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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan kansalaisosallistumista voimajohtohankkeessa maanomistajan näkökulmasta. Kansalaisosallistumisen teemaa
jäsennetään intressin käsitteen kautta. Intressillä tarkoitetaan tutkimuksessa toiminnan suuntautuneisuutta. Maanomistajat ovat
voimajohtohankkeessa osapuolena, jolta lunastetaan maan käyttöoikeus voimajohtoa varten. Tutkimus käsittelee maanomistajien syitä osallistua
ja olla osallistumatta voimajohtohankkeeseen sekä maanomistajien kokemuksia vaikutusmahdollisuuksistaan. Keskeistä on kysymys
maanomistajan vaikutusmahdollisuuksista insitutionaalisten osallistumisrakenteiden ja niiden edellyttämien resurssien puitteissa. Erityisesti
kiinnitetään huomiota ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) uudenlaisena institutionaalisena osallistumisrakenteena ja siihen miten
YVA-menettely toimii maanomistajan vaikuttamisen välineenä.
Tutkimuksen empiirinen osa perustuu tapaustutkimukseen Oulujokilaaksossa vuosina 1995-1998 toteutetusta voimajohtohankkeesta. Aineisto
koostuu 11 paikallisen maanomistajan ja kolmesta hankkeessa mukana olleen ympäristöviranomaisen teemahaastattelusta sekä voimayhtiön
edustajien vapaamuotoisista haastatteluista ja hankeessa syntyneistä kirjallisista dokumenteista (kuten ympäristövaikutusten arvioinnin asiakirjat
ja kansalaisten kirjalliset kannanotot). Aineistoa on analysoitu laadullisesti. Osallistumista on kuvattu myös määrällisesti.
Tutkimuksen tapauksessa yksittäisten maanomistajien vaikuttamisen syyt jäsentyivät kolmenlaisina intresseinä, jotka erosivat toisistaan sen
suhteen mikä merkitys maalla maanomistajalle on. Maa näyttäytyi luontona, välineenä ja omaisuutena. Vastaavat intressit olivat luonnon
itseisarvon, maan käyttö- tai hyötyarvon tai itsemääräämisoikeuden puolustaminen. Maanomistajien kollektiivinen vaikuttaminen suuntautui
hyödynintressistä käsin.
Syinä olla osallistumatta voimajohtohankkeeseen oli ensinnäkin se, että maanomistajat kokivat voimajohdosta aiheutuneen haitan pieneksi. Tällä
viitattiin useimmiten vähäiseen taloudelliseen menetykseen. Toiseksi syynä oli se, että maanomistajat eivät kokeneet voivansa vaikuttaa
osallistumisella. Näkemys perustui haastateltujen aikaisempiin kokemuksiin paikkakunnalla toteutetuista voimajohtohankkeista, joissa
maanomistajien mielipiteitä ei oltu huomioitu. Kolmanneksi osallistumattomuutta selitti tässä tapauksessa se, että voimajohtohankkeisiin oli
totuttu ja niihin sopeuduttiin, koska ne koettiin väistämättömiksi.
Tämän tutkimuksen tapauksessa ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ollut se väline, jota kautta maanomistajien osallistuminen pääasiassa
kanavoitui. Maanomistajien osallistuminen painottui hankkeen lunastusmenettelyyn. Taustalla oli osittain se, että voimajohtohankkeen aikaan
YVA-menettely oli vielä uusi asia, haastatellut eivät sitä tunteneet. Toiseksi YVA-menettelyä ei välttämättä mielletty maanomistajan parhaaksi
vaikuttamisen välineeksi.
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