
”SYVISSÄ VESISSÄ”  

YMPÄRISTÖKIISTA VIINIVAARAN POHJAVESIHANKKEESTA     

                                   2000-LUVUN ALUSSA 
 

 

Kulttuuriantropologian  

pro gradu -tutkielma 

Oulun yliopisto 

Tammikuu 2013 

Salla Lauhava 



 1 

 
ALKUSANAT 

 

Suuret kiitokset isovanhemmille, jotka liikoja kyselemättä ovat hoitaneet pientä tyttöäni 

gradunteon jatkuessa ja jatkuessa. Haluan kiittää myös tutkija Simo Sarkkia ja professori 

Hannu I. Heikkistä hyvästä ohjauksesta.  

 



 2 

SISÄLLYSLUETTELO   

 
	  
1	   JOHDANTO 3	  

1.1	   Tutkimuksen tausta ja tutkimuskohde ....................................................... 3	  
1.2	   Tutkimustavoitteet ja -kysymykset ............................................................ 4	  
1.3	   Tutkimusaineisto ja -menetelmät ............................................................... 5	  

2	   POLIITTINEN EKOLOGIA JA KEHYSANALYYSI 10	  
2.1	   Poliittisen ekologian kehitys ja teoreettinen perusta ................................ 10	  
2.2	   Veteen liittyvä poliittis-ekologinen tutkimus .......................................... 15	  
2.3	   Kehysanalyysi apuna ympäristökonfliktin tutkimisessa .......................... 16	  
2.4	   Teorioiden soveltaminen omassa tutkimuksessa ..................................... 22	  

3	   YMPÄRISTÖKONFLIKTEISTA JA POHJAVEDESTÄ 25	  
3.1	   Ympäristökonfliktit Suomessa ................................................................. 25	  
3.2	   Pohjavesi ja sen käyttö talousvetenä ........................................................ 27	  
3.3	   Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit ................................................... 29	  

4	   HANKKEEN KUVAUS JA ETENEMINEN 31	  
4.1	   Viinivaaran alue ja pohjavesihankkeen kuvaus ....................................... 31	  
4.2	   Hankeprosessi .......................................................................................... 35	  
4.3	   Vesivaara-liike hankkeen vastustajana .................................................... 37	  

5	   HANKKEEN PUOLUSTAJIEN JA VASTUSTAJIEN 
ARGUMENTAATIOKEHYKSET 40	  
5.1	   Pohjavesikiistassa vaikuttavat kehykset .................................................. 40	  
5.2	   Hankkeen puolustajien hallintakehykset ................................................. 41	  

5.2.1	   Turvallisuuskehys ......................................................................... 41	  
5.2.2	   Vedenlaatukehys ........................................................................... 46	  

5.3	   Hankkeen vastustajien hallintakehykset .................................................. 50	  
5.3.1	   Luontokehys .................................................................................. 50	  
5.3.2	   Keskus-periferia-kehys ................................................................. 59	  

5.4	   Konfliktinhallinnan kehykset ................................................................... 64	  
5.4.1	   Hankeprosessin kritiikki ................................................................ 64	  
5.4.2	   Tiedottaminen ja tutkimustulokset ................................................ 68	  

6	   YHTEENVETO 77	  
LÄHTEET 	  
LIITE 	  
 



 3 

1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimuskohde 

Vesi ja sen kiertokulku maapallolla ja luonnon ekosysteemeissä ovat elämää ylläpitäviä 

voimia. Ainutlaatuisten ominaisuuksiensa vuoksi vesi on välttämätön osa sekä 

maapallon toimintaa että ekosysteemien ja ihmisten elämää. Ihmisille erityisen tärkeää 

on puhdas hyvälaatuinen juomavesi. Ihmisten käytettävissä olevan veden määrä 

vaihtelee ympäri maapalloa. (ks. Caldecott 2009.) Nykyään makeaa vettä eli jokien ja 

järvien vettä sekä pohjavesiä liikakäytetään joka puolella maailmaa. Veden riittävyyttä 

uhkaa muun muassa sen käyttö teollisuudessa ja maataloudessa, väestönkasvu, veden 

saatavuutta muuttavat uudet hallinnointijärjestelmät sekä saastuminen ja ilmastonmuutos. 

Miljoonat ihmiset kärsivät saastuneesta vedestä johtuvista sairauksista. Vuoteen 2025 

mennessä kaksi kolmasosaa maailman väestöstä todennäköisesti kärsii veden vähyydestä 

tai suoranaisesta vesipulasta. (Johnston 2003: 74–75.) Suomessa on totuttu siihen että 

hyvälaatuista vettä on helposti saatavilla. Täällä on esimerkiksi paljon järviä, joiden 

vedestä voidaan sekä valmistaa talousvettä että käyttää sitä moniin muihinkin 

tarkoituksiin. Suomessa on myös poikkeuksellisen paljon luonnonvaraisia 

pohjavesilähteitä, joita voidaan hyödyntää juomavetenä. Pohjavesi on monesti järvistä ja 

joista saatavaa pintavettä parempilaatuista. Suomessa pyritään valtakunnallisesti 

lisäämään pohjaveden käyttöä talousvetenä. (Oulun Vesi 2012c.)  

 

Maankäyttöön ja luonnonvaroihin liittyviä kiistoja, joissa ovat vastakkain yritykset, 

luonnonsuojelijat sekä paikalliset asukkaat, on ympäri maailmaa. Vesitaloudessa 

ristiriitoja aiheuttaa kasvavassa määrin kaupunkien kasvu, veden kulutus henkilöä 

kohden, maanviljelyn tarpeet sekä ekologiset näkökohdat. (Swyngedouw ym. 2002: 132.) 

Suomessakin on ollut vedenkäyttöön liittyviä konflikteja. Esimerkiksi koskien 

valjastaminen sähköntuotantoon, teollisuuden aiheuttama järvien saastuminen sekä 

tekopohjavesihankkeet ovat herättäneet paljon vastustusta. Tässä tutkimuksessa 
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tarkastellaan pohjaveteen liittyvää kiistaa Oulussa. Oulun kaupungilla ja sen 

vesihuoltolaitoksella Oulun Vedellä on suunnitelmana vaihtaa Oulussa käytettävä 

talousvesi Oulujoen pintavedestä pohjavedeksi. Pohjavettä otettaisiin Viinivaaran 

pohjavesialueelta noin 70 kilometrin päästä Oulusta. Hanke on ollut vireillä jo 1980-

luvun lopulta asti. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi hankkeelle myönteisen 

lupapäätöksen elokuussa 2010, mutta Vaasan hallinto-oikeus palautti hankkeen 

uudelleenkäsittelyyn joulukuussa 2012. Oulun Vesi perustelee hanketta 

turvallisuusnäkökohdilla sekä laadukkaan juomaveden turvaamisella oululaisille. 

Viinivaaran lähialueen asukkaat ovat nousseet vastarintaan, koska pelkäävät Viinivaaran 

luonnon kärsivän hankkeesta. Muutaman hyvin aktiivisen henkilön johdolla he käyvät 

tarkkaan läpi kaiken hankkeesta saatavan tiedon, kirjoittavat mielipidekirjoituksia ja 

vastineita lehtiin ja järjestävät tilaisuuksia eri kuntien asukkaille. Pohjavesihanke on 

monimutkainen vyyhti, koska hankesuunnitelmat ovat välillä muuttuneet, 

kokonaisuuteen liittyy monia tutkimuksia, selvityksiä ja eri tahojen antamia lausuntoja, 

ja koska hanketta on viety eteenpäin useana palasena. ”Kyllä tässä nyt mennään syvissä 

vesissä”, totesi eräs hankkeen vastustajista taas pitkäksi venyneen kokouksen jälkeen.  

 

1.2 Tutkimustavoitteet ja -kysymykset 

Tavoitteenani tässä tutkimuksessa on tarkastella pohjavesihankkeen etenemistä ja sen 

synnyttämää ympäristökiistaa. Teoriataustana on poliittinen ekologia ja sen käsitykset 

yhteiskunnallisten kysymysten ja ympäristökysymysten yhteenkietoutumisesta. Tutkin 

minkälaisia toimijoita pohjavesihankkeeseen liittyy ja miten se kytkeytyy laajempaan 

kansalliseen ja kansainväliseen kontekstiin. Tarkastelen lisäksi sitä, minkälaisten 

argumentaatiokehysten kautta toimijat puhuvat hankkeesta ja miten nämä kehykset 

vaikuttavat konfliktin rakentumiseen. On kiinnostavaa tutkia miten toimijat määrittelevät 

ja asemoivat itsensä ja muut toimijat hankkeessa ja samalla asettavat muiden toimijoiden 

argumentit tiettyyn kehykseen. Teoreettisena tavoitteenani on tutkia miten kehysanalyysi 

auttaa ymmärtämään konfliktia.  
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Tutkimuskysymykset  

 

Miten pohjavesihanke on edennyt ja minkälaisia toimijoita siihen liittyy?  

 

Miten hankkeen vastustajat ovat järjestäytyneet liikkeeksi ja minkälaista toimintaa heillä 

on?  

 

Minkälaisten kehysten kautta hankkeesta puhutaan ja mikä merkitys näillä kehyksillä on?  

 

Miten kehysanalyysi auttaa ymmärtämään konfliktia? 

 

1.3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

Kenttätyömenetelminä olen käyttänyt haastatteluja ja osallistuvaa havainnointia. 

Tutkimusaineistoni muodostuu haastatteluista, joita olen tehnyt neljätoista (joista yksi 

oli neljän henkilön ryhmähaastattelu), Kalevasta sekä muista lehdistä kerätyistä 

lehtileikkeistä ja Oulun Veden pohjavesihanketta esittelevistä esitteistä. Olen myös 

tutustunut pohjavesihanketta koskeviin valtuustoaloitteisiin. Olen osallistunut hankkeen 

vastustajien palavereihin ja kansalaistilaisuuteen Haukiputaalla sekä Vaasan hallinto-

oikeuden suulliseen käsittelyyn liittyen hankkeesta annettuun lupapäätökseen. Olin myös 

mukana, kun Helsingin Sanomien toimittaja teki kesällä 2012 pohjavesihankkeesta jutun 

(ks. Mainio 2012). Toimittajaa kierrätettiin Viinivaaran lähteillä ja järvillä ja hän sai 

paljon tietoa monimutkaisesta pohjavesihankkeesta. Vaasan hallinto-oikeuden antaman 

kielteisen päätöksen jälkeen hankeprosessi todennäköisesti jatkuu vielä useita vuosia. 

Oulun kaupungin ja Oulun Veden on joka tapauksessa kehitettävä jokin varajärjestelmä 

kaupungin vesihuollolle. En ole siis voinut tämän tutkimuksen puitteissa tutkia prosessia 

loppuun asti, joten keskityn siihen mitä hankkeessa on tähän mennessä tapahtunut ja 

mihin suuntaan eri osapuolet uskovat sen etenevän.  
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Olen haastatellut hanketta puolustavia ja vastustavia henkilöitä. Heidän joukossaan on 

yksityishenkilöitä, Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen (OLSY) jäseniä sekä viranomaisia 

ja poliitikkoja. Haastattelut ovat olleet luonteeltaan puolistrukturoituja haastatteluja ja 

kestäneet puolesta tunnista hieman yli tuntiin. Olen tehnyt haastatteluja Oulussa ja 

Ylikiimingissä vuoden 2011 joulukuun ja vuoden 2012 kesäkuun välisenä aikana. 

Haastateltavani ovat kotoisin Oulusta, Kempeleestä, Haukiputaalta, Muhokselta, 

Ylikiimingistä 1  ja Pudasjärveltä. Haastattelukysymykset ovat vaihdelleet hieman 

haastattelusta toiseen riippuen haastateltavien toimenkuvasta ja suhtautumisesta 

pohjavesihankkeeseen. Kooste haastattelukysymyksistä on esitelty liitteessä 1. Kaikki 

haastattelut on nauhoitettu ja litteroitu. Haastattelulainauksia olen siistinyt poistamalla 

niistä täytesanoja ja turhia toistoja. Tekstin sisässä olevat lainaukset ovat 

sanomalehtilainauksia, haastattelulainaukset on erotettu omiksi kappaleikseen. 

Haastateltavia olen löytänyt OLSY:n avulla, osallistumalla Vesivaara-liikkeen 

tilaisuuksiin sekä lehtikirjoitusten perusteella. Olen jaotellut haastattelulainaukset 

kolmeen ryhmään, jotka ovat Vesivaara-liikkeen jäsenet (VV-liike), hankkeen muut 

vastustajat (Vastustaja) sekä hankkeen puolustajat (Puolustaja). Osa informanteista ei 

halunnut tutkimukseen omaa nimeään, ja olen nähnyt parhaana käyttää muidenkin 

kohdalla peitenimiä. Oulun Veden toimitusjohtaja Jouni Lähdemäki esiintyy kuitenkin 

tutkimuksessa omalla nimellään, koska häneltä on siihen lupa ja hän on 

haastattelulainauksistaan selvästi tunnistettavissa johtajaksi. En näe haastateltavien 

sukupuolta lainausten tulkinnassa erityisen merkityksellisenä, mutta halusin merkitä 

heidät mieluummin peitenimillä kuin pelkillä koodeilla.  

 

Haastateltavien joukossa on erilaisessa asemassa olevia ihmisiä, jotka ovat esittäneet 

hyvin erilaisia näkökantoja aiheeseen. Olen haastatellut useampia hankkeen vastustajia 

kuin puolustajia jo siitä syystä, että vastustajien joukosta oli paljon helpompi löytää 

haastateltavia. Eräs hankkeen kannattaja kieltäytyi haastattelusta sitä aikansa harkittuaan. 

Tutkimuksessani painottuu siis hankkeen vastustajien näkökulma. Hankkeen vastustajat 

                                                             
1 Ylikiiminki on ollut osa Oulun kaupunkia vuodesta 2009, Haukipudas liittyi Ouluun vuonna 2013.  
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ovat lähinnä maaseudun asukkaista koostuva pieni ryhmä, joka vastustaa kaupungin 

suunnitelmia ottaa käyttöön alueensa luonnonvaroja. Teoriataustana käyttämässäni 

poliittisessa ekologiassa keskitytään usein vallankäyttöön ja marginaalisiin ryhmiin. 

Toisaalta keskityn tutkimuksessani konfliktiin, jolloin on tärkeää tuoda esille 

kummankin osapuolen näkökanta. Hankkeen puolustajien näkemykset tarkoittavat 

lähinnä Oulun Veden virallista kantaa, jota olen selvittänyt muutaman haastattelun sekä 

muun muassa Oulun Veden esitteiden ja lehtikirjoitusten kautta. Jotkut haastateltavistani 

eivät asettuneet selkeästi kummallekaan puolelle.  

 

Olen analysoinut haastattelut käyttämällä menetelmänä sisällönanalyysia. 

Sisällönanalyysi on yleinen laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmä, ja sitä voidaan 

tehdä monella tavalla. Se voi olla aineistolähtöistä, jolloin aineistoa tutkitaan ilman 

mitään teoreettisia ennakko-oletuksia ja käsitteitä. Sisällönanalyysi voi olla myös 

teorialähtöistä. Tällöin kerätty aineisto asetellaan ennalta määrättyihin kategorioihin 

esimerkiksi jonkin teorian testaamista varten. Omassa tutkimuksessani käytän 

menetelmää näiden kahden ääripään väliltä, mitä voi nimittää teoriaohjaavaksi 

sisällönanalyysiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 98.) Aineisto jaotellaan hierarkkisiin 

merkityskokonaisuuksiin pelkistämällä ja ryhmittelemällä aineistoa sisäisen 

yhteenkuuluvuuden ja samanlaisuuden perusteella (Tuomi & Sarajärvi 2002: 95). Laadin 

haastattelukysymykset tavoitteenani tarkastella laaja-alaisesti pohjavesihanketta ja siihen 

liittyvää ympäristökiistaa. Litteroituani aineiston järjestelin sen teemoittain ja keräsin 

sieltä tärkeiltä ja mielenkiintoisilta vaikuttavia haastattelulainauksia. Tutkin 

minkälaisten teemojen ympärille aineistoni rakentui mielessäni poliittinen ekologia ja 

sen käsitteet. Myöhemmin järjestin teemat vielä yläkategorioiksi. Näistä yläkategorioista 

muodostuivat sekä luvut, jotka kuvaavat pohjavesihanketta yleisesti ja hankkeen 

vastustajien toimintaa, että kehysanalyysin (ks. luku 2.3) mukaisia 

argumentaatiokehyksiä. Laadullinen tutkimus ei ole suoraviivaisesti tutkimusongelman 

määrittämisestä ja aineiston keräämisestä sen analysointiin, tutkimuksen kirjoittamiseen 
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ja lopputuloksiin etenevä prosessi, vaan se on vuoropuhelua näiden vaiheiden välillä 

(Davies 1999: 27).  

 

Tutkija ei voi koskaan olla täysin irrallaan tutkimuskohteestaan eikä tarkkailla sitä 

puhtaan objektiivisesti. Tutkijan ja tutkittavien välistä vuorovaikutusta pitää kuitenkin 

pystyä arvioimaan refleksiivisesti. Olen tuonut haastattelutilanteissa esille jonkin verran 

myös omia näkökantojani ja tiettyä kriittisyyttäni pohjavesihankkeen perusteita kohtaan. 

Tuntuisi epäluontevalta esittää vain kysymyksiä haastateltavalle kertomatta yhtään 

omista mielipiteistään, varsinkin kun kyseessä on monelle tärkeä asia. (ks. Davies 1999: 

101–102.) Eräs haastattelu päättyi hieman viileissä merkeissä, koska muotoilin 

kysymykseni ehkä kriittisemmin kuin olisi ollut tarpeen ja kuin hankkeen puolustaja oli 

odottanut. Omassa tutkimuksessani tutkin sitä, miten pieni joukko paikallisia ihmisiä 

tekee kovasti töitä vastustaakseen kaupungin ja kaupungin liikelaitoksen hanketta, eikä 

tällainen tutkimus ole välttämättä edes lähtökohdiltaan esimerkiksi Oulun Vedelle 

erityisen mieluinen. Itse kuulin pohjavesihankkeesta ohimennen eräällä retkellä keväällä 

2011. Kesän lopussa minulle kirkastui, että haluan tehdä tästä aiheesta pro 

gradu -tutkielmani. Ilman tuota retkeä en ehkä itsekään tietäisi asiasta mitään ja olisin 

ohittanut lehtiartikkelit aiheesta olankohautuksella. Olisin pitänyt kaupungin vesihuoltoa 

hyvin arkipäiväisenä asiana.  

 

Käyn seuraavassa luvussa läpi tutkimuksen teoriapohjaa ja teorian ja käsitteiden 

soveltamista omassa tutkimuksessa. Tämän jälkeen käsittelen pohjavesihanketta 

taustoittavia aiheita eli ympäristökonflikteja Suomessa, pohjavettä ja sen käyttöä 

talousvetenä sekä pohjavesivaikutteisia ekosysteemejä. Neljännessä luvussa esittelen 

Viinivaaran alueen, pohjavesihankkeen pääkohdat ja etenemisen sekä hanketta 

vastustavan Vesivaara-liikkeen toiminnan. Luku 5 on varsinainen analyysiluku. Siinä 

käsittelen Oulun Veden tärkeimpiä perusteluita pohjavesihankkeelle eli turvallisuus- ja 

vedenlaatunäkökohtia. Samoin käyn läpi minkälaisten kehysten kautta hankkeen 

vastustajat puhuvat hankkeesta. He perustelevat kielteistä kantaansa muun muassa 
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pelätyillä ympäristövaikutuksilla sekä maaseudun ja kaupungin välisillä valtasuhteilla. 

Luvussa 5 kuvaan myös hankkeen vastustajien ja puolustajien näkemykset siitä, mitkä 

ovat olleet ja ovat jatkossa parhaita toimintatapoja kiistan ratkaisemisessa 

(konfliktinhallinnan kehykset). Yhteenvetoluvussa kokoan yhteen käsittelemiäni asioita. 

Pohdin ympäristökiistaa poliittisen ekologian kannalta sekä sitä, miten toimijoiden 

erilaiset kehykset suhteutuvat toisiinsa ja mikä merkitys niillä on konfliktin 

rakentumisessa.  
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2 POLIITTINEN EKOLOGIA JA KEHYSANALYYSI 

 

2.1 Poliittisen ekologian kehitys ja teoreettinen perusta  

Poliittisessa ekologiassa tarkastellaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta ja sitä miten 

taloudellis-poliittiset järjestelmät ja ympäristökysymykset kytkeytyvät toisiinsa. 

Alueellisia ekologisia muutoksia arvioidaan osana laajempia taloudellisia ja poliittisia 

yhteyksiä. Poliittinen ekologia on saanut vaikutteita lukuisilta eri tieteenaloilta, kuten 

antropologiasta, maantieteestä, sosiologiasta, politiikan tutkimuksesta ja 

ympäristötieteistä. (Robbins 2004.) Poliittinen ekologia pohjautuu muun muassa 

kulttuuriekologiaan, joka vertailee eri elinkeinomuotojen toimivuutta ja ihmisyhteisöjen 

sopeutumista paikalliseen ympäristöön. Kulttuuriekologiassa ja ekologisessa 

antropologiassa luonnonolojen on nähty olevan määräävässä asemassa kulttuuristen 

käytänteiden muotoutumisessa, ja molemmissa on tarkasteltu paikallisyhteisöjä 

sosiaalisesti suljettuina kokonaisuuksina. Kulttuuriekologiassa ei ole tutkittu laajempia 

ihmisyhteisöjä ja globaaleja ulottuvuuksia, eikä se pidä sisällään teoreettisia käsitteitä, 

jotka mahdollistaisivat  poliittisten, taloudellisten ja historiallisten yhteyksien tutkimisen. 

(Robbins 2004: 40.) Yhteiskunnallisesti suuntautunut poliittinen ekologia kasvatti 

suosiotaan 1980-luvun alussa vastareaktiona kulttuuriekologian epäpoliittisuudelle 

(Nygren 2009: 153).  

 

Toinen poliittiseen ekologiaan vaikuttanut suuntaus on poliittinen ekonomia, joka 

puolestaan on saanut vaikutteita pienviljelijöiden tutkimuksesta, postkoloniaalisista 

teorioista, uusmarxismista, riippuvuusteoriasta ja maailmansysteemiteoriasta. Nämä 

teoriat korostivat epätasa-arvoa, sopeutumattomuutta ja konflikteja toisin kuin 

tasapainoa ja itsesäätelyä painottanut kulttuuriekologia. (Paulson & Gezon 2005: 23.) 

Pienviljelijätutkimus on osoittanut esimerkiksi millaista arkipäivän vastarintaa 2 

eliittiryhmien valta-asemaa vastaan paikallisyhteisöissä voidaan harjoittaa (Robbins 
                                                             
2 Pienviljelijöiden yhteydessä arkipäivän vastarinta (everyday resistance) tarkoittaa esimerkiksi työtahdin hidastamista, näpistelyä, 
yleistä auktoriteettien vastustamista ja vallanpitäjien nimittelyä (Robbins 2004: 56). 



 11 

2004, 54–56). Uusmarxismin vaikutuksesta tutkimuksessa on korostettu sellaisia 

käsitteitä kuin resurssien käyttö ja kontrolli, marginalisaatio sekä valta. Sijaa 

tutkimuksessa ovat saaneet myös länsimaisen tieteen kritiikki ja tieteen arvovapauden 

kyseenalaistaminen. (Paulson & Gezon 2005: 23, 25.) 

 

Poliittisen ekologian mukaan poliittiset ja taloudelliset prosessit vaikuttavat ekologisiin 

systeemeihin ja saavat aikaan ekologisia muutoksia. Tietyt sosiaaliset ja ympäristölliset 

olosuhteet voivat näyttää luonnollisilta ja väistämättömiltä, mutta poliittinen ekologia 

osoittaa, että ne ovat seurausta vallankäytöstä. Tietynlaisia uskomuksia luonnosta 

pidetään yllä ja käytetään poliittisesti. Poliittinen ekologia pyrkii selvittämään erityisesti 

paikallisiin asukkaisiin sekä marginaalisiin ja haavoittuviin ryhmiin kohdistuvien 

poliittisten päätösten ja taloussuhdanteiden negatiivisia vaikutuksia. (Robbins 2004: 11–

12.) Maantieteilijä Paul Robbins vertaa poliittista ekologiaa epäpoliittiseen ekologiaan, 

joka saattaa esimerkiksi syyttää luonnontuhoista liiallista väestönkasvua, “köyhiä ja 

välinpitämättömiä” paikallisyhteisöjä ja ympäristön kantokyvyn ylittymistä eikä 

huomioi taloudellisista ja poliittisista voimista aiheutuvaa luonnon riistokäyttöä 

(Robbins 2004: 111).  

 

Postmodernismi, poststrukturalismi ja esimerkiksi ranskalaisfilosofi Michel Foucault’n 

ajatukset toivat 1980-luvulta alkaen poliittiseen ekologiaan mukaan sosiaalisen 

konstruktivismin. Sen mukaan mielikuvat, luokittelusysteemit ja erilaiset tiedon muodot 

rakentuvat sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Tietyt käsitykset esimerkiksi luonnosta 

muodostuvat itsestäänselvyyksiksi ja kasvavat osaksi taloudellis-poliittista järjestelmää, 

joka edelleen uusintaa ja tuottaa niitä. (Robbins 2004: 108.) Kun ilmiöitä nimetään ja 

niistä muodostetaan käsitteitä, rajataan samalla pois vaihtoehtoisia ja poikkeavia 

tulkitsemistapoja (Heikkinen & Robbins 2007: 8). Nykyään poliittinen ekologia 

esimerkiksi kyseenalaistaa maailman jakautumisen yksioikoisiin kategorioihin, kuten 

itä–länsi, pohjoinen–etelä, paikallinen–globaali ja länsimäinen–ei-länsimainen (Nygren 

2009: 154). Robbins antaa esimerkkejä käsitteistä, joilla ympäristöongelmia on kuvattu 
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ottamatta kantaa niiden muodostumisen todellisiin syihin. Niitä ovat muun muassa 

maaperän eroosio, ympäristöpakolainen ja erämaa3. (Robbins 2004: 110, 117.)  

 

Ympäristötutkija Ilmo Massan mukaan käsityksemme ympäristöstä on sosiaalisesti, 

poliittisesti ja kulttuurisesti rakentunut, joten ympäristöä tutkittaessa on tärkeää tutkia 

myös yhteiskuntaa, politiikkaa ja kulttuuria. Muutokset ympäristössä hahmotetaan 

ongelmiksi vasta, kun ne rakentuvat yhteiskunnassa sellaisiksi. Toisaalta kulttuurisesti 

synnytetyt ympäristöuhat ja mielikuvat saattavat olla myös liioiteltuja. (Massa 2009: 11–

12.) Inhimillinen merkityksenanto ei vain heijasta ulkopuolista todellisuutta, vaan myös 

luo tätä todellisuutta. Voi siis olla vaikea väittää, että ympäristön kohtaamat muutokset 

ovat “epäluonnollisia”, jos samalla myönnämme, että käsityksemme luonnosta 

ja ”luonnollisesta” on sosiaalisesti rakennettu. (Robbins 2004: 90.) Ääripään 

konstruktivisteja lukuun ottamatta kuitenkin ajatellaan, että maailma on todellinen ja 

olemassa oleva ihmisen luokitteluista riippumatta. Poliittisen ekologian tutkimukselta 

katoaisi pohja, jos ympäristöä ja ympäristöongelmia ei voitaisi pitää totena. (Biersack 

2006: 28.) Huomio täytyy kiinnittää luonnon ja kulttuurin väliseen vuorovaikutukseen 

(Biersack 2006: 13–14).  

 

Poliittisessa ekologiassa tarkastellaan kriittisesti tietoa ja valtaa, ja erityisesti 

ranskalaisfilosofi Michel Foucault’n ajatukset ovat vaikuttaneet poliittisen ekologian 

näkemyksiin tiedosta ja totuudesta. Tietoa on  tarkasteltava suhteessa valtaan ja 

valtajärjestelmään. Tiedon syntymistä ja virallisen tiedon asemaa muokkaavat 

valtasuhteet ja tietty sosiaalis-poliittinen konteksti. (Robbins 2004: 109.) Foucault osoitti, 

että totuus muotoutuu aina kielen kautta ja vahvistaa sosiaalista järjestystä 

näyttäytymällä intuitiivisena ja luonnollisena. Itsestään selvinä pidetyt käsitykset 

                                                             
3 Maaperän eroosion käsitteellä on nimetty maaperän tuhoutumisen aiheuttajaksi paikallinen väestö ja otettu maa valtaapitävien 
kontrollin alle. Ympäristöpakolaisen käsite ei kiinnitä huomiota pakenemisen todellisiin syihin. Mikä muuttaa ja tuhoaa näiden 
ihmisten ympäristöä niin, että heidän on paettava kotiseudultaan? Erämaan (wilderness) käsite taas synnyttää vahvan emotionaalisen 
mielikuvan koskemattomasta luonnosta. Ympäri maailmaa on kansallispuistoja, joita perustettaessa paikalliset asukkaat on häädetty, 
koska ihmisasutus ei ole sopinut yleiseen mielikuvaan tällaisesta luonnonsuojelualueesta. (Robbins 2004: 109–117).   
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maailmasta muodostetaan diskursseissa ja sosiaaliset systeemit tekevät niistä totta. (ks. 

Foucault 1980.) Esimerkiksi tietyt näkemykset luonnosta ja yhteiskunnasta rajoittavat ja 

suuntaavat sitä mikä nähdään totena ja mahdollisena (Robbins 2004: 65–66). Jos tiedon 

(mukaan lukien tieteellinen tieto) kulttuurista rakentumista ei oteta tutkimuksessa 

huomioon, luonto saatetaan nähdä yksiselitteisenä universaalina kategoriana, jossa 

pätevät vain luonnonlait (Paulson & Gezon 2005: 29).  

 

Poliittisessa ekologiassa on perinteisesti tutkittu esimerkiksi paikallisia luonnonvarojen 

käyttömuotoja, ympäristökäsityksiä, ympäristöön liittyviä hallinnan keinoja sekä 

ympäristöongelmiin liittyviä kiistoja (Nygren 2009: 152). Tutkimuskohteet ovat hyvin 

vaihtelevia, eikä poliittisessa ekologiassa pyritä muodostamaan yleistyksiä tai laajempaa 

teoriaa ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Tutkimukset ovat monesti 

tapaustutkimuksia, joissa pyritään ymmärtämään paikallisia ilmiöitä ja prosesseja. 

Tarkasteluun sisällytetään ekologisen systeemin ohella paikalliset yhteisöt ja instituutiot, 

alueelliset ja valtiolliset toimijat sekä globaalien voimien vaikutukset. (Robbins 2004: 

72–74.) Paikallistasolla ihmiset ovat sidoksissa sellaisiin käytäntöihin, auktoriteetteihin 

ja vuorovaikutussuhteisiin, jotka ovat seurausta kansallisten ja globaalien tasojen 

toiminnasta (Paulson & Gezon 2005: 10). Tutkimuksissa selvitetään muun muassa 

valtasuhteita, toimijoita, näiden motiiveja, elinkeinoja, luokka- ja sukupuolijakoja ja 

resursseja, jotka voivat olla luonnonresursseja tai teknisiä, taloudellisia, sosiaalisia ja 

tiedollisia resursseja. Kontekstin selvittämisen jälkeen pyritään saamaan 

kokonaisvaltainen kuva erilaisiin tilanteisiin ja tapahtumiin johtaneista syistä. 

(Heikkinen & Robbins 2007: 10.) Kuten antropologi Anja Nygren kirjoittaa, kiinnitetään 

poliittisessa ekologiassa huomiota “ennen kaikkea siihen, miten luonnonvarojen 

käyttöön liittyvät viralliset ja epäviralliset, näkyvät ja näkymättömät oikeudet, vastuut ja 

velvollisuudet määritellään ja miten olemassa olevia ympäristöhallinnan muotoja ja 

institutionaalisia käytänteitä kyseenalaistetaan ja uudelleentulkitaan elävässä 

elämässä.” (Nygren 2009: 158.)  
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Poliittisessa ekologiassa tutkitaan myös sitä, miten pienet paikalliset yhteisöt vastustavat 

valtaapitäviä ja joskus järjestäytyvät ekologisten ongelmien pohjalta yhteiskunnallisiksi 

ryhmiksi. Monesti ympäristössä tapahtuvat muutokset mahdollistavat tai pakottavat 

paikallisyhteisöt edustamaan itseään poliittisesti. Näin syntyy uudenlaista poliittista 

aktiivisuutta, jossa ekologiset asiat yhdistävät erilaisia ryhmiä, ja joka monesti onnistuu 

vastustamaan poliittisia ja taloudellisia voimia. Poliittinen ekologia tutkii, miten tällaiset 

sosiaaliset liikkeet muodostuvat, yhdistyvät ja mobilisoituvat – tai miksi eivät muodostu, 

sillä monesti vastarintaa ei ongelmista huolimatta nouse. (Robbins 2004: 188–190).  

 

Poliittista ekologiaa on kritisoitu sekä dogmaattisesta teoriasta että liian heikosta syy-

seuraussuhteiden määrittelystä ja politiikan unohtamisesta. Toisaalta on väitetty, että 

siinä käsitellään liian vähän ekologiaa. Robbins myöntää että tutkimuksella on 

haasteensa, kuten ekologisten tekijöiden objektiivisuuden ja niiden määrittelyn 

konstruktionistisen luonteen yhteensovittaminen. Poliittisen ekologian juuret ovat 

kolmannen maailman tutkimuksessa, mikä voi vaikeuttaa teorian soveltamista 

teollistuneissa maissa. On myös hankala muodostaa tutkimuksellinen viitekehys, jossa 

sekä paikalliset että ei-paikalliset tekijät toimivat yhdessä ei-inhimillisten toimijoiden 

kanssa minkään näistä tekijöistä korostumatta liikaa 4 . (Robbins 2004: 205–208.) 

Selitykset, jotka etenevät paikallisesta yhteisöstä ja ympäristöstä automaattisesti kohti 

laajempia valtion ja maailmantalouden tasoja, eivät välttämättä tunnista eri tasojen 

toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Toimijoita voi yrittää hahmottaa päällekkäisten 

tasojen kautta, mutta tämän mallin ei saa antaa sellaisenaan ohjata tulkintaa, vaan 

ilmiöitä voitaisiin selittää vuorovaikutteisten verkostojen avulla. (Robbins 2004: 208–

212; Biersack 2006: 15.) 

 

Poliittisen ekologian tutkimusta voi tehdä esimerkiksi antropologian menetelmin ja 

käsittein. Poliittisen ekologian tutkimat alat, kuten politiikka, talous ja ekologia, eivät 
                                                             
4 Poliittisen ekologian tutkimuksessa käytetään joskus myös toimijaverkostoteoriaa tai kääntämisen sosiologiaa (Actor Network 
Theory), jossa tarkastellaan toiminnan muotoutumista verkostojen kautta. Toimijaverkostoteoria pyrkii pääsemään perinteisen 
luonnon ja kulttuurin välisen erottelun yli, ja siinä toimijat voivatkin olla mitä vain erilaisista sopimuksista ja teksteistä inhimillisiin 
toimijoihin ja luonnonilmiöihin (ks. esim. Latour 2005). 
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ole erillään kulttuurista ja kulttuurisista merkityksenannoista. Luonnon ja kulttuurin 

välinen tiukka erottelu on hyödytöntä ja mahdotontakin. Ympäristöantropologia tutkii 

erilaisia kulttuurisia muotoja ja rakenteita, joita ihmisen ja luonnon välinen 

vuorovaikutus tuottaa. Tutkimuksen kohteita ovat muun muassa ihmisten kognitiiviset 

mallit ympäristöstä ja ihmisten oikeus ympäristöön ja luonnonvaroihin (environmental 

justice), luonnonsuojelu, ympäristökonfliktit sekä ympäristöidentiteetti. (Crumley ym. 

2001: 7–8.) Esimerkiksi ympäristönkäytön ristiriitakokemukset ovat kulttuurisidonnaisia 

ja vaihtelevat sen mukaisesti, minkä näemme oikeaksi ja vääräksi tai mitä arvostamme 

(Berglund 2003: 33). Poliittista ekologista tutkimusta tehdään usein paikallisten ihmisten 

näkökulmasta. Tällaisessa tutkimuksessa kulttuuriantropologisella etnografialla on pitkät 

perinteet. Antropologit ovat tutkineet, minkälaista tietoa paikallisyhteisöjen ihmiset 

muodostavat ympäristöstä ja miten he sopeutuvat ympäristöönsä ja muuttavat sitä. 

Poliittinen ekologia tarjoaa tähän tutkimukseen kriittisen näkökulman. (Crumley ym. 

2001: 7–8.)  

 

2.2 Veteen liittyvä poliittis-ekologinen tutkimus  

Veteen liittyvässä poliittis-ekologisessa tutkimuksessa kiinnitetään huomiota siihen, 

miten vesitalouden valta-asetelmat sekä tavat, joilla vedestä puhutaan, vaikuttavat 

ekologisten muutosten ohella veden saatavuuteen ja käyttöoikeuksiin. Vesipolitiikassa 

ympäri maailmaa on meneillään hyödykkeistäminen ja yksityistäminen. Puhtaan veden 

varannot ehtyvät kaikkialla, mutta puhe veden puutteesta on myös sosiaalinen 

konstruktio, jolla yritetään saada väestö hyväksymään veden yksityistäminen ja 

näkemään se ainoana vaihtoehtona vesitaloudessa. (Swyngedouw ym. 2002: 133.) 

Yhteisten luonnonvarojen yksityistäminen ja uudenlainen jakaminen tarkoittaa 

väistämättä aiempien käyttäjäryhmien oikeuksien poistamista (Robbins 2004: 11). Kuten 

antropologi Barbara Rose Johnston kirjoittaa, vesi määritellään kansainvälisellä tasolla 

ihmisoikeudeksi, mutta veden hallinta on yhä useammin keskitettyä ja yksityistettyä ja 

vesi nähdään ensisijaisesti kulutushyödykkeenä (Johnston 2003: 90). Oikeus veden 



 16 

arvon ja merkityksen määrittelyyn sekä sen käyttöön ja hallinnointiin siirtyy paikallisilta 

ihmisiltä ulkoisille valtarakenteille (Johnston 2003: 74, ks. Donahue & Johnston 1998). 

Etäisyys niiden välillä, jotka päättävät vesivarojen kehittämisestä, hallinnoimisesta ja 

jakamisesta, ja niiden jotka kohtaavat näiden päätösten seuraukset, kasvaa. Tämä ns. 

ympäristöllinen vieraantuminen (environmental alienation) aiheuttaa paikallisia 

konflikteja ja kriisejä (Johnston 2003: 82).  

 

Veden hallinnoinnin ja vettä koskevan tieteellisen tiedon kehittyminen ovat olleet 

kiinteästi sidoksissa toisiinsa (Käkönen 2010: 11). Vesi määritellään nykyään 

luonnonvaraksi ja sitä kuvataan hydrologisen kierron5 käsitteellä, mikä on vaikuttanut 

olennaisesti siihen, että vettä on alettu pitää taloudellisesti hyödynnettävänä resurssina.6 

Tällaiset käsitteet voivat aluksi vaikuttaa neutraaleilta, mutta ne ohjaavat poliittisia 

päätöksiä. Maantieteilijä Jamie C. Lintonin mukaan veden määrittely luonnonvaraksi 

sallii tietynlaisia ihmisen ja veden välisiä suhteita ja käyttötapoja ja kieltää samalla muut 

merkityksenannot ja mahdollisuudet. Yksinkertaistettua ilmiötä voi helposti mitata ja 

laskea, ja kysymys vedestä rajautuu teknisten asiantuntijoiden hallinnoitavaksi. Käytön 

ja saatavuuden kysymyksistä tulee mittauksen ja tekniikan kysymyksiä. (Linton 

2006.) ”Vesivaran käsite ikään kuin mahdollistaa veden irrottamisen muusta siihen 

kuuluvasta: kaloista, erilaisista elämänmuodoista ja sosiaalisista suhteista ja 

merkityksistä. “ (Käkönen 2010: 12.)  

  

2.3 Kehysanalyysi apuna ympäristökonfliktin tutkimisessa 

Poliittisen ekologian ohella käytän teoreettisena välineenä kehysanalyysia voidakseni 

kohdentaa tarkastelun siihen, millaisia  tulkinta- ja puhetapoja pohjavesikiistan 

osapuolilla on luonnonvarojen käytöstä. Erilaisten kehysten olemassaolo paljastaa sen, 

                                                             
5 Hydrologisen kierron mallissa ongelmana on, että sen mukaan vesi kiertää yhtä tasaisesti joka puolella maapalloa. Veden kierrossa 
esiintyy kuitenkin suurta vaihtelevuutta. (Linton 2006) 
 
6 Vesi luonnonvarana -ajattelun kehittymisestä Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa ks. Linton 2006. 
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miten eri tavalla ympäristöasioihin ja luonnonvaroihin voidaan suhtautua. Kehysanalyysi 

myös auttaa selvittämään, miksi kiista on vaikea ratkaista. 

 

Ihmiset järjestelevät ja luokittelevat maailmasta saamansa tiedon tietynlaisten kehysten 

avulla. Kehyksen käsite on peräisin sosiologi Erving Goffmanilta (1986). Hän tarkoittaa 

käsitteellä ”tulkintakehystä, jonka avulla me havainnoimme, tunnistamme ja nimeämme 

asioita ja tapahtumia. --- Kehys antaa mielen ja merkityksen asioille, tilanteille ja 

toiminnalle.” (Väliverronen 1996: 107.) Kehykset rakennetaan subjektiivisesti ja niihin 

liittyy arvoja ja asenteita, mutta myös monia ulkoisia elementtejä, kuten ajankohtana 

vallitsevia yleisiä uskomuksia ja arvostuksia (Konttinen 1996: 232). Samalla kehykset 

rajaavat sitä, miten tapahtumasta tai ilmiöstä milloinkin puhutaan. Esimerkiksi metsä 

nähdään eri tavoin, jos sitä tarkastellaan puuteollisuuden tai luonnonsuojelun 

näkökulmasta käsin (Karvonen 2000: 97.) Kehykset vaikuttavat myös siihen, miten 

toimijoiden väliset valta- ja vastuukysymykset ymmärretään (Väliverronen 1996). 

Goffman kehitteli kehysanalyysia arkielämän vuorovaikutustilanteiden tutkimiseen, 

mutta sitä on sovellettu myös esimerkiksi journalismin, yhteiskunnallisten ongelmien ja 

liikkeiden tutkimiseen (Väliverronen 1996: 108). Ympäristökonflikteja kehysanalyysin 

avulla ovat tutkineet muun muassa Schön & Rein (1994), Lewicki ym. (2003), Peuhkuri 

(2004), Kyllönen ym. (2006) ja Saarikoski (2006) (Raitio 2008: 45). En käytä tässä 

työssä suoraan Goffmanin teoreettisten oletusten mukaista vaan edellä mainittujen 

tutkijoiden erityisesti konfliktien tarkasteluun kehittämää kehysanalyysia.   

 

Konfliktien tutkija Barbara Grayn mukaan kehysanalyysin avulla voidaan ymmärtää 

ristiriitojen ja konfliktien moninaisia piirteitä. Kehysten avulla määritellään ongelmia, 

etsitään niiden syitä, arvioidaan toimijoiden motiiveja sekä haetaan ongelmille ratkaisuja. 

Samalla yksilö määrittää oman näkökulmansa ja asemansa suhteessa kyseiseen 

tilanteeseen. Kehystämisen tavat vaihtelevat sen mukaan, onko yksilö kiistassa 

osallisena vai sivustakatsojana. (Gray 2003: 12.) Olennaista kehyksissä on, että ne 

määrittävät mitä näemme omien intressiemme olevan (Schön & Rein 1994: 29). 
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Kyllösen ym. mukaan relevantin tiedon ja argumenttien valinta kehyskonflikteissa 

riippuu paremminkin ihmisten näkemyksistä tuosta informaatiosta ja siihen liitetyistä 

arvoista kuin tiedon tosiasiallisesta sisällöstä tai mahdollisista eroista (Kyllönen ym. 

2006: 701; ks. Saaristo 2000: 59). Kehyksiin liittyviä ristiriitoja voi olla mahdotonta 

ratkaista faktuaaliseen tietoon ja järkevään argumentointiin vetoamalla (Kyllönen ym. 

2006: 702). Tämä johtuu Schön & Reinin mukaan siitä, että toimijoiden erilaiset 

kehykset vaikeuttavat muiden toimijoiden tietojen ja asiaa koskevien mielipiteiden 

ymmärtämistä (Schön & Rein 1994: 5). Kehyksiä käytetään myös strategisesti 

oikeuttamaan omaa asemaa ja toimintaa ja aikaansaamaan haluttua toimintaa muissa 

(Gray 2003: 15). Kehyksiä on tunnistettu paljon esimerkiksi tutkittaessa sosiaalisia ja 

ympäristöliikkeitä. Näissä liikkeissä kehyksiä käytetään retorisesti hyväksi niin, että 

yksilöt omaksuvat niiden esittämät näkökannat ja voivat samastua liikkeeseen. (Gray 

2003: 17–18.)  

 

Kehyksiä on olemassa monentasoisia ja monentyyppisiä. Esimerkiksi Schön & Rein 

erottavat toimintakehykset, jotka ohjaavat toimintaa, ja retoriset kehykset, joissa 

käytetään vetoavia argumentteja kuulijoihin vaikuttamiseksi. (Schön & Rein 1994: 32.) 

He puhuvat myös hallintakehyksistä (policy frame). Hallintakehyksillä 

(institutionaalinen) toimija määrittää mistä tietyssä tilanteessa on kyse ja miten siinä 

toimitaan. (Schön & Rein 1994: 33.) Konfliktinhallinnan kehykset liittyvät riitelevien 

tahojen näkemyksiin siitä, miten konfliktia pitäisi hallita ja miten se pitäisi ratkaista. Se, 

miten ihmiset kehystävät konfliktin, vaikuttaa niihin ratkaisuihin, jotka he näkevät 

relevantteina tai toteuttamiskelpoisina. Jotkut näkevät, että poliittinen toiminta, kuten 

poliitikoihin vetoaminen, on paras tapa vaikuttaa, kun taas toiset uskovat, että kiista 

selviää faktoja keräämällä. Jotkut ovat passiivisia asian suhteen, toiset saattavat 

turvautua vaikkapa väkivaltaan. Kun vastapuolilla on erilaiset konfliktinhallinnan 

kehykset, heidän on yleensä vaikea löytää kaikkien hyväksymä tapa, jolla ongelma 

voitaisiin ratkaista. (Gray 2003: 25–27.) 
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Lewicki ym. (2003) tutkivat useita ympäristökonflikteja ja totesivat, että olennainen osa 

konfliktien kehystämistä ovat myös niin sanotut identiteetti- ja kuvailukehykset. Ihmiset 

yleensä kokevat kuuluvansa tiettyyn ryhmään tai kategoriaan, jolla on tiettyjä piirteitä ja 

sosiaalinen identiteetti, ja joka erottautuu muista ryhmistä. Identiteettikehykset voivat 

pohjata rotuun, sukupuoleen ja etnisyyteen tai paikkaan, rooliin, intresseihin ja 

organisaatioon. (Gray 2003: 21–22.) Kun identiteetti pohjautuu organisaatioon, on 

kyseessä institutionaalinen kehys. Instituutioilla on esimerkiksi tyypillisiä näkökantoja, 

uskomuksia, rutiineja sekä argumentointi- ja toimintatapoja. Tämä kehys ohjaa 

organisaatioissa toimivia yksilöitä jossain määrin. (Schön & Rein 1994: 33.) 

Identiteettikehysten uhkaaminen voi helposti aiheuttaa tai pahentaa konflikteja (Gray 

2003: 21–22). Nämä kehykset vaikuttavat siihen, minkälaisina toimijat näkevät oman 

asemansa ja toimintamahdollisuutensa ristiriitatilanteessa, eli ne liittyvät 

hallintakehykseen. (Kyllönen ym. 2006: 703.) Mitä vahvemmat identiteettikehykset 

osapuolilla on, sitä epätodennäköisempiä ovat kompromissiratkaisut heidän välillään. 

Kuvailukehyksillä sen sijaan määritetään muiden toimijoiden asemaa ja toimintaa. Niillä 

voidaan korostaa osapuolten vastakkainasettelua tai jopa kieltää vastapuolen 

olemassaolo. (Gray 2003: 23.) Organisaatioita kuvailevien institutionaalisten kehysten 

avulla ihmiset tietävät, minkälaista toimintaa organisaatioilta voi odottaa (Schön & Rein 

1994: 33). Identiteetti- ja kuvailukehykset määrittävät ne piirteet, velvollisuudet ja 

oikeudet, joita oletamme itsellämme ja muilla olevan tietyssä tilanteessa, ja ne 

vaikuttavat siihen, miten vaikea konflikti on ratkaista (Gray 2003: 23). Vastapuolen 

negatiivinen kuvailu saattaa kärjistää jo ennestään huonoja suhteita (Kyllönen ym. 2006: 

702).  

 

Kehyksen ja kehystämisen käsitteet ovat olleet tutkimuksessa suosittuja. Tätä on selitetty 

niiden kyvyllä selittää, miten ihmisillä voi olla niin erilaiset näkemykset samasta 

ongelmasta. (Raitio 2008: 46.) Tutkija Heli Saarikosken mukaan kiistoja on perinteisesti 

selitetty esimerkiksi kilpailevien intressien, yhteensopimattomien arvomaailmojen, 

kommunikaatiovirheiden tai toimimattomien henkilösuhteiden avulla. Kehysanalyytikot 
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kuitenkin näkevät  ympäristöristiriidat ennen kaikkea diskursiivisina konflikteina. 

Kehykset auttavat ymmärtämään, miksi kiistan osapuolien tuominen neuvottelupöytään 

ei aina auta ongelman selvittämisessä: koska heillä ei ole jaettua viitekehystä missä 

keskustella ongelmasta, he puhuvat eri ongelmista. (Saarikoski 2006: 615, 628.) Kiistan 

selvittelyssä ei päästä eteenpäin argumenteilla ja vasta-argumenteilla, vaan argumentit 

menevät toistensa ohi (Saaristo 2000: 62).  

 

Kehysanalyysissa nähdään, että ratkaisun löytämiseksi kiistan osapuolten olisi kyettävä 

muuttamaan kehystämisen tapojaan. Tämä voi onnistua, jos yksilö osaa katsoa omia 

näkökantojaan refleksiivisesti ja ymmärtää, että on useampia tapoja nähdä tilanne. Kun 

yksilöt reflektoivat käyttäytymistään, he voivat muuttaa näkemystään siitä, mikä on 

mahdollista ja toivottavaa, ja siten muuttaa strategisia valintojaan. (Raitio 2008: 52–54.) 

Schön & Rein erottavat kehysten reflektoimisen (frame reflection) ja kehysten 

muuttamisen (reframing) käsitteet toisistaan. Reflektoiminen voi johtaa kehysten 

muuttamiseen, mutta myös entisten kehysten vahvistumiseen. Toisaalta kehykset voivat 

ulkoisten tapahtumien vaikutuksesta muuttua ilman tietoista reflektiota. (Schön & Rein 

1994: 38–39.) 

 

Konfliktien tutkimisessa on havaittu, että neuvottelemalla kiistanalaisista asioista tai 

osallistamalla kaikki toimijat hankkeiden suunnitteluun ei välttämättä onnistuta 

lieventämään konfliktiasetelmaa (Raitio 2008: 55–56). Kehysanalyysin tutkijoiden 

mukaan konfliktitilanteissa voi auttaa eri toimijoiden kehysten yhteisten piirteiden 

etsiminen ja keskittyminen konkreettisiin asioihin. Toimijoita ei saada näkemään asioita 

samalla tavalla, mutta heiltä voi löytyä yksimielisyyttä käytännön ratkaisuissa. 

(Saarikoski 2006: 628.) Luottamus on nähty yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä yhteistyön 

onnistumisessa ja konfliktin hallitsemisessa. Osapuolet punnitsevat tahoillaan 

kannattaako heidän tehdä yhteistyötä. He voivat olla haluttomia yhteistyöhön, jos he 

näkevät saavuttavansa tavoitteensa paremmin toimimalla yksin. Luottamuksen ja 

yhteistyöhalukkuuden rakentamisessa voi auttaa neutraalin kolmannen osapuolen 
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väliintulo. (Raitio 2008: 57–58.) Saarikoski (2006) muistuttaa, että konflikteissa on kyse 

ihmisistä tunteineen ja herkkine identiteetteineen. Ongelmana eivät ole ihmisten 

argumentit sinällään vaan tapa, jolla ne asetetaan tai niitä ei aseteta toisiaan vasten. 

Hyvilläkään argumenteilla ei ole paljon voimaa jos niitä ei kuulla tai jos ne ymmärretään 

väärin tahallaan. (Saarikoski 2006: 627–628.)  

 

Kehyksillä voidaan nähdä sekä yksilöllinen että kollektiivinen luonne. Toisaalta ne ovat 

yksilöiden välineitä organisoida maailmaa, ja toisaalta niillä on tarpeeksi yhteisiä 

piirteitä, että voidaan puhua kollektiivisista kehyksistä. Kehysteoriaan kuuluu myös 

jännite kehysten pysyvyyden ja muuttuvuuden välillä. Kehykset voidaan nähdä 

joustavina ja dynaamisina elementteinä tai valmiina kulttuurisina työkaluina, jotka 

auttavat yksilöitä saamaan selvää kohtaamastaan informaatiosta. Kehyksillä on 

rajoittavaa voimaa, mutta toisaalta yksilöt voivat luoda, säilyttää ja muuttaa kehyksiä. 

(Peuhkuri 2004: 44.) Reflektoimalla omia ja toisten kehystämisen tapoja yksilöt voivat 

muuttaa toimintaansa. Kehysanalyysin taustalla on konstruktivistinen7 oletus siitä, ettei 

ilmiöiden ja asioiden merkityksiä luoda tyhjästä, vaan merkitykset rakentuvat 

sosiaalisesti. ”The struggles between antagonists over framing of a policy situation are 

symbolic contests over the social meaning of an issue”. (Raitio 2008: 46.)  

 

Todellisuuden vaihtelevia tulkintatapoja on kutsuttu myös muun muassa narratiiveiksi, 

tarinalinjoiksi (storyline), kognitiivisiksi kartoiksi ja diskursseiksi. Käsitteiden 

määritelmät vaihtelevat ja ovat sekoittuneet eri tutkimusperinteissä. Peuhkurin (2004) 

mukaan niiden erot liittyvät enemmänkin siihen, mihin tutkimus kohdistuu, kuin 

käsitteiden erilaisuuteen sinänsä. Toiset analyyttiset lähestymistavat keskittyvät 

enemmän merkitysrakennelmien sisältöihin ja toiset niihin tapoihin, joilla merkityksiä 

tuotetaan. Esimerkiksi diskurssianalyysin ja kehysanalyysin eroa voi olla vaikea 

hahmotella, varsinkin jos kumpaakin käytetään teoreettisesti ja korostetaan 

merkityssisältöjen kokonaisuuksia. (Peuhkuri  2004: 47–49.) Toisaalta 

                                                             
7 Ks. konstruktivismi poliittisessa ekologiassa s. 11. 
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diskurssianalyysia käytetään myös kehysanalyysin apuvälineenä kehysten 

tunnistamisessa (Gray 2003: 20). Itse käytän tutkimuksessani kehysanalyysia, koska 

näen sen soveltuvan hyvin ympäristökiistan tutkimiseen. Koska myös kehysten 

määritelmät vaihtelevat, niiden luonne on Peuhkurin mukaan viisasta ratkaista 

tutkimuksen tavoitteiden mukaan (Peuhkuri 2004: 44). Näen kehykset 

argumentaatiokehyksinä, mutta en paneudu syvälle kielellisiin keinoihin tai merkitysten 

tuottamisen tapoihin, vaan keskityn erilaisten kehysten väliseen dynamiikkaan.    

 

Kehysanalyysia on kritisoitu siitä, ettei siinä kunnolla esitetä mistä kehykset tulevat ja 

onko niitä rajattomasti (Raitio 2008: 51). Tutkijat Donald A. Schön ja Martin Rein 

puhuvat kehysten taustalla vaikuttavista metakulttuurisista kehyksistä ja generatiivisista 

metaforista, joita on olemassa tietty määrä tietyssä kulttuurissa tiettynä ajankohtana 

(Schön & Rein 1994: 34–35). En arvioi kehysanalyysin sosiologisia syntyperiä (ks. 

Raitio 2008: 51) sen pidemmälle, vaan näen että kehysten taustalla voi olla myös 

kulttuuriantropologian käsitykset yhteisesti jaetusta kulttuurista. Peltonen & Villanen 

kirjoittavat, että kehykset kiinnittyvät laajempiin merkitysyhteyksiin ja tietty puhetapa 

voi menestyä, mikäli se on uskottava ja sopii yhteen kulttuurisesti jaettujen merkitysten 

kanssa (Peltonen & Villanen 2004: 24; Peuhkuri 2004: 46). Esimerkiksi Maria 

Joutsenvirta tutki väitöskirjassaan Enson ja Greenpeacen ympäristökirjoituksia etsien 

niistä osapuolten jakamaa kulttuurista todellisuutta ja sen sisältämiä yhteisiä arvoja. 

Pärjätäkseen keskustelussa osapuolten oli osattava vedota kulttuurisesti jaettuihin 

käsityksiin. (Joutsenvirta 2006.) 

 

2.4 Teorioiden soveltaminen omassa tutkimuksessa 

Tarkastelen tässä tutkimuksessa miten Viinivaaran pohjavesihanke on edennyt ja 

minkälaista toimintaa se on herättänyt. Nojaan tarkastelussa poliittisen ekologian 

näkemykseen ympäristön ja yhteiskunnan yhteenkietoutumisesta. Viinivaaran 

tapauksessa tämä yhteenkietoutuminen liittyy etenkin siihen, kenellä on oikeus säädellä 
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luonnonvarojen käyttöä. Tuon esille luonnonvarojen käyttöön ja vesitalouteen liittyviä 

käsitteitä, jotka ovat väistämättä poliittisia. Kaikki lähtee veden määrittelystä 

luonnonvaraksi ja sen kuvaamisesta esimerkiksi hydrologisen kierron käsitteen kautta. 

Kiinnitän huomiota toimijoiden motiiveihin ja resursseihin sekä siihen, minkälaisiin 

alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tasoihin paikallinen ympäristökiista liittyy. 

Poliittisen ekologian mukaan ekologiset ja poliittiset olosuhteet yhdistävät sosiaalisia 

ryhmiä toimimaan yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Tutkin miten 

pohjavesihankkeen vastustajat ovat järjestäytyneet liikkeeksi. Ekologiaan paneudun sen 

verran, että kerron pohjavedestä ja pohjavedestä riippuvaisista ekosysteemeistä yleisesti 

sekä Viinivaaran alueen yleispiirteistä.  

 

Lisäksi tutkin sitä, miten kiistan eri osapuolet argumentoivat omaa näkökantaansa. Tässä 

käytän apuna kehysanalyysia. Olen koonnut aineistoni perusteella 

argumentaatiokehyksiä, joiden kautta pohjavesihankkeen puolustajat ja vastustajat 

jäsentävät kiistaa ja tuovat esille omaa kantaansa. Kehykset ovat osaksi 

tiedostamattomia todellisuuden merkityksellistämisen tapoja, joita ei osata kuvailla 

suoraan, mutta osaksi ne ovat myös tietoisia argumentointitapoja ja ohjaavat toimintaa 

strategisesti. Kehysanalyysin yhdistää poliittiseen ekologiaan esimerkiksi se, että 

kehysanalyysin avulla voidaan tutkia puhetapoja, joilla säädellään luonnonvarojen 

käyttöä. Kehysanalyysi myös auttaa tutkimaan toimijoiden motiiveja ja sitä, miksi 

motiivit voivat olla niin eriäviä ja aiheuttaa konflikteja.    

 

Näen että kiistan molemmilla osapuolilla on hallintakehys, joka määrittää sen, mistä 

tilanteessa on heidän mielestään kyse. Käydessäni läpi osapuolten kehyksiä esittelen 

myös kutakin kehystä vastaan esitetyn kritiikin, jota kutsun vastakehykseksi. Tällä 

vastakehyksellä toimijat yrittävät kumota toisen osapuolen esittämät perustelut. 

Identiteetti- ja kuvailukehyksiä en käsittele erikseen, vaan ne ilmenevät hallintakehysten 

sisällä. Käsittelen myös osapuolten konfliktinhallinnan kehyksiä. Erilaiset kehystämisen 

tavat voivat johtaa siihen, että ratkaisun löytäminen on hyvin hankalaa. Erilaiset 



 24 

kehykset ovat kehysanalyysin teoriasta valitsemiani käsitteitä, jotka nähdäkseni sopivat 

hyvin aineistooni. Mielestäni on olennaista ottaa huomioon myös, miten politiikka ja 

valta liittyvät kehyksiin ja kehystämiseen. Yhteiskunnassa käydään jatkuvaa kamppailua 

siitä, kuka saa määrätä vallitsevat kehystämisen tavat. (Karvonen 2000: 80; ks. Carragee 

& Roefs 2004). 
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3 YMPÄRISTÖKONFLIKTEISTA JA POHJAVEDESTÄ 

 

3.1 Ympäristökonfliktit Suomessa 

Ympäristökonfliktit ovat aihepiiriltään ja laajuudeltaan hyvin vaihtelevia. Ympäristöä 

suojelevat tahot voivat painottaa erilaisia elementtejä, kuten esteettisiä tekijöitä, 

kansallismaisemaa, luonnon monimuotoisuutta ja luonnon saastumisen vastustamista. 

Toisaalta kiistoissa on myös paljon ulkoisia yhtäläisyyksiä. Ympäristön hyötykäytön 

puolestapuhujien perusteena voi olla esimerkiksi työpaikkojen turvaaminen tai uusien 

asukkaiden saaminen kuntaan. (Rannikko 1994: 25.) Rannikon mukaan 

ympäristökonfliktit ovat monesti paikallisten ryhmien keskinäisiä kiistoja, joissa 

maanomistajat, yritykset ja kunta ovat taloudellista hyötyä tavoitellessaan ajautuneet 

ristiriitoihin muiden paikallisten ryhmien kanssa. Luonnonsuojelusta on esitetty myös 

stereotypioita, joiden mukaan kaupunkilaisaktivistit saapuvat syrjäseuduille estämään 

luonnon tuhoamista, josta paikallinen väestö ei ole välittänyt. Tämä on kuitenkin melko 

poikkeuksellinen tilanne. (Rannikko 1994: 17.) Peltonen & Villanen (2004) kirjoittavat, 

että lähes kaikki maankäytön muutokset, kuten rakentaminen ja luonnonvarojen 

hyödyntäminen, törmäävät jonkinasteisiin konflikteihin (Peltonen & Villanen 2004: 9). 

Tietyn luonnonvaran käytön tai suojelun haitat ja hyödyt on harvoin jaettu tasa-

arvoisesti (Kyllönen ym. 2006: 702). Myllyntauksen mukaan ympäristöongelmista 

kehittyy yhteiskunnallisia kiistakysymyksiä erityisesti silloin, kun eri ihmisryhmien edut 

törmäävät voimakkaasti yhteen. Paikalliset ympäristökiistat voivat olla ensi sijassa 

kamppailuja rahasta ja vallasta eikä niinkään luonnosta. Ympäristönsuojelun vastustajat 

näkevät omien oikeuksiensa ja etujensa puolustamisen luontoarvoja tärkeämmäksi. 

Tällainen yhteiskunnallinen ympäristöongelma voidaan useimmiten ratkaista 

lainsäädännöllisin ja taloudellisin toimin. (Myllyntaus 1994: 15.)  

 

Ympäristöön liittyviä kamppailuja ja niiden muodostamaa eräänlaista aaltoliikettä on 

tutkittu Suomessa erityisesti ympäristösosiologian alalla (ks. esim. Rannikko 1994, 
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Järvikoski 1994 ja Konttinen 1996). Ennen 1960-luvun loppua luonnonsuojelutyö 

tarkoitti Suomessa lähinnä alkuperäisen luonnon ja kauniiden maisemien suojelua. 1960-

luvun loppupuolella alettiin puhua perinteisen luonnonsuojelun sijaan 

ympäristönsuojelusta. Huolenaiheeksi nousivat laajemmat ympäristökysymykset, kuten 

saastuminen ja luonnonvarojen ehtyminen. Teollisuutta ja yritysmaailmaa uskallettiin jo 

kritisoida ympäristöarvojen väheksymisestä. Muutos oli osa laajempaa länsimaista 

modernisaatiokritiikkiä, joka ilmeni erilaisina sosiaalisina liikkeinä. (Konttinen 1996: 

192–193, 206.) Uusi ympäristötietoisuus ja uuteen ympäristökeskusteluun liittyneet 

yhteiskuntakriittiset ja poliittiset piirteet olivat täysin vieraita perinteiselle 

luonnonsuojelutyölle (Järvikoski 1994: 34). Nämä vaiheet heijastuivat myös 

ympäristöön liittyvissä kiistoissa. Ympäristöliikehdintä oli Suomessa erityisen aktiivista 

1970- ja 1980-lukujen vaihteessa sekä 1980-luvun lopulla. Eri puolilla maata syntyi 

paljon julkisuutta saaneita ympäristökamppailuja. Monet kiistat liittyivät vesien 

hyötykäyttöön tai vanhojen metsien suojeluun. 1980-luvulla kehitettiin myös 

ympäristöpolitiikkaa ja -hallintoa. (Järvikoski 1994: 46–47.) 1990-luvun alkuun 

tultaessa konfliktit liittyivät usein tienrakennushankkeisiin ja rakennusten suojeluun 

(Rannikko 1994, 15). Ympäristökeskustelua hallitsivat tieteellinen retoriikka ja 

asiantuntijatieto, ja poliittiset ja eettiset kysymykset jäivät syrjään (Rannikko 2009: 250). 

1990-luvun jälkipuoliskolla nousi esiin etenkin niin kutsuttujen kettutyttöjen radikaali 

toiminta ja eläinten oikeudet. Tässä ympäristöliikehdinnän vaiheessa korostuivat 

oikeudenmukaisuuden vaatimukset ja modernin yhteiskunnan toimintatavan kritiikki. 

(Rannikko 2003: 173.)  

 

Turussa kiisteltiin 2000-luvun alussa tekopohjaveden tekemisestä. Turku sai tuolloin 

talousvetensä Kokemäenjoesta, jonka vesi oli juotavaksi kelpaavaa mutta koettiin 

kuitenkin huonolaatuiseksi. Vedestä haluttiin tehdä tekopohjavettä viemällä se toisen 

kunnan alueelle harjuun puhdistettavaksi. Kuntalaiset vastustivat hanketta ja 

kyseenalaistivat turkulaisten oikeuden tulla pilaamaan heidän harjunsa ja rajoittamaan 

sen käyttömahdollisuuksia. He vaativat korvauksia alueistaan. (Pöntinen 13.7.2001.) 
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Turkulaiset ovat juoneet tekopohjavettä joulukuusta 2011 alkaen (Turun Seudun Vesi 

Oy 2012). Myös Tampereen seudulla on meneillään tekopohjavesihanke, joka on 

aiheuttanut kiistelyä (Åström 2012). Karigasniemellä oli vuonna 2011 käynnissä hanke, 

jossa aiottiin ottaa Sulaojan lähteestä pohjavettä pullotettavaksi ja myytäväksi 

ulkomaille. Suunnitelma kuitenkin herätti voimakasta vastustusta ja hankkeesta 

vetäydyttiin.8  

 

Järvikosken (1994) mukaan useat 1990-luvun alun liikehdinnät onnistuivat 

tavoitteissaan ainakin osittain ja olivat kaikki yhdessä ”luomassa julkista tietoisuutta 

tietyn ympäristöongelmien kentän olemassaolosta, ja samalla käsitystä, että tämä kenttä 

on jätetty politiikassa ja hallinnossa liian vähälle huomiolle.” (Järvikoski 1994: 47.) 

Ympäristöhuoli nousi uudeksi tulkintakehykseksi, jonka symbolista voimaa voi käyttää 

ympäristökamppailuissa hyväksi (Suopajärvi & Valkonen 2003: 13). Nostamalla 

ympäristökonfliktit julkisuuteen suojelijat ovat monesti pyrkineet lisäämään keskustelua 

ympäristökysymyksistä ja vaikuttamaan suuren yleisön tietoisuuteen (Rannikko 1994: 

18). Saariston mukaan mediajulkisuus on usein ollut ympäristöliikkeille melkeinpä 

elämän edellytys (Saaristo 2000: 123). Tilanteiden uutisoiminen kiistoina ja konflikteina 

on toisaalta myös journalismille tyypillinen tapa käsitellä erilaisia yhteiskunnallisia 

ongelmia (Väliverronen 1996: 112). 

 

3.2 Pohjavesi ja sen käyttö talousvetenä 

Pohjavettä syntyy sade- tai pintavesien imeytyessä maakerrosten läpi tai virratessa 

kallioperän rakoihin. Suomessa pohjavettä on lähes kaikkialla, mutta runsaimmin sitä 

muodostuu sora- ja hiekkamuodostumissa, jotka johtavat hyvin vettä. Pohjaveden pinnan 

etäisyys maanpinnasta vaihtelee noin yhdestä jopa yli kolmeenkymmeneen metriin. 

Yleensä pohjaveden pinta on noin 2–5 metrin syvyydessä maanpinnan alapuolella. 

                                                             
8  Anne Salmi tutki Oulun yliopistossa tekemässään kulttuuriantropologian pro gradu -tutkielmassa Sulaojan lähteen 
pullovesihanketta. Hänen tutkimusteemojansa olivat konfliktin rakentuminen paikallisten intressiryhmien kesken sekä 
etnisyyskäsitteen punoutuminen kiistaan mukaan. (Salmi 2007.) 
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(Suomen ympäristökeskus 2012c.) Pohjavedeksi muuttuu sadannasta9 se osa, joka ei 

haihdu tai valu pois pintakerroksia myöten. Tätä muodostumista sanotaan 

suotautumiseksi. Suotautumisen osuus vaihtelee suuresti riippuen esimerkiksi maalajin 

läpäisevyydestä, maanpinnan muodoista, ilmastosta, kasvipeitteestä ja routaisuudesta. 

(Rehell 2012.)  

 

Pohjavesi on monesti puhdasta, koska maaperä suodattaa sadevedestä haitallisia aineita. 

Toisaalta pohjaveden käyttökelpoisuutta voi rajoittaa sen heikko laatu, joka voi johtua 

maa- ja kallioperän ominaisuuksista, sen happamoitumisesta tai likaantumisesta tai 

onnettomuuksista. Joillakin alueilla pohjavedessä voi olla haitallisia määriä rautaa ja 

mangaania. (Suomen ympäristökeskus 2012c.) Esimerkiksi teollisuudesta, asutuksesta ja 

maataloudesta tulevat likaantuneet vedet voivat heikentää pohjaveden laatua niin, että 

sitä ei voi käyttää. Ongelmat tulevat monesti esiin vasta pitkän ajan kuluttua. 

Pohjavesimuodostumasta voidaan lyhytaikaisesti saada vettä huomattavasti yli sen 

kestävän tuoton. (Rehell 2012.) Kun pohjaveden vuotuinen otto ei ylitä keskiarvoista 

vuotuista purkautumista, voidaan vedenottoa pitää kestävänä. Kestävistä ottomääristä 

tehtyjen arvioiden tarkkuutta kuitenkin heikentävät pitkäaikaiset ilmastolliset vaihtelut 

sekä pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien vähäinen tuntemus. (Kløve ym. 2011b: 

786.) 

 

Vesijohtovesi on Suomessa peräisin joko vesistöjen pintavesistä tai pohjavesistä. 

Suurimmissa kaupungeissa käytettävä vesi otetaan yleensä järvistä tai joista. Niistä on 

mahdollista saada riittävä määrä raakavettä, ja suurissa vesilaitoksissa tehokkaiden 

puhdistusmenetelmien rakentaminen on taloudellisesti kannattavaa. Pohjavettä käyttävät 

yleensä haja-asutusalueen taloudet ja taajamat sekä pienet ja keskisuuret kaupungit. 

Useissa kaupungeissa käytetään myösy niin sanottua tekopohjavettä. (Rehell 2012.) 

Tekopohjavettä valmistetaan johtamalla pintavettä pohjavesialueiden maaperään. Noin 

                                                             
9 Sademäärä aikayksikköä kohti. 
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65 % vesilaitosten jakamasta vedestä on pohjavettä.10 Pohjois-Pohjanmaalla suurin osa 

käytetystä talousvedestä on pohjavettä. (Suomen ympäristökeskus 2012c.) Pohjaveden 

käyttöä pyritään lisäämään. Tämä johtuu pohjaveden paremmasta laadusta ja uusista 

turvallisuusvaatimuksista, jotka edellyttävät, että vettä voidaan hankkia useasta eri 

lähteestä. (Kløve ym. 2011b: 791.) Pohjavesi on usein paremmin suojassa 

likaantumiselta kuin pintavesi, ja sitä voidaan yleensä käyttää sellaisenaan ilman 

käsittelyä (Suomen ympäristökeskus 2012c). Yleinen tietämys pohjavedestä on 

verrattain heikkoa. Pohjavesi saa vähemmän huomiota kuin pintavesi, koska se on 

näkymätöntä ja sen saastumisongelmat eivät ole yhtä selviä kuin pintavedessä. (Boulton 

2005: 321.)  

 

3.3 Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit  

Pohjavesialueilla on ainutlaatuisia ekosysteemejä. Pohjavedestä riippuvaisiin 

ekosysteemeihin kuuluu muun muassa lähteitä, soita, jokia ja järviä. Näitä 

ekosysteemejä on sekä maanpinnan yläpuolella että pohjavesimuodostuman sisällä. 

Pohjavesi tarjoaa ekosysteemeille vettä, ravinteita ja verrattain tasaisen lämpötilan. 

Pohjaveden määrän ja laadun vaikutuksesta ekosysteemeihin ei ole kovin paljon 

tutkimusta. Ekosysteemin riippuvuus pohjavedestä voi olla suoraa tai epäsuoraa, ja se 

voi vaihdella ajallisesti. Myös erot pohjaveden lämpötilassa ja sen muodostumisen 

nopeudessa vaikuttavat ekosysteemeihin. (Kløve ym. 2011a: 770–772.) Pohjavedestä 

tarvittaisiin lisää tietoa, jotta maankäytön, vedenoton, saastumisen ja ilmastonmuutoksen 

vaikutuksia  pohjaveteen ja siitä riippuvaisiin ekosysteemeihin voitaisiin arvioida (Kløve 

ym. 2011a: 779). 

 

Pohjavesialueilla esiintyy hyvin harvinaisia ja uhanalaisia lajeja, mikä lisää niiden 

biodiversiteettiarvoa. Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit ovat haavoittuvaisia. 

(Kløve ym. 2011a: 773.) Monilla alueilla Euroopassa pohjavedessä on havaittu vakavia 

                                                             
10 Osuuteen sisältyy myös tekopohjavesi. 
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muutoksia. Tärkeä uhka pohjaveden tarjoamille ekosysteemipalveluille11 on pohjaveden 

pinnan laskeminen johtuen pohjaveden liikakäytöstä, pohjavesialueiden kuivatuksesta 

viljelymaaksi, rakentamisesta sekä kaivostoiminnasta. Uhkana on myös ravinteiden, 

tuholaismyrkkyjen ja raskasmetallien aiheuttama pohjavesien saastuminen. (Kløve ym. 

2011b: 783.) Kaikenlainen pohjaveteen kohdistuva rasitus voi vaikuttaa suuresti siitä 

riippuvaisten ekosysteemien kykyyn tuottaa ekosysteemipalveluja (Kløve ym. 2011b: 

788). 

 

 

                                                             
11 Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan lähestymistapaa, jolla arvioidaan luonnon ekosysteemien tuottamia aineettomia ja aineellisia 
hyötyjä ihmisille (Suomen ympäristökeskus 2011; ks. Hiedanpää ym. 2010). 
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4 HANKKEEN KUVAUS JA ETENEMINEN  

 

4.1 Viinivaaran alue ja pohjavesihankkeen kuvaus 

Viinivaara on laaja erämaa-alue Ylikiimingin, Utajärven, Puolangan ja Pudasjärven 

välisellä alueella. Suunniteltuun vedenottoalueeseen kuuluu alueita Viinivaarasta, 

Kälväsvaarasta ja Ylikiimingin Puolivälinharjuksi kutsutulta harjujaksolta.12 Vuonna 

2008 suunniteltua vedenottoa supistettiin Kälväsvaaran alueella ja siirrettiin 

Ylikiimingin harjujaksolle. (Oulun Vesi 2012d.) Pohjavesialueet ja niiden etäisyys 

Oulusta ovat näkyvissä kartassa 1. Viinivaaran alue on pääasiassa asumatonta aluetta. 

Alueella on jonkin verran asutusta sekä vapaa-ajan asuntoja. Suunnitellun putkilinjan 

varrella on jonkin verran asutusta. Lähikuntien asukkaat tulevat Viinivaaran alueelle 

virkistäytymään. Alueella voi harrastaa muun muassa retkeilyä, veneilyä, kalastusta, 

ravustusta, metsästystä, marjastusta ja sienestystä. (Oulun Vesi 2012a.) Alueen 

elinkeinoja ovat muun muassa porotalous, metsätalous, maa-ainesten otto sekä 

turvetuotanto. Taloudellisesti tärkein maankäyttömuoto on metsätalous, ja suurimmat 

maanomistajat alueella ovat Metsähallitus ja Timosen yhteismetsä13 , jonka yhtenä 

osakkaana on Oulun kaupunki. (Oulun Vesi 2012b.)  

 

                                                             
12 ”Viinivaara” kuvaa tässä työssä ja yleisessä kielenkäytössä yhteisnimityksenä kaikkia näitä alueita sekä ylipäätään kyseistä 
pohjavesihanketta. 
 
13 Ks. alaviite 27.  



 32 

 

Kartta 1. Pohjavesialueet, joilta vedenottoa on suunniteltu (Oulun Vesi 2012e).  

 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa Oulun kaupungille pohjavettä siten, että se kattaa 

vuoden 2020 ennustetun keskikulutuksen 32 500 m3 vuorokaudessa14. Oulun Vesi vastaa 

päivittäin 140 000 asukkaan vesihuollosta. Sillä on nykyisin käytössä Hintan ja 

Kurkelanrannan pintavesilaitokset, joista Hintan laitos jäisi pohjaveden käyttöön 

siirryttäessä varavesijärjestelmäksi. Suurin osa Oulussa käytetystä vedestä tulee 

Oulujoesta ja 4 % Hangaskankaan pohjavesialueelta. Viinivaarasta rakennettaisiin noin 

70 km mittainen siirtovesijohto Hintan vesilaitokselle. (Oulun Vesi 2012c; Lähdemäki 

2010.) Alueelle on suunniteltu kaivoja sekä 32 vedenottamoa, joista 23 sijaitsisi 

Viinivaara-Kälväsvaaran alueella ja 9 Ylikiimingin harjujaksolla (Oulun Vesi 2012h).	   

 

 

                                                             
14 Kälväsvaara-Viinivaaran alueelta on tarkoitus ottaa vettä 27 000 m3/vrk ja Ylikiimingin harjujaksolta 5 500 m3/vrk, jolloin 
kokonaismäärä on 32 500 m3/vrk. Tällä hetkellä keskimääräinen vedenkulutus on 27 200 m3/vrk (Lähdemäki 2010.) 
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Pohjavesihankkeen yhteydessä on arvioitava, mitä vaikutuksia hankkeella on 

Viinivaaran alueelle. Hanke vaikuttaa alueen asukkaisiin ja loma-asukkaisiin, 

elinkeinoihin ja luontoarvoihin. Luontoarvovaikutuksiin voi kuulua muun muassa 

lähteiden ja purojen kuivuminen, järvien ja jokien vedenpinnan lasku sekä muut 

vaikutukset pohjavedestä riippuvaisiin ekosysteemeihin (Kløve ym. 2011b: 791).  

 

Pohjavesihankkeeseen vaikuttavat muun muassa Euroopan unionin ja kansainväliset 

luonnonsuojelusopimukset. Vuonna 1972 solmitulla kansainvälisellä Ramsarin 

sopimuksella suojellaan kosteikkoja ja vesialueita. EU:n vesipuitedirektiivillä (2000) 

tähdätään hyvään pinta- ja pohjaveden laatuun vuoteen 2015 mennessä, ja 

pohjavesidirektiivi (2006) velvoittaa seuraamaan saasteiden kertymistä pohjavesiin. 

(Kløve ym. 2011a: 770–771.) EU:n luonnonsuojelussa on siirrytty tiettyjen lajien 

suojelemisesta elinympäristöjen suojeluun. Luontodirektiivi vuodelta 1992 rakentuu 

Natura 2000 -alueiden verkostolle. (Kløve ym. 2011b: 783.) Sen tarkoitus on turvata 

tietynlaisten luontotyyppien ja ympäristöjen suojelu ja luonnon monimuotoisuuden 

säilyttäminen (Suomen ympäristökeskus 2012b). Luonnonsuojelulain mukaan Natura-

ohjelman luonnonsuojeluvaatimuksista 15 saa poiketa vain pakottavassa tapauksessa 

valtioneuvoston päätöksellä (Rehell 2012). Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on 

kuitenkin lausunnossaan todennut, että Natura-alueen suojelun tason säilyminen ei 

edellytä täydellistä koskemattomuutta. Se ei estä vesistön ja sen valuma-alueen 

monipuolista hyväksikäyttämistä. (Isoaho 2011.) Pohjavesihankkeen alueista 

Kälväsvaara kuuluu Olvassuon Natura-alueeseen. Olvassuo on tärkeä soidensuojelualue, 

jonka koko on 27 000 hehtaaria.16 Pohjavesihanke koskee myös toista Natura-kohdetta, 

Kiiminkijokea. (Oulun Vesi 2012i.) Suunnitellut vedenottoalueet, Natura-alueet sekä 

Nuoritta- ja Kiiminkijoki näkyvät kartassa 2.  

                                                             
15 Nykyiset säädökset haittavaikutusten aiheuttamisesta Natura-alueilla ovat tiukempia kuin Olvassuon ja Kiiminkijoen Natura-
arviointien tekemisen aikaan, toteaa Metsähallituksen tutkija Sakari Rehell (2012).  
 
16  Olvassuosta on tehty myös kansallispuistoaloite. Ympäristöministeriö päätti marraskuussa 2012, että aloite etenee 
jatkovalmisteluun. (Ympäristöministeriö 2012.)  
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Kartta 2. Vedenottoalueet ja Natura-alueet (Oulun Vesi 2012k). 

 

Vedenottoa säätelevät myös kansalliset lait, kuten vesilaki, vesienhoitolaki ja 

vesihuoltolaki. Vesilain mukaan pohjavesi sinänsä ei kuulu kenellekään, mutta sen 

suurimuotoinen ottaminen edellyttää vesilain mukaisen luvan. Vesilain mukaan 

luonnontilaisia lähteitä ja puroja ei saa muuttaa, jos niiden suojelutavoitteet sen 

seurauksena heikkenevät. Vesilaki edellyttää, että hankkeesta saatavan hyödyn tulee olla 

huomattava siitä johtuvaan haittaan, vahinkoon tai muuhun edunmenetykseen verrattuna. 

(Vesilaki 27.5.2011/587.) EU:n vesipuitedirektiivi toteutetaan kansallisella 

vesienhoitolailla, jonka mukaan vedenlaatu eri vesistöissä ei saa huonontua 

nykytilanteesta ja vuoteen 2021 mennessä vesistöjen tila on saatava hyväksi (Kløve ym. 

2011b: 784). 
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4.2 Hankeprosessi 

Viinivaaran pohjavesihanketta on valmisteltu jo vuosia ja se on edennyt monen 

lupavaiheen kautta. Pohjaveden hyödyntämisen mahdollisuutta alettiin tutkia 1980-

luvulla. Oulujoen vesi oli tuohon aikaan huonolaatuista ja asukkaat valittivat 

juomaveden mausta. Tavoitteena oli, että vaikeasti puhdistettavissa ollut jokivesi 

saataisiin korvattua pohjavedellä. Myöhemmin juomaveden laatu Oulussa parani 

ratkaisevasti uusien puhdistusmenetelmien vuoksi. Hanke otettiin kuitenkin uudelleen 

esille 1990-luvulla. (Rehell 2012.) Alun perin hanketta vetivät Oulun kaupunki ja 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Oulun Vesi tuli hankkeeseen mukaan 2000-

luvulla. Oulun Veden mukaan hankkeen tärkeä tavoite on vedenhankinnan 

varmistaminen ja kriisitilanteisiin varautuminen. Oulun Vesi haluaa taata laadukkaan 

raakaveden saannin kaupungin asukkaille ja elinkeinoelämälle. (Oulun Vesi 2012c.) 

 

Pohjavesihankkeen yhteydessä on tutkittu laajalti pohjavesialueita Oulun ympäristössä 

sekä suunniteltu erilaisia hankevaihtoehtoja. Hankkeen vaikutuksista Olvassuon ja 

Kiiminkijoen Natura 2000 -alueiden luontoon on tehty luonnonsuojelulain mukaiset 

selvitykset 2000-luvun alussa. Hankkeen  ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 17 

valmistui vuonna 2002. (Oulun Vesi 2012j.) Käytännössä pohjavesitutkimuksia alueella 

ovat tehneet Pohjois-Pohjanmaan vesi- ja ympäristöpiiri18 sekä konsulttitoimisto PSV – 

Maa ja Vesi Oy, joka on nykyisin osa Pöyry-konsernia. (Rehell 2012.)  

 

Oulun Vesi jätti ensimmäisen pohjavesihankkeen lupahakemuksen Pohjois-Suomen 

aluehallintovirastolle (AVI)19 vuonna 2005. Pohjois-Suomen AVI totesi, että hankkeesta 

kohdistuu luontoon merkittäviä vaikutuksia ja koska kyse on Natura-alueesta, hanke 

                                                             
17 Yhteysviranomaisena YVA:ssa toimi Kainuun ympäristökeskus, koska Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus katsottiin suoraan 
hankkeesta hyötyväksi ja jääviksi (Rehell 2012). 
 
18  Nimestä tuli myöhemmin Pohjois-Suomen ympäristökeskus ja sen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY). 
 
19 Ympäristölupa-asiat ratkaistaan aluehallintovirastoissa. ELY-keskusten toimialaan kuuluu muun muassa ympäristönsuojelu ja 
vesivarojen käyttö ja hoito. (AVI 2012; ELY 2012.)  
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pitäisi viedä valtioneuvoston käsittelyyn. (Rehell 2012.) Ympäristöministeriön 

kehottamana Oulun kaupunki ja Oulun Vesi käynnistivät selvitykset ja neuvottelivat 

ympäristökeskuksen, ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa 

hankkeen vedenottoratkaisun muutoksista, joilla valtioneuvoston käsittely voitaisiin 

välttää. Tämän jälkeen Oulun Vesi pienensi suunniteltua vedenottomäärää hieman alle 

10 %. (Lähdemäki 2010.) Kälväsvaaran vedenottoa supistettiin ja Ylikiimingin 

harjujakso otettiin mukaan hankkeeseen (Rehell 2012). Pohjois-Pohjanmaan 

ympäristökeskus antoi helmikuussa 2008 lausunnon, jonka mukaan hankkeella ei enää 

hankesuunnitelman muutoksen jälkeen ole merkittävästi heikentäviä vaikutuksia 

Olvassuon Natura 2000 -alueen luontotyypeille ja lajeille (Oulun Vesi 2012i). Pohjois-

Suomen AVI myönsi Oulun kaupungille luvan20 pohjaveden ottoon elokuussa 2010 

(Rehell 2012). Päätökseen sisältyy monipuolinen tarkkailuohjelma (Oulun Vesi 2012h.) 

Oulun Vesi on suunnitellut korvausvesialtaita pohjavedenoton haitallisten 

luontovaikutusten vähentämiseksi. Ison Olvasjärven säännöstelystä ja Vainionsuon 

vesittämisestä AVI on antanut kielteisen päätöksen vuonna 2011, koska niistä saatava 

korvausvesi olisi huonolaatuista. (AVI 2011.)  

 

Lupapäätöksestä annettuja valituksia käsiteltiin syksyllä 2012 Vaasan hallinto-

oikeudessa, jonne ympäristölupa-asioiden ratkaiseminen on keskitetty. Joulukuussa 2012 

hallinto-oikeus päätti palauttaa hankkeen uudelleen käsiteltäväksi Pohjois-Suomen 

aluehallintovirastoon 21 . Sen mukaan pohjavesihankkeella voisi olla merkittäviä 

vaikutuksia alueen luontoon. Päätöksen johdosta pohjavesihanke ainakin lykkääntyy 

merkittävästi. (Ronkainen 2012a.) Oulun Vesi hakee mahdollisesti uutta lupaa 

pienemmällä vesimäärällä (Ronkainen 2012b). Jos Oulun Vesi saa jossain vaiheessa 

myönteisen luvan pohjavesihankkeelle, lopullisen päätöksen sen toteuttamisesta tekee 

Oulun kaupunginvaltuusto. Valtuustossa ehdotettiin neuvoa-antavan kansanäänestyksen 
                                                             
20 Päätös ei ollut yksimielinen. Yksi kolmesta päätöksen allekirjoittajasta ei pitänyt hankkeen turvallisuus- ja vedenlaatuperusteita 
kestävinä. (Rehell 2012.)  
 
21 Oulun Vesi oli valittanut AVIn korvausvesialtaita koskevasta kielteisestä päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Myös tämän asian 
hallinto-oikeus päätti palauttaa AVIn käsittelyyn. (Ronkainen 2012a.) Jatkossa vedenottoa ja korvausaltaita täytyy AVIn mukaan 
käsitellä yhtenä kokonaisuutena (Pahkasalo 15.12.2012). 
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pitämistä pohjavesihankkeesta syksyn 2012 kunnallisvaalien yhteydessä, koska kyse on 

kuntataloudessa merkittävän kokoluokan hankkeesta, jolla on vaikutusta kaikkien 

kuntalaisten jokapäiväiseen elämään. Aloite ei kuitenkaan mennyt läpi. (Möttönen 2012). 

 

4.3 Vesivaara-liike hankkeen vastustajana 

Viinivaaran pohjavesihanketta on myös vastustettu kiivaasti. Osa hankkeen vastustajista 

on järjestäytynyt ryhmäksi, jota he kutsuvat Vesivaara-liikkeeksi tai -kampanjaksi. 

Pohjavesihankkeessa ei ole kyse esimerkiksi sellaisesta ympäristökonfliktista, jossa 

luonnonsuojeluorganisaatiot ajaisivat jotain asiaa, joka ei sopisi paikallisille 

maanomistajille ja elinkeinonharjoittajille. Viinivaaran tapauksessa ristiriidassa ovat 

ison kaupunkikeskuksen halu käyttää maaseudun luonnonvaroja ja paikallisten halu 

säilyttää alueen luonto mahdollisimman koskemattomana. Asetelma on siten sama kuin 

monissa 1960-luvun ympäristökiistoissa, joissa korostettiin, että syrjäseudut ovat jääneet 

keskusten luonnonvaralähteiksi (Rannikko 2003: 178). Joidenkin hankkeen vastustajien 

huolena ovat enemmänkin elinkeino- ja maanomistuskysymykset ja Oulun kaupungin ja 

Oulun Veden epäreiluksi koettu toimintatapa, mutta Vesivaara-liike vastustaa hanketta 

pääasiallisesti alueen luontoarvojen vaarantumisen takia. Paikallisten keskuudessa ei 

juuri ole tukea hankkeelle, koska heidän ei voida katsoa hyötyvän tästä hankkeesta 

esimerkiksi työllistymisen kautta. Hyödyksi voitaisiin laskea se, että pumppaamojen 

rakentaminen toisi sähköt tietyille alueille, mutta usein siellä nimenomaan halutaan asua 

luonnon rauhassa sähkölinjojen ulottumattomissa. 

 

Vesivaara-liikkeen jäsenet ovat kotoisin muun muassa Oulusta ja Ylikiimingistä. 

Liikkeen toiminta alkoi pienimuotoisena kesällä 2009, kun Oulun 

luonnonsuojeluyhdistyksen (OLSY) jäseniä ja Viinivaaran alueen paikallisia asukkaita 

kerääntyi antamaan lausuntoja AVI:n päätöksestä antaa lupa pohjavesihankkeelle ja 

myöhemmin valittamaan  siitä. Aktiivisesti liikkeessä toimivia henkilöitä on noin 10–20. 

Liikkeessä on mukana yksityishenkilöitä ja yhteisöjä, kuten asukasyhdistyksiä ja 
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kalastuskuntia. Eniten liikkeessä on jäseniä Ylikiimingistä, jossa pohjavesihankkeen 

luontovaikutukset tuntuisivat kaikista selvimmin. Myös OLSY vastustaa 

pohjavesihanketta. Se on seurannut tilannetta pitkään ja osallistuu jossain määrin 

Vesivaara-liikkeen toimintaan sekä esimerkiksi mielenosoitusten järjestämiseen (ks. 

kuva 1). Hankkeen vastustajien motiiveja ovat esimerkiksi alueen ja maiseman 

säilyttäminen ennallaan, alueen virkistyskäytön mahdollistaminen myös tulevaisuudessa 

sekä elinkeino- ja maanomistuskysymykset. He näkevät pohjavesihankkeen 

vahingolliseksi ja tarpeettomaksi luonnolle, ihmisille ja Oulun taloudelle. Tavoitteena on 

saada Oulun Vesi ja Oulun kaupunki luopumaan Viinivaara-hankkeesta ainakin 

suunnitellussa kokoluokassa ja hoitamaan varavesijärjestelynsä muulla tavoin. 

(Vesivaara-kampanja 2012.)  

 

 

Kuva 1. Pohjavesihankkeen vastustajien pienimuotoinen mielenilmaus vesilaitosyhdistyksen Vesihuolto 2012 
Oulu -tapahtumassa Madetojan salilla 23.5.2012. Salla Lauhavan kokoelma.  

 

Vesivaara-liikkeellä on “kansalaisliikkeen tavanomainen toimintapaketti”, eli liikkeen 

jäsenet ovat käyneet neuvotteluja poliitikkojen ja kaupungin viranhaltijoiden kanssa, 
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järjestäneet yleisötilaisuuksia, mielenilmauksia ja retkiä Viinivaaraan sekä lähettäneet 

mielipidekirjoituksia paikallisiin lehtiin. Vesivaara-liike pitää kokouksen kerran 

kuukaudessa, ja sen aktiivisimmat jäsenet tapaavat esimerkiksi erilaisten selvitysten ja 

tilaisuuksien järjestämisten merkeissä paljon useamminkin. He miettivät parhaita tapoja 

vaikuttaa ja saada parhaiten tietoa asiasta oululaisille ja kaupungin päättäjille. 

Toiminnasta aiheutuneet kulut on hoidettu talkootöillä. Liikkeessä on mukana erilaisia 

ihmisiä erilaisista lähtökohdista. He myös tietävät, että vaikka ryhmässä olevilla 

ihmisillä on erilaisia motiiveja vastustaa hanketta, heillä on kuitenkin sama päämäärä. 

Esimerkiksi eräs Vesivaara-liikkeen jäsen myöntää, että jos hänellä ei olisi maaomistusta 

alueella, niin asia ei kiinnostaisi yhtään, koska hänen oma elinympäristönsä on muualla. 

Liike on toiminut hyvässä hengessä ja sen jäsenet ovat omistautuneet yhteisten asioiden 

ajamiseen, minkä totesin itsekin osallistuessani liikkeen kokouksiin. Pohjois-

Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri myönsi maailman ympäristöpäivänä kesäkuussa 2012 

Vesivaara-liikkeelle ympäristöpalkinnon Viinivaaran ainutlaatuisen luonnon 

suojelemisesta.  
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5 HANKKEEN PUOLUSTAJIEN JA VASTUSTAJIEN 
ARGUMENTAATIOKEHYKSET 

 

5.1 Pohjavesikiistassa vaikuttavat kehykset 

Oulun Veden tärkeimmät perustelut Viinivaaran pohjavesihankkeelle ovat 

turvallisuusnäkökohdat sekä veden laadun paraneminen pohjaveteen siirryttäessä. Näen 

turvallisuuden ja vedenlaadun Oulun Veden ja muiden hankkeen puolustajien 

hallintakehyksinä. Myös hankkeen hinta kuuluu puolustajien hallintakehykseen. 

Pohjavesihankkeen vastustajat puolestaan kehystävät hanketta pelättyjen 

ympäristövaikutusten sekä keskuksen ja periferian vastakkainasettelun kautta. 

Hallintakehykset määrittävät sen, mistä tietyssä tilanteessa nähdään olevan kyse ja miten 

sitä argumentoidaan. Toimijoiden intressit sekä se, minkälaisen tiedon nähdään olevan 

tilanteessa relevanttia, määräytyvät kehysten mukaan. Kehykset myös vaikuttavat siihen, 

mitkä ratkaisut nähdään mahdollisina, ja ne sulkevat muita vaihtoehtoja pois. Kuvaan 

vuorotellen osapuolten hallintakehykset ja niitä kohtaan esitetyn kritiikin eli 

vastakehyksen.  

 

Hallintakehykset liittyvät identiteettikehykseen, jolla kuvaillaan itseä ja oman ryhmän 

toimintaa, sekä kuvailukehykseen, jolla kuvaillaan muita. Oulun Veden identiteettikehys 

on institutionaalinen, eli se määrittelee minkälainen Oulun Vesi on organisaationa ja 

mitkä ovat sen velvollisuudet. En käsittele identiteetti- ja kuvailukehyksiä erikseen, vaan 

niistä on esimerkkejä muiden kehysten lomassa. Hallintakehykset liittyvät myös 

konfliktinhallinnan kehyksiin. Se, mistä hankkeessa nähdään olevan kyse, vaikuttaa 

siihen miten sitä pyritään hallitsemaan. Käyn läpi hankkeen vastustajien ja puolustajien 

konfliktinhallinnan kehyksiä luvussa 5.4. Hankkeen puolustajien ja vastustajien 

argumentaatiokehyksiä ja niiden liittymistä toisiinsa on hahmoteltu kaaviossa 1.  
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Kaavio 1. Pohjavesihankkeen puolustajien ja vastustajien argumentaatiokehykset.  

 

5.2 Hankkeen puolustajien hallintakehykset 

5.2.1 Turvallisuuskehys  

Oulun Vesi mainitsee pohjavesihankkeen tärkeimmiksi perusteiksi vedensaannin 

varmistamisen myös kriisitilanteissa sekä vedenlaadun parantamisen. Lehtikirjoituksissa 

ja esitteissään Oulun Vesi on maininnut vedenhankinnan uhkakuvina esimerkiksi 

ydinlaskeuman ja rekan kaatumisen jokeen. Valtakunnallisten tavoitteiden mukaan 

suurten keskusten edellytetään varmistavan vedenhankinnan kahdesta erillisestä 

lähteestä. Oulussa ei ole tällä hetkellä korvaavaa raakavesilähdettä. “Oulu on nyt 

heikoimmassa asemassa suurista keskuksista. Oulussa päästään päivittäisen 

vedenhankinnan turvaluokituksessa hyvälle tasolle, jos Viinivaaran pohjavesihanke 

toteutuu.” (Oulun Vesi 2012c.) Maa- ja metsätalousministeriön erityistilannetyöryhmä 
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on määrittänyt vesilaitoksille turvallisuusluokituksen. 22  Raportissa vuodelta 2005 

esitettiin, että vuoteen 2012 mennessä suurten vesilaitosten tulee olla 

turvallisuusluokassa II. (Sierla ym. 2005.) Oulun Vesi kuuluu luokkaan III. Oulun 

Veden mukaan Oulun naapurikuntien vesivarannot, varavesijärjestelyt ja johtoyhteydet 

ovat pieniä eivätkä riitä nostamaan Oulun poikkeustilanteiden vedenhankinnan 

turvaluokitusta oleellisesti. Sen sijaan Oulun siirtyminen pohjaveden käyttäjäksi 

naapurikuntien tapaan parantaisi seudullisen yhteistyön mahdollisuuksia. (Lähdemäki 

2010.) Kuten alla olevasta lainauksesta ilmenee, vesihuolto on olennainen asia, ja jos 

jokin onnettomuus tapahtuu, voivat seuraukset olla laajoja. Tämä nähtiin myös 

esimerkiksi Nokian vesikriisin23 aikaan vuonna 2007. 

 

Puolustaja Heikki: Tämä saastumisriskihän on aika ilmeinen, tai semmonen 
vakavasti otettava että jos siellä tapahtuu joku kemikaalivuoto tuolla ylempänä 
jokivartta niin se tuo jokivesi saastuu. Ei siellä tartte mennä ku yks tommonen 
junanvaunu jossakin sillalla rautatiesillalla jokeen tai vähän vuotaa niin sieltä 
äkkiä tulee pahoja kemikaaleja niinku nähtiin Euroopassa Unkarissahan siellähän 
oli erittäin vakavat onnettomuudet ihmisiä kuoli jopa kun jokivesi saastui 
tämmösestä kemikaalimäärästä. Että tuota vähän ollu, mun mielestä se on vähän 
järjetöntä ottaa tuommosia riskejä kun pystytään puhdastakin vettä saamaan. 

 
Turvallisuuskehys ja etenkin vesilaitoksille määritetty turvallisuusluokitus asettaa Oulun 

Veden suoraan tiettyyn asemaan. Oulun Vesi näkee itsensä institutionaalisen kehyksensä 

mukaisesti laitoksena, jonka täytyy turvata kaupungin asukkaiden vesihuolto kaikkina 

aikoina, ja jonka tilanne on nyt valtakunnallisesti katsottuna huono. Jos jokin 

kriisitilanne tulisi eikä siihen olisi kunnolla varauduttu, olisivat kaupunginvaltuusto ja 

virkamiehet siitä vastuussa.  

 

Puolustaja J.L.: Ollaan liikkeellä niin kun tavallaan yhdyskunnan 
peruspalveluiden äärellä että vedenhankinta on niitä yhdyskunnan elintärkeitä 
toimintoja ja sen turvaamisestahan tässä on kysymys. Oulun Vesi on liikelaitos 

                                                             
22 Turvallisuusluokkia ovat I, II, III sekä 0. Parhain vesihuollon tilanne on luokan I vesilaitoksilla ja huonoin luokan 0 vesilaitoksilla 
(Sierla ym. 2005). 
23 Marraskuussa 2007 Nokialla jätevettä pääsi sekoittumaan juomaveteen, minkä seurauksena tuhansia ihmisiä sairastui vatsatautiin, 
ja juomavesi pysyi kokonaan tai osittain käyttökiellossa lähes kolme kuukautta (Wikipedia 2012). 
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joka joutuu vastaamaan vesihuollon kehittämisestä ja riskeihin varautumisesta ja 
yleensäkin varautumisesta erilaisiin tilanteisiin. --- Se on se kauhutilanne että me 
joudutaan keskeyttään vedenkäsittely tästä, ilmottaan että nyt koko kaupungissa 
olis joku vedenkatkos niin kyllä tänä päivänä ihminen pitää sitä veden tulemista 
niin itsestäänselvänä että se on ihmeellinen tilanne jos se yhtäkkiä hanan 
aukaistessa sitä ei tulekaan. Ja se vaatimustaso asiakkaiden suunnasta se 
mieluummin vaan kasvaa ja on kasvanu. Se on ollu havaittavissa kyllä jo 
pidempään että jos vedenkatko yhtäkkiä on niin entisvanhaan se on kuitenkin ollu 
ymmärrettävää että voi tulla rikkoja ja siitä johtuen vesikatkoksia, mutta tänä 
päivänä se ymmärrys on vähäisempää elikkä se on niin korkealla tasolla tää 
vesihuolto meillä tällä hetkellä.  

 
Hankkeen vastustajat kritisoivat Oulun Veden turvallisuuskehystä oman 

vastakehyksensä kautta. He eivät esimerkiksi näe miksi pohjavesi olisi sen suojatumpi 

ydinlaskeumalta kuin pintavesikään. Pintavesi paremminkin puhdistuu nopeammin, 

koska se virtaa jatkuvasti. Mikäli pohjavesialue saastuu, on sen puhdistaminen hyvin 

hankalaa ja kallista. Riskien todennäköisyydestä, tai siitä, miten paljon pohjavesihanke 

lopulta auttaisi katastrofitilanteessa, ei ole esitetty mitään tutkimustuloksia. Hankkeen 

vastustajat ihmettelevät, mitä aihetta oululaisilla olisi pelkoon talousveden saastumisesta. 

Heidän mielestään Oulun asema on hyvä kun sitä vertaa vaikka moniin Euroopan isoihin 

kaupunkeihin. Sekä hankkeen puolustajat että vastustajat vertaavat siis Oulun tilannetta 

Euroopan muihin kaupunkeihin, mutta eri tarkoituksessa (ks. Puolustaja Heikin lainaus 

edellisellä sivulla). Hankkeen sosiaalisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä 

säteilyturvakeskuksen asiantuntijat totesivat, että puhuminen pohjaveden pelastavasta 

vaikutuksesta ydinlaskeuman yhteydessä on ”lähestulkoon moraalitonta mielikuvien 

luomista” (Reinikainen & Talvenheimo 2002: 8). Ydinlaskeuman sattuessa ihmisillä 

olisi paljon muitakin ongelmia, eikä alueella voisi välttämättä enää 

asuakaan. ”Asiantuntijanäkökulmasta on kaikkineen epäselvää, millä tavalla 

turvallisuus paranee jos siirrytään pohjaveteen.” (Reinikainen & Talvenheimo 2002: 8). 

Hankkeen vastustajat eivät pidä turvallisuusperustelua uskottavana ja kestävänä, kuten 

seuraavasta lainauksesta ilmenee:  
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Vastustaja Tommi: Eihän nyt tietenkään jos tullee joku tota ydinsota niin ei meidän 
tarvi käyttää sitä 200 litraa vettä päivässä ja se on varmaan pienin ongelma sitte 
siinä vaiheessa, että ei pystytä käymään suihkussa joka päivä tai muuta että eihän 
sillä oo mittään väliä. --- Niin ei semmosia pitäs sitte mitenkään esittää 
perusteluina sille että sehän on oikeestaan tosi törkiää sitte jos käytetään 
semmosia mielikuvia ja tavallaan väärää tietoa vaikka ehkä ittekkään sitä sen 
kummemmin ajattelematta niin käytetään jotenkin hyväksi sitte. 

 
Etenkin vastustaja Katin mielestä hankkeen perustelut ovat täysin keksittyjä ja ne 

kätkevät taakseen muita motiiveja: 

 

Vastustaja Kati: No niistähän (perusteluista) vois melkein jokaisen ampua alas 
että kyllä ne on aika heikolla pohjalla, kun siellä kuitenki sen oman pussin 
lihottaminen on takana. Niin niitä on sitte vaan rukattu ja keksitty niitä perusteluja 
että ei mun mielestä oo mitenkään lujalla pohjalla.  

 

Näen turvallisuusluokituksen hallinnollisena puhetapana, jolla voi säädellä esimerkiksi 

luonnonvarojen käyttöä. Robbinsin (2004) mukaan tieteelliset ja hallinnolliset käsitteet 

ja luokitukset ovat sosiaalisesti neuvoteltuja. Ne voivat palvella tiettyjä, usein kapea-

alaisia, poliittisia intressejä, ja sulkea pois vaihtoehtoisia tai poikkeavia näkemyksiä. 

(Robbins 2004: 109–111.) Peltola & Åkerman kirjoittavat, että erilaiset luokitukset 

asettavat todellisuuden tiettyyn muottiin ja vaikuttavat vastaansanomattomilta. Niiden 

taustalle häipyy se, mikä taho on laatinut kyseisen luokituksen ja mitkä ovat sen 

perusteet. (Peltola & Åkerman 2011: 201.) Hankkeen vastustajat esittävät epäilyjä 

turvallisuusluokitusta kohtaan: 

 

Vastustaja Tommi: Siinä mielessä turvaluokitus on nyt vähän semmonen että se on 
niin hämärä juttu, että onko ihmisille selvä että minkälaisiin juttuihin se oikeestaan 
nostaa sitä turvallisuutta sitten en tiiä.  
 
Vastustaja Ville: Tuota mä en tiiä kuka, siis ympäristöministeriössäkin että onko 
ne ihan täysiä tolloja että ne tekkee oikiasti tuommosia luokituksia, että ei oo 
mahollisuus oikeen pintaveellä ei taho olla ees mahollisuutta päästä turvallisseen 
luokitukseen.  
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Nähdäkseni puhuminen turvallisuudesta ja riskeihin varautumisesta voivat olla 

tehokkaita argumentteja ja mielikuvien luojia. Tietyistä puhetavoista voi muodostua 

luonnollisia tapoja nähdä asia, eikä niitä kyseenalaisteta (Heikkinen & Robbins 2007: 

13). Tämä liittyy nykyisin vallalla olevaan turvallisuuspuheeseen, jonka voi nähdä myös 

kulttuurisia merkityksenantoja sisältävänä metakehyksenä. Valtio-opin tutkija Juha 

Vuori analysoi turvallisuuspuhetta väitöskirjassaan (2011). Turvallisuuspuhe on 

monimuotoista ja se voi koskettaa mitä tahansa elämänalaa. Sillä voidaan esimerkiksi 

nostaa asioita julkisuuteen, oikeuttaa tulevia tekoja, hallita ja pelotella. Turvallisuus 

esitetään toivottavana ja vaihtoehdottomana asioiden tilana. Vuoren mukaan 

turvallisuuspuhetta tulisi voida purkaa ja arvioida kriittisin välinein. Turvallisuudesta 

puhumalla poliitikot pyrkivät oikeuttamaan tekoja, joita ei välttämättä ilman 

turvallisuuden mielleyhtymää hyväksyttäisi. Ihmiset saattavat luopua oikeuksistaan ja 

vapauksistaan turvallisuuden nimissä. Tulisi arvioida, ovatko poliitikkojen ja 

virkamiesten väittämät uhkat sellaisia, joihin yhteiskunnan tulee varautua, vai 

voitaisiinko heidän esittämänsä ongelmat ratkaista toisin keinoin. (Vuori 2011.) Näin 

eräs pohjavesihankkeen vastustaja ilmaisee epäilyksensä turvallisuuspuhetta kohtaan:  

 

Vastustaja Sirkka: En mä, minust se turvallisuus on jotenkin vähän outoo kun 
yleensä kaupungit juo tällä tavalla puhdistettuu jokivettä. Et ei me sen 
kummemmassa asemassa, ei se ainakaan minuun oikeen tehoa se turvallisuuspuhe 
ja turvattomuuspuhe. Mutta että jos ne nyt rupee enemmän propagoimaan niin 
kyllähän minusta on ihan pelättävissä et ihmiset rupee puhumaan tästä “voi 
oululaisparat kun joivat tommosta vaarallista vettä että Talvivaarastakin tulee ja 
niin edelleen” ni mitä mää pelkään että ihmiset sitten uskoo, kyllä Kalevasta 
ainakin pääsee läpi tällaset höpötykset.  

 

Vesivaara-liikkeen Liisa näkee, että hankkeen puolustajille (ihmisen) turvallisuus ja 

terveys on tärkein asia. Nostamalla turvallisuuden ja terveyden keskeiseksi kehykseksi 

hankkeen puolustajat asettavat esimerkiksi luontoarvot vähemmän tärkeiksi.    

 

VV-liike Liisa: Suurin osa ihmisistähän on ahneita ja ajattelemattomia sillä lailla 
kun me ollaan synnytty siihen kulttuuriin. Että meillähän ei tarttekaan välittää 
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mittään muuta kun se että mulle kaikki heti nyt. Ja tämä koko meidän 
lainsäädäntöhän ja kaikkihan on rakennettu niin että nämä terveysriskit ja kato 
ihmisen näkökulmasta on kaikki tehty. Niin se on vaan ihminen, ei siinä oteta 
mittään muuta huomioon. Eikä tartte ottaa kun se terveys, turvallisuus, se on 
tärkiä. 

 
Kehystämällä kiistan turvallisuusnäkökohdalla hankkeen puolustajat voivat esittää 

moraalisia arvioita niistä, jotka haluavat evätä turvallisuuden kehittämisen, ja syyttää 

heitä vastuuttomuudesta (Entman 1995: 52). Toisaalta hankkeen vastustajat syyttävät 

hankkeen puolustajia aiheettomasta pelottelusta ja propagandasta. Mistä tahansa voidaan 

rakentaa “turvallisuuspeikko” jos niin halutaan, huomauttaa eräs hankkeen vastustaja. 

Antti Ervasti taas kirjoitti Kalevassa keväällä 2008: “Ennen Nokian vesikriisiä perustelu 

tuntui erittäin raskaalta hätävarjelun liioittelulta. Nyt se tuntuu vain raskaalta 

hätävarjelun liioittelulta. Inhimillinen erehdys saattaa sattua missä ja milloin vain. 

Voiko kaikkeen varautua? Tuntuu edelleen pöljältä, että 70 kilometrin päähän selkosiin 

aletaan vetää vesiputkea kaiken varalta.” (Ervasti 31.3.2008.)  

 

Vastustajien mielestä hankkeen puolustajat eivät ole nähneet tarpeelliseksi juuri muuttaa 

argumentointiaan vastustajien esiin nostamien epäkohtien perusteella. He vetoavat 

perusteluissaan edelleen esimerkiksi mahdolliseen ydinlaskeumaan ja 

rekkaonnettomuuteen. Eräs haastateltava toteaa Oulun Veden johtajasta, että ”sillon se 

yks ja sama fraasi joka me osataan ulukoa jo minkä se lukkee aina.” 

5.2.2 Vedenlaatukehys  

Hankkeen puolustajien hallintakehykseen kuuluu myös laatuero pintaveden ja 

pohjaveden välillä. Pohjavettä pidetään parempana, koska se on tasalaatuista ja 

puhtaampaa kuin pintavesi. Oulun Veden mukaan jokivedestä valmistettava juomavesi 

saadaan nykyisellä puhdistustekniikalla viranomaisten vaatimukset täyttävään tasoon ja 

se on laadultaan maan parhaita. (Oulun Vesi 2012f.) Raakaveden laatu on kuitenkin 

huonontunut 2000-luvulla, minkä vuoksi kemikaaleja täytyy käyttää puhdistuksessa 

enemmän. Laadun huononemisen syyksi arvioidaan Oulujoen voimistunutta 
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säännöstelyä sekä joen valuma-alueen maatalous- ja turvetuotannosta johtuvaa 

kuormitusta. Jokivedestä tehtävän talousveden laatua ei voida enää merkittävästi 

parantaa käsittelyprosessia kehittämällä. (Lähdemäki 2010.)  

 

Kemikaaleilla puhdistetaan vedestä humusta ja kiintoainesta, joita jokivedessä on 

enemmän kuin pohjavedessä. Raakavesi voidaan desinfioida esimerkiksi klooraamalla. 

Kloorattaessa talousveteen syntyy epäpuhtauksia, jos raakavesi sisältää sellaista 

orgaanista ainesta, jonka kanssa kloori reagoi. Valtuustoaloitteen vastineessa vuodelta 

2011 Oulun Veden kehittämispäällikkö Markku Isoaho toteaa tutkimusten osoittaneen, 

että pitkäaikainen pintavedestä tehdyn klooratun juomaveden käyttö aiheuttaa 

mutageenisuutta, joka muun muassa lisää syöpäriskiä. Pohjavedessä humusta on vähän, 

eikä sen puhdistamisessa tarvitse juurikaan käyttää kemikaaleja 24 .(Isoaho 2011.) 

Asiakkaille jaettavissa esitteissään Oulun Vesi on luetellut joukon pintaveden 

puhdistuksessa käytettäviä kemikaaleja, mutta ei ole maininnut syöpäriskiä eikä ole 

suoraan väittänyt pohjaveden olevan terveellisempää. Hankkeen puolustajat ja 

vastustajat kiistelevät siitä, aiheuttavatko kemikaalit terveydellisiä haittoja, ja voiko 

pintavedestä ja pohjavedestä valmistettujen juomavesien välillä sanoa olevan terveyteen 

vaikuttavia eroja. Erään hankkeen puolustajan mukaan pohjavesi on ”ilman muuta 

terveellisempää”. Myös puolustaja Heikki näkee selvän eron pinta- ja pohjaveden välillä:  

 

Puolustaja Heikki: No kyllähän se täyttää talousvedelle asetetut vaatimukset mutta 
minun henkilökohtainen mielipide --- on että se on heikkolaatuista juomavettä. 
Että jos vertaa sitä siihen veteen jota minä päivittäin käytän Hangaskankaan 
pohjavesi niin onhan se ihan eritasoista että se on laadukasta, kirkasta hyvää vettä, 
mutta tämä maistuu minun mielestä mudalle tämä Oulun vesi.  

 

Oulun Veden mukaan sen täytyy vastata asiakkaiden kasvavaan vaatimustasoon. 

Pohjavettä arvostetaan yleisesti enemmän kuin pintavettä. Oulun Vesi vetoaa vuosittain 

                                                             
24 Viinivaaran pohjavedelle täytyy tehdä kovuuden nostaminen ja ph:n säätö eli alkalointi, joka tehdään kalkkikivisuodatuksella. 
Ylikiimingin harjujakson vedestä täytyy myös poistaa rautaa ja mangaania. (Puolustaja J.L.) 
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tehtäviin asiakastyytyväisyyskyselyihin, joissa Oulun talousveden laatupisteet ovat 

olleet vuosittain tasolla 8,3 ja parhaiden pohjavesien tasolla 9,6 (Isoaho 2011).   

 

Vastakehyksenä hankkeen puolustajien vedenlaatukehykselle hankkeen vastustajat 

esittävät, että Oulussa käytettävä vesi on aivan riittävän hyvää, ja että paha maku johtuu 

joillakin alueilla olevista vanhoista putkistoista. He muistuttavat, että vanhan putkiston 

takia pohjavettäkin joudutaan jonkin verran käsittelemään ja desinfioimaan. 

Paremminkin pitäisi huolehtia siitä, ettei jokiveteen tulisi niin paljon humusta. Hankkeen 

sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tehneet Kalle Reinikainen ja Kalle Talvenheimo 

kirjoittavat, että ”hyvänlaatuisenkin pintaveden vaihtaminen pohjaveteen aiheuttaa 

ihmisten mielikuvissa muutoksia riippumatta vaihdon aiheuttamista muutoksista 

juomaveden mitattavissa ominaisuuksissa.” (Reinikainen & Talvenheimo 2002: 4.) 

Myös hankkeen vastustajat näkevät, että oululaisilla on liian suuret odotukset 

pohjaveden suhteen: 

 

Vastustaja Petri: Sitte se mikä pitää muistaa että kun ihimisillä on väärä luulo että 
se pohjavesi on niin tavattoman erinomaista. Onhan se tietysti parempaa kuin 
tommonen pintavesi mutta ei sitäkään pystytä käyttämään ilman kemikaaleja 
elikkä siellä on rautaa ja nimenomaan fosforia ja mangaaniakin jotka pitää siitä 
saaha pois. 

 
Toisaalta eräs haastateltava epäilee että kaupunkilainen ei edes uskaltaisi juoda aitoa 

pohjavettä suoraan lähteestä: 

 

VV-liike Lahja: Ja annappa sitte ihimiselle että juoppa tuosta niin ei se uskalla, ei 
takuulla uskalla juua lähteestä suoraan, voin veikata kyllä joka on ikänsä asunu 
kaupungin keskustassa, siinä voi olla jottain. 

 

Pohjaveden laatu on monitahoinen asia sekä hankkeen puolustajien että vastustajien 

argumentoinnissa. Tiettyyn kehykseen liittyvät ja yksittäisen ihmisenkin argumentit 

voivat olla ristiriitaisia keskenään. Hanketta puolustava kaupunginvaltuutettu Paavo 
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Vasala kirjoittaa mielipidekirjoituksessa, että vesi on ”sateen vuosittain tuomaa, hapen 

ja vedyn tilapäisen yhdistymisen synnyttämää nestettä, jota Viinivaarassa on riittävästi 

oululaisten tarpeisiin” ja jota siis voidaan käyttää aivan yhtä hyvin juomiseen tai wc-

pönttöjen huuhteluun (Vasala 12.2.2012). Toisaalta hän puhuu samassa 

yhteydessä ”aidosta, luonnonmukaisesta ja puhtaasta” pohjavedestä. Hankkeen 

vastustajat muistuttavat, että myös pohjavesi vaatii jonkin verran käsittelyä, eikä se 

pitkän matkan siirtojohdossa ja osittain vanhoissa putkistoissa kuljettuaan ole 

enää ”aitoa ja luonnonmukaista” pohjavettä. Hankkeen vastustajien mielestä on myös 

outoa, että Oulun Vesi toisaalta sanoo toimittavansa hyvää vettä ja toisaalta yrittää 

perustella että tarvitaan vielä parempaa.  

 

Vastustaja Petri: Mutta edelleenkin se sitten että kun sää katsot esimerkiksi Oulun 
Veden vuosikertomuksia niin kyllä ne siellä reilusti, ei ne voi muuta tehä, niitten on 
pakko myöntää se että Oulujoen pintaveden laatu on suomalaisittain hyvää. 

 

Hankkeen vastustajien kannalta on ristiriistaista, että pohjaveden puhtaus tekee siitä 

tärkeän asian paikallisessa ekosysteemissä ja suojelukohteen, mutta toisaalta puhtaus 

tekee pohjavedestä entistä houkuttelevampaa pintaveteen verrattuna. Vastustaja Vesa 

näkee terveyteen vetoamisen katalana mielikuvien luomisena: 

 

Vastustaja Vesa: Nyt sitte se terveys, se on häijy juttu, siinä oli 
kaupunginvaltuuston tilaisuus Oulun Vesi kutsunu asiantuntijan, joka ei antanu 
yksiselitteistä vastausta siihen, että onko tää epäterveellistä vai miten on mut 
kuitenkin että ne nostetaan tällain tämmönen mielikuva häijy mielikuva sinne 
taakse, se on tietosta viestintää, ja katalaa.  

 

Hankkeen vastustajien mielestä pohjavesi voi olla laadultaan jokivettä parempaa, mutta 

heidän mielestään tulisi miettiä onko järkevää yrittää saada pohjavettä niin isolle 

kaupungille kuin Oulu. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun asukkaat ovat Päijänteen 

järviveden varassa eivätkä voi haaveillakaan pohjavedestä. Vastustajien mukaan Oulun 

Vesi argumentoi vääristellen miten suuri osa suomalaisista käyttää pohjavettä:  
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Vastustaja Petri: Oulun Vesihän toteaa että onko se lähes 80 % Suomen kunnista 
käyttää pohjavettä. Mutta että se vähän yli 20 % joka ei käytä, niin sehän on 
kuitenkin pääosa Suomen väestöstä.  

 

Pohjavesihanke rahoitettaisiin käyttömaksuina ja se aiheuttaisi kaupunkilaisten 

vesilaskuun muutaman euron lisäyksen. Kun keskimääräinen vedenkulutus25 on noin 

140 litraa asukasta kohti vuorokaudessa, arvioidaan kustannuksien olevan 2–3 € 

kuukaudessa keskivertokuluttajaa kohden. Hankkeen kustannusarvio on tällä hetkellä n. 

70 miljoonaa euroa. Oulun Vesi toivoo saavansa hankkeelle myös valtion rahoitusta. 

(Lähdemäki 2010.) Hankkeen hyödyt ovat Oulun Veden mielestä huomattavasti 

suuremmat kuin aiheutuvat haitat ja niistä maksettavat korvaukset. Sen mukaan myös 

vedenhankinnan käyttökulujen väheneminen on huomioitava hankkeen hyötyjä 

arvioitaessa. (Isoaho 2011.)  

 

Hankkeen vastustajat muistuttavat, että Oulun kaupungilla on parhaillaan muitakin 

kalliita hankkeita ja huonontunut taloudellinen tilanne. Pohjavesihankkeella ei ole 

esimerkiksi työllistävää vaikutusta juurikaan. Joillekin vedenkäyttäjille kustannusten 

nousu voi tuntua huomattavalta. Hankkeen vastustajat myös epäilevät, että hankkeen 

kokonaishinta tulee vielä nousemaan ja esittävät sille halvempia vaihtoehtoja. Käsittelen 

hankkeen yhteydessä tarkasteluja vaihtoehtoja tarkemmin hankkeen vastustajien 

luontokehyksen yhteydessä.  

 

5.3 Hankkeen vastustajien hallintakehykset 

5.3.1 Luontokehys 

Tässä luvussa käsittelen sitä, miten pohjavesihankkeen vastustajat argumentoivat 

hanketta vastaan luontoon liittyvillä seikoilla. Luontokehykseen kuuluvat hankkeen 

ympäristövaikutukset, Natura-asiat ja kestävästä kehityksestä puhuminen. Tällaiseen 
                                                             
25  Keskimääräinen vedenkulutus on viime aikoina laskenut huoneistokohtaisten vesimittarien ja vettä säästävien kalusteiden 
yleistymisen sekä vuotovesien vähentymisen ansiosta (Puolustaja J.L.). 
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kehystämiseen liittyy myös yleinen huoli ympäristöstä, joka antaa symbolista voimaa 

ympäristöasioista käytäville kamppailuille (Suopajärvi & Valkonen 2003: 13).  

 

Vesivaara-liike vastustaa Viinivaara-hanketta ensisijaisesti siitä aiheutuvien 

luontohaittojen takia. Heidän mukaansa alueella kuivuu arvokkaita luonnontilaisia 

lähteitä, puroja ja suoalueita, järvien vedenpinta laskee ja jokien virtaamat vähenevät, 

jos pohjavesihanke toteutuu. Luontohaitat näkyisivät erityisesti Ylikiimingissä ja 

Kiiminkijoen sivujoen Nuorittajoen varressa varsinkin kesällä ja kuivina kausina. 

Pohjavesihankkeen pelätään vaikuttavan haitallisesti sekä alueella harjoitettaviin 

elinkeinoihin, kuten porotalouteen, metsätalouteen, maa-aineistenottoon ja matkailuun, 

että kalastukseen, marjastukseen ja sienestykseen. Hankesuunnitelman muuttuessa 

vuonna 2008 vedenottoa siirrettiin Kälväsvaaralta Ylikiimingin harjujaksolle 

luontohaittojen vähentämiseksi, mutta vastustajien mielestä vedenotto vaikuttaa 

kuitenkin alueeseen kokonaisuutena samalla tavalla. Pohjavesihankkeen alueelle 

suunnitellaan rakennettavaksi yhteensä 32 kahden hehtaarin aidatun suoja-alueen 

ympäröimää vesipumppaamoa, joiden vastustajat kokevat aiheuttavan maisemallista 

haittaa.  
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Kuva 2. Vesivaara-liikkeen jäseniä kuksien kanssa Viinilän lähteellä kesäkuussa 2012. Kuva Salla Lauhava. 

 

Pohjavesihankkeen vastustajat näkevät hankkeen uhkaavan niitä arvoja ja merkityksiä, 

joita ihmiset antavat vedelle ja elinympäristöille. Viinivaaran alueen luonto ja etenkin 

ainutlaatuiset lähteet (ks. kuva 2) ovat paikallisille asukkaille ja alueen muille 

virkistyskäyttäjille tärkeitä. Lähteet tuntuvat heistä suoranaisilta ihmeiltä, varsinkin kun 

niistä saa vettä talven pakkasillakin. 2000-luvun alussa tehtyjen koepumppausten aikana 

Viinilän lähde kuivui. Hankkeen vastustajista näyttää siltä, ettei se koskaan palaudu 

alkuperäiseen tilaansa. Paikalliset puhuttelevat Viinivaaraa Pikku-Lapiksi, koska siellä 

on paikoittain niin kauniin karua, minkä vastakohtana on runsas lähdeluonto. 

Kälväsvaaran alueella on Kirkaslampi, joka säästyi pahimmilta vaikutuksilta kun 

hankesuunnitelmaa muutettiin. Kaikki lammen vesi on pohjavettä. Kesän 2011 aikana 

kävijöitä oli vieraskirjan perusteella ollut 5 000. Pohjavedellä on oma tärkeä roolinsa 

luonnon ekosysteemeissä. Vastustajat kertovat esimerkiksi kalojen kutevan jokien 
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pohjasta tulevassa raikkaassa vedessä. Siksi jokiin johdettavaksi suunniteltu 

huonompilaatuinen korvausvesi ei juurikaan auttaisi. Alueen vesistöt ovat jo kärsineet 

esimerkiksi turvetuotannon ja metsäojitusten takia. Jos hanke toteutuisi, esimerkiksi 

Kiiminkijokeen tehdyt hoitotoimenpiteet, matkailusuunnitelmat ja kalaistutukset 

menisivät vastustajien mukaan hukkaan. Osalle hankkeen vastustajista haitalliset 

vaikutukset alueen luonnossa olisivat myös suuri henkilökohtainen menetys:  

 

Vastustaja Kati: Mitä me tehään jos meillä ei oo siellä luontoo, siis sitä enää 
elinkelposta elinvoimasta ja eihän meillä oo vettäkään sitte enää siellä ja sitte 
virkistysarvot kaikki menee. Et niinku ykskin sano että sitten saa soita pitkin mennä 
tennareissa ja ei semmone kauheesti kiinnosta, kuka sitä hävitystä haluaa jäähä 
sinne kattomaan.  
 
VV-liike Liisa: Ja se menis ne rakentas ne putket siitä sen harjanteen päältä ja se 
rikkos sen järven, se niin suuri suru se ois niin kauhistus että, en mää oo aatellu 
sitä, mää oon vaan aatellu sitä että se ei saa totteutua. Että se ei voi olla totta että 
nämä ihmiset on niin tyhmiä nykyihmiset. Se ois aivan katastrofi. 

 

Hankkeen vastustajat käyttävät argumentoinnissaan hyväksi myös sitä, että osa 

suunnitellun vedenoton vaikutusalueesta kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan. Olvassuon 

Natura-kokonaisuutta pidetään yleisesti Suomen arvokkaimpana suokokonaisuutena. 

Siellä esimerkiksi pesii harvinaisia lintuja. (Rehell 2012.) Natura 2000 -ohjelmassa 

suojellun alueen pinta-ala ei saa pienentyä eikä suojelualuetta saa pirstoa. Mikäli Natura-

alueeseen on pakko kajota, on vastaava kokonaisuus osoitettava tilalle jostakin muualta. 

(Suomen ympäristökeskus 2012b.) Joidenkin arvioiden mukaan pohjavesihankkeen 

haitalliset vaikutukset näkyisivät myös Kiiminkijoessa. Kiiminkijoki on Natura 

2000 -ohjelmaan kuuluva arvokas rakentamaton vesistö. Vastustajat kokevat, että 

hankkeen puolustajat näkevät Naturan vain hanketta hidastavana pikku muodollisuutena. 

Kuten seuraavista lainauksista käy ilmi, vastustajat kritisoivat sitä, ettei ole olemassa 

lakeja, jotka estäisivät tämänkaltaisen hankkeen, tai että lait ovat liian tehottomia.  
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VV-liike Liisa: En minä tiiä kyllä, musta se on niin kauhia asia, se ois osotus siitä 
että miten konkreettisesti laki antaa nuitten hirviöitten toimia. Tai tämmösen 
ymmärtämättömien toimijoitten antaa hillua. Kun muitakin keinoja on. 
 
Vastustaja Kati: Tuntuu vaan hurjalta että joillakin Natura-alueilla ja tämmösillä 
ei oo oikeesti mitään merkitystä koskiensuojelulait ja kaikki muut. Mitä varten ne 
on olemassa jos sit joku iso tulee ja sanoo että me halutaankin nyt tehdä toisin että 
vähän kolhitaan näitä alueita, mutta eihän se haittaa kun on yhteinen etu kyseessä. 
--- Et sitten kun jos tän puitteissa ruvetaan niitä Naturan nurkkia jo jyrsimään niin 
senhän tietää mitkä ne seuraavat sitten tapahtumat on että eihän tää ainooksi jää. 
Et en nää kyllä mitään mieltä siinäkään että miks niitä nyt ruvettas sitte 
systemaattisesti purkamaan tai runnomaan.  

 

Hankkeen vastustajat epäilevät, onko kellään mitään intressiä pitää Oulujokea puhtaana, 

jos se ei enää toimi Oulun kaupungin raakavesilähteenä. He myös ihmettelevät sitä, 

miksi pohjavettä pitäisi käyttää ”jätteenkuljetukseen”. Talousvedestä vain pieni osa 

menee ruoanlaittoon, ja loput käytetään esimerkiksi autonpesuun ja wc-pönttöjen 

huuhteluun.  

 

VV-liike Leevi: Vesi on kaiken elämän perusta ja äärettömän tärkeä että sitä pitäs 
kunnioittaa. Et se on aivan pöyristyttävää että tommosta noin hienoa tuotetta että 
sillä sitte vessanpönttöjä huuhdeltais niin se tuntuu todella pahalta ---  
Todellakaan vettä ei oo sitte totuttu haaskaamaan että minusta vesi on 
suunnattoman arvokas luonnonvara. 

 

Hankkeen vastustajien ja puolustajien näkemykset hankkeesta mahdollisesti aiheutuvista 

luontohaitoista eroavat toisistaan suuresti. Samoin eroavat käsitykset siitä, kuinka 

suurella alueella luontohaitat olisivat näkyvissä ja miten paljon ne vaikuttaisivat 

asutukseen, elinkeinoihin ja maanomistukseen. Hankkeen puolustajat myöntävät, että 

hankkeesta aiheutuu joitakin haittavaikutuksia lähiluontoon ja Natura-alueisiin, mutta he 

vetoavat viranomaisen antamaan lupapäätökseen. Heidän mielestään vastustajat 

liioittelevat hankkeen luontohaittoja, kuten vaikutuksia jokien virtaamiin ja 

metsänhoitoon. Oulun Vesi on luvannut maksaa korvauksia vedenottamoalueista ja 

vapaa-ajan asunnoille sekä kalastukselle koituvista haitoista (Oulun Vesi 2012h).  
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Puolustaja J.L.: Kyllähän tässä nää ihan ne lähialueet, missä vedenottoa tapahtuu 
tiettyjä lähteikköjä joita siellä on niin niitä kuivuu ja vaikutukset siinä vedenoton 
lähialueella on havaittavia. Mutta niinkun lupapäätöksessä se on todettu niin se on 
tällä meidän lupahakemuksen myönteisellä päätöksellä oikeutettu, et niitä tiettyjä 
luontovaikutuksia siihen sitten sallitaan.  

 

Puolustaja Heikki näkee ihmisten tarpeiden olevan luonnonsuojelumäärityksiä 

tärkeämpiä: 

 

Puolustaja Heikki: Onhan se ongelma, että siellä on Natura-alueita, mutta sille ei 
voi mitään että siellä on niitä, niitä täytyy nyt sitte, se ei voi olla este kuitenkaan 
etteikö ihmisille sais toimittaa juomavettä että meidän pitää panna puntariin 
suojelemmeko me joitakin tämmösiä poliittisesti määriteltyjä maastokohteita vain 
suojelemmeko me ihmistä. Että minun mielestä se Natura-alue on toisarvonen kun 
ihmisensuojelu tässä asiassa ja ei se oo kokonaan Natura-aluetta siellä on vaan 
tiettyjä kohteita.  

 

Pohjavesihankkeen yhteydessä on puhetta myös kestävästä kehityksestä. Sen voi nähdä 

olevan pohjavesikiistan osapuolten toiminnan taustalla vaikuttava metakulttuurinen 

kehys. Kestävää kehitystä käsiteltiin ensimmäisen kerran YK:n Brundtlandin 

komissiossa vuonna 1987. Käsite syntyi halusta saada ekologinen kestävyys ja 

taloudellinen kehitys saman käsitteen alle. Kestävä kehitys jaetaan ekologiseen, 

taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. "Kestävä kehitys on kehitystä, 

joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta 

tyydyttää omat tarpeensa." (Suomen ympäristökeskus 2012a.) Kestävän kehityksen 

perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden 

säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä 

aikavälillä luonnon kestokykyyn. Ennen erilaisten hankkeiden toteuttamista arvioidaan 

hankkeen riskit, haitat ja kustannukset. (Suomen ympäristökeskus 2012a.) Kestävä 

kehitys on sosiaalisesti rakentunut käsitys, jonka takana on tietyt poliittiset oletukset. 

Poliittisen ekologian tutkijan Erik Swyngedouwin mukaan kestävyyden käsite on 

yleinen esimerkiksi hallinnon teksteissä juuri sen epäselvän luonteen vuoksi. Käsitettä 
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käytettäessä pitäisi määritellä tarkkaan mitä säilytetään, missä, kenelle ja miksi. 

(Swyngedouw ym. 2002: 134.)  

 

Hankkeen vastustajien mielestä hankkeen ei voi sanoa olevan kestävää kehitystä. 

Vedenottomäärät ovat heidän mielestään aivan liian suuria ja menevät reilusti 

pohjaveden luontaisen muotoutumisen yli. He näkevät, että hyvälaatuista pohjavettä ei 

ylipäätään tule riittämään suunniteltuun ottoon.26 Liian suuren vedenoton vaikutuksesta 

muodostumisalueelle voisi esimerkiksi virrata huonolaatuisia suovesiä (Oulun Vesi 

2010). Vaikutukset eivät välttämättä näy luonnossa ja pohjaveden laadussa heti vaan 

pidemmän ajan kuluttua (Kløve ym. 2011b: 792). 

 

Vastustaja Ville: Ei höpö höpö. Ei todellakaan. Mää en ymmärrä, tuo kestävä 
kehitys nyt tietenkin kun sitä niin mielellään käytetään kaikessa markkinointiin 
mutta onhan se nyt aivan päivänselevä asia että jos se paikallinen luonto ei siellä 
kestä sitä niin ei voi kyllä kestävästä kehityksestä sillon puhua. --- Onko 
arvokkaampaa ihmisille se että me nyt nautiskellaan tässä tämä sukupolvi 
nautiskellee hyvänmakusesta veestä joka välttämättä ei ees oo sitä näitten 
putkihommien takia. 

 

Haastateltavat tarkoittavat kestävästä kehityksestä puhuessaan lähinnä ekologista ja 

taloudellista kestävyyttä. He viittaavat myös sosiaaliseen kestävyyteen, johon kuuluu 

suunnitteluprosesseihin osallistuminen ja niiden oikeudenmukaisuus sekä prosesseista 

eri ryhmille koituvat hyödyt ja haitat. (Suomen ympäristökeskus 2012a). “Pohjaveden 

otosta kyseenalaisen hyödyn saavat ja sen tuottamista haitoista kärsivät aivan eri 

ihmiset, mikä tekee hankkeesta sosiaalisesti kestämättömän.” (Salmela ym. 26.10.2009.)  

 

Oulun Vesi esittää ottavansa Viinivaarasta vettä hallitusti ja kestävällä tavalla (Oulun 

Vesi 2012h). Puhdistuskemikaalien käyttöä voidaan myös vähentää pohjaveteen 

siirryttäessä. Oulun Vesi katsoo hanketta tutkitun tarpeeksi erilaisten selvitysten ja 

                                                             
26 Viinivaarasta otetaan tällä hetkellä alueen talouksille 16 000 m3 vettä vuodessa. Vastustajien mielestä sekin on jo vaikuttanut 
veden virtaamiin. (Vastustaja Martti.) 
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arviointien kautta ja että hankkeen voidaan katsoa olevan kestävän kehityksen mukainen. 

Oulun Veden mukaan vettä otettaisiin 50–60 % siitä vesimäärästä mikä Viinivaaran 

alueella luontaisesti muodostuu. Hankkeen osapuolilla on eriäviä näkemyksiä siitä, mitä 

pohjaveden uusiutuminen merkitsee. Voiko ajatella, että vettä pitää säästää tuleville 

sukupolville, jos se uusiutuu koko ajan? Tutkija Kløven mukaan pohjaveden liikakäyttö 

heikentää ekosysteemejä ja pohjaveden laatua. Pohjavesilähteen kestävä vuotuinen 

tuotto on myös hankala määritellä. (Kløve ym. 2011b: 786.) 

 

Puolustaja Heikki: Kyllä voi oikein tämä on viimesen päälle kestävää kehitystä kun 
tuota pohjavettä tämmöstä luonnonvaraa käytetään suunnitelmallisesti niin että ei 
tuhota ympäristöä. Vaan että se perustuu siihen vedensaantoon joka siellä on 
luontaista, niin sillon se on kestävää kehitystä ja se on kestävää kehitystä että 
pyritään irti kemikaaleista juomavedessä.  

 
Vastustajat esittävät pohjavesihankkeelle myös monia vaihtoehtoja, joiden he näkevät 

olevan suotuisempia luonnolle ja mahdollisesti edullisempia toteuttaa. Vastustajat 

ehdottavat hankkeen vaihtoehdoiksi tekopohjaveden tekemistä tai veden ottamista 

esimerkiksi Oulujärvestä tai Kiiminkijoesta. Vesihuollon kriisivalmiuden parantamiseksi 

voisi lisätä kuntien välistä yhteistyötä. Kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2013 Ouluun 

liittyvät kunnat käyttävät pohjavettä. Pohjavettä voi myös hakea vesiposteista, joihin 

vesi tulee jo käytössä olevista pohjavesivaroista. Tällä hetkellä Oulun alueella on viisi 

vesipostia, ja niitä voisi rakentaa lisää. Vastustajat esittävät myös ideoita miten Oulun 

kaupunki ja Oulun Vesi voisivat panostaa pintaveden puhdistusteknologiaan, joka nytkin 

on korkealla tasolla, ja viedä sitä maailmalle. 

 

Vastustaja Kati: Että aika hämmästyttävää on minusta se että Oulun Vesi tai 
Oulun kaupunki ei oo lähteny siihen et tuotettas tai panostettas tähän juomaveteen 
jollakin uusilla menetelmillä, tuettas sitä rahallisesti ja kehitettäs niitä. Ja sit mikä 
imagohyöty siitä ois kaupungille kun ne pystys kääntää nyt ihan toisin päin tämän 
et me, meillä ois ollu mahis tuhota tämmönen läntti, mutta kun täällä ollaan niin 
edistyksellisiä kestävän kehityksen kannattajia niin jätettiinpä tekemättä, sen 
sijaan me teemme näin. Et tämmönen hyöty on kokonaan jääny käyttämättä, et 
mielikuvilla vois pelata niinku myönteisillä näinkin. 
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Eräs haastateltava ehdottaa, että vedenoton voisi toteuttaa myös seurannan pohjalta, eli 

vedenottomäärää voisi vähitellen lisätä jos todettaisiin että vedenotolla ei ole merkittäviä 

vaikutuksia luonnon tasapainoon. Vastustajien mukaan pohjavesihankkeen piti alun 

perinkin olla vain varajärjestelmä. He ehdottavat myös, että Viinivaaran vettä voitaisiin 

ottaa kohtuullinen määrä juomavedeksi, mistä ei koituisi luonnolle niin suurta haittaa. 

Tällöin pitäisi ehkä rakentaa kaksoisputkijärjestelmä, joka tiedetään kyllä kalliiksi.  

 
VV-liike Leevi: En mää siis usko että kukaan meistä vastustajista vastustais sitä 
että jos sieltä otettais vettä juomavedeksi. Se on ihan eri asia jos sieltä otettais 
kohtuullinen määrä, joka ei vaikuttais millään tavalla luonnon tasapainoon. Ainoo 
hankaluus ois sitte että tietenki sillonki pitäs se putki rakentaa, mutta semmosen 
nyt toki vois hyväksyä. 

 
Vastustaja Kati ei tosin usko, että Oulun Vesi tyytyisi pienempään vesimäärään: 

 

Vastustaja Kati: No en usko että se onnistuu koska sitten jos ne sitä ottaa vähän 
niin sen tietää mitä se on hetken päästä ne on vaatimassa lisää. Ei se siihen lopu 
että jos niille antaa 10 litran ämpärin niin kyllä ne haluu sen toisenkin 10 litran 
ämpärin aika äkkiä. Ja sit sekin että et jos ne ottaa sitä enemmän, vaatii enemmän 
ja saavat luvan siihen, niin kuka sitten stoppaa sen kun nähdään että siellä ruppee 
luonto kärsimään ylenpalttisesti. Et mikä taho se on joka seuraa, valvoo ja lyö 
sitten rajat nyt loppu tai nyt riittää. 

  
Hankkeen puolustajien mukaan muitakin vaihtoehtoja on tutkittu. Naapurikuntien 

vesimäärät ja Oulusta 100 kilometrin säteellä sijaitsevat pohjavesialueet on kartoitettu, 

mutta Viinivaara on todettu parhaaksi ratkaisuksi. Naapurikunnista ei voitaisi saada 

tarvittavaa määrää vettä, eikä Oulun lähellä ole muita yhtä laajoja pohjavesiesiintymiä 

kuin Viinivaara. Puolustajien mukaan tekopohjaveden valmistuksessa olisi omat 

hankaluutensa, ja jos vettä otettaisiin Oulujärvestä, olisi raakavesilähde edelleen sama 

kuin nykyään, mikä ei parantaisi turvallisuusluokitusta. Oulun Veden mukaan putken 

rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, jos Viinivaarasta ei oteta suunniteltua 

vesimäärää.  
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5.3.2 Keskus-periferia-kehys 

Pohjavesihankkeen vastustajien keskus-periferia-kehykseen kuuluu se, miten he näkevät 

hankkeen liittyvän kaupungin ja maaseudun väliseen suhteeseen ja luonnonvarojen 

käyttöön. Kehys liittyy ympäristöpoliittisen oikeudenmukaisuuden kysymykseen. 

Tyhjenevän maaseudun ja sen asukkaiden voi nähdä olevan marginaalisessa asemassa 

suhteessa kaupunkiin ja sen mahdollisuuksiin käyttää valtaa esimerkiksi luonnonvarojen 

käytön suhteen. (ks. Robbins 2004: 77.) Maaseudun rooli on monesti olla raaka-aineiden 

tuottaja ja luontoreservi kaupunkialueiden tarpeisiin, mikä myös vaikuttaa niiden 

taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen (Rannikko 1999: 395). Ympäristöpolitiikan 

tutkija Pertti Rannikon mukaan luonnonvarojen käytön hyödyt voivat olla yleisiä ja 

laajoja ihmisryhmiä koskevia, mutta haitat koituvat usein paikallisille yhteisöille. Näin 

luonnonhallinta liittyy myös ihmisyhteisöjen hallintaan. Päätöksentekotilanteissa 

pitäisikin korostaa heikommassa asemassa olevien tai vähemmistöjen ja myös tulevien 

sukupolvien oikeuksia. (Rannikko 2009: 248–249; Lehtinen & Rannikko 2003: 

235). ”Se, mikä yleisellä tasolla on johdonmukaista ja järkevää, on paikalliselta tasolta 

nähtynä usein sattumanvaraista ja vahingollista.” (Rannikko 2009: 249.)  

 

Osa pohjavesihankkeen vastustajista näkee hankkeessa eräänlaista ”emämaa-siirtomaa-

asetelmaa”. He ovat huolissaan siitä, että maaseutu nähdään vain resurssina, josta 

tarpeen tullen otetaan mitä halutaan, ja että elämisen mahdollisuudet siellä heikkenevät, 

kuten seuraavasta lainauksesta ilmenee. Vastustajat kyseenalaistavat, mikä oikeus 

Oululla suurena kaupunkina on viedä vesi maaseudun vähälukuiselta väestöltä. Jotkut 

hankkeen vastustajat näkevät hankkeen ahneutena ja ”käsittämättömänä öykkäröintinä” 

Oulun taholta.  

 

VV-liike Liisa: Mutta totta kai minäkin soisin sitä lähdevettä ihmisten saavan 
mutta tuollahan autoilla ajetaan niin turhaan muutenkin niin tulukoot hakkeen 
niistä lähteistä vettä. Että niinko sanotaan että kaupungissa on, että sieltä saa 
kaikki. Kohta maalta ei mittään, siellä saa kohta asuakaan. Sieltä saa hakia 
metästä puut ja kaikki luonnonvarat saa hakia. Mutta jospa siellä maallakin on 
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jotakin arvokasta minkä takia sinne kannattaa tulla. Että puhas ilma ja puhas vesi, 
niin sitä voi käydä sieltä hakemassa. 

 

Toisaalta eräs haastateltava ei näe hankkeessa kaupungin ja maaseudun 

vastakkainasettelua, koska monilla oululaisilla on Viinivaarassa kotipaikkoja ja 

kesämökkejä, tai he käyvät siellä retkeilemässä ja virkistäytymässä. Pohjois-Pohjanmaan 

luonnonsuojelupiiri kirjoittaa Kalevassa, että ”(v)astakkain eivät ole paikallisia 

luontoarvoja ja omaa kaivosvettä puolustava yksityinen ja kaupungin etu, vaan yleinen 

etu ja subjektiivinen intressi nauttia pohjavedestä hinnalla millä hyvänsä.” (Kaleva 

11.8.2009.)  

 

Pohjavesihankkeen vastustajien mukaan suurin osa hankkeen vaikutusalueella asuvista 

ihmisistä vastustaa hanketta. Puolustajat taas ovat lähtöisin kaupunkiseudulta, mutta 

myös osa kaupunkilaisista vastustaa hanketta. Paikalliset kokevat, etteivät he ole saaneet 

vaikuttaa oman elinpiirinsä asioihin, mikä liittyy myös hankeprosessin kritiikkiin (ks. 

luku 5.4.1). Päätökset hankkeesta tehdään muualla, esimerkiksi kaupunginvaltuustossa, 

ja ”valtuuston jäseniä ei ehkä maakunnan periferian kuihtuminen liikuta.” (Piirainen 

9.10.2010.) Hankkeen vastustajat pohtivat myös sitä, kohteleeko esimerkiksi Natura-laki 

samanarvoisesti yksityistä ihmistä ja kaupunkia. “Suojeluohjelmien periaate on, että 

suojeluarvoja ei saa heikentää. Tämä pätee ainakin yksityisen ihmisen kohdalla. 

Mielenkiintoista on nähdä, pelataanko samoilla säännöillä, kun kaupunki on 

hyödynsaajana.” (Paldanius 26.9.10.)  

 

Viinivaaran alueella on Timosen yhteismetsä.27 Sen edustajat näkevät, että hanketta on 

tarkoituksella siirretty Metsähallituksen mailta yhteismetsän maille, jolla ei ole 

samanlaisia mahdollisuuksia vastustaa hanketta kuin Metsähallituksella. Yhteismetsän 

mielestä maa-alueista luvatut korvaukset ovat mitättömiä. Heidän mukaansa hanke 

asettaisi maankäytölle tiukat rajoitukset ja pohjavedelle ehdottoman pilaamiskiellon. 

                                                             
27 Yhteismetsä on usean osakkaan omistama metsä, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus on metsätalous. Timosen yhteismetsän alue 
käsittää lähes koko Viinivaaran eteläisen osan sekä Hanganvaaran. Alueelle on suunniteltu useita vedenottamoita. (Vastustaja Lauri.)  
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Myös kiinteistökaupat ovat hankkeen vastustajien mukaan jumissa Viinivaaran alueen 

epävarman tulevaisuuden takia. Vastustaja Kati pelkää koko elinympäristönsä 

muuttuvan ratkaisevalla tavalla:  

 

Vastustaja Kati: Sitten on kaikki nää maaomistus ja niitten maanomistusoikeuksien 
kysymykset, maanarvot kaikki taloudelliset jutut, kaikki menettää arvoaan siellä, 
meidän kotilampi kuivaa, kalastus, marjastus, venneily, ja ihan tota pottumaasta 
lähtien. Ei onnistu ennää mikään.  

 

Pohjavesihankkeen vastustajat näkevät olevansa Oulun kaupungin ja Oulun Veden 

rinnalla pieniä toimijoita, joiden mielipide on helppo sivuuttaa. Tämä kuuluu 

identiteettikehykseen, jolla toimijat määrittelevät oman ryhmänsä ja sen aseman 

suhteessa muihin ryhmiin.   

 

VV-liike Lassi: Me ollaan tällä hetkellä semmosia räkyttäviä koiria siinä 
karavaanin kylessä, se Oulun Vesi on se karavaani joka kulukee ja me räkytettään 
siinä rinnalla. 

 
Olennaista hankkeen vastustajien ja mahdollisten haitankärsijöiden määrittelemisessä on 

jo sekin, minkä verran heitä on. Erään hankkeen puolustajan mielestä henkilöitä, jotka 

ovat oikeutettuja korvauksiin vedenpinnan laskemisen johdosta, on ”muutamia”. 

Vastustaja Martti puolestaan toteaa, että ”(t)ässähän on niinkun tämän vedenoton 

vaikutusalueella rannanomistajia 4 296 kappaletta elikkä se on melekonen määrä”. 

Muista toimijoista rakennetut kuvailukehykset taas vaikuttavat siihen, miten heidän 

toimintaansa ja argumentointiaan tulkitaan. Vastustajat tiedostavat, millainen mielikuva 

hanketta vastustavista maaseudun asukkaista voidaan luoda:  

 

Vastustaja Vesa: Tässä tulee myöskin se maaseutu kontra kaupunki, kaupunkilaiset 
ajattelee, se on hyvin helposti se mielikuva luotavissa että ”ai ne sen takia kun ne 
asuu siellä muutama ihminen asuu siellä”. Vaikka me sanottas että täällä asuu 
aika, itse asiassa ei oo vaan muutama siellä paljon taloja, ympärivuotisiakin, niin 
me siinä mielikuvataistelussa me hävitään se kymmenen nolla. Siis tämmönen että 
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no ”mitäs me tässä kun ne vaan ovat huolissaan tonttiensa arvosta ja kaikesta 
semmosesta, itsekkäitä ihmisiä”.  

 

Hankkeen puolustajien kuvailukehyksen mukaan hankkeen vastustajat ovat lähinnä 

ympäristöaktiiveja ja paikallisia maanomistajia. Jotkut haastateltavista näkivät 

ympäristöhuolen esittämisen olevan vain ympäristöaktiivien tapa tehdä politiikkaa, 

minkä tähden heidän esittämiään kysymyksiä ei tarvitse ottaa niin vakavasti. Samoin 

mielikuvat olivat negatiivisia niistä, jotka suojelevat luontoa ja vastustavat hankkeita, 

koska heillä on alueella asutusta tai maanomistusta. Heidät esitetään niin kuin haitalliset 

vaikutukset elinympäristöihin ja lähiympäristöihin olisivat heille vain taloudellisia 

kysymyksiä, jotka voidaan ratkaista rahallisilla korvauksilla, kuten seuraavasta 

lainauksesta käy ilmi:  

 

Puolustaja Heikki: Paikalliset asukkaat joita on muutamia siellä, niin niillä on 
tietenkin ihan oikeuskin vastustaa ja vaatia korvauksia ja sehän kuuluu siihen 
heillä on semmonen kansalaisoikeus. Heillä on taloudellinen etu siinä että jos 
mökkiranta ei ookaan enää samanlainen ku ennen ja laituri ei välttämättä ole enää 
samalla korkeudella jatkuvasti ku ennen niin heillä on oikeus vastustaa. --- Ja 
sitten ketkä sitä muut vastustaa, luonnonsuojelijat ja ympäristöaktiivit vastustavat 
ja se on ihan, ihan heidän toimintaperiaatteisiinsa kuuluva asia että sitä nostetaan 
esille tuommonen kysymys että se on niinku, mutta minä nään sen semmosena 
poliittisena operaationa että sillä tehdään politiikkaa että vastustetaan.  

 

Pohjavesihankkeen vastustajat uskovat, että useimmilla oululaisista ei ole kovin paljon 

tietoa hankkeesta. Jos tietoa olisi enemmän, hanketta myös vastustettaisiin enemmän. 

Vesivaara-liike järjesti kyselyn oululaisten joukossa ja totesi, että hankkeen 

haittavaikutusten läpikäynnin jälkeen enää hyvin pieni osa vastaajista kannatti hanketta. 

Hankkeesta on vaikea saada käsitystä esimerkiksi muutaman lehtikirjoituksen 

perusteella, koska se on pitkä ja sekava prosessi, jota viedään eteenpäin useana osana. 

Vastustajat uskovat, että oululaisten mielestä asia on kaukainen, ja koska se ei vaikuta 

välittömästi omassa elinpiirissä eikä tunnu erityisen merkittävältä asialta, niin siihen ei 

tarvitse ottaa kantaa. 
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Vastustaja Kati: Varmaan vähän kahtalaista mieltä tai ehkä kolmeekinlaista että 
osa haluaa sen pohjaveden, osaan uppoaa nämä mielikuvapuheet ja pelottelut ja 
muut, osa ymmärtää luontoarvojen päälle, aika iso osa varmaan siellä niinkuin 
sanoin niin virkistysmielessä käy siellä, tai on mökki tai sukutila tai muuta, että 
ymmärtää sen luontoarvon ja sitten osaa ei välttämättä kiinnosta juuri ollenkaan. 
Luulen että tähän kolmen sarjaan aika hyvin kaikki oululaiset uppoo. Mutta mikä 
näistä on sitten se missä luokassa suurin osa on niin ehkä en tiiä onko siellä ei 
kiinnosta juuri nyt -osastolla.  
 
Vastustaja Tommi: Ja sitte semmoset luontoasiat ei ylipäätään ehkä oo semmosia 
mitkä keskimäärin ihmisiä saa hirveenä jotenkin aktivoitumaan ja sitte tuo on vielä 
semmonen että tossa ei oo niin isoista asioista kuitenkaan kyse. Että se on eri asia 
nyt jos hakattas joku Hailuoto täysin paljaaksi puista tai muuta, mutta tuo on 
kuitenkin tuommonen epämääränen, vähän tullee jotaki haittaa ja sitä ja tätä 
pikkusen mutta ei se niinku suurinta ossaa mää veikkaan että se ei kiinnosta tai 
häiritte suoraan sanottuna, näin se vaan on. 

 

Oulun Veden mukaan myös hankkeen vastustajia on kuunneltu, mutta Oulun Veden 

täytyy vesihuoltolaitoksena turvata ison kaupunkikeskuksen palvelut: 

 
Puolustaja J.L.: No kyllä siinä on otettu huomioon niitä näkemyksiä mitä he 
(hankkeen vastustajat) ovat tuoneet esille ja varsinki pyritty selvittämään tätä 
vedenhankintaa yhdyskunnan tarpeiden kannalta ja sen merkittävyyttä että 
kyllähän tässä nää perusintressit ovat sillä tavalla erilaiset että Oulu on tietysti iso, 
iso kaupunkikeskus käyttäjiä on paljon ja palveluita ja toimijoita joiden 
vedenhankintaa meidän pitää pystyä turvaamaan ja tää on se ratkasu johon sitte 
on pitkällisten selvittelyjen pohjalta päädytty.  

 
Oulun Vesi ei näe pohjavesihankkeen asettavan ihmisiä eriarvoiseen asemaan eikä näe 

miksi se pitäisi nostaa poliittiseen keskusteluun (syksyn 2012 kuntavaaleissa):  

 

Puolustaja J.L.: Vesihuolto ei oo poliittinen asia että tää on tasapuolista palvelua 
kaikille. Että tässä ei kyllä kenenkään ryhmän etua erityisesti ajeta vaan pyritään 
kaikille, niin asukkaille kuin palveluille ja teollisuudelle ihan tasapuolisesti 
turvaamaan vedenhankintaa. Että siinä mielessä tästä on sinänsä vaikea tehdä 
poliittista aihetta mutta tiettyjä viritelmiä näyttää olevan siihen suuntaan.  
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5.4 Konfliktinhallinnan kehykset 

5.4.1 Hankeprosessin kritiikki 

Konfliktinhallinnan kehykseen kuuluvat ne tavat, joilla kiistan osapuolet näkevät 

voivansa vaikuttaa hankkeen etenemiseen (vrt. Gray 2003: 25). Viinivaara-hankkeen 

vastustajien konfliktinhallinnan kehykseen kuuluu myös kritiikki hankeprosessia 

kohtaan. Vastustajat arvostelevat Oulun Veden toimintatapaa hankkeessa ja prosessin 

etenemistä eri tahojen kautta. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä järjestettiin 

lakisääteiset kuulemistilaisuudet, mutta sen jälkeen Oulun Vesi ei ole vastustajien 

mielestä kuullut riittävästi kuntalaisia eikä ole vienyt hanketta avoimesti eteenpäin.2829 

Myöskään luonnonsuojeluyhdistykseen ei ole otettu yhteyttä hanketta suunniteltaessa. 

Vastustajien mielestä Oulun Vedellä on vanhanaikainen tapa suunnitella ja hoitaa asioita 

ja se vie hanketta jääräpäisesti eteenpäin kaikesta vastustuksesta huolimatta. Vastustajat 

ylipäätään kyseenalaistavat koko hankkeen tarkoituksen. Heidän mukaansa Oulun 

Vedelle on alkuun päästyään tullut ”draivi päälle” ja hanketta ei enää haluta peruttaa 

siihen jo käytettyjen tutkimus- ja suunnittelukulujen takia.  

 

VV-liike Liisa: Kun mää yritin 90-luvulla saaha selville ja me yritettiin siellä 
kyläyhdistyksessä ja kaikki, mitään ei vastattu, ei tultu selittään meille mittään 
vaikka me pyydettiin tulemaan Lähdemäkeä30 ja näitä. Ei ne katsonu sitä että 
heijän tarttee tulla mittään kertomaan. Mutta kyllä niitten ois pitäny tulla 
kertomaan meille, on me jälkeenpäin saatu tietää.  

 

Oulun Vesi on liikelaitos, joka toimii markkinoilla yritysten tapaan. Veikko Ervasti 

kirjoittaa Kalevassa pohjavesihankkeeseen liittyen, että ”(o)n valitettavaa, että 

liikelaitokset ja yhtiöt alkavat elää omaa elämäänsä pyrkien aina vaan suurempaan 

taloudelliseen tuottoon ympäristöstä välittämättä.” (Ervasti 27.4.2011.) Toisaalta 
                                                             
28 YVA-selostukseen kuuluvassa sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa selkeänä puutteena pidettiin sitä, että haastatteluotos oli suppea 
eikä paikallisia asukkaita ollut kuultu (Oulun Vesi 2012j). 
 
29 Kløve kirjoittaa, että aikaisempi Viinivaaran valuma-alueen käyttö (esimerkiksi turvetuotanto), jolla on ollut vakavia vaikutuksia, 
on osaksi syy yleiseen epäluottamukseen päätöksentekoprosesseja kohtaan. (Kløve ym. 2011b: 791.)  
 
30 Oulun Veden toimitusjohtajana on toiminut Jouni Lähdemäki vuodesta 2008. 
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hankkeen vastustajat tiedostavat, ettei Oulun Vesi ole liikkeellä yksin, vaan toteuttaa 

hankkeen suunnittelussa kaupunginhallituksen päätöstä. Näin kommentoi eräs 

haastateltava: 

 

Vastustaja Tommi: Ja sitte toisaalta ei ymmärrä että miksi ylipäätään jonku täytyy 
hyökätä Oulun Vettä tai Oulun Veen toimitusjohtajaa tai muuta vastaan kun eihän 
se taho oo sitä päätöstä tehny tai voi itte päättää että me nyt tehhään tämmönen. 
Tietenki niillä voi olla joku mielipide, totta kai ne haluaa varmaan työllistää 
ittensä ja ties mitä muuta, mutta jotenki tuntuu että haukutaanko siinä vähän 
väärää puuta.  

 

Luultavasti Oulun Vettä hankkeen toteuttavana liikelaitoksena on kuitenkin helpompi 

kritisoida kuin hajanaista ja vaihtuvaa valtuutettujen joukkoa. Jotkut hankkeen 

vastustajat epäilevät hankkeeseen sisältyvän valtataistelua energiayhtiöiden ja Oulun 

Veden välillä, ja arvostelevat sitä, miten virkamiehet ja ministeriöt ovat hankkeeseen 

liittyvissä asioissa toimineet. He epäilevät, että esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus ei ole toiminut pohjavesihankkeessa puolueettoman viranomaisen tapaan. He 

myös ihmettelevät, miksi se voi antaa lausuntoja hankkeesta, vaikka jossain vaiheessa on 

evätty sen mukanaolo, koska se on ollut kehittämässä hanketta alun pitäen. VV-liikkeen 

Liisalla luottamus ympäristöviranomaisiin on hyvin vähäistä:  

 

VV-liike Liisa: Sieltä on löytynyt aina mitä kauheimpia kauheuksia, meijän 
kansalaisten mielestä, nehän on virkamiehille itestään seleviä, nehän on niinku 
niitä, normaalia toimintaa että tehhään näin ja ohitettaan tai alitettaan tai joku 
ministeriö kähämii tai jottain muuta vastaavaa niin tämmösiä sieltä on paljastunu 
sitte. Ja sitte nämä että meitä kansalaisia lyyään päähän vaan tämmösillä arvoilla 
näin, läps läps läps läps, eikä niitä sitte sen kummemmin, me ollaan niitä 
kyseenalaistettu niitä arvoja ja niitä tutkimustuloksia, ne halutaan pyöristää 
semmoseksi, niistä on otettu selevää. --- Ja se on viety eteenpäin tällain niinko 
kabinetti kabinetti ja ministeriöä myöten että ympäristöministeriö on tässä sopassa 
mukana.  
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Eräs haastateltava toisaalta näkee viranomaisen aseman tilanteessa hankalana: 

 

Vastustaja Petri: Onhan se ELY-keskus taikka sen edeltäjä sitten niin vähän ne on 
soutaneet ja huovanneet sitten että välillä on selkeästi vastustettu, välillä on sitten 
heilutettu vilkkuvaa vihreää valoa tuolle Oulun Vedelle. Mutta verrattuna moneen 
muuhun ympäristöasiaan niin kyllä se kohtuullisen hyvin tässä on kuitenkin 
toiminu. Se on aina tommosen viranomasen jonka pitäs ottaa kaikki intressipiirit 
sitten huomioon niin ei käy katteeksi sen toiminta tommosessa tilanteessa. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen silloinen luonnonsuojelupäällikkö Eero Kaakinen 

kirjoitti viranomaisten toimintaan kohdistuvista epäilyistä Kalevassa syksyllä 2010 

näin: ”Luonnonsuojelulainsäädäntö kohtelee kaikkia hankkeista vastaavia samalla 

tavalla, oli kyse sitten kaupungista tai yksityisestä. --- Hämmennystä on ulospäin 

saattanut herättää myös se, että sama viranomainen on sekä edistänyt hanketta että 

arvioinut kriittisestikin sen vaikutuksia. Tilanne voi herättää epäilyksiä viranomaisen 

puolueettomuudesta, oli aihetta tai ei.” (Kaakinen 3.10.2010.)  

 

Vastustajat pitävät vääränä sitä, että hanke etenee pienissä osissa, eli ensin haetaan lupa 

vedenottamoille, sitten siirtovesijohdolle, sitten tarvittaville rakennuksille, eikä 

lupaviranomainen missään vaiheessa ota kantaa koko hankkeen rakentamiseen. Osa 

hankkeen vastustajista on esittänyt, että pohjavesihanke pitäisi saattaa valtioneuvoston 

käsittelyyn, koska se uhkaa Natura-alueita. Heidän mielestään valtioneuvoston käsittely 

on vältetty keinotekoisilla perusteilla. Jos valtioneuvosto antaisi luvan hankkeen 

toteuttamiselle, olisi se ennakkotapaus Natura-alueeseen kajoamiselle. 

 

VV-liike Lauri: Ja siitä ei haluttu ennakkotapausta tehä niin se on sitte 
neuvotteluissa Oulun Vesi, ELY-keskus, ympäristöministeriö lähinnä ministeri 
antanu kantanaan että se on hanke saatava semmoseen muotoon että se ei tartte 
sitä Natura-käsittelyä. Tuota se on niinku keinotekosilla perusteilla meijän 
mielestä viety se… Hankkeen tosiasiallinen sisältö ei oo muuttunu mutta se näillä 
lausunnoilla on annettu ymmärtää että se ei oo merkittävä se (luonto)vaikutus.  

 



 67 

Hankkeen vastustajat näkevät, että Oulun Vesi haluaa pohjaveden vain imagosyistä, että 

Oulussa olisi “Suomen paras talousvesi”. Heillä on myös julkilausumattomia ja välillä 

julkituotujakin epäilyjä siitä, että Oulun Vesi haluaa hyödyntää Viinivaaran pohjaveden 

kaupallisessa tarkoituksessa. Vastustajat ihmettelevät, miksi Oulun Vesi haluaa 

käyttöönsä Viinivaaran pohjaveden, kun sen määrä ei kuitenkaan vaikuta riittävän 

suunniteltuun ottoon. He voivat jopa nähdä tässä uhkaavan esimerkin siitä, miten 

luonnonvarat tullaan tulevaisuudessa yksityistämään ja siirtämään huomaamatta 

tavallisilta kansalaisilta suurten kansainvälisten yritysten hallintaan. Tietynlaisia epäilyjä 

kohdistetaan myös itse Oulun Veden johtoon: 

 

Vastustaja Kati: Että ehkä me suomalaiset on vaan totuttu siihen että sitä vettä 
vaan aina on. Mut tulevaisuudessahan se ei näin oo et siitä tulee vielä joskus 
aikamoinen kiistakapula puhtaasta vedestä. Mutta Oulu haluaa tai Oulun Vesi sen 
nyt jo. On varautunut siihen että otetaanpa itelle tämä niin ei tarvi tulevaisuudessa 
tapella siitä luonnonvarasta. --- En tiedä onko tässä nyt sitten kyse jostakin 
tämmösestä jonkun maineesta ja kunniasta että kun tämmöstä on lähteny viemään 
eteenpäin että mikä se on sitten se mitä jotkut henkilöt pystyvät tästä 
henkilökohtaisesti saamaan ja voittamaan jos ne saa tän asian ajettua läpi. Et 
mistäs tietää mitä siellä on takana. 

 

Oulun Vesi näkee toimivansa pohjavesihankesuunnitelmissaan kaupunginvaltuuston 

päätöksen velvoittamalla tavalla. Pohjaveden kaupalliseen hyödyntämiseen liittyvistä 

epäilyistä Oulun Veden toimitusjohtaja toteaa Kalevassa, että ”vihjailut on syytä jättää 

omaan arvoonsa” (Lähdemäki 18.9.2010). Oulun Vesi myös näkee tehneensä sen mitä 

tällaiselta instituutiolta odotetaan ja mikä lain mukaan on tarpeen, eli esimerkiksi 

järjestäneensä kuntalaisten kuulemistilaisuuksia, tiedottaneensa hankkeesta avoimesti 

asiakastiedotteissaan ja vuosikertomuksissaan sekä osallistuneensa myös vastustajien 

järjestämiin tilaisuuksiin. Näin eräs haastateltava kuvailee hankkeen vastustajia:   

 

Puolustaja J.L.: Totta kai täntyyppisessä hankkeessa on tietty aktiiviryhmä, jolla 
on vähän erilainen kanta tän hankkeen toteutumiseen ja myös heillä on ollu 
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lukuisia tilaisuuksia joihin on sitten kutsuttu Oulun Veden edustus kertomaan 
hankkeesta.  

 

Oulun Vasemmistoliitto ja Vihreät järjestivät yhdessä Viinivaara-illan maaliskuussa 

2011. Siellä pidettiin alustuksia esimerkiksi Viinivaaran alueen kalataloudesta, 

retkeilystä, maanomistuksesta ja elinkeinon harjoittamisesta alueella sekä vesihuollosta 

ja pohjavesistä yleisesti. (Oulun vaalipiirin Vihreät 2012.) Osallistuin itse Haukiputaalla 

järjestettyyn Viinivaara-aiheiseen keskustelutilaisuuteen tammikuussa 2012. 

Tilaisuudessa oli kaksi Oulun Veden edustajaa ja loput läsnäolijoista, joihin kuului 

muun muassa Vesivaara-liikkeen jäseniä ja oululaisia valtuutettuja, olivat melkeinpä 

kaikki hanketta vastaan, joten asetelma ei ollut kovin tasapainoinen. Yleisissä 

alustuksissa aiheeseen meni kauan aikaa, eikä varsinaisista kiistakysymyksistä päästy 

keskustelemaan. Hankkeen puolustajat ja vastustajat lähinnä esittelivät omia 

hallintakehyksiään, eikä näiden välille päässyt syntymään vuoropuhelua:31  

 

VV-liike Tero: Siitä pikkusen se loppusissa niinkun hajos se juttu, tietenkin kun on 
niin monessa ollu niin tuntuu vähän niinku jankkaamiselta tää juttu että on 
melekein samat kalvot kaikilla ja... Että siinä ei niinku päästä edistymään siinä 
keskustelussa oikeestaan mihinkään.  
 

5.4.2 Tiedottaminen ja tutkimustulokset 

Pohjavesihankkeen vastustajat ovat yrittäneet vaikuttaa hankkeen etenemiseen 

esimerkiksi laatimalla valituksia hankkeelle myönteisistä lupapäätöksistä, vetoamalla 

kaupungin päättäjiin ja kirjoittamalla mielipidekirjoituksia lähialueen sanomalehtiin. 

Vastustajat käyvät myös hyvin tarkkaan läpi hankkeesta tehdyt selvitykset ja 

tutkimukset ja huomauttavat löytämistään epäkohdista. Päättäjille pitäisi heidän 

mukaansa jakaa tietoa hankkeesta ja saada heidät pohtimaan, onko järkevää kuluttaa 

kaupungin varoja tällaiseen ”suureen riskisijoitukseen”. Oulun kaupunginvaltuusto on 

aiemmin päättänyt hankkeen eteenpäin viemisestä, mutta lopullinen investointipäätös on 

                                                             
31 Saarikoski puhuu tällaisessa yhteydessä kommunikaation epäonnistumisesta (communication breakdown) (Saarikoski 2006: 625). 
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uuden valtuuston käsissä. Hankkeen riittävä kannatus valtuustossa ei ole varma asia. 

Vihreät ja Vasemmistoliitto ovat ilmaisseet kantansa Vesivaara-liikkeen puolesta. 

Muissa puolueissa on monenlaista mielipidettä pohjavesihankkeesta. Vesivaara-liike ei 

halua leimautua mihinkään puolueeseen. Eräs liikkeen jäsenistä oli ehdokkaana 

Keskustapuolueen listoilla Oulun kunnallisvaaleissa lokakuussa 2012 ja tuli valituksi 

kaupunginvaltuustoon.  

 

Suurin osa esimerkiksi sanomalehti Kalevan pohjavesihanketta koskevista 

mielipidekirjoituksista on ollut hanketta vastaan. Näitä kirjoituksia ovat lähettäneet sekä 

Vesivaara-liikkeen jäsenet että hanketta vastustavat oululaiset. AVI:n myönnettyä luvan 

pohjavedenottoon elokuussa 2010 lehdissä oli runsaasti kirjoituksia hankkeesta. 

Vastustajat käyvät tarkkaan läpi, mitä Oulun Vesi ja muut hankkeen puolustajat 

missäkin haastattelussa ja mielipidekirjoituksessa sanovat. Vesivaara-liikkeellä on 

erilaiset resurssit tuoda esiin kantaansa pohjavesihankkeesta kuin Oulun Vedellä. 

Saariston mukaan vahvoilla instituutionaalisilla toimijoilla on yleensä paremmat 

mahdollisuudet tiedotuspolitiikassa toimimiseen ja uskottavan viestin luomiseen. 

Vastapuolikin kuitenkin yrittää tuoda mediassa esille omaa tapaansa määritellä ja 

kehystää ongelma. (Saaristo 2000: 123.) Oulun Veden verkkosivuilta löytyy laaja 

sivusto Viinivaara-hankkeesta, ja liikelaitos on julkaissut asiakastiedotteita ja 

vuosikertomuksia, joissa on kerrottu Viinivaara-hankkeesta. Vesivaara-liikkeellä on 

nettisivut, mutta ei juuri osaamista eikä aikaa päivittää niitä.  

 

Vastustaja Tommi: Sekinhän että jos Oulun Vesi voi tehä jonkun esitteen nehän 
joku mainostoimisto tekkee ne ja ne painattaa painossa ne, siellä on hienot kuvat 
ja ne on tehty hyvännäköseksi ja muuta. Mutta sitte jos joku Vesivaara-liike 
kötöstää itte joitaki nettisivuja ja vähän jollakin paintilla vettää jotaki tekstiä 
kuvan päälle niin siitähän tullee tietenkin aivan erinnäkönen.  
 
Vastustaja Ville: Se on suuri vääryys jos ne ei pääse niitä faktojaan tuomaan mitä 
ne on keränny omasta näkökulmasta niin samalla tavalla julukiseen keskusteluun 
kun mitä Oulun Vesi pystyy tuomaan. 
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Eräs haastateltava epäilee sitä, miten tehokkaita mielipidekirjoitukset oikeastaan ovat. 

Hänen mielestään ongelman kehystäminen pelkillä faktoilla ja selvityksillä ei riitä, vaan 

tärkeämpää olisi vaikuttaa suoraan ihmisiin ja heidän mielipiteisiinsä ja toimintaansa. 

Vastustajien pitäisi yhdistää vähäiset voimavaransa ja saada mukaan myös nuoria 

henkilöitä ja kaupunkilaisia. Kansanliike pitäisi saada kasvamaan, jotta se ei koostuisi 

vain paikallisista, joilla voi väittää olevan “oma lehmä ojassa”. Hanketta on vastustettu 

myös pehmeämmin keinoin esimerkiksi valokuvataiteen 32  sekä Pohjolan haltijoista 

kertovan projektin33 avulla.   

 

Vastustaja Kati: No (pitäisi) tehä se mikä lakisääteisesti on mahollista. Että ehkä 
enemmän kannattas liittoutua yhteen ja yhessä niitä voimavaroja suunnata että 
kyllä mää nään tämmösen, niinku mäki oon tavallaan yksittäinen toimija, ei mulla 
oo resursseja pistää siihen palkata täyspäiväisesti jota kuta pähkäilemään saatikka 
että itte voisin sen tehä. --- Mut kyllähän se vähän semmosta räpeltämistä on 
meillä pienillä.  

 
Hankkeen selvittely on vaatinut vastustajilta kovasti työtä ja aikaa. Kuten alla olevista 

lainauksista ilmenee, joidenkin mielestä hankkeen vastustajat pysyvät hyvin asialinjalla, 

kun taas toisten mielestä heidän tulisi pyrkiä hillitympään ilmaisuun.  

 

VV-liike Leevi: Joo minusta se on toiminu koska se on just siis tämmönen liike 
jossa sanosin että siinä on niinku erittäin hyviä jostakin syystä kerääntyny 
henkilöitä, joilla on poikkeuksellisen hyvä asiantuntemus ja tämmösiä kuitenkin 
maltillisia. Ne on lausunnot ja kyselyt mitä he laittaa niin ne on täyttä asiaa että ne 
ei oo vaan semmosta jotain että miltä tuntuu vaan ne on hyvin perusteltua faktaa, 
mikä on haettu kaikista tiedoista ja näistä YVA-selvityksistä ja muuta mitä nyt on 
sitte metrikaupalla olemassa. Se on hirvee työ kahlata semmosta materiaalia läpi. 
 
Vastustaja Ville: Kyllähän se varmaan jonkun imagokonsultin tai vastaavan se 
porukka tietysti tarvis että kun käy niitä esityksiä kuunteleen niin semmonen joka 
on asioihin perehtyny, niin siinä kuitenkin näkkyy siinä se asian tunnepitosuus 
enemmän kun mitä tuommosen virkamiesmäisen. En mää sitä, toisaalta se saakin 
näkyä koska tunnepitonen asiahan se pitkälti onkin. Mutta sillain että jos päättäjät 

                                                             
32 Terttu Kuusela piti valokuvanäyttelyn Viinivaaran lähteistä kulttuuritalo Valveella elo-syyskuussa 2012. 
33 Projektissa ovat mukana Kaarina Kailo ja Eija Keränen (ks. Kailo 2012). 



 71 

rupiaa sitä pähkäileen niitten esitysten perusteella niin sitten siinä pitäs olla 
semmonen vähän virkamiesmäisempi ote siinä asian esille tuonnissa.  

 
Vastustajien mielestä hankkeen puolustajat harjoittavat mielikuvamarkkinointia. 

Toisaalta he hehkuttavat ”aitoa ja luomua pohjavettä” ja toisaalta pelottelevat 

kemikaaleilla ja turvallisuusuhkilla. Myös Talvivaaran kaivos pulpahtaa esiin 

mielikuvataistossa uhkana siitä, että Talvivaaran päästöt ulottuisivat myös Oulujokeen, 

josta oululaiset saavat nykyisin juomavetensä (ks. Oulun Vesi 2012g). Toisaalta 

Talvivaaran tapahtumat ovat hankkeen vastustajien mielestä vähentäneet 

ympäristöviranomaisten uskottavuutta. Hankkeen sosiaalisten vaikutusten arvioinnin 

yhteydessä uutisoitiin, että "(k)amppailua käydään erilaisten epämääräisten imagoa, 

luonnonsuojelua ja turvallisuutta koskevien mielikuvien välillä." (Laine 7.1.2004.) 

Vastustajia myös ärsyttää se, että Oulun Vesi esittelee pohjavesihankkeen niin kuin sen 

toteutuminen olisi jo varmaa. Hankkeesta käytiin enemmän keskustelua lehdissä 1990-

luvun alussa, kun Oulujoen vedenlaatu oli heikompi. Mielikuvat Oulujoen veden 

huonosta laadusta elävät noiden aikojen johdosta vielä tänäkin päivänä. Tuolloin myös 

kirjoiteltiin kärjistetysti pintaveden puhdistuksessa käytettyjen kemikaalien 

epäterveellisyydestä. (Reinikainen & Talvenheimo 2002: 6–7). Näistä ajoista on 

toisaalta jo kulunut kauan, mutta myös eräs hankkeen vastustaja pohtii, että kokemus 

Oulun huonolaatuisesta vedestä voi johtua vanhoista syvään juurtuneista mielikuvista.  

 
Eräs konfliktinhallinnan keino on myös tutkimustiedon käyttäminen. 

Ympäristökamppailuissa vedotaan usein tieteellisiin tutkimuksiin ja faktatietoon. 

Maallikkotieto nähdään usein ympäristökysymyksissä tieteellisen tiedon vastapoolina ja 

haastajana. Paikalliset ihmiset usein asettavat omien kokemustensa ja havaintojensa 

perusteella kyseenalaisiksi ympäristöä ja terveyttä vaarantavat, tieteeseen ja 

teknologiaan perustuvat hankkeet. Peuhkurin mukaan maallikkotiedon asema liittyy 

laajempaan periaatteelliseen kysymykseen esimerkiksi luonnonvarojen paikallisista 

omistus- ja käyttöoikeuksista. (Peuhkuri 2004: 13–14.) ”Ympäristöhallinnassa 

vakiintuneet tavat ja tottumukset käsitellä lähinnä luokiteltua tietoa jättävät helposti 
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varjoonsa paikallisen kokemuksellisen tiedon ja kulttuuriset näkökohdat.” (Leino 2011: 

236.)  

 

Kyllösen ym. (2006) mukaan paikalliset asukkaat voivat tarjota arvokasta ja monesti 

kaikista tarkinta tietoa luonnonvarasta, ja tämän tiedon pohjalta luonnonvaran kestävä 

käyttö voidaan määritellä. Tämä on totta etenkin vesiekosysteemien suhteen, koska 

järvet ja kalastus ovat läheinen ja tärkeä osa maaseudun asukkaiden elinympäristöä. 

Luonnonvaran hallinnan sosiaalinen kestävyys riippuu kaikkien relevanttien 

tiedonmuotojen käytöstä. Tiedon relevanttius riippuu enemmänkin siitä, onko se 

sosiaalisesti hyväksyttyä, oikeutettua ja ymmärrettävää kaikille osapuolille, kuin sen 

“oikeellisuudesta” tai objektiivisuudesta. (Kyllönen ym. 2006: 698, 701.) 

 

Kehykset vaikuttavat kiistatilanteissa siten, että vastapuolen asiantuntijuus kielletään ja 

omaa tietämystä korostetaan. Osapuolet tulkitsevat tilanteita ja tietoa omien kehystensä 

kautta ja käyttävät tutkimustuloksia valikoidusti. (ks. Kyllönen ym. 2006.) Usein etenkin 

erilaisia lukuja käytetään oman sanoman faktuaalistamiseen, vaikka luvutkin ovat hyvin 

tulkinnanvaraisia (Saaristo 2000: 104). Leinon mukaan ympäristöhallinnassa ilmiöt 

yritetään usein luokitella tietynlaisiin raameihin, mutta luonto kaikessa 

moninaisuudessaan on kohde, jonka ymmärtäminen, ennustaminen ja kontrolloiminen 

on käytännössä hyvin vaikeaa (Leino 2011: 232).  

 

Pohjavesihankkeen vastustajien mielestä hankkeessa tehdyt tutkimukset ovat monella 

tapaa puutteellisia. Erilaisia selvityksiä on tehty runsaasti, mutta vastustajat kuitenkin 

kaipasivat vielä perusteellisempaa tietoa. Alueella ei ole heidän mukaansa esimerkiksi 

suoritettu kunnollista koepumppausta. Hankkeen vaikutuksista Ylikiimingin 

harjujaksoon ei ole tehty erikseen tutkimusta, vaan pelkkä selostus. Viinivaara-hankkeen 

vastustajat ja paikalliset asukkaat vetoavat kokemusperäiseen tietoon, jota heillä on 

alueen luonnosta ja pohjaveden tärkeydestä luonnon ekosysteemeissä. He ovat nähneet 

myös alueella tehdyt tutkimukset, eivätkä ole niiden tieteellisyydestä aivan 
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vakuuttuneita. Vastustajien mukaan tietoja on salattu ja niiden saantia rajoitettu, vaikka 

niiden pitäisi olla julkisia. He myös epäilevät konsulttitoimisto Pöyryn tekemiä 

tutkimuksia, koska niiden tulokset näyttävät tilatuilta. 

  

Vastustaja Vesa: Se on se meidän viimeisen valitusvaiheenkin punanen lanka että 
sitä nimenomaan ei ole tutkittu niin kuin laki edellyttää. Ja niissä 
tutkimustuloksissa on valtavia ristiriitoja jopa sen toimeksiantajan omissa 
ulostuloissa ilmotuksissa ja sitte näissä tuloksissa jotka he ovat konsulteilla 
teettämän työn kautta saaneet niin niissä on ristiriitoja, et se on aivan hurjaa, kun 
on pengottu niitä asioita selville.  

 

Havaitsemistaan epäkohdista hankkeen vastustajat ovat esimerkiksi kirjoitelleet lehtiin 

ja valittaneet Vaasan hallinto-oikeuteen. He toivoisivat, että olisi olemassa jokin taho, 

joka voisi antaa tämäntyyppisestä hankkeesta puolueetonta tietoa ihmisille. Eräs 

haastateltava toivoo sanomalehtiin enemmän faktauutisia, mutta toteaa että ”tietenki se 

on hankala kun kaikki on eri mieltä niistä faktoista”. Vastustajat ovat tietoisesti 

vedonneet aina varmoihin lähteisiin ja pyrkineet välttämään asioiden kärjistämistä. 

Tosin seuraavassa lainauksessa Vesivaara-liikkeen jäsen myöntää, että he saattavat 

joskus hieman liioitella:  

 

VV-liike Lassi: Tämä on siitä hirvittävän huono tämä tilanne että meillä ei oo 
semmosta elintä eikä semmosia jotka antas tämmöstä faktatietoa, puolueetonta 
tietua ihimisille ja ylipäätään Oulun asukkaille. Jos Oulun Vesi antaa tietoa niin 
sehän nähhään kaikista lehtijuttuista ja kaikista muista että mitä se Oulun Vesi. Ne 
on niinkun aivan tuolla pilivissä ja taas sitte tietysti me ollaan täällä aika lailla 
raakasti vastaan ja me sitten joskus jopa ehkä hieman liioitellaan näitä asioita. Se 
ois jonkun tämmösen minusta se ois lähinnä ELY-keskuksen velevollisuus antaa 
sitä oikiaa tietua mutta ku ELY-keskus on Oulun Veen kanssa samassa hankkeessa 
mukana.  

 

Vastustajat eivät usko että Viinivaaran vesi ylipäätään riittää Oulun Veden suunnitelmiin. 

Heidän taulukoissaan alueen vesitase menisi suunnitellun vedenottomäärän 

vaikutuksesta pahasti miinuksen puolelle. Vastustajien mukaan Oulun Veden 
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lupahakemus ja asiantuntijalausunnot ovat ristiriitaisia keskenään esimerkiksi 

pohjavesialueelta saatavan vesimäärän suhteen. He muistuttavat että YVA on tehty 

vuonna 2002, minkä jälkeen hankesuunnitelma on muuttunut. Suurin epäilys kohdistuu 

siihen, että hakemuksessa on käytetty väärää sadantalukua ja vääriä 

imeytymiskertoimia34, joilla pohjaveden määrä saadaan näyttämään suuremmalta kuin se 

todellisuudessa on. Ympäristöviranomaiset arvioivat pohjavesihankkeen lupaehtoja sen 

perusteella, ovatko siitä aiheutuvat luontovaikutukset huomattavia tai merkittäviä. Mihin 

laitetaan raja merkittävän ja ei-merkittävän vaikutuksen välillä? ”Ei siit käsikirjaa 

varmaan oo”, toteaa eräs hankkeen vastustaja. Eräs hankkeen vastustaja on erityisen 

tarkkanäköinen eikä usko mihinkään annettuihin määritelmiin ja terminologioihin. 

Erääseen pohjavesialueen lähteeseen on laitettu ämpäri helpottamaan paikallisten 

asukkaiden vedenhakua. Tämän johdosta lähde on nimetty ”muutetuksi lähteeksi”, eli 

sitä ei enää pidetä luonnontilaisena, eikä sille enää tarvitse tehdä tutkimuksia.  

 

VV-liike Liisa: Tämä on semmonen valhe mikä on haluttu panna. Ja on 
Viinivaarassa joku muukin lähde että on väitetty että se on muutettu lähde. Koska 
se on virkamies siellä on semmoset terminologiat, ja ne on hyvin kapia-alaset 
terminologiat, niin voidaan lyyä tämmösellä terminologialla päähän että tuota 
nuin niin ja sitten se menee siellä eri oikeusasteissa kato läpi, kun ne määritelmät 
on niinkun muutettu lähdekin on semmonen yksi määritelmä. Mutta sitä ei 
perustella mitenkään että miten se on muutettu. Se on vaan niinku uskottava. Että 
se on aika lapsellista. Tuntuu ihan lapselliselta, kerta kaikkiaan.  

 
Oulun Vedellä konfliktinhallinnan kehykseen kuuluu lainmukainen eteneminen 

hankkeessa eri ympäristöviranomaisten lupapäätösten kautta. Oulun Vesi on osallistunut 

muutamiin hankkeen vastustajien järjestämiin tilaisuuksiin esitelläkseen oman 

näkökantansa hankkeesta. Oulun Vesi ja muut hankkeen puolustajat ovat myös 

kirjoittaneet joitakin mielipidekirjoituksia sanomalehtiin sekä vastineita hankkeen 

vastustajien mielipidekirjoituksiin. Oulun Veden mukaan heidän kirjoittelunsa perustuu 

faktatietoon ja vastustajien kirjoituksissa saattaa silloin tällöin esiintyä asiattomuuksia ja 

ylilyöntejä:  
                                                             
34 Sadantaluku tarkoittaa sateen määrää ja imeytymiskerroin on prosenttiluku, joka kertoo mikä osa sadannasta imeytyy maahan. 
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Puolustaja J.L.: Kyllä me ymmärrämme vastustajien kritiikkiä, joskus tuntuu että 
se ei välttämättä perustu ihan faktoihin ja tiettyjä asiavirheitä on tahtonu olla 
kirjottelussa sitten että niitä kaikkia on aika mahdoton lähteä korjaamaan. Et 
hakijalla kuitenkin on se kokonaisvastuu ja me kyllä kaikissa kirjottelussa 
perustetaan faktaan ja olemme niiden sanojen takana mitä tuonne annetaan ja 
kerrotaan, mutta joskus tuntuu että kaikki väittämät mitä tuota vastustajilta tulee 
niin ei välttämättä oo ihan todenmukasia. Tiettyjä ylilyöntejä tahtoo esiintyä.  

 

Hankkeen puolustajat kiistävät epäilyt esimerkiksi konsulttitoimisto Pöyryn 

puolueellisuudesta. Puolustaja Veijo näkee, että hankkeen vastustajien mielipiteet (eli 

tavat, joilla he kehystävät hanketta) vaikuttavat siihen, miten he tulkitsevat 

tutkimustuloksia: 

 

Puolustaja Veijo: Mää luulen että siellä on tämmönen siellä (sadanta)taulukoissa. 
Että siellä luetaan ku piru raamattua sitten että mikä näyttää oman mielipitteen 
kannalta parhaalta. Minä luulen että, en oo tutkinu tuota hommaa. Mutta ei 
konsultilla oo varaa vääristellä. Se on kohta entinen konsultti. 

 
Puolustaja Veijo näkee, että aktiivinen hankkeen vastustajien joukko hallitsee 

lehtikirjoittelua pohjavesiaiheesta:  

 

Puolustaja Veijo: Lehtikirjotuksethan on poikkeuksetta vastaan mutta kun siellä 
samat ihmiset kirjottaa vuodesta toiseen, vois melekein sanoa että ne supistuu 20-
30:een ne lehtikirjotukset mitä on ollu, minä en tiiä onko siellä joku toimikunta 
joka että ”nyt on sinun vuoro kirjottaa” mutta ne näkkyy kiertävän ne ajatukset 
ihan selevästi. 

 

Oulun Veden mukaan kaikki tarpeelliset tutkimukset ja selvitykset on tehty riittävän 

hyvin. Puolustaja Heikki näkee selvän eron hankkeesta syntyneiden mielikuvien ja 

hankeperusteina käytetyn tutkimustiedon ja “faktojen” välillä:  

 

Puolustaja Heikki: Siis tässä mielipidekeskustelussa pelataan mielikuvilla ja tässä 
tavallaan ku popu, tai sanotaanko politikoinnissa pelataan mielikuvilla sehän on 
aina pelataan, politiikkahan on mielikuvien rakentamista ja sehän on selvä asia. 
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Mutta siis hankkeen faktat eivät ole mielikuvia vaan siinähän, siinähän on tehty 
nämä oikeat suunnitelmat että sehän perustuu ihan niinku tämmöseen 
järkiperäiseen faktatietoon että mitä tehdään, miksi tehdään, mihin tehdään, 
paljonko maksaa, mitä hyötyjä ja haittoja siitä on, sehän ei ole mielikuvia vaan se 
on faktaa.  

 
Useat hankkeen vastustajat uskoivat Vaasan hallinto-oikeuden antavan hankkeesta 

kielteisen päätöksen. Tätä he perustelivat sillä, että Olvasjärven säännöstelyaltaasta tuli 

kielteinen päätös, että Natura-asiat ovat olleet nyt yleisesti pinnalla, että hankkeesta on 

annettu ristiriitaisia selvityksiä ja että sillä kaiken kaikkiaan on ontuvat perustelut. 

Toisaalta vastustajat eivät olisi jaksaneet toimiakaan jos eivät olisi uskoneet voivansa 

onnistua. Monille heistä alueen luonnon pilaantuminen olisi suuri henkilökohtainen 

menetys. Hanketta vastustaa myös osa oululaisista sekä Viinivaaran alueen asukkaista, 

jotka eivät kuulu Vesivaara-liikkeeseen. Varsinkaan vanhemmat ihmiset eivät 

kuitenkaan kykene aktiiviseen vastarintaan. He ovat apeita, koska pelkäävät 

elinympäristönsä muuttuvan peruuttamattomasti. He näkevät, että heiltä ollaan viemässä 

sellaista mikä kuuluu heille, ja puhuvat “laillistetusta ryöstöstä”.  

 

VV-liike Leevi: Ja sitte he on niinku yrittäneet niitä paikkakuntalaisia tietysti 
vähän myöski tsempata. Siellä monessa paikassa kun kuulostaa kuitenki olevan 
niitten paikkakuntalaisten vanhempien ihmisten keskuudessa se mieliala et ”no 
mitä se nyt hyödyttää tapella, et kyllä se Oulu ne vedet kuitenki meiltä ryöstää”. Et 
pyrkineet torjumaan semmosta luovutusmielialaa. 
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6 YHTEENVETO 

 

Tutkimukseni aiheena oli Oulun kaupungin ja Oulun Veden pohjavesihanke ja siitä 

syntynyt ympäristökiista. Kuvailemalla suomalaisia ympäristökonflikteja ja niiden 

historiaa paikansin Viinivaara-kiistan ympäristökiistojen jatkumoon. Teoriataustanani 

oli poliittinen ekologia, jossa yhteiskunnallisten ja ympäristöön liittyvien kysymysten 

nähdään punoutuvan yhteen. Erilaisilla maankäytön muutoksilla, kuten rakentamisella ja 

luonnonvarojen hyödyntämisellä, on sosiaalisia vaikutuksia, ja ne usein johtavat 

jonkinasteisiin konflikteihin (Peltonen & Villanen 2004: 9). Pohjavesihankkeen 

tarkoituksena on ottaa suurelle kaupunkikeskukselle vettä pohjavesialueelta, jonka 

luonto todennäköisesti kärsisi hankkeen seurauksena. Kärsijäksi kokevat itsensä myös 

paikalliset asukkaat, koska he pelkäävät elinympäristönsä muuttuvan ja näkevät 

hankkeen ja sen toteuttamistavat epäoikeudenmukaisina. Tilanteen johdosta osa 

paikallisista asukkaista järjestäytyi liikkeeksi, joka on aktiivisesti vastustanut hanketta. 

Luontoa ja luonnonvarojen käyttöä koskevissa käsitteissä luonnon ja yhteiskunnan 

yhteenkietoutuminen tulee hyvin esille, koska käsitteet ovat harvoin objektiivisia. Ne 

ovat usein tiettyä tarkoitusta varten rakennettuja poliittisia hahmotuksia ja ohjaavat 

toimintaa tiettyyn suuntaan. Esimerkiksi hankkeen puolustajien turvallisuuspuhe liittyy 

käsitteisiin, joilla voi säädellä luonnonvarojen käyttöä.  

 

Tarkastelin poliittisen ekologian mukaisesti hankkeeseen liittyviä toimijoita eri tasoilla. 

Totesin, että hankkeeseen liittyy paikallisia, alueellisia ja kansallisia toimijoita. 

Kansainvälisellä tasolla hankkeeseen vaikuttaa esimerkiksi EU:n 

luonnonsuojelusopimukset. Pohjavesihankkeen moniulotteisuudella on tiettyjä 

seurauksia paikallistason toimijoille. Eri tahoilta tulevat selvitykset, lausunnot ja 

lupapäätökset tekevät prosessista pitkän ja vaikeaselkoisen sekä hankkeen puolustajille 

että vastustajille. Oulun Veden täytyy ottaa toiminnassaan huomioon esimerkiksi eri 

viranomaisten ja Oulun kaupungin päätökset sekä asiakkaidensa vaatimukset. Hankkeen 

vastustajat voivat tuntea voimattomuutta paikallisen ja alueellisen viranomaiskoneiston 
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edessä. Toisaalta he käyttävät hyväkseen oikeuttaan valittaa viranomaisten tekemistä 

päätöksistä. Jotkut epäilevät että Oulun Vesi haluaa pumpata Viinivaaran vettä 

kaupallisessa tarkoituksessa myydäkseen sitä ulkomaille. Toisaalta he voivat hankkeen 

vastustamisessaan vedota esimerkiksi kansainväliseen Natura 2000 -ohjelmaan. 

Vastustajien mielestä tilanteessa voi nähdä merkkejä maailmanlaajuisista väheneviä 

luonnonvaroja koskevista kiistoista sekä yleisestä yksityistämiskehityksestä.  

 

Käyttämällä apuna kehysanalyysia syvensin poliittisen ekologian mukaista tarkastelua. 

Tutkin kehysten avulla, miten toimijat määrittivät näkökantansa pohjavesihankkeeseen 

ja sen synnyttämään ympäristökiistaan. Kehykset nimeävät ongelman, sen syyt ja 

mahdolliset ratkaisut ja vaihtoehdot sekä toimijoiden intressit. Erilaiset kehystämisen 

tavat vaikuttavat siten, että osapuolet ovat eri mieltä olennaisesta tiedosta ja faktoina 

esitetyistä seikoista. Kehysten avulla myös määritellään itseä ja muita toimijoita ja 

esitetään näistä moraalisia arvioita.  
 

Hankkeen puolustajien hallintakehykseen kuuluu turvallisuus ja vedenlaatu. Oulu on 

tällä hetkellä vain yhden vesilähteen varassa, mikä voisi määrätynlaisen onnettomuuden 

yhteydessä aiheuttaa vaaratilanteita. Kehystämällä pohjavedenoton 

turvallisuusargumentin mukaan hankkeen puolustajat voivat nähdä ympäristöasiat 

vähempiarvoisina ja luontoarvojen heikkenemisen oikeutettuna. Oulun Vesi näkee 

itsensä laitoksena, jonka on noudatettava valtakunnallisia määräyksiä sekä 

kaupunginvaltuuston päätöksiä, ja jonka on joka tilanteessa turvattava yhdyskunnalle 

hyvät palvelut. Tämä Oulun Veden institutionaalinen kehys suuntaa sen toimintaa ja 

rajaa mahdollisina nähtyjä vaihtoehtoja vedenhankinnassa. Hankkeen puolustajat 

esittivät vähätteleviä arvioita vastustajista nähden heidän toimintansa vain politikointina 

tai asiana, joka ”kuuluu tämäntyyppiseen hankkeeseen”. Kehystämällä hanketta 

vedenlaatuargumentin mukaan Oulun Vesi taas asettaa pohjavedelle annetun 

arvostuksen ja asiakkaiden vaatimukset etusijalle. Nämä kehykset vaikuttavat siten, että 
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hankkeen puolustajat näkevät mahdollisena ratkaisuna vain (täysimääräisen) 

pohjavedenoton.  

 

Hankkeen vastustajien hallintakehykseen kuuluvat luontoarvot ja keskus-periferia-kehys. 

Vastustajat pelkäävät Viinivaaran alueen luonnon kärsivän suuresti, jos pohjavesihanke 

toteutuu. He muistuttavat, että erilaiset luonnonsuojeluun tähtäävät lait ja sopimukset 

pitäisi ottaa hankkeiden suunnittelussa huomioon. Kehystämällä hanketta 

luontoargumentin mukaan hankkeen vastustajat näkevät luontoarvot ja luonnon 

merkityksen ihmisille tärkeämpinä kuin esimerkiksi turvallisuuspuheen. Vastustajien 

mielestä Oulun Vesi ei ole kuullut paikallisia riittävästi eikä ole vienyt hanketta 

avoimesti eteenpäin. Joillakin hankkeen vastustajilla luottamus Oulun Veden esittämiin 

hankeperusteisiin ja motiiveihin on hyvin vähäistä. Vastustajien mielestä maalla asuvien 

tarpeet, oikeudet ja elinkeinot pitäisi ottaa paremmin huomioon hankkeen suunnittelussa. 

He muistuttavat Viinivaaran alueen olevan myös monen oululaisen 

virkistyskäyttöaluetta. Myös vastustajien mielestä oululaisilla on oikeus puhtaaseen, 

turvalliseen juomaveteen, mutta sen hankkimisessa ei voi heidän mukaansa unohtaa 

luontoarvoja ja paikallisten oikeuksia, eikä myöskään tulevien sukupolvien oikeuksia. 

Vesivaara-liike näkee itsensä pienenä joukkona, jonka on pitänyt nousta puolustamaan 

maaseudun asukkaiden oikeuksia ja tuoda oma näkemyksensä julki oululaisille ja 

kaupungin päättäjille. Pienuudestaan huolimatta liike on kyennyt tehokkaaseen 

toimintaan. Tällainen itsensä kuvailu pieneksi toimijaksi isoon kaupunkikeskukseen ja 

vaikutusvaltaiseen liikelaitokseen verrattuna on myös eräs keino argumentoida ja hakea 

tukea kansanliikkeelle. Vastustajat kuvaavat pohjavesihanketta kaiken kaikkiaan 

epärealistiseksi ja Oulun Veden toimintaa jääräpäiseksi. Jotkut vastustajat myös 

epäilivät Oulun Vettä kaupallisista pyrkimyksistä. Osapuolten toisistaan esittämät 

negatiiviset kuvailukehykset kärjistävät tilannetta entisestään eivätkä edistä yhteisten 

ratkaisujen löytymistä.  
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Pohjavesihankkeen mahdolliset vaihtoehdot riippuvat siitä, mille asialle haetaan 

vaihtoehtoa. Onko Oulun Vedelle tärkeintä nostaa turvaluokitusta vai saada pohjavettä 

oululaisten käyttöön? Oulun Veden mukaan hankkeen vaihtoehdot on selvitetty, mutta 

pohjavedenotto Viinivaarasta on todettu parhaaksi ratkaisuksi. Vastustajien mielestä taas 

vaihtoehtoja ei nähdä, jollei niitä haluta kunnolla tutkiakaan. Jos turvallisuuden 

parantaminen on välttämätöntä, voi vedenhankinnan varajärjestelmän heidän mielestään 

toteuttaa jollakin luonnolle vähemmän haitallisella tavalla. Vastustajat myöntävät pinta- 

ja pohjaveden välisen laatueron, mutta toteavat tässäkin yhteydessä, että jos oululaisille 

halutaan puhtaampaa juomavettä, vaihtoehtoja on olemassa.  

 

Kehysanalyysin avulla sain selville, miten eriävät näkemykset hankkeen puolustajilla ja 

vastustajilla hankkeesta on. Kehysanalyysin käyttäminen ehkä väistämättä korostaa 

puolustajien ja vastustajien vastakkainasettelua. Yritin kuitenkin olla kärjistämättä 

kiistaa esimerkiksi haastattelulainausten valinnassa. Vastakehyksillä tarkoitin kritiikkiä, 

jota osapuolet esittivät toistensa hallintakehyksiä vastaan. Kehysanalyysin mukaan 

kiistan osapuolten välinen keskustelu ei onnistu, koska osapuolet näkevät tilanteen tietyn 

kehyksen kautta eivätkä osaa rakentavasti arvioida toisen osapuolen hallintakehystä. 

Näen kuitenkin että varsinkin hankkeen vastustajat kävivät tarkkaan läpi puolustajien 

argumentit ja yrittivät kumota nämä. Olennaista ehkä onkin, minkälaiset arvot hankkeen 

puolustajat ja vastustajat asettivat tärkeimmiksi hankkeen yhteydessä. Hankkeen 

puolustajilla tärkeimmiksi arvoiksi nousivat ihmisen turvallisuus ja vedenlaatua kohtaan 

osoitetut arvostukset, kun taas vastustajille tärkeintä oli luonnon hyvinvointi. Kehysten 

taustalla voi nähdä vaikuttamassa niin kutsuttuja metakehyksiä eli jaettuja kulttuurisia 

käsityksiä ja merkityksenantoja. Viinivaara-kiistan osapuolten jakamana metakehyksenä 

voisi esimerkiksi nähdä kestävästä kehityksestä puhumisen. Molemmat painottivat 

kestävän kehityksen tärkeyttä ja asemaa hankkeiden suunnittelussa. Toisaalta kestävän 

kehityksen käsitettä voidaan tulkita monella tavalla ja käyttää monenlaiseen 

argumentointiin. Isoissa hankkeissa joidenkin osa-alueiden voi nähdä olevan kestävän 

kehityksen mukaisia ja toisten ei. Turvallisuuspuhe ei ollut osapuolille yhteinen 
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metakehys. Hankkeen vastustajat eivät jakaneet hankkeen puolustajien tapaa puhua 

turvallisuudesta. He eivät nähneet tarvetta tai mahdollisuuttakaan turvallisuuden 

lisäämiselle pohjavedenoton kautta, ja jotkut eivät nähneet merkitystä silläkään että kyse 

oli ministeriön määräyksestä nostaa kaupungin turvaluokitusta. Hankkeen puolustajat ja 

vastustajat olivat yhtä mieltä pohjaveden paremmasta laadusta pintaveteen verrattuna, 

mutta eivät tästä laatuerosta tehtävistä johtopäätöksistä.  

 

Tarkastelin myös hankkeen vastustajien ja puolustajien konfliktinhallinnan kehyksiä. 

Kehysanalyysin mukaan erilaiset konfliktinhallinnan tavat vaikuttavat niin, että konflikti 

on vaikea ratkaista. On tietysti eri asia, tarkoittaako konfliktin ratkaisu molempia 

osapuolia tyydyttävää ratkaisua, vai esimerkiksi toiselle osapuolelle myönteistä ja 

toiselle kielteistä oikeuden päätöstä. Jos kummankaan osapuolen konfliktinhallintaan ei 

kuulu kompromissiratkaisun etsiminen, ei sitä tietenkään voi syntyäkään ainakaan ilman 

kolmannen osapuolen väliintuloa. Tämä liittyy myös siihen tarkoitetaanko käsitteellä 

jonkin tilanteen vai nimenomaan sen synnyttämän konfliktin hallintaa. Oulun Vedellä 

konfliktinhallinnan keinona on ollut edetä hankkeessa normaalin viranomaisprosessin 

mukaan. Oulun Vesi on kirjoittanut joitakin vastineita vastustajien mielipidekirjoituksiin 

ja osallistunut joihinkin vastustajien järjestämiin tilaisuuksiin. Se vetoaa hankkeen 

yhteydessä tehtyihin tieteellisiin tutkimuksiin ja selvityksiin hankkeen 

ympäristövaikutuksista. Vastustajat käyvät niitä hyvin tarkkaan läpi löytääkseen 

epäkohtia ja voidakseen argumentoida samalla tieteellisellä uskottavuudella kuin Oulun 

Vesi. Lisäksi hankkeen vastustajien konfliktinhallinnan kehykseen on kuulunut 

kaupungin päättäjiin vaikuttaminen, mielipidekirjoitusten lähettäminen sanomalehtiin 

sekä valitusten laatiminen hankkeelle myönteisistä päätöksistä. He ovat järjestäneet 

keskustelutilaisuuksia, joihin he ovat kutsuneet myös Oulun Veden edustuksen. Nämä 

tilaisuudet eivät kuitenkaan ole edistäneet yhteisten ratkaisujen löytymistä. Nähdäkseni 

osapuolten toisistaan esittämät negatiiviset kuvailut ja epäilykset, jaettujen metakehysten 

puuttuminen sekä konfliktinhallinnan keinojen erilaisuus vaikeuttavat konfliktin 

ratkaisua.  
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Vaasan hallinto-oikeuden pohjavesihankkeelle kielteisen päätöksen jälkeen Oulun Vesi 

joutuu tekemään Oulun kaupungin kanssa uudet suunnitelmat varavesilähteestä. 

Hankkeen vastustajat luultavasti pitävät edelleen tarkkaan silmällä mitä on meneillään. 

Hallinto-oikeuden päätös myötäili hankkeen vastustajien näkemyksiä sen 

ympäristövaikutuksista ja tarpeesta viedä hanketta eteenpäin yhtenä kokonaisuutena. 

Vastustajien kehystämisen tavoilla oli siis tässä yhteydessä enemmän vaikutusta. Kiista 

voi vielä jatkua riippuen siitä, mitä Oulun Vesi päättää tehdä. Jos Oulun Vesi yrittää 

jatkossakin ottaa pohjavettä Viinivaarasta, kannattaisi kiistan osapuolten arvioida omia 

näkökantojaan ja toimintatapojaan kriittisesti ja yrittää löytää jotakin yhteistä pohjaa 

hankkeen suunnittelulle, ettei konfliktiasetelma jatku samanlaisena vuodesta toiseen.  
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LIITE 

 

HAASTATTELURUNKO 

 

Taustatiedot 

Ikä 

Ammatti/koulutus 

Asuinpaikka 

 

HANKKEEN PUOLUSTAJAT 

 

Hankkeen perusteet 
 
Mitä mieltä olet Viinivaara-hankkeesta?  
 
Mitkä ovat hankkeen perusteet? 
 
Mitä hyötyä hankkeesta olisi ja kenelle?  
 
Olisiko hankkeesta haittaa ympäristölle? Entä elinkeinoille, asutukselle, virkityskäytölle? 
 
Mitä mieltä olet oululaisten nykyisin käyttämästä vedestä? Entä pohjavedestä?  
 
Onko hanke mielestäsi kestävää kehitystä?  
 
Onko pohjavesi mielestäsi terveellisempää kuin pintavesi?  
 
Mitä mieltä oululaiset ovat hankkeesta? Entä oululaiset poliitikot?  
 
Hankeprosessi 
 
Miten hanke on saanut alkunsa?  
 
Miten hanketta on viety eteenpäin, minkälaisia toimijoita siinä on ollut mukana?  
 
Miten hankkeesta on tiedotettu?  
 
Miten itse olet toiminut hankkeessa?  
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Miten hankkeen toteutuminen vaikuttaisi sinun elämääsi?  
 
Onko Viinivaaran alue sinulle tuttu? Liikutko siellä paljon?  
 
Hankkeen vastustus 
 
Miksi hanketta myös vastustetaan?  
 
Onko vastustuksen määrä yllättänyt?  
 
Onko vastustus vaikuttanut jotenkin siihen, miten hanketta viedään eteenpäin?  
 
Onko kritiikki Oulun Vettä kohtaan oikeutettua?  
 
Olisiko hankkeelle vaihtoehtoja, onko mahdollisuutta jonkinlaiseen kompromissiin?  
 
Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät hankkeen suhteen?  
 
 

HANKKEEN VASTUSTAJAT 

 

Hankkeen perusteet 
 
Mitä mieltä olet Viinivaara-hankkeesta?  
 
Mitä mieltä olet Oulun Veden esittämistä perusteluista pohjaveden tarpeelle? 
 
Mitä hyötyä hankkeesta olisi ja kenelle?  
 
Olisiko hankkeesta haittaa ympäristölle? Entä elinkeinoille, asutukselle ja 
virkityskäytölle? 
 
Mitä mieltä olet oululaisten nykyisin käyttämästä vedestä? Entä pohjavedestä?  
 
Onko hanke mielestäsi kestävää kehitystä?  
 
Pitäisikö oululaisten saada käyttöönsä pohjavettä? 
 
Onko pohjavesi mielestäsi terveellisempää kuin pintavesi?  
 
Mitä mieltä oululaiset ovat hankkeesta? Entä oululaiset poliitikot?  
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Onko Viinivaaran alue sinulle tuttu? Liikutko siellä paljon?  
 
Mitä Viinivaaran alue sinulle merkitsee?  
 
Vesivaara-liike 
 
Voitko kertoa yleisesti Vesivaara-kampanjasta?  
 
Kuinka paljon Vesivaara-kampanjassa on mukana ihmisiä? 
 
Minkälaisia ihmisiä liikkeessä on mukana?  
 
Pitäisikö liikkeeseen saada lisää jäseniä?  
 
Miten toiminta on muotoutunut?  
 
Onko toiminta aktiivista tällä hetkellä?  
 
Millä tavoin olet itse ollut mukana hankkeen vastustamisessa?  
 
Oletko aktiivinen muissa ympäristöasioissa? 
 
Miten hankkeen toteutuminen vaikuttaisi sinun elämääsi?  
 
Oulun Veden toiminta 
 
Miten Oulun Vesi on vienyt hanketta eteenpäin?  
 
Onko paikallisia asukkaita kuultu mielestäsi tarpeeksi?  
 
Onko suunnitelmaa tutkittu mielestäsi riittävästi?  
 
Olisiko hankkeelle vaihtoehtoja, onko mahdollisuutta jonkinlaiseen kompromissiin?  
 
Miten asiassa pitäisi mielestäsi edetä? Kannatatko esimerkiksi kansanäänestystä?  
 
Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät hankkeen suhteen?  
 
 


