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1   Johdanto  
 

Ympäristökysymysten   kohoaminen   kansainvälisen   politiikan   agendalle   yhdistetään  

maailmansotien   jälkeen   käynnistyneeseen   niin   sanottuun   “suuren   kiihtyvyyden”   aikaan  

(Corry   &   Stevenson   2018,   luku    The   short   and   long   history   of   international   environmental  

politics ).   Ihmisen   toiminnan   vaikutus   ympäristöön   alkoi   voimistua   ennennäkemättömällä  1

tavalla   väestönkasvun,   fossiilisten   polttoaineiden   hyödyntämiseen   perustuvan   teollisen  

tuotannon   sekä   maatalouden   kasvun   myötä.   Samalla   myös   globaaleista   ongelmista   on  

tullut   laajempia,   näkyvämpiä   ja   monimutkaisempia.   (O’Neill   2017,   28.)   Aikaisemmin  

tunnistettujen   ongelmien   mittakaava   alkoi   laajentua   esimerkiksi   ilmansaasteiden  

kulkeutumisesta   seuranneiden   happosateiden   ja   ongelmajätteiden   viennin   myötä.  

Tieteellisen   tiedon   lisääntyessä   havaittiin   myös   uusia   ja   aiemmin   tunnistamattomia  

ongelmia.   (O’Neill   2017,   29–30.)   1960-   ja   ennen   kaikkea   1970-luvulta   lähtien   ”ympäristö”  

alkoi   nousta   myös   suuren   yleisön   tietoisuuteen.   Samaan   aikaan   kansainvälisen   politiikan  

keskiössä   oli   ydinasevarustelun   kaltaisia   muita   riskejä,   joiden   tiedostettiin   myös   vaativan  

globaaleja   ratkaisuja.   (Corry   &   Stevenson   2018,   luku    The   short   and   long   history   of  

international   environmental   politics ;   O’Neill   2017,   30–31.)  

 

Huoli   ympäristöstä   kiiri     kansainvälisen   politiikan   huipulle   vuonna   1972,   kun   Tukholmassa  

järjestettiin   YK:n   ensimmäinen   ympäristökonferenssi    United   Nations   Conference   on   the  

Human   Environment .   Konferenssin   tuloksena   perustettiin   YK:n   ympäristöohjelma   UNEP,  

ja   ympäristökysymys   nousi   maailman   merkittävimmän   valtioiden   välisen   organisaation  

agendalle.   Tukholman   konferenssin   myötä   myös   kansainvälinen  

ympäristönsuojeluyhteistyö   vakiinnutti   muotonsa   ensisijaisesti   kansallisvaltioiden  

välisenä,   multilateralismiin   perustuvana   poliittisena   yhteistyönä,   jonka   kulmakiviksi  

omaksuttiin   kansainvälinen   laki   ja   tieteelliseen   tietoon   perustuva   päätöksenteko.   (Corry   &  

Stevenson   2018,   luku    The   short   and   long   history   of   international   environmental   politics ;  

O’Neill   2017,   32–33,   80.)   Neuvostoliitto   ja   muut   itäblokin   maat   boikotoivat   Tukholman  

konferenssia,   koska   länsimaat   kieltäytyivät   tunnustamasta   Itä-Saksan   itsenäisyyttä.   Kaksi  

vuotta   myöhemmin   Saksan-kysymys   oli   ratkennut   Saksojen   tunnustettua   toisensa,   ja  

1  Suuren   kiihtyvyyden   käsitteestä,   ks.   Hibbard   ym.   2007.  

 



 

Suomen   aloitteesta   järjestettiin   Helsingissä   Itämeren   rantavaltioiden   kesken   konferenssi,  

jonka   tuloksena   solmittiin   Itämeren   suojelusopimus   ja   perustettiin   Itämeren   merellisen  

ympäristön   suojelukomissio    Helcom .   (Räsänen   &   Laakkonen   2007.)  

 

Kansainvälinen   ympäristönsuojeluyhteistyö   edellyttää   monenlaisten   kansallisten   intressien  

yhteensovittamista.   Itämeren   alue   on   mielenkiintoinen   esimerkkitapaus   tarkastella  

ympäristönsuojeluyhteistyön   haasteita,   koska   idän   ja   lännen   välisellä   yhteistyöllä   on  

alueella   pitkä   historia   ja   toisaalta   alueella   vallinnut   idän   ja   lännen   välinen   kahtiajako  

heijastuu   yhteistyöhön   edelleen   tänä   päivänä.   

 

Itämeren   ympäristöongelmat   ovat   olleet   poliittisen   huomion   kohteena   jo   yli   viiden  

vuosikymmenen   ajan.   1974   solmittu   ja   1992   uudistettu   Itämeren   suojelusopimus   oli  

ensimmäinen   kylmän   sodan   jakolinjojen   yli   solmittu   kansainvälinen   sopimus.   Se   oli   myös  

ensimmäinen   kansainvälinen   sopimus,   jonka   toimenpidealueena   oli   kokonainen   meri   ja  

joka   kattoi   kaikki   tunnetut   päästölähteet.   Sopimus   on   luonut   puitteet   kansainvälisen  

ympäristönsuojeluregiimin   muodostumiselle   Itämeren   alueella,   ja   sitä   voidaan   pitää   omana  

aikanaan   ainutlaatuisena   saavutuksena.   (Räsänen   &   Laakkonen   2007;   Korppoo,  

Tynkkynen   &   Hønneland   2015,   58.)   Itämeren   alueella   tapahtuneet   poliittiset   mullistukset,  

kuten   kylmän   sodan   päättyminen   ja   EU:n   laajeneminen,   ovat   käynnistäneet   ja  

vauhdittaneet   hallinnan   muutoksia   Itämeren   rantavaltioissa   sekä   Helcomissa   (Kern   &  

Löffelsend   2008;   Kern   2011).   Itämeren   ympäristönsuojeluregiimiä   pidetäänkin  

edelläkävijäesimerkkinä   uudenlaisesta   monitasoisesta   ympäristökysymysten   hallinnasta,  

jossa   sovelletaan   julkisia   ja   yksityisiä   toimijoita   yhteen   tuovia   verkostomaisia  

hallintamuotoja   hierarkkisen,   ylhäältä   alaspäin   suuntautuvan   hallintokoneiston     sijaan     (mm.  

Joas,   Jahn   &   Kern   2008;   VanDeveer   2011;   Tynkkynen   2013).  

 

Menestyksekkääksi   ja   esimerkilliseksi   luonnehditun   Itämeren   ympäristönsuojeluregiimin  

olemassaolo   ei   ole   kuitenkaan   näkynyt   Itämeren   ympäristön   tilassa   toivotulla   tavalla,   sillä  

regiimin   tasolla   sovittujen   suojelutavoitteiden   toteuttaminen   kansallisella   tasolla   on  

edennyt   hitaasti   (Pihlajamäki   &   Tynkkynen   2011,   11).   Itämeren   alueen   ympäristöhallintaa  
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käsittelevässä   tutkimuksessa   on   nostettu   esiin   monia   syitä   sille,   miksi   regiimin  

ympäristöllinen   vaikuttavuus   on   jäänyt   odotettua   vaatimattomammalle   tasolle.  2

 

Ensinnäkin   merialueen   ekologisten   erityispiirteiden   vuoksi   ongelmat   ilmenevät   eri  

asteisina   eri   puolella   Itämerta   (Pihlajamäki   &   Tynkkynen,   2011).   Esimerkiksi   määrällisesti  

eniten   rehevöittäviä   päästöjä   tuottavien   Puolan   ja   Venäjän   aluevesillä   rehevöityminen  

näkyy   virtausolojen   vuoksi   vähemmän   kuin   Itämeren   muissa   osissa.   Näin   ollen  

rehevöityminen   ei   ymmärrettävästi   aiheuta   samanlaista   huolta   Puolan   ja   Venäjän  

kansalaisten   keskuudessa   kuin   niiden   valtioiden   asukkaissa,   joiden   aluevesillä  

rehevöityminen   on   näkyvämpää.   (Tynkkynen,   Schönach,   Pihlajamäki   &   Nechiporuk  

2014.)  

 

Toiseksi   kylmän   sodan   kulttuurinen,   poliittinen   ja   taloudellinen   perintö   näkyvät   edelleen  

monina   yhteiskunnallisina   eroina   valtioiden   välillä,   mikä   tuottaa   haasteita   Itämeren  

suojelusopimuksen   toimeenpanolle.   Siinä   missä   Pohjoismaita   ja   Saksaa   on   jo   pitkään  

pidetty   ympäristönsuojelun   edelläkävijöinä,   Baltian   maissa,   Puolassa   ja   Venäjällä   nykyisen  

ympäristöhallinnon   kasvualustana   on   ollut   suunnitelmatalous   ja   yksipuoluejärjestelmä,  

jossa   julkista   keskustelua   yhteiskunnallisista   ongelmista   ei   juuri   käyty   (Kern   2011,   25).  

Kulttuurierot   vaikuttavat   myös   siihen   miten   ympäristöongelmia   määritellään   ja   miten  

vakavana   ongelmana   esimerkiksi   rehevöitymistä   pidetään.   Tynkkysen   (2013,   401)   mukaan  

näkemyserot   sen   suhteen,   kuinka   eri   ongelmia   tulisi   priorisoida,   luovat   helposti  

yhteistyökumppaneiden   välille   asetelmia,   joissa   toiset   nähdään   “hyväntekijöinä”   ja   toiset  

“syntipukkeina”.   Helcomin   jäsenmaiden   kansallisten   Itämeren   suojelun  

täytäntöönpanosuunnitelmien   vertailu   paljastaa   poliittisen   ja   hallinnollisen   kulttuurin   eroja  

sidosryhmien   osallistumista   ja   ekosysteemilähestymistapaa   korostavien   Pohjoismaiden   ja  

Saksan   sekä   hierarkkisempaa,   julkisen   vallan   ohjaukseen   perustuvaa   hallintotapaa  

korostavien   Venäjän,   Puolan   ja   Baltian   maiden   välillä   (Hassler   2017).   Tämä   voi   osaltaan  

tehdä   Itämeren   valuma-alueen   valtioiden   kansallisten   ympäristöpolitiikkojen   yhteen  

sovittamisesta   haastavaa.  

 

2  Helcom-regiimin   kyvystä   reagoida   toimintaympäristön   muutoksiin   ja   ekosysteemilähestymistavan  
soveltamisen   keskeisistä   haasteista   ks.   esim.   Valman   (2014);   Söderström   (2017).  
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Kolmanneksi   ympäristönsuojeluyhteistyöhön   vaikuttavat   maantieteellis-hallinnolliset   erot.   

Siinä   missä   Pohjoismaat   ja   Baltian   maat   ovat   lähes   koko   alueeltaan   Itämeren  

valuma-aluetta,   esimerkiksi   Venäjän   ja   Saksan   pinta-alasta   vain   pieni   osa   kuuluu   Itämeren  

valuma-alueeseen.   Tästä   seuraa   sisäpoliittisia   jännitteitä   paikallishallinnon   ja  

valtionhallinnon   välillä,   jos   niillä   ei   ole   yhteistä   strategiaa   Itämeri-kysymysten   suhteen  

(Söderström   &   Kern   2018,   274).  

 

Helcomin   tärkein   työkalu   on   Itämeren   rantavaltioiden   vuonna   2007   allekirjoittama  

Itämeren   toimenpideohjelma,    Baltic   Sea   Action   Plan    (BSAP)   (Karlsson,   Gilek   &   Lundberg  

2016).   BSAP   perustuu   ekosysteemilähestymistapaan,   joka   tarkoittaa   sitä,   että  

ympäristöongelmien   ratkaisuja   pohdittaessa   tulisi   tarkastella   ekosysteemiä  

kokonaisuutena.   BSAP:n   maakohtaisten   päästövähennystavoitteiden   laatimisessa   ei   ole  

kuitenkaan   otettu   huomioon   ympäristöongelmien   sosiaalista   ulottuvuutta   eikä  

historiallisista   syistä   johtuvia   kulttuurisia,   poliittisia,   hallinnollisia   ja   taloudellisia   eroja  

sopijavaltioiden   välillä   (mm.   Pihlajamäki   &   Tynkkynen   2011;   Gilek,   Hassler,   Engkvist   &  

Kern   2013;   Hassler,   Boström   &   Grönholm   2013;   Tynkkynen   2013;   Tynkkynen   ym.   2014).  

Helcomin   suositusten   toimeenpanemisesta   kansallisella   tasolla   vastaa   jokainen   valtio  

itsenäisesti.   Näin   ollen   Itämeren   alueen   kehittyvät   taloudet   ja   suurimmat   saastuttajat,   kuten  

Puola   ja   Venäjä   joutuvat   maksamaan   sovittujen   tavoitteiden   saavuttamisesta   enemmän  

kuin   “edelläkävijävaltiot”.   (Pihlajamäki   &   Tynkkynen   2011;   Tynkkynen   ym.   2014,   109;  

Hassler   2017,   412.)   Kun   päästöjen   vähentämisen   kulut   kohdistuvat   yksittäisille   valtioille,  

mutta   hyödyt   jakautuvat   kaikkien   kesken,   se   tekee   vapaamatkustajuudesta   houkuttelevaa  

(Hassler   ym.   2013,   234).   Koska   suojelusopimus   ei   ole   sitova,   maat   voivat   näennäisesti  

sitoutua   kunnianhimoisiin   tavoitteisiin,   vaikka   BSAP:n   mukaisten   suojelutoimien  

kustannus-hyötysuhde   ei   kannusta   tiettyjä   maita   ryhtymään   konkreettisiin   toimenpiteisiin  

(Pihlajamäki   &   Tynkkynen   2011).  

 

Helcomin   merkittävimpänä   saavutuksena   onkin   pidetty   ennen   kaikkea   “keskeytymättömän  

dialogin”   ylläpitämistä   valtioiden   välillä,   ja   Itämeren   ympäristönsuojeluyhteistyössä   on  

ollut   kyse   yhtä   lailla   idän   ja   lännen   välisten   diplomaattisten   suhteiden   luomisesta   ja  

ylläpitämisestä   kuin   ympäristöongelmien   ratkaisemisesta   (Korppoo   ym.   2015,   81).   
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1.1   Venäjän   suhde   kansainväliseen   ympäristönsuojeluyhteistyöhön  
 

EU:n   laajentumisen   myötä   Venäjän   merkitys   Itämeren   suojelussa   on   korostunut  

entisestään,   sillä   se   on   ainoa   Helcomin   jäsenmaista,   jota   EU:n  

ympäristönsuojelulainsäädäntö   ei   kosketa   (Söderström   2017,   32;   Tynkkynen   2018,   220).  

Toisaalta   Venäjä   on   ratifioinut   keskeisimmät   mertensuojelua   koskevat   kansainväliset  

sopimukset   (Gritsenko   2013).   Toisaalta   lännen   ja   Venäjän   välisen  

ympäristönsuojeluyhteistyön   on   nähty   palvelevan   Venäjän   kannalta   ennen   kaikkea   muiden  

kuin   ympäristönsuojeluun   liittyvien   tavoitteiden   saavuttamista   (Henry   &   Douhovnikoff  

2008,   451).   Kylmän   sodan   aikana   Neuvostoliiton   osallistumista   Itämeri-regiimiin   motivoi  

pyrkimys   esiintyä   yhteistyökykyisenä   poliittisten   etujen   saavuttamiseksi   (Darst   2001,  

58–59),   1990-luvulla   Venäjän   kannustimena   olivat   ennen   kaikkea   yhteistyön   kautta  

kanavoituvat   taloudelliset   resurssit,   kun   taas   2000-luvulla   erityisesti   energian   vientiin  

liittyvien   intressien   merkitys   on   kasvanut   (Korppoo   ym.   2015,   137).   Korppoon   ym.   (emt.,  

80)   mukaan   Helcom   on   edelleen   Venäjälle   tärkeä   toiminta-areena   ensisijaisesti  

geopoliittisten   motiivien   vuoksi.   Aktiivisuus   Helcomissa   tuo   hyvää   mainetta   ja  3

kansainvälistä   vaikutusvaltaa   sekä   vakiinnuttaa   Venäjän   asemaa   Itämeren   alueella  

suhteessa   laajenevaan   EU:iin.  

 

Tennberg   (2005)   on   haastatellut   Arktiseen,   Barentsin   alueen   ja   EU:n   pohjoisen  

ulottuvuuden   yhteistyöhön   osallistuneita   venäläisiä   ja   pohjoismaisia   toimijoita  

ympäristönsuojeluyhteistyön   vaikuttavuudesta   Luoteis-Venäjällä.   Hänen   mukaansa  

kansainvälisen   yhteistyön   voi   luonnehtia   olevan   institutionaalisesti   vaikuttavaa   mutta  

ympäristövaikutuksiltaan   vaatimatonta.   Institutionaalinen   vaikuttavuus   ilmeni   esimerkiksi  

siten,   että   osapuolet   katsoivat   yhteistyön   edistäneen   huomattavasti   kansainvälisten   ja  

alueellisten   toimijoiden   välistä   verkostoitumista   alueella.   Sen   sijaan   yhteistyön  

konkreettinen   hyöty   ilmeni   osanottajien   kertomuksissa   lähinnä   tietotason   parantumisena,  

ympäristötietoisuuden   lisääntymisenä   sekä   ajatusten   ja   kokemusten   vaihtona.   (Emt.)  

3   Näiden   ääneenlausumattomien   geopoliittisten   motiivien   ilmentymänä   on   pidetty   esimerkiksi   Venäjän  
suhtautumista   aloitteeseen   määrittää   Itämeri   erityisen   herkäksi   merialueeksi   ( Particularly   Sensitive   Sea   Area,  
PSSA)   (Söderström   2017,   32).   Knudsenin   (2010)   mukaan   Venäjän   päätökseen   olla   hyväksymättä  
PSSA-statusta   omille   aluevesilleen   vaikuttivat   merenkulkuun   liittyvät   taloudelliset   intressit,   joita   ei  
aloitteesta   käydyssä   poliittisessa   keskustelussa   kuitenkaan   tuotu   esiin.   Myös   venäläiset   tiedostivat,   että  
ympäristönäkökulmasta   esitetyillä   argumenteilla   on   enemmän   painoarvoa.  
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Yhtenä   haasteena   on   se,   että   yhteistyö   perustuu   kestävän   kehityksen   käsitteelle,   joka  

ymmärretään   Venäjällä   hyvin   eri   tavalla   kuin   lännessä   (Tennberg   2007,   234;   Korppoo   ym.  

2015,   11–13).   Tynkkynen   (2008a,   53–55)   puolestaan   arvioi,   että   myös   Euroopan   ja  

Venäjän   välisen   ympäristönsuojeluyhteistyön   institutionaaliset   saavutukset   ovat   jääneet  

vaatimattomiksi.   Tynkkysen   (2008a,   69)   mukaan   yhteistyön   hankaluuksia   ja   vaatimattomia  

tuloksia   voidaan   selittää   muun   muassa   Venäjän   ja   Euroopan   välisen  

ympäristönsuojeluregiimin   rakentumista   muovanneilla   laajoilla,   ylhäältä   alaspäin  

suuntautuvilla   ongelmanmäärittelyillä,   jotka   ovat   usein   perustuneet   kahtiajakoihin  

“auttajien”   ja   “avustettavien”   tai   “hyväntekijöiden”   ja   “syntipukkien”   välillä.   Tällainen  

asetelma   ei   ole   edistänyt   sellaisia   yhteistyön   käytäntöjä,   jotka   tukisivat   vastavuoroista  

oppimista   ja   yhteisymmärryksen   saavuttamista.   

 

Myös   keväällä   2012   uutisotsikoita   poikinut   venäläisen   lannoitetehtaan   fosforipäästötapaus  

herätti   keskustelua   menestystarinan   kääntöpuolesta.   EU:n   rahoittaman   ja   Helcomin  

koordinoiman,   suomalaisten   ja   venäläisten   asiantuntijoiden   yhteistyönä   toteutetun  

BaltHazAR-tutkimushankkeen   puitteissa   havaittiin   lähellä   Viron   rajaa   Kingiseppin  

kaupungin   lähistöllä   sijaitsevan   lannoitetehtaan   jätekipsialueelta   peräisin   oleva   valtava  

fosforipäästö.   Fosforikuormituksen   todettiin   päätyvän   Itämereen   laskevaan   Lugajokeen  

tehtaan   alueelta   virtaavaa   Verhovskoi-puroa   pitkin,   jonka   veden   kuvailtiin   värjäytyneen  

fosforista   valkoiseksi.   Itse   vuoto   saatiin   kuriin   nopeasti,   ja   venäläisyritys   sitoutui  

tarkkailemaan   päästöjään   tunnollisemmin,   mutta   siitä   huolimatta   monien   Itämeren  

ympäristönsuojeluyhteistyön   pitkäaikaisten   toimijoiden   välit   kiristyivät,   ja   suomalainen  

tutkija   joutui   pidätetyksi   hankkeen   näytteenottomatkalla   Venäjällä.   Tämä   monen  

haastateltavani   arvion   mukaan   Suomen   ja   Venäjän   välisen   ympäristönsuojeluyhteistyön  

historiassa   poikkeuksellinen   tapahtumasarja,   josta   käytän   jatkossa   nimitystä   “Lugajoen  

tapaus”,   on   kiintoisa   esimerkkitapaus   ympäristönsuojeluyhteistyöstä,   koska  

odottamattomien   käänteidensä   kautta   se   teki   näkyväksi   ja   nosti   uutisotsikoihin   asti  

yhteistyön   kipupisteitä,   osapuolten   välisiä   näkemysristiriitoja   ja   vastakkainasetteluita.   

 

Lännen   ja   Venäjän   välinen   Itämeren   ympäristöyhteistyö   on   kiinnostava   tutkimuskohde  

myös   viime   vuosien   tapahtumien   valossa.   Vuoden   2014   Ukrainan   kriisiä   seurannut   EU:n   ja  

Venäjän   välisten   suhteiden   viileneminen   on   heijastunut   myös   Helcomin   toimintaan  
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(Tynkkynen   2017,   11).   Toisaalta   on   esimerkkejä   siitä,   että   syystä   tai   toisesta   jotkin  

yritykset   ja   projektit   ovat   onnistuneet   jatkamaan   toimintaansa   pakotteiden   ja   jännitysten  

keskelläkin.   Tätä   taustaa   vasten   Lugajoen   tapaus   tarjoaa   mielenkiintoisen   mahdollisuuden  

tarkastella   ympäristöyhteistyön   haasteita   tilanteessa,   jossa   ulkopuolisia   vaikutteita,   kuten  

sanktiot,   kiristyneet   välit   ja   yhteistyön   politisoituminen,   on   vähemmän.  

 

Tämä   tutkielma   on   yksi   puheenvuoro   tieteellisessä   keskustelussa,   jossa   pohditaan,   miksi  

menestyksekkääksi   luonnehdittu   yhteistyö   Itämeri-regiimin   tasolla   näkyy   hyvin   hitaasti  

Itämeren   tilassa.   Tapaustutkimuksen   kautta   tutkielmani   syventyy   aiemmassa   tutkimuksessa  

esiin   nostettuihin   ongelmiin   ja   täydentää   kuvaa   Venäjän   ja   muiden   Itämeren   maiden  

välisen   ympäristöyhteistyön   edellytyksistä   ja   haasteista.   

 

Tutkielmallani   on   kolme   päätavoitetta.   Ensinnäkin   tavoitteena   on   laajan   ja   monipuolisen  

aineiston   pohjalta   laatia   kokonaisvaltainen   ja   seikkaperäinen   kuvaus   Lugajoen  

tapahtumien   keskeisistä   käänteistä.   Tapauksen   kuvaus   on   ensimmäinen   askel   kohti  

perusteellisempaa   ymmärrystä   siitä,   miten   tietyt   tapahtumien   väliset   yhteydet   ja  

taustatekijät   johtavat   tiettyyn   lopputulokseen.   

 

Toisekseen   tutkielman   tavoitteena   on   ympäristönsuojeluyhteistyön   pitkäaikaisten  

toimijoiden   haastattelujen   analyysin   avulla   kuvata,   millaisten   ympäristönsuojeluyhteistyötä  

koskevien   tulkintakehysten   kautta   tapauksen   osapuolet   jäsentävät   Lugajoen   tapahtumia.  

Näiden   tulkintakehysten   jäljittäminen   auttaa   ymmärtämään,   millaisia   merkityksiä  

osapuolet   antoivat   tapaukselle   ja   miksi   saman   tapauksen   eri   osapuolille   muodostui  

keskenään   hyvinkin   ristiriitaisia   tulkintoja.   

 

Kolmantena   tavoitteenani   on   tapauskuvauksen   ja   haastatteluaineiston   sisällönanalyysin  

tuloksia   yhdistämällä   valottaa   tulkintakehysten   ja   toiminnan   välistä   suhdetta   ja   selittää,  

millä   tavalla   osapuolten   erilaiset   yhteistyökehykset   vaikuttavat   siihen,   millaisena   osapuolet  

näkevät   yhteistyön   merkityksen,   keinot   ja   päämäärät   sekä   oman   ja   toistensa   roolit  

yhteistyön   laajemmassa   kontekstissa.  
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Tutkielman   seuraavassa   luvussa   käyn   läpi   tutkimuksen   teoriaperustaa,   joka   ammentaa  

kansainvälisten   suhteiden,   kansainvälisen   ympäristöpolitiikan   ja   ympäristöregiimien  

tutkimuksesta.     Kolmannessa   luvussa   esittelen   käyttämäni   aineistomateriaalin   sekä  

tutkimuksessa   soveltamani,   toisessa   luvussa   esiteltyyn   teoreettiseen   lähestymistapaan  

pohjautuvat   analyyttiset   työkalut.   Neljäs   luku   pitää   sisällään   tausta-aineiston   sekä  

haastattelujen   pohjalta   laaditun   kuvauksen   Lugajoen   tapauksen   kulusta   ja   keskeisistä  

käännekohdista.   Viidennessä   luvussa   käyn   läpi   haastatteluaineiston   analyysin   tulokset,   ja  

kuudennessa   luvussa   kokoan   yhteen   tutkimuksen   tuloksia.  
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2   Tutkimuksen   teoreettiset   lähtökohdat  
 

 

2.1   Kansainvälisen   ympäristöpolitiikan   tutkimuksen   pääsuuntaukset  
 

Kansainvälisen   ympäristöhallinnan   eräänlaisia   perusyksiköitä   ovat   valtioiden   väliset  

regiimit.   Regiimit   ovat   tyypillisesti   funktionaalisia   eli   jonkin   tietyn   kansainvälisen  

politiikan   asiakysymyksen   –    kuten   ydinaseneuvottelujen,   ihmisoikeuksien   tai  

ympäristökysymysten   –   hallintaan   keskittyneitä,   alueellisesti   rajattuja   instituutioita,   joiden  

toimintakyvystä   huolehtiminen   on   valtioiden   välisen   yhteistyön   keskeisiä   tavoitteita.  

(Young   &   Osherenko   1993,   1;   Levy,   Young   &   Zürn   1994,   6;   O’Neill,   2017,   85.)  

Regiimillä   ei   siis   viitata   yksittäiseen   organisaatioon,   vaan   kokoelmaan   erilaisia  

“implisiittisiä   tai   eksplisiittisiä   periaatteita,   normeja,   sääntöjä   ja  

päätöksentekomenettelyitä”   (Krasner   1983,   2),   jotka   ohjaavat   toimijoiden   välistä  

yhteistyötä   tietyllä   kansainvälisen   politiikan   osa-alueella   (Young   &   Osherenko   1993:1).  4

 

Regiimien   muodostumisen   tutkimuksessa   on   eroteltavissa   karkeasti   katsottuna   kolme  

tutkimusperinnettä,   jotka   ovat   realismi,   liberaali   institutionalismi   sekä   erilaiset   kriittiset   ja  

konstruktionistiset   suuntaukset   (Corry   &   Stevenson   2018,   luku    Studying   international  

environmental   politics ;   O’Neil   2017,   12–16).   Vaihtoehtoisesti   voidaan   puhua   valta-,  

intressi-   ja   tietoperustaisista   lähestymistavoista,   joita   erottaa   muun   muassa   näkemys  

kansainvälisten   instituutioiden   merkityksestä   maailmanpolitiikassa   (Hasenclever,   Mayer   &  

Rittberger   1997,   3).   Realistisessa   teoria-   ja   tutkimusperinteessä   kansainvälisen   politiikan  

tärkeimpinä   toimijoina   on   pidetty   suvereeneja   kansallisvaltioita,   joiden   ensisijaisena  

intressinä   nähdään   olevan   kasvattaa   poliittista,   taloudellista   tai   sotilaallista   valtaansa  

suhteessa   muihin   valtioihin.   Realistien   näkökulmasta   valtioiden   välinen   yhteistyö   on  

poikkeuksellista   ja   yhteistyön   edellytyksenä   on,   että   se   on   hegemonisessa   valta-asemassa  

olevan   valtion   etujen   mukaista.   Valtioiden   välisen   kilpailun   ajatellaan   olevan  

kansainväliselle   politiikalle   leimallista,   ja   kansainvälisten   instituutioiden   merkitystä  

pidetään   vähäisenä.     (Young   &   Osherenko   1993,   9;   O’Neill   2017,   14.)   Myös  

4   Ympäristöpolitiikan   regiimitutkimuksen   vaiheista   ks.   Zürn   (1998).  
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institutionalistit   näkevät   valtiot   niin   ikään   rationaalisina,   omien   intressiensä   toteutumista  

tavoittelevina   toimijoina,   mutta   korostavat,   että   kansainvälisessä   politiikassa   valtiot   ovat  

myös   riippuvaisia   toisistaan   ja   niillä   on   tarve   yhteistyölle.   Tästä   näkökulmasta   yhteistyön  

motiivina   ei   ole   niinkään   kamppailu   vallasta   suhteessa   muihin   valtioihin   vaan   yleisempi  

pyrkimys   kohti   parempaa   taloudellisen   ja   kansallisen   turvallisuuden   tilaa.   (Corry   &  

Stevenson   2018,   luku    Studying   international   environmental   politics ,   alaluku  

Environmental   multilateralism .)   Yhteistyötä   hankaloittaa   kuitenkin   kansainvälisen  

yhteisön   anarkistisuus   eli   valtiot   ylittävän   auktoriteetin   puute.   Tämä   tekee  

vapaamatkustamisesta   yhteistyön   kustannuksella   houkuttelevaa.   (O’Neill   2017,   14–15.)  

Institutionalistiset   teoreetikot   pitävätkin   kansainvälisiä   järjestöjä   tärkeinä   kansainvälisen  

politiikan   osapuolina.   Niiden   olemassaolo   lisää   kansainvälisen   yhteistyön   lainkuuliaisuutta  

ja   läpinäkyvyyttä   ja   tekee   siten   vapaamatkustamisesta   vähemmän   houkuttelevaa.   Realisteja  

ja   institutionalisteja   yhdistää   tapa   tarkastella   toimijoiden   intressejä   ja   preferenssejä   ennalta  

määräytyneinä   ja   pysyvinä.   (O’Neill   2017,   15.)  

 

Ympäristöregiimien   sirpaloituminen   ja   ympäristönsuojeluyhteistyön   kanavoituminen   yhä  

monitahoisempien   toimijaverkostojen   kautta   on   johtanut   siihen,   että   erilaiset   kriittiset  

teoriat   ovat   saaneet   enenevässä   määrin   jalansijaa   kansainvälisten   suhteiden   ja  

ympäristönsuojeluyhteistyön   tutkimuksessa   (Corry   &   Stevenson   2018,   luku    Studying  

international   environmental   politics ,   alaluku    Theoretical   diversification:   from  

problem-solving   to   critical   analysis ).   Siinä   missä   realismin   ja   institutionalismin   voi   nähdä  

edustavan   niin   sanottuja   ongelmanratkaisuteorioita   (Cox   1981,   128–129),   jotka   ottavat  

olosuhteet   annettuina   ja   kysyvät,   miten   instituutiot   voivat   toimia   mahdollisimman  

tehokkaasti   annetuissa   olosuhteissa,   kriittiset   teoriat   tarkastelevat   regiimien   toimintaa  

normatiivisen   tehokkuuden,   esimerkiksi   oikeudenmukaisuuden   ja   inklusiivisuuden,  

näkökulmasta.   Erilaiset   konstruktionistiset,   marxilaiset,   foucaultilaiset   ja   feministiset  

teoriat   sekä   normatiivisen   politiikanteorian   traditiot   kyseenalaistavat   vallitsevat   olosuhteet  

ja   kysyvät,   miten   tietynlaiset   valta-,   intressi-   ja   identiteettirakennelmat   ovat   muodostuneet  

ja   miten   ne   voivat   muuttua.   Kriittiset   ja   konstruktionistiset   teoriaperinteet   laajasti  

ymmärrettyinä   korostavat   siis   rationaalisesti   määräytyvien   intressien   sijaan   normien,  

arvojen,   tiedon   ja   ideoiden   merkitystä   kansainvälisessä   politiikassa.   (Corry   &   Stevenson  
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2018,   luku    Studying   international   environmental   politics ,   alaluku    Theoretical  

diversification:   from   problem-solving   to   critical   analysis ;   O’Neill   2017,   21.)   

 

 

2.2   Konstruktionistinen   lähestymistapa   ympäristönsuojeluyhteistyön  

tutkimukseen  
 

Tutkielmani   edustaa   kolmatta   eli   konstruktionistista   lähestymistapaa   kansainvälisen  

ympäristönsuojeluyhteistyön   tutkimiseen.   Konstruktionistinen   lähestymistapa   soveltuu  

Lugajoen   tapauksen   tarkasteluun,   koska   ympäristönsuojeluyhteistyön   onnistumista   on  

mielekästä   arvioida   paitsi   ympäristövaikutusten   kannalta,   myös   siitä   näkökulmasta,   millä  

tavoin   yhteistyö   vaikuttaa   sen   osapuoliin.   Realistisista   ja   institutionalistisista   teorioista  

poiketen   konstruktionistisessa   tutkimusperinteessä   toimijoiden   identiteettejä   ja   intressejä   ei  

nähdä   ennalta   määräytyneinä   vaan   vuorovaikutuksessa   muotoutuvina   ja   muokkautuvina.  

Tästä   näkökulmasta   regiimien   muotoutuessa   ja   vahvistuessa   syntyy   uusia   valtioiden   välistä  

hyväksyttävää   toimintaa   koskevia,   yhteisiin   ongelmanmäärittelyihin   nojaavia   normeja,  

jotka   vastavuoroisesti   vaikuttavat   yhteistyön   osapuolten   itseymmärrykseen   ja   sitä   kautta  

heidän   tavoitteisiinsa   ja   toimintaansa   (O’Neill   2017,   134–136).   

 

Tarkastelen   tässä   tutkielmassa   kansainvälistä   ympäristönsuojeluyhteistyötä  

perusolemukseltaan   jatkuvana   oppimisprosessina,   jossa   omaa   etuaan   tavoittelevien  

toimijoiden   on   mahdollista   oppia   toimimaan   yhteistyössä.   Alexander   Wendt,   joka   on  

konstruktionismin   keskeisimpiä   teoreetikoita   kansainvälisten   suhteiden   tutkimuksen   alalla,  

kiteyttää   tämän   lähestymistavan   siten,   että   kansainvälisessä   yhteistyössä   ei   ole   kyse   vain  

siitä,   että   asetetaan   ulkoisia   rajoitteita   omaa   etuaan   tavoittelevien   toimijoiden  

käyttäytymiselle,   vaan   osapuolten   välinen   vuorovaikutus   ja   yhteistyön   prosessi   itsessään  

synnyttävät   uusia   yhteisesti   hyväksyttyjä   sosiaalisia   normeja.   Huolimatta   yhteistyön  

osapuolten   alkuperäisistä   motiiveista   ryhtyä   yhteistyöhön,   aikaa   myöten   näihin   uusiin  

yhteisiin   normeihin   sitoutuminen   muodostuu   osapuolten   kollektiiviseksi   intressiksi   ja  

osaksi   heidän   itseymmärrystään.   (Wendt   1992,   417.)  
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Konstruktionistisen   näkökulman   valinta   tarkoittaa   myös   sitä,   että   ympäristöongelmia  

tarkastellaan   yhteiskunnallisesti   ja   kulttuurisesti   määrittyvinä   kategorioina:   ympäristön   tila  

itsessään   ei   ole   ongelma   ennen   kuin   se   koetaan   sellaiseksi   (Haila   &   Levins   1992,  

294–296).   Samoin   tapauksen   keskiössä   oleva   ympäristömuutos,   Lugajoen   fosforikuorman  

kohoaminen,   on   materiaalisessa   todellisuudessa   kiistatta   havaittavissa   oleva   ilmiö,   josta  

kuitenkin   tuli   ympäristöongelma   vasta   kun   se   tunnistettiin   ja   määriteltiin   sellaiseksi.  

Konstruktionistisen   ympäristösosiologian   näkökulmasta   haitallisen   ympäristömuutoksen  

tunnistamisesta   ei   suoraviivaisesti   seuraa,   että   kyseinen   muutos   tulee   myös  

yhteiskunnallisesti   määritellyksi   ympäristöongelmaksi.   Sen   sijaan   ympäristöongelmat  

konstruoidaan   yhteiskunnallisessa   keskustelussa,   johon   osallistuu   niin   tieteentekijöitä,  

poliitikkoja,   elinkeinoelämän   edustajia,   virkamiehiä,   toimittajia   kuin  

ympäristöaktivistejakin.   (Hannigan   2014,   83   –   112.)   Hailan   (2008,   204)   mukaan  

ympäristöongelmien   sosiaalinen   konstruoituneisuus   merkitsee   myös   sitä,   että   uudet  

ongelmat   kilpailevat   huomiosta   vanhojen   ongelmien   kanssa.   Näin   ollen  

ympäristöpolitiikka   ja   ratkaisujen   etsiminen   ympäristöongelmiin   on   käytännössä   usein  

erilaisten   sidosryhmien   välistä   kamppailua   hallitsevasta   tavasta   määritellä   ongelmia   ja  

niiden   ratkaisuja   (Hajer,   1995,   14–15).   Määrittelykamppailussa   ratkaisevat   ennen   kaikkea  

ongelman   symbolinen   arvo   ja   se,   miten   hyvin   keskusteluun   tuodut   ongelmanmäärittelyt  

ovat   sopusoinnussa   mahdollisten   puolestapuhujiensa   pyrkimysten   kanssa   (Haila   2008,  

204).  

 

Tämän   tutkielman   kannalta   konstruktionistisen   lähestymistavan   omaksuminen   merkitsee,  

että   tutkimuksen   kohteeksi   otetaan   Lugajoen   tapauksen   osapuolten   puheessa   ilmenevät  

ongelmanmäärittelyt.   Haastatteluaineiston   analysoinnissa   hyödynnän   konstruktionistiseen  

lähestymistapaan   pohjautuvia   analyysivälineitä,   jotka   esittelen   seuraavassa,  

tutkimusmenetelmiä   käsittelevässä   luvussa.  
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3   Tutkimuksen   aineistonkeruu-   ja   analyysimenetelmät  
 

 

3.1   Tapaustutkimus   tutkimusstrategiana  
 

Metodologisesta   kirjallisuudesta   on   löydettävissä   keskenään   hyvinkin   erilaisia  

tapaustutkimuksen   määritelmiä.   Useimpia   niistä   yhdistää   se,   että   tapaustutkimuksen  

keskeiseksi   päämääräksi   nähdään   laatia   tutkimuksen   kohteena   olevasta   tapauksesta  

seikkaperäinen   kuvaus   ja   siten   lisätä   ja   syventää   juuri   kyseistä   tapausta   koskevaa  

ymmärrystä   (Schwandt   &   Gates   2018,   342–343).   Toisaalta   kuten   Peltola   (2007,   112)  

toteaa,   “-   -   päämääränä   ei   ole   ainutlaatuisuuden   kuvaus   sen   itsensä   vuoksi,   vaan   ilmiöiden  

ymmärtäminen   ainutlaatuisten   ominaisuuksiensa   ja   niiden   taustalla   olevien   asiayhteyksien  

välisenä   vuoropuheluna.”  

 

Tapaustutkimuksen   lähtökohtana   voi   olla   tietty   tapahtumakulku,   joka   itsessään   kiinnostaa  

tutkijaa,   joka   lähtee   selvittämään,   mistä   tapaus   kertoo   ja   mikä   on   tutkimuksen   kohde.  

(Laine,   Bamberg   &   Jokinen   2001,   11.)   Aineistoon   ja   tapauksen   kontekstiin   syventymällä  

tutkijalle   muodostuu   käsitys   tutkimuksen   kohteesta   ja   siitä,   millaisia   analyyttisia   työkaluja  

tapauksen   ymmärtämiseen   tarvitaan   (Gillham   2000,   2).   Vaihtoehtoisesti   tutkimuksen  

kohde   saattaa   olla   selvillä   jo   tapausta   valittaessa,   jolloin   tavoitteena   on   ennen   kaikkea  

teoriaan   perustuvien   oletusten   testaaminen   tapaustutkimuksen   avulla   (Häikiö   &  

Niemenmaa   2007,   48).   Voidaan   puhua   myös   intensiivisistä   ja   ekstensiivisistä  

tapaustutkimuksista   sen   mukaan,   onko   tapaus   mielenkiintoinen   ainutlaatuisuutensa   vuoksi  

vai   välineenä   jonkin   laajemman   ilmiön   tutkimisessa.   Intensiivisessä   tutkimuksessa  

tavoitteena   on   kuvata   tapaus   ja   sen   konteksti   perusteellisesti   ja   pyrkiä   sitä   kautta  

ymmärtämään   ja   tulkitsemaan   tapausta.   Ekstensiivisessä   tapaustutkimuksessa   puolestaan  

pyritään   havainnollistamaan   jotakin   ilmiötä   vertailemalla   useita   tapauksia   ja   etsimällä  

niistä   yhteisiä   ominaisuuksia   ja   luomalla   siltä   pohjalta   yleisiä   malleja.   (Eriksson   &  

Koistinen   2014,   15–18.)    Eri   tyypittelyt   ottavat   kantaa   siihen,   millaista   yleistettävyyttä  5

tapaustutkimuksella   tavoitellaan.     Tapaustutkimuksen   yleistettävyys   riippuu   lopulta   siitä,   1)  

5  Ks.   myös   Staken,   2008,   121–123,   jaottelu   “itsessään   arvokkaisiin”   ja   “välineellisiin”   tapaustutkimuksiin.  
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miten   hyvin   tutkimuksen   kohde   määritellään,   2)   miten   hyvin   tapaus   ilmentää   tutkimuksen  

kohdetta   ja   3)   miten   hyvin   tutkimus   on   tehty   metodologisesti   (Laine   ym.   2007,   31,   viitattu  

lähteeseen   Hamel,   Dufour   &   Fortin   1993,   44).   Vaikka   tapaus   itsessään   ei   ole  

yleistettävissä,   tapaustutkimuksen   kautta   saatava   yksityiskohtainen   tieto   toimijoista,  

tapahtumista   ja   prosesseista   voi   antaa   välineitä   ymmärtää   erilaisten   prosessien  

dynamiikkaa   myös   muissa   konteksteissa   (Häikiö   &   Niemenmaa   2007,   48–49).   

 

Olennaista   on   erottaa   toisistaan   tapaus,   tarkasteluun   valittu   havaintoyksikkö   –   useimmiten  

jokin   tapahtumakulku   tai   ilmiö   –   ja   tutkimuksen   kohde,   mistä   tapaus   kertoo   ja   mikä   siinä  

on   huomionarvoista.   (Laine   ym.   2007,   9–11).   Peltolan   (2007,   117–121)   mukaan   tapaus  

määrittyy   aina   sekä   teoreettisesti,   että   empiirisesti.   Teoreettinen   viitekehys   asettaa  

tapauksen   tiettyyn   kontekstiin   ja   nostaa   suurennuslasin   alle   määrättyjä   erityispiirteitä.  

Analyyttiset   työkalut   puolestaan   auttavat   jäsentämään   empiirisiä   havaintoja,   ja   niiden  

avulla   aineistoa   voidaan   tulkita   niin,   että   se   auttaa   ymmärtämään   tutkimuksen   kohteena  

olevaa   ilmiötä   yksittäistä   tapausta   laajemmin.   (Emt.)  

 

Tapaustutkimus   tutkimusstrategiana   ei   määritä   tutkimuksen   aineistonkeruu-   tai  

analyysimetodia,   vaan   menetelmälliset   ratkaisut   tehdään   ikään   kuin   tapauksen   ehdoilla  

(Stake   2008,   119).   Tapauksen   syvällinen   ymmärtäminen   edellyttää   kuitenkin   usein  

sukeltamista   tilastoja   ja   sekundääriaineistoja   syvemmälle,   niin   että   annetaan   ääni  

tapauksen   toimijoille   ja   otetaan   huomioon   toimijoiden   näkemykset   tapahtumien   kulusta  

(Mabry   2008,   215).   Tapaustutkimuksessa   sovelletaankin   usein   triangulaatiota   eli   erilaisten  

menetelmien,   teorioiden   tai   aineistojen   yhdistämistä   (Laine   ym.   2007,   23–26).   Laadullisen  

tutkimusotteen   vahvuutena   tapaustutkimuksessa   pidetään   mahdollisuutta   kuvata   ja  

analysoida   monimutkaisia   ilmiöitä   ja   yhteenkietoutuvia   rakenne-   ja   toimijasuhteita  

syvällisemmin   kuin   tilastollista   yleistettävyyttä   tavoittelevien,   muuttujapohjaisten  

tutkimusstrategioiden   avulla   (Eriksson   &   Koistinen   2014,   4).   

 

Tämä   tutkielma   on   saanut   alkunsa   halusta   tutkia   tiettyä   ajallisesti   rajattua,   Suomen   ja  

Venäjän   välisen   ympäristönsuojeluyhteistyön   historiassa   ainutlaatuiseksi   miellettyä  

tapahtumasarjaa.   Tapahtumasarjassa   mielenkiintoni     herätti   tapahtumien   ristiriitaisuus:  

valtava   päästö   saatiin   kuriin   nopeasti   ja   tehokkaasti,   mutta   toisaalta   tapaus   teki   näkyväksi  
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osapuolten   välisiä   ristiriitoja   ja   tapahtumat   saivat   yllättäviä   käänteitä,   kun   suomalainen  

tutkija   pidätettiin.   Kun   lähdin   tekemään   haastatteluita,   ajatuksenani   oli   selvittää,   mitä  

tapahtui,   mutta   tutkimuksen   edetessä   “totuuden”   jäljittäminen   alkoi   tuntua   haastavalta   ja  

osapuolten   tulkintoihin   keskittyminen   mielekkäämmältä.   Aineistonkeruun   ja   analyysin  

edetessä   huomasin,   että   haastattelemillani   Itämeri-yhteistyön   toimijoilla   oli   keskenään  

hyvin   erilaisia   näkemyksiä   ympäristönsuojeluyhteistyön   merkityksestä,   tavoitteista   ja  

keinoista.   Aloin   kiinnittää   enemmän   huomiota   siihen,   millaisia   merkityksiä   haastateltavat  

antoivat   tapahtumille   ja   kuinka   heidän   roolinsa,   asemansa   ja   motiivinsa   heijastuivat   heidän  

näkemyksissään.   Minusta   vaikutti   siltä,   että   tapauksen   osapuolten   henkilökohtaiset  

näkemykset   heijastelevat   laajempia   viitekehyksiä,   joiden   hahmottaminen   auttaa  

syventämään   sekä   itse   tapaukseen   että   yleisemminkin   ympäristönsuojeluyhteistyön  

edellytyksiin   ja   haasteisiin   liittyvää   ymmärrystä.   Näin   ollen   tutkimuksen   kohteeksi  

täsmentyivät   tapauksen   osapuolten   tulkintakehykset   ja   niiden   sisällään   pitämät  

ongelmanmäärittelyt.   Samalla   hahmottuivat   aineiston   analysointiin   sopivat   välineet   ja  

tapauksen   tulkintakonteksti.   

 

Tutkimuskohteen   rajaukseen   vaikutti   siis   toisaalta   oma   intuitiivinen   käsitykseni   siitä,   mikä  

tapauksessa   on   mielenkiintoista.   Toisaalta   myös   tutkimuksen   aineisto   vaikutti  

kysymyksenasetteluun.   Aineistonkeruun   edetessä   kävi   ilmi,   että   tapaukseen   liittyi   paljon  

sellaista,   mistä   haastateltavat   eivät   tuntuneet   voivan   tai   haluavan   puhua.   Vaikka   kokosin  

haastatteluaineiston   täydennykseksi   laajan   tapausta   koskevista   dokumenteista   koostuvan  

tausta-aineiston,   minun   ei   ollut   mahdollista   saada   tietoa   kaikista   tapauksen   ratkaisevista  

käänteistä.   Näin   ollen   tämän   tutkimuksen   aineiston   pohjalta   ei   ole   mahdollista  

yksiselitteisesti   vastata   moniin   itse   tapahtumien   kulkua,   esimerkiksi   suomalaistutkijan  

pidätystä,   koskeviin   kysymyksiin,   kuten   oliko   tutkijan   pidätys   suunniteltu   etukäteen   ja  

millaisia   tahoja   sen   taustalla   oli,   tai   mistä   syistä   Suomen   ministeriöissä   päädyttiin  

linjaamaan,   että   tutkijan   pidätys   käsitellään   yksityishenkilöön   kohdistuvana   eikä   valtion  

virkamieheen   kohdistuvana   oikeuksien   loukkaamisena.  
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3.2   Aineiston   keruu  
 

Tutkimuksen   alkuvaiheessa   syksyllä   2012   ryhdyin     valikoimaan   mahdollisia   haastateltavia  

perehtymällä   merkittävimpien   kotimaisten   uutislähteiden,   Helsingin   Sanomien,   Yle  

Uutisten   ja   MTV   Uutisten,   tapausta   koskevaan   uutisointiin.   Tällöin   laadin   alustavan   listan  

tapauksen   keskeisistä   toimijoista   sen   perusteella,   minkä   tahojen   edustajat   olivat   julkisessa  

keskustelussa   ottaneet   kantaa   sen   kulkuun.   Tässä   vaiheessa   tapauksen   osapuoliksi  

hahmottuivat   tutkimushanketta   koordinoiva   Itämeren   suojelukomissio   Helcom,   hankkeen  

toteuttamisesta   vastannut   Suomen   ympäristökeskus   SYKE,   hankkeen   ohjausryhmään  

kuulunut   yksityinen   John   Nurmisen   säätiö,   sekä   Suomen   ympäristöministeriö   ja  

ulkoministeriö.   Ministeriöt   eivät   olleet   mukana   tutkimushankkeen   toteutuksessa   tai  

rahoituksessa,   mutta   osallistuivat   tapahtumien   edetessä   neuvotteluihin   sekä   tapauksen  

kommentointiin   julkisuudessa.   Tämän   jälkeen   pyrin   löytämään   jokaista   toimijatahoa  

kohden   yhden   haastateltavan.   Ensimmäiset   haastateltavat   oli   näin   ollen   valittu   harkiten,  

minkä   jälkeen   etsin   lisää   haastateltavia   lumipallo-otannan   avulla   (Hirsjärvi   &   Hurme   2004,  

59).   Toisin   sanoen   valitsin   seuraavat   haastateltavat   sillä   perusteella,   keitä   ensimmäiset  

haastateltavat   ehdottivat   tutkimuksen   kannalta   olennaisiksi   toimijoiksi.   

 

Kokonaisuudessaan   haastattelin   Suomessa   marraskuun   2012   ja   kesäkuun   2013   välillä  

kymmentä   henkilöä,   jotka   edustavat   kaikkia   Itämeren   ympäristönsuojeluyhteistyön   parissa  

toimivia   hallinnollisia   tasoja   ylikansalliselta   tasolta   (Helcom),   kansalliselle   tasolle  

(ministeriöiden   edustajat,   SYKEn   edustajat)   sekä   yksityisiin   toimijoihin   (John   Nurmisen  

säätiö).   Edellä   mainittujen   tahojen   lisäksi   haastattelin   tapauksen   osapuolena   myös  

Helsingin   Sanomien   toimittaja   Heli   Saavalaista,   koska   tässä   vaiheessa   varsinainen  

tutkimuksen   kohde   ei   ollut   vielä   tarkentunut,   ja   tiedotusvälineiden   rooli   tapauksessa  

kiinnosti   minua.   Kaikki   haastateltavat,   joihin   otin   yhteyttä,   suostuivat   tapaamiseen,   mutta  

kolme   kansallisen   tason   toimijaa   edustavaa   haastateltavaa   ilmoitti   tapaamisessa,   että   voivat  

antaa   haastattelun   vain   anonyymisti.   Kahta   anonyymiä   haastattelua   tai   taustakeskustelua  

lukuun   ottamatta   kaikki   haastattelut   nauhoitettiin.   
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Venäläiset   haastateltavat   valikoituivat   pääasiassa   lumipallo-otannalla,   eli   haastattelin  

sellaisia   henkilöitä,   joihin   onnistuin   saamaan   jonkun   suomalaisen   yhteyshenkilön  

avustuksella   yhteyden.   Haastateltaviksi   valikoituivat   lopulta   viranomaistahoa   edustava  

Luoteis-Venäjän   hydrometeorologian   ja   ympäristöseurannan   keskuksen    Hydrometin  

varajohtaja,   hankkeen   venäläisenä   partnerina   toimineen   yksityisen    Ekologija   i   Biznes  

-asiantuntijajärjestön   johtaja   sekä   fosforipäästön   alkulähteeksi   paljastuneen  

Fosforit -tehtaan   omistavan    EuroChem -yrityksen   viestintäjohtaja.   Haastattelut   tehtiin  

Pietarissa   ja   Moskovassa   yhden   aineistonkeruumatkan   aikana   kesä–heinäkuussa   2013.   

 

Aineistonkeruun   edetessä   täydensin   tausta-aineistoa   venäläisen,   erilaisia   tietoaineistoja,  

sanoma-   ja   aikakauslehtiä   sekä   uutistoimistojen   materiaaleja   sisältävän  

Integrum-tiedonhakuportaalin   avulla.     Hakutermillä   ”луга   фосфор*”   löytyneistä  

lehdistötiedotteista   sekä   venäläisten   verkkojulkaisujen   artikkeleista   perehdyin   tarkemmin  

pietarilaisen    Fontanka.fi -uutissivuston   ja   alueellisen    Rosbalt -uutistoimiston   uutisointiin  

sekä   Leningradin   oblastin   hallinnon   ja   Venäjän   ulkoasiainministeriön   laatimiin  

lehdistötiedotteisiin.   Venäläiseen   uutisointiin   perehtyminen   antoi   osviittaa   siitä,   miten  

tapaus   Venäjällä   koettiin   ja   antoi   pohjaa   tulkita   ja   ymmärtää   venäläisten   haastateltavien  

näkemyksiä.   Siinä   missä   Suomessa   tapauksesta   kirjoitettiin   valtakunnan   suurimman  

sanomalehden   pääkirjoituksissa   ja   uutisissa   tapaukseen   otti   kantaa   muun   muassa  

presidentti   Tarja   Halonen,   Venäjällä   uutisointi   rajoittui   alueellisiin   julkaisuihin   ja   valtion  

tasolla   tapausta   kommentoitiin   vain   yhden   lehdistötiedotteen   verran.  

 

Tapauskuvauksen   laatimisen   kannalta   tärkeimmän   osan   tausta-aineistoa   muodostivat  

Helcomin   Meeting   Portal-sivustolla   sekä   Ekologija   i   Biznes   -järjestön   verkkosivuilla  

saatavissa   olleet   BaltHazAR-hankkeen   II-vaihetta   käsitelleet   kokouspöytäkirjat,  

tutkimusraportit   ja   lehdistötiedotteet   sekä   valvontavirasto    Rosprirodnadzorin  

verkkosivuilla   saatavissa   olevat   Fosforitin   tehdasta   koskevat   viranomaisen  

tarkastusraportit.   Tausta-aineisto   täydensi   haastatteluaineistoa   tapauskuvauksen  

laatimisessa,   sillä   sen   avulla   oli   mahdollista   esimerkiksi   vahvistaa   haastatteluaineistossa  

ilmi   tulevia   yksityiskohtia   ja   tapahtumien   ajankohtia.   
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Toteutin   haastattelut   teemahaastatteluina,   missä   puolistrukturoidun   rungon   pohjalta  

keskusteltiin   vapaamuotoisesti.   Haastattelujen   kesto   vaihteli   noin   tunnista   kahteen   tuntiin.  

Toiset   haastateltavat   puhuivat   vapaammin,   toisia   rajoitti   se,   että   he   puhuivat   ennen   kaikkea  

edustamansa   instituution   nimissä.   Haastatteluaineistoa   kertyi   yhteensä   221   sivua   litteroitua  

tekstiä.   Aineisto   koostuu   Lugajoen   tapauksen   avaintoimijoiden   haastatteluista,   jotka   ovat  

asiantuntijahaastatteluja   siinä   mielessä,   että   haastateltavat   ovat   tapauksen   todistajia   ja  

osapuolia.   Kysymykseni   eivät   olleet   täsmälleen   samoja   kaikille   haastateltaville,   vaan  

muutin   niitä   sitä   mukaan   kun   pohjatiedot   tapauksesta   haastattelujen   myötä   karttuivat.  

Jälkikäteen   arvioituna   olisin   voinut   suunnitella   haastattelujen   rakenteen   ja   perehtyä   sekä  

tutkimuskirjallisuuteen   että   tausta-aineistoon   perusteellisemmin   ennen   haastatteluaineiston  

kokoamista.   Haastatteluaineistosta   tuli   osittain   epäyhdenmukainen,   koska   en   ollut  

aineistonkeruuta   aloittaessani   vielä   päättänyt,   mihin   laajempaan   teemaan   keskityn   ja   suuri  

osa   kysymyksistä   käsitteli   lähinnä   Lugajoen   tapauksen   yksityiskohtia.   

 

Haastatteluja   sopiessa   pyrkimyksenäni   oli   löytää   ensisijaisesti   hankkeessa   mukana   olleita  

tai   muutoin   välittömästi   Lugajoen   tapaukseen   kytkeytyviä   haastateltavia.     Jälkikäteen  

arvioituna   venäläisten   haastateltavien   joukko   olisi   ollut   edustavampi,   jos   olisin   päässyt  

haastattelemaan   hankkeeseen   osallistunutta   Tiedeakatemian   limnologisen   instituutin  

tutkijaa   sekä   Venäjän   luonnonvaraministeriön   edustajaa.   Tutkijan   haastattelusta   oli   sovittu  

alustavasti,   mutta   aikataulusyistä   haastattelu   jäi   toteutumatta.   Ministeriön   edustajaa   en  

yrittänyt   päästä   tapaamaan,   koska   suomalaiset   yhteyshenkilöt   epäilivät   sen   olevan   hyvin  

hankalaa.   Suomalaisen   yhteyshenkilön   kehotuksesta   en   myöskään   yrittänyt   päästä  

haastattelemaan   lannoitetehtaan   paikallista   edustajaa   suoraan   Fosforit-tehtaalle,   vaan   sovin  

haastattelun   emoyritys   EuroChemin   viestintäjohtajan   kanssa.   Jälkikäteen   arvioituna   myös  

Luoteis-Venäjän   Hydrometin   johtaja   Anatoli   Grabovskin   tai   toisaalta   hankkeen  

näytteenotoissa   kentällä   mukana   olleiden   Hydrometin   venäläisten   työntekijöiden  

haastattelut   olisivat   olleet   arvokas   lisä   aineistoon.   Olin   sopinut   haastattelun   Hydrometin  

edustajan   kanssa   suomalaisen   yhteyshenkilön   välityksellä,   ja   ymmärsin   vasta   paikan  

päällä,   että   haastateltavani   ei   ollut   itse   mukana   hankkeen   näytteenotoissa.   Sain   häneltä  

näytteenotoissa   mukana   olleen   työntekijän   yhteystiedot,   mutta   minun   ei   enää   siinä  

vaiheessa   ollut   mahdollista   sopia   lisää   haastatteluja   samalle   matkalle.   Haastateltavani  

esimiehenä   Hydrometin   johtaja   Grabovskilla   puolestaan   olisi   ollut   kenties   laajempi  
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näkemys   ympäristönsuojeluyhteistyön   haasteista   venäläisestä   näkökulmasta   kuin   hänen  

vähemmän   vaikutusvaltaisella   alaisellaan.   

 

Haastattelujen   edetessä   kävi   ilmi,   että   aihe   oli   monelle   haastateltavalle   arkaluontoinen,   ja  

haastattelujen   tekeminen   edellytti   luottamuksellisen   suhteen   syntymistä   minun   ja  

haastateltavien   välillä.   Kaikki   haastateltavat   eivät   halunneet   puhua   omalla   nimellään,   ja  

jotkut   antoivat   ymmärtää,   että   tapaukseen   liittyy   paljon   sellaista,   mistä   ei   ole   mahdollista  

puhua.   Koin,   että   minun   täytyi   monesti   alkuun   saada   haastateltavat   vakuuttuneeksi   siitä,  

että   olen   heidän   puolellaan,   myötäillä   heidän   näkemyksiään.   Joidenkin   haastattelujen  

jälkeen   minusta   tuntui   siltä,   että   olin   ehkä   jättänyt   mieleeni   tulleita   kriittisiä   kysymyksiä  

esittämättä.   Haastatellessani   EuroChem-yrityksen   viestintäjohtaja   Vladimir   Torinia   ja  

kysyessäni   hänen   näkemystään   suomalaistutkijan   pidätyskohtelusta   ja   pidätyksen   syistä,  

hän   totesi   ensin,   että   ei   tiedä   asiasta   mitään.   Esittäessäni   tarkentavan   kysymyksen,   hän  

kehotti   minua   paljon   puhuvin   elkein   pysäyttämään   nauhurin   ja   kirjoittamaan   “aivan   kaikki  

yhteystietoni”   eteeni   asettamalleen   paperiarkille,   sillä   hänellä   saattaisi   olla   niille  

tulevaisuudessa   käyttöä.   Näennäisesti   viattomasta   eleestä   ymmärsin,   että   kysymykseen  

olisi   turhaa   palata.   Toisaalta   myös   joidenkin   suomalaisten   haastateltavien   puheet   vihjasivat  

pyrkimyksistä   vaikuttaa   tutkimukseni   sisältöön.   Haastateltava   saattoi   huolehtivaan   sävyyn  

todeta,   että   minun   tulisi   valita   tutkimukseni   näkökulma   huolella,   sillä   se   saattaisi   vaikuttaa  

omaan   uraani   tulevaisuudessa,   tai   tarjoutua   lukemaan   läpi   ja   kommentoimaan   tutkielmaani  

ennen   sen   palauttamista.   En   koskaan   tarttunut   tällaiseen   tarjoukseen.   Tämä   kaikki   toi  

kuitenkin   tiettyä   painolastia   aineiston   analyysiin   ja   tulkintojen   tekemiseen,   koska   minulle  

oli   tärkeää   toisaalta   säilyttää   haastateltavien   luottamus,   toisaalta   kyetä   arvioimaan  

aineistoa   kriittisesti.   Oman   haasteensa   toi   myös   se,   että   tein   osan   haastatteluista  

englanniksi   ja   venäjäksi.   Vieraalla   kielellä   oli   vaikeampaa   reagoida   spontaanisti  

haastateltavien   haastattelutilanteessa   esiin   nostamiin   näkemyksiin.  

 

 

3.3   Aineiston   käsittely   ja   analysointi  
 
Tutkielmani   empiirinen   osio   koostuu   kahdesta   analyysiosiosta,   jotka   ovat   osittain  

päällekkäisiä.   Tapausta   koskevaan   uutisointiin,   tiedotteisiin   sekä   muuhun   saatavilla  
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olevaan   dokumenttiaineistoon,   kuten   tutkimusraportteihin,   osapuolten   välisistä  

tapaamisista   laadittuihin   muistioihin   ja   kokouspöytäkirjoihin   perehtyminen   on   tukenut  

haastatteluihin   perustuvan   tapauskuvauksen   laatimista   sekä   auttanut   arvioimaan  

haastattelujen   sisältöä   kriittisesti.   Haastattelujen   tavoitteena   on   ollut   syventää  

tapauskuvausta   osapuolten   näkökulmasta.   Lisäksi   toimijoita   haastattelemalla   on   ollut  

mahdollista   antaa   ääni   sellaisille   tapauksen   osapuolille,   joiden   näkemykset   ovat  

esimerkiksi   uutisoinnissa   jääneet   syrjään.  

 

Tarkempaan   haastatteluaineiston   sisällönanalyysiin   valitsin   kuusi   haastattelua.   Halusin  

rajata   yksityiskohtaisemman   analyysin   sellaisten   haastateltavien   näkemyksiin,   jotka   ovat  

pysyviä,   pitkäaikaisia   toimijoita   Itämeri-yhteistyössä.   Pyrkimyksenä   oli,   että   nämä  

haastateltavat   edustaisivat   eri   hallinnon   tasoja   ja   sekä   yksityisiä   että   institutionaalisia  

toimijoita   ja   mukana   olisi   niin   yhteistyön   suomalaisia   kuin   venäläisiäkin   osapuolia.  

Analyysiin   valikoituivat   näin   ollen   suomalaisista   haastateltavista   (1)  

Ympäristöministeriössä   pitkään   Venäjä-yhteistyön   parissa   toiminut   kansainvälisten   asiain  

neuvos   Kristiina   Isokallio,   (2)   BaltHazAR-hankkeen   avainasiantuntijana   ja   pitkään  

vesistökuormituskysymysten   parissa   työskennellyt   SYKE:n   erikoistutkija   Seppo   Knuuttila  

sekä   (3)   John   Nurmisen   säätiön   Puhdas   Itämeri-hankkeiden   johtaja   Marjukka   Porvari.  

Venäläisistä   haastateltavista   tarkempaan   analyysiin   valikoituivat   (4)   Helcomin  

sihteeristössä   asiantuntijana   työskennellyt   Mihail   Durkin,   (5)   Hydrometin   varajohtaja  

Tatjana   Zagrebina   sekä   (6)   Helcomin   työhön   jo   Neuvostoliiton   aikaan   Sellu-   ja  

paperiteollisuuden   alan   yleisliittolaisen   tieteellis-tuotannollisen   yhtymän  

ympäristövarajohtajana     osallistunut   Ekologija   i   Biznes   -järjestön   johtaja   Leonid   Korovin.   

 

Litteroin   kaikki   nauhoitetut   haastattelut   kokonaisuudessaan   sanatarkkuudella  

tekstinkäsittelyohjelmassa.   Luettavuuden   parantamiseksi   olen   stilisoinut   tutkielmaan  

sisältyviä   aineistositaatteja   poistamalla   täytesanoja   ja   toistoa   sekä   lisäämällä   välimerkkejä.  

Joitakin   sitaatteja   olen   tiivistänyt   jättämällä   pois   osioita,   joissa   haastateltava   on   vaihtanut  

hetkeksi   puheenaihetta.   Tällaiset   kohdat   on   merkitty   kahdella   tavuviivalla   (-   -).  

Vieraskieliset   sitaatit   olen   kääntänyt   suomeksi.  
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Luin   litteroitua   aineistoa   läpi   useita   kertoja,   jotta   sain   kokonaiskuvan   sen   sisällöstä.   Kuten  

todettua,   tutkimuksen   fokus   alkoi   muuttua   jo   haastatteluja   tehdessä,   ja   useiden  

lukukertojen   myötä   hypoteesi   siitä,   mikä   aineistossa   on   huomionarvoista,   alkoi   tarkentua.  

Tässä   vaiheessa   analyysimenetelmäksi   valikoitui   kehysanalyysi,   sillä   se   osoittautui  

toimivaksi   välineeksi   jäsentää   aineistoa   ja   poimia   tutkimuskohteen   ymmärtämisen  

kannalta   merkityksellinen   sisältö   osapuolten   osin   ristiriitaisista   selonteoista.  

Järjestelmällisempää   sisällönanalyysia   varten   siirsin   litteroidut   haastattelutekstit  

Atlas.ti-ohjelmaan.   Ohjelman   avulla   aineisto   on   helppo   jakaa   osiin   ja   luokitella.  

Vastaavasti   aineiston   osia   on   mahdollista   tarkastella   teemoittain   ja   esimerkiksi   koota  

yhteen   kaikki   tietyn   teeman   alle   luokitellut   otteet   eri   haastateltavilta.   Aineiston   koon  

vuoksi   Atlas.ti   osoittautui   tärkeäksi   analyysin   apuvälineeksi.  

 

Sovelsin   haastatteluaineiston   analyysissa   rinnakkain   sekä   faktuaalista   että   kulttuurista  

luentaa,   kuten   asiantuntijahaastattelujen   analyysissa   on   usein   tapana   (Alastalo   &   Åkerman  

2010,   372–392).   Faktaluennan   tarkoituksena   on   ollut   tuottaa   mahdollisimman   tarkka  

kuvaus   tutkimuksen   kohteena   olevan   prosessin   kulusta.   Faktanäkökulmasta   myös  

haastattelujen   kautta   saatavan   informaation   totuusarvon   kriittinen   arvioiminen   muuhun  

aineistoon   peilaamalla   on   tärkeää.   Haastatteluaineston   tarkemmassa   sisällönanalyysissa  

sovelsin   puolestaan   kulttuuristen   jäsennysten   näkökulmaa,   jolla   tarkoitetaan   toimijoiden  

tapahtumakuluille   tuottamien   merkitysten   analysointia.  

 

Haastatteluaineiston   analyysissa   käytin   konstruktionistiseen   lähestymistapaan   pohjautuvaa  

kehyksen   käsitettä,   joka   on   peräisin   yhdysvaltalaissosiologi   Erving   Goffmanilta   (1986).  

Goffmanilla   kehyksen   käsite   viittaa   ihmisten   tapaan   jäsentää   sosiaalista   todellisuutta   ja  

tulkita,   mistä   vastaantulevissa   sosiaalisen   elämän   tilanteissa   on   kysymys   ja   miten  

tilanteissa   tulisi   toimia.   Goffmanin   mukaan   ihmiset   etsivät   tilanteelle   toimintaa   ohjaavaa  

tulkintaa   jäsentämällä   kokemustaan   siten,   että   tietyt   piirteet   korostuvat   ja   toiset   jäävät  

taka-alalle,   ikään   kuin   kehyksen   ulkopuolelle.   Tutkielmani   nojaa   kehysanalyysia  

ympäristökonfliktien   tutkimuksessa   soveltaneiden   Brummansin   ym.   (2008)   kehyksen  

määritelmään.   He   tarkastelevat   kehyksiä   ikään   kuin   “kollektiivisena  

merkityksellistämisenä”.   Tämä   tulkinta   nojaa   Weickin   (1995)   organisaatiotutkimuksen  

piirissä   esittelemään   merkityksellistämisen   käsitteeseen,   jonka   mukaan   ihmiset   voivat  
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jakaa   saman   kokemuksen,   ja   silti   soveltaa   aivan   erilaisia   tulkintarepertoaareja,   joiden  

avulla   he   antavat   tapahtumille   merkityksiä   ja   jäsentävät   yhteisen   kokemuksen   piirteitä.  

Brummans   ym.   (2008)   puhuvat   kehystysrepertoaarista   ( framing   repertoire ),   joka   ei   viittaa  

kognitiivisiin   eli   tiedollisiin   jäsennyksiin,   jotka   ikään   kuin   olisivat   olemassa   jo   valmiiksi  

ennen   kehystämisen   tapahtumista,   vaan   tapaan   korostaa   kokemuksen   tiettyjä   piirteitä  

koherentin   tulkinnan   muodostamiseksi.   Heidän   mukaansa   kehystysrepertoaarit,   joiden  

kautta   konfliktitilanteen   osapuolet   määrittelevät   konfliktin   luonnetta,   miten   sitä   pitäisi  

hallita   sekä   sitä,   mikä   on   heidän   roolinsa   suhteessa   toisiin   osapuoliin,   ovat  

tilannesidonnaisia   ja   neuvoteltavissa   olevia.   Toisaalta   ajan   mittaan   tietystä  

kehystysrepertoaarista   voi   tulla   tietylle   ryhmälle   kaikkein   keskeisin   tapa   määrittää  

konfliktia.   Konfliktin   osapuolten   tulkintakehykset   siis   sekä   konstruoituvat   heidän  

välisessään   vuorovaikutuksessa   että   heijastuvat   tuohon   vuorovaikutukseen   ja   vaikuttavat  

sitä   kautta   konfliktin   kulkuun.     (Emt.)   

 

Kehyksen   käsitteen   ohella   tärkeitä   apuvälineitä   haastateltavien   selontekojen   jäsentämisessä  

olivat   diagnoosin   ja   prognoosin   käsitteet.   Kaikki   toiminta   ympäristöongelmien  

ratkaisemiseksi   edellyttää,   että   toimijat   ovat   muodostaneet   jonkinlaisen   käsityksen  

ongelmasta,   johon   on   tarkoitus   puuttua   –   että   ongelma   on   määritelty.   Tynkkysen   (2008a,  

38)   mukaan   ongelmanmäärittelyn   ”rakennuspalikoita”   ovat   diagnoosi   ja   prognoosi.  

Diagnoosi   on   näkemys   siitä,   missä   on   ongelman   ydin   eli   mikä   on   se   asiantila,   joka   tulisi  

korjata,   ja   mikä   sen   on   aiheuttanut.   Prognoosi   puolestaan   osoittaa,   mitä   diagnosoidulle  

ongelmalle   on   tehtävissä   ja   miten   se   tulisi   ratkaista.   Diagnoosi   ja   prognoosi   kytkeytyvät  

yhteen,   koska   tietynlainen   ongelmanmäärittely   johtaa   etsimään   tietynlaisia   ratkaisuja.  

Toisaalta   jokin   tietty   ratkaisuehdotus   antaa   viitteitä   siitä,   miten   kyseistä   ratkaisua  

ehdottava   toimija   itse   määrittelee   ongelman.   Tehokkaan   ongelmanratkaisun   ja  

ympäristöhallinnan   edellytyksenä   voidaan   pitää   sitä,   että   diagnoosi   ja   prognoosi   perustuvat  

yhteneville   kriteereille   ja   ongelman   tavoiteltu   ratkaisu   on   yhdenmukainen  

ongelmanmäärittelyjen   kanssa.   Tätä   voidaan   kutsua   ongelmanmäärittelyn   päätökseksi  

(Haila   2008,   194;   Tynkkynen   2008a,   38).  

 

Haastatteluaineiston   kehysanalyysissa   käytin   analyysiyksikkönä   ajatuskokonaisuuksia   ja  

poimin   litteroiduista   haastatteluteksteistä   sellaiset   kokonaisuudet,   jotka   sisälsivät  
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haastateltavan   näkemyksiä   yhteistyöstä,   siihen   liittyvistä   ongelmista,   ongelmien   syistä   ja  

ratkaisukeinoista   sekä   perusteluista   tietyille   ratkaisuille.   Useiden   analyysikierrosten   myötä  

haastateltavien   näkemysten   välille   alkoi   hahmottua   yhteyksiä,   tiettyjen   haastateltavien  

näkemyksissä   korostuivat   tietyt   tavat   selittää   tapausta   ja   yhteistyötä,   tai   tietyt   tulkinnat  

korostivat   tapauksen   tiettyjä   piirteitä   yli   muiden   ja   jättivät   tietyt   piirteet   vähemmälle  

huomiolle.   Kehykset,   joita   poimin   aineistosta,   havainnollistavat   siis   sitä,   mitä   piirteitä   joku  

toimija   nostaa   etualalle,   korostaa,   ja   mitä   piirteitä   jättää   vähemmälle   huomiolle.   Kun  

toimijat   korostavat   samalla   tavalla   tapauksen   tiettyjä   piirteitä,   heillä   voi   tulkita   olevan  

yhteinen   tulkintakehys.  

 

Johdantoluvussa   pyrin   esittelemään   tiiviisti   Lugajoen   tapauksen   tulkintakontekstin,   eli  

ympäristönsuojeluyhteistyön   ja   Itämeren   suojelukomission   historiaa   sekä   aiemman  

tutkimuksen   havaintoja   yhteistyön   haasteista.   Seuraavassa   luvussa   pyrin   puolestaan  

rekonstruoimaan   Lugajoen   tapauksen   empiirisen   kontekstin   eli   tutkimuskohteen  

ymmärtämisen   kannalta   keskeiset   tapahtumien   käänteet   Balthazar-hankkeen   II-vaiheen  

ensimmäisistä   näytteenotoista   hankkeen   avainasiantuntija   Seppo   Knuuttilan   pidätykseen  

saakka.   
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4   Lugajoen   tapauksen   kulku   
 

 

4.1   Ensimmäinen   vaihe:   alkunäyttämö  
 

Itämeren   suojelukomissio   Helcomin   koordinoiman     BaltHazAR-tutkimushankkeen   II-vaihe  
käynnistyy   kesällä   2011.   Suomalaisen   SYKEn   ja   venäläisen   Hydrometin   yhteiset  
näytteenotot   pilottikohteeksi   valitulla   Suomenlahteen   laskevalla   Lugajoella   runsaan   sadan  
kilometrin   päässä   Pietarista   alkavat   lokakuussa   2011.   Näytteet   vahvistavat   Venäjän  
Helcomille   toimittaman   kuormitusdatan   havainnot   poikkeuksellisesta  
fosforikuormituksesta   sekä   osoittavat   päästön   olevan   peräisin   Fosforit-lannoitetehtaan  
alueelta.   Helcomin   tutkimustuloksia   koskeva   tiedotusstrategia   herättää   erimielisyyttä   ja  
epäluottamusta   hankkeen   sisällä.   Tieto   päästöstä   vuotaa   Ruotsin   lehdistölle   tammikuussa  
2012,   ja   asiasta   uutisoidaan   Suomessa   samana   aamuna,   kun   Helcom   julkaisee   oman  
tiedotteensa.  
 

BaltHazAR-hankkeen   tarkoitus   ja   toimijat  

 

Tiedot   Itämeren   suojelusopimuksen   sopijavaltioiden   Itämereen   kohdistuvasta  

kuormituksesta   kootaan   vuosittain   Itämeren   suojelukomissio   Helcomin   ylläpitämään  

Pollution   Load   Compilation -   eli   PLC-tietokantaan.   Helcomin   koordinoiman     Baltic  

Hazardous   and   Agricultural   Releases   Reduction    (BaltHazAR)   -tutkimushankkeen  

II-vaiheen   loppuraportin   (Helcom   2012)   mukaan   Suomen   ympäristökeskuksen   (SYKE)   ja  

Venäjän   tiedeakatemian   limnologisen   instituutin   muodostaman   konsortion   toimeksiantona  

oli   kartoittaa   Venäjän   PLC-tietokantaan   toimittaman   kuormitustiedon   keräämiseen   liittyviä  

ongelmakohtia   ja   laatia   ohjeita   ja   suosituksia,   jotka   auttavat   Venäjää   tuottamaan   paremmin  

Helcomin   monitorointisuosituksia   vastaavaa   vesistökuormitustietoa.   

 

Helcomin   venäläisenä   partnerina   ja   yhteistyötä   venäläisten   toimijoiden   kanssa  

koordinoivana   tahona   hankkeen   toteutuksessa   toimi   pietarilainen,   “Mr.   Russian  

Helcomiksi”   luonnehditun   (Korppoo   ym.   2015,   57)   Leonid   Korovinin   johtama   yksityinen  

asiantuntijajärjestö   Ekologija   i   Biznes.   Lugajoen   tapauksen   aikaan   Leonid   Korovin   toimi  

myös   Helcomin   sihteeristössä   maalta   peräisin   olevan   kuormituksen   vähentämisestä  

vastaavan   LAND-työryhmän   puheenjohtajana.   
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Ekologija   i   Biznes   -järjestöllä   on   keskeinen   rooli   kuormitustiedon   pitkässä   ja   mutkikkaassa  

toimitusketjussa.   Venäjällä   luonnonvaraministeriö   on   ainoana   virallisena   tahona   vastuussa  

omaan   hallinnonalaansa   liittyvien   kansainvälisten   sopimusten   toimeenpanosta.   Näin   ollen  

myös   vastuu   kuormitustiedon   toimittamisesta   Helcomille   kuuluu   ministeriölle,   mikä  

tarkoittaa   sitä,   että   ennen   kuin   tieto   saapuu   Helcomin   tietokantaan,   se   kiertää   monen  

portaan   kautta   aluetasolla   monitoroinnista   vastaavilta   viranomaisilta   federaation   tason  

vastuuviranomaisille.   Viimeinen   lenkki   ketjussa   on   Korovinin   järjestö,   jonka   ministeriö   on  

valtuuttanut   sekä   raportoimaan   sille,   minkälaista   dataa   tarvitaan,   että   huolehtimaan   datan  

saattamisesta   Helcomin   tietokantaan   sopivaan   muotoon   ja   toimittamaan   sen   eteenpäin.  6

 

Hankkeen   alikonsultiksi   palkattiin   Luoteis-Venäjän   hydrometeorologian   ja  

ympäristöseurannan   keskus   Hydromet,   joka   on   Venäjän   luonnonvaraministeriön   alaisen  

Roshydrometin    (Federaation   hydrometeorologian   ja   ympäristöseurannan   laitoksen)  

alueellinen   edustaja.   Hydrometin   tehtävänä   on   toteuttaa   valtiollista   ympäristön   tilan  

monitorointiohjelmaa   maantieteellisellä   vastuualueellaan   sekä   raportoida   tiedot   eteenpäin  

kansallisiin   tietokeskuksiin.   Helcomille   toimitettava,   Venäjän   Itämereen   päätyvää  

ravinnekuormitusta   koskeva   tieto   on   ollut   pääasiassa   peräisin   Hydrometin  

monitorointiohjelmista.  7

 

Kuormitustiedon   puutteiden   ja   sen   kokoamiseen   liittyvien   ongelmien   selvittämiseksi  

SYKE   ja   Hydromet   käynnistivät   yhteisen   näytteenotto-ohjelman   syksyllä   2011.  

Näytteenottojen   alkaessa   tutkijoilla   ei   ollut   vielä   käytössään   Lugajoen   ajankohtaista  

kuormitusdataa,   mutta   Ekologija   i   Biznes   -järjestön   PLC-tietokantaan   siihen   mennessä  

toimittama   Venäjän   kuormitusdata   osoitti,   että   vuonna   2008   fosforikuormitus   Lugajokeen  

oli   ollut   ajoittain   koholla.   Leonid   Korovinin   mukaan   järjestön   toimitettua   Hydrometin  

kokoaman   monitorointidatan   PLC-projektille,   projektin   suomalainen   vastuuasiantuntija   oli  

arvellut   datan   olevan   virheellistä,   sillä   “niin   suuret   luvut   eivät   voi   pitää   paikkansa”.  

6  Tilanne   on   mahdollisesti   sittemmin   muuttunut,   koska   Leonid   Korovin   menehtyi   kesällä   2017.  
 
7  Luoteis-Venäjän   ympäristön   tilan   seurannasta   ja   kuormitustiedon   toimitusprosessista   yksityiskohtaisemmin  
Eloheimo   2007;   Naturvårdsverket   2015.   Vesivarojen   käytön   suunnittelun   ja   hallinnan   haasteista   Venäjällä   ks.  
Trumbull   2007.  
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BaltHazAR-hankkeen   avainasiantuntijan,   SYKEn   erikoistutkija   Seppo   Knuuttilan   mukaan  

SYKEllä   oli   kuitenkin   aikaisemmasta   PRIMER-tutkimushankkeesta   korkeata   kuormitusta  

osoittava   havainto   Lugajoen   suulta   heinäkuulta   2008.   Näin   ollen   hänellä   oli   aavistus,   että  

Lugajoen   mitatun   fosforikuorman   heittely   saattaisi   viitata   aiemmin   tunnistamattomaan  

päästölähteeseen,   ja   sen   vuoksi   juuri   Lugajoki   valittiin   hankkeen   monitorointiaktiviteettien  

pilotointikohteeksi.   Hankkeen   edetessä   tutkijat   saivat   käyttöönsä   Hydrometin   Lugajoen  

kuormitusta   koskevaa   dataa   myös   vuosilta   2009–2010,   mikä   paljasti   jo   suurempaa  

kuormitusta.   

 

Venäläisten   tahojen   reaktiot   Lugajoen   kohonneeseen   fosforikuormaan  

 

Hankkeen   suomalaisia   toimijoita   ihmetytti,   miksi   venäläiset   viranomaiset   eivät  

vaikuttaneet   millään   tavalla   reagoineen   vuosikausia   jatkuneeseen   suureen   päästöön.  

Helcomin   ohjeistuksen   mukaan   kuormitusta   mittaavat   vesinäytteet   pitäisi   ottaa  

mahdollisimman   läheltä   jokisuuta.   Hankkeen   loppuraportista   selviää   kuitenkin,   että  

näytteenottojen   alkaessa   Hydrometilla   ei   ollut   pysyvää   näytteenottopistettä   toiminnassa  

Lugajoen   suulla,   sillä   se   oli   suljettu   rahoituksen   puutteessa   vuonna   1986   (Helcom   2012).  

Tutkija   Knuuttilan   mukaan   yhteistyökumppanit   Hydrometista   ehdottivatkin   hankkeen  

yhteisten   näytteenottojen   sijainniksi   monitorointiohjelman   virallista   näytteenottopistettä,  

joka   sijaitsi   50   kilometriä   jokisuulta   sisämaahan   päin   Kingiseppin   kaupungin   alapuolella   ja  

näin   ollen   yläjuoksulla   Fosforit-tehtaaseen   nähden.   Tämä   viittaa   siihen,   että   vielä   tässä  

vaiheessa   ainakaan   yksi   hankkeen   venäläisistä   alikonsulteista   ei   hahmottanut,   että  

hankkeen   puitteissa   tehtävillä   näytteenotoilla   olisi   jokin   muu   päämäärä,   kuin   verrata  

suomalaisen   ja   venäläisen   laboratorion   tuloksia   keskenään.  

 

Lisäksi   vaikuttaa   siltä,   että   vesistöjen   tilan   tarkkailusta   vastaavan   Hydrometin  

näkökulmasta   Lugajoen   kohonnut   fosforikuorma   ei   ole   kenties   ylipäätään   näyttäytynyt  

erityisiä   toimenpiteitä   vaativana   ongelmana.   Ensinnäkin   haastatellulle   Hydrometin  

edustajalle   ajatus,   että   hänen   edustamansa   taho   voisi   jotenkin   vaikuttaa   teollisuuslaitosten  

päästöihin,   tuntui   olevan   hyvin   vieras.   Hänen   mukaansa   Hydrometin   tehtävänä   on   toteuttaa  

valtiollista   vesistöjen   monitorointiohjelmaa   ja   toimittaa   alueellinen   monitorointidata  

eteenpäin   federaation   tasolle.   Sen   sijaan   teollisuuslaitosten   kontrollointi   ei   kuulu  
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Hydrometin   toimenkuvaan   vaan   kokonaan   toiselle   taholle,   luonnonvaraministeriön  

alaiselle   luonnonvarojen   käytön   valvontavirastolle,    Rosprirodnadzorille .   Lisäksi  

haastateltava   nosti   esiin,   että   fosforin   suhteen   on   vaikeaa   määritellä,   milloin   on  

varsinaisesti   kyse   saastumisesta,   sillä   luonnonvesien   fosforipitoisuudelle   ei   ole   Venäjän  

lainsäädännössä   määritelty   saastumiseen   viittaavaa   raja-arvoa,   toisin   kuin   esimerkiksi  

typelle.   Haastateltavan   käyttämä   termi    predelno   dopustimaja   kontsentratsija    viittaa  

kemikaaleille   lainsäädännössä   määriteltävään   raja-arvoon,   jonka   ylittävät   pitoisuudet  

ympäristössä   voivat   olla   haitallisia   ihmisen   terveydelle.   Fosforia   ei   siis   pidetä   varsinaisesti  

“saasteena”.   

 

Hankkeen   edetessä   kävi   ilmi,   että   havainnot   fosforikuormituksen   selittämättömästä  

kohoamisesta   selittyivät   osittain   sillä,   että   Hydrometin   työntekijä   oli   jossakin   vaiheessa  

siirtynyt   ottamaan   kuukausittaiset   vesinäytteet   eri   paikasta,   kuin   missä   virallinen  

mittauspiste   sijaitsi.   Uusi   mittauspiste   sattui   sijaitsemaan   juuri   jätekipsialueelta  

Lugajokeen   virtaavan   Verhovskoi-puron   alapuolella,   joka   BaltHazAR-hankkeessa  

sittemmin   vahvistettiin   valtavan   fosforipäästön   kulkureitiksi.   Haastatellulle   Hydrometin  

edustajalle   tuntui   olevan   kiusallista   myöntää,   että   näytteenottopisteen   sijainti   oli   vaihdellut.  

Kuvaavaa   on,   että   asian   arkaluontoisuus   vaikutti   liittyvän   ennen   kaikkea   siihen,   että  

näytteenottaja   oli   toiminut   omavaltaisesti   ja   muuttanut   valtiollisessa  

monitorointiohjelmassa   määriteltyä   mittauspisteen   sijaintia   ilman   asianmukaista  

byrokraattista   menettelyä.   Se,   että   mittauspiste   virallisesti   sijaitsi   paikassa,   josta   Fosforitin  

jätekipsialueelta   peräisin   olevaa   päästöä   ei   olisi   voitu   havaita,   ei   vaikuttanut   olevan  

haastateltavan   näkökulmasta   hänen   oman   toimenkuvansa   kannalta   merkityksellistä,   koska  

teollisuuslaitosten   valvonta   ei   yksinkertaisesti   kuulu   hänen   edustamansa   viranomaistahon  

vastuulle.   Haastateltava   totesikin,   että   kaikki   “kokeiluluontoisesta”   näytteenottopisteestä  

peräisin   oleva   data   hylättiin   ja   seuranta   palautettiin   ennalleen.   

 

Ekologija   i   Biznes   -järjestön   rooli  

 

Siinä   missä   monitoroinnista   vastaavassa   Hydrometissa   Lugajoen   kohonnutta  

fosforikuormitusta   ei   kenties   nähty   toimenpiteitä   vaativana   ongelmana,   Ekologija   i   Biznes  

-järjestön   johtaja   Korovinin   mukaan   hänen   järjestönsä   raportoi   mittaustuloksista  
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teollisuuslaitosten   valvonnasta   vastaavaan   Rosprirodnadzoriin.   Tämän   seurauksena  

Fosforitin   tehtaalla   toimitettiin   tarkastus   lokakuussa   2011.   Haastateltavan   mukaan  8

tarkastus   koski   sillä   kertaa   kuitenkin   vain   tehtaan   tuotannosta   peräisin   olevia   päästöjä,   sillä  

päästön   alkuperä   ja   kulkureitti   Lugajokeen   yrityksen   jätekipsialueelta   Verhovskoi-puroa  

pitkin   tarkentuivat   vasta   myöhemmin.   Haastateltavan   mukaan   hän   oli   sopinut  

valvontaviranomaisen   kanssa,   että   Rosprirodnadzor   tekee   tehtaalle   uuden   tarkastuksen   ja  

kutsuu   tuolloin   Ekologija   i   Bizneksen   edustajat   mukaan.   Omien   sanojensa   mukaan   hän   oli  

siinä   uskossa,   että   asia   oli   jo   etenemässä   ja   ongelman   ratkaisu   olisi   löytynyt   myös   ilman  

suomalaisten   apua,   mutta   sitten   tapaus   odottamatta   nousi   uutisotsikoihin.   Näin  

haastateltavan   sanoin   “suomalaiset   toverit   kiersivät   ohitse”.  

 

Ristiriidat   hankkeen   sisällä   –   kiista   tutkimustulosten   uutisoinnista  

 

Tutkija   Knuuttilan   mukaan   SYKEn   asiantuntijat   päättivät   jo   heti   ensimmäisellä  

näytteenottokerralla   31.10.2011   ottaa   itsenäisesti   näytteen   paitsi   Hydrometin  

asiantuntijoiden   ehdottamasta   virallisesta   monitorointipisteestä,   myös   samasta   paikasta  

läheltä   jokisuuta,   mistä   SYKEn   aikaisempi   havainto   korkeasta   kuormituksesta   oli.  

Tavoitteena   oli   varmistaa,   että   myös   venäläinen   laboratorio   todentaisi   päästön  

olemassaolon:  

 

Ensimmäinen   havainto   me   otettiin   vaan   meidän   oman   ryhmän   kesken.   Sitten  
seuraavalla   kerralla   ku   oltiin   löydetty   se   korkee   pitoisuus,   ni   esitettiin   myös  
Hydrometille   et   otettais   yhdessä   sieltä   jokisuusta.   Mä   en   siinä   vaiheessa   viel  
kertonu   heille   mitä   me   oltiin   siellä   havaittu,   mut   mä   halusin   et   venäläinen  
laboratorio   tuottaa   sen   saman   tiedon,   koska   mä   siinä   vaiheessa   jo   arvelin   et  
virallinen   Venäjä   kyseenalaistaa   ne   tulokset   jos   ne   on   vaan   meillä   analysoituja,  
koska   ne   oli   niin   järisyttäviä.  

 

Toisella   näytteenottokierroksella   SYKEn   asiantuntijat   ottivat   näytteitä   myös   tehdasalueelta  

virtaavista   puroista,   ja   päästön   kulkureitti   tehtaan   jätekipsialueelta   tarkentui.   Näytteitä   oli  

siis   otettu   kaksi   kertaa   yhtenevin   tuloksin,   kun   tutkija   Knuuttila   esitteli   ensimmäisen  

kerran   tiiminsä   mittaustulokset   koko   tutkimusryhmälle,   venäläisille   yhteistyökumppaneille  

8  Haastateltavan   kertomusta   tukevat   Rosprirodnadzorin   verkkosivuilla   saatavissa   olevat   tarkastusraportit  
(Departament   Rosprirodnadzora   po   Severo-Zapadnomu   Federalnomu   Okrugu   2011a   &   2011b).  
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sekä   Helcomin   sihteeristön   edustajille   projektikokouksessa   8.–9.12.2011.   Knuuttilan  

mukaan   tuolloin   kävi   ilmi,   että   toimijoiden   kesken   on   erimielisyyttä   projektin  

tiedotuslinjasta.   Hän   itse   oli   sillä   kannalla,   että   tulokset   pitäisi   julkistaa   mahdollisimman  

pian,   mutta   hänen   pettymyksekseen   projektikokouksen   kanta   oli,   että   tulokset   julkistetaan  

vasta   hankkeen   loppuraportissa.   Hankkeen   oli   määrä   päättyä   keväällä   2012.   Hankkeen  

projektipäällikön   Kaj   Forsiuksen   mukaan   tulosten   julkistamisen   edellytyksenä   oli,   että  

hankkeen   ohjausryhmä,   johon   kuului   muun   muassa   Venäjän   luonnonvaraministeriön  

edustajia,   saa   perehtyä   niihin   ensiksi,   ja   sen   vuoksi   projektikokous   pyysi   SYKEn   tiimiä  

laatimaan   tutkimustuloksista   kirjallisen   raportin.   Ohjausryhmän   oli   määrä   kokoontua  

kevään   2012   puolella.  

 

Knuuttilan   mukaan   julkaisemisen   ajankohta   saatiin   lopulta   neuvoteltua   aikaisemmaksi,   ja  

kirjallinen   raportti   lähetettiin   ohjausryhmän   jäsenille   11.1.2012.   Tieto   päästöstä   ehti  

kuitenkin   vuotaa   Ruotsin   lehdistölle,   sillä    Dagens   Nyheter -   lehdestä   soitettiin   Knuuttilalle  

kaksi   päivää   ennen   Helcomin   tammikuulle   2012   suunniteltua   tiedotustilaisuutta   ja  

pyydettiin   häntä   kommentoimaan   hankkeen   ohjausryhmälle   jaettua   raporttia.   Ensimmäiset  

uutiset   julkaistiin   samana   aamuna   18.1.2012,   kun   ohjausryhmä   lopulta   kokoontui  

Pietarissa.  

 

 

4.2   Toinen   vaihe:   päästön   uutisointi  
 

Helsingin   Sanomat   uutisoi   päästöstä   näyttävästi.   Uutisointi   nostaa   esiin   ja   kärjistää  
hankkeen   sisäisiä   ristiriitoja.   Suomalaisen   lehdistön   uutisointi   kiinnittää   myös  
Fosforit-tehtaan   omistavan   lannoiteyritys   EuroChemin   huomion.   Viikon   sisään  
“fosforiskandaalin”   ryöpsähtämisestä   Lugajoen   fosforipitoisuus   on   kutistunut  
murto-osaan   BaltHazAR-hankkeen   näytteissä   havaitusta.   Päästön   ohella   EuroChem   ryhtyy  
määrätietoisesti   putsaamaan   mainettaan,   perustaa   suomenkielisen   verkkosivun,   kutsuu  
toimittajia   ja   asiantuntijoita   vierailuille   tehtaalle   ja   aloittaa   yhteistyön   John   Nurmisen  
säätiön   kanssa.   Samaan   aikaan   Euroopan   komissio   myöntää   Helcomin   anomuksesta  
BaltHazAR-hankkeelle   lisärahoitusta   päästölähteen   selvittämiseksi,   ja   yhteisen  
näytteenotto-ohjelman   jatkosta   sekä   tarkennetusta   näytteenotosta   tehtaan   alueella   aletaan  
käydä   neuvotteluja.   
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Lannoiteyritys   ryhtyy   putsaamaan   mainettaan  

 

Uutisoinnin   myötä   ongelman   käsittely   ja   viestintä   siirtyi   paikallistasolta   tehtaan   omistavan  

EuroChemin   käsiin.   John   Nurmisen   säätiön   Puhdas   Itämeri-hankkeiden   johtajan   Marjukka  

Porvarin   mukaan   saatuaan   tiedon   päästöstä   yhdessä   muiden   hankkeen   ohjausryhmään  

kuuluvien   tahojen   kanssa   11.1.2012   säätiö   oli   ollut   yhteydessä   Fosforitin   tehtaan  

ympäristö-   ja   turvallisuusjohtajaan   ja   sopinut   tämän   kanssa   tapaamisen   tehtaalle  

tavoitteenaan   lähteä   paikallistasolta   käsin   selvittämään,   mitä   päästölle   olisi   tehtävissä.  

Porvarin   mukaan   tilanne   kuitenkin   muuttui   tapauksen   uutisoinnin   myötä:  

 

Sehän   oli   semmonen   valtava   mediakohu   ja   Hesarin   etusivuja   ja   muuta,   ja   sen  
seurauksena   tää   asian   käsittely   siirty   välittömästi   sielt   tehtaan   tasolta   Moskovan  
tasolle.   Elikkä   sen   jälkeen   se   Fosforit   ilmotti   et   tää   ei   oo   enää   niinku   meidän  
käsissä   tää   asia   et   tää   on   omistajien   käsissä.  
 

Helsingin   Sanomien   toimittajan   Heli   Saavalaisen   mukaan   EuroChemin   viestintäjohtaja  

Vladimir   Torin   sai   tietää   päästöstä   Saavalaisen   soitettua   tälle.   Saavalaista,   kuten   muitakin  

EuroChemin   tiedotusta   seuraavia,   hämmensi   yrityksen   kaksijakoinen   tiedotusstrategia.  

Haastattelujen   perusteella   niin   Saavalainen   kuin   tutkija   Knuuttilakin   olettivat,   että  

uutisointi   johtaa   siihen,   että   yritys   myöntää   päästön.   EuroChem   käänsi   kuitenkin  

tiedotusstrategiassaan   uutisoinnin   kärjet   päälaelleen.   Yritys   korosti   viestinnässään   sitä  

seikkaa,   että   fosforikuormitus   ei   todistetusti   ollut   peräisin   tehtaan   tuotannosta,   sillä  

prosessipäästöjä   kontrolloidaan   tiukasti   eikä   viranomaisilla   ole   vaateita   yritystä   kohtaan.  9

He   toivat   myös   esiin,   että   korkeita   fosforipitoisuuksia   on   havaittu   purossa,   joka   virtaa  

kaukana   tehtaan   sanitaarisuoja-alueen   ulkopuolella,   eikä   yksi   tehdas   voi   olla   vastuussa  

kaikesta,   mitä   koko   seudulla   tapahtuu.   Mitä   tuli   arvioihin   päästön   suuruudesta,   ne   olivat  

yrityksen   edustajien   mukaan   yksinkertaisesti   absurdeja,   koska   käytännössä   väitetyn  

kokoinen   päästö   voisi   syntyä   ainoastaan   siten,   että   joen   varressa   olisi   jatkuvasti   joku  

kumoamassa   ämpäreittäin   fosforia   veteen.    Lisäksi   yritys   tarttui   tutkija   Knuuttilan  10

näkyvään   rooliin   tapauksen   uutisoinnissa.   Viestintäjohtaja   Torinin   mukaan   kyse   oli  11

9   Fosfor   v   Kingiseppe:   ekologi   podozrevajut   staryje   rudniki.    Fontanka.fi   7.2.2012.  
 
10   Na   Fosforite   pobyvali   veduštšije   SMI   Finljandii.    Kingiseppskoje   televidenije   JamTV   26.2.2012.  
 
11  Mm.    Seppo   Knuuttila   Eurochem-yhtiön   silmätikuksi.    Yle   Uutiset   14.4.2012.  

31  



 

“yhden   suomalaisen   tutkijan”   mittaustuloksista,   joita   mediatoimistot   missään   muualla   kuin  

Suomessa   eivät   ottaneet   vakavasti.   Seppo   Knuuttilan   mukaan   yrityksen   edustajat   myös  

ilmaisivat   monessa   yhteydessä   avoimesti,   että   he   eivät   pidä   siitä,   miten   esimerkiksi  

Knuuttila   kommentoi   tapausta   suomalaisille   tiedotusvälineille.   Ilmeisesti   tiedotusstrategian  

suhteen   vallitsi   kuitenkin   hajaannus   myös   yrityksen   sisällä.   Helsingin   Sanomien  

tammikuisessa   artikkelissa   Fosforitin   tehtaan   toimitusjohtaja   Vladimir   Jerlykov   nimesi  12

tehtaan   kipsijätevaraston   yhdeksi   mahdolliseksi   päästön   lähteeksi.   Vielä   haastattelussa  

kesäkuussa   2013   viestintäjohtaja   Torin   kuitenkin   kiisti   “ekologisiin   projekteihin   satoja  

miljoonia   dollareita   vuodessa   syytävällä”   yrityksellä   tai   edes   tehtaan   kipsijätevarastolla  

olleen   yhtään   mitään   tekemistä   tuon   kerta   kaikkiaan   arvoituksellisen   päästön   kanssa.  

Torinin   versio   tarinasta   oli   siis   vielä   vuosi   tapahtumien   jälkeen,   että   yritys   joutui   Seppo  

Knuuttilan   mustamaalauksen   ja   suomalaisen   lehdistön   hysterian   uhriksi,   vaikka   se   hyvää  

hyvyyttään   otti   vastuulleen   ties   kenen   toimesta   mystisesti   saastuneiden   vesien  

puhdistuksen.  

 

Toisaalta   yritys   pyrki   kuitenkin   mitä   ilmeisimmin   samaan   aikaan   vakuuttamaan  

asianosaisia   siitä,   että   tilanne   on   hallussa.   Tämä   näkyy   yrityksen   toiminnassa   monella  

tavalla.   Ensinnäkin   yritys   järjesti   keskiviikkona   25.1.2012   eli   viikon   kuluttua  

ensimmäisestä   päästöä   koskevasta   uutisesta   “avoimuuden   ja   sosiaalisen   vastuun  

periaatteiden”   mukaisesti   Fosforitin   tehtaalla   tiedotustilaisuuden,   johon   oli   kutsuttu   paitsi  

suomalaisia   ja   venäläisiä   tiedotusvälineitä,   myös   Helcomin,   Ympäristöministeriön   ja  

BaltHazAR-hankkeen   tutkimusryhmän   edustajia.   Knuuttilan   mukaan   kutsut   muille   kuin  

toimittajille   kuitenkin   peruttiin.   Suomalaisten   näkökulmasta   tiedotustilaisuus   vaikutti  

enemmän   valmiiksi   käsikirjoitetulta   näytelmältä   kuin   vilpittömältä   avoimuuden  

osoitukselta.   Knuuttilan   mukaan   

 

Suurinpiirtein   kutsussa   muistaakseni   EuroChem   totes   jotain   siihen   suuntaan   että   he  
tulee   osottaa   kaikki   väitteet   vääriks   tän   kuormituksen   osalta,   ja   niinhän   siinä   sit  
kävikin   siellä   heidän   mediashowssaan   et   he   otti   näytteitä   niistä   meidän   paikoista  
joist   me   oltiin   mitattu   korkeita   pitosuuksia.   No   nyt   sitten   pitoisuus   oli   tipahtanu  
yhteen   kaheskymmenesosaan   siitä   mitä   se   oli   itse   asias   ollu   vielä   kaks   päivää  
aikasemmin.  

 

12   Uusi   fosforinäyte   vahvisti   jättipäästöt.    Helsingin   Sanomat   26.1.2012.  
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Knuuttilan   mukaan   nimittäin   MTV3:n   Moskovan-kirjeenvaihtaja   oli   ottanut   häneen  

yhteyttä   tiedotustilaisuutta   edeltävänä   viikonloppuna   ja   pyytänyt   neuvoa   ottaakseen  

omatoimisesti   vesinäytteitä   Lugajoesta.   Toimittajan   ottamat   näytteet   todistivat,   että   päästö  

oli   ollut   korkealla   vain   hetkeä   aiemmin.  

 

Toiseksi   tehtaan   johto   päätti   hankkeen   venäläisen   partnerin   Leonid   Korovinin   kanssa  

keskusteltuaan   kutsua   koolle   7.2.2012   asiantuntijoiden,   viranomaisten   ja   suomalaisten  

yhteistyötahojen   erillisen,   suljetun   työkokouksen,   johon   tulisi   paikalle   myös   konsernin  

johtoa   Moskovasta.   EuroChemin   viestintäjohtaja   Torinin   mukaan   yritys   esitteli   jo   tuolloin  

kokoukseen   kutsutulle   rajatulle   yleisölle   (joukossa   olivat   mm.   BaltHazAR-hankkeen  

edustajina   Seppo   Knuuttila   ja   Kaj   Forsius,   sekä   ympäristöministeriön   kansainvälisten  

asioiden   yksiköstä   Kristiina   Isokallio)   yrityksen   rakentaman   puhdistusjärjestelmän,   jonka  

avulla   Lugajoen   fosforikuormitus   saatiin   kuriin.   Haastateltavien   arviot   työkokouksen  

annista   kuvastavat   hyvin   tilanteeseen   liittyvää   hämmennystä   suomalaisten   keskuudessa.  

Marjukka   Porvari,   joka   ei   ollut   itse   paikalla   mutta   on   kuunnellut   yrityksen   toimittaman  

tallenteen   tilaisuudesta,   toteaa   seuraavaa:  

 

Mä   en   ollu   uskoa   korviani   ku   ne   sano   mulle   kesäkuus   et   kylhän   ne   sano   niille  
suomalaisille   sillon   helmikuus   tän.   Must   se   oli   tosi   omituista   ja   mä   sanoin   et   en   mä  
nyt   oikein   usko   tohon,   että   oishan   ne   nyt   ymmärtäny   sen.   No   sit   ne   lähetti   mulle   ne  
kalvot   mitkä   oli   ollu   siinä   kokouksessa,   ja   tosiaanki   siellä   on   kuva  
puhdistusjärjestelmästä.   -   -   Sit   ne   lähetti   mulle   nauhat,   ne   oli   nauhottanu   sen  
kokouksen   ja   siel   nauhal   se   kyl   kuuluu   et   ne   kuvailee   sen   puhdistusjärjestelmän   mut  
siin   on   tottakai   hirveen   iso   se   tulkkaus,   saattaa   koko   sisältö   hävitä,   huono   tulkkaus  
riittää   et   ihmiset   ei   enää   ymmärrä   yhtään   mitään.  

 

Paikalla   olleille   suomalaisille   ei   kuitenkaan   jäänyt   työkokouksesta   sellaista   kuvaa,   että  

tilanne   olisi   jotenkin   ratkennut.   Kristiina   Isokallion   mukaan   

 

Jos   he   ton   esityksen   yhteydessä   on   kertonu   että   he   on   saanu   ne   päästöt   hallintaan  
niin   kukaan   läsnäolleista   ei   sitä   käsittäny,   koska   he   esitti   sitä   niinku   hyvin  
semmosena,   tekniseltä   kannalta.   He   ei   sanonu   suoraan   että   sen   tavoitteena   on  
lopettaa   ne   päästöt.   He   vaan   sano   että   he   tekee   tehokkaamman   prosessin   ja   ottaa  
tehokkaammin   käyttöön   kaiken   raaka-aineen,   mut   ne   ei   suoraan   sanonu   että   sillä  
on   sekin   vaikutus   että   ne   päästöt   pienenee,   ainakin   mun   järkeni   mukaan,   ja   mun  
mielestä   kukaan   ei   käsittäny   sitä   sillain.   Mutta   ehkä   he   sitten   semmosella   omalla  
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venäläisellä   koukeroisella   tyylillään   kun   esiinty,   ni   sano   näin,   mutta   ei   se   jääny  
siitä   ollenkaan   niinkun   päällimmäiseks   mieleen.  

 

Seppo   Knuuttila   (joka   ei   itse   puhu   venäjää)   kuvailee,   miksi   tapaamisen   ilmapiiri   ei  

herättänyt   luottamusta:  

 

Esimerkiks   siel   7.   helmikuuta   tilaisuudessa,   josta   he   itse   sanoo   et   he   on   kertonu  
tästä   päästöstä,   ni   siinä   tilaisuudessa   oli   venäläisten   viranomaisten,   useamman  
viranomaisen   johtajat   paikalla.   Ainoa   henkilö   joka   siellä   puhu   oli   Igor   Šelkunov   ja  
nää   kaikki   muut   kuunteli   ku   pyhäkoulupojat.   Voisit   sä   kuvitella   samanlaista  
asetelmaa   esimerkiks   Talvivaarassa   et   siellä   niinkun   olis   Suomen   viranomaisten  
edustajat,   valvovien   viranomaisten   edustajat   ja   ainoo   joka   siel   puhuis   olis   Pekka  
Perä   joka   ripittäis   näitä   viranomaisia   siitä   miten   ne   toimii   ja   vaikeuttaa   tehtaan  
toimintaa.  

 

Kolmantena   osoituksena   pyrkimyksistä   saada   tilanne   hallintaan   EuroChem   palkkasi  

helmikuussa   2012   Hydrometin   toteuttamaan   viikoittaista   monitorointiohjelmaa   ja   perusti  

suomenkielisen   verkkosivun   mittaustulosten   julkaisemiseksi.   Neljänneksi   yritys   ryhtyi  

yhteistyöhön   John   Nurmisen   säätiön   kanssa.   Marjukka   Porvarin   mukaan   suomalaisen  

pankkiiriliikkeen   Venäjälle   sijoittavan   rahaston   salkunhoitajan   oli   tarkoitus   tavata   Lontoon  

pörssiin   listautumista   suunnittelevan   EuroChemin   johtoa   sattumalta   samoihin   aikoihin,   kun  

päästöstä   uutisoitiin.   Koska   kyseinen   pankkiiriliike   on   allekirjoittanut   YK:n   vastuullisen  

sijoittamisen   periaatteet   ( Principles   for   Responsible   Investment,    PRI),   salkunhoitaja   otti  

yhteyttä   Helcomiin   ottaakseen   selvää   uutisen   taustasta.   Tämän   henkilön   välityksellä   John  

Nurmisen   säätiö   sai   toimitettua   EuroChemin   johdolle   kirjeen,   joka   käynnisti   yrityksen   ja  

säätiön   yhteistyön.   

 

Marjukka   Porvarin   mukaan   tavatessaan   John   Nurmisen   säätiön   edustajia   ensimmäistä  

kertaa   Moskovassa   13.2.2012.   yrityksen   johto   kyllä   myönsi,   että   heillä   on   ongelma,   ja  

kertoi   ryhtyneensä   toimeen   sen   ratkaisemiseksi.   Samaan   aikaan,   kun   yritys   kiisti  

tiedotusvälineille   olevansa   vastuussa   päästöstä,   yhteistyö   säätiön   kanssa   perustui   yhteiselle  

käsitykselle,   että   ongelma   on   ja   se   pitää   ratkaista.   Yrityksen   edustajat   olivat   kuitenkin   sitä  

mieltä,   että   päästön   uutisoitu   mittakaava   ei   voi   olla   suuruusluokaltaan   todenmukainen:   

 

He   sano   että   se   tuli   heille   yllätyksenä   se   ongelma.   Et   sitte   ne   ei   enää   sanonu   että   ei  
oo   ongelmaa   todellakaan   vaan   ne   sano,   että   nyt   ne   tajuaa   et   on   ollu   ongelma   ja   se  
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on   tullu   heille   yllätyksenä   ja   he   ei   oo   tajunnu   mistä   se   voi   johtua,   mutta   et   he  
selvittää   sitä   ja   hakee   ratkasua.   Mut   he   oli   edelleenki   sitä   mieltä   et   se   mittasuhde  
siinä   ei   ois   niin   iso   ku   mitä   julkisuudes   on   ollu.   Tää   oli   sillon   se   heidän  
näkemyksensä.  

 

Jälkeenpäin   selvisi,   että   Lugajokea   kuormittanut   oja   oli   padottu   tammikuussa   ja   vedet  

johdettu   puhdistamoon,   joka   oli   valmistunut   maaliskuussa.   Porvarin   mukaan  

 

Ku   me   kysyttiin,   et   miten   te   keksitte   tämmösen   jutun   ja   näin   nopeesti,   niin   he   sano,  
että   ku   he   tajus   sen   kauheen   asian   että   täält   tulee   näin   iso   päästö   ni   he   kutsu   koolle  
kaikki   tehtaan   terävimmät   asiantuntijat   ja   myöski   pyys   eläkkeellä   olevia,   esim.  
vanhan   tehtaanjohtajan.   He   kokos   semmosen   aivoriihen   ja   he   viikon   mietti   vaan  
että   miten   tää   homma   tehään   ja   siellä   he   kehitti   tän   ratkasun.   Musta   se   on   jotenki  
makeeta,   tosi   sillai   paikallistasolla   kehittäny   sen   jutun   et   se   ei   todellakaan   tullu  
sielt   Moskovasta.  

 

Hydromet   joutuu   hakemaan   lupaa   yhteistyön   jatkolle   federaation   tasolta   ja  

hankkeen   sisäiset   ristiriidat   päätyvät   otsikoihin  

 

Hankkeen   ohjausryhmän   kokouksessa   tammikuussa   2012   sekä   myöhemmin   Helcomin  

vuosikokouksessa   maaliskuussa   2012   päätettiin,   että   hanketta   jatketaan   kevään   ajan,   jotta  

päästön   suuruus   ja   lähde   sekä   päästön   hillitsemiseksi   tarvittavat   toimenpiteet   pystyttäisiin  

määrittämään   tarkemmin.   Euroopan   komissio   myönsi   Helcomin   anomuksesta  

BaltHazAR-hankkeelle   lisärahoitusta   päästölähteen   selvittämiseksi,   ja   yhteisen  

näytteenotto-ohjelman   jatkosta   sekä   tarkennetusta   näytteenotosta   tehtaan   alueella   alettiin  

käydä   neuvotteluja.   Hankkeen   projektipäällikön   Kaj   Forsiuksen   mukaan   kaikki   osapuolet  

pitivät   tärkeänä,   että   näytteitä   otetaan   jatkossakin   yhteistyössä   ja   tulokset   analysoidaan  

sekä   Suomessa   että   Venäjällä.   Aluksi   yhteisnäytteenotto   ei   edennyt,   sillä   Forsiuksen  

mukaan   Hydromet   tarvitsi   yhteistyön   jatkamista   varten   luvan   federaation   tasolta,   ja   luvan  

saamisessa   kului   kuukausi.  

 

Helsingin   Sanomissa   kritisoitiin   alkuvuodesta   2012   Helcomia   mittaustulosten  

julkistamisen   kanssa   viivyttelystä,   venäläisiä   yhteistyökumppaneita   ammattitaidon  
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puutteesta   sekä   Ekologija   i   Bizneksen   Korovinia   luvuilla   kikkailusta.   Tutkija   Knuuttilan  13

mukaan   hankkeen   tiedotusstrategiaan   tyytymättömät   tahot   Suomessa,   erityisesti  

ympäristöministeriössä,   pyrkivät   kulissien   takana   kyseenalaistamaan   hänen  

asiantuntemustaan   ja   hänen   laskemansa   kuormitusarvion   pätevyyttä   poliittisista  

lähtökohdista,   vaikka   uutisoinnille   oli   ilmeiset   perusteet.   Haastateltavan   mukaan   oli  

ensinnäkin   kyse   poikkeuksellisen   suuresta   rehevöittävästä   päästöstä,   jonka   alkuperä   oli  

tiedotushetkellä   kiistaton   ja   johon   venäläiset   viranomaiset   eivät   syystä   tai   toisesta   olleet  

kyenneet   puuttumaan.   Näin   ollen   tiedotustrategian   ensisijaisena   tavoitteena   oli   saada  

päästö   kuriin   mahdollisimman   nopeasti   siten,   että   julkistamisen   myötä   yrityksen   olisi   itse  

pakko   reagoida   ongelmaan.   Toisekseen   haastateltava   piti   absurdina,   että   eräät  

“YYA-aikaan   jämähtäneet”   henkilöt   kuvittelivat,   että   niin   suurta   uutista   ylipäätään   voisi  

pitää   tiedotusvälineiltä   pimennossa,   ja   olivat   valmiita   uhraamaan   tieteellisesti   todistetut  

faktat   diplomatian   vuoksi.   Kolmanneksi   uutisoinnin   perusteiden   ja   hänen  

asiantuntemuksensa   kyseenalaistaminen   kertoi   haastateltavan   mukaan   siitä,   että   toimijoilla  

on   muita   intressejä   kuin   Itämeren   tilan   koheneminen.   Knuuttila   esimerkiksi   arveli,   että  

viivyttely   tiedottamisen   suhteen   liittyi   siihen,   että   Helcomin   silloinen   pääsihteeri   Anne  

Christine   Brusendorff   oli   juuri   päättämässä   toimikauttaan:  

 

Kylhän   tää   oli   Helcomille   aivan   helvetin   vaikee   asia   tää   Fosforitin   keissi.   Siis  
nehän   joutu   kaks   kuukautta   siinä   kiemurtelee   et   miten   tää   asia   hoidetaan   ku   ne  
pelkäs   Venäjän   reaktiota.   Siin   oli   pääsihteeri   vaihtumassa,   Brusendorff   oli  
lähdössä,   hän   oli   hyvin   informoitu   tästä   asiasta   alusta   lähtien,   mutta   hän   ei  
esimerkiks   vastannu   mulle   enää   sähköpostiin   2011   marraskuun   lopun   jälkeen,   hän  
halus   kokonaan   pestä   kätensä   tästä   asiasta   ja   poistuu   kentältä   sädekehä   päänsä  
päällä.   Siihen   asti   mä   olin   pitäny   häntä   ihan   hyvänä   pääsihteerinä,   mutta   se   loppu  
oli   surkea   kyllä   hänen   osaltaan   siinä   mielessä,   että   hän   halus   pitää   kulissin  
pystyssä   loppuun   asti   ja   sanoo   et   kaikki   menee   hyvin.  

 

Suomalaisista   haastateltavista   Knuuttilan   pyrkimystä   käyttää   julkisuutta   painostuskeinona  

ongelman   ratkaisemiseksi   kritisoivat   suoraan   ainoastaan   anonyymina   esiintyneet  

haastateltavat.   Heidän   huolensa   olivat   kolmenlaisia.   Ensinnäkin   he   katsoivat,   että  

uutisoinnin   pohjalta   oli   hankalaa   muodostaa   yhteistä   tilannekuvaa,   jonka   pohjalta  

yhteistyötä   venäläisten   kanssa   olisi   mahdollista   jatkaa.   Oli   nimittäin   ilmeistä,   että  

13   Pääkirjoitus:   Venäjän   on   estettävä   fosforipäästöt.    Helsingin   Sanomat   19.1.2012.;    Näkökulma:   Itämeren  
suojelua   vai   politiikkaa.    Helsingin   Sanomat   21.1.2012;    Kipsivuori   vuotaa   –   tieto   ei.    Helsingin   Sanomat  
28.1.2012.  
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venäläisten   osapuolten   kokemus   todellisuudesta   ei   yksinkertaisesti   vastannut   sitä   kuvaa,  

mikä   heille   suomalaisesta   uutisoinnista   välittyi   –   että   Itämeren   pahin   saastuttaja   olisi  

yksittäinen   venäläinen   tehdas,   joka   saastuttaisi   Itämerta   lähestulkoon   enemmän   kuin  

yksikään   valtio   siitä   huolimatta,   että   muun   muassa   “noudattaa   yhtä   Venäjän  

maatalouskemikaaliteollisuuden   kehittyneimmistä   vastuullisuusohjelmista”   ja   on   saanut  

Venäjän   luonnonvaraministeriön   palkinnon   “maan   parhaasta   ympäristöprojektista”.  14

Helsingin   Sanomat     oli   saanut   jopa   Suomen   silloiselta   presidentiltä   Tarja   Haloselta  

lausunnon,   jossa   tämä   toteaa,   että   ”On   tietenkin   paha   asia,   että   tällainen   tehdas   on  

olemassa-   -.”   Kuten   yrityksen   edustajien   Helsingin   Sanomille   antamat   lausunnot  15

kuvaavat,   heidän   oli   mahdotonta   julkisuudessa   allekirjoittaa   tällaista   näkemystä.   Sen   sijaan  

heidän   tiedotusstrategiansa   perustui   pyrkimykselle   määrätietoisesti   kumota   uutisoinnin  

perusteita   todistamalla   omilla   näytteenotoillaan,   ettei   mitään   niin   suurta   päästöä,   kuin  

suomalainen   lehdistö   on   antanut   ymmärtää,   ole   olemassakaan.  

 

Toiseksi   haastateltavat   arvelivat,   että   suomalaisten   osapuolten   piittaamattomuuden   vuoksi  

venäläiset   yhteistyökumppanit   paikallistasolla   joutuivat   vaikeuksiin.   Anonyymi  

haastateltava   esitti,   että   Hydrometin   edustajat   olisivat   luovuttaneet   kuormitustietoja  

hankkeen   käyttöön   luottamuksellisesti   ohi   jonkinlaisen   virallisen   kansallisen   datan  

luovuttamista   säätelevän   proseduurin.   Myös   tutkija   Knuuttila   kertoi,   että   hankkeella   ei  

alkuun   ollut   esimerkiksi   virallista   lupaa   tuoda   vesinäytteitä   Venäjältä   rajan   yli   Suomeen,  

mutta   yhteisymmärryksessä   venäläisten   yhteistyökumppaneiden   kanssa   oli   sovittu,   että  

kaikki   näytteet   analysoidaan   alusta   saakka   sekä   Suomessa   että   Venäjällä.   Anonyymin  

haastateltavan   mukaan   kaikki   toimijat   eivät   tuntuneet   ymmärtävän,   että   jos   asiasta   halutaan  

“puhua   koko   maailmalle”,   on   pidettävä   huolta,   että   toimitaan   täsmälleen   kaikkien  

sääntöjen   mukaan,   jotka   Venäjällä   ovat   “ihan   hirveät”.   Esimerkiksi   ilman  

paikallishallinnon   virallista   lupa-asiakirjaa   vesinäytteitä   ei   voi   noin   vain   mennä   ottamaan  

muualta   kuin   virallisessa   monitorointitoimeksiannossa   määritellyistä   näytteenottopisteistä,  

eikä   venäläistä   vettä   voi   noin   vain   viedä   rajan   yli   ilman   asianmukaista   tulliselvitystä.   Kun  

14   EuroChemin   julkilausuma   33.   HELCOMin   Itämeren   alueen   ympäristösuojelun   kokoukselle.  
Lehdistötiedote   7.3.2012;    EuroChem’s   sustainability   programme   showcased   at   an   international   CSR  
seminar.    Lehdistötiedote   19.4.2013.  
 
15   Halonen   Itämeren   kuormittajasta:   Kyllä   yksi   tehdas   saadaan   kuriin.    Helsingin   Sanomat   19.1.2012.  
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päästöstä   noussut   kohu   asetti   Venäjän   toiminnan   Helcom-regiimissä   kyseenalaiseksi,  

vastuuseen   joutuivat   kuitenkin   ennen   kaikkea   samat   paikallistason   yhteistyökumppanit,  

joita   ilman   epävirallinen,   luottamuksellinen   yhteistyö   ei   olisi   onnistunut   eikä  

tutkimushanke   olisi   pysynyt   aikataulussaan.   Venäläisten   yhteistyökumppaneiden  

ammattitaito   kyseenalaistettiin   julkisuudessa,   heidän   toimintansa   yhteistyöprojektissa  

hankaloitui,   kun   lupaa   yhteisten   näytteenottojen   jatkamiselle   täytyi   hakea   Moskovasta,   ja  

myöhemmin   myös   he   joutuivat   kiusallisen   huomion   kohteeksi   valtion  

turvallisuuspalvelujen   taholta.   Haastateltavan   mukaan   venäläisten   yhteistyökumppaneiden  

luottamusta   suomalaisiin   oli   vaikeaa   palauttaa   tämän   jälkeen.  

 

Kolmanneksi   haastateltavista   vaikutti   siltä,   että   tutkija   Knuuttila   vuosi   tarkoitushakuisesti  

tietoja   Helsingin   Sanomien     toimittaja   Heli   Saavalaiselle   tilanteessa,   jossa   yhteen   hiileen  

puhaltaminen   ja   viestinnän   harkittu   koordinointi   olisi   ollut   tärkeää.   Tämän   katsottiin  

heikentävän   muiden   osapuolten   toimintavalmiuksia   poikkeuksellisessa   tilanteessa.   Myös  

Saavalaisen   kertomus   vahvistaa,   että   huolta   tietojen   vuotamisesta   oli   ilmassa,   sillä   hänen  

mukaansa   SYKEn   viestintäosastolta   oli   soitettu   hänelle   ja   tivattu,   kuka   Lugajoen   tapausta  

koskevan   uutisoinnin   lähteenä   on   ollut   ja   mistä   jutun   kuvituksena   ollut   Seppo   Knuuttilan  

kuva   on   peräisin.   Knuuttila   ja   Saavalainen   olivat   ainoat   haastateltavat,   jotka   esittivät  16

teorian,   että   Helcomin   haluttomuus   tiedottaa   päästöstä   nopeasti   johtui   siitä,   että   pääsihteeri  

oli   vaihtumassa.   Helsingin   Sanomat     viittaa   tietoon   Knuuttilan   Brusendorffille  

marraskuussa   2011   lähettämästä   sähköpostista   Saavalaisen   artikkelissa,   joka   kritisoi  

Helcomin   tiedotuspolitiikkaa.   17

 

Venäläisen   partnerin   toiminta  

 

Suomalaisia   osapuolia   hämmensi   paitsi   EuroChemin   tiedotusstrategia,   myös   venäläisten  

yhteistyökumppaneiden,   erityisesti   Ekologija   i   Biznes     -järjestön   Leonid   Korovinin  

tiedotusvälineille   antamat   lausunnot,   joissa   hän   ikään   kuin   päästön   merkitystä   vähätellen  

16  Saavalainen   on   sittemmin   kertonut   myös   Helsingin   Sanomien   Musta   laatikko-esityksessään   saaneensa  
painostavia   sähköpostiviestejä   ympäristöhallinnon   sisältä   Lugajoen   tapauksen   uutisointiin   liittyen.  
(Saavalainen,   H.:    Kriisi   Itämerellä. )  
 
17   Kipsivuori   vuotaa   –   tieto   ei.    Helsingin   Sanomat   28.1.2012.  
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korosti,   että   mittaustulokset   ovat   vasta   alustavia   ja   lisätutkimuksia   tarvitaan.   Haastattelun  18

perusteella   Korovinilla   oli   kuitenkin   ainakin   vuosi   tapauksen   jälkeen   samanlainen   käsitys  

päästön   suuruudesta   ja   alkuperästä   kuin   suomalaisillakin,   vaikka   hän   totesikin,   että   päästön  

historiasta   on   vaikea   sanoa   mitään   varmaa,   koska   perusteellista   seurantaa   ei   ole   ollut.  

 

Kun   tarkastelee,   mitä   Korovin   konkreettisesti   teki   mittaustulosten   julkistamisen   jälkeen,  

vaikuttaa   siltä,   että   hänen   toiminnallaan   oli   kaksi   keskeistä   päämäärää.   Lausunnoillaan,  

joiden   mukaan   tiedot   päästöstä   ovat   vielä   epävarmoja   ja   tehtaan   tuotantoprosessit   eivät  

kuormita   Itämerta,   Korovin   pyrki   ensinnäkin   vaimentamaan   kohua   asian   ympärillä.  

Toisaalta   hän   yritti   myös   rauhoitella   suomalaisia   yhteistyökumppaneita   tekemällä   aloitteen  

yrityksen   edustajien   ja   suomalaisten   ja   venäläisten   asiantuntijoiden   yhteisestä,  

tiedotusvälineiltä   suljetusta   työkokouksesta   Fosforitin   tehtaalla   7.2.2012.   Korovinin   ja  

yrityksen   toiminta   näyttäytyi   suomalaisille   kuitenkin   ennemminkin   “länsimaalaisen  

avoimuuden”   teeskentelynä   kuin   aidosti   avoimen   yhteistyön   tavoitteluna.  

 

Monet   suomalaisista   haastateltavista   pitivät   Korovinin   vaikeasti   määriteltävää   asemaa  

julkisen   ja   yksityisen   sektorin   välimaastossa   ja   Helcomiin   toimitettavan   kuormitustiedon  

”portinvartijana”   yhtenä   Venäjän   kuormitustiedon   tuotantoon   liittyvien   rakenteellisten  

ongelmien   ilmentymistä.   Esimerkiksi   tutkija   Knuuttilan   mukaan   Venäjä   pystyisi  

halutessaan   toimittamaan   Helcomiin   laadukkaampaa   kuormitustietoa,   mutta   ongelmana   on,  

että   tietyt   tahot   hyötyvät   siitä,   että   tieto   ei   ole   vapaasti   saatavilla.   Tästä   näkökulmasta  

monet   toimijat   tulkitsivat   Korovinin   tiedotusvälineille   antamien   lausuntojen   kielivän,   että  

Korovin   olisi   ”vaihtanut   puolta”   rahan   perässä.  

 

Osapuolten   tilannekuva   ennen   pidätykseen   johtanutta   näytteenottoa  

 

Tilanteessa,   jossa   BaltHazAR-hankkeen   uusista   näytteenotoista   alettiin   neuvotella,  

hankkeen   venäläisillä   ja   suomalaisilla   osapuolilla   oli   mitä   ilmeisimmin   jokseenkin  

erilainen   tilannekuva.   Suomalaisille   oli   edelleen   epäselvää,   miksi   päästö   tyrehtyi   niin  

18  Mm.    Venäjällä   paljastunut   uusi   Itämeren   päästölähde.    Yle   Uutiset   18.1.2012.  
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nopeasti.   Venäläisyritys   ei   ollut     julkisesti   kertonut,   että   kuormituksen   lähteenä   ollut   oja   oli  

padottu,   eikä   tehtaalla   7.2.2012   järjestetty   työkokous   ollut   vakuuttanut   suomalaisia   siitä,  

että   yritys   ottaa   päästön   vakavasti.   Vaikuttaa   siltä,   että   siinä   missä   suomalaiset   vasta  

suunnittelivat   tarkentavia   näytteenottoja,   venäläiset   osapuolet   kuitenkin   näkivät   tilanteen  

olevan   jo   hallussa:   Lugajoelle   oli   perustettu   yrityksen   kustannuksella   seurantaohjelma,  

joka   Hydrometin   Tatjana   Zagrebinan   mukaan   kattoi   kaikki   alueen   päävalumavirtaukset,   ja  

vesinäytteet   osoittivat,   että   kuormitus   oli   saatu   kuriin.   Myös   Leningradin   oblastin  

hallinnon   8.2.2012   päivätyssä   lehdistötiedotteessa   todetaan,   että:   

 
Fosforit-tehtaan   omistava   EuroChem-yritys   on   esittänyt   liudan   keinoja,   joiden  
avulla   mahdolliset   pintavesivalumat   yrityksen   sanitaarisuoja-alueen   rajojen  
ulkopuolelta   Lugajokeen   voidaan   saada   hallintaan.   Tätä   varten   mahdollistetaan  
vesien   kokoaminen   ja   ohjaaminen   Fosforitin   puhdistamoon   puhdistettavaksi.  
Lisäksi   EuroChem   on   ehdottanut   tarkkailukaivojen   poraamista   pohjavesien  
jatkuvan   tarkkailun   mahdollistamiseksi   ja   sen   selvittämiseksi,   miten   ne  
mahdollisesti   vaikuttavat   kohonneisiin   fosforipitoisuuksiin.   Toimintasuunnitelmaan  
sisältyy   päivittäinen   näytteiden   otto   Lugajoesta   ja   Verhovskoi-purosta.   Ekologit  
ryhtyvät   työhön   jo   ensi   viikolla.  19

 

Tiedotteessa   ei   siis   vain   ilmoiteta,   että   “asia   on   kunnossa”,   vaan   yksilöidään   ne  

toimenpiteet,   jotka   yritys   on   kertonut   esitelleensä   7.2.2012   pidetyssä   työkokouksessa   ja  

joiden   avulla   päästö   saatiin   kuriin.   Lisäksi   Leonid   Korovin   on   pitänyt   Helcomin  

LOAD-työryhmän   kokouksessa   27.–   29.2.2012   esitelmän   (Korovin   2012;   HELCOM  

LOAD   3/2012),   jossa   kertoo   Fosforitin   tehtaalla   ryhdytyn   seuraaviin   toimenpiteisiin:  

 
1.   Verhovskoi-puron   fosforipitoisuuksien   päivittäinen   mittaaminen   Fosforitin  
testauslaboratorion   toimesta  
2.   Sopimus   Fosforitin   ja   Luoteis-Venäjän   Hydrometin   välillä   Lugajoen   alueen  
vesimuodostumien   hydrologisen   ja   hydrokemiallisen   tarkkailun   rahoittamisesta  

19  “Kompanija   ‘JevroHim’,   v   sostav   kotoroi   vhodit   zavod   ‘Fosforit’   predložila   rjad   mer,   kotoryje   mogut   vzjat  
pod   kontrol   utšastki   vozmožnogo   popadanija   poverhnostnyh   vod   v   reku   Luga   za   predelami  
sanitarno-zaštšitnoi   zony   predprijatija.   Dlja   etogo   budet   obespetšen   ih   sbor   i   perekatška   na   otšistnyje  
sooruženija   ‘Fosforita’   dlja   otšistki.   Boleje   togo,   ‘JevroHim’   predložil   proburit   kontrolnyje   skvažiny   dlja  
postojannogo   monitoringa   gruntovyh   vod   i   isutšenija   ih   vozmožnogo   vlijanija   na   povyšenija   kontsenratsii  
fosfora.   V   plan   obših   deistvi   byl   vkljutšen   i   ježenedelnyi   otbor   prob   vody   v   reke   Luga   i   Verhovskom   rutšje.  
Ekologi   pristupjat   k   dannoi   rabote   uže   so   sledujushei   nedeli.”   
 
Rossiiskije   i   finskije   ekologi   vysoko   otsenili   uroven   ohrany   okružajušei   sredi   na   zavode   “Fosforit”.  
Press-služba   Administratsii   Leningradskoi   oblasti   8.2.2012.  
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3.   Pumppauslaitoksen   rakentaminen   fosfokipsivaraston   alueelle   pohjaveden  
pumppaamiseksi   200   kuutiometrin   tuntinopeudella   fosforinpoiston   kautta  
jätevedenpuhdistamoon  
4.   Jätevedenpuhdistamon   peruskorjaus  

 

Haastattelussa   kesäkuussa   2013   Leonid   Korovin   luonnehti   tutkija   Knuuttilan   pidätystä  

edeltänyttä   tilannetta   seuraavasti:  

 

Periaatteessa   työskentely   olisi   voinut   jatkua   samalla   tavalla,   keskusteltiin,   sovittiin  
ohjelmasta   ja   pantiin   se   toimeen.   Jos   on   tarpeen   muuttaa   jotakin,   keskustelkaamme  
uudelleen   ja   toteuttakaamme   [muutokset].   Mutta   ilmeisesti   jonkinlainen  
menestyksestä   aiheutunut   euforia   johti   siihen   että   hän   alkoi   käyttäytyä   väärin,   kun  
kaikki   oli   oikeastaan   jo   järjestyksessä.   Seuranta   ja   olennaiselta   osin   toimenpiteet  
valumavesien   kokoamiseksi   oli   myös   toteutettu   jo,   toisin   sanoen   kaikki   sujui   jo   niin  
kuin   pitääkin.  

 

Lisäksi   vaikuttaa   siltä,   että   suomalaisilla   ja   venäläisillä   oli   erilainen   näkemys   paitsi  

tilanteen   vakavuudesta,   myös   siitä,   mikä   oli   yhteisten   näytteenottojen   päämäärä.  

Projektipäällikkö   Forsiuksen   mukaan   venäläisille   osapuolille   oli   pyritty   tekemään   selväksi,  

että   näytteitä   on   päästävä   ottamaan   myös   laajemmalta   alueelta   kuin   tehtaan   kanssa  

sovituista   vakituisista   monitoirointipisteistä,   jotta   päästön   lähde   voidaan   jäljittää   tarkasti.  

Leonid   Korovinille   oli   myös   toimitettu   kartta   toivotusta   tarkennetun   näytteenoton  

kohdealueesta.   Forsiuksen   mukaan  

 

Koko   kevään   me   yritettiin   sanoa   että   jotta   se   lähde   pystytään   selvittämään  
tarkemmin,   et   mistä   se   tulee   sieltä   alueelta   ni   me   haluttas   mennä   tänne   ja   tänne   ja  
näytettiin   kartalta   niitä   paikkoja.   No   nehän   ei   suostunu   siihen   paitsi   että   sillon  
13.3.   ku   meillä   oli   ne   kartat   [niin   ne   olivat]   pohjana   myös   sille   sopimukselle   mitä  
me   tehtiin   Hydrometille   ja   siihen   oli   hyvin   selvästi   merkitty   mistä   me   haluttiin   niitä  
näytteitä.   Se   ei   ollu   liitteenä   siinä   sopimuksessa   mut   se   oli   hyvin   selväksi   tehty  
siihen   että   tästä   täytyy   ottaa   näytteitä   jotta   ne   lähteet,   se   mahdollinen   valuma   sieltä  
kasoista   pystytään   selvittää.  

 

On   siis   selvää,   että   suomalaiset   halusivat   ottaa   näytteitä   paikoista,   joihin   yritys   ei   halunnut  

heitä   päästää,   eikä   yhteistyökumppani   Hydrometilla   ollut   keinoja   saati   halukkuutta   yritystä  

tässä   asiassa   painostaa.   Haastattelun   perusteella   ainakin   Hydrometin   Tatjana   Zagrebinalle  

tuntuu   olleen   hyvin   selvää,   että   tehtaan   alueelle   ei   kerta   kaikkiaan   voi   mennä.  

Haastattelusta   jäi   myös   sellainen   kuva,   että   Zagrebina   ei   olisi   ikään   kuin   ymmärtänyt  
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suomalaisten   toivoman   tarkennetun   näytteenoton   merkitystä,   koska   hänen   mukaansa  

kaikki   alueen   päävalumavirtaukset   olivat   jo   säännöllisen   tarkkailun   piirissä.  

 

Zagrebinan   mukaan   suomalaisten   kanssa   oli   sovittu   että   näytteitä   otetaan   tietyistä,  

vakituisesti   seurattavista   pisteistä   ja   lisäksi   joistakin   ylimääräisistä   pisteistä,   jotka  

osapuolten   välisen   sopimuksen   mukaan   osoitetaan   SYKEn   toimesta.   Hänen   mukaansa  

tutkija   Knuuttila   esitti   ”jossakin   konferenssissa”   kartan,   johon   oli   isolla   ympyrällä   merkitty  

alue,   josta   näytteitä   otettaisiin,   ja   on   mahdollista,   että   Knuuttila   ymmärsi   väärin,   että   tuon  

ilmoituksen   perusteella   hänellä   olisi   lupa   mennä   karttaan   merkityille   alueille.  

Haastateltavan   mukaan   ongelmana   oli   siis   se,   että   suomalaiset   yhteistyökumppanit   eivät  

lukuisista   pyynnöistä   huolimatta   missään   vaiheessa   ennakkoon   määritelleet   noita  

ylimääräisiä   näytteenottopisteitä,   eivätkä   he   siten   voineet   kysyä   yritykseltä   lupaa  

näytteenottoon   tehtaan   alueella   sijaitsevien   näytteenottopisteiden   osalta:  

 

Olen   yrittänyt   löytää   selityksen   itsellenikin,   että   mitä   me   emme   oikein   hoitaneet  
loppuun   asti.   Minä   kaiketi   selitän   sen   vain   niin   että   emme   tienneet   etukäteen   niitä  
pisteitä,   sillä   jos   me   olisimme   etukäteen   ilmoittaneet   tehtaalle,   no   ennen   kaikkea   he  
eivät   olisi   antaneet   meidän   ottaa   joitakin   pisteitä   sillä   ne   osuvat   tehtaan   alueelle.  
Mutta   me   emme   tienneet   niitä,   varmaankin   syytä   on   myös   meissä,   ehkä   olisi   pitänyt  
sinnikkäämmin   kysyä   koordinaatteja   Sepolta   sillä   sanoimme   koko   ajan:   ”Seppo,  
minne   olemme   menossa,   mitkä   pisteet   otamme?”   Hän   sanoi:   ”Minä   katson   paikan  
päällä.”   Eli   emme   varoittaneet   [yritystä]   etukäteen.  

 

Hän   oli   hyvin   pahoillaan   siitä,   mitä   oli   tapahtunut,   mutta   korosti,   että   ylimääräisten  

pisteiden   määritys   oli   sopimuksen   mukaan   SYKEn   edustajan   tehtävä,   ja   totesi   myös,   että  

oikeastaan   Korovinin   työn   tilaajana   olisi   pitänyt   pitää   huolta   siitä,   että   näytteenottopisteet  

sovitaan   etukäteen.   

 

Haastateltavan   näkökulmasta   ajatus   tarkennetusta   näytteenotosta   ilman   ennalta  

määriteltyjä   näytteenottopisteitä   ei   siis   ollut   ymmärrettävä,   ainakaan   silloisessa   herkässä  

tilanteessa,   ja   sikälikin,   kun   päästön   mahdolliset   kulkureitit   olivat   hänen   näkemyksensä  

mukaan   jo   monitoroinnin   piirissä.   Tutkija   Knuuttilan   näkökulmasta   puolestaan   tarkennetun  

näytteenoton   päämääränä   oli   saada   selville   jotakin   uutta,   ja   siksi   näytteenottopisteiden  

tarkka   määrittely   etukäteen   olisi   ollut   omituinen   vaatimus.   
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4.3   Kolmas   vaihe:   tutkijan   pidätys  
 

Suomalainen   tutkija   pidätetään   hankkeen   näytteenottomatkalla.   Yrityksen   edustajat  
syyttävät   tutkijaa   provokaatiosta,   koska   tämä   liikkui   erillään   muusta   näytteenottoryhmästä  
ilman   passia.   Hankkeen   venäläiset   yhteistyökumppanit   eivät   ota   asiaan   kantaa.   Suomessa  
keskustellaan   siitä,   pitäisikö   valtiovallan   ottaa   näyttävämmin   kantaa   pidätykseen.  
Ulkoministeriö   ja   ympäristöministeriö   käyvät   kirjeenvaihtoa   Venäjän   kanssa.   Näytteenotto  
Lugajoella   jatkuu   tauon   jälkeen.   Kesäkuussa   yritys   esittelee   rakentamansa  
puhdistusjärjestelmän   julkisuudessa,   ja   päästön   äkillinen   häviäminen   tammikuussa   saa  
selityksen.   John   Nurmisen   säätiö   ja   EuroChem   alkavat   yhdessä   etsiä   ulkopuolista  
konsulttia,   jonka   yritys   palkkaa   seuraamaan   Lugajoen   päästöjä   ja   puhdistusjärjestelmän  
toimintaa.  
 

Tarkennettu   näytteenotto   käynnistyi   11.4.2012   tutkija   Knuuttilan   mukaan   siten,   että   koko  

tutkimusryhmä   otti   ensin   yhdessä   näytteitä   Verhovskoi-purosta.   Ryhmään   kuului  

Knuuttilan   lisäksi   kaksi   Hydrometin   venäläistä   työntekijää,   joista   toinen   toimi   myös  

tulkkina,   sekä   autokuskina   toiminut   Knuuttilan   suomalainen   kollega.   Purolla   oli   samaan  

aikaan   myös   yrityksen   oma   näytteenottoryhmä.   Sen   jälkeen   Knuuttilan   ryhmä   sopi  

työnjaosta,   jonka   mukaan   muut   ryhmän   jäsenet   lähtivät   ottamaan   vesinäytettä   Lugajoen  

jokisuulta.   Knuuttila   puolestaan   lähti   kävelemään   jokivartta   ylöspäin   ottaakseen   matkan  

varrella   näytteitä   muista   alueelta   Lugajokeen   virtaavista   puroista   ja   tavatakseen   kollegansa  

toisella   näytteenottopisteellä   tehtaan   yläpuolella.   Hänen   matkansa   keskeytyi,   kun   hänet  

poimittiin   tehtaan   vartiointiliikkeen   auton   kyytiin   ja   vietiin   tehtaalle   kuultavaksi.   Knuuttila  

arveli,   että   tehtaalla   hänet   varmasti   tunnistettaisiin,   ja   kertoi   toimitusjohtaja   Vladimir  

Jerlykoville,   mitä   on   tekemässä   ja   että   tämä   voisi   vahvistaa   asian   hankkeen   partnerilta,  

Korovinilta.   Knuuttilan   mukaan   Jerlykov   sanoi   tähän   keskustelleensa   jo   Korovinin   kanssa  

sekä   tämän   sanoneen,   että   tarkoitus   oli   ottaa   näytteitä   ainoastaan   Lugajoelta,   minkä  

seurauksena   Knuuttila   luovutettiin   turvallisuuspalvelu   FSB:n   kuulusteltavaksi.   Knuuttilan  

mukaan   kuulustelut   käsittelivät   enimmäkseen   aivan   muita   asioita   kuin   hänen  

tutkimustyötään   Venäjällä.     Kuulustelijoiden   keskeinen   vaatimus   oli,   että   Knuuttilan   tulisi  

luovuttaa   heille   kannettava   tietokoneensa,   mistä   hän   kieltäytyi.   Useiden   tuntien  

puhutuksen   päätteeksi   Knuuttila   vietiin   illalla   putkaan.   Hän   oli   kuitenkin   saanut   soitettua  

Suomen   Pietarin-pääkonsulaattiin   ja   pääsi   kuulustelijoidensa   uhkauksista   huolimatta   pois  

putkasta   seuraavana   päivänä.   Rajalla   hänet   kuitenkin   pysäytettiin   uudelleen,   ja   hänen  

tietokoneensa   takavarikoitiin   vedoten   siihen,   että   tiedetään   hänellä   olevan   hallussaan  
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kiellettyä   kuvamateriaalia   strategisesta   kohteesta.   Knuuttilan   mukaan   hänen   lukittuun  

autoon   jättämänsä   tietokone   oli   hakkeroitu   hänen   putkassa   ollessaan,   sillä   jo   ennen  

Knuuttilan   saapumista   rajalle   Suomen   konsulaattiin   oli   tullut   tieto,   että   Venäjän  

luonnonvaraministeriön   mukaan   Knuuttilalla   on   kiellettyä   kuvamateriaalia   koneellaan.  

Knuuttilan   mukaan   tehtaan   vartiointiliikkeen   myöhemmin   toimittama   kartta   hänen  

pidätyspaikastaan   osoitti,   että   hän   oli   pidätyshetkellä   alueella,   jolla   oli   venäläisille  

yhteistyökumppaneille   toimitetun   kartan   mukaan   suunnitellutkin   olevansa.  

 

Miten   pidätyksen   syyt   nähtiin   Venäjällä   ja   Suomessa  

 

Koska   Knuuttila   liikkui   alueella   yksin,   näytteenottoon   osallistuneet   venäläiset   eivät  

voineet   vahvistaa   hänen   väitettään,   että   hän   oli   liikkunut   ennalta   sovitulla   alueella.  

Knuuttilan   päätös   erkaantua   muusta   ryhmästä   myös   kummeksutti   venäläisiä  

yhteistyökumppaneita.   Hydrometin   Tatjana   Zagrebinaa   ihmetytti,   että   Knuuttila   oli  

lähettänyt   myös   tulkkina   toimineen   työntekijän   pois,   ei   ainoastaan   muita   näytteenottajia.  

Hydrometin   johtaja   Anatoli   Grabovski   kommentoi   Knuuttilan   pidätystä  

Rosbalt-uutissivustolla   16.4.2012   julkaistussa   uutisessa   seuraavasti:  

 

Emme   olleet   selvillä   siitä,   että   Suomen   kansalainen   oli   tullut   kyseisenä   päivänä  
yksin   ottamaan   vesinäytteitä   Lugajoelta,   ja   nähtävästi   toimi   itsenäisesti.   Meidän  
työntekijämme   työskentelivät   virallisesti   sovituissa   näytteenottopisteissä   eikä  
turvallisuuspalveluiden   taholta   ilmennyt   minkäänlaisia   väärinymmärryksiä   heidän  
suhteensa.  20

 

Leonid   Korovin   puolestaan   antoi   kesäkuun   2013   haastattelussa   seuraavan   arvion  

Knuuttilan   toiminnasta:   

 

Stalinin   aikoina   Neuvostoliitossa   oli   vallalla   jonkinlainen   näkemys,   että   päämäärä  
oikeuttaa   keinot.   -   -   Pyhän   päämäärän   nimissä   voidaan   vaikka   tuhota   ihmisiä,  
koska   päämäärä   on   hieno,   rakentaa   kommunismia,   keinot   ovat   sivuseikka.   Nykyisin  
ymmärrämme   että   tälle   iskulauseelle   ei   ole   oikeutusta.   Nykyisin   yksikään  
demokraattinen   valtio   ei   voi   sallia   minkään   päämäärän   tavoittelua   vääryydellisin  
keinoin,   ja   tietenkin   Sepon   tapaus   kertoo   siitä   että   hänen   menettelyssään   päämäärä  
oikeuttaa   keinot.  

20   Ofitsialnyje   instantsii   RF   oprovergajut   informatsiju   finskih   SMI.    [Viralliset   tahot   kiistävät   suomalaisten  
tiedotusvälineiden   tiedot.]   Informatsionnoje   agentstvo   “Rosbalt”.   Lenta   novostei   16.4.2012.  

44  



 

 
Eroa   suomalaisten   ja   venäläisten   suhtautumisessa   Knuuttilan   pidätykseen   kuvaa   hyvin  

MTV3:n   uutisvideo,   jossa   Hydrometin   Tatjana   Zagrebinaa   pyydetään   kommentoimaan  

Knuuttilan   pidätystä.   Zagrebina   arvelee,   että   kenties   tapahtui   jokin    nedorazumenije    eli  

väärinymmärrys.   Videon   tekstityksissä   sekä   uutisen   tekstiversiossa   kyseinen   kohta   on  

käännetty:   “Ehkä   tässä   on   jotain   pahantahtoisuutta!”   (Venäjäksi    nedobroželatelnost .)  21

 

Tutkija   Knuuttilan   mukaan   venäläisten   osapuolten   toiminta   oli   lopulta   hänen  

näkökulmastaan   suoraviivaista   ja   ennakoitavaa.   Sen   sijaan   häntä   vaivasi   eniten   se,   että   hän  

koki   jääneensä   Suomen   ulkopoliittisen   johdon   taholta   vaille   tukea,   vaikka   joutui  

syyttömänä   tiukan   painostuksen   kohteeksi   vieraan   valtion   turvallisuusviranomaisten  

taholta.   Häntä   turhautti   ympäristöministeriön   ja   ulkoministeriön   virkamiesten   toive   ja  

pyrkimys   olla   politisoimatta   pidätystä,   vaikka   hän   oli   liikkeellä   virkatehtävissä   yhteisesti  

sovitussa   tutkimushankkeessa.   Minulle   muodostui   anonyymien   taustakeskustelujen  

pohjalta   sellainen   käsitys,   että   ministeriöissä   oltiin   huolissaan   tilanteen   mahdollisesta  

eskaloitumisesta.   Sen   perusteella,   mikä   oli   venäläisten   osapuolten   näkemys   Knuuttilan  

toiminnasta,   arveltiin,   että   Venäjä   saattaisi   haluta   käyttää   “suomalaistutkijan  

provokaatioyritystä”   poliittisena   pelikorttina   ja   verukkeena   hankaloittaa   tutkimusprojektin  

jatkoa   ja   ympäristönsuojeluyhteistyötä   laajemminkin.   Tästä   näkökulmasta   Venäjän   reaktio  

jäi   lopulta   odotettua   laimeammaksi,   vaikka   siihen   kiistatta   liittyi   “yksityishenkilön  

epäinhimillistä   kohtelua”.   Lehdistötiedotteissaan   sekä   vastineissaan   suomalaisten  

selvityspyyntöihin   Venäjän   ulkoministeriö   ja   luonnonvaraministeriö   tuomitsivat  

suomalaisasiantuntijan   toimet,   mutta   eivät   kuitenkaan   virallisia   teitä   vaatineet   Suomelta  

selvitystä   Knuuttilan   toiminnasta.   Näin   annettiin   ymmärtää,   että   “suomalaisen   viraston  

yksittäisen   edustajan”   esitettyjen   rikkomusten   suhteen   ei   peräännytä,   mutta   tapauksen   ei  

myöskään   haluta   vaarantavan   maiden   välistä   luottamuksellista   yhteistyötä.   Ministeriöissä  

oltiin   myös   tietoisia   siitä,   että   pidätyksen   saaman   julkisuuden   perusteella   tapaus   näyttäytyi  

sellaisena,   että   olisi   voinut   odottaa   valtiovallan   reagoivan   näyttävämmin.   Minun   annettiin  

kuitenkin   ymmärtää,   että   on   syitä,   joiden   vuoksi   asia   ei   ollut   niin   yksiselitteinen,   kuin  

millaisena   se   julkisuudessa   näyttäytyi.   Lehdistötiedotteita   lukuun   ottamatta   pidätykseen  

21   Suomalaistutkijan   pidätys   Venäjällä   ”pahantahtoisuutta”.    MTV   Uutiset   19.4.2012.  
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liittyvät   ministeriöiden   asiakirjat   salattiin,   joten   minulla   ei   ollut   käytössäni   keinoja  

tarkistaa   tämän   näkemyksen   perusteita.   Virkamiesten   ratkaisuna   oli   käsitellä   Knuuttilan  

pidätys   yksityishenkilöön   kohdistuvana   oikeuksien   loukkauksena   ja   puuttua   epäkohtiin,  

jotka   kyettiin   hoitamaan   konsuliasioina.   Näihin   kuuluivat   Knuuttilan   saaminen   ulos  

venäläisestä   putkasta,   häneltä   takavarikoidun   omaisuuden   palauttamisesta   huolehtiminen  

sekä   tapahtumia   koskevien   selvityspyyntöjen   toimittaminen   Venäjälle.   Tutkijalle   itselleen  

tämä   oli   ilmeisen   traumaattista,   vaikka   silloinen   ulkoministeri   Erkki   Tuomioja   lopulta  

taipuikin   kommentoimaan   tapausta   tiedotusvälineille   sen   verran,   että   Suomessa   tapa,   jolla  

venäläiset   viranomaiset   kohtelivat   Knuuttilaa,   ei   olisi   hyväksyttävä.   22

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22   Venäjä   vastasi   Suomen   noottiin.    Helsingin   Sanomat   18.5.2012.  
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5   Itämeri-yhteistyön   kehykset   haastatteluaineiston  

valossa  
 

Kuuden   Itämeri-yhteistyön   pitkäaikaisen   toimijan   haastattelujen   kehysanalyysin   tuloksena  

hahmottuu   kolme   erilaista   tulkintakehystä,   joiden   kautta   haastateltavat   jäsentävät  

tapahtumia   ja   hahmottavat   ympäristönsuojeluyhteistyön   päämääriä   ja   keinoja.   Kutsun   näitä  

kehyksiä   (5.1)   tasavertaisen   yhteistyön,   (5.2)   moraalisen   vastuun   ja   (5.3)  

ympäristökysymysten   esiin   nostamisen   kehyksiksi.   Tarkastelen   tässä   toisessa  

analyysiluvussa,   millaisia   ongelman-   ja   ratkaisunmäärittelyitä   nämä   kehykset   pitävät  

sisällään   ja   miten   ne   heijastuvat   haastateltavien   tulkintoihin   Lugajoen   tapauksen  

käänteistä.  

 

 

5.1   Tasavertainen   yhteistyö  
 

“Jotta   voimme   katsoa   toisiamme   silmiin,   täytyy   käyttäytyä   hyvin,   ei   kuin   huligaanit.”   

Leonid   Korovin,   Ekologija   i   Biznes   -järjestön   johtaja  

 

Yhteistyöprosessin   tasa-arvoisuutta   ja   vastavuoroisuutta   korostava   kehys   kuvaa   parhaiten  

tutkimushankkeen   paikallistason   venäläisten   toimijoiden   näkemyksiä   Itämeri-yhteistyön  

merkityksestä.   Tämän   kehyksen   näkökulmasta   kansainvälisessä   yhteistyössä   on   kyse  

vastavuoroisesta   toiminnasta,   jossa   tasavertaiset   yhteistyökumppanit   neuvottelevat   siitä,  

miten   eri   osapuolten   intressit   voidaan   ottaa   tasapuolisesti   huomioon.   Näin   ollen   paikallisen  

tason   venäläisten   toimijoiden   motivaatio   tehdä   yhteistyötä   ja   odotukset   yhteistyöltä   eivät  

kytkeydy   suoraan   pyrkimyksiin   ratkaista   ympäristöongelmia.   Yhteistyön   tavoitteeksi  

ymmärretään   kyllä   edistää   Itämeren   suojelusopimuksen   toimeenpanoa   Venäjällä,   mutta   ei  

niinkään   sen   vuoksi,   että   sillä   nähtäisi   olevan   konkreettista   vaikutusta   Itämeren   ympäristön  

tilaan   vaan   ennemminkin   siksi,   että   “hyvien   käytöstapojen”   ja   yhteisten   pelisääntöjen  

noudattamisesta   ja   muiden   maiden   intressien   huomioimisesta   on   vastavuoroisesti   hyötyä  

Venäjälle   itselleen   tärkeiden   päämäärien   edistämisessä.  
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Tätä   ajatusmaailmaa   valaisee   hyvin   tapa,   jolla   Ekologija   i   Biznes     -järjestön   johtaja   Leonid  

Korovin   kuvaa   Nordstream-kaasuputken   rakentamisen   valmistelua.   Hän   näkee   “ekologiset  

intressit”   ennen   kaikkea   muiden   maiden   intresseinä:  

 

Voidaan   ottaa   esimerkiksi   myös   sellainen   kiistanalainen   ja   vaikea   tapaus   kuin  
Nordstream-kaasuputken   rakentaminen.   Kaikki   vaatimuksethan   on   nimittäin  
täytetty,   jopa   sellaisten   sopimusten,   joita   Venäjä   ei   ole   allekirjoittanut.   Mutta  
ottaen   huomioon,   että   kyse   on   kansainvälisestä   yhteistyöstä,   täytyy   ottaa   huomioon  
kaikkien   maiden   intressit,   ennen   kaikkea   ekologiset.  

 

Vastavuoroisuuden   ja   tasavertaisuuden   odotus   ilmenee   paitsi   siinä,   kuinka   toimijat   puhuvat  

valtioiden   välisestä   yhteistyöstä,   myös   siinä,   kuinka   he   kuvailevat   yhteistyötä  

tutkimushankkeen   tasolla.   Venäläisten   toimijoiden   näkökulmasta   heidän   osallistumisensa  

yhteistyöhön   on   ikään   kuin   palvelus   myös   suomalaisille   yhteistyökumppaneille,   ja   näin  

ollen   he   haluavat   myös   saada   tunnustusta   osallistumisestaan   ja   tulla   nähdyiksi   ja  

kohdelluiksi   yhteistyön   tasavertaisina   osapuolina.  

 

Diagnoosi  

 

Tämän   kehyksen   näkökulmasta   kansainvälisen   Itämeri-yhteistyön   ongelmanmäärittelyt  

ovat   ikään   kuin   ulkopuolelta   annettuja.   Lugajoen   tapauksessa   diagnoosin   ulkopuolisuutta  

korostaa   se,   että   Venäjällä   luonnonvesien   fosforipitoisuudelle   ei   ole   säädetty   saastumiseen  

viittaavaa   raja-arvoa,   mistä   Hydrometin   edustajakin   haastattelussa   mainitsi.   Diagnoosin  

ulkopuolisuutta   vahvisti   myös   tapauksen   käsittely   tiedotusvälineissä.   Uutisoinnissa  

korostui   fosforikuormituksen   valtava   määrä,   vaikka   paikallisesta   näkökulmasta   kyse   ei  

oikeastaan   edes   ollut   ympäristön   saastuttamisesta,   koska   väestön   terveys   ei   ollut   vaarassa,  

eikä   päästö   ollut   peräisin   tehtaan   tuotannosta.   Myös   ajatus   venäläistehtaan   fosforipäästöstä  

ikään   kuin   rajat   ylittävänä   ongelmana   on   tämän   kehyksen   näkökulmasta   vieras.  

 

Paikallistason   venäläisten   toimijoiden   näkökulmasta   ongelmien   syyt   –   miksi  

fosforipäästöön   ei   puututtu   aikaisemmin   ja   miksi   Helcomin   suositusten   toimeenpaneminen  

ja   kuormitustiedon   toimittaminen   Helcomiin   kangertelee   –   ovat   ennen   kaikkea  
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yhteiskunnallisissa   ja   maantieteellisissä   olosuhteissa,   joita   on   vaikeaa   muuttaa.   Ongelmien  

syiden   nähdään   liittyvän   esimerkiksi   Neuvostoliiton   hajoamisen   myötä   seuranneisiin  

ympäristöhallinnon   mullistuksiin.   Ongelmana   on   myös   koordinoinnin   puute   federaation   ja  

paikallistason   hallinnon   välillä   sekä   ylipäätään   ympäristömonitoroinnin   resurssien   puute.  

Toisaalta   haastateltavien   puheessa   korostuu   Venäjän   erityisyys   Itämeren   rantavaltiona   siinä  

mielessä,   että   Itämeren   valuma-alue   on   vain   pieni   osa   Venäjää,   ja   Venäjän   valtiolla   on  

useita   merialueita.   Näin   ollen   Helcomin   suositusten   toimeenpanemisen   nähdään   olevan  

Venäjällä   lähtökohtaisesti   vaikeampaa   kuin   esimerkiksi   Suomessa,   sillä   maantieteellisten  

olosuhteiden   vuoksi   niitä   ei   voi   siirtää   sellaisenaan   federaation   lainsäädäntöön.   

 

Kysyttäessä   näkemystä   ympäristönsuojelun   tilasta   Venäjällä   Hydrometin   edustaja  

korostaa,   että   Luoteis-Venäjän   alueella   viemärivesien   puhdistus   on   jo   pääosin   hyvällä  

tasolla ,   mutta   nimeää   sellaisia   ratkaisemattomia   ongelmia   kuin   Suomen   puolelta  23

Seleznjovka -joen   (suom.   Rakkolanjoki)   mukana   virtaavat   Lappeenrannan   viemärivedet,  

yritysten   haitalliset   päästöt   ja   rannoille   rakentaminen.   Niillä   on   ihmisten   hyvinvointiin  

vaikuttavia,   paikallisesti   havaittavissa   olevia   seurauksia,   mutta   ne   ovat   hyvin   irrallaan  

kansainvälisen   yhteistyön   ongelmanmäärittelyistä.   Vaikuttaa   siltä,   että   Hydrometin  

edustajan   näkökulmasta   suomalaisten   kanssa   tehtävän   yhteistyön   tavoitteena   on   ennen  

kaikkea   ikään   kuin   “saada   hyvä   arvosana”   suomalaisilta   asiantuntijoilta.   Näin   haastateltava  

kuvailee   Hydrometin   roolia   haastatteluhetkellä   käynnissä   olleessa   Helcomin  

Implementation   of   the   Baltic   Sea   Action   Plan   in   Russia    (BASE)   -hankkeessa:  

 

Laboratoriossa   teemme   joka   vuosi   interkalibroinnin   suomalaisen   laboratorion   ja  
muiden   laboratorioiden   kanssa,   kuinka   hyvin   tulokset   ovat   vertailukelpoisia  
keskenään,   ja   pääpiirteissään   meidän   tuloksemme   ovat   oikein   hyviä,   että  
suomalaiset   ovat   aina   tyytyväisiä.  
 

Prognoosi  

 

Venäläisten   paikallistason   toimijoiden   näkemyksiin   siitä,   mitä   on   tehtävissä,   vaikuttaa  

ennen   kaikkea   se,   millaisena   he   kokevat   oman   vaikutusvaltansa.   Esimerkiksi   Ekologija   i  

23  Kunnallisten   jätevesien   puhdistus   on   ollut   Tynkkysen   (2014)   mukaan   venäläisen   lehdistön   Itämerta  
käsittelevässä   uutisoinnissa   ylivoimaisesti   eniten   huomiota   saava   teema,   ja   tämä   puolestaan   kytkeytyy   siihen,  
että   jätevesien   puhdistamiseen   liittyvät   kehityshankkeet   ovat   kiinnostaneet   yhteistyökumppaneita   ja  
rahoittajia   lännessä.  
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Biznes     -asiantuntijajärjestön   johtaja   Leonid   Korovin   kokee,   että   järjestön   toiminnalla   on  

suuri   merkitys   Itämeren   ympäristönsuojeluyhteistyön   agendan   edistämisessä   Venäjällä.  

Koska   Itämeren   ympäristöongelmat   ovat   Venäjän   federaation   hallinnon   näkökulmasta  

alueellisia   ongelmia,   mutta   kansainvälinen   yhteistyö   ja   kansainvälisten   sopimusten  

toimeenpano   vaatii   tukea   federaation   tasolta,   yhteistyötä   pitää   motivoida   valtiollisten  

intressien   kautta.   Korovin   kertoo   järjestön   onnistuneen   luomaan   linkkejä   viranomaisten  

välille   ja   nostamaan   Helcomin   suositukset   ympäristöhallinnon   eri   tasojen   agendalle.   

Tavoitteena   ei   ole   niinkään   konkreettisten   ympäristöongelmien   ratkaiseminen   tai   edes  

Venäjän   ympäristöhallinnon   kehittäminen   varsinaisesti,   vaan   se,   että   Helcom-regiimin  

aktiivisena   jäsenenä   Venäjä   voi   hyötyä   kansainvälisestä   yhteistyöstä   ottamalla  

vastavuoroisesti   muiden   maiden   intressit   huomioon.   

 

Ympäristöhallinnolla   ei   nähdä   olevan   merkittävää   roolia   “ekologisten   intressien”  

edistämisessä.   Haastattelemani   EuroChemin   viestintäjohtaja   Vladimir   Torin   kiteytti   tämän  

näkemyksen   siten,   että   lainsäädännön   tehtävänä   on   pyydystää   rikolliset,   “ne   jotka   ovat  

tappaneet   jonkun”.   Valtio   ei   edellytä   yritysten   olevan   kiinnostuneita   kestävästä  

kehityksestä,   mutta   se   on   liiketoiminnan   kannalta   tärkeää.   Korovin   mukaan   keskeinen  

keino   edistää   ympäristökysymysten   huomioimista   onkin   saada   yritykset   kiinnostumaan  

kestävästä   kehityksestä,   “ekologian   ja   liiketoiminnan   välinen   harmonia”.   Neuvostoliiton  

aikaan   valtiolliset   yritykset   olivat   puolueen   tiukassa   kontrollissa   ja   johtajat   menettivät  

puoluekirjansa,   elleivät   noudattaneet   määräyksiä,   mutta   nykyään   tilanne   on   toinen.  

Kontrolloimisen   sijaan   pitäisi   lisätä   yritysten   tietoisuutta   Helcomin   suosituksista   ja  

valmiutta   ottaa   ne   liiketoiminnassaan   huomioon.   Korovinin   näkemykset   ovat  

ymmärrettäviä   erityisesti   sitä   taustaa   vasten,   millaista   hän   kuvailee   Venäjän  

ympäristöhallinnon   toiminnan   Helcomin   suositusten   toimeenpanon   edistämiseksi   olleen  

vielä   1990-luvulla,   kun   hän   perusti   järjestönsä:  

 

Se   muodostui   jopa   anekdootiksi,   että   päätetään   niin   sanotuista   hot   spot-kohteista,  
tämä   ja   tämä   [yritys],   ja   yrityksen   johto   ei   edes   tiedä,   että   he   ovat   hot   spot-kohde.  

 

Toisaalta   ympäristöseurantaviranomaisen   edustaja   kokee   oman   vaikutusvaltansa   hyvin  

vähäiseksi,   koska   hänen   toimivaltansa   tai   edes   hänen   edustamansa   viranomaistahon  
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toimintakenttä   ei   oikeastaan   ulotu   ympäristöongelmien   ratkaisemiseen.   Hän   arvelee   kyllä,  

että   yrityksiä   pitäisi   valvoa   tiukemmin,   mutta   se   ei   kuulu   hänen   edustamansa   tahon  

vastuulle.   Hänen   tehtävänsä   on   tarkasti   määritelty   viranomaistehtävä,   joka   ei   liity   suoraan  

joidenkin   konkreettisten   Itämeren   suojeluun   liittyvien   tavoitteiden   edistämiseen.   Hän  

toteaa   olevansa   iloinen   siitä,   että   “myönteisiä   kehityskulkuja”   on   ollut   havaittavissa,   mutta  

ei   oikeastaan   osaa   arvioida,   mistä   se   johtuu.   

 

 

5.2   Moraalinen   vastuu  
 

“Ei   voida   vaan   leikkiä   semmosta   et   juodaan   teetä   ja   hymistään.”   

Hankejohtaja   Marjukka   Porvari,   John   Nurmisen   säätiö  

 

Tämän   kehyksen   näkökulmasta   Itämeren   ympäristönsuojeluyhteistyössä   on   pohjimmiltaan  

kyse   siitä,   että   toimitaan   niin   kuin   on   oikein   ja   kannetaan   moraalista   vastuuta   yhteisen  

ympäristön   tilasta.   Tämä   kehys   kuvaa   parhaiten   sellaisten   suomalaisten   toimijoiden  

näkemyksiä   Itämeri-yhteistyöstä,   jotka   eivät   osallistu   kansainväliseen  

ympäristönsuojeluyhteistyöhön   valtiollisen   tai   kansainvälisen   instituution   edustajan  

roolissa,   vaan   ennemminkin   ammattinsa   ja   omien   intressiensä   pohjalta.   Moraalisen  

vastuunkannon   mittarina   ovat   yhteistyön   tavoitteet,   jotka   on   määritelty   Itämeren  

toimenpideohjelmassa   (BSAP).   Tämän   kehyksen   näkökulmasta   Helcom-yhteistyö  

näyttäytyy   pitkälti   jonkinlaisena   poliittisena   teatterina,   jossa   konkreettiset   tavoitteet  

parantaa   Itämeren   ympäristön   tilaa   jäävät   diplomatian   jalkoihin.   Lugajoen   tapaus   ei   siis  

näyttäydy   tästä   näkökulmasta   puhtaana   poikkeuksena,   vaan   sen   katsotaan   paljastavan  

jotakin   Helcom-yhteistyön   todellisesta   luonteesta   –   siitä,   kuinka   vuosien   yhteistyöstä   ja  

poliittisista   julistuksista   huolimatta   todellisiin   ongelmiin   ei   kyetä   sen   piirissä   puuttumaan.   

 

Kehyksen   olennaisiin   piirteisiin   kuuluu   myös   taipumus   nähdä   toimijoiden   kesken  

vallitsevan   eräänlainen   moraalinen   kahtiajako:   vastakkain   ovat   toisaalta   halu   aidosti   ratkoa  

ongelmia,   toisaalta   halu   säilyttää   jonkinlainen   status   quo.   Itämeri-yhteistyön   toimijoiden  

nähdään   jakautuvan   “meihin”,   jotka   ovat   aidosti   kiinnostuneita   Itämeren  
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ympäristöongelmien   ratkaisemisesta,   sekä   vastaavasti   “niihin”,   jotka   osallistuvat  

tehottoman   teatterin   ylläpitämiseen,   koska   ovat   mukavuudenhaluisia   tai   jopa  

korruptoituneita   ja   heillä   on   vääränlaisia   intressejä.  

 

Diagnoosi  

 

Moraalisen   vastuun   kehys   diagnosoi   Itämeri-yhteistyön   keskeiseksi   ongelmaksi  

tehottomuuden   ja   hitauden.   Yhteistyön   tehokkuus   määrittyy   ensisijaisesti   sillä   perusteella,  

mitkä   ovat   sen   konkreettiset   vaikutukset   Itämeren   ympäristön   tilaan   suhteessa   BSAP:n  

määrittelemiin   tavoitteisiin.   Kehyksen   näkökulmasta   tavoitteiden   saavuttamisen   esteenä  

on,   että   ongelmien   ratkaisemisen   sijaan   “yhteistyökoneistossa”   välitetään   enemmän  

diplomaattisista   suhteista   ja   julkisuuskuvasta.   Syyllisyys   lankeaa   enemmän   yksilöiden   kuin  

esimerkiksi   maantieteellisten   tai   yhteiskunnallisten   olosuhteiden   kontolle.   Haastateltavat  

haluavat   tehdä   eroa   sellaisiin   toimijoihin,   jotka   “ovat   enemmän   huolissaan  

toimeentulostaan   kuin   ympäristöstä”   tai   valitsevat   ennemmin   nauttia   “kivoista  

duuneistaan”   osana   yhteistyökoneistoa   kuin   kulkea   vastavirtaan   ja   pyrkiä   muuttamaan  

yhteistyön   totuttuja   käytäntöjä,   jotka   kumpuavat   kenties   jostakin   Neuvostoliiton   ja  

YYA-sopimuksen   aikakaudelta.   

 

Prognoosi  

 

Moraalisen   vastuun   kehykseen   liittyvät   prognoosit   perustuvat   jonkinlaiselle   tarkemmin  

muotoilemattomalle   uhkakuvalle,   jonka   toteutumisen   estämiseksi   ensisijaista   on   toimia  

nopeasti   ja   tehokkaasti.   Esimerkiksi   Lugajoen   tapauksessa   toimijat   eivät   perustele  

ongelmaan   puuttumisen   kiireellisyyttä   lainkaan   viittaamalla   hidastelun   oletettuihin  

seurauksiin.   Sen   sijaan   nopea   toiminta   esitetään   ennemminkin   juuri   moraalisena  

velvollisuutena,   joka   automaattisesti   seuraa   siitä   tieteellisesti   todennetusta   faktasta,   että  

havaittu   fosforipäästö   oli   poikkeuksellisen   suuri.   Uhkakuvana   tuntuu   olevan   ennen   kaikkea  

se,   että   venäläiset   osapuolet   eivät   tunne   yhtäläistä   moraalista   vastuuta   ongelman  

ratkaisemisesta.   Toisin   sanoen   tiettyä   ongelmanratkaisustrategiaa   perustellaan  

fosforikuormitusta   koskevilla   mittaustuloksilla,   vaikka   näkemysten   taustalla   vaikuttaa  

olevan   yhtä   lailla   tulkintoja   ja   oletuksia   siitä,   miten   muut   toimijat   ongelmaan   reagoivat.  
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Moraalista   vastuuta   ja   nopeaa   toimintaa   korostavan   kehyksen   näkökulmasta   tarvitaan  

tehokkaampaa   yhteistyötä,   joka   pystyy   kiertämään   työlään   byrokratian   ja   diplomaattisen  

teatterin.   Tästä   näkökulmasta   myös   tiedotusvälineillä   on   merkittävä   rooli   tehokkaassa  

ongelmanratkaisussa.   Toisaalta   toimijat   puhuvat   avoimesti   siitä,   kuinka   mediahuomio   on  

tehokas   keino   luoda   painetta   puuttua   ongelmiin   nopeammin.   Esimerkiksi   John   Nurmisen  

säätiön   Marjukka   Porvarin   mukaan   säätiön   pyrkimyksille   on   yleensä   etua   siitä,   että  

yhteistyön   toiseen   osapuoleen   on   kohdistunut   ulkopuolista   painetta   ratkaista   ongelma   jo  

ennen   säätiön   yhteydenottoa.   Toisaalta   Lugajoen   tapauksessa   toimijat   perustelevat  

vaatimusta   tiedottaa   päästöstä   mahdollisimman   nopeasti   kuitenkin   jälleen   ensisijaisesti  

moraalisena   velvollisuutena   toimia   avoimesti   ja   toisaalta   rationaalisena   sopeutumisena  

jonkinlaisiin   nykyajan   “luonnonlakeihin”:   tiedotusvälineitä   ei   voi   kontrolloida   ja   asiat  

päätyvät   julkisuuteen   ennen   pitkää   joka   tapauksessa.   Sellaisten   toimijoiden,   jotka   pitivät  

mediahuomion   hyödyntämistä   ongelmanratkaisun   välineenä   harkitsemattomana,   nähdään  

edustavan   mennyttä   maailmaa,   suomettuneisuutta   ja   rähmällään   oloa.   

 

Toimijoiden   prognooseja   erottaa   näkemys   siitä,   minkälaisia   kompromisseja   he   ovat  

valmiita   tekemään.   Keskeisiä   ovat   kysymykset   siitä,   missä   määrin   he   ovat   valmiita  

ottamaan   huomioon   sellaisten   toimijoiden   näkemyksiä,   joilla   on   heidän   näkökulmastaan  

ristiriitaisia   intressejä,   ja   pitääkö   yhteistyön   tapahtua   ikään   kuin   ylhäältä   alaspäin  

ohjautuen   vai   toisinpäin.   

 

Ensin   mainittu   lähestymistapa   lähtee   liikkeelle   valmiista   ongelman-   ja  

ratkaisunmäärittelyistä,   jolloin   venäläiset   yhteistyökumppanit   nähdään   enemmän  

toimenpiteiden   kohteina,   joiden   osallisuudella   tai   omistajuudella   ongelman   suhteen   on  

vähemmän   merkitystä   kuin   sillä,   että   saavutetaan   tietty   lopputulos.   Esimerkiksi   SYKEn  

erikoistutkija   Knuuttilan   mukaan   pitäisi   olla   jokin   Helcomin   ulkopuolinen,   valtioista  

riippumaton   tarkastuselin,   jolla   olisi   valta   kontrolloida   maiden   päästöjä.   Lisäksi   Knuuttila  

näkee,   että   Helcomin   pitäisi   aktiivisemmin   itse   toteuttaa   valuma-alueen   maissa   projekteja,  

joissa   saadaan   kerättyä   luotettavaa   kuormitusdataa.   

Alhaalta   ylöspäin   suuntautuvaa   yhteistyötä   korostava   näkökulma   puolestaan   tarkoittaa,   että  

pyritään   lähtemään   liikkeelle   vallitsevista   olosuhteista   ja   tunnistamaan  
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tarkoituksenmukaiset   yhteistyötahot   ja   yhteiset   intressit,   joiden   kautta   tavoitteita   voidaan  

edistää.   John   Nurmisen   säätiön   edustaja   Marjukka   Porvari   puhui   haastattelussa   siitä,  

kuinka   ongelman   suuruuteen   keskittymisen   sijaan   tärkeämpää   on   etsiä   yhteistä   ratkaisua.  

Yksityisenä   toimijana   säätiölle   on   tärkeää   saada   suora   kontakti   oikeisiin   tahoihin,  

saavuttaa   heidän   luottamuksensa   ja   löytää   sitä   kautta   motivaatio   yhteistyölle.   Säätiön  

tavoitteena   on,   että   yhteistyökumppaneille   jää   myönteinen   mielikuva   yhteistyöstä,   ja   tämä  

edellyttää   yhteistyöltä   vastavuoroisuutta.   Porvari   korostaakin   ruohonjuuritason   yhteistyön  

ja   yhteisten   onnistumisten   kautta   tapahtuvan   oppimisen   merkitystä.   

 

 

5.3   Ympäristökysymysten   esiin   nostaminen  
 

“Helcom-yhteisössä   työskentelevä   henkilö   ymmärtää   kyllä,   että   tällainen   on   sopimuksen  

luonne.”  

Asiantuntija   Mihail   Durkin,   Helcomin   sihteeristö  

 

Kolmas   haastatteluaineistosta   hahmottunut   kehys   kuvaa   parhaiten   sellaisten   toimijoiden  

tapaa   hahmottaa   Itämeri-yhteistyön   merkitystä,   jotka   osallistuvat   kansainväliseen  

ympäristönsuojeluyhteistyöhön   ensisijaisesti   valtiollisen   tai   kansainvälisen   instituution  

edustajana.   Tämän   kehyksen   näkökulmasta   ympäristönsuojeluyhteistyön   merkitys   on   siinä,  

että   ympäristökysymyksiä   voidaan   nostaa   kansainvälisen   politiikan   asialistalle   ja   ne   saavat  

sitä   kautta   enemmän   painoarvoa   myös   yksittäisten   valtioiden   politiikassa.   Näiden  

toimijoiden   kokemus   vaikutusvallasta   ja   vastuusta   on   hyvin   erilainen   kuin   edellistä  

tulkintakehystä   edustavilla   toimijoilla.   

 

Diagnoosi  

 

Tämän   kehyksen   näkökulmasta   ongelmana   tai   haasteena   on   se,   että   Itämeren  

ympäristökysymykset   eivät   saa   niin   suurta   poliittista   painoarvoa   kuin   Itämeren  

toimenpideohjelman   tavoitteiden   toteutuminen   edellyttäisi.   Toisaalta   tämän   nähdään  

heijastavan   Helcomin   aseman   muuttumista.   Venäjää   lukuun   ottamatta   Itämeren  
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rantavaltioista   on   tullut   EU:n   jäseniä,   ja   Helcomin   suositusten   rinnalle   on   tullut   EU:n  

lainsäädäntö,   joka   ei   useinkaan   aseta   rimaa   riittävän   korkealle   Itämeren   erityisten  

olosuhteiden   näkökulmasta.   Toisaalta   Venäjän   tapauksessa   Itämeren   suojelu   ja  

ympäristökysymykset   ovat   Moskovan   näkökulmasta   marginaalisia   poliittisia   teemoja,   ja  

Itämeren   rehevöityminen   on   myös   tavallisille   kansalaisille   vieras   ilmiö.   

 

Institutionaalisten   toimijoiden   näkökulmasta   Lugajoen   fosforipäästö   ei   ole   “Helcomin  

ongelma”   tai   ongelma,   johon   Helcomin   organisaationa   tulisi   puuttua.   Helcomin  

lannoiteteollisuutta   koskevat   suositukset   ovat   ajan   tasalla,   ja   niiden   noudattaminen   ja  

kuormitustiedon   toimittaminen   on   sopijavaltioiden   vastuulla.   Ympäristöministeriön  

Kristiina   Isokallio   valaisee   tätä   näkökulmaa   seuraavasti:  

 

Esimerkiksi   tää   Balthazar,   onko   se   Helcomin   tehtävä   tehdä   tällasia   projekteja   vai  
kenen?   Totta   kai   siinä   saatiin   uutta   tietoa   ja   näin,   mutta   kun   se   tuli   kuitenkin  
normaalissa   seurannassa   ennemmin   esille,   niin   se   pitäis   kyllä   maitten   itsensä  
hoitaa.   Jos   Suomessa   paljastuu   joku   päästö,   niin   eihän   se   nyt   oo   Helcomin   asia  
alkaa   sitä   selvittää.   Periaatteessa   jäsenmaat   on   sitoutunu   kuormitusta   vähentävien  
toimien   tekemiseen   eikä   Helcom   organisaationa.  

 

Yksittäisen   tehtaan   havaitsematta   jäänyt   päästö   osoittaa   kyllä   Venäjän  

ympäristöseurantajärjestelmän   puutteita,   jotka   ovat   hyvin   tiedossa,   mutta   ongelman   syiden  

nähdään   olevan   ensisijaisesti   kansallisella   tasolla.   Ympäristön   tilan   monitoroinnissa   on  

puutteita   ja   viranomaisilta   puuttuu   osaamista,   resursseja   sekä   toimivaltaa.   Ympäristön  

tilasta   kerättävää   dataa   ei   myöskään   käytetä   tehokkaasti   poliittisen   päätöksenteon   tukena.  

 

Prognoosi  

 

Toimijoiden   prognoosit   heijastavat   ensisijaisesti   heidän   edustamansa   instituution  

näkökulmaa   ja   heidän   näkemystään   siitä,   mitä   asioille   on   instituution   edustajan   roolissa  

mahdollista   tehdä.  

 

Helcomin   sihteeristössä   työskentelevän   asiantuntijan   näkökulmasta   Helcomin   tehtävänä   on  

koordinoida   Itämeren   suojelupyrkimyksiä   ja   tukea   niiden   toteutumista   kokoamalla   tietoa  

Itämeren   ympäristön   tilasta,   laatimalla   tiedon   pohjalta   suosituksia   toimenpiteiksi   ja  
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huolehtimalla,   että   tämä   tieto   on   jäsenmaiden   päättäjien   ja   muiden   asianosaisten  

ulottuvilla.   Lisäksi   olennainen   osa   Helcomin   työskentelyä   on   yhteistyö   tarkkailijoina  

komission   työhön   osallistuvien   järjestöjen   kanssa,   jotka   voivat   nostaa   esiin   asioita  

Helcomin   kokouksissa   ja   esittää   vaikeitakin   kysymyksiä   jäsenmaiden   edustajille.   Vastuu  

ongelmien   ratkaisemisesta   on   kuitenkin   kansallisella   tasolla,   eikä   Helcom   voi   toimia  

“ympäristöpoliisina”,   sillä   mitä   virkaa   kansallisilla   ympäristöviranomaisilla   silloin   olisi.  

Yhteistyöstä   voi   kuitenkin   seurata,   että   tietyt   kysymykset   saavat   enemmän   näkyvyyttä   ja  

tietyt   näkökulmat   tulevat   huomioiduksi   paremmin   sekä   paikallisella   että   ylikansallisella  

tasolla.   

 

Ympäristöministeriön   edustajan   näkökulmasta   yhteistyön   tavoitteena   on   tehdä  

ympäristökysymyksiä   näkyväksi   ja   tukea   paikallisten   toimijoiden  

vaikutusmahdollisuuksia,   mutta   keinot   ovat   rajalliset,   sillä   naapurimaan   politiikkaa   on  

mahdotonta   sanella.   Instituutioiden   edustajilla   on   vain   vähän   henkilökohtaista  

vaikutusvaltaa,   ja   ylipäätään   on   absurdi   ajatus,   että   Venäjän   ympäristöhallinnon   ongelmia  

lähdettäisiin   korjaamaan   heidän   puolestaan,   ulkopuolelta   käsin.   Instituutioiden  

vaikutusvalta   puolestaan   on   sidoksissa   niiden   uskottavuuteen   ja   toimintakykyyn.  

Muodollinen   yhteistyö   on   hidasta,   ja   osapuolten   intressit   eivät   aina   kohtaa.   Haastateltavan  

näkemyksissä   heijastuukin   kokemus   oman   aseman   ja   vaikutusmahdollisuuksien   välisestä  

ristiriidasta.   Hänen   edustamansa   tahon   keinoina   edistää   yhteistyön   tavoitteiden  

saavuttamista   on   lähinnä   tietojen   vaihtaminen   ja   asioiden   esillä   pitäminen.  

Ympäristöpolitiikan   alhaisen   prioriteetin   ja   erilaisten   arvojen   vuoksi   hänkin   näkee,   että  

Venäjällä   yritysten   toimintaan   vaikuttavat   tehokkaimmin   markkinoiden   vaatimukset.  

Viranomaiskoneisto   toimii   hyvin   hitaasti   ja   poliittista   painetta   nousee   vasta   silloin   kun  

ongelmat   ikään   kuin   kaatuvat   päälle.   Institutionaalisen   yhteistyön   kautta   ei   ole   mahdollista  

suoraan   vaikuttaa   ympäristön   tilaan   tai   edes   ympäristöhallinnon   toimintamahdollisuuksiin  

Venäjällä,   mutta   yhteistyön   kautta   voidaan   pitää   asioita   esillä.   

 

Tämän   kehyksen   näkökulmasta   ympäristöasioiden   hyvinkin   erilainen   prioriteetti   Helcomin  

jäsenmaissa   ei   sinänsä   aseta   kyseenalaiseksi   valtioiden   välisen   Itämeri-yhteistyön  

mielekkyyttä   eikä   tee   yhteistyöstä   mahdotonta.   Silti   juuri   sen   vuoksi,   että   asioiden  

prioriteetti   on   erilainen,   instituutioiden   on   tärkeää   ikään   kuin   pysyä   roolissaan   ja   toimia  
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siten,   että   niiden   poliittinen   uskottavuus   ei   asetu   kyseenalaiseksi.   Helcomin   tapauksessa  

tämä   tarkoittaa   sitä,   että   sen   on   tärkeää   säilyttää   sopijavaltioiden   luottamus   siihen,   että  

Helcom   on   organisaationa   neutraali   ja   toimii   puolueettomasti.  

 

Instituutioiden   edustajat   ovat   hyvin   tietoisia   siitä,   että   yleinen   käsitys   instituutioiden  

roolista   ja   tehtävistä   on   monesti   ristiriidassa   sen   kanssa,   miten   toimijat   itse   roolinsa   ja  

tehtävänsä   ymmärtävät.   Esimerkiksi   ympäristöministeriön   edustajan   mukaan   

 
Meillähän   on   ollu   ajoittain   kiivasta   keskustelua   lehtien   palstoilla   et   minkä   takia  
tollasta   teette,   että   pieni   ja   köyhä   Suomi   joka   hävis   sodan   niin   avustaa   vielä  
Venäjää.   Että   eihän   sillain   oo   Suomessa   kiistatonta   kansan   tukee   ollu   ikinä,   että  
ajateltu   veronmaksajien   rahojen   käyttöä   et   miks   käytetään   tollaseen   sen   sijaan   että  
käytettäis   siihen   ja   tähän.   Mut   tietysti   me   taas   katotaan   että   jos   Kaliningradissa,  
jossa   on   400   000   ihmistä   eikä   ollenkaan   puhdistamoa,   niin   onhan   se   kuormituksen  
vähentäminen   hirvittävän   paljon   halvempaa   ja   kustannustehokkaampaa   kuin  
huippuunsa   viritetyssä   Helsingin   vesilaitoksessa.  
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6   Tulokset   ja   pohdinta  
 

Tarkastelin   tässä   tutkielmassa   Itämeren   ympäristönsuojeluyhteistyön   ongelmakohtia   yhden  

tapaustutkimuksen   näkökulmasta.   Lähestyin   yhteistyötä   konstruktionistisesta  

näkökulmasta   oppimisprosessina,   jossa   yhteistyön   käytännöt   ja   toimijoiden   välinen  

vuorovaikutus   muovaavat   heidän   itseymmärrystään   ja   sitä   kautta   vaikuttavat   heidän  

tavoitteisiinsa   ja   toimintaansa.   Tutkielman   tavoitteena   oli   ensinnäkin   laatia  

kokonaisvaltainen   ja   seikkaperäinen   kuvaus   Lugajoen   tapauksen   keskeisistä   käänteistä.  

Toisena   pyrkimyksenä   oli   jäljittää   erilaisia   tulkintakehyksiä,   joiden   kautta   tapauksen  

osapuolet   jäsensivät   tapahtumia   ja   ympäristönsuojeluyhteistyötä   laajemmin,   sekä   selvittää,  

millaisia   ongelman-   ja   ratkaisunmäärittelyitä   nämä   kehykset   pitävät   sisällään.  

Kolmanneksi   tavoitteena   oli   tapauskuvauksen   ja   haastatteluaineiston   sisällönanalyysin  

tuloksia   yhdistämällä   valottaa   tulkintakehysten   ja   toiminnan   välistä   suhdetta,   eli   sitä,   millä  

tavoin   kehykset   vaikuttavat   yhteistyöhön   ja   osapuolten   näkemyksiin   omasta   ja   toistensa  

rooleista   yhteistyön   laajemmassa   kontekstissa.   

 

Laadullisen   tutkimuksen   luonteen   mukaisesti   haastattelemieni   henkilöiden   näkemyksiä   ei  

voi   yleistää   aineiston   pienuuden   vuoksi.   Haastatteluaineiston   analyysin   tuloksille   löytyy  

kuitenkin   laajempaa   kaikupohjaa   aiemmassa   Itämeren   ympäristönsuojeluyhteistyötä  

käsittelevässä   tutkimuksessa   tehtyjen   havaintojen   pohjalta.   Näin   ollen   tämän   tutkielman  

voi   arvioida   omalta   osaltaan   auttavan   ymmärtämään   yhteistyön   dynamiikkaa   myös  

yksittäistä   tapausta   yleisemmällä   tasolla.  

 
Aiemmassa   tutkimuksessa   on   tarkasteltu,   kuinka   Helcom-regiimin   ongelmanmäärittelyt  

mahdollistavat   asianosaisten   osallistumisen   ja   kokemukseen   perustuvan   tiedon  

hyödyntämisen   regiimin   Itämeri-politiikassa.   Rehevöityminen   on   tyypillisesti   pelkistetty  

puhtaasti   ekologiseksi   ongelmaksi,   jolloin   ongelman-   ja   ratkaisunmäärittelyjen   keskiössä  

on   ravinnekuorman   suuruus.   Samalla   yhteiskunnalliset   taustatekijät   ja   seuraukset   on  

häivytetty   kuvasta   pois,   ikään   kuin   ongelmien   ratkaisemiseksi   ei   tarvittaisi  

luonnontieteellisen   tutkimustiedon   lisäksi   kontekstisidonnaista,   asianomaisten  
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kokemukseen   perustuvaa   tietoa.   Helcom-regiimin   ongelmanmäärittelyissä   Itämeren  24

ympäristöongelmia   pyritään   tarkastelemaan   koko   ekosysteemin   mittakaavassa,   jolloin  

eniten   huomiota   saavat   suurimmat   syylliset   ja   paikallisen   toiminnan   merkitys   hämärtyy.  

Ekosysteeminlaajuista   mittakaavaa   korostaa   se,   että   ravinnekuormitus   ilmaistaan  

absoluuttisina   lukuina   eikä   väkilukuun   suhteutettuna,   jolloin   esimerkiksi   Suomen   ja  

Ruotsin   kuormitusluvut   näyttäytyisivät   erilaisessa   valossa.   (Tynkkynen   2015.)   

 

Tapauksesta   käytyä   keskustelua   hallinnut   moraalisen   vastuun   kehys   nojaa   tällaiseen  

luonnontieteellistä   tutkimustietoa   korostavaan   ongelmanmäärittelyyn.   Toimijat,   joiden  

ongelmanmäärittelyissä   korostuvat   ongelman   ekologinen   ulottuvuus,   ennen   kaikkea  

ravinnekuormituksen   määrä   ja   sen   ekosysteeminlaajuiset   seuraukset,   tarkastelivat  

Lugajoen   fosforipäästöä   ei   niinkään   paikallisista   olosuhteista   johtuvana   paikallisena  

ongelmana,   jossa   pääasiallinen   ratkaisuvastuu   on   paikallisilla   toimijoilla,   vaan   ongelmana,  

johon   tulee   puuttua   Helcomin   tasolla.   Tämä   oli   ristiriidassa   venäläisten   paikallistason  

toimijoiden   tasavertaista   yhteistyötä   korostavan   kehyksen   kanssa,   jonka  

ongelmanmäärittelyissä   vältetään   osoittamasta   syyllisiä   ja   korostetaan   Venäjän   erityisiä  

olosuhteita   ja   sitä,   että   kaikilla   mailla   on   omat   intressinsä   ja   ongelmansa.   Moraalisen  

vastuun   kehyksen   näkökulmasta   tapauksen   osapuolet   jakautuivat   “niihin”,   joilla   on   vääriä  

intressejä,    ja   “meihin”   jotka   haluavat   aidosti   vaikuttaa,   ja   tämä   kahtiajako   puolestaan  

määritti   sitä,   ketä   kuunneltiin   ja   millainen   rooli   eri   osapuolilla   nähtiin   olevan   ongelmien  

ratkaisemisessa,   ja   niin   muodoin   sulki   keskustelun   ulkopuolelle   argumentteja   ja  

ratkaisuvaihtoehtoja.   

 

Tutkielmaan   sisältyvä   tapauskuvaus   valaisee   joitakin   käännekohtia,   jolloin   tapauksen  

venäläiset   osapuolet   ovat   pitkälti   vastoin   moraalisen   vastuun   kehyksen   olettamaa  

kahtiajakoa   pyrkineet   ottamaan   vastuuta   ongelmanratkaisusta.   Korovinin   järjestö  

esimerkiksi   raportoi   päästöstä   Rosprirodnadzoriin,   ja   Fosforitin   tehtaan   edustajat  

suostuivat   John   Nurmisen   säätiön   ehdottamaan   tapaamiseen   jo   ennen   kuin   päästöstä  

uutisoitiin.   Yritys   myös   kutsui   suomalaisaisantuntijoita   suljettuun   työkokoukseen,   jossa   on  

24  Ks.   myös   Overlandin   &   Sovacoolin   (2020)   havainnot   ilmastotutkimuksen   alalta,   joiden   mukaan  
tutkimusrahoitus   keskittyy   lähes   yksinomaan   luonnontieteisiin   jättäen   yhteiskuntatieteet   paitsioon,   ikään   kuin  
ilmastonmuutoksen   hillitseminen   ei   olisi   myös   yhteiskunnallinen   ongelma,   jonka   ratkaiseminen   edellyttää  
ymmärrystä   asenteista,   normeista,   kannustimista,   eettisistä   kysymyksistä   sekä   poliittisista   prosesseista.  
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useiden   lähteiden   perusteella   esitelty   keskeiset   ratkaisutoimenpiteet   päästön   saamiseksi  

kuriin.   Vaikuttaa   siltä,   että   päästön   jäljittämiseen   keskittyminen   jätti   myös   varjoon  

venäläisten   omia   kehitystoiveita   hankkeessa,   jonka   toimeksiantona   oli   auttaa   venäläisiä  

tuottamaan   laadukkaampaa   kuormitustietoa.     Tutkimushankkeen   loppuraportin   (Helcom  

2012)   alkusanoissa   venäläiset   Ekologija   i   Bizneksen   edustajat   sekä   Luoteis-Venäjän  

Hydrometin   johtaja   Anatoli   Grabovski   ilmaisevat   tyytymättömyytensä   suomalaisten  

tapaan   ohittaa   hankkeen   työskentelyssä   ne   asiat,   jotka   venäläisten   osapuolten   mielestä  

olisivat   vaatineet    kehittämistä   ja   joissa   suomalaisten   asiantuntemuksesta   olisi   ollut   heille  

apua.   Toisaalta   heidän   näkemyksensä   mukaan   loppuraporttiin   kirjatuissa  

toimintasuosituksissa   ei   ollut   myöskään   otettu   huomioon   ajankohtaista   tilannetta   ja  

toimenpiteitä,   joita   Venäjän   ympäristöhallinnossa   oli   siihen   mennessä   vesistöjen  

monitoroinnin   tilan   parantamiseksi   jo   tehty,   eikä   arvioitu   ovatko   nämä   toimenpiteet  

riittäviä   ja   vastaavatko   ne   Helcomin   suosituksia.  

 

Moraalisen   vastuun   kehyksen   nouseminen   hallitsevaan   asemaan   tapauksesta   käydyssä  

keskustelussa   vaikutti   myös   siihen,   millaisia   argumentteja   keskustelussa   pidettiin  

hyväksyttävinä   ja   perusteltuina.   Esimerkiksi   anonyymien   haastateltavien   huoli   venäläisten  

yhteistyökumppaneiden   asemasta   ja   toimintamahdollisuuksien   tukemisesta   olivat  

moraalisen   vastuun   kehyksen   näkökulmasta   toissijaisia,   koska   kehys   korostaa   tarvetta  

puuttua   ongelmaan   nopeasti   ja   vastakkainasettelua   “oikeita”   ja   “vääriä”   intressejä  

edustavien   toimijoiden   välillä.   Näin   ollen   osapuolet   pyrkivät   perustelemaan   näkemyksiään  

sellaisilla   argumenteilla,   joilla   oletettiin   olevan   eniten   painoarvoa:   niin   hankkeen  

venäläinen   partneri   kuin   Suomessa   hankkeen   tiedotuspolitiikkaa   kritisoineet   tahot   pyrkivät  

korostamaan   sitä,   että   muutaman   vesinäytteen   perusteella   ei   voi   vielä   tehdä   kovin  

radikaaleja   johtopäätöksiä   tai   oikeuttaa   radikaaleja   toimenpiteitä,   vaan   tarvitaan   lisää  

tutkimusta   –   eli   argumentoimaan   kantojaan   luonnontieteelliseen   tutkimustietoon   vedoten.  

Myös   mediahuomion   kohteeksi   joutunut   yritys   pyrki   vetoamaan   “ekologisin   argumentein”  

muun   muassa   todistelemalla   omilla   vesinäytteillään,   että   päästöä   ei   ole.   Näin   ollen  

mahdollinen   keskustelu   ongelman   erilaisista   ratkaisuvaihtoehdoista   typistyi   väittelyksi  

Knuuttilan   työryhmän   mittaustulosten   ja   niistä   tehtyjen   johtopäätösten   uskottavuudesta.  
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Tapauksessa   oli   läsnä   aiemmassa   tutkimuksessa   kuvattu   kansainvälisen  

ympäristönsuojeluyhteistyön   retoriikkaan   liittyvä   ilmiö,   jonka   mukaan   venäläiset   toimijat  

osaavat   tarvittaessa   puhua   “ekologisesti   poliittisesti   korrektia”   kieltä   ja   ymmärtävät,  

milloin   asioita   kannattaa   pyrkiä   perustelemaan   ympäristöargumenteilla   ennemmin   kuin  

vaikkapa   taloudellisilla   intresseillä   (Korppoo   ym.   2015,   138;   Knudsen   2010,   159).  

Korppoon   (ym.   2015,   138–140)   mukaan   venäläinen   ja   läntinen   ympäristöajattelu   eroavat  

kuitenkin   logiikaltaan   siten,   että   siinä   missä   lännessä   painotetaan   poliittisesti   sovittua  

varovaisuusperiaatetta,   venäläisissä   ongelmanmäärittelyissä   korostuvat   haittavaikutukset  

ihmisten   terveydelle   ja   rationaalisen   päätöksenteon   edellytyksenä   pidetään   ehdotonta  

tieteellistä   varmuutta   ratkaisujen   seurauksista.   Venäjällä   arvostetaankin   Itämeri-yhteistyötä  

juuri   sen   vuoksi,   että   päätöksenteko   tapahtuu   tieteelliseltä   pohjalta,   jolloin   siihen   ei   sotketa  

politikointia.   Mikäli   venäläisistä   toimijoista   näyttää   siltä,   että   jotakin   toimintatapaa   ei   voi  

oikeuttaa   aukottomin   tieteellisin   perustein,   toiminnan   taustalla   nähdään   helposti   poliittisia  

intressejä.   Niin   venäläiset   paikallistason   yhteistyökumppanit   kuin   EuroChem-yrityksen  25

edustajat   kokivat   kummallisena   ja   jopa   epäreiluna   tapauksen   uutisointia   seuranneen  

tilanteen.   Vaikka   suomalaisille   yhteistyökumppaneille,   muille   asiantuntijoille   sekä  

tiedotusvälineiden   edustajille   pyrittiin   viestimään   ikään   kuin   “ympäristönsuojeluyhteistyön  

ja   länsimaisen   avoimuuden   kielellä”   –   kutsumalla   heitä   tehdasvierailulle,   kertomalla  

yrityksen   panostuksista   tehtaan   ympäristövaikutusten   vähentämiseksi   ja   muista  

ekologisista   ja   sosiaalisista   projekteista,   ottamalla   näytteitä   tiedotusvälineiden   läsnä   ollessa  

ja   antamalla   näytteet   analysoitavaksi   myös   Suomessa   –   suomalaisia   tiedotusvälineitä   ja  

asiantuntijoita   vaikutti   kiinnostavan   ainoastaan,   karrikoidusti   ilmaistuna,   myöntääkö   yritys  

päästön   ja   ovatko   syylliset   tunnustaneet.   Tästä   näkökulmasta   pidätystä   edeltänyt   tilanne  

näyttäytyi   siten,   että   huolimatta   kaikista   tieteellisiin   mittaustuloksiin   perustuvista  

yrityksistä   vakuuttaa   asianosaiset   siitä,   että   “vaara   on   ohi”,   tutkija   Knuuttila   itsepintaisesti  

kieltäytyi   hyväksymästä,   että   ongelma   on   jo   ratkaistu.   Venäläisten   yhteistyökumppaneiden  

näkökulmasta   hänen   toiminnalleen   ei   siis   ollut   mitään   ymmärrettäviä   tutkimuksellisia  

perusteita   hänen   joutuessaan   venäläisten   viranomaisten   kanssa   vaikeuksiin.  

25  Esim.   Venäjän   argumentointi   YK:n   ilmastosopimuksen   Kioton   pöytäkirjan   ratifioimista   vastaan   perustui  
ajatukselle,   että   toimenpide   on   ilmastopäästöjen   vähentämisen   kannalta   merkityksetön,   koska   sopimus   ei   ole  
tarpeeksi   kattava;   näin   ollen   Venäjä   sai   syyn   tulkita,   että   länsimaiden   poliittinen   tuki   Kioton   pöytäkirjalle  
selittyi   muilla   kuin   ympäristöintresseillä   (Korppoo   ym.   2015,   136,   139).  
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Aiemmassa   tutkimuksessa   on   myös   tuotu   esiin,   että   venäläisessä   mediassa   ja   poliittisessa  

keskustelussa   pinnalla   ovat   sellaiset   kysymykset,   jotka   huolettavat  

ympäristönsuojeluyhteistyön   läntisiä   osapuolia   tai   muuten   saavat   lännessä   huomiota.  

Vähemmälle   huomiolle   puolestaan   jäävät   venäläisiä   Itämeren   valuma-alueen   asukkaita  

arjessa   eniten   huolestuttavat   paikalliset   ongelmat,   kuten   esimerkiksi   patojen   rakentamisen  

ja   kaatopaikkojen   vaikutukset   sekä   jätehuollon   puutteet.   (Tynkkynen   2014.)   Myös   tässä  

tutkimuksessa   venäläisten   paikallistason   toimijoiden   haastattelut   paljastavat,   että   heidän  

näkökulmastaan   Itämeri-yhteistyön   ongelmanmäärittelyt   ovat   ulkopuolelta   asetettuja.  

Nämä   toimijat   kokevat   yhteistyön   tavoitteeksi   ennen   kaikkea   hyvien   suhteiden  

ylläpitämisen   ja   tietojen   vaihtamisen,   eikä   yhteistyöllä   odoteta   olevan   konkreettista  

vaikutusta   paikallisiin   ympäristöongelmiin.  

 

Tennbergin   (2009)   mukaan   kansainvälinen   ympäristönsuojeluyhteistyö   ei   ole   vahvistanut  

Venäjän   ympäristöpoliittista   toimijuutta.   Sekä   venäläiset   että   pohjoismaiset   toimijat   ovat  

Tennbergin   mukaan   sitä   mieltä,   että   “(Luoteis-)Venäjä   on   edelleen   ennen   kaikkea  

kansainvälisen   ympäristöyhteistyön   kohde   ja   sen   oma   ympäristöpoliittinen   toiminta   yhä  

heikommissa   kantimissa.”   Tennbergin   venäläiset   haastateltavat   kokivat   yhteistyön  

keskeiseksi   ongelmaksi   epätasa-arvoisuuden   länsimaisten   konsulttien   ja   venäläisten  

asiantuntijoiden   välillä.   Räikeimmillään   epätasa-arvoinen   yhteistyö   tarkoittaa   venäläisten  

näkökulmasta,   että   toimitaan   “Venäjällä   ilman   Venäjän   osallistumista.”   Tennbergin   (emt.)  

mukaan   kansainvälisen   ympäristöyhteistyön   käytäntöjä   tulisi   kehittää   niin,   että   venäläiset  

osapuolet   kokisivat   olevansa   “yhteistyön   aktiivinen,   sitoutunut   toimija   eikä   toiminnan  

kohde”.  

 

Lugajoen   tapauksessa   ylhäältä   alaspäin   suuntautuva   ratkaisumalli,   jossa   tiedotusvälineiden  

avulla   otettiin   etulyöntiasema   määrittelykamppailussa,   oli   kiistatta   siinä   mielessä   toimiva,  

että   yritys   todellakin   reagoi   päästöön   nopeasti.   Toisaalta   tällainen   lähestymistapa   ei  

muuttanut   millään   tavalla   asetelmaa,   jossa   venäläiset   paikallistason   toimijat   ovat  

ennemmin   toiminnan   kohteita,   kuin   aktiivisia   toimijoita.   Tämän   tutkielman   aineiston  

pohjalta   ei   ole   mahdollista   arvioida,   kuinka   Lugajoen   tapaus   on   pitkällä   aikavälillä  

vaikuttanut   paikallisten   yhteistyökumppaneiden   asemaan   tai   esimerkiksi   ympäristön   tilan  
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seurannan   resursseihin   Luoteis-Venäjällä.   Lyhyellä   aikavälillä   Lugajoen   tapauksen  

seuraukset   paikallistason   toimijoille   olivat   epämiellyttäviä,   mutta   toisaalta   Hydromet   sai  

avata   uudelleen   monitorointipisteen   Lugajoen   suulle,   ja   suomalaisten   haastateltavien  

mukaan   venäläiset   yhteistyökumppanit   saivat   lopulta   Helcomin   kokouksissa   paljon   kiitosta  

ongelman   ratkaisemisesta.   Huomionarvoista   on   kuitenkin   se,   että   kysymykset   paikallisten  

yhteistyökumppanien   toimintakyvyn   tukemisesta   ja   yhteistyön   mahdollisista  

ennakoimattomista   sivuvaikutuksista   sivuutettiin   keskustelussa.   Hallitseva,   ongelman  

ekologista   ulottuvuutta   ja   toimijoiden   välisiä   vastakkainasetteluja   korostava  

ongelmanmäärittely   johti   siihen,   että   tapauksessa   keskeisessä   roolissa   olevat   paikalliset  

toimijat   kokivat,   ettei   heidän   näkemyksiään   pidetty   kuulemisen   arvoisena.   

 

Haastattelun   perusteella   hankkeen   avainasiantuntijana   toiminut   tutkija   Knuuttila   ei   arvosta  

venäläisten   asiantuntijoiden   osaamista   kovin   korkealle,   sillä   hänen   näkökulmastaan  

venäläisten   ymmärrys   esimerkiksi   vesistökuormitusasioista   on   hyvin   puutteellista.  

Paikallisten   toimijoiden   rooli   pitäisikin   kenties   pyrkiä   näkemään   siitä   näkökulmasta,   että  

heillä   on   kontekstisidonnaista   tietoa   siitä,   millaisia   inhimillisiä   ja   sosiaalisia   seurauksia   ja  

sivuvaikutuksia   erilaisiin   ratkaisuvaihtoehtoihin   liittyy   ja   miten   ongelmia   on   nämä  

reunaehdot   huomioiden   mahdollista   paikallisissa   olosuhteissa   ratkaista.   Tällöin   on  

irtauduttava   ahtaiksi   käyvistä   ekologisista   ongelman-   ja   ratkaisunmäärittelyistä   ja   nähtävä,  

millä   tavoin   eri   tiedon   muodoilla   voi   olla   merkitystä   ongelman   ratkaisemisessa.   Tämä  

lähestymistapa   täytyisi   viedä   aina   yhteistyön   käytännön   tasolle   asti.   Tutkiessaan  

yhteistyötä   Helsingin   kaupungin   vesilaitoksen   ja   Pietarin   vesilaitos   Vodokanalin   välillä,  

Tynkkynen   (2008b)   havaitsi,   että   länsimaisten   rahoittajien   ehdoilla   toteuttavan  

kansainvälisen   yhteistyön   käytännöt   ja   kieli   olivat   venäläisille   osapuolille   pitkälti   vieraita.  

Tämän   vuoksi   usein   ainoastaan   laitoksen   korkein   johto   kykeni   aidosti   osallistumaan  

yhteistyökumppaneiden   kanssa   käytävään   keskusteluun,   mutta   rivityöntekijät   pysyivät  

tapaamisissa   vaiti.   Näin   ollen   yhteistyön   ennakoimattomana   sivuvaikutuksena   työskentely  

suomalaisten   kanssa   vahvisti   entisestään   Pietarin   vesilaitoksen   olemassaolevia   hierarkioita  

ja   siten   lokeroi   rivityöntekijöiden   kokemukseen   perustuvaa   tietoa   yhteistyöhankkeen  

ulottumattomiin.  
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Mikäli   yhteistyön   tavoitteeksi   mielletään   myös   paikallisten   yhteistyökumppaneiden  

toimintakyvyn   tukeminen,   tämän   tavoitteen   kannalta   voi   pitää   ongelmallisena,   jos  

ongelmanratkaisussa   sivuutetaan   sellaisia   Itämeri-yhteistyön   aktiivisia   venäläisiä  

toimijoita,   kuten   Ekologija   i   Biznes   -järjestön   Korovin,   joilla   on   sekä   näkemyksiä   että  

vaikutusvaltaa.   Toisaalta   haastattelemani   paikallistason   venäläiset   toimijat   olivat  

vaikutusmahdollisuuksiensa   puolesta   keskenään   hyvin   erilaisessa   asemassa,   ja   monille  

suomalaistoimijoille   asetelma,   jossa   kansainvälisen   yhteistyön   kautta   pönkitetään  

hallinnon   ja   liike-elämän   välillä   sukkuloivan   yksityisen   sektorin   toimijan   asemaa,  

näyttäytyi   kyseenalaisena.   Toisaalta   pulmallisena   voi   pitää   asetelmaa,   jossa   ylhäältä  

alaspäin   suuntautuvat   ongelman-   ja   ratkaisunmäärittelyt   estävät   tunnistamasta   paikallisten  

yhteistyökumppaneiden   osaamista   ja   toimintamahdollisuuksia.   On   helppo   yhtyä  

Tynkkysen   (2008a,   72)   suositukseen,   että   yhteistyössä   sovellettaisiin   alhaalta   ylöspäin  

suuntautuvaa,   käytännönläheistä   ja   tapauskohtaisesti   konkreettisten   toimijoiden   ja  

kokeneiden   asianosaisten   roolia   ja   toimintatapoja   korostavaa   lähestymistapaa.  

 

Entä   mitä   haastatteluaineiston   kehysanalyysin   perusteella   voidaan   sanoa   mahdollisuuksista  

löytää   ympäristönsuojeluyhteistyössä   yhteisiä   ongelman-   ja   ratkaisunmäärittelyitä?  

Venäläisten   paikallistason   toimijoiden   näkemyksiä   kuvaava   tasavertaisen   yhteistyön   kehys  

ja   institutionaalisten   toimijoiden   näkemyksiä   luonnehtiva   ympäristökysymysten   esiin  

nostamisen   kehys   ovat   lähimpänä   toisiaan,   niiden   diagnoosit   ja   prognoosit   korostavat  

yhteistyöprosessin   merkitystä   ja   näkevät   ympäristöongelmat   laajemmassa   kontekstissa,  

yhteiskunnallisten   olosuhteiden   summana.   Moraalisen   vastuun   kehystä   edustavat   toimijat  

ja   ympäristökysymysten   esiin   nostamisen   kehystä   edustavat   toimijat   asemoituvat   Venäjän  

kanssa   tehtävässä   yhteistyössä   ikään   kuin   samalle   puolelle:   he   tarkastelevat   Venäjän  

ulkopuolelta,   miten   ongelmia   Venäjällä   tulisi   ratkaista.   Siinä   missä   moraalisen   vastuun  

kehyksen   ytimessä   ovat   henkilökohtainen   vastuu,   ekologinen   ongelmanmäärittely   ja   suora  

ympäristöllinen   vaikuttavuus,   ympäristökysymysten   esiin   nostamisen   kehys   korostaa  

enemmän   institutionaalista   vaikuttavuutta   ja   yhteistyön   välillistä   merkitystä  

ympäristökysymysten   poliittisen   painoarvon   kasvattamisessa.   

 

Yhteistyön   normaalioloissa   nämä   kehykset   eivät   välttämättä   ole   ristiriidassa   keskenään,  

mutta   Lugajoen   tapauksen   kaltainen   kriisitilanne,   jossa   ratkaisuja   piti   tehdä   nopeasti,   asetti  
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poikkeuksellisella   tavalla   vastakkain   ylhäältä   alaspäin   suuntautuvaa   nopeaa   ratkaisua   sekä  

toisaalta   paikallisten   toimijoiden   vaikutusmahdollisuuksien   tukemista   ja   diplomaattista  

pidättyvyyttä   korostavat   prognoosit.   Korppoon   ym.   (2015,   142)   mukaan   Venäjän  

politiikkaan   vaikuttaminen   ulkopuolelta   on   vaikeaa.   Mikäli   se   ylipääätään   onnistuu,  

tapahtuu   se   todennäköisimmin   uusien   ideoiden   “tihkumisena”   luottamuksellisen  

ruohonjuuritason   yhteistyön   myötä   korkeammille   politiikan   tasoille.   Tästä   näkökulmasta  

juuri   tutkimusprojektin   tasolla   tapahtuva   yhteistyö   on   tärkeää.   

 

Tynkkysen   (2014)   mukaan   ahtaan   ympäristönäkökulman   korostamisen   sijaan  

Itämeri-yhteistyön   tavoitteiden   toteutumista   palvelisi   paremmin   poliittisten  

vaihtokauppojen   hyödyntäminen   samaan   tapaan   kuin   esimerkiksi   ilmastoneuvotteluissa,  

jolloin   EU:n   tuki   Venäjän   WTO-jäsenyydelle   toimi   ulkopoliittisena   kannustimena  

Venäjälle   ratifioida   Kioton   pöytäkirja   (ks.   Korppoo   ym.   2015,   28,   128,   136).   Myös  

haastattelemani   John   Nurmisen   säätiön   edustaja   piti   tiettyä   kompromissihalukkuutta,   joka  

ilmenee   pyrkimyksenä   välttää   syyttelyä   ja   keskittyä   yhteisten   intressien   etsimiseen,  

onnistuneen   yhteistyön   lähtökohtana.   Lugajoen   tapauksessa   tämä   näkyi   siten,   että   John  

Nurmisen   säätiön   edustajat   kykenivät   luovimaan   tilanteessa,   jossa   yritys   samaan   aikaan  

sekä   räikeästi   vähätteli   osuuttaan   ongelman   aiheuttamisessa   että   määrätietoisesti   pyrki  

toimimaan   sen   ratkaisemiseksi.  

 

Kuluvan   vuoden   helmikuussa   venäläisistä   uutislähteistä   kävi   ilmi,   että    Graždanski   patrul  

-niminen   kansalaisjärjestö   oli   raportoinut   valvontavirasto   Rosprirodnadzoriin  26

Verhovskoi-puron   veden   muuttuneen   jälleen   väriltään   valkoiseksi.   Syyksi   järjestö   epäili  27

tehtaalta   peräisin   olevaa   fosforipäästöä.   Luoteis-Venäjän   Rosprirodnadzor   oli   joutunut  

myös   reagoimaan   uutiseen,   joskin   sieltä   vakuutettiin   kaiken   olevan   tehtaalla   kunnossa.  28

Lugajoen   tapauksessa   venäläisellä   kansalaisyhteiskunnalla   –   paikallisilla   asukkailla   tai  

ympäristöjärjestöillä   –   oli   mitätön   rooli;   omasta   useita   uutislähteitä   kattavasta   aineistostani  

mieleeni   on   jäänyt   ainoastaan   kaksi   uutista,   joissa   oli   kysytty   kommenttia   joko   paikallisen  

26  Suomeksi    kansalaispartio .  
 
27   Ekoaktivisty   našli   opasnuju   kontsentratsiju   fosfora   v   rutšje   Verhovskom.    Piter.tv   18.2.2020.   
 
28   Rosprirodnadzor   po   SZFO   deržit   pod   kontrolem   situatsiju   s   rekoi   Luga.    Lehdistötiedote   18.2.2020.  
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ympäristöjärjestön   edustajalta   tai   lähiseudun   asukkaalta,   mutta   muuten  

kansalaisyhteiskunnan   ääni   ei   fosforipäästön   uutisoinnissa   juurikaan   kuulunut.   Syynä   voi  

olla,   että   Venäjällä   rehevöitymistä   ei   pidetä   ongelmana,   kuten   todettua,   koska   siitä   ei   koidu  

välitöntä   haittaa   ihmisen   terveydelle,     eikä   tapaus   sen   vuoksi   kiinnostanut   paikallisia,   joilla  

on   kenties   suurempiakin   huolia.   Toisaalta   asiaan   saattoi   vaikuttaa,   että   lannoitetehdas   on  

alueella   tärkeä   työllistäjä.   Helsingin   Sanomien   toimittaja   Heli   Saavalainen   kertoi  

haastattelussaan,   että   ollessaan   toukokuussa   2012   seudulla   tekemässä     juttua  

inkerinsuomalaisista   hän   oli   sivumennen   tiedustellut   paikalliselta   oppaaltaan   näkemystä  

Fosforitin   tehtaan   toiminnasta,   mihin   tämä   oli   todennut,   että   asiasta   kannattaa   pysyä   vaiti.  

 

Lugajoen   tapauksen   jälkeen   hallinnon   vastainen   kansalaisliikehdintä   on   muualla   Venäjällä  

muun   muassa   Arkangelin   alueen   kaatopaikkakapinan   myötä   alkanut   jälleen   kietoutua  29

yhteen   ympäristöaktivismin   kanssa.   Mahdollisen   jatkotutkimuksen   puitteissa   paikallisia  

asukkaita   ja   aktivisteja   olisi   kiintoisaa   haastatella   nyt   vuosia   tapahtumien   jälkeen   siitä,  

kuinka   Lugajoen   päästön   nouseminen   kansainväliseksi   uutiseksi   on   vaikuttanut   tehtaan  

asemaan   paikallisesti   sekä   siitä,   ovatko   kansalaisaktiivit   ja   muut   huolestuneet   kansalaiset  

saaneet   tapauksen   myötä   vipuvartta   tuoda   rohkeammin   mielipiteensä   julki,   mikäli   he  

epäilevät   kansalaisoikeuksiaan   poljettavan   ja   lähiympäristöään   pilattavan.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

29  Ks.   esim.    Moskovan   jäteongelmaa   ratkotaan   rakentamalla   jättikaatopaikka   1   200   kilometrin   päähän   –  
Paikalliset   pelkäävät   laajaa   ympäristökatastrofia.    Yle   Uutiset   2.4.2019.  
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tehdasta   koskevat   viranomaisen   tarkastusraportit   aikaväliltä   27.10.–10.11.2011  
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● EuroChem-yrityksen   Lugajoen   tapahtumia   koskevat   lehdistötiedotteet  

● Helsingin   Sanomien,   MTV   Uutisten   ja   Yle   Uutisten   tapausta   koskeva   uutisointi  

● Integrum-tietokannasta   hakutermillä   ”луга   фосфор*”   löytyneet   artikkelit,   joista  

perehdyin   tarkemmin   pietarilaisen   Fontanka.fi   -uutissivuston   sekä   alueellisen  

Rosbalt-uutistoimiston   uutisointiin   sekä   Leningradin   oblastin   hallinnon   ja   Venäjän  

ulkoasiainministeriön   laatimiin   tapausta   koskeviin   lehdistötiedotteisiin  
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