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Tavoite

• Tarkastella kuntia toimijoina käytetyn

ydinpolttoaineen huollossa ja erityisesti vertailla

Eurajoen ja Östhammarin kuntien roolia

loppusijoitushankkeessa



Kumppanuus (Partnering)

• 1990-luvun lopussa huomio ydinjätehuollon 

yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen

• osallistuva käänne

• NEA Forum on Stakeholder Confidence (2004) 

sidosryhmien osallistumisen ja vuoropuhelun tärkeys

• Paikallisen ja alueellisen ulottuvuuden huomioiminen

• Kumppanuus-lähestymistavat (Belgia, Suomi, Kanada)

• Tukee aktiivista osallistumista ja yhteistä ongelmien

ratkaisua - passiivisen hyväksynnän sijaan - neuvottelun ja

paikallisen yhteisön voimaannuttamisen avulla



Kumppanuus (Partnering)
• Kokoonpano, intensiteetti ja muodollisuus vaihtelevat

• Pääelementit: 

• vapaaehtoisuus, 

• veto-oikeus, 

• yhteistyö laitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa ja

• “hyötypaketit” / kompensaatiot

• Tyypillisesti järjestelyihin kuuluu myös jatkuva osallistuminen ja

kuntien/paikallisten yhteisöjen voimaannuttaminen (NEA 2010a;

NEA 2010b)

• "a formal or informal arrangement between the radioactive waste 

management implementer and representatives of the local 

community to work together to assess technical and socio-

economic issues“ (NEA 2013)



Vertaileva tapaustutkimus (1)

• Tutkimustapa tai –strategia, jonka sisällä voidaan käyttää erilaisia 

aineistoja ja menetelmiä

• Keskeiset aineistot

• Östhammarin kunnan tarkastustyö, toimintakertomukset 1996–2017  

• Eurajoen kunnan ja TVO:n välisen yhteistyöryhmän kokousmuistioita

• Eurajoen kunnan ja Posivan välisen kallioperätutkimusten 

yhteistyöryhmän kokousmuistioita

• TVO/Posiva kieltäytyi luovuttamasta osaa muistioista

• Aikaisemmat tutkimukset

• Kohteena useimmiten tapahtumakulku tai ilmiö

• Sijoituskunnan rooli loppusijoitushankkeessa

• Perusteellinen ja tarkkapiirteinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä

(Lähde: Laine, Bamberg & Jokinen 2007.)



Vertaileva tapaustutkimus (2)

• Tutkimustapaa luonnehtii:

• holistisuus

• kiinnostus sosiaaliseen prosessiin/prosesseihin

• useanlaisten aineistojen ja menetelmien käyttö

• aikaisempien tutkimusten hyödyntäminen

• tapauksen ja kontekstin rajan hämäryys

• Yksi tärkeimmistä kysymyksistä: mitä voimme oppia tapauksesta?

• Tarkastelee usein monimutkaista ja pitkään jatkuvia ilmiöitä, se 

soveltuu hyvin vastaamaan kysymyksiin miten ja miksi.

• Päämääränä lisätä ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta ja 

olosuhteista, joiden lopputuloksena tapauksesta tuli sellainen kuin 

tuli. (Lähde: Laine, Bamberg & Jokinen 2007.)



Eurajoki: Alustavat paikkatutkimukset 

1987–1993  

• Eurajoen kunnan ja TVOn välinen kallioperätutkimusten 

yhteistyöryhmä perustettiin v. 1987

• Tiedonvaihto yhtiön ja kunnan välillä

• Kunta ei perustanut omaa sisäistä elintä arvioimaan 

hankkeeseen liittyvää tutkimusraportointia

• Taustalla ministeriön vaatimus, että TVO perustaa 

tiedotustoimikuntia tutkimuskuntiin

• Eurajoen kunnalla oli kielteinen kanta ydinjätteiden 

jäämiseen kunnan alueelle vuoteen 1993 asti.

• TVO:n lupaus että ydinjätteet eivät jää kuntaan.



Eurajoki: Yksityiskohtaiset 

jatkotutkimukset 1994–2000 
• Kunta poisti kielteisen kantansa loppusijoitukseen v. 1994 

ja allekirjoitti yhteistyösopimuksen TVO:n kanssa v. 1995

• Yhteistyö jatkui kunnan ja TVO:n välisen ja kunnan ja 

Posivan välisten yhteistyöryhmien puitteissa

• Uusi yhteistyöelimiä ei perustettu

• Keskustelu paikanvalinnasta käynnistyi 1996

• Tilapäistyöryhmien perustaminen kunnan ja TVO:n välisen 

työryhmän valtuutukselle

• Vuojoki-työryhmän perustaminen 1998

• Työryhmälle uusia loppusijoitusta koskevia tehtäviä

• Työryhmän kokoonpanoa laajennettiin v. 1999



Eurajoki: Paikan valinnan jälkeen v. 2001-
• Keskeisiä asioita:

• Onkalo

• Suunnittelu, rakennuslupa, louhinta

• Laitoksen kiinteistövero

• Loppusijoituslaitoksen laajennus

• Vuojoki

• Kartanon kunnostushanke ja muutostyöt

• Erillinen Vuojoen rakennustoimikunta

• Säätiön tukeminen

• Posivan pääkonttorin siirtyminen Olkiluotoon

• Eurajoen elinkeinoelämän kehittämisrahaston kartuttaminen

• Organisaatio

• Erilliset yhteistyötyöryhmät yhdistettiin v. 2013

• Työryhmän muistioita ei saatu tutkimuskäyttöön



Östhammar:  Alustavan tutkimuksen vaihe 1995-

Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus

Referenssiryhmä

Työryhmä

Lähde: SKB 2000

Kunnan loppusijoitusorganisaatio
- Kompetenssin rakentaminen alkoi 1995

- Organisaatio:
- Referenssiryhmässä 7 edustajaa + siht.

- Työryhmässä 4 virkailijaa

- Toimintaa:
- Opintovierailuja, seminaareja

- Värväsi asiantuntijoita ja alueen yliopiston 
henkilökuntaa arvioimaan SKB:n työtä

- Osallistui läänintason YVA-ryhmään

- Esitti lukuisia kysymyksiä, lisäyksiä ja 

korjauksia, jotka raportoitiin SKB:n

vastausten kanssa loppuraportissa



Östhammar: Paikkatutkimuksen vaihe 2002-

- Referenssiryhmän jatkosta päätettiin 2002

- Kunnan ja SKB:n sopimuksen ehtona mm.
- Referenssiryhmä pidetään hyvin informoituna 

tutkimuksista ja niiden edistymisestä

- Näistä on esitettävä yhteenveto muodossa joka voidaan 
välittää, ja on ymmärrettävä, tavallisille asukkaille

- Ryhmän mielipiteille ja näkökulmille annetaan tarvittava 
painoarvo

- Organisaatiomuutos:
- Referenssiryhmä uudelleen nimettiin valmisteluryhmäksi 

(mukaan Tierpin edustaja)

 Uusi referenssiryhmä johon edustajat jokaisesta 
valtuustoryhmästä, Tierpistä (2), Älvkarlebystä (2) ja 
kunnan noteeraamista paikallisjärjestöistä

- Tiukemmin kunnanhallituksen alle, jonka tietämys 
katsottiin keskeiseksi tässä vaiheessa

- Tehtävänanto:
- Seurata edistymistä kunnan näkökulmasta

- Arvioida raportteja kunnanhallituksen toimeksiannoista

- Tiedottaa mahdollisista vaikutuksista



Östhammar:  Paikkatutkimuksen vaihe 2006-

- Strategia-arviointi 2006: tarve tiedolle ja dialogille

- Organisaatiomuutos:
- Paikallinen YVA-ryhmä muuttui suunnitteluryhmäksi, 

jossa edustettuna kunnan johto, rakennusltk, 
ympäristö- ja terveysltk, valmistelu- ja referenssiryhmä

- Tarkoituksena mahdollisen valinnan tuomiin 
suunnittelutarpeisiin valmistautuminen

- Tehtävänannon painopisteen muutos:
- Valmistelu- ja referenssiryhmien päätehtävä taata, että 

kunnan edustajat saavat tarvittavan määrän koulutusta, 
sekä riittävästi tietoa SKB:n ja viranomaisten työstä 

- Tiedotus ja dialogi asukkaiden kanssa jatkuivat

- Toimintaa (aikaisemman lisäksi):
- Lisääntyvässä määrin erilaisten raporttien läpikäyntiä, 

arviointia ja kommentointia 

- Osallistuminen YVA-konsultaatioihin eri muodoissa

- Östhammar – Oskarshamn (ÖSOS) yhteistyö

- Kunnan tukea paikallisjärjestöille

- Taas lukuisia huomautuksia jotka huomioitiin 

SKB:n loppuraportissa



Östhammar: Paikan valinnan jälkeinen vaihe 2009-

- SKB ilmoitti paikan valinnasta 2009

- Kunnan tavoitteena mahdollisimman 

hyvä informaation ja päätöksenteon taso 

koskien hakemusta, ottaen huomioon 

myös viranomaisten ja muiden 

sidosryhmien mielipiteet ja näkemykset

- Suuri organisaatiomuutos:

- Hakemuksien jaon mukaiset 
turvallisuus- ja YVA-ryhmät

- Kunnanhallitukselle ja 
referenssiryhmälle työrukkanen

- Uusissa ryhmissä 11 jäsentä 
kummassakin

- Referenssiryhmään lisää 
naapurikuntia (myös Ahvenanmaa), 
sekä edustus uusista ryhmistä



Östhammar:  Paikan valinnan jälkeinen vaihe 2011-

- SKB jätti hakemukset 2011

- Kunta arvioi jälleen lisääntyvää tarvetta tiedolle ja dialogille päätöksen lähestyessä ja 

kiihdytti toimintaansa

- Organisaation laajennus:

- Kunnanvaltuusto keskeinen tulevaa päätöstä ajatellen

 Koko valtuusto osaksi referenssiryhmää, valtuustoryhmien edustajien sijasta

- Referenssiryhmään myös kuntaliiton edustaja

- Toimintaa (aikaisemman lisäksi):

- Turvallisuus- ja YVA-ryhmät tarkastelivat hakemuksia ja niihin liittyviä alustavia 
selvityksiä, liitteitä ja täydennyksiä, sekä viranomaisten työskentelyä omalla alueellaan

- Loppusijoitus pysyvästi kunnanhallituksen kokouskohtana ja materiaali myös valtuustolle

- Kunnanhallitus kutsunut  tarpeen mukaan keskusteluihin SKB:tä ja SSM:ää

- Osallistui kuparikorroosio referenssiryhmään ja Ydinjäteneuvoston keskusteluihin

- Tiivisti kansainvälisiin tutkimuksiin, selvityksiin ja keskusteluihin osallistumista

- Tiiviimpää sisäistä koulutusta ja koulutuspäiviä

- Avoimien seminaarien ja luentojenjärjestämistä + kaksi dialogikiertuetta alueelle

- Iso panostus nettiin: Aikaisemman blogin lisäksi, digitaalinen työtila, netti portaali, 
referenssiryhmän tapaamisia ja luentoja nettiin ja nettiraportointia YVA-käsittelyistä

- Kuultu selkeästi esim. YVA-käsittelyissä, oli valmius kansanäänestykseen



Alustavia huomioita: Eurajoki

• Paikallinen yhteistyö ennen kaikkea yhtiöiden kanssa, 

missä lähtökohtana tiedonvaihto

• Tilapäistyöryhmien käyttö

• Taloudellisten seikkojen paino-arvo

• Ei rahoitusta kunnalle, eikä vastaavia vaatimuksia 

rahoituksen järjestämiseksi kuin Ruotsissa

• Kunnalla ei ole ollut omaa sisäistä työryhmää tutkimusten 

arvioimiseksi / lausuntojen valmistelua varten

• Viestintä ja osallistaminen yhtiön toimesta

• Ydinvoimakuntien yhteistyöryhmä perustettu v. 2017



Alustavia huomioita: Östhammar

• Monenkeskeinen toimintaverkosto

• Rahoitus kunnalle

• Vaiheittain monipuolistuva toiminta ja laajeneva 

organisaatio

• Viestintä, koulutus ja dialogipanostukset

• Kuntayhteistyö



Östhammar     vs Eurajoki

Arviointi ja 
valmistelu?



Kiitos!


