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Tapaustutkimukseni
tehtävänä
on
selvittää,
kuinka
toimijuudet
muodostuvat
ympäristönsuojelukamppailussa. Tutkimuksen keskiössä on toimijaverkkoteorian näkökulmasta
tarkastella Hyvinkään Kurkisuon kohtalosta käytyä ympäristönsuojelukamppailua ja tutkia miten
materiallisen toimijuus vaikuttaa tässä kokonaisuudessa. Toimijaverkoston hahmottelussa käytän
apuvälineenä Kurkisuon ympäristövaikutusten arviointi -prosessin (YVA) analysoimista, jonka
kautta hahmotan toimijat ja heidän välisiä sidoksiaan. Tutkimukseni aineiston runko tulee YVAdokumenteista, lisäksi merkittävänä aineistolähteenä on eri tiedotusvälineiden aiheesta tekemät
artikkelit, uutisoinnit ja www-julkaisut. Lisäksi yksittäinen tutkimus, joka valottaa YVA-prosessia
sen avainhenkilöiden näkökulmasta, on tarjonnut korvaamattoman aineistolähteen oman
tutkimukseni raaka-aineeksi. Toimijoiden sekä toimijoiden välisten sidosten hahmottamisen kautta
syntyy lopulta kuva materiaalisesta toimijasta eli Kurkisuosta itsestään. Tutkimukseni pyrkii
ylittämään perinteisen modernin projektin maailmankuvan kaltaisen näköalan, jossa kulttuuri ja
luonto tai subjekti ja objekti -dikotomiat määrittävät kokemustamme todellisuudesta.
Toimijaverkkoteoria pyrkii purkamaan tätä kahtiajakoa ja tuottamaan vaihtoehtoisen tulkinnan
todellisuudesta, jossa toimijuus on aina yhteistoimijuutta inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden
välillä. Toimijaverkosto näkökulma tuottaa todellisuutta, jossa on sosiaalisesti ja materiaalisesti
heterogeenisia järjestelmiä, hybridisiä yhteen kietoutumisia.
Hyvinkään kurkisuon ympäristönsuojelukamppailun merkittävimmät episodit tapahtuivat vuosien
2006-2012 välisenä aikana. Tutkimukseni kuvaa toimijaverkossa tapahtuvaa kääntämisprosessia,
jossa toimijat muodostavat verkoston keskinäisten koetusten kautta. Alkuperäisen verkoston sidokset
eivät kestä, ja toimijat organisoituvat uudenlaisten sidosten kautta, ja tässä muutosprosessissa tulee
esiin Kurkisuon toimijuus esimerkkinä materiaalisesta tai ei-inhimillisestä toimijuudesta.
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1 Johdanto
Soita koskevissa teksteissä ilmeisesti tulee mainita Väinö Linnan kansallisteoksen Täällä
Pohjantähden Alla alkulause: ”Alussa olivat suo, kuokka - ja Jussi.” (1959,7) Tämä luonnon,
teknologian ja ihmisen kolmiyhteys aloittaa huiman monisukupolvisen kertomuksen, jossa kuvataan
Suomen itsenäisyyden alkutaipaleiden kiperiä vuosikymmeniä. Opinnäytetyöni kannalta tuo
kolmiyhteys on varsin relevantti; suo, suomalainen kulttuuri sekä elinkeinoelämän kehitys ovat
punoutuneet toisiinsa lukuisin säikein.
*****
Tulevilla sivuilla tulen tutkimaan prosessia, joka yhdestä suunnasta tarkasteltuna edustaa
luonnonsuojelukamppailua

ja

toisesta

katsannosta

nähtynä

luonnonmateriaalien

hallittua

valjastamista tuottamaan ihmisille hyvinvointia. Eli voidaan sanoa, että kyseessä taitaa olla aika
klassinen asetelma. Kuitenkin pyrin tulevilla sivuilla perustelemaan, että jokainen tämän kaltainen
tapahtumasarja, niin kliseiseltä kuin se alkuasetelmassaan vaikuttaa olevan, on silti pienen
tutkimuksen arvoinen.
Uudellamaalla, Hyvinkään kunnan alueella sijaitsee suoalue nimeltään Kurkisuo. Kyseessä on 217
hehtaarin kokoinen suoalue, jonka kohtalosta on taitettu peistä useaan otteeseen (Liite 1&2).
Viimeisin kamppailu sai päätepisteensä 27.9.2012, kun Vapo Oy ja Ympäristöministeriö saivat
päätökseen neuvottelut Kurkisuon ostamisesta valtiolle suojelutarkoituksiin. Tämän opinnäytetyön
tarkoitus on pureutua tapaustutkimuksena tarkastelemaan Kurkisuon kohtalosta käytyä kamppailua.
*****
Ympäri Suomea on menossa parasta aikaa tutkimukseni keskiössä olevan kaltaisia prosesseja. Niissä
on paljon keskenään samankaltaisia piirteitä kuten lähiseutujen ihmisten huoli heille rakkaan
asuinympäristön mahdollisesta epäsuotuisasta muuttumisesta. Toisaalta nuo hankkeet saattavat myös
tuoda leipää lukuisien perheiden ruokapöytiin ja mahdollistaa kelvollisen elintason. Yksittäisen
turvesuon kohtalo riippuu pitkälti öljyn maailmanmarkkinahinnan kehityksestä. Turve-energia
kykenee olemaan taloudellisesti varteenotettava vaihtoehto vain silloin kun öljyn, kivihiilen tai
maakaasun hinnat hipovat taivaita. (Ruuskanen, 2010)
Suomen ympäristölainsäädäntö on velvoittanut jo vuodesta 1994 saakka tietyn mittakaavan ylittävän
luonnonarvoja koskevan toiminnan edellytykseksi ympäristönvaikutusarvio-menettelyn. YVAmenettely pyrkii varsin kattavaan tutkimukseen, tiedottamisen ja läpinäkyvyyteen, jotta kaikki
asianosaiset voivat ottaa osaa prosessiin, tai ainakin tulla kuulluksi. (YVAKO)
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Tarkoitukseni on tarkastella Kurkisuon tapausta tavalla, joka nostaa eri toimijat uudella tavalla esiin.
Uskoakseni tutkimuksellani on edellytyksiä avata perinteisen kaltaista ympäristönsuojelukamppailua
tavalla, joka pystyy tarjoamaan uudenlaisen näkökulman.
Itse olen innokas luonnossa liikkuja ja saalistan sumeilematta kamerallani lähes kaikkea, mitä saan
tähtäimeeni. Suot, niiden moninaisissa ilmenemismuodoissaan, ovat aina olleet lähellä sydäntäni.
Kuten jokainen luonnossa liikkuva tietää, ei luonnossa ole rajoja. Maasto- ja kasvistotyypit vaihtuvat
liudentuen toisiinsa maisemassa. Suo, kuten mikä tahansa muu luontotyyppi, on prosessi, jossa
yhdistyy lukematon määrä erilaisia organismeja. Sitä ei voi osoittaa sormella samalla tavalla kuin
jotain selkeän olemuksen omaavaa objektia ja todeta että tuossa on ”tuo”. Kartalla tilanne on erilainen
ja niin voi tehdä, mutta kartta onkin vain viittaussuhteessa todelliseen kohteeseensa. Kapean
subjektiivisesta näkövinkkelistäni totean, että tasapainoillessaan pitkospuilla suopursun ja alkavan
syksyn tuoksuisessa maisemassa, voi kokea sekä fyysisesti että henkisesti olevansa ympäristössä,
jonka olemus ei voi pelkistyä YVA-raporttiin, vaikka se edustaisi korkeinta mahdollista laatua
omassa lajissaan.
*****
Tarkoituksenani

on

hyödyntää

tutkimusotetta,

joka

pyrkii

käsittelemään

Kurkisuon

luonnonsuojelukamppailua siten, että materiaalista ulottuvuutta ei pelkistettäisi puhtaaksi
sosiaaliseksi konstruktioksi. Toimijaverkkoteorialle (ANT) onkin tyypillistä jatkaa siltä sosiaalisten
verkostojen alueelta eteenpäin, joka on perinteisesti ajateltu yhteiskuntatieteiden toimintakentäksi.
Toimijaverkkoteoria tarkastelee tutkimuksen kohteena olevaa tapausta siten, että sosiaaliset,
teknologiset ja luonnon ainekset yhdistyvät verkostomaiseksi kokonaisuudeksi. (mm. Kullman &
Pyyhtinen, 2015)
Toimijaverkkoteorian näkemyksen mukaan tieteellisen tutkimuksen kohteena olevat objektit tai
tutkimusvälineinä käytetyt artefaktit eivät ole passiivisia katseen kohteita tai toiminnan resursseja,
vaan

tuottavat

aktiivisesti

inhimillisen

tiedon

ja

toiminnan

ehtoja

osallistumalla

tutkimuskäytäntöihin. (mm. Peltola 2006, 69)
Toimijaverkkoteorian

näkökulmasta

esimerkiksi

suon

osallistuminen

ympäristöpoliittiseen

prosessiin viittaa kyseisen luonnonelementin toimintakykyyn: suon toimijuus tulee ymmärrettäväksi
suhteessa toimijoiden, objektien ja artefaktien muodostamiin verkostoihin, joissa suo on osallisena.
Toimijaverkkoteoria esittää, että inhimillinen elämä ja luonnonelementit kietoutuvat yhteen
hybrideiksi. Hybridisten prosessien tutkiminen voi kuitenkin olla yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen
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näkökulmasta hämmentävää ja hankalaa sillä hybridit sekoittavat vakiintuneita käsityksiä luonnon ja
kulttuurin rooleista. (mm. Lehtonen 2004,166)
”Maailmassa, jonka läpi ANT koettaa matkustaa, siirtymät eivät näytä olevan mahdollisia ilman
kalliita ja raskaita käännöksiä. Sosiaalisen sosiologit näyttävät liitävän kuin enkelit kuljettaen valtaa
ja suhteita miltei aineettomasti, kun taas ANT-tutkijan on rämmittävä raskaat varusteet mukanaan
kuin muurahainen saadakseen aikaan heikommankin yhteyden” (Latour 2005, 25)
Bruno Latourin sanoja mukaillen, tarkoitukseni on tulevilla sivuilla rämpiä kohti noita heikoimpia
yhteyksiä, samalla toivoen, että en eksyisi matkallani toimijaverkkoteorian pitkospuilta liian
hetteikköisille rahkamaille.

2 Suot Suomessa
Mielikuva Suomesta maana, jossa on soita paljon, pitää pitkälle paikkansa. Voidaan sanoa, että kun
vaeltaa Suomen luonnossa mihin suuntaan hyvänsä, niin suo tulee pian vastaan. Suomen
kokonaismaapinta-ala on 30,5milj. hehtaaria ja tästä noin 30% on suota. (mm.Turunen, 67)
Soita on Suomessa siis runsaasti ja suokasvillisuus on koko maailman mittaluokassa poikkeuksellisen
monimuotoista. Soiden runsauteen on useita syitä, joista tärkein on kostea ja viileä ilmasto. Kun
haihtuminen on suhteellisen vähäistä ja eloperäisen aineksen hajoaminen hidasta, soiden syntymiselle
ja kukoistamiselle on suotuisat olosuhteet. (Aapala & Lappalainen, 47)
Soistuminen on alkanut Suomessa pian maanperän vapauduttua viimeisimmän jääkauden
muodostamasta jäätiköstä ja maata peittävästä vedestä. Soita on syntynyt siitä lähtien ja tulee
syntymään myös tulevaisuudessa, mikäli ihminen sallii tämän luonnollisen prosessin tapahtuvan
(Virtanen, 12)
Voidaan todeta, että suo on olennainen osa suomalaista luonnon ja sielun maisemaa metsien ja järvien
lisäksi. Jo 1600-luvulla tulkittiin Suomi-sanan olevan lähtöisin Sooma-sanasta, joka tarkoittaa
suomaata ja suomalaisia kutsuttiin sanalla suo-mehe eli suomiehet. Jo ensimmäisellä vuosisadalla
roomalainen historioitsija Tacitus mainitsee pohjoisessa asuvan heimon, fennit, jotka metsästivät
pohjoisen laajoilla alavilla mailla. Tällä perusteella voidaan kuvitella myös Finland-sanan
pohjautuvan fen-sanaan, joka on englanniksi puuton minerotrofinen suotyyppi1. (Korhonen ym. 8)

1

Minerotrofinen suo on ravinteikas, sillä se saa vetensä ympäröivältä kivennäismaalta.
Sadeveteen liukenee kivennäisiä ja ravinteita, jotka kulkeutuvat suolle pintavalumana tai pohjaveden
mukana. Tyypillisiä minerotrofisia soita ovat letot ja korvet.
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2.1 Suoluonnon ekologia Suomessa
Soille on ominaista se, että suon kasviyhdyskunnat muodostavat itse oman alustansa, turpeen.
Biologille ja metsätieteilijälle suo on määritelmällisesti turvetta muodostava kasviyhdyskunta. Turve
ja sillä elävä kasvillisuus muodostavat erottamattoman kokonaisuuden. Geologisen määritelmän
mukaan suo on alue, jonka turvekerros on vähintään 30 cm ja pinta-ala yli 20 hehtaaria. (Aapala &
Lappalainen, 47)
Soiden pääryhmät ovat korvet, rämeet, nevat, letot, luhdat sekä lähteiköt. Korvet ovat tyypillisesti
metsäisiä soita, joilla kasvaa pääasiallisesti kuusi ja lehtipuut, erityisesti koivu ja leppä. Rämeet
puolestaan ovat runsasvarpuisia soita, joiden puusto koostuu männystä, mutta joskus myös koivusta
ja kuusesta. Nevat ja letot ovat tyypillisiä avosoita, ne ovat puuttomia, paksun turvekerroksen
omaavia ja vetisiä suoalueita. Lähteiköt runsastuvat kohti pohjoista kuljettaessa, kun pintavesien
synnyttämät luhdat ovat leimallisesti eteläisiä soita. (Aapala & Lappalainen, 49)
Suot Suomessa ovat maisemallisesti sekä biologisesti erittäin monimuotoisia ekosysteemejä. Samalla
suolla voi kulkija kohdata aukeita nevoja sekä puita kasvavia korpia ja rämeitä. Valtakunnallisesti
tarkasteltuna suoluonto vaihtelee hyvin karuilta keidassoilta reheviin lettoihin, ja toisaalta
rannikkoalueiden nuorilta ohutturpeisilta luhtasoilta tuhatvuotisen kehitysprosessin lopputuloksena
syntyneille muhkeille keidassuokakuille. (Aapala & Lappalainen, 49)
Suomessa soiden runsauteen liittyy poikkeuksellisen suuri vaihtelevuus. Maapallolta ei mistään
muualta voi löytää vastaavankokoiselta alueelta yhtä suurta suoluonnon monimuotoisuutta. Ravinneja vesitalouden vaihtelu selittää pitkälti poikkeuksellisen monimuotoisuuden syntyä, joka ilmenee yli
satana suotyyppinä. (Aapala & Lappalainen, 49)

2.2 Suoluonnon hyötykäytön historia
Suot ovat näytelleet merkittävässä roolissa osana ihmisen henkiinjäämisen kamppailua näillä
raukoilla rajoilla. Muinoin metsästävät esi-isämme ajoivat metsäpeurat ja hirvet keväthankien aikaan
suolle. Ja koska hanki kantoi vain hiihtäjät, mutta ei raskaita eläimiä, joten saalis saatiin suolla kiinni.
Keväällä, kun talven ruokavarastot olivat lopussa ja pula ravinnosta, soilta pyydettiin muuttolintuja
ja kerättiin niiden munia hengissä pitimiksi. Jo kivikautiset talonpojat alkoivat hyödyntää soita
maanviljelyn tueksi korjaamalla saraheinää soilta ja järvien rannoilta karjan rehuksi. Aikoinaan soista
on nostettu myös suomalmia raudan valmistusta varten. Suomessa suon maanviljelykäyttö on
tunnettu 1600-luvulta lähtien ja turvekäyttö alkoi 1700-luvulla. Soiden järjestelmällinen ojitus
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metsätaloudellista käyttöä varten alkoi 1900-luvun alussa ja metsätalous onkin modernin ajan soiden
laaja-alaisin käyttömuoto. (Korhonen ym. , 8)
Suoluontoa on muokattu peltoviljelyyn kelpaavaksi kydöttämällä (poltettiin kasvillisuuden ohella
myös päällimmäinen maakerros) ja kuivaamalla. Myös kasvu- ja polttoturpeen otolla on pitkät
perinteet Suomessa. Lisäksi arvokkaita suo-alueita on hukutettu tekoaltaisiin, eräänlaista soiden
hyötykäyttöä tämäkin. (Aapala & Lappalainen, 174)

2.3 Suoluonnon muutos
Turpeennosto hävittää suon aina peruuttamattomasti. Suon koko biomassa poistetaan suo-alueelta
siihen syvyyteen saakka, johon turve ulottuu. Voidaan perustellusti sanoa, että esim. metsän
avohakkuu on huomattavan paljon lempeämpi keino korjata talteen luonnon resursseja ihmisen
hyvinvoinnin nimissä.
Suomessa on teollista turvetuotantoa harjoitettu yli 125 vuoden ajan. Sen alkupiste on 1880-luvulla
rautatehtaiden ympäristöstä, jossa turvetta hyödynnettiin polttoaineena malmin sulatusprosessissa..
Systemaattisemmat turvetutkimukset aloitettiin energian näkökulmasta niukkoina sota-aikoina 1940luvulla, jolloin turvetta käytettiin mm. junien polttoaineena. Turpeen laajamittaisempi tuotanto
Suomessa alkoi kuitenkin vasta 1960-luvun loppupuolella. 1970-luvun öljykriisin kannustamana
käynnistettiin turveteollisuuden laajennushanke, jonka taustalla oli valtiovallan harjoittama
investointipolitiikka, tehokas tutkimus- ja kehitystyö sekä määrätietoinen yritystoiminta. (Savolainen
& Silpola, 176)
Geologian tutkimuslaitoksen tekemän turvetutkimuksen perusteella Suomessa arvioidaan olevan
teknis-taloudellisin perustein hyödynnettävissä olevaa suo pinta-alaa noin 1,2 miljoonaa hehtaaria
energia- ja kasvuturvetuotantoon. Jos asiaa tarkastellaan puhtaasti teknisestä näkökulmasta, niin
tällöin teknisesti käyttökelpoisten turvealojen energiasisältö olisi noin 12800 Twh. Tämä vastaisi
suuruusluokaltaan kaksinkertaista energiasisältöä verrattuna Pohjanmeren öljyvaroihin ja kaksi
kolmasosaa kaikista Norjan tunnetuista energiavaroista. (Savolainen & Silpola, 176)
Sanomattakin on selvää, että jos tuon kaltainen totaalinen turpeennosto toteutettaisiin, niin
käytännössä Suomi, ainakin sellaisena kuin me sen tunnemme, haihtuisi voimalaitoksien piipuista
savuna ilmaan.
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2.4 Tapaus Kurkisuo
Opinnäytetyöni keskiössä oleva Hyvinkään Kurkisuo sijaitsee Suomen luonnontieteellisessä
aluejaossa

eteläboreaalisella

vyöhykkeellä

ja

Suomen

suoaluejaossa

Rannikko-Suomen

kermikeidassuoalueella2 (Eurola ym. 1995).
Suomen Luonto lehden Kurkisuo-artikkelissa 9/2012 kerrataan suoalueen edesottamuksia
seuraavasti:
”Kurkisuo ei ole täysin luonnontilainen, mutta kolmasosa siitä on säilynyt koskemattomana. 1940luvun ilmakuvissa näkyvät vielä hyvin suon laidoille tehdyt laajatkin ojitukset, jotka eivät kuitenkaan
ole juuri vaikuttaneet suon luonnontilaisiin osiin. Suota on ojitettu sekä pelloksi että metsän kasvun
jouduttamiseksi. Viime vuosisadan alun toimet kuitenkin kalpenevat sen rinnalla, mitä Kurkisuolle
alettiin kaavailla 1980-luvulla. Osa suosta siirtyi tuolloin turveyhtiö Vapon omistukseen. Laaja
turpeenotto oli tarkoitus aloittaa parikymmentä vuotta myöhemmin. Kun hankkeen
ympäristövaikutusten arviointi valmistui 2006 ja se lähti lausuntokierrokselle, se oli lähtölaukaus
Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistykselle ..[..]ja yhdistys pisti kaikki voimansa peliin pelastaakseen
suon.”

Hyvinkään luonnonsuojeluyhdistyksen voimainponnistelut toivat luonnonsuojelukamppailun
voimakkaasti esille eri medioissa ja epäilemättä juuri sillä oli merkittävä vipuvaikutus
loppunäytöksen kannalta. Suunnitellun turvetuotantoalueen viereinen maa-alue kuului Altia Oy:n
omistukseen. Altia Oy pumppaa suohon rajautuvan Salpausselän reunalta Rajamäen tehtailleen
pohjavettä 400 miljoonaa litraa vuosittain. Muun muassa Koskenkorvan ja Finlandia Vodkan
valmistuksessa käytettävä vesi on niin puhdasta, että sitä ei tarvitse käsitellä lainkaan kemikaaleilla.
Pystyäkseen varmistamaan sen, että vedenottamo läheisellä pohjavesialueella säilyy, ryhtyi
alkoholitehdas toimenpiteisiin. (Suomen Luonto, 11/13)
Tarinan mukaan suolle turvetuotantoa suunnitelleen Vapon edustaja totesi, että luonnonsuojelijoista
voisi vielä selvitä, mutta huonosti kävisi, jos kaikki Suomen Koskenkorvan ystävät kääntyisivät
yritystä vastaan. (Liite 1.)
Tutkimuksessani tulen tulevilla sivuilla esittelemään seikkaperäisesti niin toimenpiteitä, tapahtumien
kulkua ja siihen liittyviä toimijoita. YVA-dokumentaation lausuntokierros antaa ensimmäisen
häivähdyksen siitä, kuinka monisyinen vyyhti kietoutuukaan kahdensadan hehtaarin suomaan
ympärille.

2

Kermikeidas on suoyhdistymätyyppi, jossa suon keskusta on sen reunaosia (laiteita) ja
ympäröivää kivennäismaata korkeammalla (Maaperägeologian sanasto, Geologian tutkimuskeskus)
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2.5 Näkökulmia suo-tutkimukseen

Suota ja sen mahdollista hyödyntämistä on tutkittu mitä luultavimmin koko tieteen spektrillä. Koska
tutkimukseni keskiössä on luonnonsuojelukamppailu, niin puhtaasti luonnontieteen alalla tehdyt
tutkimukset eivät relevantteja muuten kuin tutkimukseni suo-aiheen esittelykappaleiden
lähdeteoksina. Suon ja ihmisen vuorovaikutusta käsittelevä tutkimuksen esittely on paikallaan.
Nostan tätä esille kolmesta eri näkökulmasta: 1) Kulttuurihistoria, 2) Ympäristöpolitiikka ja 3)
Toimijaverkko-orientoitunut tutkimus.

2.5.1 Kulttuurihistoriallinen tutkimus suon ja ihmisen suhteesta

Suohon liittyy suomalaisessa kulttuurissa monia tunteita ja uskomuksia, jotka ovat usein hyvin
negatiivissävytteisiä. Suohon on usein suhtauduttu pelolla tai jopa vihaisesti. Kehotus suolle
suksimisesta ei ole tarkoitusperiltään neutraali kannustus mennä reippailemaan luontoon.
Kansanperinteessä suo usein assosioituu kuolemaan ja sen ominaisuuksia ovat kylmyys ja etäisyys.
Tietäjien käyttämissä loitsuissa on manattu tauteja ja pahan aiheuttajia etäällä ihmisasetuksista
sijaitseviin luonnonpaikkoihin, kuten juuri soille. Tämän ajatuksena on taudin ja pahan
vangitsemisesta tai sulkemisesta ihmisten maailman ulkopuolelle, jossa vaikuttavat erilaiset
supranormaalit voimat. (Laurén, 40.)
”Modernisaatio vähensi asteittain ympäristön myyttisten toimijoiden määrää, erityisesti se vähensi
niiden tahdonvapauden. Ympäristön kuvitteelliset asukkaat kuolivat hiljalleen sukupuuttoon, kun
luonnonilmiöiden tieteellinen objektivointi redusoi ne objekteiksi ja mekaanisiksi prosesseiksi vailla
intentionaalisuutta. Tämä ei niinkään hävittänyt mytologiaa ympäristöstä, vaan sai ihmiset
rekonstruoimaan ympäristön uusin tavoin.” (Knuutila ym. 68)

Toisaalta, suo on ollut työtä, verta ja hikeä. Suolla pärjäsivät vain fyysisesti ja henkisesti vahvat
(Laurén 2006, 141). Väinö Linnan ”Suo, kuokka ja Jussi”-maailma kuvastaa 1800-luvun ja 1900luvun alkupuolen uudisraivaaja henkeä ja arvomaailmaa. Tuolloin suot nähdään usein
luonnonvoimien hallitsemana vitsauksena, joka on voitettava kulttuurille viljelemällä. Voidaan myös
sanoa, että sisu on syntynyt jossain, niin juuri tuossa lapiovoimin tehtävässä luonnonvoimien
uhmaamisessa. (Laurén 2006, 136)
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Suomen historiassa suo on kuvastanut luontoa, joka vastustaa ihmistä ja aiheuttaa hänelle vaikeuksia.
Ihminen puolestaan pyrkii taltuttamaan suon itsellensä alamaiseksi. Suo on nähty myös muun
luonnon vihollisena, joka vastustamattomasti peittää alleen metsiä ja järviä, suomalaisille tärkeämpiä
luonnonympäristöjä. Tätä suon leviämisen uhkakuvaa korostettiin vielä 1960-luvun koulukirjoissa.
Ei ole ihmettelyn aihe, että yleinen ilmapiiri soita kohtaan oli Suomessa hyvin negatiivinen, ja
taisteluun soita vastaan oltiin valmiita kaivinkonein ja traktorein. Suo haluttiin muuttaa koko
yhteiskunnan voimin viheliäästä joutomaasta metsäksi. (Lehtinen 1999)
Suomalaisten ihmisten suokokemuksia ja -tarinoita on tutkinut muun muassa Kirsi Laurén (2006).
Hänen mukaansa suon merkitykset ovat muuttuneet ajan saatossa aina vallitsevien arvojen ja
asenteiden mukaan. Vielä 1900-luvun alussa suo oli hiljaisuuden ja luonnon, mutta toisaalta
maaseudun arjen ja työn paikka. Tähän aikakauteen liittyvät muistot värittävät varsinkin vanhemman
väestön kuvaa suosta aitona ja luonnollisena paikkana, toisaalta työnteon paikkana. Työnteko oli
raskasta, mutta toisaalta työtä ja suota työnantajana arvostettiin. Monet vanhemman väen muistot
suosta liittyvät lapsuuteen ennen ojitusta tai turvetuotantoa. 1900-luvun puoliväliä lähestyttäessä
alkanut soiden tehokas taloudellinen hyödyntäminen on vähentänyt suon maaseutuyhteisöllistä
kulttuurimerkitystä, mutta lisännyt suon yhteiskunnallista merkitystä työnä ja hyödykkeenä. Ojitettu
suo voidaan nähdä aikansa yhteiskunnallisten aatteiden tuotoksena. Nykyään suon kulttuurinen
merkitys ja suon esteettiset, maisemalliset ja luonnon arvot ovat taas tulossa voimakkaammin esille.
Varsinkin nuoremmat sukupolvet arvostavat suoluonnon erityisyyttä. (Laurén 2006, 90–202.)
Suon ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen narratiivit muotoutuvat uudelleen ajassa. Suon mystisyyttä
korostava narratiivi on muuttunut työn eetoksen ja uudisraivauksen -narratiivien kautta kohti
ekosysteemipalvelujen narratiivia.

2.5.2 Yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja luonto

Luonnolla, ja tässä tapauksessa reilulla 200 hehtaarilla suoluontoa, on myös ympäristöpoliittinen
ulottuvuus. Ja kun suoalueen käytöstä vallitse erilaisia näkemyksiä, jotka ovat toisilleen täysin
vastakkaisia, niin seurauksena on kiista. Paikallisen kiistan taustalta voi löytää yhteiskuntapiirien
toisilleen vastakkaisia etuja ja tavoitteita, tällöin voidaan puhua ympäristöpoliittisesta kamppailusta.
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Yleisellä tasolla luonnon poliittisuus on sitä, että luonto on osallisena inhimillisten yhteisöjen
mahdollisuuksien muovautumisessa. Osallisena ei ole kuitenkaan koko luonto tai luonto yleensä vaan
luonnon tietyt oliot ja prosessit suhteessa tietyn yhteisön tiettyihin toimintoihin. Luonnon olioiden
läheinen osallisuus inhimillisten toimintamahdollisuuksien määrittymiseen haastaa meitä avartamaan
perinteisiä käsityksiä toimijuudesta. Luonnon konkreettisia tapahtumia ja prosesseja on mielekästä
pitää toimijoina, koska ne vaikuttavat ihmisen tahdosta ja toiminnasta riippumatta sekä yhteisöjen
että yksilöiden toimeentulon määrittymiseen. Luonnon olioiden osallistuminen inhimillisten
mahdollisuuksien muovautumiseen virittää puolestaan yhteisöissä poliittisia vastakkaisasetteluja,
koska konkreettisten luonnonehtojen merkityksestä vallitsee erilaisia näkemyksiä, joiden taustana on
usein eri yhteiskuntapiirien toisilleen vastakkaisia etuja. (Haila & Lähde 2003, 10-11)
Millainen on luonnon ja kulttuurin välisen suhteen kuvaus, joka tuottaisi lisää aitoa ymmärrystä?
Tämä keskustelu on vauhdittunut viime vuosikymmeninä monilla eri aloilla, jotka viime kädessä
esittämiensä kysymyksiensä perustavalaatuisuudellaan koskettavat ympäristöfilosofiaa. Varsin usein
pohdiskelu on sivunnut teemoja, joissa dualistisia käsitteistöjä ja ko. ajattelun logiikkaa on
kyseenalaistettu. On esitetty epäilyksiä siitä, että dualistinen ajattelu itsessään tuottaisi ongelmallisia
ympäristösuhteita tai päinvastoin; onko se jossain mielessä välttämätöntä ja ainoa käyttökelpoinen
keino, jotta nykyongelmien todellinen mittakaava voidaan havaita. Toisaalta on myös pohdittu sitä,
että

sulkevatko

dualistiset

käsitteellistykset

oven

syvällisemmältä

ymmärrykseltä

niin

ympäristöongelmista kuin inhimillisistä luontosuhteista ylipäänsä. (Lähde 2010)

.

2.5.3 Toimijaverkko-orientoitunut tutkimus ympäristötieteiden alueelta

Klassinen ympäristöä koskeva toimijaverkkotutkimus on Michel Callonin vuonna 1986 julkaistu
“Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of
St Brieuc Bay”. Hän tutkimuksessaan tarkasteli meribiologien yrityksiä elvyttää St. Brieuc´n lahden
loppuun kalastettua kampasimpukkakantaa. Kyseinen projekti kävi vuosien varrella käymään läpi
lukuisia käännöksiä, joissa yritettiin sovitella yhteen niin meribiologien keksintöjä, paikallisten
kalastajien toivomuksia kuin kampasimpukkojenkin toimijuuksia. Esimerkkinä yhteensovittelusta
kalastajat eivät tahtoneet noudattaa meribiologien ohjeistuksia ja kampasimpukan toukat eivät
kiinnittyneet niille suunniteltuihin keräysastioihin. Tällä tavoin Callon osoitti tutkimuksensa avulla,
kuinka huteria aikaansaannoksia tieteelliset projektit ovat. Sekä samalla hän esitti ajatuksen ihmisten
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ja ei-ihmisten, tässä yhteydessä kampasimpukoiden, kohtelemisesta tutkimuksessa symmetrisesti eli
lähtökohtaisesti samanarvoisina toimijoina. (Callon 1986).
Tutkimus myös samalla edelleen kehitti toimijaverkkoteorian tutkimusmetodiikkaa, ja juuri se seikka
tekee

siitä

varsin

viitatun

artikkelin

toimijaverkkoteoreettista

tutkimusta

käsittelevässä

kirjallisuudessa. Suomessa 2000-luvulla toimijaverkkoteoriaa on käytetty lämpölaitoksen
sijoituspaikkaa koskevan kiistan tarkastelussa (Peltola 2007), tuuliosuuskunnan toiminnan
tutkimisessa

(Palmroth

2004)

sekä

ympäristöpoliittisen

tiedon

tuotantoa

tutkivassa

väitöskirjatutkimuksessa (Åkerman, 2006)

3 Toimijaverkkoteoria
Toimijaverkkoteoria (actor-network theory) on kiistelty ja kyseenalaistettu tutkimusmetodi, joka on
marginaalisesta

alkuasetelmasta

alkanut

saavuttamaan

hieman

suurempaa

jalansijaa

yhteiskuntatieteilijöiden parissa. Vaikka toimijaverkkoteoria nimessä esiintyy teoria sanana, niin se
on pikemminkin lähestymistapa tai tutkimussuuntaus kuin yhtenäinen selitysmenetelmä.
Toimijaverkkoteoria avaa verkostollisen näkökulman yhteisönä olemisen muotoutumiseen
suuntaamalla tutkijoiden huomion ihmisten, teknologian ja luonnon väliseen jatkuvaan
vuorovaikutukseen. (Kuhlman,& Pyyhtinen, 2015)
Valitsin toimijaverkkoteorian teoreettiseksi viitekehyksekseni, koska tutkimukseni kohde ei asetu
täysin perinteisen yhteiskuntatieteen mielenkiinnon piiriin vaan siinä on vahvasti läsnä materiaalinen,
enemmänkin luonnontieteiden valtakuntaan kuuluva ulottuvuus. Olisin voinut käsitellä tätä
valitsemaani teemaa vaikkapa verkostoanalyysin keinoin, tai periaatteessa millä tahansa
yhteiskuntatieteellisellä metodilla, mutta koin sen epätyydyttäväksi vaihtoehdoksi. En halunnut
pelkistää materiaalista suota kielelliseksi tai kulttuuriseksi konstruktioksi vaan jos mahdollista,
säilyttää materiaalinen ulottuvuus jollain muotoa läsnä tutkimusprosessissa. Näistä lähtökohdista
päätyminen juuri ANT-tutkimusorientaatioon ei ole yllätys.

3.1 Toimijaverkkoteorian taustaa
Alun perin toimijaverkkoteoria on peräisin tieteen ja teknologian sosiologisesta tutkimuksesta 1970ja 1980-luvuilla, mutta sittemmin se on levinnyt jossain määrin kaikkialle ihmistieteisiin.
Suuntauksen keskeisiä nimiä ovat ranskalaiset Bruno Latour, Michel Callon ja Michel Serres sekä
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brittisosiologi John Law. 1990-luvulla toimijaverkkoteoria levisi yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen
eri kentille, mikä teki aikaisemmin marginaalisesta erityisteoriasta yleisen, monilla tieteenaloilla
sovellettavan ajattelutavan. Nykyisin voidaan sanoa toimijaverkkoteorian jo ohittaneen suosionsa
huippupäivät. Nykyisin toimijaverkkoteorian mielletään kuuluvan heterogeenisen konstruktionismin
tutkimussuuntauksiin, jossa se edustaa yhtä lähestymistapaa muiden joukossa. (Kortelainen,36)
Toimijaverkkoteoria edustaa verkostolliseen ajattelutapaan perustuvaa yhteiskuntateoriaa ja samalla
maailman yleistä koostumusta tarkastelevaa ontologiaa. Eräs keskeinen piirre, joka poikkeaa
perinteisemmästä yhteiskuntateorioiden tavasta käsitellä yhteiskuntaa, on toimijaverkkoteorian
voimakas vierastus kaikenlaisia käsitteellisiä dikotomioita kohtaan. Käsitteelliset kahtiajaot kuten
ihminen/luonto, subjekti/objekti tai globaali/paikallinen estävät toimijaverkko orientoituneiden
ajattelijoiden mielestä meitä näkemästä maailmaa sellaisena kuten se todella fundamentaalisti on.
Maailma koostuu toimijaverkkoteorian mukaan monimutkaisista ja moniaineksisista verkostoista.
Keinotekoinen käsitteellinen luokittelu sumentaa sen, että näennäisesti toisistaan erotetut kategoriat
toimivat limittäin ja erottamattomasti. (Kortelainen, 39.)
Pähkinänkuoressa toimijaverkkoteoria on tunnettu siitä, että se kokoaa yhteen ”inhimillisiä” ja ”eiinhimillisiä” aineksia ja kokoaa ne yhdeksi toimivaksi verkostoksi. Verkosto kuitenkin toimii
ainoastaan, jos kaikki sen ainekset noudattavat niille laadittua suunnitelmaa. Tutkimuksessani siis
tulen tarkastelemaan ympäristökonfliktin osapuolia. He muodostavat eräänlaisen yhteenliittymän,
jolla on tietty merkitys ja tarkoitus.
Latourin tekstit ovat pohjimmiltaan filosofisia, sillä niissä hän kysyy maailman rakentumisen yleistä
luonnetta. Latourin mukaan ilmiöiden kuvauksessa ei ole tarpeen tehdä lähtökohtaista erottelua
ihmiseen ja luontoon soveltuvien käsitteiden välille. Latourin ottaa relaationaalisen ontologian
ytimen ikään kuin annettuna, koska hän olettaa kaiken olevaisen syntyvän juuri toimijoiden
verkostoitumisen kautta. Käännöksen tai koettelun käsite on Latourin töissä keskeinen. Alkujaan
nämä termit tulivat käyttöön tieteellisten laboratorioiden toimintatapoja käsittelevistä tutkimuksista.
Laboratoriossa ilmiöt tulevat esille vain silloin, kun niitä koetellaan niin, että ne näyttävät omat
kykynsä ja toimintataipumuksensa. Tämän ajattelun Latour yleistää kaikkiin toimijoihin, niin
ihmisiin kuin ei-inhimillisiin toimijoihin. Toimijoita ei voi luonnehtia mihinkään edeltävään
oletukseen perustuen. Ne määrittyvät vain sellaisten ominaisuuksien kautta, joita ne tuovat erilaisissa
koetuksissa esiin. (Lehtonen, 167-168)
Lehtosen mukaan Koetuksen tai käännöksen käännöksen keskeisyys perustuu olettamukseen, että
itsessään mikään asia ei ole palautettavissa mihinkään toiseen ja että mikään ei myöskään tule
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sellaisenaan tai yksin esille ilman koettelua eli toisin sanoen suhdetta toisen kanssa. Tähän perustuu
Latourin ajatus, että ei ”luonto” tai ”yhteiskuntakaan” voi olla jonkin ilmiön selitys. Selittäminen
tarkoittaa siten aina toisiinsa kietoutuneiden voimien verkostojen kuvaamista. Modernille ajalle
ominainen luonnon ja yhteiskunnan välisen erottelun sijaan tieteen ja teknologian käytännöissä
kohdataan loputtomasti pieniä eroja ja siirtymiä. Latour ei kehittele puhtaita käsitteitä vaan liikkuvia
tapoja nimetä asioiden moninaisia ja hybridimäisiä vuorovaikutuksia. (Lehtonen, 168)

Kuva 1. Puhdistaminen ja kääntäminen. (Latour 2006, 28)

3.2 Toimijaverkkoteorian keskeiset käsitteet
Toimijaverkkoteorian menetelmäohje on yksinkertainen, mutta kurinalainen toteuttaminen vaikeaa.
Tavoitteena on tutkittavan toimintaverkon perinpohjainen kuvailu ilman ennakko-oletuksia. On
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seurattava kaikkia toimijoita ja etsittävä niiden muodostamia yhteyksiä koko verkoston pituudelta.
Siten vältytään etsimästä tulkintakehyksiä jostakin verkoston ulkopuolelta vaikuttavasta voimasta.
Itse verkosto tuottaa niin toiminnan kuin toimijatkin, joten riittää, kun verkosto kuvaillaan niin
täydellisesti kuin mahdollista. (mm. Murdoch 1997/ Lehtinen, 40)
Seuraavassa esittelen toimijaverkkoteorian kannalta seuraavat käsitteet: Toimijuus, Kääntäminen,
Kollektiivi, Välittäjät, Artefaktit ja Topologinen etäisyys.

3.2.1 Toimijuus
Toimijaverkkoajattelussa toimijuutta ei määritellä intentionaalisuuden kautta, vaan sen kautta, mikä
paikka toimijalla on verkostossa. Toimijaverkkoteorian mukaan toimija on toisaalta verkon tuote ja
verkoston tarjoaman paikan täyttäjä ja toisaalta aktiivinen verkostoa luova elementti. Callonin ja
Latourin mukaan toimija syntyy, kun mikä tahansa entiteetti alkaa luoda tilaa ympärilleen, tekee toiset
elementit itsestään riippuvaisiksi ja kykenee kääntämään niiden tahdon omalle kielelleen. (Callon &
Latour 1981, 286).
Toimija on siis itsessään heterogeenisistä vuorovaikutussuhteista koostuva, hetkellisesti vakiintunut
verkosto, tai Latourin viimeaikaisen terminologian mukaan Kollektiivi. (Lehtonen 2004, Åkerman,
37.)

3.2.2 Kääntäminen
Michel Callon kuvaa kääntämisprosessin kulkua neljän vaiheen kautta: 1.Problematisointi,
2.Kiinnostuksen herättäminen, 3.Värvääminen ja 4. Mobilisaatio. (Salo, 2006/ Callon 1986b, 201–
221):
1) Ongelman asettelussa toimija tekee itsensä välttämättömäksi asettamalla oman roolinsa
keskeiseen asemaan. Problematisointi kuvaa entiteettien väliset suhteet ja kytkökset ja siten
niiden identiteetin ja tavoitteet (mm. Peltola & Åkerman 1999)
2) Kiinnostuksen herättämisen vaiheessa pyritään saamaan muut toimijat kiinnittymään
ongelman asettelun määrittämään kuvioon. Muut toimijat voivat asettaa kuitenkin
identiteettinsä, päämääränsä ja motivaationsa jollain toisella tavalla.
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3) Värväytymisessä muut toimijat asettavat identiteettinsä yhden toimijan määrittämän
ongelman asettelun mukaisesti, ja niin muiden toimijoiden asema verkostossa määrittyy.
Yhdestä toimijasta tulee muiden toimijoiden puhemies.
4) Mobilisoinnissa muut toimijat muodostavat ongelman asettelun määritelleen toimijan taakse,
ja tällöin toimijat esiintyvät kuin yhtenäisenä voimana, kokonaisuutena.

Problematisoinnin vaiheessa verkoston muodostaja määrittelee ongelmaa ja pyrkii tunnistamaan
siihen liittyviä toimijoita. Kiinnostuksen herättämisen vaiheen tarkoitus on saada toimijat
sitoutumaan. Toimijaverkolla voi olla yksi tai useampia värvääjiä (kokoaja), jotka kääntävät
toimijoita ja elementtejä antamalla kullekin tietyn intressin tai roolin. Värvääjän roolissa toimiminen
ei tarkoita sitä, että se kokoaisi toimijoita verkostoon ja pysyisi itse muuttumattomana. Myös
värvääjän on itse värväydyttävä verkostoon ja tämä on mahdollista vain, jos värvääjän onnistuu
muuttaa ominaisuuksiaan muiden verkostoon värvättyjen toimijoiden asettamien vaatimusten
mukaisesti. Olennaista on se, että ryhtyessään keskinäiseen suhteeseen verkoston eri elementit
vaihtavat keskenään ominaisuuksia ja hyödyntävät niitä. (Åkerman)
Värväämisen kuluessa ja tuloksena toimijuuden rakenne muotoutuu uudelleen, vanhoja kytkentöjä
purkautuu ja uusia syntyy omaksutun uuden näkökulman mukaisesti. Mobilisaatiovaiheessa värvätyt
toimijat ovat verkoston muodostajan tukena ja uudenlainen toiminta on mahdollista. Käännöksessä
toimijat muuntuvat uuteen muotoon. Lopulta verkostorakenne häipyy näkyvistä ja toiminta vaikuttaa
ulospäin yhtenäiseltä. (Åkerman)

3.2.3 Kollektiivi
Kollektiivi termillä Latour on myöhäisemmässä tuotannossaan alkanut viittamaan likipitäen
samankaltaiseen sisältöön kuin verkosto. Verkosto termillä on tiettyä konnotatiivista painolastia,
koska ajattelu helposti suuntautuu verkostoteorian tai internetin kaltaisen verkostollisen rakenteen tai
arkkitehtuurin suuntaan.
Palmroth esittää, että Latourin käsite ’kollektiivi’ korostaa erityisesti inhimillisen ja ei–inhimillisen
jatkuvaa yhteenkietoutumista. Kollektiivit muuttavat jatkuvasti muotoaan ja kokoonpanoaan.
Muutos syntyy nimenomaan siitä, että inhimillisen ja ei–inhimillisen kietoutuessa yhteen syntyy
aina

uudenlaista

vaihtoa

ja uusia

liitoksia.

Kollektiivin

käsite

on

latourilaisessa

lähestymistavassa keskeinen ilmaistessaan vaihtoa ja yhteen kiertymistä, jota inhimillisten
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ja ei–inhimillisten kesken tapahtuu sekä kietoutumisia, joiden kautta materiaaliset ei-inhimilliset
kantavat inhimillisiä suhteita. (Palmroth, 33)
Åkerman muistuttaa, että olennaista kääntämisen ajatuksessa on kuitenkin se, että kääntämistä
reduktion muotona ei nähdä latistavana tai pelkistävänä vaan tuottavana. Se synnyttää uusia toimijoita
ja yhteenkietoutumia. Kääntäminen ei toimi kompleksisuuden vastavoimana vaan lähteenä.
(Åkerman,44.)

Kuva 2. (Palmroth, 32/Latour 1999b, 195.)

3.2.4 Välittäjät
Toimijaverkkoteorian metodinen avainkäsite on 'välittäjä'. Callonin mukaan välittäjä on mitä
tahansa, mitä tapahtuu toimijoiden välillä ja mikä määrittää heidän suhteensa. Toimijat
määrittävät toinen toisensa vuorovaikutuksessa, liikkeelle panemiensa välittäjien avulla. Callon
pyrkii yksinkertaistamaan käsitteen käyttöä esittämällä neljä välittäjien päätyyppiä (Palmroth, 24) :
1)

Tekstit tai enemmän tai vähemmän kirjalliset kuvaukset. Nämä pitävät sisällään raportit, kirjat,

artikkelit, patentit ja tiedonannot,
2)

Tekniset välineet, jotka voivat sisältää tieteellisiä instrumentteja, koneita, robotteja ja

kulutustavaroita. Nämä ovat (suhteellisen) pysyviä ja strukturoituja joukkoja ei–inhimillisiä
yksikköjä, jotka yhdessä suorittavat tiettyjä tehtäviä,
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3)

Ihmiset sekä taidot, tiedot ja tietotaito, jota he ruumiillistavat sekä

4)

Raha kaikissa eri muodoissaan.

Välittäjät muodostavat verkot antamalla niille muodon. Välittäjät siten sekä määräävät että
muodostavat kuvaamiensa verkkojen väliaineen. (Palmroth, 24/ Callon 1991, 135–140.)

3.2.5 Artefaktit
Artefaktia käytetään liki synonyymina välittäjä-termin kanssa, mutta artefaktilla viitataan
konkreettisempiin välittäjiin kuten esim. dokumentteihin tulevilla sivuilla mm. YVA:n kartoista,
tutkimustuloksista yms. Åkerman käyttää artefakti termiä siten, että sillä kuvataan luonnon ja ihmisen
välistä tiedon hallintaa, joka on luonteeltaan kielellistä ilmaisua, tai laskelmien ja luokitusten
kaltaista. (Åkerman, 65) Välittäjä-termiä käytän yleisluontoisemmista sidoksia luovista aspekteista,
joita voidaan kuvata artefaktien kautta.

3.2.6 Topologinen etäisyys
Etäisyys ja tila ymmärretään ANT:ssä relationaalisena ilmiönä, joka muodostuu verkkosuhteissa ja
jota ei ole olemassa verkostojen ulkopuolella. Topologinen etäisyys/läheisyys kuvastaa verkoston
sidoksen intensiteettiä. Eli vaikka suo on tavallaan tiettömän taipaleen päässä, niin se on samalla
lähellä jos toimintaverkko sitoo sen itseensä. Etäisyyttä välittävinä elementteinä toimivat tekstit,
valokuvat, satelliittikuvat, kartat ja internet, toimien samalla myös mediana kaikille edellä
mainituille. Topologista matkaa toimijaverkostossa ei siis mitata kilometreissä vaan sidoksen
voimakkuutena toimijaverkostossa, ja tällöin mikä vaikuttaa olevan kaukana saattaa olla lähellä ja
päinvastoin. Paikallinen ympäristökonflikti nousi sangen nopeasti valtakunnalliseksi puheenaiheeksi
ja tällöin sen toimijaverkko laajeni topologisen etäisyyden kannalta voimakkaasti. Latourin mukaan
kaksiulotteisen pinnan tai kolmiulotteisen sfäärin sijaan koko yhteiskuntaa tulisi kuvata verkoston
solmuilla, joilla on yhtä monta ulottuvuutta kuin niillä on kytkentöjä muihin solmuihin. (mm.
Kortelainen, 45-48)
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3.3 Vahvan ja heikon version eroista
Noel Castree ja Tom MacMillan (2002, 222) erottelevat toimijaverkostotutkimuksesta niin sanotut
vahvan ja lievemmän version. Vahvaan versioon liittyy ontologinen ongelma, koska se olettaa, että
jokainen toimijaverkosto on uniikki ja laadullisesti erilainen. Vaikka toimijaverkostot tuskin kaikissa
yksityiskohdissaan ovat samanlaisia, voi niiden käsittelemä tapahtuma tai prosessi olla samanlainen.
Lisäksi valtaan liittyvät kysymykset jäävät taka-alalle, kun kuvataan vain verkostoja. Lievemmässä
lähestymistavassa tunnustetaan, että toimijaverkostot muodostuvat samanlaisten prosessien ympärille
niiden muista eroista huolimatta. Nämä prosessit ovat sekä luonnollisia että sosiaalisia, joskin
sosiaalisille prosesseille annetaan suurempi arvo. Itse kallistun tutkimuksen tässä vaiheessa
lievemmän version puoleen, sillä uskon tapaustutkimuksessani olevan paljon samankaltaisia piirteitä
kuin vastaavanlaisissa luonnonsuojelukamppailuissa.
Myös aiemmin sivuamissani Peltolan (Peltola 2007) ja Åkermanin (Åkerman 2006) tutkimuksissa on
valittu

tulkintani

mukaan

toimijaverkkoteorian

ns.

heikennetty

versio.

Peltola

päätyy

tutkimuksessaan nostamaan symboliset tekijät rooliin, joka fyysisten elementtien ohella voivat
muokata toimijaverkossa käytäntöjä ja osallistua (poliittiseen) toimintaan. Samassa yhteydessä hän
muistuttaa, että toimijaverkkoteorian ohjelmallinen symbolien ja muiden sosiaalisten konstruktioiden
huomiotta jättäminen on haasteellista kun tutkitaan luonnon ja kulttuurin yhteenkietoutumia. Myös
Åkerman väitöskirjatutkimuksessaan päätyy samanlaiseen ratkaisuun. Hänen tutkimuksessaan
mielenkiinto kohdentuu poliittiseen toimijuuteen ja tällöin kielellinen vuorovaikutus on keskiössä.
Hän

tutkimuksessaan

yhdistää

toimijaverkkokäsitteistöä

diskurssianalyyttiseen,

erityisesti

metaforateoreettiseen tutkimukseen. (Åkerman 2006,18)
Aion ottaa tutkimusasetelmassani huomioon paikallisen tapauksen ylipaikallisen kontekstin.
Ympäristöpoliittinen ilmapiiri muuttui ajanjaksolla, jolloin tutkimuskohteena oleva prosessi eteni.
Tätä vaikutusta ei voi olla täysin ohittamatta.

3.4 Suo alueena ja toimijana
Ajatus suo-alueesta intentionaalisena tai osittain intentionaalisena toimijana on lähtökohtaisesti
absurdi. Suo on materiaalien ja erilaisten enemmän tai vähemmän keskenään vuorovaikutuksessa
olevien ekosysteemien kokonaisuus tietyllä rajatulla alueella. Toimijuus on toimijuutta
toimijaverkostossa eli suon toimijuus määritellään muiden toimijaverkon toimijoiden yhteisen
toimijuuden kautta.
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Toimijaverkkoteorian kiinnostuksen kohteena on kollektiivinen dynamiikka. Heterogeenisten
toimijoiden muodostamien suhdeverkostojen synty, vakiintuminen ja hajoaminen. Tutkimuksessani
suo materiaalisena toimija liittyy juuri tähän kollektiiviin, jonka tarkoituksena on muuttaa Kurkisuo
turvetuotantoalueeksi. ”Todellisuus tuotetaan käännöksissa”. (Callon 1986)

Tekniikat ovat ennakoimattomia, välittäjiä, keinoja ja lopputuloksia samalla kertaa; siksi ne ovat
sosiaalisia, esittää Latour. Ihmiset ovat vuosimiljoonien ajan laajentaneet sosiaalisia suhteitaan toisiin
aktantteihin3, joiden kanssa he ovat monia ominaisuuksia ja joiden kanssa he ovat muovanneet
kollektiiveja (Palmroth, 31/Latour 1999b, 197-198). Kollektiivi-käsitteen käyttö ilmaisee myös sitä,
että Latour ei tunnista katkosta traditionaalisten ja modernien yhteiskuntien välillä. Suot, mukaan
lukien Hyvinkään Kurkisuo, ovat muodostaneet erilaisia kollektiiveja ihmisen kanssa. Edellä mainitut
suon kulttuurihistorialliset narratiivit antavat osviittaa kollektiivien ääriviivoista. Kun esihistorialliset
ihmiset ajoivat riistaa saalistustarkoituksessa suolle, niin tuolloin todellisuus rakentui tietynlaisesta
toimijoiden muodostamasta kollektiivista. Tai kun suo edusti myyttistä aluetta, joka oli animistisen
maailmankuvan tuottamaa ns. pelon maantiedettä, niin kyseessä oli yksi versio inhimillisen ja eiinhimillisen toimijan muodostamasta kollektiivista.
Suo on aikaisempina vuosikymmeninä ollut erilainen kollektiivin jäsen. Tässä tapaustutkimuksessa
sen ominaisuudet välittyvät virastokielen, tutkimuskielen ja median kautta. Jotain kaikuja vanhasta
suosta, mutta YVA:ssa pintatasolla ei merkittävästi kulttuurihistoria välity. Kurkisuota määritellään
luonnontieteiden ja insinööritieteiden eksaktiudella.

4 Tutkimuksen toteuttaminen
Callonin ohje toimijaverkkotutkijalle kuuluu siten, että vapaan assosiaation periaatteen mukaan
havainnoijan on hylättävä kaikki a priori erottelut luonnon ja sosiaalisten tapahtumien välillä.
Analyysia ei voi ennalta kiinnittää. Havainnoijan on seurattava toimijoita tunnistaakseen tavan, jolla

3

Latour on ehdottanut myös termiä ’aktantti’ (actant) (Latour 1993, 6) Aktantti -termin
tarkoitus on vapauttaa paitsi jaosta inhimillisten ja ei-inhimillisten (materiaalinen) kesken, myös ennalta
mielletyistä rooleista ja oletuksista, joita toimijoista teemme. Aktantti kuvaa silloin mitä tahansa
asiaa, esinettä, oliota, ilmiötä tai ihmistä ennen kuin liitämme siihen, tai häneen, tai annamme sille
roolin. (Palmroth, 28)
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nämä määrittävät ja yhdistävät erilaisia elementtejä, rakentavat ja selittävät maailmaansa, olipa se
sosiaalinen tai luonnon maailma. (Callon 1986b, 200–201.)

Latourin ohje tutkimuksen aineiston analysoijalle on, että hänen ainoa tehtävänsä on seurata
toimijoita ja tarinoissa esitettyjä muunnoksien ketjuja pyrkimättä etukäteen määrittelemään, mitä
nämä toimijat ovat ja miten ne liittyvät toisiinsa (Latour 1988, 10–11, 252)

Tarkoitukseni on alussa kartoittaa mahdollisimman yksityiskohtaisesti Hyvinkään Kurkisuon
tapahtumiin liittyvät toimijat, sekä välittäjät, jotka määrittävät toimijoiden välisiä suhteita. Kurkisuon
tapauksessa laki velvoittaa hankkeen toimenpanon ehdoksi ympäristövaikutusarviointi-prosessin,
jossa ennaltaehkäisevästi pyritään arvioimaan mahdollisimman monipuolisesti hankkeen aiheuttamat
seuraukset lähiympäristölle. Tämä prosessi tarjoaa väylän kartoittaa suhteellisen monipuolisesti
toimijakenttää. Tämän YVA:n tarkastelun lisäksi tulen etsimään toimijoiden kollektiivia (ts.
toimijaverkosto) myös tiedotusvälineiden aiheesta tekemän raportoinnin analysoinnin kautta.

Toimijaverkoston keskiössä tässä tutkimuksessa on Vapo Oy, joka rekrytoijan roolistaan pyrkii
luomaan verkoston yhdistämällä erilaiset ainekset yhdeksi kokonaisuudeksi. Verkoston merkitys
kasvaa sitä mukaa, kun se onnistuu saamaan osallisia toimimaan suunnitelman mukaisesti.
Suunnitelmana on siis saada Kurkisuo turvetuotanto alueeksi. Tutkimuksen ensimmäisenä, ja ehkä
myös merkittävimpänä (8.4.2016 tilanne) materiaalina analysoidaan Vapo Oy:n Kurkisuo-projektin
lakisääteistä YVA-prosessia, joka kokoaa yhteen inhimilliset toimijat lausuntoineen ja ei-inhimilliset
toimijat epäsuorasti (lausuntojen sisältöjen kautta, mittaustulokset, kartat jne.) Ajatuksena kartoittaa
toimijat, analysoida käännösprosessin kulku, avata näkökulmaa materiaaliseen toimijaan
(suoekosysteemi). Tutkimusaineistona (Liite 3.) toimii YVA-asiakirjat, tiedotusvälineiden tuottama
materiaali aiheen tiimoilta sekä seikkaperäinen Eira Rosbergin tutkimuksen kuvaus Kurkisuon YVAprosessista, jossa ääneen pääsevät Vapo Energian, Pöyry Oy:n kuin paikallisen ympäristökeskuksen
viranomaiset. Rosbergin tutkimuksen avulla on mahdollista päästä verkoston sisälle, koska keskeiset
toimijat kuvaavat siinä prosessia omasta näkökulmastaan.
YVA-prosessia tarkastellaan toimijaverkkonäkökulmasta, sillä se kokoaa verkoston toimijat esiin ja
myös samalla toimii foorumina, jossa käännös turvetuotannolle positiivisesti suhtautuvaan
kollektiiviin yritetään toteuttaa. YVA-prosessi on keskiössä. Olkoonkin niin, että YVA:n toimijaosapuolien valtasuhteet ovat epätasapainossa, tällä seikalla ei ole merkitystä toimijaverkkoajattelun
kannalta. Pyrkimys on olla kuljettamatta mitään a priori toimijaverkostoon ja pitäytyä siinä, mitä
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toimijat

toiminnallaan

paljastavat.

YVA-prosessin

lisäksi

tarkoituksena

on

kartoittaa

toimijaverkostoa mm. tiedotusvälineiden uutisoinnin ja erilaisten keskustelufoorumeiden kautta.
Kurkisuon-tapaus ei verkostona rajoitu YVA:han vaikka se toimiikin tässä vertaansa vailla olevana
keinona toimijaverkoston hahmottamiselle.
Toimijaverkkonäkökulmasta tehty tutkimus kuuluu lähtökohtaisesti tapaustutkimusten luokkaan
kuten tässäkin tapauksessa. Tapaustutkimuksessa kohde on useimmiten juuri tapahtumakulku tai
ilmiö, josta pyritään tekemään mahdollisimman perusteellinen ja tarkkapiirteinen kuvaus. (Laine ym.
2007, 9)

4.1 Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
YVA on lakiin ja asetukseen pohjautuva ennalta ehkäisevän ympäristöpolitiikan mukainen menettely,
jossa järjestelmällisesti pyritään selvittämään tarkastelussa olevan hankkeen ympäristövaikutukset ja
sen eri toteuttamisvaihtoehdot sekä haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet. Ja prosessin
aikana pyritään selvittämään kaikkien eri osapuolten kannat hankkeen toteuttamiseen. Hanketta
arvioidaan myös sosiaalisista ja taloudellisista näkökulmista. (Pölönen 2007)
Ympäristönsuojelullisten päämäärien lisäksi YVA-menettelyn tavoitteena on saada suunnitellun
hankkeen vaikutusalueen asukkaat osallistumaan ympäristölliseen päätöksentekoon. Tämä tavoite
kumpuaa Suomen lainsäädännön ytimestä, sillä Suomen perustuslain 2 §4:ssä kerrotaan yksilön
oikeuden osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen olevan osa
kansanvaltaa. Lisäksi Perustuslain 20 §5:ssä todetaan kaikille kuuluvan vastuun luonnosta ja sen
monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Lain hengen mukaisesti julkisella vallalla
on tehtävä pyrkiä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus
vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

4

Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota
edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa
yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa
julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. [finlex.fi]
5

Vastuu ympäristöstä Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen
ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. [finlex.fi]
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Ympäristövaikutusten

arviointimenettelyn

(YVA)

lähtökohtana

on

varmistaa,

että

ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hankeen arvioidaan aiheuttavan
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Valtioneuvoston asetuksessa on ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä luettelo niistä hanketyypeistä, jotka poikkeuksetta tarvitsevat YVA-menettelyn
lupahakemuksen tueksi. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain asetuksen
713/2006 4 §6:n 1 momentin nojalla: turvetuotanto, kun yhtenäiseksi katsottava tuotantopinta-ala on
yli 150 hehtaaria, kuuluu YVA-lainsäädännön tarkoittamiin hankkeisiin.

4.1.1 YVA-prosessi pähkinänkuoressa
YVA-menettely on maailmalla laajalti levinnyt ympäristöpolitiikan työkalu, jonka yksityiskohtaiset
piirteet poikkeat maittain. Suomessa on käytössä ns. kaksivaiheinen YVA-menettely. Ensimmäistä
vaihetta kutsutaan usein arviointiohjelmavaiheeksi ja toista vaihetta arviointiselostusvaiheeksi.
Arviointimenettely alkaa arviointiohjelman laatimisella yhteysviranomaiselle. Ympäristövaikutukset
on selvitettävä, ennen kuin aloitetaan hankkeen toteutus, niiltä osin kuin vaikutuksia saattaa olla.
Hankkeen suunnittelija tekee arviointiohjelman, joka sisältää muun muassa tietoja hankkeesta,
erilaisia toteutusvaihtoehtoja, aikataulut ja kuvauksia ympäristöstä. Lisäksi arviointiohjelmasta tulee
ilmetä, miten tiedottaminen ja vaikutusalueella asuvien osallistuminen arviointiin järjestetään.
(YVAKO)
Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen vireilläolosta hankkeen
vaikutusalueella, jolloin ohjelmasta on mahdollista antaa viranomaiselle lausuntoja ja mielipiteitä.
Yleensä yhteysviranomaisen tiedote on 30 - 60 päivän ajan nähtävillä. Sen jälkeen
yhteysviranomainen kokoaa annetut asukkaiden ja järjestöjen mielipiteet sekä hankkeeseen liittyvien
viranomaisten lausunnot, ja laatii, sekä niiden että oman asiantuntemuksensa pohjalta, lausuntonsa.
(YVAKO)
Tämän jälkeen hankevastaava tekee hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin, jonka tulokset
kootaan arviointiselostukseen eli YVA-selostukseen. YVA-selostuksessa esitetään jo ohjelmassa
esitetyt hankkeen tiedot mahdollisesti tarkennettuna, mutta erityisesti hankkeen ja sen vaihtoehtojen

6

Hankeluettelo [finlex.fi] Hankkeita, joihin sovelletaan arviointimenettelyä
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 1 momentin nojalla, ovat: [… ] e)
turvetuotanto, kun yhtenäiseksi katsottava tuotantopinta-ala on yli 150 hehtaaria
27

ennakoidut ympäristövaikutukset sekä niiden lieventämis- tai estämistoimet. On yleistä, että
hankevastaava

teettää

arvioinnin

ulkopuolisella

ympäristökonsulttiyrityksellä,

joiden

erikoisosaamista juuri YVA-hankkeet ovat. Konsulttitaho myös kokoaa lopullisen selostuksen. Kun
hankevastaava katsoo, että selostus on valmis, hän toimittaa sen yhteysviranomaiselle. (YVAKO)
Menettelyn toisen vaiheen lopuksi yhteysviranomainen asettaa YVA-selostuksen nähtäville ja
tiedottaa sen vireilläolosta sekä kokoaa siitä mielipiteet ja lausunnot, kuten aiemmin
ohjelmavaiheessa. Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa lausuntonsa
selostuksesta. Tässä lausunnossa se esittää muun muassa oman arvionsa arviointimenettelyn ja selostuksen riittävyydestä ja laadusta, sekä ohjeistaa hankevastaavaa YVA-prosessin jatkon suhteen.
Lausunto toimitetaan hankkeesta vastaavalle taholle sekä saatetaan tiedoksi hanketta käsitteleville
viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä tarvittaessa esim. maakuntien liitoille.
(YVAKO)
Kaavio 1. YVA-menettely kaaviona (Kurkisuo):

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN

LAUSUNNOT JA MIELIPITEET
OHJELMASTA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTISELOSTUS

ARVIOINTISELOSTUKSESTA KUULEMINEN

MIELIPITEET JA LAUSUNNOT

ARVIOINTISELOSTUS
LUPAHAKEMUKSEN LIITTEEKSI

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO
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4.2 Kurkisuo ennen turvetuotantoon tähtäävää YVA-menettelyä
Kurkisuo sijaitsee alueella, jonka välittömässä läheisyydessä on ihmisen toimeliaisuutta ollut jo
kauan ja suohon on suunnattu erilaisia toimenpiteitä. Luonnontilaisimpina säilyneet osat Kurkisuosta
sijaitsevat suon länsiosissa Kurkiojan molemmin puolin. Nämä alueet ovat säästyneet pitkälti
ojituksilta. Kurkisuon pohjoispäässä virtaa Lopen Keihäsjärvestä alkunsa saava Keihäsjoki, sen
uomaa on perattu ja oikaistu 1950-luvulla. Ympäröivistä ojituksista huolimatta monet
suoluontotyypit ovat säilyneet luonnontilaisen kaltaisina. (Kurkisuon osayleiskaava, 2.)
Kuten jo edellä todettiin, laajoja alueita Kurkisuosta on ojitettu, mutta Ojitukset on tehty pääasiassa
sotien jälkeen 1940-, 50- ja 60-luvuilla. Yleiskaava-alueen koillisosassa Porrassuon alueella on jo
1930-luvun Pitäjänkarttaan merkitty turvepehkutehdas. Kaikkiaan turvetta on otettu noin 18 ha
alueelta. Turpeenoton päättymisaika ei ole tarkkaan tiedossa. (Kurkisuon osayleiskaava, 2.)
1940-luvun ilmakuvissa näkyvät vielä hyvin suon laidoille tehdyt laajatkin ojitukset, jotka eivät
kuitenkaan ole juuri vaikuttaneet suon luonnontilaisiin osiin. Suota on ojitettu sekä pelloksi että
metsän kasvun jouduttamiseksi. (Suomen Luonto 09/12, s.16)

4.3 Kurkisuo Vapon omistuksessa
Kurkisuon turvetuotannon suunnittelu on alkanut jo paljon ennen vuotta 2006, jolloin
ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyi arviointiohjelmalla. Vapo osti noin 300ha
kokoisen alueensa Kurkisuolta 1980-luvun alussa nimenomaan turvetuotantoa silmällä pitäen. (HS
10.3.1994)
Kurkisuon tarinan kannalta merkitykselliset aiemmat soidensuojeluohjelmat olivat vuosilta 1979 ja
1981. Tuolloin soidensuojeluohjelman yhteydessä Hyvinkään alueelta päätettiin mm. Kurkisuon
lähistöllä oleva Petkelsuo. Ajateltiin niin, että Kurkisuo uhrataan turpeentuotantoon. (HS 10.3.1994)
Kuitenkin tämä ei estänyt Hyvinkäätä ottamasta aluetta kaupungin arvokkaiden luontokohteiden
luetteloon. Ja tämä asennoituminen Kurkisuohon on Hyvinkään kaupungin taholta pysynyt
samanlaisena koko tämänkin tutkimuksen käsittelemien vaiheiden aikana.
Jo 1990-luvulla Kurkisuon ottoa turvetuotantoon on Vapon taholta selvitetty, mutta suolle asetettiin
toimenpidekielto ja alueelle tehtiin Kytäjän osayleiskaava. Hanke oli kaupunginvaltuustossa 1994 ja
kaupunginhallitus lausui, että kunnes vesioikeus on antanut päätöksensä, toimenpidekielto pysyy:
”Kaupunginhallitus toteaa, että tarvitaan perusteltu vesioikeuden päätös”. Samana vuonna HS:n
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uutisessa Hyvinkään ympäristösihteeri arvioi, että jos Hyvinkää ei anna lupaa turpeenottoon,
kaupunki joutuisi lunastamaan alueen ja todennäköisesti maksamaan Vapolle korvauksia.
Korvaussumman arvioitiin nousevan suureksi. Tuolloin Vapo oli arvioinut Kurkisuon turvevarat
vähintään 10 miljoonan markan arvoisiksi. (HS 10.3.1994)
Kytäjän osayleiskaava toimenpidekieltoineen tuli voimaan 1995 ja Vapo valitti osayleiskaavasta,
koska kaavamerkinnän katsottiin aiheuttavan yhtiölle taloudellista vahinkoa. Asia eteni Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen asti ja KHO hylkäsi valitukset. Osayleiskaavan tehtävä oli säästää
luonnonoloiltaan arvokkaita alueita ja säilyttää kylätaajamien ja haja-asutusalueiden luonne sekä
maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot. (HS 3.6.1995)
Vuosituhannen vaihteessa Vapo aktivoituu uudestaan. julkaisee uutisen, jossa Vapo tiedottaa
aloittavansa lähivuosina suuren 300ha:n turvetyömaan Kurkisuolla. (HS 8.6.2000) Tämän
mittakaavan hankkeelle ympäristöluvan saannin edellytyksenä oli YVA-prosessi. Tästä alkaa
tutkimukseni kannalta keskiössä oleva aikaperiodi. Seuraavalla sivulla on tiivistelmä Kurkisuon
tapauksen kannalta keskeisimmistä tapahtumista aikajanalla:
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31.5.2006 Pöyry Oy julkaisee Vapo Oy Energian tilaaman ”Kurkisuon
turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointi” YVA-ohjelman.
2.6.2006 Vapo Oy Energia on toimittanut Uudenmaan ympäristökeskukselle Kurkisuon
turvetuotantohanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Tämä julkinen
prosessi käynnistyy. Vaikutuspiirissä olevat tahot saavat tutustua suunnitelmaan ja
kommentoida sitä.
27.9.2006 Uudenmaan ympäristökeskus on antanut hankkeen
ympäristövaikutustenarviointiohjelmasta lausuntonsa. Uudenmaan ympäristökeskus ei
näytä vihreää valoa vaan vaatii lisäselvityksiä.
1.11.2007 Vapo Oy Energia on saattanut vireille Kurkisuon turvetuotantohanketta
koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.
10.3.2008 Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta. Lausunto on murskaava! YVA selostus täytyy tehdä uudestaan.
11.8.2009 Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen luontoyksikön
suoasiantuntijat tekivät Kurkisuolle maastokäynnin.
Elokuussa 2010 Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys kääntyi kirjeitse Altian
hallituksen puoleen omistamansa Kurkisuon osan suojelemiseksi.
22.11.2011 Altia hakee omistamallaan alueella sijaitsevan Kurkisuon suojelua.
21.12.2011 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt päätöksen
Altia Oyj:n omistamalle 144 ha suuruiselle alueelle perustettavasta
luonnonsuojelualueesta, joka nimettiin samalla Altian Kurkisuoksi. (VAPO ei enää voi
saada ympäristölupaa alueelleen)
30.8.2012 Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen soiden ja turvemaiden kestävästä ja
vastuullisesta käytöstä ja suojelusta.
27.9.2012 Vapo Oy myi 328,5 ha suuruisen alueen valtiolle eikä tähän alueeseen
kohdistu enää turpeenottohanketta.
1.11.2016 Kytäjän Kurkisuon luonnonsuojelualueen osayleiskaava hyväksytään
Hyvinkään kaupunginhallituksessa.
15.11.2016 Hyvinkään kaupunginvaltuusto vahvisti luonnonsuojelualueen
osayleiskaavan. Ja näin yhteensä 507ha:n suoalueen kohtalo on sinetöity myös
hallinnollisella tasolla.
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4.4 Ensimmäisen toimijaverkoston hahmottelu alkaa. (Problematisointi)
Hankkeen vaihtoehdot (Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostus):
Erilaisten vaihtoehtojen esittelystä yleensä. YVA-ohjelmassa esittelee kolme vaihtoehtoa, joista
vaihtoehdot 1 ja 2 ovat Vapo Oy Energian tavoitteena, vaihtoehto 0 tarkoittaa sitä, että Vapo Oy
Energian päämäärän mukaista toimijaverkkoa ei synny.
VE1. Hankevaihtoehto 1 tarkoittaa, että koko hankealue valmistellaan ja otetaan
jyrsinkasvuturvetuotannon käyttöön. Tuotantovalmis pinta-ala otetaan käyttöön sitä mukaa kuin sitä
kunnostukselta ja kuivatukselta valmistuu. Tuotannossa käytetään mekaanisia kokooja- ja
imuvaunumenetelmiä.
VE2. Hankevaihtoehto 2 puolestaan tarkoittaa sitä, että koko tuotantoalue valmistellaan
turvetuotantoon käyttäen 1- ja 3-lohkoilla blokkiturvemenetelmää ja 2-lohkolla mekaanista
kokoojavaunumenetelmää.
VE0. Hankevaihtoehto 0 tarkoittaa että hanketta ei toteuteta, eli alue jää kokonaan nykyiseen tilaansa.

Toimijoiden kartoitus Toimijaverkkoteoriassa toimijoiden kartoitus Callonin terminologiaa
käyttäen tarkoittaa 4-vaiheisessa käännösprosessissa Problematisointia. YVA-lausunto tarjoaa
pääsyn verkoston eri entiteettien välisiin suhteisiin ja kytköksiin, sekä kuvaa niiden identiteetin ja
tavoitteet. (Peltola & Åkerman 1999) Vapo Oy Energian tavoitteita ovat edellä mainitut vaihtoehdot
VE1 ja VE2, ja seuraavassa esitettävien toimijoiden positiot syntyvät suhteesta näihin vaihtoehtoihin.
VE0 on Vapo Oy Energian näkökulmasta vaihtoehto lainausmerkeissä, koska se on epätoivottava
lopputulos, sillä omistuksessa olevan turvesuon silleenjättäminen ei ole lähtökohtaisesti kannattavaa
liiketoimintaa turvebisneksessä. Toimijoiden näkemykset Kurkisuon turvetuotantohankkeesta on
koostettu

ympäristövaikutusten

arviointiohjelman

lausuntodokumentista.

(Lausunto

ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta)

4.4.1 Vapo Oy Energia
Vapo Oy Energia edustaa hankkeesta vastaavaa tahoa. YV-arviointiohjelma on myös hankkeesta
vastaavan tahon laatima suunnitelma niistä selvityksistä, joita ympäristövaikutusten arvioimiseksi on
tarpeen tehdä. Hankkeesta vastaa taho laatii arviointiohjelman ja yhteysviranomaisten siitä antaman
lausunnon perusteella arviointiselostuksen, joka tulee julkiseen käsittelyyn.
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4.4.2 Etelä-Suomen lääninhallitus (viranomaiset)
Lausunnon on antanut sosiaali- ja terveysosasto. Hankkeen vaikutusten arvioinnissa tähdennetään
turvetuotannon vaikutusta asuinalueiden ja muiden häiriintyvien kohteiden (päiväkodit, koulu,
sairaala) terveydellisiin olosuhteisiin. Läänin hallitus katsoo, että ainakin melu- ja pölyhaittojen
osalta vaikutusten tarkastelualuetta tulee ulottaa laajemmalle

kuin 500m

etäisyydelle.

Tarkastelualueeseen tulee sisällyttää myös turpeen kuljetusreitit. Lisäksi tulee arvioida hankkeen
vaikutusta alueen talousvesikaivojen laatuun ja yleisten uimarantojen uimavesien laatuun. (Lausunto
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, 3.)

4.4.3 Uudenmaan liitto
Uudenmaanliitto pitää hanketta Uudenmaan maakunnan oloissa varsin poikkeuksellisena. Liitto
toteaa hankkeen sisällöstä, että nykytilan kuvauksessa tulisi todeta yleiskaavan lisäksi alueella
voimassa olevat seutukaavat sekä Uudenmaan maakuntakaava. Lisäksi arvioinnissa tulee tarkastella
suon ja sekä sen lähiympäristön asemaa maakunnan ekologisessa verkostossa ja turvetuotannon
vaikutuksia ekologiseen verkostoon. Vuonna 2006 valmistuneessa Uudenmaanliiton tekemässä
selvityksessä on Kurkisuon todettu kuuluvan maakunnan ekologisessa verkostossa luonnon
ydinalueeseen. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi Uudenmaan liiton mukaan arvioinnissa tulee
käydä ilmi varautuminen erityistilanteisiin (kuten tulvat) ja tilanteiden todennäköiset vaikutukset
tulee arvioida. Myös arvioinnissa tulee ottaa huomioon vuollejokisimpukan esiintyminen hankkeen
vaikutusalueen vesistössä. (Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, 4.)

4.4.4 Hyvinkään kaupunki
Lausunnon on antanut kaupunginhallitus. Sen sisältö koostuu kaavoituksen, ympäristönsuojelun ja
ympäristöterveydenhuollon lausunnoista.
Hyvinkään kaupunki tuo alueeseen kytköksessä olevan Kytäjän alueen osayleiskaavassa olevan
selostuksen: Alueen ympäristöarvoja tulee arvioida tarkkaan, mikäli turpeenotto tulee joskus
ajankohtaiseksi. Turpeenotto tulee joka tapauksessa toteuttaa siten, ettei Keihäsjoen vedenlaatu
heikkene tai tulvariski kasva ja siten että osa suosta jää turpeenoton ulkopuolelle”. Huomioitavaa on,
että

kaavoituksen

että

ympäristöpuolen

kannalta

kritisoidaan

vaihtoehtojen

asettelua

(VO1,VO2,VO0). Arvioitavaksi vaihtoehdoksi olisi pitänyt ottaa myös tilanne, jossa osa osa alueesta
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jätetään turpeenoton ulkopuolelle. Ympäristövaikutuksia tulisi arvioida myös sellaisessa
vaihtoehtoskenaariossa, jossa turvetuotanto on vaiheistettu vähintään kahteen eri vaiheeseen.
Hyvinkään kaupunki pitää tärkeänä, että turpeenoton vaikutukset suon ja alapuolisten vesistöjen
virkistyskäyttöön selvitetään. Suolla ja alueen jokivesistöillä on varsin laajaa merkitystä
virkistyskäytölle niin paikallisesti kuin maakunnallisesti. Lisäksi osayleiskaavaan merkityn
suoalueen läpi kulkevan ulkoilureitin toteutusmahdollisuudesta tulisi huolehtia myös mahdollisen
turpeenoton aikana.
Hyvinkään kaupunki pitää hankkeen ympäristövaikutuksista merkittävimpinä vesistä vaikutuksia.
Kaupungin mukaan Kurkisuon merkitys vesivarastona ja virtaamia tasaavana elementtinä on
selvitettävä eri vaihtoehdoissa. Sekä liukoisia ja liukenemattomia päästöjä ja vaikutuksia alapuoliseen
vesistöön ja Kurkisuohon on tarkasteltava erikseen. Vesistön nykytilan kuvaamiseksi tarvittavia
lähtötietoja on täydennettävä erikseen. Vesistön nykytilan kuvaamiseksi tarvittavia lähtötietoja on
täydennettävä vesinäyttein mahdollisimman läheltä tuotantoaluetta. Kaupunki ei hyväksy
kuormituksen arviointia muiden soiden kuormituslukujen perusteella. Arvioinnissa on huomioitava
myös tuotantoajan pituus (30v.) ja tuotannon aikana esiintyvien poikkeuksellisten olosuhteiden
(kuivuus, rankkasateet, tulvat) mahdolliset vaikutukset. Lisäksi mahdolliset turvetuotannosta
johtuvien tulipalojen aiheuttamat ympäristövaikutukset tulee arvioida.
Lausunnossaan Hyvinkään kaupunki myös esittää maakunnallisen arvioinnin tason mukaan
ottamista. Erityisesti suoluonnon monimuotoisuuden osalta vaikutukset ovat huomattavat koko EteläSuomen alueella. Lisäksi esitetään vaikutusten arviointia myös Etelä-Suomen turvetuotannon
näkökulmasta sen maakunnallisen merkittävyyden vuoksi.

Hyvinkään kaupunki lisäksi

lausunnossaan muistuttaa, että mahdollisella turvetuotantohankkeella on myös vaikutuksia
ilmastoon, joten ympäristövaikutuksia tulisi myös tarkastella ilmasuojelun näkökulmasta. Hyvinkään
kaupunki nostaa lopuksi lausunnossaan huolen Vantaanjoen natura-alueesta, kuten Uudenmaan
liittokin edellä teki. Vaikutukset Natura-alueeseen on arvioitava luonnonsuojelulain 65§7:n
tarkoittamalla tavalla. (Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, 4-5)

4.4.5 Nurmijärven kunta
Lausunnon

on

antanut

ympäristönsuojelulautakunta.

Lautakunta

tuo

esiin

Geologian

tutkimuskeskuksen tutkimusraportin 21.4.2006, joka koskee pohjavesialueen selvitystä Noppo-

7

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096
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Rajamäki alueella. Lautakunta edellyttää, että turvetuotannon selvitysalueen pohjaveden pinnantasoa,
virtaussuuntia ja maaperäkerrostumien rakenteita tutkitaan riittävästi ympäristövaikutusten arviointia
varten, jotta saadaan luotettava kuva alueen vedenjohtavuuksista ja pohjaveden virtauksista. Lisäksi
lautakunta nostaa esille myös Hyvinkään kaupungin lausunnon sisällöstä tutun huolen suopaloista ja
tulvien kasvaneesta uhasta. (Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, 5)

4.4.6 Tiehallinto
Tiehallinnon mukaan mahdollisesta turvetuotannosta aiheutuva liikenne ja liikenteen vaikutukset
tulee selvittää eri kuljetusvaihtoehdoissa valtatielle 25 saakka. Liikenteen osalta tulee kuvata
liikennemäärät, liikenteen vaihtelu ja käytettävän kaluston tyyppi. Liikenteen vaikutuksista tulee
arvioida päästöt, melu, pölyäminen ja liikenneturvallisuus sekä keinot kielteisten vaikutusten
minimoimiseksi. Lisäksi tiehallinto haluaa kiinnittää erityistä huomiota vaikutuksiin alueen
liikenneverkkoon

ja

mahdollisiin

uusiin

liittymiin.

(Lausunto

ympäristövaikutusten

arviointiselostuksesta, 5)

4.4.7 Altia Oyj (Paikallinen yritystoiminta)
Altia Oyj pitää erittäin tärkeänä, että hankkeen vaikutukset alueen pohjavesiin selvitetään
seikkaperäisesti. Altia pitää arviointiohjelmassa ollutta pohjavesitarkastelua liian suppeana.
Arviointia tehtäessä on selvitettävä hankkeen vaikutukset Rajamäen tehtaan pohjavesialueen
antoisuuteen ja pohjaveden laatuun, huomioiden myös liikenteen ja mahdollisten tulvien
pohjavesivaikutukset. Arvioinnissa on hyödynnettävä uusimpia selvityksiä, jotka osoittavat, että
välittömästi turvealueen eteläpuolella sijaitsee tärkeitä Rajamäen pohjavesialueeseen kuuluvia
pohjavesivarantoja.
Lisäksi Altia Oyj vastustaa esitettyä tielinjausvaihtoehtoa, joka kulkisi Altian omistamien maiden
halki I-luokan pohjavesialueen halki (alaviite). Tielinjaus vaikeuttaa riistanhoitoa Altian omistamilla
mailla. Altia esittää, että riistanhoitokysymyksiä on käsiteltävä enemmän arviointiselostuksessa.
Lisäksi on huomioitava hankealueen länsi- ja lounaispuolella sijaitseva metsäautotieverkosto.
(Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, 5-6)
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4.5 Ympäristönsuojeluyhdistykset
4.5.1 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Tämä taho nostaa tärkeälle sijalle tulvavaikutusten arvioinnin. Arviointiin olisi sisällytettävä mm.
selvitys

suon

ojittamisen

ja

turvetuotannon

vaikutuksista

Keihäsjoen

ja

Kytäjoen

virtaamamuutoksiin. Arviointiselostuksessa on esitettävätiedot jokien mahdollisista perkauksista ja
arvio Vantaanjoen yläosien vedenpidätyskyvyn heikkenemisestä. Yhdistys myös muistuttaa, että
Vantaanjoki toimii pääkaupunkialueen vararaakavesilähteenä ja seuraava Päijänne-tunnelin korjaus
sijoittuu vuodelle 2008 (alaviite). Kaikenlainen Vantaanjoen veden laatua ja määrää haitallisesti
muuttavan toiminnan estäminen on tärkeää.
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi arviointiin on otettava mukaan myös mahdolliset
kalataloudelliset kunnostushankkeet alueella (alaviite). Lopuksi yhdistys kiteyttää, että ruuhkaSuomen

alueella

paineet

soiden

säilyttämiseen

ja

suojeluun

ovat

suuret.

(Lausunto

ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, 6)

4.5.2 Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry
SLL omassa lausunnossaan peräänkuuluttaa YVA-prosessin avoimuuden ja tiedonsaannin perään.
Loma-aikoihin sijoittuvia esittelytilaisuuksia ja lausuntoaikoja (alaviite) tulee välttää, ja aineiston
tulee olla saatavissa internetistä asianmukaisine ilmakuvineen ja karttoineen. Selvityksiä ei voida
toteuttaa kokonaisuudessaan ennen lausunnoista saatavaa tietoa, vaan selvityksiä tulee voida
täydentää vielä lausuntokierroksen jälkeen. SLL esittää vuonna 2006 tehtyjen maastotöiden (näytteet,
tutkimus) toistamista, koska kesä 2006 oli alueella poikkeuksellisen kuiva.
SLL peräänkuuluttaa jo esille nostettua tulvaherkkyyden tarkkaa tutkimusta, sekä yleistä vaikutusta
Vantaanjokeen, joka kuuluu Helsingin varavesijärjestelmään.
SLL tuo esiin, että Kurkisuo voi olla merkittävä muutonaikainen lintujen lepäily- ja ruokailukohde,
joten muuttolintujen osalta vanhojen havaintojen kerääminen ei riitä. Myös pesimälinnuston
selvittämiseksi on tehtävä enemmän töitä. Lisäksi turpeenoton vaikutukset riistaeläimiin ja
hirvieläinten

käyttäytymiseen

(mahdollisiin

vahinkoihin)

sekä

saukon

lisääntymis-

ja

levähdyspaikoille sekä kulkureiteille on arvioitava. Lopuksi SLL korostaa, että Kurkisuon merkitys
Uudenmaan soidensuojeluverkostolle ja ekologiselle verkostolle on arvioitava. Arviointityössä on

36

otettava huomioon myös ilmastonmuutosnäkökulma, peruuttamattomien muutosten merkitys
luonnonoloihin. (Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, 6-7)

4.5.3 Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys ry
Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys ry lausunnossaan vastustaa Kurkisuon muuttamista
turpeenottoalueeksi. Lausunnossa muistutetaan, että kyseessä on Uudellamaalla laaja ja hyvin
säilynyt suoalue, joka on hyvä marjastus- ja retkeilukohde. Suon keskeinen osa on ojittamaton ja
luonnontilainen, ja suon ekologinen monimuotoisuus on runsasta niin biotooppi- kuin lajitasolla.
Yhdistys samassa yhteydessä harmittelee varsinaisen kasvillisuusselvityksen puuttumista. Lisäksi
yhdistys huomauttaa alueen olevan Uudenmaan tärkeimpiä hirvieläinten elinympäristöjä, ja eläinten
karkoittuminen voi aiheuttaa vahinkoa ympäröivällä alueella. Linnustosta yhdistys mainitsee useita
esimerkkejä, mm. kapustarinnan (jonka eteläisen esiintymä on Kurkisuolla) ja metsähanhen (ainoa
esiintymä Uudellamaalla).
Yhdistys tuo esille jo edellä käsitellyt huolet kasvavasta tulvariskistä ja mahdollisen uuden tieverkon
aiheuttaman ääni- ja pölyhaitan kantautumista esteettömämmin asutuille lähialueille.
Loppukaneetiksi yhdistys yhtyy maailman suotutkijoiden kesällä 2006 antamaan julkilausumaan ja
korostaa, että soiden ojituksesta ja turpeenotosta tulisi luopua ja vielä jäljellä olevia soita tulisi
suojella ja ojitettuja suoalueita ennallistaa. (Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, 7)

4.5.4 Hyvinkään vihreät ry
Hyvinkään vihreät nostavat lausunnossaan esille seuraavat jo edellä mainitut seikat: Tulvariski,
vedenlaadun

heikkeneminen

Vantaanjoella,

pohjaveden

pinnantaso

Rajamäen

I-luokan

pohjavesialueella, pöly-/meluhaittojen 500m vaikutusalueen riittämättömyys, Kytäjän ulkoilureitin
menettäminen, ekologisen monimuotoisuuden suojeleminen, riistanhoidolliset ongelmat sekä
vaatimus suuremmasta avoimuudesta ja tiedonsaannista liittyen YVA-prosessiin. (Lausunto
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, 7-8)

4.5.5 Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa ry
Yhdistys pitää suon linnustoarvoja erittäin merkittävinä. Yhdistys mainitsee suolla pesivän mm.
laulujoutsenen, sääksen, kurjen, isolepinkäisen, isokäpylinnun, keltavästäräkin, kapustarinnan, liron,
metson, nuolihaukan, pyyn sekä mahdollisesti pesivän metsähanhen, pohjansirkun ja sinisuohaukan.
Suolla on maakunnallisesti tärkeä asema muutonaikaisena hanhien ja kurkien levähdysalueena.
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Suolla on havaittu myös maakotka sekä yli 100 yksilön teeriparvia. Turvetuotannon jälkeen alueelle
mahdollisesti syntyvä lintujärvi ei korvaisi menetettyä suoluontoa ja suolajeja. Alueen nisäkkäistä
yhdistys mainitsee hirvieläimet, karhun, saukon ja ilveksen, joille Kurkisuon alue on tärkeä
elinympäristö. Yhdistys myös muistuttaa, että suunnitellun tuotantoalueen ydinalue on
luonnonvaraista suoaluetta, ja koko suo olisi helposti ennallistettavissa.
Tringa ry:n mukaan keväisin Keihäsjoen alavat pellot ovat usein lähes veden alla satojen hehtaarien
alueella. Suunniteltu suota halkovan Keihäsjoen pengertäminen olisi yhdistyksen mukaan tulvia
pahentava toimenpide, eikä pumppausjärjestelmillä saataisi näitä vesiä hallittua. Pumppausten ja
tulvien seurauksena pääsisi merkittäviä määriä humusta Keihäsjoen kautta Vantaanjokeen ja edelleen
Suomenlahteen. Lisäksi Tringa ry muistuttaa hankkeen haitallisia pohjavesivaikutuksia.
Tringa ry:n vielä muistuttaa luonnonarvojen perusteellisen selvittämisen tärkeydestä. Seuraavat
kartoitukset tulisi suorittaa alueella: Linnustokartoitus, perusteellinen hyönteisselvitys (ainakin
perhosten, sudenkorento- ja vesimittaristolajiston osalta), kasvillisuusselvitys sekä nisäkäskartoitus.
Lopuksi Tringa ry jakaa jo mainitun huolen siitä, että suunnitelman suoja- ja lähialueet on rajattu liian
pieniksi. (Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, 8-9)

4.5.6 Hyvinkään lintutieteellinen yhdistys ry
Hyvinkään lintutieteellinen yhdistys ry nostaa esille seuraavat jo edellä esitetyt seikat: Tuhoava
vaikutus ekosysteemiin, Kurkisuon merkitys linnustolle. (Lausunto ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta, 9)

4.6 Yksityishenkilöt (1—7)
4.6.1 Tanner
Näkemys yhtenevä Tringa ry:n lausuman sisällön kanssa.
(Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, 9)

4.6.2 Seitsonen & Karttunen
Seitsonen & Karttunen nostavat lausunnossaan esille seuraavat jo edellä mainitut seikat:
Tulvaherkkyys, puutteellinen laji-inventaario ja suoja-alueen riittämättömyys. Lisäksi he nostavat
esille läheiseen Livinkylään heijastuvat sosiaaliset vaikutukset asukkaiden elämään ja kylän imagoon.
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(alaviite) He esittävät lomakekyselyn lisäksi suoria tapaamisia kylän asukkaiden kanssa. (Lausunto
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, 9)

4.6.3 Nummelin
Lausunto pitää sisällään jo esille tuotuja seikkoja: Huoli tulvaherkkyydestä ja ekologisen kartoituksen
puutteellisuudesta. (Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, 10)

4.6.4 Ala-Paavola
Lausunto pitää sisällään jo esille tuotuja seikkoja: Huoli tulvaherkkyydestä ja eläimistön/kasviston
monimuotoisuuden turvaamisesta. Lisäksi hän kritisoi inventointeja riittämättömiksi. Myös hankkeen
aikataulu esitetään ongelmalliseksi, koska inventointikäynnit olisi tehty ennen lausuntoajan
päättymistä. (Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, 10)

4.6.5 Raita
Huoli lähialueen asukkaiden omien kaivojen vedenlaadusta. Lisäksi epäilys siitä, että mahdollisen
turvetuotannon suunniteltu kuljetusreitti aiheuttaa melua ja vaarantaa pienien lapsien koulumatkan.
Lisäksi hän nostaa esille pölyhaittojen ja mahdollisten turvepalojen haitalliset vaikutukset lähialueen
asukkaille. (Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, 10)

4.6.6 Saarela & Niemi
Huoli tulvariskin kasvusta. Turvepölyn vaikutus on negatiivinen nurmisäiliörehun laadulle ja
laitumille

sekä

lypsykarjan

hengityselimistölle.

(Lausunto

ympäristövaikutusten

arviointiselostuksesta, 11)

4.6.7 Paloheimo & Tuomi
Paloniemi & Tuomi edustavat alueen kesäasukkaiden näkökulmaa hankkeeseen. He kritisoivat
tiedonsaantia ympäristönvaikutusten arvioinnin käynnistymisessä. Kesäasukkaat ovat hankkineet
kesäasuntonsa alueen luonnonympäristön arvojen, kuten hiljaisuuden, raittiin ilman ja puhtaan
luonnon vuoksi. Turvetuotantohanke poistaisi kaikki nämä arvot ja tekisi kesäasunnossa olon
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mahdottomaksi. Samalla myös asunnon rahallinen arvo tulisi heikkenemään.

(Lausunto

ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, 11)

4.7 Konsulttiyritys: Pöyry Environment Oy
Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyritys, joka toimii energia-, teollisuus- ja
infratoimialoilla. (Pöyry)
Pöyry Environment Oy -yksikkö tuotti Kurkisuon YVA:n ympäristötutkimukset ja raportoinnin
Vapo Oy Energian tilauksesta. Yksikkö toimii Oulusta käsin. Sillä on tunnustettu asiantuntemus ja
mittava kokemus YVA-prosesseista varsinkin Pohjois-Suomen ja Pohjanmaan turvetuotanto alueilta.

4.8 Muut toimijat
Muita toimijoita ovat mm. tiedotusvälineet, joiden Kurkisuota koskevilla uutisilla, artikkeleilla tai
julkaistuilla mielipidekirjoituksillaan osallistuivat keskusteluun YVA-kehyksen ulkopuolelta.
Esimerkkejä tästä ovat paikallinen päivälehti Aamuposti, Helsingin Sanomat ja Yle.

4.9 Toimijoiden kokoaminen yhteisten nimittäjien alle

Toimijaverkon kannalta on välttämätöntä astua tutkimuskentälle ilman ennakko-oletuksia. YVAlausuntokierros toi esille suuren joukon toimijoita, jotka muodostavat erivahvuisten sidosten kautta
Verkoston. Vaikeuksia tuottaa toimijaverkkoteorian tutkimuksellisessa soveltamisessa se, mihin
laittaa raja tärkeiksi katsottujen luettelossa (mm. Miettinen 1998). Latour itse siirtää tämän ongelman
toimijaverkkoteorian periaatteeseen, jossa annetaan tutkittavien määrittää toisensa ja kertoa, mitä
toimijoita on otettava huomioon. (Lehtonen, 200)
YVAn kehyksessä suon materiaalinen toimijuus ei nouse esiin kuin toiminnan kohteena tai
epäsuorasti toimijoiden ympäristöhuolia koskevissa kannoissa. Tämän toimijaverkkoteorian
kriitikkojen esille nostaman seikan tiedostaen, jatkan verkoston hahmottelua niin, että Kurkisuo on
yksi verkoston toimija. Seuraavassa kaaviossa toimijuus esitetään seitsemän toimijakokonaisuuden
kautta. Edellä esitetty toimijuusesittely paljastaa, että kokonaiskuvan kannalta mitään kriittistä
seikkaa ei kadoteta, vaikka osapuolet kootaan tietyn otsakkeen alle. Vaikka toimijaverkkoajattelun
lähtökohta onkin olla herkkä todellisuuden kompleksisuudelle, niin tämän kaltainen useiden osittain
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päällekkäisten toimijuuksien pelkistäminen esim. ”paikallinen väestö” -ryhmäksi ei sodi ANT:n
henkeä vastaan. Seuraavassa taulukossa pyrin selkeyttämään toimintakentän rakennetta helpommin
lähestyttäväksi:
Taulukko 1. Toimijakartoitus (Callonin St. Brieux Bayn kalastajat - tutkimuksen mukaisesti
koottuna) (Callon 1986)

Toimijat

Vapo Oy
Energia

Pöyry Oy

Altea Oyj

Luonnonsuojelujärje
stöt

Hyvinkään
kaupunki

Kurkisuo

Paikallinen väestö

Kurkisu
o
päätöksenteon
kohteen
a

Taloudellinen
yksikkö

Tilaustyö:
Tutkimus/dokume
ntin laadinta
YVA-menettelyyn
Kurkisuolla

Puhtaan
raakaaineen tae

Saastelähde
(fossiilinen
polttoaine)
toteutuessaan,
harvinaisen
ekosysteemin
suojelu

Visuaalinen
maisema-tekijä,
ekosysteemipalve
lut, kunnan etu

Ekosysteemi

Kotiseutu:
muutos=uhka vai
mahdollisuus?

Välittäv
ät
elementi
t

Kustannushyö
ty
laskelmat.
Pöyry
Environment
Oy.
Uudenmaan
ympäristökesk
us. YVAraportti.

Rutiinin kaltainen
työ oman
osaamisalueen
ytimessä.
Tutkimustulokset,
dokumentit

Luonnon
puskurivyöhyke
puhtauden
takaajana.
Omat
laboratorio
prosessit ja
tutkimukset

YVA-menettelyyn
liittyvät tutkimukset.
Vaihtoehtoisen
tutkimuksen/havaint
ojen esilletuomista.
Mediat,
mielipidevaikuttami
nen

Elinkeinoelämä;
budjetti. Imago.
Ekosysteemipalv
elu
näkökulma

Harvinaisen
suotyypin
eliölajit,
Vesi.

Tutkimuskyselyih
in vastaaminen,
Keskustelutilaisuudet,
yleisönosastokirjoitukset

Tilallise
t
paramet
rit

Välimatka
(logistinen),
kustannus/hyö
ty-laskelmat.

Sijaintipaikka
Oulu.
Kulttuurinen
etäisyys, erilaiset
hallinnolliset
käytännöt

Jaettu maaalue.
Mielikuva
puhtaudesta
uhattuna.

Harvinainen
erämaa-alue ja
luontotyyppi
Ruuhka-Suomen
alueella. Turveenergian vastustus
hiilidioksidijalanjälk
i ja
pienhiukkaspäästö syistä.
Globaali/paikallinen
näkökulma

Eteläisen
Suomen
luonnonvaraisten
suoalueinen
uhanalaisuus

Suoalue.
Tuhoutuessa
an ei
ennallistetta
va.
Yhteydessä
myös
ympäröiviin
luontoalueis
iin ja niiden
kohtaloon.

Osa
asuinympäristöä.
Lähellä, mutta
vaikeakulkuisuute
nsa vuoksi
”kaukana”.
Kotiseutuidentite
etin osa, yhteinen
historia.
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Tavoite

Turvetuotanno
n
käynnistämine
n. Omistetun
maan
valjastaminen
tehtäväänsa.

AIkataulutukselta
an haastavan
projektin
läpivienti
menestyksekkäästi
.

Status quon
jatkuminen.
Muutokset
epätoivottav
ia. Puhtaan
pohjaveden
tulevaisuud
en
turvaaminen
.

Turpeen noston
estäminen. Sekä
suoalueen
asettaminen
täydellisen
toimenpidekiellon
alle.
Ennallistaminen.

Demokraattisen
tahdonilmauksen
mukainen
toiminta.

Oman
olemassaolon
jatkuminen

Kirjo mielipiteitä,
joissa painottuvat
erilaiset
tavoitteet.
Pääpaino suon
suojelun
puolustamisessa.

4.10 Toimijuuden tarkempaa määrittelyä
Toimijaverkkoteorian motto on “seuraa toimijoita”. Toimijaverkkoajattelussa toimijuus ymmärretään
eri tavoin kuin modernille länsimaiselle ajattelulle ominaisessa subjekti-objekti-dualismin
määrittelemässä muodossa. Toimijuus on yleensä ymmärretty intentionaalisena kykynä, joka on
varattu sosiaalisille toimijoille, eli lähinnä ihmiselle. ANT:n lähestymistapa suhtautuu kuitenkin
kriittisesti siihen, että vain ihmisille olisi varattu toimivan subjektin rooli ja muut biofysikaaliset
entiteetit ikään kuin annetusti ryhmitellään passiiviseksi toiminnan kontekstiksi. ANT esittää, että
toimijuus ei ole riippuvaista tietoisuudesta vaan eri elementtien vaikuttavuudesta verkostoissa.
(Lehtinen, 41.)
Kortelainen tuo artikkelissaan (Kortelainen, 41-42.) kolme tarkentavaa määritelmää toimijuudelle
toimijaverkostoajattelun kontekstissa.
1. Toimijuus on toimijaverkkoteorian mukaan aina yhteistoimijuutta ts. hajautettua toimijuutta. Ei ole
vain yhtä määräävää toimijaa, joka voisi toimia muista riippumatta tahtomallaan tavalla. Toiminnalla
voi olla alkuunpanija, mutta saadakseen aikaan toimijuutta, täytyy koko toimintaverkon resonoida.
2. Toimijuus voi näyttäytyä toimijaverkon komponenttina, kun jotakin menee pieleen. Toisin sanoen
verkoston kompleksisuus tulee näkyväksi parhaiten silloin, kun verkosto kyseenalaistaa toimintansa.
Tällöin osaset osoittavat varsinaisen kausaalisen voimansa.
3. Toimijuus voi näyttäytyä ei-toivottujen toimijoiden tunkeutumisena toimijaverkostoihin. Usein eitoivottuja (vaikeasti ennakoitavia) toimijoita pääsee toimijaverkkoon, vaikka toimijaverkon
alkuunpanija aktiivisesti pyrkii pitämään estämään tämän.

Kurkisuon mahdollinen toimijuus rakentuu verkostossa ja edellä mainittujen toimijoiden YVA:ssa
esille tuomat näkemykset rakentavat varsin pitkälle Kurkisuo toimijuuden. Kuten YVA-lausunnoista
käy ilmi, kurkisuo nähdään osittain samojen attribuuttien kautta, osa tulee suoraan suoalueen
materiaalisesta/ekologisesta olemuksesta, osa taas epäsuorasti sen tuottamien vaikutuksien kautta.
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Kun käsitellään Kurkisuota materiaalisena toimijana ANT:n kontekstissa, niin on pysähdyttävä
hetkeksi tarkastelemaan mistä puhutaan myös materiaalisella tasolla. Kun esimerkkitapauksen
kaltaisesti kartalla rajataan tietty alue, niin rajaus on keinotekoinen siinä mielessä, että suon
materiaalivirrat eivät luonnollisestikaan kunnioita rajausta. Tämä tekee materiaalisen toimijuuden
tässä tapauksessa haastavammaksi hallita, ja tämä haastavuus tulee ilmi YVA:n kannalta.

4.11 Verkosto1 (”Oja”)
YVA on ympäristölainsäädännön myötävaikutuksella synnytetty työkalu, jonka tarkoitus on taata
ympäristö- ja yhteiskunnallistason vaikutukset tietyn kokoluokan ylittävissä. Kun YVA-prosessi on
auki, niin se sisältää omalla kompleksisuuden tasollaan läpileikkauksen kaikesta ”oleellisesta”, joka
hankkeen vaikutuspiiriin kuuluu. Kun YVA on valmistunut ja hyväksytty, niin se kapseloi sisäänsä
erilaisia ajattelutapoja, valintoja, ristiriitoja ja kilpailua. Näin se vaikuttaa ulospäin eheältä entiteeltä.
Tämä muistuttaa ANT:n terminologiasta tuttua mustan laatikon käsitettä.
Michel Callonin mukaan välittäjä on mikä tahansa objekti, joka luo suhteen toimijoiden välille
(Callon 1986, 2002) . YVA-dokumentaatiot tutkimustuloksineen, diagrammeineen, karttoineen,
kyselylomakkeineen, ilmakuvineen ja selityksineen muodostaa artefaktien kokonaisuuden, joka luo
suhdetta toimijaverkoston toimijoiden välillä. Lisäksi metaforisiksi välittäjiksi kaiken virallisen
taustalla voi nimetä ne tietyt narratiivit, jotka syntyvät kulttuurihistorian suo-narratiivien kautta tai
energiaomavaraisuus-narratiivin kautta. Vapo Oy Energialle kyseessä on kannattavan liiketoiminnan
tekeminen ja tämä seikka juuri selittää, miksi tietynlainen suo tietynlaisella sijainnilla on
kannattavuuden kannalta välttämätöntä. YVA:n tehtävänä on ko. liiketoiminnasta aiheutuvien
haittojen arviointi ja ratkaisujen kautta haittojen minimointi hyväksyttävälle tasolle. Vapo Oy
Energian tavoittelema turvepolttoaine-myönteinen käännös YVA-prosessin hahmottelemassa
toimijaverkostossa ei asetu sellaisenaan Callonin käännöskuvaukseen (1.Problematisointi,
2.Kiinnostuksen herättäminen, 3.Värvääminen ja 4. Mobilisaatio), koska YVA-prosessi etenee omien
byrokraattisten lainalaisuuksien maailmassa. Mutta kuitenkin, sekä YVA:ssa mutta varsinkin sen
artefaktien ulkopuolella, tuo 4.vaiheinen käännöskuvaus toimii prosessia selventäen muttei
pelkistäen. Seuraavassa esittelen Vapo Oy Energian ajamaa Turve-energia myönteistä käännöstä
kolmen

välittäjän

kautta:

1.

Raha,

2.

ympäristönsuojelulliset

toimenpiteet

ja

3.

Jälkityö/loppumaisemointi. Näiden välittäjien avulla on tarkoitus päästä Callonin 4.vaiheisen
käännösprosessin mobilisaatioon.
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YVA-selostuksen 252-sivuisessa koontiosassa tuodaan taulukon keinoin tiivistetysti esille eri
vaihtoehtojen vaikutukset:

0-vaihtoehto
Rakentaminen
Vesistöt

Pohjavesialueet,
kaivot
Luonto

Ei tehdä mitään
rakenteita.
Luontainen kuormitus
säilyy. Keihäsjoelle ei
ruoppauksia.
Tulvariski ennallaan.

Ei vaikutuksia.
Vedenotto voi jatkua
nykyisellään.
Luontaiset prosessit
jatkuvat.

Alueen
luonne ja käyttö

Ei muutoksia.

Asuminen,
elinolot,
viihtyisyys,
koettu terveys

Alue viihtyisyydeltään
ja terveydeltään
hyvä/erinomainen.

Alueellinen ja
seudullinen
elinkeinotoimi
nta

Lähialueiden turpeen
potentiaaliset käyttäjät
hankkivat turvetta kauempaa.
Ei uusia työtilaisuuksia. Ei
verotuloja.

1- ja 2-vaihtoehdot
Tehdään uusi turvetuotantoalue. Uusi tie itään ja
etelään.
Kuormitusta Keihäsjokeen – Kytäjokeen –
Vantaanjokeen. Keihäsjoen ja Lepänojan rantojen
pengerrykset. Vaikutuksia em. vesistöjen veden
laatuun Lepänojassa ja Kytäjoessa, suon alapuolella
sekä Kytäjoen biologiaan suppealla alueella.
Vantaanjoessa kuormitus tunnu. Tulvariski kasvaa
jonkin verran.
Pohjaveden pinta laskee. Vaikutukset mahdollisia n.
10 kaivoon. Ei vaikutuksia vedenottamoihin.
Laajan alueen menetys luontoarvoineen.
Hirvieläinten
elinalueiden mahd. muutokset. Etelän suuntaan
johtava tie
muuttaa Kurkisuon eteläpuolen ominaisuuksia.
Kurkisuo ja sitä ympäröivien alueiden luonne
muuttuu tuotantoalueeksi ja sen lähialueeksi.
Tuotantoalueella nykyinen virkistyskäyttö loppuu,
suomarjat menetetään ja metsästysmaat muuttuvat.
Tuotantoalueen ulkopuolella
alueiden käyttö voi jatkua nykyisellään, mutta se
muuttunee jonkin verran.
Pölyvaikutusalue ulottuu lähimpiin taloihin ja
mökkeihin ja ajoittain laajemmalle.
Meluvaikutusalue on laajempi etenkin
pohjoisessa. Uusi tie ja rekkaliikenne etelään
vaikuttavat elinoloihin. Asukkailla paljon epäilyksiä
ja pelkoja kielteisistä vaikutuksista lähialueisiin.
Odotetaan mm. viihtyvyys- ja
terveyshaittoja sekä taloudellisia menetyksiä.
Turpeen käyttäjille toimitusvarmuutta ja
kustannusten säästöjä. Uusia työtilaisuuksia,
kaupungille verotuloja.

Taulukko 3. (YVA-selostus, 91-92)
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4.11.1 Välittäjä: Raha(1)
Vapo Energia Oy pyrki esittämään Kurkisuon projektin taloudellisen välittäjän kautta. Raha edustaa
käännöksen välittäjistä selkeästi sisällöltään jotain positiivista lähiseudun väestölle.

Ovathan

välittäjät 2. ja 3. ovat sisällöltään negatiivisia siinä mielessä, että niiden kautta pyritään vain
minimoimaan operaatiosta seuraavia ongelmia. Sen lisäksi, että Vapo Energia Oy (valtion
yritystoiminta) saa taloudellisesti kannattavasti polttoainetta, niin myös toiminta olisi taloudellisesti
kannattavaa Hyvinkään seudulle…taloudellisesti tuottamaton maa-alue valjastettaisiin tuottavaksi.
Elinkeinoelämä virkistyisi, uusia työpaikkoja etc. Verkoston vaikutusvaltaiset toimijat, kuten
Hyvinkään kaupunki, ei omassa kokonaistarkastelussaan nähnyt taloudellisia vaikutuksia erityisen
merkittäviksi.
Pöyryn YVA-selostuksessa tuodaan esille, että Kurkisuon suoran ja välillisen työllisyysvaikutuksen
arvioidaan olevan koko tuotantokelpoisen pinta-alan ollessa tuotannossa vuosittain noin 35
henkilötyövuotta. Laskelmien mukaan 8-14 henkilöä työllistyisi vaihtelevan mittaisiksi jaksoiksi
riippuen tuotantovaiheesta 30 vuoden aikana. Hankkeesta hyötyisivät suoraan Vapo ja mahdolliset
alihankkijat. Hyvinkään kaupunki saisi hankkeesta verotuloja sekä Vapolta että alihankintayhtiöiltä
ja työntekijöiltä. YVA-selvityksen aikoihin Hyvinkäällä oli hyvä työllisyystilanne verrattuna muuhun
Suomeen ja koko talousalue oli vahva. Hyvinkään kokoisessa kunnassa Pöyryn selvityksen mukaan
mahdollisen turvetuotantohankkeen myötä syntyvien osa-aikaisien uusien työtilaisuuksien ja
verotulojen merkitys paikkakunnalla on suhteessa pienempi kuin esim. Pohjois- ja Itä-Suomessa,
missä työttömyys oli ja on edelleen yleisempää. Pienessä Pohjois-Suomen kunnassa
työllistymisvaikutus ja verotulot olisivat painava argumentti turvetuotannon puolesta. (YVAselostus, s.95)
Vapo Energia Oy ja Pöyry Oy ei ilmeisesti tunnistanut tämän seikan suhteellista heikkoutta EteläSuomessa, kun erityisesti tässä tapauksessa sijaitaan pääkaupunkialueen työssäkäyntivyöhykkeen
sisällä olevalla alueella.

4.11.2 Välittäjä: Ympäristönsuojelutoimenpiteet
Vapo Oy Energian toimintaympäristö Hyvinkäällä oli haastava, paikallislehti Aamuposti aktivoitui
jo 2005 ja on seurannut kriittisesti hankkeen etenemistä. Myös kriittiset ja osaavat hankkeen
vastustajat vaikuttivat hankkeelle myönteisen ilmapiirin syntymistä.
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Vapo Oy Energia yritti vaikuttaa vastahankaiseen ilmapiiriin mm. suonkuivausprosessin korkealla
laatutasolla, jotta huoli humuspitoisen veden valumisesta alapuolisiin vesistöihin hälvenisi.

Kurkisuon kuivatusvedet on suunniteltu puhdistettavaksi pintavalutusmenetelmällä, jolloin
turvetuotantoalueen kuivatusvedet imeytetään luonnontilaisen suon tai turvemaan pintakerrokseen.
Menetelmän avulla kuivatusvesistä voidaan pidättää kiintoainetta, ravinteita ja liuenneita orgaanisia
aineita. Pintavalutuskentän lisäksi Kurkisuolle rakennetaan useita laskeutusaltaita kentän toiminnan
tehostamiseksi. Käsitellyt vedet johdetaan Keihäsjoen kautta Vantaanjokeen. (Liite 2)

Teknisiä ratkaisuja siis oli olemassa suolta poistuvaan veden ympäristövastuulliseen poistoon.
Tutkimustiedon nähtiin tukevan sitä, että oli ainakin kiistanalaista, miten haitallista se olisi Kurkisuon
valuma-alueen alapuolisille vesialueille. Mutta YVA-prosessin kannalta kriittiseksi muodostuikin
pohjavesiin syntyvä vaikutus.

Kurkisuon tapauksessa tutkimukset tehtiin Rosbergin (Rosberg, 75) haastateltujen osapuolten
mukaan normaalisti. Alue ei ole kuitenkaan yksinkertainen verrattuna normaaliin turvesuo YVA:han
ja pohjavesiasia tekee siitä ainutlaatuisen ja vaikean. YVA:n selvitystutkimuksissa alueelta löytyi
alueen alla oleva piiloharju, jonka olemassaolo heitti varjon alkuperäisten pohjavesitutkimusten
luotettavuuden ylle. (Rosberg, 77)

4.11.3 Välittäjä: Jälkimaisemointi
Kuten jo todettua, Vapo Oy Energia ennakoi paikallisen väestön vastustavan hanketta jossain määrin.
YVA-prosessin ollessa käynnissä Vapo mm. verkkosivuillaan esitteli suunnitelmiaan Kurkisuon
jälkihoitoon liittyviin kysymyksiin. Mitä menetetyn suo tilalle? Tuotannon päätyttyä alue oli
suunniteltu vesitettäväksi. Pumppaamalla kuivattu alue vesittyisi pian ja Kurkisuon alueelle syntyy
laaja, matalahko järvi. Vastaavanlaista jälkikäyttömuotoa oli käytetty Rautalammin Rastunsuolla ja
Limingan Hirvinevalla, joista oli tullut suosittuja lintuharrastajien ja retkeilijöiden vierailukohteita.
(Liite 3)
Vapon Kurkisuo www-sivuilla oli 6 kappaletta tietokonetekniikalla animoituja videoita, joissa
katselija saattoi lintuperspektiivistä liitää Kurkisuon yläpuolella ja nähdä tulevaisuuden skenaario eli
muutos turvesuosta järveksi. (Liite 4.)
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Se, mikä videoiden vaikutus oli paikalliseen väestöön, jää tutkimuksen ulkopuolelle. Mutta videoiden
visuaalisuus ei pystynyt millään muotoa kilpailemaan mm. niiden huippulaatuisten luontovalokuvien
kanssa, joilla kuvitettiin mm. Aamupostin Kurkisuon säilyttämistä kannattavassa artikkelisarjassa.
On pikemminkin todennäköistä, että kömpelöt ja pikselöityneet videot toimivat jopa niiden
alkuperäistä tarkoitusperää vastaan. Ainakin yritys luoda positiivista mielikuvaa hankkeesta oli
vahvasti alimitoitettu suhteessa voimakkaasti negatiiviseen yleiseen mielipiteeseen. Alue, joka on
virkistyskäytössä jokamiehenoikeuksien hengessä olisi kohta suljettu alue. 30 vuoden päässä
kajastava järvi on suhteellisen kaukainen haavekuva.
Tekojärvi, varsinkin suoalueella ei ole lähtökohtaisesti ei ole ympäristöhaitaton ja taloudellisesti
kustannukseton, tämä seikka tuodaan YVA-selostusvaiheessa esille:
Edut

Haitat

Luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen

Alapuolisen vesistön kuormitus

Paluu lähemmäksi tuotantoa edeltänyttä tilaa

Vedenlaatu- ja pohjavesivaikutukset

Virkistysmahdollisuudet

Eroosio, altaiden epästabiilisuus

Valumien tasaus ja kuormituksen aleneminen

Maanomistuksen aiheuttamat rajoitukset

Hukka-alueiden hyödyntäminen

Altaan kunnossapitotarve

Maiseman esteettisyyden lisääntyminen

Vaatii henkilöresursseja ja veroja

Mahdollisuus hyötykäyttöön ja soistamiseen

Suuret kustannukset, pienet taloudelliset
hyödyt

Taulukko 4. (YVA-selostus, 93)

4.12 Ojasta Allikkoon
Alkuperäinen Vapon mobilisoima verkosto1 joutui kriisiin siis kriisiin 10.3.2008, jolloin Uudenmaan
ympäristökeskus antoi lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Tie ympäristölupaan
oli katkennut vastoin kaikkia odotuksia. Välittäjinä toimineet seikat eivät kyennyt yhdistämään
verkostoa riittävästi, jotta se olisi muodostanut halutun mobilisaation.
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Yhteysviranomainen katsoi, ettei arviointimenettely täytä kokonaisuutena arvioiden YVA –
lainsäädännössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Selostuksessa on YVA –asetuksen 10 § huomioon
ottaen olennaisia puutteita eikä yhteisviranomaisen arviointiohjelmalausunnossa antamaa ohjausta
ole noudatettu riittävästi. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista tulee laatia lausunnossa
osoitetuilla lisäselvityksillä ja muilla korjauksilla täydennetty uusi arviointiselostus.
Yhteenveto arviointiselostuksen olennaisista puutteista ja selostuksen täydentämiseksi vaadittavista
lisäselvityksistä (Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, 1-25) :
1. Luotettava arvio turvetuotannon vaikutuksista virtaamiin, tulvan leviämisalueisiin ja
tulvakorkeuksiin. Lisäksi on selvitettävä tulvien vaikutuksia ympäristöön sekä tulvien aiheuttaman
kuormituslisän vaikutuksia vesistöjen tilaan ottaen huomioon happamuuden, humuspitoisuuksien ja
happipitoisuuksien muutokset sekä metallien vaikutukset
2. Tarkemmat luontoselvitykset lausunnossa esitetyn mukaisesti
3. Geologinen rakenneselvitys pohjavesivaikutusten arvioinnin tarkentamiseksi
4. Perustelut vesilain mukaisten lupien tarpeelle
5. Selvitys vaikutusten merkittävyydestä
6. Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta.
Vapo Oy Energia ja YVA:n tilaustyönä tehnyt Pöyry Oy oli sävyltään negatiivisen YVAselostuslausunnon jälkeen uudessa tilanteessa. YVA-prosessi ei antanut mahdollisuutta jatkaa
eteenpäin kohti toiminnan mahdollistavaa ympäristölupaa. (Lausunto ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta)
Yhteysviranomainen on lausunnossaan pyytänyt kokonaan uutta arviointiselostusta, eikä esim.
hylätyn YVA-selostuksen täydentäminen ympäristölupavaiheessa ollut mahdollista kuten joissain
tapauksissa tiedetään menettelyn olevan.(Ympäristöhallinnon verkkopalvelu)
Vapo Oy Energian mobilisaatioyritys vaikutti ainakin toistaiseksi olevan epäonnistunut. Sen alkuun
panema

toimijaverkko

ei

onnistanut

värväämään

käyttämillä

välittäjillään

(Raha,

ympäristönsuojelutoimenpiteet, jälkihoito) toimijoita verkostoon tavalla, joka olisi mahdollistanut
halutun lopputuleman. Verkoston kompleksisuus tulee näkyväksi parhaiten juuri silloin, kun verkosto
kyseenalaistaa toimintansa. (Kortteinen, 44.)
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Tilanne suon ympärillä näennäisesti rauhoittui hetkeksi. Vapo Oy Energian uusi ja kattavampi
pohjavesitutkimus alueella käynnistettiin. Kytäjän osayleiskaava toimenpidekieltoineen oli edelleen
voimassa Kurkisuolla.

4.13 Verkosto2 (”Allikko”)
Vapo Oy Energia oli siis ainakin hetkellisesti vetäytynyt aktiivisesta roolistaan verkostossa, ilmeisenä
tarkoituksena saada tekeillään olevan pohjavesitutkimuksensa tuloksilla uutta voimaa toimijuuteensa.
Kun verkoston vahva toimija vetäytyy, niin ennen pitkää uudenlaisia sidoksia ja värväysyrityksiä
alkaa

nousemaan

esiin.

Yhteysviranomaisen

esittämät

seikat

liittyen

YVA-selostuksen

riittämättömyyteen liittyivät useassa kohdassa veteen. Seuraavassa on koottu YVA:n kokoamat
toimijoiden esittämät veteen liittyvät näkökulmat:

1. Huoli Vantaanjoen veden laadusta ja virtaamasta. Uhka Vantaanjoen eliöstölle, sekä
vaarantaa Helsingin vara-juomavesijärjestelmän.
2. Huoli pohjavedestä. Altea Oy:n huoli pohjaveden laadun muuttumisesta ja pinnantasosta.
Luonnon pohjaveden (jota ei tarvitse puhdistaa) -lisäulottuvuus.
3. Ekosysteemi-huoli, ojitus alas ajaisi suoekosysteemin ja aiheuttaisi muutoksia myös
turvealueen rajan ulkopuolella.
4. Veden mukana kulkeutuva humus. Itämeren rehevöityminen.
5. Vantaajoen Vuollejokisimpukat, ja lohien kutusoraikot vaaravyöhykkeellä. Vantaanjoen
Natura-alueen vaarantuminen.
6. Veden poissaolo suolta. Turvepaloriski.
7. Tulvien tasausmekanismi

4.13.1 Välittäjä: Vesi(2)
Kun Verkosto1:n välittäjiä olivat raha, ympäristönsuojelulliset toimenpiteet (valumisvesi) ja
jälkimaisemointi, niin Verkosto2:n välittäjät ovat pitkälti samankaltaisia. Vesi oli edelleen
keskeisessä roolissa. Verkosto1:ssä Vapo keskittyi valumisvesien kontrolloituun käsittelyyn, mutta
se ei tuonut hanketta maaliin, koska kysymys alueen toisen tärkeä resurssin, pohjaveden puhtaudesta,
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jäi epäilyksenalaiseksi. Pohjavesi oli seikka, joka oli toiselle teolliselle toimijalle kriittinen resurssi
toimintansa kannalta.
Pohjavedellä on alueelle ollut keskimääräistä suurempi merkitys Nurmijärvellä toimivan Rajamäen
viinatehtaan vuoksi. Alkujaan 1800-luvun lopulla tehtaan paikaksi valittiin Rajamäki Hanko–
Hyvinkää-rautatien varresta, koska sieltä raaka-aineita ja tuoteita pystyttiin kuljettamaan tehokkaasti.
Toinen merkittävä syy oli korkealaatuista vettä runsaasti tuottava pohjavesilähde. (Altia historia)
1960-luvulla laitoksen 75-vuotisjuhlia valmisteltaessa alkuperäinen lähde poistettiin käytöstä veden
huonontuneen laadun vuoksi. Tuolloin siirryttiin käyttämään porakaivoja. Tätä tarkoitusta varten
ostettiin Solttilan tilat, joilla pohjavesien varjelemista silmällä pitäen siirryttiin karjattomaan
maatalouteen. Solttilan lisäksi ostettiin useita muita tiloja, joilta lakkautettiin karjatalous pohjavesien
suojaamiseksi. (Vehviläinen 1963)
Nämä maa-alueet ovat Kurkisuon välittömässä läheisyydessä, joten huoli sen vaikutuksesta
pohjavesiin oli perusteltu.
Rajamäen viinatehtaalla on oma merkittävä asemansa koko suomalaisen teollisuushistorian kannalta
ja se on omalla toimialallaan nykyisin merkittävin teollisuuslaitos Suomessa, joka työllistää noin 250
ihmistä alueellaan. (Altia yrityssivut)
Voidaan sanoa, että vesi muodostaa rihmaston, joka ylittää alueen rajat ja lisäksi yhdistää suoraan tai
välillisesti liki kaikkia toimijoita. Ja vesi, tarkemmin pohjavesi muodostuu uuden kollektiivin
(Verkosto2) merkittävimmäksi välittäjäksi, joka muodostaa vahvimman sidoksen uuden värväyksen
kannalta. Ja kuten jo todettua, suo geologisena ilmiönä on eräänlainen veden ja maan hybridi.
Epämääräinen yhdistelmä, joka ei Kurkisuon tapauksessa rajautunut hallinnoitavalla tavalla.
”Suurimpana epävarmuustekijänä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on
pidettävä luontoa itse, luonnon monimutkaisuutta. Ihminen ei voi ennustaa kaikkia
vaikutuksia. Kurkisuon tapauksessa epävarmuutena on, mitä tapahtuu, kun suuri vettä pidättävä
massa poistuu, etenkin kun lähellä on Rajamäen vedenottamo.”
(YVA-yhteysviranomaisen lausunto/Rosberg, 77)
Toisen kollektiivin alku, tai toisin sanoen kollektiivin aloitteellisen toimijuuden uudelleenmäärittely
alkoi

10.3.2008,

jolloin

Uudenmaan

ympäristökeskuksen

lausunto

ympäristövaikutusten

arviointiselostuksesta julkaistaan. Vapo Oy Energia aloittaa perusteellisen pohjavesiselvityksen, jotta
ensimmäisen kollektiivin asetelmat voitaisiin palauttaa.
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Aikajanalla seuraava merkittävä tapahtuma, joka enteilee ensimmäisen kollektiivin asetelman lopun
alkua, tapahtuu 11.8.2009. Tuolloin ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen
luontoyksikön suoasiantuntijat tekivät Kurkisuolle maastokäynnin.
”Kurkisuo on erittäin merkittävä uhanalaisten kasvilajien sekä uhanalaisten suoluontotyyppien
esiintymisalue Uudellamaalla. Ympäröivistä ojituksista huolimatta monet suoluontotyypit ovat
säilyneet luonnontilaisen kaltaisina.”
”Maastokäynnillä kirjatut yleishavainnotkin kuitenkin osoittavat alueen suoluonnon olevan sekä
kasvilajistoltaan että luontotyypeiltään monimuotoisempaa ja arvokkaampaa, kuin aiemmin on
tiedetty (vrt. YVA-selostus). Alueen luontoarvot olisi syytä vielä tarkemmin selvittää perusteellisella
kartoituksella.”
(Ote Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen muistiosta 3.12.2009)
Uusi kollektiivi syntyy elokuussa 2010, kun Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys kääntyi kirjeitse
Altian hallituksen puoleen, ja esitteli ajatuksen Altian omistaman Kurkisuon osan suojelemiseksi.
Ajatus konkretisoitui teoiksi ja reilun vuoden päästä marraskuussa 2011 Altia Oy julkaisee
lehdistötiedotteen, jossa kertoo hakevansa omistamallaan alueella sijaitsevan Kurkisuon suojelua.
Lehdistötiedotteessa myös mainitaan, että Kurkisuo sijaitsee Altian Rajamäen tehtaan vedenottoalueen välittömässä läheisyydessä ja yrityksen tavoitteena on suojella liiketoiminnalle tärkeitä
pohjavesivaroja.
Tähän päättyi kamppailu Kurkisuosta. Vapo Oy Energian omistama maa-alue ei käytännössä tulisi
saamaan ympäristölupaa toiminnalleen, koska uusi luonnonsuojelualue sijaitsi aivan välittömässä
läheisyydessä. Vapo tiedottaa saman vuoden joulukuussa aikeestaan myydä tai vaihtaa omistamansa
alueen valtiolle ja seuraavana vuonna (Vapo/27.9. 2012) Vapo Oy myi 328,5 ha suuruisen alueensa
valtiolle.

4.13.2 Välittäjä: Raha(2)
Verkosto1:ssä rahan välittävä voima ei riittänyt vahvaan sidokseen, koska Hyvinkään kaupungin
näkökulmasta sen saama taloudellinen hyöty oli vaatimaton. Verkosto2:ssa rahan välittävä voima
tulee esiin kahden teollisuustoimijan etujen törmäyksestä. Raha(2) -välittäjä sinetöi lopullisen
ratkaisun Verkosto2:ssa, kun Vapo myy Kurkisuon maaomistuksensa valtiolle, merkittävään
ylihintaan. Maan hinta arvioitiin sen potentiaalisen turpeen myyntihintaan suhteutettuna eli
kompensaatio suhteessa maan alhaiseen ostohintaan 1980-luvulla oli merkittävä. Vaikka olosuhteet
olivat johtaneet sen kaltaiseen tilanteeseen, että turpeen hyödyntäminen oli muuttunut
mahdottomaksi, Vapoa kompensoitiin sitä tyydyttävällä tavalla ja se saattoi ottaa paikkansa eli
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mobilisoitua Verkosto2:n toimijaksi. Kääntäen verrannollisesti voidaan todeta, että jos Verkosto1
olisi toteutunut YVA-selostuksen kaltaisena, niin seurauksena olisi ollut vähintäänkin potentiaalinen
uhka Altia OY:n kannattavalle liiketoiminnalle. Joko niin, että puhdasta vettä olisi täytynyt etsiä
muualta ja sen kuljetuskustannukset olisivat kasvaneet, tai sitten ainakin mielikuvien tasolla
puhtaaseen pohjaveteen olisi tullut epämiellyttävä sivumaku, jos pohjavettä olisi edelleen otettu
Kurkisuon vaikutuspiirin porakaivoista.
Tämän jälkeen Verkosto2 jatkaa muuttumistaan siten, että luonnonsuojelustatuksen saanut suoalue
jatkaa ennallistumisprosessiaan kohti luonnonmukaisempaa olomuotoa. Suolla tehtiin luontotyyppiinventointi kesän 2013 aikana. Inventointialueena oli Metsähallituksen hallinnassa oleva alue sekä
Altian omistuksessa oleva suojelualue. Metsähallituksen ennallistumisprosessia tukevia toimenpiteitä
ovat vanhojen ojitusten täyttäminen ja puuston poistaminen tietyiltä alueilta. (Metsähallitus
/12.2.2014)
Viitaten opinnäytetyöni pääotsikkoon, ojat peitettiin, jotta allikot voisivat jatkaa olemassaoloaan
luonnollisen keidassuon ominaispiirteinä.
Vuoden

2016

loppupuolella

suon

kohtalo

saa

hallinnollisen

siunauksensa

Hyvinkään

kaupunginvaltuuston vahvistaessa Kurkisuon osayleiskaavan, joka suojelee yhteensä 507 hehtaaria
suota. (Aamuposti/ 15.11.2016)

4.14 Hankkeen YVA-menettelyn kulku avainhenkilöiden näkökulmasta
Eira Rosbergin lisensiaatintutkimus ”Ympäristövaikutusten arviointi, projektit ja kestävä kehitys Tutkimus 2000-luvun ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä Suomessa” avaa näkökulman
YVA-menettelyn sisälle keskeisten toimijoiden ja artefaktien näkökulmasta. Kurkisuon tapaus on
nostettu tutkimuksen aiheeksi siihen liittyvien normaalista YVA-menettelystä poikkeavien piirteiden
vuoksi.
YVA-menettelyillä on taipumus tulla hyväksytyksi ennemmin tai myöhemmin. Vuoden 2015
loppuun mennessä YVA-menettelyjä oli tullut vireille yhteensä 770. Näistä menettelyistä päättyneitä
oli 698, vireillä oli 52 ja keskeytettyjä oli 20 kappaletta. Keskeytetyistä YVA-menettelyistä 8 liittyi
jätehuoltoon, neljä energian tuotantoon, kolme luonnonvarojen ottoon ja käsittelyyn, kaksi
hankkeitten muutokseen, yksi metalliteollisuuteen, yksi vesistöjen rakentamiseen ja säännöstelyyn ja
yksi energian ja aineiden siirtoon. Eli Kurkisuon tapaus, joka edustaa tilastossa luonnonvarojen ottoa
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ja käsittelyä (yhteensä 135 YVA), kuuluu kategoriassaan noiden kolmen hylätyn YVA-menettelyn
joukkoon koko YVA:n historian aikana. (Suomen ympäristökeskus/yva-tilastotieto)
Tämän seikan lisäksi poikkeavaa on YVA:n viemä aika. Hankkeen 1.vaiheen virallinen
ympäristövaikutusten arviointimenettely kesti 21 kk, mikä on selvästi enemmän kuin Uudenmaan
ympäristökeskuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen mediaaniaika 12 kk vuosina 20002008 (55 menettelyä). (Rosberg, 80)
Seuraavissa alaluvuissa tarkastelemme sitä, miten keskeiset toimijaverkon osapuolien avainhenkilöt
analysoivat YVA-prosessin eri vaiheita.

4.14.1 Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteysviranomainen

Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteysviranomainen kertoi Rosbergin haastattelussa, että
Kurkisuon YVA:n alussa vuonna 2006 ei ollut aloituspalaveria. Tämän lisäksi yhteysviranomainen
vaihtui aivan menettelyn alkuvaiheessa. Ympäristökeskus ja yhteysviranomainen tulivat mukaan
hankkeeseen vasta sitten kun arviointiohjelma oli jo valmis.
(Rosberg, 75)

Kurkisuon tapauksessa tiedotuksen heikko lenkki oli yhteysviranomaisen mukaan siinä,
kun selostusvaiheen ollessa menossa viranomainen ei nähnyt lainkaan luonnosta, vaan
ympäristökeskukselle tuli suoraan valmis arviointiselostus. Yhteysviranomaisen mukaan tässä
menettely erosi selvästi Uudenmaan ympäristökeskuksen normaalista menettelytavasta, jossa
luonnos-

ja

arviointiohjelmavaiheessa

on

kaksi

palaveria,

ja

arviointiselostuksen

viimeistelyvaiheessa on vähintään yksi tapaaminen eri YVA-ammattilaisten kesken. (Rosberg, 75)

Yhteysviranomainen kertoo, että YVA:n alkuvaiheessa hankkeesta vastaavan ja konsultin kanssa
keskusteltiin Uudenmaan ympäristökeskuksen käytännöistä. Kurkisuon tapauksessakin oli
arviointiohjelmasta annetun lausunnon jälkeen kokous, jossa yhdessä katsottiin suunnitelmia
eteenpäin. Silloin vain ei ollut mitään tutkimustuloksia vielä saatavilla, joten yhteysviranomaisen
mukaan sitä ei voinut täysin kommentoida. (Rosberg, 75)

Kuitenkin yhteysviranomainen piti Kurkisuon vaikutusarvioinnissa tehtyjä tutkimuksia luotettavina
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ja asiantuntevasti tehtyinä. Ongelma syntyi hänen mielestään siinä, että kaikista osa-alueista ei ollut
tehty tarpeeksi tutkimuksia. Esimerkiksi ohjelmasta annetusta lausunnosta viranomainen kaipasi
tietoa mm. turpeen ottosyvyydestä, mutta se jäi selostuksestakin puuttumaan (Lausunto
ympäristövaikutustenarviointiohjelmasta / Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta)
Lisäselvityksiä piti saada myös varsinkin pohjavesistä ja tulvavaikutuksista. (Rosberg, 76.)

Yhteysviranomainen kertoo, että Uudenmaan ympäristökeskuksessa on ollut tapana, että kun
arviointiohjelma tai arviointiselostus tulee sisään, eri alojen asiantuntijat talon sisältä lukevat raportin
omalta erityisosaamisalueeltaan läpi. Tällöin lausunnon antaminen ei ole yhden yhteysviranomaisen
kontolla, vaan hänen tukenaan on koko arviointitiimi. Kurkisuon tapauksessa oli 8-henkilön tiimi,
johon kuuluivat mm. luonto-, pohjavesi-, maankäyttö-, tulva- ja kalastusasiantuntijat. Näin on
monissa ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä, mutta yhteysviranomaisilla ei ole yhtä mallia.
Ympäristökeskuksilla on omat vakiintuneet toimintatapansa. Toimintatavat kerrotaan konsultille ja
hankkeesta vastaavalle yhteisissä kokouksissa ja sisältöasioissa autetaan konsulttia, mikäli apua
tarvitaan. Yhteysviranomaisen mukaan Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintatapoihin ei ole
kuulunut, että viranomainen kyselee konsultilta aktiivisesti toimitusten aikatauluja.
(Rosberg, 76-77)

Aluksi Kurkisuon ympäristövaikutusten arviointiselostus vaikutti ensisilmäyksellä hyvältä
yhteysviranomaisen mukaan. Varsin pian kuitenkin arviointitiimin asiantuntijoilta alkoi tulla
palautetta tärkeistä puuttuvista asioista. Yhteysviranomainen kertoo, että yleensä Uudellamaalla
selostuksen puutteisiin pyydetään lisäselvitykset lupavaiheessa, mutta nyt yhdessä Uudenmaan
ympäristökeskuksen arviointitiimissä päätettiin, että näin ei voida tässä menettelyssä tehdä, sillä liian
olennaisia osia puuttuu ja prosessia ei siksi voida päästää lupavaiheeseen. Lisäksi joitain
viranomaisen ohjelman lausunnossa vaatimia asioita, kuten turpeen ottosyvyydet, tulvamallinnus ja
vaikutukset suojeltuihin lajeihin linnustoa lukuun ottamatta, eivät olleet selostuksessa mukana
lainkaan. Hänen mukaansa arviointi oli

monilta osin liian yleispiirteinen. (Lausunto

ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta)(Rosberg, 77.)

Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa Kurkisuon YVA-selostuksesta. Kokonaan uutta
YVA-menettelyä ei vaadittu, vaan uusi arviointiselostus. Lausunnon antamisen jälkeen pidettiin
kokous, jossa kaikki YVA-osapuolet olivat läsnä. Tässä kokouksessa esiteltiin kaikki ne kohdat,
joihin vaadittiin lisäselvitystä. (Rosberg, 77)
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Yhteysviranomainen toteaa, että Uudellamaalla on vastustusta soiden turvetuotantokäyttöä
kohtaan, sillä luonnontilaisia soita ei ole paljoa Etelä-Suomessa. Kurkisuo on maakunnallisestikin
arvokas kohde. Yhteysviranomainen arvelee, että hanketta vastustavan
kansalaisliikkeen aktiivisuus oli yllätys konsultille ja ehkä myös Vapolle. Viranomaisen ja
konsultin välillä olisi voinut olla enemmän vuorovaikutusta ja yhteysviranomainen olisi
voinut aktiivisesti tiedustella arviointiselostuksen luonnosta nähtäväksi. (Rosberg, 78)

4.14.2 Vapo Oy:n hankevastaava
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn pitäisi kulkea hankkeesta vastaavan projektipäällikön
mielestä siten, miten menettely on laissa ja asetuksessa määritelty. Hankkeesta vastaavan
kannalta suurin merkitys sillä on ympäristölupavaiheessa, jolloin se toimitetaan lupaviranomaisille.
Kurkisuon menettelyssä hankkeesta vastaavan näkökulmasta aivan yllättäen
viranomainen antoi arviointiselostuksesta murskaavan lausunnon. Tämä hylkäävä lausunto
tuli, vaikka neuvotteluja oli ollut ja konsultit olivat pitäneet viranomaiseen yhteyttä. Hankevastaavan
mukaan tavallisesti täydennyksiä pyydetään lupavaiheessa, mutta tässä taustalla
saattoi olla se, että ympäristökeskus tai joku muu taho tahtoi puuttua menettelyyn ja
hankkeeseen. Sinänsä sekä Vapolla että hankevastaavalla on paljon kokemusta soiden
ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä. (Rosberg, 76)

Hankevastaava myöntää, että tutkimuksissa saattoi olla puutteita ja pohjavesitutkimusten vaatiminen
oli perusteltua, sillä aihe on vaikea suon alla olevan piiloharjun takia. Uusi pohjavesitutkimus tehtiin
ja muitakin lisätutkimuksia vaadittiin, kuten vedenkorkeus-, virtaama-,
kalasto-, pohjavesi- ja kuormitusvaikutukset sekä kasvisto-, linnusto ja perhostutkimuksia
eli direktiivin 4A -lajit sekä liikennevaikutukset ja vaikutus ilmastonmuutokseen. Osa näistä
oli jo arviointiselostuksessa. Kuitenkin pohjavesi oli näistä tärkein ja siinä hankevastaava teki
priorisoinnin: muita asioita ei kannata alkaa heti selvittämään, koska jos pohjavesiasia näyttää
kriittiseltä tutkimusten jälkeen, se tarkoittaa, että koko hankkeesta ei ehkä voi tulla mitään. Pohjavesi,
vedenkorkeus ja virtaama ovat erityisen tärkeitä, koska lähellä on pohjavedenottamo Solttilassa suon
itäpuolella. Hankevastaavan näkemyksen mukaan virtaussuunta kuitenkin on vedenottamolta suolle
päin, joten vaarana ei ole vedenottamon pilaantuminen vaan veden väheneminen. (Rosberg, 77)

Pöyry yrityksenä on tehnyt paljon turveselvityksiä Pohjois-Suomessa. Hankevastaava arvelee, että
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Pöyry on ehkä tottunut toisenlaiseen menettelyyn ja toisenlaiseen viranomaistyöskentelyyn.
Jo tarjouspyynnössä olivat tärkeimmät eli priorisoitavat asiat, mitä selvitetään. Mitään varsinaista
ympäristövaikutusten arviointi -käsikirjaa tai -ohjeistusta ei Vapolla ole. Hankevastaava tietää
kokemuksen perusteella, että tärkeimmät tutkimukset tulee tehdä ensin. Tärkein tutkimus tarkoittaa
sitä, jonka tulokset voivat estää projektin toteutumisen ja Kurkisuon tapauksessa tärkein ja myös
kallein oli juuri pohjavesitutkimus, johon ryhdyttiin vasta arviointiselostuksen hylkäämisen jälkeen.
(Rosberg, 77.)

4.14.3 Pöyry Oy:n Vastaava ympäristökonsultti

Pöyryn vastaavan ympäristökonsultin mukaan (2009) hankkeen alkuvaihe oli normaali, Vapolta tuli
lyhyt tarjouspyyntö ja Pöyry vastasi siihen lyhyellä tarjouksella. Kyseessä oli normaali suo-YVA,
jonka arviointiohjelman teolle oli vain lyhyt aika. Ympäristökonsultti teki sen ja antoi viranomaisille.
(Rosberg, 75)

Lausunnon

jälkeen

pidettiin

ensimmäinen

palaveri

yhteysviranomaisen

kanssa,

sillä

ympäristökonsultin mielestä lausunto oli sisällöltään epämääräinen ja lausunnon ohjaamana YVAselostusta ei voitu laatia. Palaverissa ympäristökonsultilla oli kysymyslista ja hän kuvasi toisille
ammattilaisille, miten arviointi ja selostus olisi tarkoitus tehdä. Tästä ympäristökonsultille jäi käsitys,
etenemistapa on selvä. (Rosberg, 75.)

Ympäristökonsultin mukaan ideaalitilanteessa olisi enemmän aikaa laatia ympäristövaikutusten
arviointiohjelma. Hänen mukaansa ympäristövaikutusten arviointimenettely olisi hyvä aloittaa
kaikkien ammattilaisten välisellä keskustelulla, jossa tulisivat selviksi ko. ympäristökeskuksen
tavat ja sidosryhmät. Keskustelun avulla voitaisi saada yhteinen mielikuva siitä, millaisesta
hankkeesta on kyse ja mikä on yhteinen pelikenttä. Ympäristökonsultti toteaa, että jälkiviisaana
YVA:n alku olisi pitänyt ottaa rauhallisemmin ja kuulla viranomaista menettelyn alussa. (Rosberg,
75.)

Ympäristökonsultin mukaan Kurkisuon tapauksessa tutkimukset tehtiin osapuolten mukaan
normaalisti. Hän toteaa, alue ei ole kuitenkaan yksinkertainen ja pohjavesiasia tekee siitä
ainutlaatuisen ja vaikean. Yrityksenä Pöyryllä on kuitenkin paljon kokemusta soiden ja
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turvetuotantohankkeiden ympäristövaikutusten arvioinneista sekä ympäristökonsultilla paljon
arviointikokemusta Pohjois-Suomesta ja Pohjanmaalta. (Rosberg, 75.)

Ympäristökonsultin mielestä roolit ja työnjako olivat muuten selvät, kuitenkin selkeänä puutteena
oli se, että prosessia ja sen tulkintoja ei kukaan kirjannut ylös. Niin mitään dokumenttia ei jäänyt
mahdollisista vääristä tulkinnoista. Yhteysviranomaisella ei hänen mielestään ollut neuvottelevaa
otetta eikä vaatinut selvityssuunnitelmia nähdäkseen ennen maastotöitä. Väärä käsitys siitä, että
arviointiselostuksen luonnosta ei haluttu yhteysviranomaisen katsottavaksi, jäi loppuun asti.
(Rosberg, 75-76.)

Tulvavaikutuksia ja pohjavesiasiaa tutkittiin arvioinnissa, mutta yhteysviranomaisen lausunnon
mukaan ne eivät riittäneet. Ympäristökonsultin näkemyksen mukaan yhteysviranomainen ei
kuitenkaan tarkentanut puutteita neuvottelussa ennen selostuksen tekoa. Hänen mukaansa
yhteysviranomainen

ei

onnistunut

viestimään

hankevastaavalle

ja

ympäristökonsultille

lisätutkimusvaatimuksien tarkoitusta, vaan heille jäi vaikutelma, että yhteysviranomainen ei uskonut
tuloksia, vaikka vesistövaikutuksia selvitettiin turvetuotannossa pitkään käytössä ollein menetelmin.
(Rosberg, 76)

4.14.4 Pöyry Oy:n johtava ympäristökonsultti
Vastavan

ympäristökonsultin

näkemyksen

mukaan

Kurkisuon

tapauksessa

julkisuus,

kunnallispolitiikka ja yleisön vastustus sekä lausunnoista saadut lisätiedot esimerkiksi saukon
esiintymisestä alueella muuttivat kontekstia. Näiden uusien kuvioiden mukanaan tuoma tekijä jäi
ympäristökeskukselta analysoimatta. Hänen mukaansa alueellinen ympäristökeskus oli menettelyssä
mukana olleista ainoa, jolla olisi ollut mahdollista arvioida ohjausryhmän tarvetta uudelleen
arviointiohjelman ja siitä annetun lausunnon jälkeen. Koska YVA on julkinen menettely, kontekstin
muuttuminen pitäisi kyetä hoitamaan. (Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 2008)
(Rosberg, 78.)

Vastaavan ympäristökonsultin mukaan Oulun yksikkö hoiti Kurkisuon arvioinnin, koska
tarjouspyyntö Vapolta tuli suoraan Ouluun. Vapolla ja Pöyryn Oulun yksiköllä on pitkä yhteistyön
historia

ja

kokemus

turvehankkeiden

ympäristövaikutusten

arvioinneista.

Vastaava

ympäristökonsultti myöntää, että Kurkisuo oli kaikkineen vaikea hanke, erityisesti pohjavesiasiat
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tekivät siitä vaikean. Tapauksen vaikeus alkoi tulla ilmi jo ohjelmavaiheessa. Kurkisuo on
epätyypillinen turvesuo ja sen pohjavesiasetelma on kysymysmerkki. Vaarana on pohjaveden
valuminen. Kurkisuon tutkimisen aikoihin myös talvitulvat olivat pahoja Vantaanjoessa, siksi tulvaasia nousi esille niin vahvasti Kurkisuollakin. Vastaavan ympäristökonsultin näkemyksen mukaan
Natura-asetelma ei ollut vaikea ohjelmavaiheessa eikä edes selostuksen kirjoittamisvaiheessa, vaan
vasta selostuksesta annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä se nousi
esiin. Lisäksi paikallinen kontrasti siihen, että Petkelsuo liitettiin Naturan arvokohteeksi,
mutta ei Kurkisuota, oli suuri. Lisäksi Kurkisuolla myös asutuksen läheisyys saattoi vaikuttaa
tapauksen vaikeuteen. (Rosberg, 79.)

Vapo Oy:n johtavan ympäristökonsultin analyysin mukaan toimialan ja alueiden kulttuurit törmäsivät
menettelyssä. Turvehankkeiden YVA-arvioinneissa ei ohjausryhmän perustaminen ole niin itsestään
selvää kuin useimmissa muissa hankkeissa. Kurkisuon tapauksessa merkittävä puute oli juuri
ohjausryhmän puute, joka olisi ollut intressitahojen kokous. Hän nostaa esimerkiksi
toimintaympäristöeroista toiminnan Lapissa. Lapin ympäristökeskuksen kanssa keskustellaan
kokousten lisäksi myös epävirallisesti, tällöin prosessi voidaan keskeyttää, jotta saadaan kaikki
selvitykset kuntoon. Silloin menettelyä ei edes päästetä siihen vaiheeseen kuin Kurkisuon tapauksessa
tapahtui. Hänen mukaansa Pöyry ja ehkä Vapokin toimivat normaalin vallitsevan käytännön
mukaisesti turvealan YVAn skaalan mukaan. Tämä ei toiminutkaan Uudellamaalla. Hänen mukaansa
Kurkisuon tapauksessa olisi ollut syytä toimia kuten isoissa ja vaikutuksiltaan laajoissa hankkeissa.
Nyt osapuolten käsityksenmuodostukseen jäi aukko ja siten arviointiselostuksen hylkäys pääsi
tapahtumaan. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ovat Suomessa eriytyneet toimialoittain,
mutta myös maantieteellisesti, ja jopa henkilöytyneet eri ympäristökeskuksissa. Tämä ei helpota
konsultin tehtävää. Johtavan konsultin tulkinnan mukaan Kurkisuon tapauksessa etäisyyden funktio
on tärkeässä osassa, sillä jos YVA-ammattilaiset olisivat toimineet jo aikaisemmin samoissa
hankkeissa ja siten tunteneet toisensa, silloin menettely olisi ehkä toiminut ilman ohjausryhmääkin.
Johtavan konsultin arvion mukaan yleisö oli Hyvinkäällä poikkeuksellisen etevää. Pohjoisessa yleisö
ottaa kantaa lievemmin ja ehkä myös luottaa enemmän viranomaisiin. Tässä on iso kulttuuriilmapiirin ero, ja hänen mukaansa Pöyryn olisi ehkä pitänyt antaa Vantaan yksikön hoitaa Kurkisuo.
Sosiaalinen merkitys alkoi muodostua vasta prosessin kuluessa; tapaus muuttui arviointiohjelman ja
-selostuksen välissä, ja tieto tästä ei tullut riittävän selvästi Vapolle tai Pöyrylle asti. (Rosberg, 78.)
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5 Tutkimustulokset

Tapaustutkimuksen perimmäinen tehtävä on tehdä tapauksesta ymmärrettävä. (Laine et al, 31.)
Monivaiheisessa ja yksityiskohtia vilisevässä tapahtumasarjassa tämä on välillä ongelmallista.
Tapauksen kuvaus ei kuitenkaan itsessään riitä, sillä oleellista on myös tehdä ero tapauksen ja
tutkimuksen kohteen välillä. Tutkimuksen kohde viittaa asiaan, jota tapaus ilmentää (Laine et al. 910.) Ja tutkimukseni tapauksessa on pyrkimys toimijateorian välineistöllä saada esille tapauksen
verkostorakenne (kollektiivi) sekä kuvata materiaalisen toimijan osaa tässä kokonaisuudessa. Aloitan
YVA:n vaiheiden analysoinnilla, jonka jälkeen tarkastelen materiaalisen toimijan roolia.

5.1 Syyt YVA:n kariutumiseen ja Verkosto1:n käännöksen epäonnistumiseen
Kuten on jo todettua, tilastojen valossa YVAn kaltainen toimijaverkosto tukee positiivista
lopputulemaa, jossa johonkin suunnitelman esitettyyn vaihtoehtoon päädytään. Toisin sanoen
riittävän vahvoja sidoksia muodostuu toimijoiden välille.
Sanomattakin on selvää, että luonnonsuojeluun liittyy voimakkaita arvolähtökohtia, jonka vuoksi
maankäytön

suunnittelusta

kumpuavat

kiistat

muotoutuvat

periaatteellisiksi

ja

liki

ylitsepääsemättömän vaikeiksi. Tämän lisäksi Peltonen et al. nostavat esille luonteeltaan ideologisen
jännitteen, joka konkretisoituu tilanteissa, joissa maa-alueen status muuttuu yleisestä yksityiseksi eli
jokamiehenoikeuksien takaama yleinen käyttö muuttuu kielletyksi tai mahdottomaksi. Lisäksi alueen
luontoarvoja koskettavat epäsuorat (vaikutus pohjaveteen) tai esteettiset (maiseman muuttuminen)
vaikutukset ovat konfliktien polttoainetta. Arvolähtöiset, periaatteelliset konfliktit ovat monissa
tutkimuksissa todettu olevan vaikeammin soviteltavissa kuin vaikka jos kyseessä olisi taloudellisista
intresseistä kumpuava ristiriita. Taloudelliset intressiristiriidat ovat helpommin soviteltavissa ja
kaupankäynti on todennäköisempää. Myös niin sanottu NIMBY-ilmiö (Not In My BackYard) on
usein jollain tapaa läsnä maankäytön suunnitteluun liittyvissä konflikteissa. Varsin inhimillisesti
ymmärrettävää on, että tutuksi tulleen tutun lähiympäristön muuttuminen jo sinänsä synnyttää
tunteita, ja lisäksi huoli negatiivisista vaikutuksista, voi aiheuttaa vastahankaa maa-alueen
naapurustossa. (Peltonen ym. 21-27.)
YVA-aineisto nosti esille valumis- ja pohjavesiin liittyvien huolien lisäksi elämänlaadun
heikkenemisen pienhiukkaspäästöjen ja raskaan liikenteen kasvun myötä.

NIMBY-kiistoille

tyypillistä on, että niin sanottu yleinen etu joutuu vastakkain yksityisen edun kanssa. Kurkisuolla
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tilanne ei kuitenkaan täysin uppoa tähän muottiin. Yleinen etu ei synny tässä tapauksessa Hyvinkään
kunnan etuna, koska taloudelliset hyödyt työllisyyden ja verotuksen näkökulmasta jäävät
vaatimattomiksi. Kenties ainoa tapa nähdä Kurkisuon turve-energia potentiaali yleisenä hyötynä
rakentuisi Suomen valtion energiaomavaraisuus-näkökulman kautta. Tämä seikka vaikutti
Verkosto1- vaiheessa, kun Raha1-välittäjä ei pystynyt rakentamaan sidoksia toimijoiden välille. Kun
tilanne muuttui Verkosto2-vaiheeseen, niin Raha2-välittäjä mahdollisti osaltaan käännöksen
onnistumisen. Raha2-välittäjällä viittaan Altia Oy:n Rajamäen tehtaan liiketoimintaedellytysten
turvaamisen ja Vapo Oy:n taloudelliseen kompensaatioon sen irrottautuessa maa-omistuksestaan.

Voidaan todeta, että Kurkisuon kohtaloa määrittelevät näkemykset ovat varsin kaukana toisistaan.
Näkemysero on enemmän kuin jännitteinen tai erimielinen, ristiriitaisuus tai konflikti kuvaavat
paremmin kiistan rintamalinjojen suhdetta toisiinsa. Wall & Callister (1995, 517) nostavat esille
konfliktia kuvaaville määritelmille yhteisenä piirteenä ajatusta konfliktista prosessina, jossa yksi
osapuoli katsoo toisen osapuolen vastustavan tai muuten negatiivisesti vaikuttavan intressiensä tai
tavoitteidensa toteutumiseen. Peltonen et al. tutkimuksensa kyselylomakkeessa muotoilevat konfliktitermin sisällöksi maankäytön suunnitteluun liittyvä vakava tai lukkiuttava ristiriita, jossa muodostuu
rintamalinjoja toimijaryhmien ja instituutioiden välille. (Peltonen ym., 44-45)
Ristiriidan jyrkkyyteen ja tilanteen lukkiutumiseen vaikuttaa tässä tapauksessa myös se, että YVA:n
tarjoamat vaihtoehdot olivat suppeita. Toimintavaihtoehtojen välinen ero oli lähinnä tekninen ja
esimerkiksi pienemmän suopinta-alan vaihtoehtoa ei ollut lainkaan. Laajempi vaihtoehtojen
repertuaari olisi saattanut vaikuttaa positiivisesti Verkosto1:n toteutumisen kannalta.
Ylipäänsä tilanne, jossa maankäytön suunnittelu ei aiheuttaisi erilaisista näkökulmista johtuvaa
jännitettä, on harvinaisuus. Pienet hankkeet, pienet muutokset alueella, vähäinen määrä osallisia,
pieni taloudellinen merkitys tai selkeästi yleinen etu/mielipide samansuuntainen hankkeen kanssa
saattavat tuottaa julkisen suunnitteluprosessin, jossa jännitteitä esiintyy minimaalisesti. (Peltonen
ym., 22.)
Kurkisuon sijainti oli sen kaltainen, että odotusarvoisesti voi olettaa jännitteitä ilmenevän. Tätä
seikkaa myös Pöyryn ja Vapon edustajat sivusivat YVA-prosessin jälkipohdiskeluissaan.
Hyvinkään luonnonsuojeluyhdistyksessä oli poikkeuksellisen eteviä henkilöitä, jotka pystyivät
tuottamaan laajamittaista ”vastarintaa” suon turvesuopotentiaalin käyttöönoton kampittamiseksi.
Nettiaddressi Kurkisuon Kurkisuon säästämiseksi keräsi yli 2000 allekirjoitusta.

Hyvinkään

ympäristölautakunnan puheenjohtajana koko YVA-episodin aikana toimi Leena Vilkka. Hän on yksi
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tunnetuimmista suomalaisista ympäristönsuojelun puolestapuhujista, yksilötasolla vaikeampaa
henkilöä Vapo Oy Energian tavoitteiden kannalta tuskin olisi ollut olemassa tuossa asemassa. Vapo
Energia Oy kaikesta päätellen tuli tilanteeseen heikosti valmistautuneena, ainakin paikallinen
kriittinen suhtautuminen olisi pitänyt olla helposti nähtävissä jo ennakolta.
Tiedotusvälineiden rooli oli myöskin merkittävä niin paikallisen mielipiteen kuin laajemman
mittakaavan mielikuvien luonnin ympärillä. Myös tämän Vapolle epäedullisen julkisuuden
mittakaava tuli yllätyksenä ja sen epäilemättä arveltiin uhkaavan yrityksen mainetta imagonhallinnan
näkökulmasta. Paikallisen ympäristöaktiivin Leila Järvisen kirjoitussarjat lukuisissa lehdissä tekivät
Kurkisuon tutuksi niillekin ihmisille, joille se ei vielä tuttu entuudestaan ollut. Kurkisuon tilanne
levittäytyi laajempaan tietoisuuteen tavalla, joka oli poikkeuksellista tämän kaltaisissa
ympäristönsuojelukamppailuissa.
Ja lopullinen käänteentekevä Hyvinkään luonnonsuojeluyhdistyksen toimi oli kontaktin luominen
Altiaan. Tämä yhteys käynnisti prosessin, joka pakotti Vapo Oy Energian luopumaan alkuperäisestä
suunnitelmastaan.
YVAn yhteyshenkilö kiteytti Rosbergin tutkimushaastattelussa näkemyksensä Kurkisuon
tapahtumasarjasta niin, että projektin hitaus oli merkittävin tekijä sille, millaisen käänteen asiat
lopulta saivat. Hanke venyi niin pitkälle ajalle, että konteksti muuttui. Arvostukset muuttuivat,
tutkittu tieto muuttui sekä myös itse suo muuttui. Suon ojitettu osa tapahtumien taustalla
luonnonmukaistui omien ekologisten prosessiensa kautta. Tämä vaikutti osaltaan siihen, että saatu
vanha tutkimustieto ei saavuttanutkaan enää samaa luotettavuutta ja syntyi tarve uusille
paikkansapitävimmille tutkimuksille. Lisäksi luonnonmukaistumisprosessi muutti ekosysteemiä
luonnon monimuotoisuus -asteikolla arvokkaampaan suuntaan. Alueelta tehtiin piakkoin havaintoja
uusista eliölajeista, joita ei ollut havaittu ensimmäisen YVA-tutkimuksen aikaan.
Myös osallisten, kansalaisten sekä myös mukana olleiden YVA-ammattilaisten suhde sai
mahdollisuuden muuttua pitkäkestoisessa prosessissa. Ja kaiken taustalla yleisemmin yhteiskunnassa
se, mikä käsitetään oleellisina seikkoina ja merkittävinä ympäristövaikutuksina, muuttui. (Rosberg,
82.)

5.2 Kurkisuon materiaalinen toimijuus ja Verkosto2:n käännöksen onnistuminen
Vapo Oy Energian toimintaa sille epäonnisessa YVA-prosessissa on mahdollista kuvata
projektinhallinnan näkökulmasta. Oliko suunnittelun laatu merkittävä syy? Tästä ei avainhenkilöiden
vastauksien perusteella ollut kyse, sillä vaikka tiettyjä tutkimuksellisia heikkouksia ja puutteita
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havaittiinkin, niin Pöyryn tuottama ympäristövaikutusten arviointi oli vertailukelpoinen ns.
onnistuneisiin YVA-tutkimuksiin. Miten puutteet kommunikoinnissa keskeisten osapuolten välillä
vaikutti prosessiin? Entä toimintakulttuurien erilaisuus, joka synnytti tilanteen, että osapuolten
tilannekuva projektin etenemisestä ei ollut samanlainen, vaikutti lopputulokseen? Tällä seikalla oli
kiistämättä oma vaikutuksensa, ja tämä seikka nousi avainhenkilöiden puheenvuoroissa esille ns.
benchmark-seikkana, jonka parempi tiedostaminen tulevaisuudessa tulee ottaa huomioon
vastaavanlaisissa projekteissa.
Kurkisuon tapaus on edustava esimerkki kollektiivista tai toimijaverkostosta, jossa toimijoiden
vuorovaikutussuhteiden aktiivisuus tuottaa sen, että toimijat muuttuvat, niin myös nekin, joiden
alkuperäinen intressi oli hallita toimijaverkoston muuttumista. Kuten jo todettua, kääntämisessä ei
ole kyse yhden vahvan toimijan sankarillisesta uuden toimintaympäristön ja todellisuuden luomisesta
vaan lopputulokseltaan ennakoimattomasta suhteiden uudelleen järjestelemisestä. (Åkerman, 39./
Law 1999, Latour 1996b)
Miten materiaalinen toimija näyttäytyi? YVA:ssa materiaalinen toimija on vahvasti esillä toimijana
ja se vaikuttaa muita toimijoita muokkaavalla tavalla. Mitä laadukkaampi YVA sen
yksityiskohtaisempaa on tutkimus, joka paljastaa materiaalisen toimijan olemusta ja pyrkii kohti
kompleksisempaa ja yksityiskohtaisempaa näkemystä tilanteesta. Kurkisuon kartan alta tutkimus
paljasti kompleksisen ekosysteemin, jonka veteen liittyvät materiaalivirtaukset synnyttivät
verkostoyhteyksiä tavalla, joka vei aloitekyvyn Vapo Oy Energialta ja se joutui löytämään paikkansa
Verkosto2:ssa.
Hyvinkään seutukunta on muokkautunut sellaiseksi kuin se on myös suon materiaalisen toimijuuden
kautta. Teollisuushistoria liittyen Rajamäen viinatehtaaseen, kulttuurihistoria ja kotiseutuidentiteetti,
näitä muokanneen materiaalisen toimijan sidokset olivat osittain piilossa ja tulivat näkyviin YVAprosessin tuottaman paineen kautta, jossa pyrkimys oli muuttaa verkostorakennetta erilaiseksi. Tämä
epäonnistui, koska Vapo/Pöyry ei tunnistanut alkuperäistä verkostoa ja sen voimakkaita sidoksia
ajoissa.

5.3 Ylipaikallisen kontekstin muuttuminen
Kun käänne Verkosto2:een toteutui konkreettisesti, niin ajattelunmuutos liittyen soiden rooliin
ekologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen tuottajana oli selkeästi havaittavissa. Heikot
signaalit olivat muuttuneet julkilausumien tasolle. Ylipaikallisen kontekstin tarkastelu ylittää
62

toimijaverkkoteorian tässä muodostaman toimijakollektiivin, mutta Kurkisuon tapausta voi ainakin
spekulatiivisesti pohtia suuremmassakin mittakaavassa. Kurkisuon yksittäistapaus saattoi ainakin olla
vauhdittamassa kehityskulkua, joka muutti laajemminkin suhtautumista Kurkisuon kaltaisiin
alueisiin sekä ympäristölainsäädännön hienosäätöön tältä osin. Vahvoiksi signaaleiksi uudenlaisesta
yhteiskunnallisesta suhtautumisesta soihin olivat mm. Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja
vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi MMM 2011/1 sekä Valtioneuvoston
periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta (30.8.2012).
Vapon sivuilla Ympäristöministeriö ja Vapo tiedottivat, että Valtio ja Vapo Oy tekivät 27.9.2012
kaupan, jolla valtio osti suojelutarkoituksiin kaksi arvokasta suoaluetta, Outokummun Viurusuon ja
Hyvinkään Kurkisuon. Kooltaan alueet ovat yhteensä 690 hehtaaria. Samassa yhteydessä kerrottiin
myös, että Ympäristöministeriö ja Vapo olivat käynnistäneet jo 2012 vuoden alussa neuvottelut
yhteensä 14 Vapon omistaman luontoarvoltaan merkittävän suoalueen myymisestä tai vaihtamisesta
sellaisiin suoalueisiin, jotka ovat menettäneet alkuperäisen luontoarvonsa. Yhteensä neuvottelujen
kohteena olevilla alueilla on noin 2300 hehtaaria luonnontilaista suota. (Vapo: ajankohtaista-tiedote)
Tämän lisäksi Vapo tiedotti käyneensä läpi viranomaisille jättämiään lupahakemuksia, jotta se voisi
varmistua, ettei viranomaiskäsittelyssä olisi hakemuksia, jotka kohdistuisivat sellaisiin alueisiin, joita
voi pitää luonnonarvoiltaan poikkeuksellisina. Vapolla ei ole alustavan kartoituksen perusteella
lupaprosessissa tällä hetkellä yhtään hakemusta, jotka sijoittuisivat luontoarvoluokitukseltaan
arvokkaimmille 4- ja 5-luokan soille. Mikäli lopullisessa kartoituksessa löytyy tällaisia kohteita, yhtiö
vetää niiden lupahakemukset pois. Vapo on valmis neuvottelemaan myös näiden kohteiden
siirtämisestä suorilla kaupoilla tai maavaihdoilla suojelutarkoituksiin. (Vapo: ajankohtaista-tiedote)
(Liite 5.)
Vapon joulukuussa 2011 julkistaman ympäristövastuuohjelman keskeisimmät asiat olivat kaikkien
tuotantosoiden rakentaminen teknisesti parhaan vesienkäsittelyn piiriin vuoden 2014 loppuun
mennessä sekä luontoarvoltaan merkittävien suokohteiden myyminen tai vaihtaminen luontoarvonsa
menettäneisiin soihin. (Vapo: ajankohtaista-tiedote)

6 Tutkimusotteen arviointia

Kun etsin artikkeleja liittyen toimijaverkkoteoriaan ja sen käyttöön, niin vastaan tuli näkökulmia,
jotka suhtautuivat epäilevästi toimijaverkkoteorian mahdollisuuksiin. Tiede ja edistys -journaalin
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(4/00) numerossa asiantuntevan suorasti Petri Ylikoski kommentoi materiaalisen toimijuuden
käyttökelpoisuutta osana yhteiskuntateoriaa seuraavasti:
”Latourin puhe teoriansa soveltumisesta ei-inhimillisiin toimijoihin on nähdäkseni turhaa uhoa.
Tosiasiallisesti hän joutuu tyytymään siihen, että todellisuus useimmiten vastustaa insinöörin tai
tieteilijän pyrkimyksiä, mutta on joskus niille suosiollinen. Tämän huomaamiseen ei tarvita ANT:ia
tai luonnonobjektien kuvaamista kvasi-intentionaalisina toimijoina.”
Itsekin toimijaverkkoteoriaan tutustuessani löysin itseni ajattelemasta hieman samankaltaisella
tavalla. Materiaalinen toimija subjektina, joka vaikuttaa aktiivisesti muihin toimijoihin, sotii tai
ainakin aiheuttaa jonkinlaista kitkaa ns. arkijärjen tuottaman maailmankuvan kanssa. Yksi keskeinen
vasta-argumentti Toimijaverkkoteoriaa kohtaan tulee juuri tästä ulottuvuudesta, sillä materiaalisen
toimijuuden voi nähdä avaavan oven sen kaltaisen naturalistisen ajatteluperinteen suuntaan, jossa
luonnonvoimat ovat ihmistoimijuuteen rinnastettavia entiteettejä. Tämä ajattelumalli on ollut
voimissaan primitiivisissä kulttuureissa. Tätä ohimennen käsittelinkin suon yleistä kulttuurihistoriaa
käsittelevässä luvussa. Kuitenkaan tämä analogia ei osu maaliinsa, sillä toimijaverkkoajattelun ydin
on tulkinta todellisuudesta, joka on toimijoissa ja niiden sidoksissa, jotka muodostavat relaation
kautta oman suhteisen tapansa olla olemassa. Vastauksena Ylikosken kommenttiin voisi todeta, että
ANT:ta tai ei-inhimillisiä toimijoita tarvitaan juuri yhtä paljon kuin muunkinlaisia teoreettisia
konstruktioita.
Tietysti voitaisiin pohtia ajatusleikkinä Kurkisuon tapauksen ”vaihtoehtotodellisuutta”, jossa suon
turvevarat olisi päätetty ottaa hyötykäyttöön. Miten sitten olisi tämän käyttämäni tutkimusasetelman
käynyt? Eikö materiaalista toimijuutta olisi ollutkaan siinä tapauksessa? Rehellisesti sanoen, tuskin
olisin valinnut tapaustutkimukseni aiheeksi sen kaltaista tapausta, mutta toimijaverkkoteoriaa olisi
voinut hyödyntää aivan yhtä perustellusti myös silloin.
Tästäkin itsetutkiskelusta huolimatta; toimijaverkkoteoria tuottaa yksityiskohtaisen ja todellisuuden
kompleksisuudelle

herkän

näkökulman

tapaustutkimukseni

kohteeseen.

Uskoakseni

yksityiskohtaisemman ja herkemmän, kuin jos olisin ottanut annettuna perinteisen subjekti-objekti
lähtökohdan tai tulkinnut tapauksen tilannetta esim. politiikka/talous-akselilla. Ja lisäksi, miten on
mahdollista verrata eri metodien tai teoreettisten lähtökohtien välistä paremmuutta. Tietääkseni
tieteenfilosofia pitää tätä kysymystä aitona filosofisena kysymyksenä, johon ei ole lopullista
tyhjentävää vastausta.
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7 Lopuksi
Viimeistellessäni opinnäytetyötäni nousi mieleeni kaksi kysymystä: Miksi valitsin tämän
nimenomaisen

tapauksen

tutkimuskohteekseni,

Miksi

valitsin

tutkimusmenetelmäkseni

toimijaverkkoteorian? Vastaus ensimmäiseen kysymykseen on hieman hämärän peitossa. Luulen,
että vuonna 2014 Hesaria lukiessani törmäsin juttuun, jonka otsikko kuului ”Hyvinkään Kurkisuon
pelasti lopulta viinatehdas”. Absurdiudessaan hupaisa otsikko houkutteli lukemaan jutun ja tarina jäi
pyörimään mieleeni, kunnes se löysi tämän kaltaisen ulospääsytien. Mutta miksi juuri tämä
tutkimusmenetelmä; se onkin jo vaikeampi kysymys. Lähtökohtaisesti tämän kaltaisen
(epämääräisen, kiistellyn ja kyseenalaistetun) tutkimusmetodin valinta opinnäytetyöhön, jossa
ensisijaisesti tulee osoittaa metodin hallinnan olevan hyppysissä, oli hyppy tuntemattomaan. Metodi,
johon kuuluu epämetodisia piirteitä, intuitiivisuutta ja improvisaatiota, on hankalasti hallittava
työkalu.

Uskon, että se mikä metodin teknisessä virtuositeetissa puuttuu, korvautuu

toimijaverkkoteorian hengen mukaisessa tutkimusotteessa. Toimijaverkon tarkastelu etenee aina
tapauksen ehdoilla, joten systemaattista ohjeistusta toimijaverkkoajattelun käytöstä tutkimuksessa ei
ole mahdollista tehdäkään. Uskon, että suhteellisen yksityiskohtainen verkoston kuvaukseni toi esille
niitä heikkoja sidoksia, jotka kenties jollain muulla tutkimusotteella olisi jäänyt havaitsematta.
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Liite 3. Tutkimusaineistoluettelo

Rosenberg, E. (2012): YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI, PROJEKTIT JA KESTÄVÄ KEHITYS. Tutkimus
2000-luvun ympäristönvaikutusten arviointimenettelyistä Suomessa. Lisensiaattitutkimus. Aluetiede.
Helsingin yliopisto. [pdf]
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/29522/ymparist.pdf?sequence=1 (luettu 12.12.2016)
Saatavilla.

Kurkisuohon liittyvät YVA-dokumentit:
Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Vapo OY Energian turvetuotantohanke,
Kurkisuo Hyvinkää. [pdf] http://www.ymparisto.fi/fiFI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkee
t/Kurkisuon_turvetuotanto_Hyvinkaa (luettu 12.12.2016) Saatavilla.

Vapo Oy Energia: Kurkisuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointi. YVA-selostus
[pdf] http://www.ymparisto.fi/fiFI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkee
t/Kurkisuon_turvetuotanto_Hyvinkaa (luettu 12.12.2016) Saatavilla.

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Vapo Oy Energian turvetuotantohanke,
Kurkisuo, Hyvinkää
[pdf] http://www.ymparisto.fi/fiFI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkee
t/Kurkisuon_turvetuotanto_Hyvinkaa (luettu 12.12.2016) Saatavilla.

Sanomalehtiartikkelit:
Aamuposti:
”Vuosia vienyt Kurkisuon suojelukaava valmis” /01.11.2016
”Hyvinkään tulovero pysyy, Kurkisuo ylpeyden aihe” /15.11.2016
”Suojeluhanke kaatamassa Vapon turvetuotantohankkeen” /12.11.2010
”Hyvinkään Kurkisuo on säästymässä turpeennostolta” /19.12.2011
”Kansanedustajat kiittivät suoaktiiveja Kurkisuolla” /16.10.2012
”Valtio osti Hyvinkäältä Kurkisuon suojelukohteeksi” /28.09.2012
”Ministeri sai kämmenelleen rämekarvajalan” /03.09.2013
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”Altia hakee Kurkisuon suojelua omistamalleen 144 hehtaarille” /23.11.2011

Helsingin Sanomat:
”Vapo haluaa Hyvinkään Kurkisuon toimenpidekiellosta turvetuotantoon - Kaupungin suojeluhalu
voi johtaa miljoonakorvauksiin” /10.03.1994
”Ympäristökeskus vahvisti Hyvinkään Kytäjän osayleiskaavan – Vapo Oy:n valitus
hylättiin”/03.06.1995
”Hyvinkäälle 300 hehtaarin turvetyömaa – Luonnonsuojelijat ovat huolissaan hirvien ja
metsälintujen kohtalosta” /08.06.2000
”Turpeenottoon vai suojeluun? - Hyvinkään Kurkisuosta on väännetty kättä 20 vuotta” /29.05.2011
”Hyvinkään Kurkisuo säästynee turpeennostolta” /17.12.2011
”Hyvinkään Kurkisuolle suojelualue” /23.12.2011
”Turveyhtiö Vapo lupaa jättää luonnontilaiset suot rauhaan” /13.12.2012
”Valtio ostaa arvosoita suojelukohteiksi” /28.09.2012
”Valtio osti useita arvosoita suojelukohteiksi” /01.11.2012
”Hyvinkään Kurkisuon pelasti lopulta viinatehdas” /30.10.2014

Suomen Luonto (Video):
”Kurkisuo saatiin suojeltua polttoturpeen tuotannolta” (katsottu 01.12.2016) Saatavilla.
http://www.suomenluonto.fi/sisalto/videot/kurkisuo-saatiin-suojeltua-polttoturpeen-tuotannolta/

Yle uutiset (WWW):
”Kiista Hyvinkään Kurkisuon käytöstä kiihtyy” / 13.11.2010. (luettu 12.12.2016) Saatavilla.
http://yle.fi/uutiset/3-5668727

”Hyvinkää haluaisi suojella Kurkisuon” /15.11.2010 (luettu 12.12.2016) Saatavilla.
http://yle.fi/uutiset/3-5669172

”"Kurkisuon suojelu hieno joululahja!"” /23.12.2011 (luettu 12.12.2016) Saatavilla.
http://yle.fi/uutiset/3-5058723
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STT:
”Altia hakee Kurkisuon suojelua” /22.11.2011 (luettu 12.12.2016) Saatavilla.
https://www.sttinfo.fi/tiedote?releaseId=52250&publisherId=2137
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Liite 4. (Kuvakaappauksia Vapo Oy Energian videoista) (poistettu internetistä) Taltioitu 7.5.2011
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Liite 5. Luonnontilaisuusasteikko.

Lähde:Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja
suojelusta. http://mmm.fi/documents/1410837/1516663/MMM-119690-v5suostrategia_valtioneuvoston_periaatepaatos_v4/005425e8-e3c4-497d-8cff-26f343896c37 (Luettu
4.12.2016) Saatavilla.
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