuljetusten vähäisyydellä, mikä pienentää niistä aiheutuvaa riskiä (kansainvälisesti
katsoen tämä tietysti pitää paikkansa, sillä Suomessa on vain neljä reaktoria).

Ilmeisen merkittävä osa käsitysten variaatiosta palautuu jälleen tapaan määritellä
ydinvoiman riskit. Muutama muuten ydinvoimaan ja loppusijoituksen teknologiaan
luottava vastaaja piti kuljetusta kuitenkin omana erillisenä kysymyksenään, mikä teki
heille mahdolliseksi seuraavanlaisen arvion loppusijoituksesta. Seuraavassa katkel-
massa ensimmäinen, toinen ja neljäs puheenvuoro osoittavat, että kuluttajat saattavat
pitää kuljetusta riskinä, vaikka eivät pitäisi itse loppusijoitusta lainkaan riskinä (kolmas
vuoro):

Kalevi: Niin kaitse loppujen lopuksi se, se näkyy todennäköisesti pysty-
tään, jos se sijoitetaan, niin pystytään estämään, mutta oikeestaan se mitä
miettii, niin on se vienti sitten.

Anja: Kuljetus. Se on se riski kun ajattelee, (taustalla, myöntelyä)

Kalevi: Siinä on ne vaarat tiedossa. Ku se on siellä, niin se on ku velipoika
haudassa, että.

Anja: Ja kun mullakin tulee ensimmäisenä, niinku se kuljetus on se, niin
miksei siilon mahdollisimman läheltä. Et se kuljetusmatka on lyhyt.1"

Mitään täsmällisempää arviota kuljetusten vaaroista tai turvallisuudesta emme saaneet
vastaajilta, jotka aivan ilmeisesti eivät tienneet niin paljoa asiasta, että olisivat voineet
keskustella siitä.

Ydinvoimaa tavallisena teknologiana pitävien vastaajien joukosta saimme useita perus-
teluja, joiden vuoksi näin ydinvoimaan suhtautuvat vastaajat eivät liittäneet käytetyn
ydinpolttoaineen kuljetukseen suuria riskejä. Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetus
rinnastettiin yleensä erilaisten kemikaalien ja ongelmajätteiden kuljetukseen, ja niihin
liittyviä riskejä pidettiin yleensä suurempina kuin ydinjätteen kuljettamiseen liittyviä
riskejä. Kuten jo aiemmin mainittiin, tämän kannan taustalla on näkemys, että etenkin
suurten kaupunkien, rautateiden ja keskeisten valtateiden varrella kulkee alituiseen
suuria määriä erilaisia kemikaaleja. Niinpä kemikaalionnettomuuden riski on todellinen,
jokapäiväinen, mitä ydinpolttoaineen kuljetuksen riski ei ole, vaikka itse aineeseen
saattaisi liittyä suuriakin riskejä.1*8 Käytettyä ydinpolttoainetta kuljetetaan kuitenkin
suhteellisen harvoin."39 Yksi vastaaja arveli, että ydinjätteen kuljetus ei ole suuri riski
juuri siksi, että sitä pidetään julkisuudessa suurena riskinä -julkisuuden paineen vuoksi
kuljetuksiin kun ei voida suhtautua välinpitämättömästi, vaan ne tehdään huolella, toisin
kuin rutiininomaiset kemikaalikuljetukset.2M Samassa keskustelussa todettiin kuitenkin
toisaalla, että paras paikka loppusijoituslaitokselle olisi Olkiluoto tai Loviisa: perustelu
liittyi ilmeisesti kuljetusetäisyyteen, jota keskustelu tässä kohtaa koski.241 Nämä
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perustelut ovat samoja, joita kuluttajat liittävät tuotteisiin ja teknologiaan yleisem-
minkin.

Lopuksi perusteluna kuljetusten turvallisuudelle esitettiin, että niissä ei ole todistetta-
vasti tai tiettävästi sattunut mitään suuria onnettomuuksia tai laiminlyöntejä.242 On
ilmeistä, että tämä perustelu olisi muuttunut tai vähintäänkin kiistetty, jos keskustelu
olisi käyty muutamaa viikkoa myöhemmin, kun todisteita kuljetusten huonosta
hoitamisesta vyöryi Keski-Euroopasta myös Suomen joukkoviestimiin.

7.1.3 Ydinvoimaan liittyviin erikoistilanteisiin kohdistuvat riskikäsitykset

Loppusijoitukseen liitettiin lopulta joukko kysymyksiä, jotka koskivat erilaisia erikois-
tilanteita. Keskusteluissa tehtiin yleensäkin ero tavanomaisten tilanteiden ja erikois-
tilanteiden välillä. Vaikka loppusijoitus olisikin turvallista normaalitilanteessa, voi
loppusijoitusteknologian turvallisuus kärsiä joissain erikoisolosuhteissa, jollaisiksi
mainittiin sellaiset "ekstra-ordinääriset tapahtumat" kuin "maanjäristys, ...atomisota, tai
jääkausi".243 Tällaisissa tilanteissa loppusijoitus ei välttämättä olisi enää turvallista, kun
taas "normaalioloissa... [en] pidä [loppusijoitusta] minään, minään riskinä ollenkaan".244

Muina erikoisriskeinä pidettiin sabotöörejä ja terroristeja sekä erilaisia mielipuolia,
jotka päättävät terrorisoida kanssaihmisiään. Tällaisia ei Suomesta kuitenkaan ainakaan
toistaiseksi ole tavattu, lisättiin.245 Lisäksi erikoisriskien luokkaan sijoitettiin
onnettomuudet ja/tai inhimilliset erehdykset, jotka johtavat katastrofeihin.246

Miten todellisina näitä riskejä pidettiin? Yleisesti ottaen tällaisten tilanteiden toden-
näköisyyttä Suomessa pidettiin vähäisenä, koska arveltiin, että näitä varten on osattu
varautua.247 Lisäksi parissa keskustelussa tuotiin esiin fatalistinen perustelu, joka kulkee
seuraavasti: jos joskus ajaudutaan sellaiseen katastrofiin, joka pystyy kaivamaan
käytetyn ydinpolttoaineen maan pinnalle, on suomalaisilla yleensäkin perin vähän syytä
huolestua tästä seikasta. Varsinaiset huolenaiheet ovat silloin aivan toista kerta-
luokkaa.248 Onnettomuuksien tai suuren mittakaavan katastrofien riski ei tällä logiikalla
olisi peruste paikkakuntien välttämiselle. Välttämisen perusteet ovat arkisempia ja
liittyvät esimerkiksi epäilyyn tonttimaan tai asunnon arvon laskusta tai mahdollisen
säteilyn vaikutuksesta terveyteen.

7.2 Aineiston muut erikoisryhmät

Riskiasenteissa oli myös muita systemaattisen variaation lähteitä. Joillakin kuluttajilla
on syitä tutkia tuotteita tarkemmin jopa ilman onnettomuus- ja katastrofitilanteen
antamaan yllykettä. Näihin ryhmiin kuuluvat ihmiset eivät välttämättä määrittele
ydinvoimaa riskitekijäksi, mutta tarkkojen tuotteiden tutkimiskäytäntöjensä vuoksi he
ovat tietoisia useampien tuotteiden alkuperäpaikkakunnasta kuin ne kuluttajat, jotka
eivät kuulu näihin ryhmiin. Nämä ryhmät voivat reagoida herkemmin kuin muut
kuluttajat esimerkiksi erilaisissa pienissä onnettomuustilanteissa. He eivät kuitenkaan
välttämättä määrittele ydinvoimaa vaaralliseksi teknologiaksi ja pyri välttämään tuot-
teita ydinteknologiatietonsa vuoksi.



36

7.2.1 Elämäntilanteesta johtuvat tarkat tuotteiden tutkimistavat

Haastatteluistamme nousi esille muutama vastaajien elämäntilanteeseen liittyvä tekijä,
jotka osaltaan selittävät joidenkin kuluttajien tarkkuutta tuotteiden ja myös niihin
sisältyvien mahdollisten riskien suhteen. Näistä tekijöistä tärkeimmät olivat

• vanhemmuus ja pienet lapset;
• työuran vaihe;
• varallisuuden aste, joka määrää kulutuksen ja etenkin suurten hankintojen luonnetta.

Kun esimerkiksi pyysimme nuorten lasten vanhempia pohtimaan, miten heidän
riskikäyttäytymisensä muuttui lasten myötä, kaikki olivat sitä mieltä, että olivat tulleet
paljon huolellisemmiksi kuin ennen. Suurin shokki oli esikoinen, jonka syntymä paljasti
maailmasta lukuisia sellaisia ulottuvuuksia, joita siellä ei ennen ollut (lastenruoat, lelut,
erilaiset vauvantekstiilit, ym.). Esikoinen paljasti myös, että tuotteissa saattaa piillä
lukuisia sellaisia riskejä, joita nuori aikuinen ei muuten pohdi, tai jotka hän kestää.
Niinpä nuoret vanhemmat voivat itse ottaa sellaisia ruokiin ja matkoihin liittyviä
riskejä, joista pidättäytyvät lasten vuoksi. Nuorilla vanhemmilla taas olivat kulutuksen
osalta mielessä ennen muuta asunnon hankintaan ja työhön liittyvät kysymykset, jotka
sanelevat elämän keskeisiä päätöksiä erityisen voimakkaasti juuri tässä iässä. Asunnon
hankintaan liittyy esimerkiksi pohdinta asunnon sijoitusluonteesta, joka on vieras vielä
useimmille 25-vuotiaille vastaajille ainakin pääkaupunkiseudun hintatasolla ajateltuna.

Kulutuksen luonnetta säätelee myös varallisuus ja käytettävissä olevien tulojen määrä,
joka liittyi aineistossamme selkeästi haastateltujen ikään: nuoret vastaajat, joiden
varallisuus ja tulotaso on ainakin toistaiseksi pieni, eivät nähneet riskejä samalla tavalla
kuin asuntonsa jo maksaneet kuluttajat. Iäkkäämmillä vastaajilla on esimerkiksi varaa
maksaa matkoilla sellaisista riskinhallinnan keinoista, joihin nuoremmilla ei ole varaa.
Konkreettisesti tämä näkyi keskustelussa matkailusta. Nuorten vähäinen matkakokemus
keskittyi halpoihin hotelleihin ja rinkka selässä tehtyihin matkoihin. Iäkkäämmät
vastaajat olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta matkustaneet paljon useissa
eksoottisissa kohteissa, joiden hintataso ylittää nuorempien vastaajiemme kukkaron.
Iäkkäämmillä vastaajilla oli lopuksi iän muassaan tuomaa perspektiiviä asioihin.
Esimerkiksi ajatus teknologian parantumisesta nousi selvimmin esille juuri heidän
haastatteluissaan; nuoremmilta vastaajilta tällaista argumenttia emme kuulleet. Eri
ikäisten ihmisten riskikäsitykset olivat siten perin erilaisia; nämä erot liittyvät
keskeisesti heidän elämäntilanteeseensa.

7.2.2 Tuotetiedot normaalisti tarkasti tutkivat ryhmät

Yksi kulutuksen kannalta kiintoisa ja tärkeä ryhmä muodostuu allergikoista, jotka
katsovat hyvin tarkasti, mitä ostavat.249 Vaikeat allergiat rajoittavat elämää usealla
tavalla. Lisäksi allergikoille tyypilliseen tapaan tutkia tuotteiden sisältämät aineet
tarkasti voi upottaa lisäelementtejä suhteellisen helposti. Jos tuotepakkauksiin liitetään
paikkakuntatiedot, ne sattuvat heidän silmiinsä suuremmalla todennäköisyydellä kuin
tavallisten kuluttajien silmiin. Tuottajat, jotka ovat riippuvaisia allergikoille myytävistä
tuotteista voivat menettää markkinoita, jos loppusijoituslaitokseen liitetään runsaasti
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pelkoja. Allergikkojen lisäksi erityisesti kuluttaja-asioita aktiivisesti harrastavat ihmiset
tutkivat tavallista kuluttajaa tarkemmin tuotetietoja ja reagoivat esimerkiksi erilaisiin
tuoteturvallisuutta koskeviin uutisiin useamman tyyppisissä tilanteissa kuin keskiverto-
kuluttaja.250 Emme kuitenkaan pysty arvioimaan tämän ryhmän kokoa. Joka tapauk-
sessa tämä ryhmä on pieni.
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8 YHTEENVETO TULOKSISTA

Raportin tulokset voi tiivistää muutamaan ydinkohtaan. Ensiksi on erotettava toisistaan
ne vastaajat, jotka näkevät ydinvoiman erityisen radikaalina riskinä niistä, joille
kyseessä on yksi teknologia muiden joukossa. Jos joku määrittelee ydinvoiman radikaa-
listi erilaiseksi, oman lajiseksi riskiksi, leimaa tämä näkemys hänen kaikkia mielipitei-
tään. Tällaisia vastaajia aineistossamme oli muutama, prosentuaalisesti kymmenisen
prosenttia. Nämä vastaajat reagoisivat ilmeisen voimakkaasti loppusijoituslaitos-
paikkaan, jos vain voisivat liittää ostamansa tuotteet laitospaikkakuntaan. Muut vastaa-
jat suhtautuvat ydinteknologiaan samoin kuin muihinkin teknologioihin, ja näkevät
siinä sekä hyviä että huonoja puolia. Näille vastaajille ydinvoimala tai loppusijoitus-
laitos ei anna aihetta tavallisten vähittäiskaupasta ostettavien tuotteiden välttämiseen.
Loppusijoituslaitos antaisi heille kuitenkin aiheen miettiä uudelleen tonttien ja kesä-
mökkien kaltaisten sijoitusluonteisia päätöksiään. Harkinnan tulos ei ole varma, mutta
loppusijoituslaitos on yksi tekijä, jonka nämä vastaajat sisällyttäisivät ostamista edeltä-
vään harkintaansa. Näiden tuotteiden mahdollisten tuottajien taloudellista riskiä laitos
voisi siis lisätä.

Toiseksi on huomattava, että mikäli laitos toimisi normaalisti, ainakaan edellisen
tuloksen jälkimmäiseen kategoriaan kuuluvat kuluttajat eivät ilmeisesti reagoisi siihen
saati laitoksen sijoituspaikkakuntaan kuin korkeintaan satunnaisesti. Syitä on kaksi:

1) Paikallisen tuoteinformaation hankkiminen on nykyisin eräitä poikkeustuotteita
lukuunottamatta niin hankalaa ja aikaa kuluttavaa toimintaa, että perin harvalla
kuluttajalla on siihen mielenkiintoa;

2) Kuluttajien tyypillisten riskikäsitysten useat piirteet pienentävät koettua riskiä
tehokkaasti. Jonkin yksittäisen riskin tärkeyttä minimoi esimerkiksi se, että kulutta-
jat näkevät riskejä kaikkialla, suhtautuvat niihin fatalistisesti, ja katsovat voivansa
omilla toimillaan minimoida useat näistä riskeistä. Lisäksi kuluttajat hyväksyvät
tietyn riskitason esimerkiksi matkoissa ikäänkuin matkailuun luonnollisesti
kuuluvana välttämättömyytenä.

Seuraava havainto, jonka aineisto sallii, liittyy erikoistilanteisiin. Myös onnettomuus-
tilanteissa kuluttajien luottamus tuotteisiin palautuu useimmiten nopeasti monenlaisten
päättelyketjujen seurauksena. Joihinkin pysyväisluonteisiksi käsitettyihin riskeihin
kuluttajat ovat kuitenkin reagoineet pysyvämmin. Hyvästä esimerkistä käy maksa,
johon liitetään elimistön kuonavaraston leima. Slovicin ym. (1991) johtopäätös, jonka
mukaan kuluttajat saattavat reagoida kielteisesti loppusijoituspaikkakunnan tuotteisiin
täsmentyy täten seuraavasti: se osa kuluttajista, joka pitää ydinvoimaa radikaalisti
erilaisena ja riskialttiimpana teknologiana kuin muut kuluttajat, reagoi ilmeisesti
alueellisiin riskeihin, jos jonkin tuotteen voi jäljittää loppusijoituspaikkakunnalle
helposti ilman suurempaa vaivaa. Vaikka he pystyisivätkin yhdistämään jonkin tuotteen
loppusijoituspaikkakuntaan, eivät he tästä huolimatta välttämättä reagoi paikkakunnan
kannalta kielteisesti, vaan reaktio jää asennetasolle. Muiden kuluttajien toimintaan
loppusijoituslaitos vaikuttaa hyvin valikoivasti ainakin ilman suuria, valtajulkisuuden
täyttäviä onnettomuuksia.
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Haastattelujemme perusteella virolaiset ja venäläiset tuotteet ovat leimautuneet vahvan
kielteisesti. Tämän leimautumisen taustalla on lähinnä muutama laajasti Suomessa
julkisoitu ympäristökatastrofi ja pistesaastuttaja. Voisivatko kuluttajat leimata kotimai-
set tuotteet vastaavalla tavalla, vaikka tämä olisikin käytännöllisesti hankalaa? Käsit-
tääksemme kuluttajien luottamus kotimaisiin tuotteisiin säilyisi hyvinkin erikois-
laatuisissa olosuhteissa, sillä luvussa 5.2.1 käsitellyt tuotteita kohtaan tunnetun
luottamuksen perusteet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät muuttuisi olennaisesti,
vaikka jonkin paikkakunnan tuotteisiin liitettäisiinkin riskejä. Esimerkiksi elintar-
vikkeiden osalta ilmastoon liittyvät kuluttajien luottamusta selittävät oletukset eivät
muutu jonkin yksittäisen riskihavainnon pohjalta. Niinpä mikäli elintarvikkeiden
tuottajat ovat riippuvaisia kotimaisesta tuotannosta, jakelusta ja kuluttajista, tällaisen
leimautumisen riski ei vaikuta suurelta.

Kaikkiaan haastatteluaineistomme sallii sen johtopäätöksen, että kuluttajat eivät joitakin
laitoksen läheisyydessä sijaitsevia sijoitusluonteisia tuotteita (eli asuntoja ja loma-
asuntoja) ja mahdollisia katastrofimittakaavan laajasti julkisoituja poikkeustilanteita
lukuun ottamatta tulle reagoimaan loppusijoituslaitospaikkakunnan tuotteisiin. On
kuitenkin mahdollista, että ydinvoimaan hyvin kielteisesti suhtautuvat ihmiset vältte-
lisivät paikkakuntaa ja sen tuotteita, jos osaisivat yhdistää loppusijoituslaitoksen,
paikkakunnan ja tuotteen, jota ovat hankkimassa. Tulos on olennaisilta osiltaan sama,
jonka Liebow, Branch ja Orians (1993) saivat tutkiessaan itäisessä Washingtonissa
sijaitsevan ongelmajätelaitoksen vaikutuksia alueen kuluttajiin.
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Liite 1. Menetelmät

Raportti perustuu ryhmähaastatteluihin (ks. Morgan 1988), jotka antavat osallistujien
kertoa mielipiteistään ja toimistaan omin sanoin. Lisäksi he voivat tuoda esille erilaisia
tarkennuksia ja täsmennyksiä, joihin heidän mielipiteensä perustuvat. Tällainen avoin
haastattelumuoto antaa keskustelijoiden ohjata keskustelua, mikä välttää lomaketutki-
muksen yhden keskeisen perusongelman: lomaketutkimuksen kysymykset ohjaavat ja
suuntaavat keskustelua. Toisin kuin lomaketutkimuksessa, ryhmäkeskustelun osallis-
tujat voivat itse määritellä teeman tärkeyden ja sen, millaisiin kokonaisuuksiin kysymys
liittyy ja millainen rakenne kysymyksellä on. Ryhmäkeskustelu tuo vastaajien ainut-
kertaiset tiedot, käsitykset ja mielipiteet esille paremmin kuin lomaketutkimus.
Teemahaastatteluihin verrattuna ryhmähaastattelun keskeiset edut ovat, että ryhmä-
haastattelu sallii haastateltujen määrän kasvattamisen (tässä tutkimuksessa N oli 38).
Kun ryhmähaastattelussa osallistujat pystyvät lisäksi itse määrittelemään keskustelun
sisällön, termit ja suunnan, ryhmän ilmapiiristä tulee välittömämpi kuin teemahaastat-
telussa. Ryhmähaastattelussa jonkin yksittäisen lausuman taustan muodostaa lisäksi
edeltänyt keskustelu, joka voidaan jäljittää nauhalta. Menetelmä onkin vähemmän
herkkä tutkijoiden tekemille aineiston keruuta ohjaaville ennakko-oletuksille kuin
kyselylomake tai teemahaastattelu.

Aineiston keruu, käsittelyjä analyysi

Teimme kuusi ryhmähaastattelua. Emme tarvinneet useampia haastatteluja, sillä kes-
keiset havaittuihin riskeihin perustuvaan käyttäytymiseen liittyvät tulokset toistuivat jo
kolmannessa haastattelussa. Muu vaihtelu oli odotettua; esimerkiksi oli odotettavissa,
että nuorten lasten vanhemmat näkevät ja painottavat riskit eri tavalla kuin jo eläkeiän
porteille ehtineet kuluttajat. Ryhmien valinta on selostettu liitteessä 2. Ryhmät valittiin
Kuluttajatutkimuskeskuksen Kuluttajapaneelista (ks. Isoniemi 1994). Paneelissa on tätä
nykyä jäsenenä toista tuhatta kuluttajaa.

Kuluttajapaneelin jäsenet vastaavat ympäristöasenteiltaan ja -tiedoiltaan tavallisia
kuluttajia (ks. Timonen ym. 1998: 18). Kuluttaja-asioissa paneeli on sen sijaan
vinoutunut kuluttaja-aktiiviseen suuntaan, mikä näkyi haastatteluissa esimerkiksi
taipumuksena seurata Kuluttajalehden kaltaisia erikoisjulkaisuja. Paneelin vinouma
hyödytti tässä raportoitavaa tutkimusta, sillä lähes kaikissa keskusteluissa oli mukana
esimerkiksi luomu-tuotteiden vakio-ostajia. Heidän vaikutuksestaan jokaiseen keskus-
teluun tuli luomuteemoja, joihin muut joutuivat ottamaan kantaa, vaikka keskustelun
vetäjät (joko Päivi Timonen tai Ilpo Koskinen) eivät olisi nostaneet tätä teemaa erityi-
sesti esille. Näiden aktiivien läsnäolosta oli etua haastattelujen etenemisen kannalta. He
tekivät ympäristöarvoja korostavat mielipiteensä poikkeuksetta selväksi muille, usein
vieläpä voimakkaan asenteellisesti. Näin muut panelistit pakotettiin ottamaan kantaa
näihin mielipiteisiin. Jos muut olivat silti sitä mieltä, että esimerkiksi teollisuuteen ei
yleensä liity riskejä, sallii tämä varsin vahvan johtopäätöksen tavallisten kuluttajien
näkemyksistä, paljastuihan näiden oma kanta näin paineen alla. Aktiivisten kuluttajien
läsnäolo loi keskusteluun monin kohdin myös vahvasti asenteellisen ilmaston; kun
keskustelu eteni arvolausumilla, joutuivat eri osapuolet argumentoimaan kantojaan
selvemmin, mikä rikasti aineistoa. Ylipäänsä keskustelu oli temaattisesti kattavaa ja
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monipuolista. Keskustelun vetäjien tehtävä oli lähinnä varmistaa, että kaikki teemat
käsiteltiin riittävän huolellisesti.

Keskustelujen teemarunko on esitetty liitteessä 3. Keskustelua johdatellut teemarunko
rakennettiin seuraavien periaatteiden mukaisesti. Keskustelun aluksi käytiin riski-
keskustelu yleisellä tasolla (liite 3, teemat 1-2 sekä 4). Tämä loi perustan myöhemmälle
keskustelulle. Ajatus oli varmistaa, että yksityiskohtaisemmat teknologiaa koskevat
riskihavainnot eivät tulisi myöhemmin esille irrallaan yleisemmästä riskikehyksestä,
vaan vastaajat suhteuttaisivat näkemyksensä tähän yleisempään riskikehykseen.
Menettely ei johdatellut vastaajia tiettyihin mielipiteisiin, sillä esimerkiksi ydinvoimaan
kielteisesti suhtautuvat vastaajat (ks. luku 7.1.1) pysyivät kannassaan koko keskustelun
läpi. Tuoteryhmistä keskityimme erityisesti elintarvikkeisiin ja matkoihin, jotka muo-
dostavat tutkimuspaikkakuntien talouden kannalta keskeiset mahdollisesti reagoivat
elinkeinot. Jätimme sen sijaan esimerkiksi keskustelussa esille nostetut kosmetiikan tai
lelujen riskit tarkoituksella sivummalle. Tämän jälkeen käsiteltiin erilaisia onnetto-
muustilanteita (teema 3), mistä siirryttiin alueellisuuteen (teema 5). Alueellisuudesta
edettiin erilaisiin teknologioihin liitettyihin riskeihin (teema 6), ja lopuksi tarkasteltiin
erityisesti ydinjätteiden loppusijoitusta (teema 7). Keskustelut kestivät noin 70 minuu-
tista yli kahteen ja puoleen tuntiin. Jokaisessa keskustelussa käytiin teemarungon jokai-
nen kohta läpi. Ryhmät johtivat keskustelua paljolti itse ja keskustelun vetäjien tehtävä
oli lähinnä varmistaa, että keskustelun aloitusteemoihin ei kulunut liikaa aikaa, ja että
ydinvoimaan liittyvistä lopputeemoista keskusteltiin riittävän perusteellisesti.

Teemarungon rakenne suunniteltiin niin, että se minimoisi ydinvoimaan liittyvän
voimakkaan asenteellisen ulottuvuuden (vrt. Kuva 1). Tämä onnistui melko hyvin.
Keskustelu pysyi pois päivittelystä jopa silloin, kun käsittelimme ydinvoimaan ja
loppusijoitukseen liittyviä teemoja. Jopa silloin, kun yhdessä keskustelussa ydinvoima-
keskustelu alkoi voimakkaalla kauhistelulla, pystyivät muut keskustelijat suhteuttamaan
omat kantansa aiempaan keskusteluun ja sen teemoihin. Näin he kykenivät irtautumaan
keskustelun vahvasta asenteellisuudesta. Ydinvoimaa kammoksuvat henkilöt pitivät silti
mielipiteensä haastatteluissamme.

Keskustelut nauhoitettiin sekä ääni- että videonauhalle, johon turvauduttiin analyysi-
vaiheessa lähinnä tilanteissa, joissa ääninauhan jokin puheenvuoro jäi epäselväksi.
Nauha litteroitiin tekstiksi Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Litteroidusta aineistosta
muokattiin ASCII-tiedostot, joihin lisättiin rivinumerot. Tutkimuksen aineistona on
käytetty näitä tiedostoja. Tekstin taustalla oleva aineisto on dokumentoitu alaviitteissä,
joihin on merkitty haastattelun tunnistenumeroja rivinumero, joka paikantaa viittauksen
ao. haastattelusta tehtyyn ASCII-tiedostoon.

Tulkinta eteni kolmessa vaiheessa. Etsimme ensin teemat, jotka toistuivat kaikissa
keskusteluissa. Analyysin runko rakentuu näiden teemojen ympärille. Analyysi rakentui
pitkälti näiden tekstisegmenttien lajittelulle, luokittelulle ja hierarkisoinnille. Ana-
lyysejä tehtiin neljä: ensimmäinen käsitteli tuotteita ja toinen matkoja koskevia riski-
käsityksiä, kolmas ydinvoima- ja loppusijoitusmielipiteitä ja neljäs erikoistilanteita
koskevia käsityksiä. Toisessa vaiheessa haimme raporttia silmällä pitäen tekstimassasta
sitaatteja, jotka tiivistivät parhaiten edellisten teemojen sisällön. Haimme samalla
yksittäisiä kommentteja, jotka poikkesivat näistä tuloksista ja mietimme, pakottivatko
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nämä vastaukset muuttamaan tulkintaamme. Lopuksi mietimme kielteisiä tapauksia
erikseen. Viimeinen haastattelu, johon osallistui kuluttaja-asioiden nykyisiä tai entisiä
ammattilaisia, käsiteltiin erikseen. Haastattelu ei antanut aihetta uusiin johtopäätöksiin.

Tulosten yleistyvyys ja luotettavuus

Riskikäsityksiä koskevien käsitysten analyysissa ryhmähaastattelun luotettavuus on
parempi kuin yleensä lomaketutkimuksessa, koska reaktiivisuus ei muodosta saman-
laista ongelmaa kuin yleensä ydinvoimaa koskevassa tutkimuksissa, joka heijastelee
Kuvan 1 käsityksiä. Kun ydinvoimaa koskevia riskihavaintoja tutkitaan suhteessa
yleisempiin riskikäsityksiin, osoittautuu, että monien vastaajien ydinvoimaa koskevan
ajattelutavan taustalla on monimutkainen päättely, jonka vuoksi he pitävät ydinvoimaa
vain yhtenä teknologiana muiden joukossa eivätkä pelkää sitä enempää kuin jotain
muuta teknologiaa (ks. luku 7.1.1). Lomaketutkimuksessa tämä seikka katoaisi
kysymystekniikan alle.

Tulosten yleistyvyys on ryhmähaastattelussa puolestaan selvästi huonompi kuin
lomakkein tehtävässä tutkimuksessa, koska haastateltujen ihmisten määrä on pienempi.
Kuluttajapaneelin rakenteen vuoksi tutkimuksen tulokset eivät yleisty kaikkiin mahdol-
lisiin ryhmiin, vaan valistuneeseen kuluttajamielipiteeseen. Koska keskusteluryhmäm-
me olivat tarkoituksellisesti erilaisia (ks. liite 2), voimme tehdä aineistosta silti joitain
yleistyksiä, mikäli ajoin hyvinkin erilaisten ryhmien keskustelu tuottaa yhtäläiset
vastaukset. Raportin empiirisissä osissa on raportoitu nimenomaan teemat, jotka tois-
tuivat kaikissa ryhmissä.

Kenen mielipidettä vastaukset edustavat? Koska paneeli on vinoutunut kuluttamisesta
kiinnostuneisiin ihmisiin, pystymme tekemään aineistosta joitain sellaisia yleistyksiä,
joihin emme olisi pysyneet tavallisilla kuluttajilla. Jos esimerkiksi nämäkin ihmiset,
kaikkine asenteellisine ja tiedollisine valmiuksineen ilmoittavat, että eivät arjen
kiireiden keskellä juuri ehdi katsomaan, mitä ostavat tai että eivät jaksa huolestua
kaikesta, mistä puhtaasta riskinäkökulmasta katsoen pitäisi huolestua, voimme
suhteellisen turvallisin mielin väittää, että tulos pätee myös vähemmän aktiivisiin kulut-
tajiin. Mukana oli esimerkiksi luomutuotteiden kuluttajia, joutuivat muut ottamaan
kantaa tähän teemaan.

Aineistossamme on kuitenkin viitteitä siitä, että jotkut erityisryhmät jäävät tarkas-
telumme ulkopuolelle. Haastattelemiemme ihmisten joukossa oli esimerkiksi muutama
luomutuotteiden puolestapuhuja, joiden muutkin mielipiteet ympäristöasioista olivat
selkeästi painottuneet vihreään suuntaan. Erityisesti vähäinen luottamus ydinvoimaan
erotti tämän ryhmän muista vastaajista. Tällaisia muista poikkeavia vastaajia oli vain
neljä, mutta heidän läsnäolonsa osoittaa, että ainakin jotkut kuluttajat käyttäytyvät
asennetasolla toisin kuin muut haastattelemamme kuluttajat. Heidän vastauksensa
tuotteissa piilevien riskien alueellisiin aspekteihin olivat kuitenkin samanlaisia kuin
muidenkin kuluttajien; markkinoiden rakenne ja saatavilla olevien tuotteiden variaatio
on haastattelujemme perusteella sama niin heille kuin "tavallisille" kuluttajille.
Kaupungissa elävät ympäristöystävällisesti elävät ihmiset eivät voi kovin helposti
muuttaa kulutustottumuksiaan.
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On silti mahdollista, että tuloksemme eivät päde radikaalisti kulutustottumuksiaan
muuttaneisiin kuluttajiin. Aineistomme avulla emme pysty arvioimaan, millaisia
elämänkäytäntöjä ja riskien minimointimenettelyjä he harrastavat. Tulosten ei siten ole
tarkoituskaan yleistyä radikaalisti elämäntapaansa muuttaneisiin ympänstöaktiiveihin.
Tämä suhteellisen pieni ihmisryhmä vaatisi erillisen tutkimuksen; kulutuksen yleisen
rakenteen tai volyymin kannalta sillä ei kuitenkaan ole olennaista merkitystä. Vastaava
argumentti pätee ihmisiin, joilla on tiedetausta. Tällaisten ryhmien osuus väestöstä on
kuitenkin pieni, joten heidän vähäinen edustuksensa aineistossamme ei heikennä
olennaisesti tulosten yleistyvyyttä keskivertokuluttajaan.
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Liite 2. Ryhmäkeskustelujen ryhmät

Ryhmiä muodostettiin kuusi kappaletta niin, että valitsimme mukaan ihmisiä, joiden
elämäntilanne on kuluttajapaneelin sallimissa puitteissa mahdollisimman erilainen. Eri
elämänvaiheissa olevilla ihmisillä kulutukseen liittyvä tieto on erilaista. Lisäksi eri
elämänvaiheessa olevilla ihmisillä on erilaisia mielenkiinnon kohteita ja erilaiset
kulutusmahdollisuudet. Erottamalla ryhmät toisistaan ja luomalla tutkimusasetelman
niin, että nämä erot olivat selvästi havaittavissa pyrimme suomaan vertailulle mahdolli-
suuksia.

Ryhmät muodostettiin seuraavasti "Tunniste" viittaa liitteeseen 4 raportoituihin loppu-
viitteisiin, joilla dokumentoimme aineiston:

1. ryhmä muodostettiin ihmisistä, joilla oli omakohtaista kokemusta
maataloudesta. Useimmat ryhmän jäsenet olivat asuneet maatilalla
lapsuutensa. Ryhmän erityispiirre oli hyvä elintarvikeketjun tuntemus,
jollaista muilta ryhmiltä ei löytynyt. Tunniste: [#1];
2. ryhmä muodostettiin nuorista kuluttajista, joilla ei ollut vielä lapsia
(tosin yksi osallistuja oli raskaana). Ryhmän keski-ikä oli selvästi alle 30
vuotta. Ryhmä peilasi tulevaisuuden kuluttajia ja nuoria aikuisia, joiden
oletettiin hyväksyvän elämässään korkeahkon riskitason, ovathan he
eläneet koko ikänsä teknologisessa maailmassa. Tunniste: [#2];
3. ryhmä muodostettiin kuluttajista, joilla oli pieniä lapsia. Tämän ryhmän
oletettiin suhtautuvan tuotteiden riskeihin ja ympäristöasioihin huolelli-
semmin kuin muiden ryhmien lasten tuoman vastuun takia. Ryhmän arvel-
tiin myös pystyvän peilaamaan muutosta, jonka lapset toivat elämään.
Tunniste: [#3];
4. ryhmä muodostettiin kuluttajista, joiden lapset olivat jo teini-iässä tai
lähteneet kotoa. Tunniste: [#4];
5. ryhmä muodostettiin kuluttajista, joiden lapset olivat jo aikuisia ja joista
monella oli jo lapsenlapsia. Tunniste: [#5];
6. ryhmä muodostettiin kulutuksen kanssa ammatikseen työskennelleistä
tai työskentelevistä ihmisistä. Ryhmässä oli esimerkiksi kolme kuluttaja-
neuvojaa. Tunniste: [#6].

Neljäs, viides ja kuudes ryhmä muodostuivat ihmisistä, joilla oli pääsääntöisesti sen
verran vähän lapsiin tai asuntoihin liittyviä velvoitteita, että heillä arveltiin olevan myös
kykyä pohtia asuntojen ja loma-asuntojen sijoituskohteenomaista luonnetta. Iäkkääm-
pien keskustelijoiden voitiin myös olettaa pystyvän peilaamaan riskejä suhteessa
suomalaisen kulutuksen pidemmän aikavälin muutokseen, siirtymään agraaritaloudesta
jälkiteolliseen, riskeistä huolestuneeseen aikaan. Tämä pitikin paikkansa: iäkkäämpien
ryhmien keskustelun keskeinen väline oli monissa tilanteissa vertailu nykyisen ja
menneen välillä sekä pohdinta nykyisten nuorten tavoista.

Ryhmille kerrottiin ryhmän muodostamisperuste keskustelun aluksi. Tämä tieto toimi
jaettuna identiteettinä ja muokkasi osaltaan keskustelua. Esimerkiksi paneelissa olleet
luonnontieteellisesti koulutetut vastaajat eivät toimineet pelkästään asiantuntijan
roolissa, vaan ennen muuta ryhmiin osana.
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Ryhmien muodostamisen yhteydessä haastatelluille ilmoitettiin tutkimuksen aihe
yleisellä tasolla. Ensimmäisessä yhteyspuhelussa haastateltavalle kerrottiin, että
tutkimus käsittelee tuotteiden riskejä alueellisesta näkökulmasta ja varmistettiin, että
keskustelija sopi muodostettavaan ryhmään. Toisessa vaiheessa lähetimme vahvistus-
kirjeen osoite- ym. tietoineen. Tässä yhteydessä ilmoitettiin uudelleen, että tutkimme
tuotteiden riskejä ja niihin liittyvää alueellista ulottuvuutta. Yhteydenottokirjeen teksti
oli ao. kohdaltaan lakoninen

Keskustelun teemana ovat riskituotteet ja tuotteisiin liittyvät alueelliset tekijät.

Useimmat vastaajat ymmärsivät tematiikan mainiosti jo puhelimessa. Yhteydenotto
valmisti vastaajat tematiikkaamme, mutta ei paljastanut tarkemmin, mitä tutkimme.
Tämän menettelun tarkoitus oli estää ydinvoimaan liitettyjen hyvin kielteisten
asenteiden nouseminen haastattelun etusijalle. Ydinvoimaa ja loppusijoitusta käsitte-
levät kysymykset käytiin riittävän ajan kanssa läpi keskustelun loppupuolella, kun
keskustelussa oli ensin luotu laaja riskihavaintokonteksti. Näin pyrimme luomaan
tilanteen, jossa haastatellut vertaisivat ydinvoiman riskejä muihin riskeihin oman
arkisen ostokäyttäytymisensä näkökulmasta.

Kysyimme kolmessa haastattelussa, olivatko ryhmien jäsenet aiemmin miettineet
teemamme mukaisia aiheita.25' Näissä ryhmissä oltiin sitä mieltä, että riskejä oli
mietitty arjen osana, ja että tutkimuksemme kohdistui teemaan, joka on todellinen
kuluttajien huolenaihe.
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Liite 3. Haastattelurunko

Oheisessa liitteessä on käyttämämme haastattelurunko. Runkoa ei luettu sellaisenaan
jokaisessa haastattelussa, vaan keskustelun vetäjät (PT ja IK) tyytyivät varmistamaan,
että jokainen teema käsiteltiin riittävän perusteellisesti. Rungon teemat on lihavoitu.
Normaalilla tekstityypillä oleva teksti laadittiin keskustelun vetäjän muistin tueksi.
Laatikoidut kuviot ja teeman 7 kuva kopioitiin erilliselle paperille, joka jaettiin
keskustelujen perustaksi silloin, kun keskustelu oli edennyt kyseiseen teemaan.

Ryhmähaastattelun kysymykset (4. versio 5.5.98/PT)

• keskustelun teemana on siis riskituotteet ja tuotteisiin liittyvät alueelliset tekijät
• keskustelun varattu aikaa noin 2 tuntia
• selostetaan, mikä tekijä yhdistää juuri tätä ryhmää
• keskustelu tallennetaan ääni- ja kuvanauhalle. Keskustelu puretaan tekstiksi, jota
käytetään tutkimusaineistona. Kuvanauhalta tarkennetaan mahdolliset päällekkäi-
syydet tai epäselvyydet. Aineisto on vain tutkijoiden käytettävissä eikä luovuteta
ulkopuolisille. Tutkijoina ovat Ilpo Koskinen, Mari Niva ja Päivi Timonen.
• Riskituotteet, emme ole halunneet etukäteen määritellä, vaan olemme kiinnostu-
neita teidän mielipiteistänne. Jos alueellinen tekijä, esimerkiksi teollisuuslaitos
paikkakunnalla, on oleellinen osa riskiä, niin olemme kiinnostuneita siitä, miten se
vaikuttaa kuluttajien toimintaan.

1. Arkipäiväinen ostokäyttäytyminen

Lähes kaikkiin tuotteisiin liittyy yleensä joitain riskejä. Millaisia asioita tarkistatte
tavallisesti ostaessanne tuotteissa (elintarvikkeissa, matkoissa, muissa tuotteissa)?
(oletus: päivämäärät yms.)
- luotatteko siihen, että tuotteet ovat yleensä turvallisia? Mihin luottamuksenne
tuotteisiin perustuu? Millaiset tekijät selittävät mielestänne tuotteiden luotettavuutta?
(elintarvikealan luotettavuus, viranomaisvalvonta, yms.)
- millaisia riskejä olette valmiit ottamaan ostaessanne elintarvikkeita? Entä palveluja -
ennen muuta matkailupalveluja? Entä muita tuotteita?
- mietittekö yleensä tuotteisiin liittyviä riskejä arjessa?

2. Katsotaan seuraavaksi tarkemmin "riskin" käsitettä. Millaisia riskejä liitätte
elintarvikkeisiin
Onko erilaisten elintarvikkeiden välillä eroja?
a) Elintarvikkeet ryhmiteltynä
tuoretuotteet...
jalosteet...
eksoottiset tuotteet...
geenimuunneltu ruoka
luomuruoka

Mitä teille tuotteen puhtaus tarkoittaa?

3. Riskitilanteet; tuotteiden leimautuminen riskituotteiksi

Toisinaan paljastuu, että tuotteisiin liittyy erilaisia riskejä. Millaisissa tilanteissa olette
miettineet tarkemmin tuotteisiin liittyviä riskejä?

... julkisuus varoittaa... tutut... jne.
- millaisissa tilanteissa olette päättäneet välttää jotain tuotetta? - entä onnettomuus-
tilanteissa?
- miten kauan olette välttäneet tätä tuotetta?
- millaisissa tilanteissa on perusteltua välttää jotain tuotetta?
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4. Millaisia riskejä liitätte matkailupalveluihin?

Millaisia riskejä liität seuraaviin matkoihin? Kuinka merkittäviä nämä riskit ovat?

teatteriretket
sukulointi
kaupunkilomat
työmatkat
erämaalomat
maatilamatkailu
metsästys
urheilutapahtumat
konferenssit
kulttuurifestivaalit

lyhyt
kesto

pitkä
kesto

Millaisissa tilanteissa olette miettineet tarkemmin matkailuun liittyviä riskejä?
... julkisuus varoittaa... tutut... jne.

- millaisissa tilanteissa olette päättäneet välttää jotain tuotetta? - entä onnettomuus-
tilanteissa?
- miten kauan olette välttäneet tällaisia matkailupalveluita?
- millaisissa tilanteissa on perusteltua välttää jotain tuotetta?
- liittyykö muihin tuotteisiin sellaisia riskejä, että voisitte mahdollisesti vältellä
paikkakunnan tuotteita? Millaisiin tuotteisiin liittäisitte riskejä?

5. Tuotteiden paikallisuus ja riskit

- jos jollekin paikkakunnalle tulee suuri, ympäristöä mahdollisesti vahingoittava
teollisuuslaitos, vaikuttaako tämä käyttäytymiseenne? Miten? Liitättekö vastedes
riskejä tämän paikkakunnan, seudun tai alueen tuotteisiin?
- pystyttekö mielestänne välttämään tämän paikkakunnan tuotteita? Miksi? Miksette?
Paikallisleimaisten tuotteiden välttely... alkuperämerkinnät... luomutuotteet...
vs. teolliset elintarvikkeet
a) elintarvikkeet
b) entä matkailu: millaisissa olosuhteissa teollisuuslaitoksen tulo paikkakunnalle
vaikuttaisi matkailupäätöksiinne? Millaisiin matkoihin - millainen harkinta matkusta-
miseen liittyy?
c) entä muut mahdollisesti "paikalle herkät" tuotteet?

6. Erilaiset teollisuuslaitokset ja teollisuudenalat (Pyydetään kääntämään aiemmin
jaetun lapun toinen puoli)

Eroavatko eri teollisuudenalat sen mukaan, miten liitätte niihin riskejä? Millaisia
nämä erot mielestänne ovat?
elintarviketehdas...
autotehdas...
metallisulatto...
geenitekninen koeasema...
ydinvoimala, loppusijoituslaitos...
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7. Ydinvoiman loppusijoitus
Suomessa tutkitaan neljän paikkakunnan, Loviisan, Eurajoen, Äänekosken ja Kuhmon
kallioperän sopivuutta ydinvoiman jätteiden loppusijoitukselle. Suomalaisten ydin-
voimalaitosten käytetty polttoaine valmistaudutaan loppusijoittamaan syvälle Suomen
kallioperään. Loppusijoituspaikka valitaan vuonna 2000 ja tarvittavat tilat rakenne-
taan 2010-luvulla.Varsinaisen loppusijoitustoiminnan on määrä alkaa noin vuonna
2020. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamista varten on
arvioitava hankeen ympäristövaikutuksia mm.
ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen maaperään, vesiin, ilmaan, ilmas-
toon, kasvillisuuteen, eliöihin ja näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja
luonnon monimuotoisuuteen yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan,
kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön luonnonvarojen hyödyntämiseen. YVA-
periaatteisiin kuuluu, että kuntien asukkaat voivat itse tuoda arvioinnin piiriin heille
tärkeitä aihealueita. Tällaisissa paikkakuntakeskusteluissa on esitetty huoli ydinjätteen
loppusijoituksen vaikutuksista paikkakunnan tuotteiden markkinoihin.

Mitä riskejä liitätte ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen? Liittyvätkö nämä riskit
mielestänne edellä keskusteltuihin elintarvikkeisiin? Entä matkailuun?

Käytetty polttoaine kuljetetaan loppusijoituslaitokseen maanteitse ja/tai rautateitse.
Liittyykö jätteen kuljetukseen riskejä? Millaisia?

Oheisella kartalla on esitettynä Suomen valta-, kanta- ja rautatieverkosto. Kuljetus-
reitistä päätettäessä otetaan huomioon seuraavat kriteerit:
• siltojen kantavuus ja riittävä alikulkukorkeus
• suurten taajamien välttäminen
• kuljetusreitin teiden laatutason on oltava riittävä
• kuljetusreitin tulisi olla mahdollisimman lyhyt



50

Liite 4. Aineiston
dokumentointi

Merkin # jälkeinen
numero on tunniste,
joka kertoo, mistä haas-
tattelusta viittaus on.
Tunnisteet on kuvattu
liitteessä 2.

Tavallisien, riskiä kaihtavien kuluttajien ohella
on olemassa mytts erilaisia riskiä hakevia
erityisryhmiä*, joista tunnetuimpia ovat erilaisten
vaarallisten urheilulajien harrastajat. Emme tässä
raportissa käsittele tällaisia kuluttajia, silla heitä
ei aineistoomme osunut.

2. »1.2131-21551

3. »2. 14110-149(1: IC. 1535; #3. K79 1499; « ,
1535-15401

4 »4. 22(IO-22(I6|

5. (M. 2252-2271: M. 2348-2352: « . 1594-
1604: #3. 1611-16531

6. (13. 1472-14771

7. tsim#2. 12«6|

8. (M. 22(18-2219: #4, 3*16-24391

9 (12. 1502-15071

III f2. 1480-1490|

11 (»2. 1357-1362; «5. 1613 I6I7|

12. »1,221S-2279|

13 »2. 1299 I3(I3|

14. (13. 1501-1507; t6. 15MM568]

15. (»3.1524 1539; #3. 1560-1579; #5. 1659-
167O|

16 »2. 1294-1297. myös «2. 137I-!3BI|

17. »3, 1658-16*71

18. (»3. 1530-15331

19. »2. 1364-13691

20. (»I.23O4-23O6; #3, U69-IO75]

21. »3. 1493-14991

22 »3. 1507-15121

23. »2. 1338 1355|

24. |#5. 1654-1657, «5. 1706-1713, #1. 2003-
2010; #1.21(19-2118. #1.2356-23631

25. [#3. 157(1-15791

26 |#2. 1310-1314; #5. 1533-1540; #5. 1553-
1608; #1.2301-2303; #1.2318-2319; #1.2388-
2422; #4. 2294-2310]

27 (»5. 1554-1548]

28. ((1.2304-23(16.2314-23161

29. |M. 221X1-2206; M. 3110-2412)

3(1 «3, 1512-25241

31. (H. 2358-23771

32 »5.96-1121

33 »5.404-416; «t. M34 14451

34. »1.795-806; #5. 134-143; M. 823-832; #2.
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133 (#3. 734-7411; «4, 2071-2097; *4. 1963-
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I7X | »1 . 8*17 9<I2|

179 | * 4 . 1582-1585; muuten #3 1303-1320;
#3.1337-13411

180. 1*1.943-967]
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seuranneessa keskustelussal
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