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Johdanto  
 

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä, ellei merkittävin koko ihmiskunnan yhteinen haaste 

tällä vuosisadalla (IPCC 2022). Historiallisena käänteenä ilmastonmuutoksen vastaisessa 

kamppailussa voidaan pitää Pariisissa pidettyä COP21-ilmastokokousta vuonna 2015: Tällöin 

historiallinen eri valtioiden välinen eripura väistyi eri tahojen muun muassa 

”vallankumouksellisena” ja ”suurenmoisena yhteisenä saavutuksena” pitämän sopimuksen tieltä 

(Dimitrov 2016). Sopimus on kunnianhimoinen. Se on historian ensimmäinen kansainvälinen 

ilmastosopimus, joka velvoittaa kaikki maailman maat ilmastotoimiin (em.). Kokouksessa 

valtioiden päättäjät sopivat yhdessä rajoittavansa ilmastonlämpenemisen kahteen Celsiusasteeseen 

esiteolliseen aikaan nähden, valtioiden itse parhaaksi kokemia keinoja käyttäen (Framework 

Convention on Climate Change 2015). Yksinkertaisimmillaan, ja silloinkin ongelmaa pelkistäen, 

ilmaston lämpenemisen rajoittaminen edellyttää globaalin energiajärjestelmän murrosta, koska 

nykyinen energiantuotantomme muodostaa leijonanosan ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöistä 

(Princiotta 2011, 30-31). Ennen pitkää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet toteuttava, 

kansainvälinen ja kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, velvoittaa suurelta osin fossiilisiin 

polttoaineisiin nojaavia energiajärjestelmiä vaihtamaan vähäpäästöisempiin energianlähteisiin, 

kuten esimerkiksi uusiutuvaan energiaan ja ydinvoimaan (em.). Tätä murrosta nimitän 

tutkielmassani vihreäksi siirtymäksi.  

 

Ilmasto- ja energiapäätökset ovat tärkeitä poliittisia päätöksiä. Ydinvoimaan liittyvät päätökset 

ovat kiinnostava tutkimuskohde, koska niiden avulla voidaan tarkastella koko energiapolitiikan 

kenttää. Ydinvoimasta puhutaan usein nimenomaan vastakkain muiden energiaratkaisujen kanssa, 

harvoin yksinään: Milloin ydinvoima on korvaamassa muita energianlähteitä, milloin muut 

energianlähteet ovat korvaamassa ydinvoimaa, milloin ydinvoima korvaa ydinvoimattomuutta ja 

ydinvoimattomuus ydinvoimallisuutta. Yleisesti ottaen ydinvoimaa voidaan pitää jo olemassa 

olevana, tehokkaana, turvallisena ja verrattain puhtaana energiantuotannon muotona. Näin ollen se 

on varteenotettava keino vihreän siirtymän toteuttamiseksi, joskin se jakaa ankarasti ihmisten 

mielipiteet (Barrata 2011, 355; Bradshaw & Brook 2015; Nuclear Energy Agency 2012).  

 



 7 

Ranska ja Suomi ovat kaksi ainutlaatuista ja maailman mittapuulla merkittävää ydinvoiman 

käyttäjämaata. Ranskassa ydinvoiman osuus sähköntuotannosta on maailman korkein. Vuonna 

2020 se tuotti 72,8% sähköstään 58 ydinreaktorillaan, kun taas listalla toiseksi tullut Slovakia tuotti 

sähköstään 51,9% (Nuclear Energy Agency 2021). Toisaalta Ranskan ydinvoimalat ovat 

lähestymässä kovaa vauhtia käyttöikänsä päätä. Ranska on näin ollen kiinnostava kohde globaalia 

energiamurrosta käsittelevälle tutkimukselle. Suomi on puolestaan maailman ensimmäinen maa, 

joka on ratkaissut pitkäkestoisen ja korkeasti säteilevän ydinjätteen loppusijoituksen (em.). 

Onkaloksi nimettyyn luolastoon haudataan kaikista vaarallisin ydinjäte kymmeniksi tuhansiksi 

vuosiksi (Posiva 2020). Vaikka Suomi tuotti Tilastokeskuksen (2021) mukaan vuonna 2020 40% 

energiastaan uusiutuvilla energianlähteillä ja 37% fossiilisilla, on  Suomi esimerkki maasta, jonka 

täytyy tehdä edelleen valtavasti töitä luopuakseen kokonaan fossiilisista energianlähteistä. 

Ydinvoimalla on Suomessa väistämättä oma roolinsa tilanteen korjaamiseksi, erityisesti kun 

Olkiluodon ydinvoimalan  kolmas reaktori, maailman tehokkaimpiin lukeutuva, viimein otetaan 

käyttöön. Toisin sanoen jopa maailman mittapuulla huomattavat ydinenergian rakennushankkeet 

ja kova poliittinen paine irtaantua fossiilienergiasta tekevät Suomesta kiinnostavan ja 

ajankohtaisen tutkimuskohteen.  

 

Ikkunana, jonka lävitse lähestyn ranskalaista ja suomalaista ilmasto- ja energiapolitiikkaa, toimii 

näiden maiden tärkeimmät päivittäin ilmestyvät sanomalehdet: suomalainen Helsingin Sanomat ja 

ranskalainen Le Monde. Uutismediat ovat yhä edelleen tärkein tiedonvälityksen linkki 

päätöksentekijöiden, tutkijoiden ja rivikansalaisten välillä (Olausson 2011, 295). Lisäksi  

sanomalehdet, ja mediat ylipäätään, eivät ole ainoastaan tiedonvälittäjiä eri yhteiskunnan 

toimijoiden välillä, vaan myös aktiivisia vallan käyttäjiä (Philips 2000). Sanomalehtien valta 

perustuu kielen kykyyn luoda ja muuttaa todellisuuksia, sekä niiden historialliseen asemaan 

luotettavan tiedon lähteenä (em.). Toimittajalla on kirjoitustensa lukijaa suurempi valta määritellä 

meitä ympäröivä maailma. Sanomalehtien vallankäytön ydin ovat lehtien pääkirjoitukset. 

Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Simopekka Nortamo avasi pääkirjoitusten merkitystä 

seuraavasti (Klemola 1981, 241 mukaan): ”[Pääkirjoituksissa] sanomalehti personifioituu eläväksi 

olennoksi, joka ajattelee ja harkitsee, taistelee ja puolustaa ja vastustaa, loukkaantuu ja loukkaa, 

arvioi ja ottaa kantaa. Pääkirjoituksessa liha tulee sanaksi. Pääkirjoitusjärjestelmä on yksiselitteisen 

selkeä sikäli, että lehden mielipiteen, lehden kannan, pitäisi käydä ilmi pääkirjoituksista ja 
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ainoastaan pääkirjoituksista eikä mistään muusta – kaikkein vähiten uutisista”. Toisin sanoen, 

pääkirjoituksia voidaan hyvin käyttää laajemman ranskalaisen ja suomalaisen ilmasto- ja 

energiapolitiikan osittaiseksi ymmärtämiseksi ja analysoimiseksi. Ne ottavat kantaa vain tarkoin 

valitsemiinsa aiheisiin, määrittelevät aihevalinnoillaan kokonaisten kansakuntien poliittiset 

puheenaiheet – vähintään aamiaispöydissämme – ja seisovat pääkirjoitustensa takana koko 

arvovallallaan. Totta kai sanomalehtikirjoitusten kanssa ollaan ja ollaan vastaisuudessakin eri 

mieltä. Medialla on kuitenkin tärkeä rooli siinä mistä puhutaan ja miten asiasta puhutaan – 

allekirjoitti lukija  kirjoituksen sanoman tai ei (Olausson 2011, 282). Esimerkiksi 

ilmastonmuutoksen taustalla olevien, monimutkaisten ja vaikeasti hahmotettavien, 

sosiaalisbiogeokemiallisten prosessien  kansantajuistamisessa, medialla on ollut korvaamaton rooli 

– niin hyvässä kuin pahassa (em.).  

 

Sanomalehtiä  – ja niiden pääkirjoituksia – voidaan pitää kosmogrammeina, koska ne ovat 

”kuvailuja kosmoksen osista ja niiden välisistä vuorovaikutuksista” (Tresch 2007, 84). 

Kosmogrammin käsite on moniselitteinen ja sen käyttö tässä asiayhteydessä vaatii 

perustavanlaatuista avaamista. John Treschin (2014) mukaan tieteen ja teknologian tutkimuksen 

tavoite on tutkia ”materialisoituneita kosmoksia”. Esimerkiksi silta, höyrykone ja geenimuunneltu 

hiiri ovat kaikki mahdollisia tutkimuskohteita, joiden tutkiminen paljastaa todella paljon niiden 

ympäristöstä –  ne ikään kuin kätkevät sisäänsä kokonaisen kosmoksen (Tresch 2007). 

Kosmogrammin käsite puolestaan auttaa meitä käsittelemään kosmosta aivan kuin mitä tahansa 

arkista asiaa (Tresch 2007).  John Tresch (2007, 96) kuvailee käsitettä: ” [Kosmogrammit] eivät 

ole pelkkiä symboleita, representaatioita, reflektiota tai projektiota, vaan työkaluja, koneita, jonkin 

tietyn luonnollisen ja sosiaalisen järjestyksen – sekä niitä tukevien tunteiden – perustamista, 

ylläpitämistä ja edistämistä varten”. Toisin sanoen, pääkirjoitus ei ole pelkkä pääkirjoitus, vaan 

suurempi kuvailu maailmasta. Pääkirjoituksia ei kirjoiteta vain lehden toimittajakunnan omaksi 

iloksi, vaan luomaan, puolustamaan ja edistämään toimituksen julkisia näkemyksiä eri aiheista. Ne 

ovat materialisoituneita kosmoksia,  sekä tiekarttoja näiden kosmosten salaisuuksien 

selvittämiseksi. 

 

Tutkielmani osoittaa, että Le Monden ja Helsingin Sanomien kosmogrammit vihreästä siirtymästä 

eivät ole pelkästään erilaisia, vaan myös keskenään kilpailevia. Ne eivät ole yhteensopivia, jopa 
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siitä huolimatta, että ne  jakavat monia piirteitä keskenään: Molemmat sanomalehdet jakavat 

esimerkiksi näkemyksen, että ilmastonmuutos on koko ihmiskunnan kohtalonkysymys. Samoin 

Helsingin Sanomat ja Le Monde näkevät, että ydinvoimalla on tärkeä rooli kansallisten 

päästövähennysten saavuttamiseksi. Vihreän siirtymän luonteesta ja perustavanlaatuisimmista 

kysymyksistä sanomalehtien kannat ovat kuitenkin jopa vastakkaisia. Tulokseni osoittavat, että 

vihreässä siirtymässä ei ole kyse suinkaan homogeenisistä ja globaaleista teknologisista 

ratkaisuista, vaan ennen kaikkea paikallisista, vahvasti historiaan ja arvoihin kytkeytyvistä 

kysymyksistä.  

 

Tavoitteet ja tutkimuskysymys 
 

Tutkielman keskeinen kysymys on, kuinka kaksi vaurasta Euroopan Unioniin kuuluvaa, vaurasta 

länsimaata, Ranska ja Suomi, aikovat irtaantua fossiilisista polttoaineista. Aineistona käytän 

siirtymän tienviittoina toimivia kosmogrammeja, kahden merkittävän sanomalehden 

pääkirjoituksia – Le Monde Ranskasta ja Helsingin Sanomat Suomesta. Vaikka yläotsikkona 

tutkimukselleni selvitän sanomalehtien suhtautumisesta vihreään siirtymään yleisellä tasolla, 

kiinnitän erityistä huomiota ydinvoimaan. Ydinvoima ei ole ainoastaan tehokas tapa tuottaa 

energiaa, vaan se on ennen kaikkea erityisen politisoitunut teknologia, johon jokaisella valtiolla on 

oma erityinen historiallispoliittinen suhteensa (Jasanoff & Kim 2009). Näin ollen tutkimuksen 

varsinainen tutkimuskysymys on: Mikä on Le Monden ja Helsingin Sanomien mielestä ydinvoiman 

merkitys vihreän siirtymän toteuttamiseksi? Tavoitteena on hahmottaa ne kansalliset kehykset, 

joiden varaan vihreää siirtymää kussakin maassa rakennetaan.  

 

Ydinvoiman historia Ranskassa ja Suomessa 
 

Neutronien löytäminen atomien ytimistä 1930-luvulla muutti maailmamme lopullisesti. Monien 

toisiinsa kietoutuneiden laboratoriokokeiden ketjun seurauksena lopulta Lise Meitner, Otto Hanh 

ja Fritz Strassmann halkaisivat uraaniatomin pommittamalla sitä neutronilla. Heidän havaintonsa 

oli, että uraaniatomin ydin halkesi kahdeksi pienemmäksi ytimeksi (Arney 1991, 78). Otto Frisch 

ja Lise Meitner nimesivät ilmiön yhteisellä kävelyllään fissioksi (em.). Meitnerin kehittämien 
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mallien valossa ymmärrettiin myös ensimmäisen kerran, että fission seurauksena syntyneiden 

ytimien massa oli alkuperäistä uraaniatomia viidesosan protonin painosta kevyempi (em., 79). 

Tämä häviävän pieni ”kadonnut” massa muuttui tosiasiassa käsittämättömäksi määrää energiaa 

Albert Einsteinin kuuluisan kaavan mukaisesti (em. , 80). 1930-luvun loppuun mennessä oli selvää, 

että ilmiö voitaisiin valjastaa ketjureaktioksi, jonka seurauksena vapautuisi pahimmillaan tuhoisat 

määrät energiaa. Tämän löydön merkittävyyttä kuvaa hyvin William Ray Arneyn (1991) väite, että 

sinä samaisena hetkenä lupaus loputtomasta energiasta ja täydellisestä tuhosta kirjoitettiin 

erottamattomaksi osaksi ihmiskuntaa. Tutkijoilla olisi vastedes ainoastaan toimeenpaneva rooli 

vääjäämättömän saattamiseksi todeksi. 

 

Toinen maailmansota ravisteli Ranskaa perustuksiaan myöten. Muutamassa vuodessa Ranska oli 

menettänyt suurvalta-asemansa ja miehityksestä sodanjälkeiseen maailmaan toipuva Ranska löysi 

itsensä täysin uudenlaisesta maailmasta. Yhdysvallat olivat räjäyttäneet ydinaseensa onnistuneesti 

kesällä 1945 ja Neuvostoliitto omansa vain muutamaa vuotta myöhemmin 1949 (Särkikoski 2011, 

25). Raunioitunut Eurooppa oli edelleen maailmanpolitiikan tärkeä näyttämö, mutta tällä kertaa 

niin kutsuttu vanha manner oli vain yksi supervaltojen välisen kylmän sodan lukuisista rintamista. 

Uusi vallanjako ei miellyttänyt Ranskaa, vaan se pyrki omille jaloilleen, esittämään omaa itsenäistä 

rooliaan, mahdollisimman nopeasti. Pelastuksen kansalliseen ahdinkoon toivat valtioninsinöörit ja 

teknologiasuunnittelijat, jotka tarjosivat teknologiaa ja insinööriosaamista ratkaisuksi Ranskan 

merkittävän aseman palauttamiseksi maailmankartalle (Hecht 2009, 22). Osana valtiovetoista 

toipumista perustettiin vuonna 1946 esimerkiksi kansallinen monopoli Électricite de France (EDF) 

vastaamaan Ranskan sähköntuotannosta ja -jakelusta ja Commissariat à l’Ènergie Atomique (CEA) 

ydinteknologian kehittämiseksi Ranskassa (Jasper 1992, 654).  Uudelleenrakentamisessa nojattiin 

insinööreihin ja he kaappasivat itselleen keskeisen roolin myös kansallisen identiteetin 

uudelleenrakentamisessa (Hecht 2009) Insinöörit sementoivat itsensä osaksi ranskalaista 

kansallista historiaa pitämällä rakentamiaan infrastruktuurihankkeita, kuten ydinvoimaloita, 

suorana ranskalaisuuden jatkumona kansallisille ikoneille kuten Eiffelin-tornille  ja entisaikojen 

katedraaleille (Hecht 2009, 22). Eliittikouluissa koulutetut asiantuntijat nauttivat pienten piirien ja 

täydellisen poliittisen luottamuksen suomista eduista. Insinöörit esittäytyivät toiminnan miehinä1 

 
1 Gabrielle Hechtin mukaan ihanteellinen insinööri oli nimenomaan maskuliininen sotilaan arkkityyppi, joka palvelee 
kurinalaisesti yhteistä hyvää taitoinaan kylmät hermot ja ihailtavan monipuoliset ammattitaidot ja osaaminen. 
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ja tiedonsoihdunkantajina, jotka johdattaisivat Ranskan ulos alemmuuden pimeydestä ja pois 

erityisesti Yhdysvaltojen varjosta (Hecht 2009, 22-24). Ranskalaiset valtioninsinöörit käyttivät 

valtaansa ahkerasti. Heidän muodostamansa, teknokraateiksi kutsuttukin, pieni eliitti teki valtaosan 

Ranskan neljännen tasavallan päätöksistä. Insinöörien marssi päätöksenteon keskiöön ei 

miellyttänyt tietenkään kaikkia. 1950 ja -60 -luvuilla sosiaalitieteilijät, osa poliitikoista ja 

humanistit ilmaisivat tyytymättömyytensä insinöörien maalailemiin ranskalaisuuden visioihin (em. 

22). Hiljalleen Ranskassa sosiaalitieteilijöiden keskuudessa muotoutui jopa aiheellinen pelko siitä, 

että poliitikot syrjäytettäisiin kokonaan poliittisesta päätöksenteosta (Hecht 2009, 30).   

 

Uudelleenrakennusprosessin ohessa alkoi myös sodanjälkeinen syyllisten etsintä. Huonosta 

sotamenestyksestä syytettiin ennen kaikkea yksityistä hyvää tavoitelleita henkilöitä – poliitikoita 

ja vanhan maailman teollisuuspamppuja (Hecht 2009, 27). Yleinen mielipide oli, että heidän 

itsekkyytensä ja pyrkimyksensä ylläpitää kansallista Status Quota eri alojen välillä oli kostautunut 

tehottomana teollisuutena, teknologisen kehityksen pysähtymisenä  ja tuhoisana jälkeen jäämisenä 

naapurimaahan Saksaan nähden (em.). Tilanteen korjaamiseksi valtion tulisi miettiä roolinsa 

uudelleen talouden ja teknologisen kehitystyön johtajana (Hecht 2009). Uuden valtiojohtoisen 

Ranskan kehittämisen keskiössä yritettiin iskeä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Kehittämällä 

teollisuuttaan ja talouttaan Ranska lunastaisi samalla myös takaisin paikkansa yhtenä suurvaltana 

(em.). Tämä kaksiraiteinen ajattelu näkyy mainiosti maan ydinvoiman kehittämisessä;  

samanaikaisesti kehitettävät rauhanomainen ydinvoima ja oma ydinase edistäisivät näitä samoja 

tavoitteita. EDF huolehti siitä, että poliittinen konsensus valtion roolista maan infrastruktuurin 

ylläpitäjänä toteutuu, kun taas CEA varmistaisi Ranskan maailmanpoliittisen aseman ydinvoima- 

ja ydinasemahtina (Jasper 1992, 654). Vaikka yksityiskohdista ja pitkän aikavälin tavoitteista 

vallitsi syviäkin erimielisyyksiä gaullistien, kommunistien, sosialistien ja keskustalaisten välillä, 

kaikki poliittiset toimijat allekirjoittivat tavoitteen Ranskan modernisoinnista ja suurvalta-aseman 

tavoittelusta (Hecht 2009, 27). 

 

Ranskan tapa rakentaa ydinvoimaa valtiojohtoisesti ja vahvasti keskittäen selittää miksi ja miten 

Ranskassa tuotetaan niin paljon sähköä ydinvoimalla. Ranskan mallissa valtio-omisteinen EDF 

 
Hechtin mukaan valtion eliittikoulu École Polytechnique, jossa tiukan seulan läpäisseet pääsivät opiskelemaan, oli 
yksinomaan miehille tarkoitettu koulu.  
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toimii niin ydinvoimahankkeiden tilaajana ja rakennuttajana (Grubler 2010, 5185). Koska 

rakennusprosessi oli jokaisen uuden voimalan kohdalla käytännössä sama, pystyi Ranska 

rakentamaan verrokkimaitaan halvemmalla maailman laajimman ydinvoimaloiden verkoston 

(em.). Ydinvoimaa on rakennettu ja hyödynnetty samaan tapaan autoritäärisesti muuallakin, 

esimerkiksi Neuvostoliitossa. Valttikorttina Ranskalla oli kuitenkin EDF:n erinomainen osaaminen 

muihin maihin nähden. Näin Ranskassa on toistaiseksi vältytty Tšernobylin 

ydinvoimalaonnettomuuteen johtaneelta tuhoisalta osaamattomuuden ja autoritäärisyyden 

sekoitukselta (Jasper 1992, 655).  

 

Maailman mittapuulla Suomen ydinenergiaohjelman historia on poikkeuksellinen. Siinä missä 

muualla maailmassa valtiot tavoittelivat ydinohjelmillaan ensisijaisesti toimivaa ydinasetta, 

Suomen ohjelma keskittyi ainoastaan energiantuotantoon. Esimerkiksi Ruotsi luopui 

suunnitelmistaan hankkia ydinase vasta 1968 (Särkikoski 2011, 57). Suomelta oli jo Pariisin 

rauhanneuvotteluissa vuonna 1947 evätty lupa kehittää tai käyttää ydinasetta. Suomen johtavat 

energia-alan ihmiset eivät myöskään missään vaiheessa uskoneet Suomen kykyihin yksin valjastaa 

atomi. Siinä missä Ranskassa ydinvoimalat ovat modernin ajan katedraaleja ja yksinomaan 

ranskalainen ydinvoimaosaaminen työkalu menetetyn maailmanpoliittisen vaikutusvallan 

saavuttamiseksi, on ydinvoima Suomessa ainoastaan ydinvoimaa - varma ja tehokas teknologia 

energian saatavuuden varmistamiseksi. Sodan jälkeen Suomen energiantarve kasvoi 

räjähdysmäisesti, eikä sillä ollut omasta takaa hiiltä tai öljyä, ja maan suurimmat joet oltiin jo 

valjastettu vesivoimalle (Särkikoski 2011, 117). Energiantarpeen tyydyttäminen oli yhteiskunnalle 

keskeinen tavoite (em, 133). Näistä syistä johtuen ydinvoima herätti Suomessa kiinnostusta jo 

hyvin varhaisessa vaiheessa. Suomen sijainti Neuvostoliiton naapurissa loi myös poliittista 

painetta. Tämän paineen takia suomalaisten täytyi tyytyä neuvostovalmisteiseen reaktoriin ja 

unohtaa alkuperäiset suunnitelmansa länsimaisesta reaktorista (Särkikoski 2011, 457). Suomi piti 

kuitenkin huolen, että suomalaista ydinenergiaosaamista hyödynnettiin ja kehitettiin 

mahdollisimman kattavasti (Myllyntaus 1991, 141). Loviisan ydinvoimalahankkeessa länsi- ja 

itäblokit törmäsivät ainutlaatuisella tavalla toisiinsa, kun neuvostoliittolaiseen reaktoriin 

asennettiin länsimaiset turvallisuusjärjestelmät – ydinvoimahankkeen parissa työskentelivätkin 

yhdessä niin yhdysvaltalaiset, suomalaiset, neuvostoliittolaiset kuin länsi-saksalaiset insinöörit 

(em., 142).  
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Timo Myllyntauksen (2011) mukaan Suomessa sodan jälkeen tapahtunutta energiamurrosta ei 

selitä Suomen energiavarantojen vähyys. Päinvastoin, hänen mukaan Suomella oli hyvin hoidetun 

metsätalouden ja pienen väestön ansiosta jopa poikkeuksellisen suuret energiavarannot. 

Teollistuminen ei niinkään myöskään ollut kiinni rajallisista energiavaroista, Suomi oli teollistunut 

häkellyttävän nopeasti vuosituhannen vaihteessa nimenomaan omavaraista bioenergiansa ansiosta  

(em.). Syy bioenergian vaihtamiseksi hiileen, öljyyn ja lopulta 1970-luvulla myös ydinvoimaan, 

oli Myllyntauksen mukaan Suomen halu panostaa entisestään taloudelliseen kasvuun 

omavaraisuuden ja ympäristöarvojen kustannuksella (em.). Öljystä tuli sodan aikana 

maailmantalouden ajuri ja aikalaisteknologia suosi 1950-luvulla ennen kaikkea todella halpaa öljyä 

energianlähteenään. Suomi halusi kansainvälistyä, mikä tarkoitti sulautumista osaksi 

kansainvälistä valtavirtaan ja osaltaan luopumista omista ainutlaatuisemmista energiaratkaisuista 

halvan ja monikäyttöisen öljyn tieltä (em.). Toisessa teoksessaan Myllyntaus (1991) avaa Suomen 

sodanjälkeistä energiapolitiikkaa puolestaan nimenomaan energiakriisistä toipuvaksi. Suomessa 

sähkön- ja lämmöntuotanto miellettiin samaksi prosessiksi vasta sodan jälkeen (Myllyntaus 1991, 

130). Sodan jälkeisiä vuosia piinasivat vaikeudet sähköntuotannossa, mikä vaikutti suoraan 

energiapolitiikkaan, jonka ensimmäiseksi tavoitteeksi lujittui sähkön saatavuus mahdollisimman 

varmasti ja halvalla (em., 131). Tähän tavoitteeseen päästäisiin mahdollisimman suurilla 

voimaloilla, joiden laskettiin madaltavan tuotannon hintaa (em.). 1970-luvun öljykriisin myötä 

tärkeimmiksi energiapolitiikan tavoitteiksi vaihtuivat rysäyksellä energian säästäminen ja 

kotimaisen energian osuuden kasvattaminen (Myllyntaus 1991, 132.). Ydinvoima vastasi osaltaan 

näihin uusiin tavoitteisiin.  

 

Kansallisesta sotavuosista toipumisesta vastasi Ranskan tapaan valtiojohtoinen teollistuminen. 

Valtio-omisteisen, Suomen suurimman energiantuotantoyhtiön, Imatran voiman -  myöhemmältä 

nimeltään Fortum – toimitusjohtaja Heikki Lehtonen (Särkikoski 2011, 76 mukaan) laskeskeli jo 

ennen yhdenkään kaupallisen ydinvoimalan aloittamista maailmalla, että ”ainoa mahdollisuus, joka 

voi turvata ja täydelleen mullistaa koko nykyisen voimatalouden, on atomivoima, jonka 

soveltamista sähkövoiman kehittämiseen tarmokkaasti tutkitaan.” Ensimmäistä ydinvoimalaa 

rakensivat Suomessa hetken aikaa kilvan yksityinen ja julkinen teollisuus (Särkikoski 2011, 3). 60-

luvun loppuun tultaessa yksityisen teollisuuden ydinvoimahanke oltiin jo jäädytetty ja jätti valtio-
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omisteiselle Imatran voimalle maan ensimmäisen ydinvoimalan rakentamisen Loviisaan, jonka 

kaupallinen sähköntuotanto alkoi toukokuussa 1977  (Särkikoski 2011, 38; Myllyntaus 1991, 140).  

 

Ranskalaisella ja suomalaisella ydinohjelmalla on siis yhtäläisyytensä ja eroavaisuutensa. 

Molemmissa maissa sodasta elvyttiin valtiojohtoisella teollistumisella ja lopulta myös ensimmäiset 

ydinvoimalat päädyttiin rakentamaan molemmissa maissa valtion alaisuudessa. Molemmat maat 

rakensivat ensimmäiset ydinvoimalansa maailman kahtia jakaneiden supervaltojen kainalossa: 

Ranska Yhdysvaltojen ja Suomi Neuvostoliiton. Lähihistorian valossa sekä Suomen että Ranskan 

uusimpien (ranskalaisvalmisteisten)  seuraavan sukupolven EPR-ydinreaktoreiden käyttöönotto on 

myöhästynyt vuosikymmenellä, samalla kun valmistuskustannukset ovat ylittäneet 

moninkertaisesti alkuperäiset arviot. Perimiltään maiden ydinenergiaohjelmat poikkeavat 

lähtökohdiltaan reippaasti toisistaan.  Ranskan tärkein tavoite oli oman ydinaseen, ja samalla oman 

ydinteknologiaosaamisen kehittäminen erillään anglosaksisesta maailmasta. Ranska koki, että 

ainoastaan oma ranskalainen ydinohjelma voisi taata maan autonomian säilyttämisen. Suomessa 

päinvastoin ydinenergialta odotettiin ainoastaan kykyä tyydyttää maan, ja erityisesti sen 

vientiteollisuuden, energiantarve. Pienenä maana ja 1947 sovitun rauhansopimuksen ehtojen 

mukaisesti Suomi ei voinut organisoida vastaavaa hanketta kuin Ranskassa. Siinä missä Ranska 

pyrki aktiivisesti eroon Yhdysvaltojen ikeestä esimerkiksi välttelemällä yhdysvaltalaisia 

reaktorimalleja, Suomi yritti parhaansa mukaan pitää Neuvostoliiton tyytyväisenä politiikkaansa 

oman poliittisen liikkumatilan varmistamiseksi. Maiden toisistaan poikenneet tavoitteet näkyivät 

näin ollen suoraan ydinvoiman käyttöönotossa. Suomessa Loviisan voimalaan rakennettiin 

Neuvostoliiton toimesta 1970-luvulla ajan myötä parhaaksi teknologiaksi osoittautunut 

painevesireaktori, kun taas  Ranska halusi välttämättä kehittää oman reaktorimallinsa kymmenen 

vuotta aikaisemmin (Särkikoski 2011, 87; Jasper 1992, 654). Koska Suomessa ei ollut Ranskan 

kaltaisia suurvalta-ambitioita, Suomessa ydinvoiman käyttöönotosta keskusteltiin Ranskaa 

laajemmin ja demokraattisemmin. Ranskassa 1970-luvulla ydinvoimaa vastustaneita 

mielenosoituksia tukahdutettiin väkivalloin ja kansalaisten huolet ydinvoiman turvallisuudesta on 

jätetty systemaattisesti huomiotta (Jasper 1992, 655).  

 

Ydinvoiman historia Ranskassa ja Suomessa ei riitä yksinään selittämään sitä, kuinka siitä tänä 

päivänä näissä maissa puhutaan. Historian tunteminen pääpiirteissään auttaa kuitenkin sijoittamaan 
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viime vuosina käydyn keskustelun osaksi pidempää jatkumoa ja ymmärtämään osan ydinvoima- ja 

energiakeskustelun lähtökohdista Le Mondessa ja Helsingin Sanomissa. 

 

Helsingin Sanomat ja Le Monde aineistona 
 

Le Monde ja Helsingin Sanomat ovat levikeiltään suurimmat sanomalehdet Suomessa ja Ranskassa 

– Le Monden levikki vuonna 2021 oli 2 557 000 lehteä ja Helsingin Sanomien kokonaislevikki 

vuonna 2019 oli 339 437 lehteä. (Media Audit Finland 2020; Communique de presse 2021). 

Suurilevikkisinä, päivittäin ilmestyvinä ja valtakunnallisina sanomalehtinä Le Monden ja 

Helsingin Sanomien pääkirjoituksien tutkiminen auttaa ymmärtämään kuinka Suomessa ja 

Ranskassa ilmasto- ja energiapolitiikasta ylipäätään keskustellaan. Le Monde ja Helsingin Sanomat 

eivät suinkaan ole ainoat merkittävät sanomalehdet Suomessa ja Ranskassa, mutta molemmat 

lehdet nauttivat luottamusta kansalaisten keskuudessa tasokkaana ja luotettavana tiedonlähteenä. 

(Klemola 1981; Eveno 2010). Molempien lehtien voidaan olettaa myös saavansa sanotuksi kaiken 

haluamansa. Suomi sijoittuu vuonna 2021 toiseksi lehdistönvapautta mittaavassa indeksissä ja 

Ranska sijalle 34 vertailun 180 maasta  (Raporters Without Borders 2021).  

 

Helsingin Sanomat, alun perin nimeltään Päivälehti, ilmestyi ensimmäisen kerran marraskuussa 

1889 ja vuotta myöhemmin lehti ilmestyi säännöllisesti. Lehti oli suomalaisen puolueen 

radikaalimman ”nuorsuomalaisen”  siiven äänenkannattaja. Nuorsuomalaiset vastustivat ankarasti 

Päivälehden sivuilla venäläistämistoimia ja vaativat Suomen politiikassa itsenäisempää linjaa 

Venäjän keisarikunnassa, johon Suomi kuului aina vuoteen 1917 asti. (Klemola 1981, 17-22). 

Helsingin Sanomat kuvailee itseään periaatelinjassaan itsenäiseksi ja riippumattomaksi 

sanomalehdeksi, jonka tärkeimmät tavoitteet on kansanvaltaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja 

mielipiteen vapauden vahvistaminen. Keinoikseen lehti luettelee nopean, tasapuolisen ja 

luotettavan uutisvälityksen (Helsingin Sanomat periaatelinja 2020). Lehti uskoo, että 

”yhteiskunnan tasapainoinen kehitys on mahdollinen vain silloin, kun kaikkia kansalaisia 

palvelevan, monipuolisen tiedonvälityksen jatkuvuus on taattu” (em.). Lopuksi periaatelinjassa 

sanotaan, että lehti yrittää uutisvälityksessään muodostaa lukijoilleen sellaisen kokonaiskuvan, 

joka ”koostuu kansalaisten omaehtoisille ratkaisuille tarpeellisista tiedoista”.  
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Le Monde perustettiin joulukuun 18. päivä 1944 vapaan Ranskan johtajan, kenraali DeGaullen, 

toiveesta (Eveno 2010). Le Monde on natsimiehitykseen päättyneen, Ranskan merkittävimmän, 

sanomalehden Le Temps:n suora manttelinperijä (em.). Uudelleensyntynyt lehti pyrki 

puhuttelemaan Ranskan poliittista, taloudellista ja intellektuellia eliittiä  olemalla uutisoinniltaan 

tasokas ja perusteellinen. Lukijoita lehti keräsi myös vahvoilla eettisillä kannanotoillaan 

Indokiinan sotaa ja ranskalaisten raakuuksia Algeriassa vastaan  (em.). Aikojen saatossa lehdestä 

on muotoutunut keskustalainen lehti, ”joka puolustaa vapautta, oikeudenmukaisuutta, kristillistä 

humanismia ja parlamentaarista demokratiaa” (em.). Lehti puolestaan ”vastustaa kommunismia ja 

fasismia ja on lisäksi asenteeltaan lievästi Amerikan ja autoritäärisyyden vastainen” (em.). Le 

Monden kaula kilpaileviin lehtiin ei ole aivan yhtä ylivoimainen kuin Helsingin Sanomilla 

vertaisiinsa, mutta se on silti selvästi maan suosituin sanomalehti. Sen päivittäinen levikki on noin 

100 000 kappaletta suurempi kuin toiseksi tulleen Le Figaron (Communique de presse 2021).  Le 

Monden periaatelinja, nimeltään ”La charte d’éthique et de déontologie du groupe Le Monde” 

(vapaasti käännettynä  Le Monden eettisyyden ja riippumattomuuden perussäännöt) on Helsingin 

Sanomien vastaavaa huomattavasti pitempi, mutta sisällöltään ne myötäilevät paljon toisiaan. 

Tavoitteikseen Le Monde kuvaa ”välittää laadukasta, tasapuolista, varmistettua ja tarkkaa tietoa” 

lukijoilleen (Le Monde 2021). Kiinnostavaa kyllä, samassa kappaleessa huomautetaan, että 

toimittajien on oltava tiedonkeruussaan kriittisiä ja tuoda ilmi erilaisten mielipiteiden kirjo.  

 

Tutkimusmetodi ja -aineisto 
 

Ankkuroitu teoria menetelmänä  
 

Aineiston keräämiseen ja analysointiin käytin menetelmänä ankkuroitua teoriaa (Grounded 

Theory).  Valitsin metodikseni ankkuroidun teorian, koska koin menetelmän aineistolähteisyyden 

takaavan tutkimukseni uskollisuuden tutkimuskohteille. Toisin kuin isossa osassa menetelmiä, 

ankkuroidussa teoriassa tutkimus liitetään osaksi olemassa olevaan tutkimuskirjallisuutta vasta 

analysoinnin lopuksi. Ankkuroitu teoria ei nojaa hypoteesin testaamiseen, jossa hypoteesi todetaan 

joko päteväksi tai ei empiirisen aineiston perusteella. Ankkuroidussa teoriassa perehdytään ensin 

empiiriseen aineistoon, joka liitetään osaksi olemassa olevaa kirjallisuutta vasta työn lopuksi 

(Locke 2001, 36-37). Näin ollen huolellisesti ja perusteellisesti luotu ankkuroitu teoria on 
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aineistouskollisuutensa ansiosta mahdollisimman vapaa aineistoa koskevista ennakkoluuloilta ja 

yrityksiltä väkisin pakottaa aineisto vastaamaan olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden  valmiiksi 

antamia vastauksia ja muotteja (Carmaz 2014, 244). Jopa poikkeuksellisen menetelmän tavoite on 

kannustaa ja antaa tarvittavat työkalut tutkijoille, jotta he voivat hyödyntää mielikuvitustaan ja 

luovuuttaan heidän tutkimuskohteista luotavien teorioiden luomiseksi, sekä myös tarjota kriteerit, 

joiden avulla niiden arvo voidaan mitata (Locke 2001, 33). Tunnusmaisimmat piirteet 

ankkuroidulle teorialle ovatkin välitön vuorovaikutus tutkimuskohteen ja tukijan välillä ja ennalta 

teoretisoinnin hylkääminen (em. , 34).  Taustalla on menetelmän  alun perin kehittäneiden Barney 

Glaserin ja Anselm Straussin (1967) huoli siitä, että liika vihkiytyneisyys tutkimuskohdetta 

käsitteleviin, jo olemassa oleviin teorioihin, estää tutkijaa pääsemästä riittävän iholle 

tutkimuskohdetta. He korostavat myös tiedon emergenttiä luonnetta. Uutta ja laadukasta tietoa 

syntyy, kun tutkijat ovat läheisessä ja rikkomattomassa yhteydessä tutkimuskohteeseensa (em.).  

 

Ankkuroidun teorian yhteydessä on tärkeää ymmärtää se, että tavoitteena ei ole välttämättä 

rakentaa maailmaa syleileviä ”kaiken teorioita”, vaan ennen kaikkea pienempiä konstruktivistisia 

kurkistusikkunoita eri näkemysten yhdessä rakentamaan maailmaan. Barney Glaser ja Anselm 

Strauss antavat teoksessaan The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative 

Research (1967) teorian käsitteelle kaksi alakäsitettä: substantiiviset ja formaalit teoriat. 

Substantiiviset teoriat ovat vaikeasti yleistettäviä ja tiukasti käytännöntasoon kytkettyjä. Formaalit 

teoriat ovat abstrakteja ja ne voidaan yleistää koskemaan suuriakin kokonaisuuksia. Myös 

ankkuroidulla teorialla luotu teoria – siis aineistosta johdettu maailmaa selittävä abstraktio – voi 

olla formaali teoria, mutta itseäni puhutteli menetelmän vahvuudet nimenomaan kyvyssä luoda  

substantiivisia teorioita.   

Aineiston kerääminen  ja analysointi 
 
Valitsin pääkirjoitukset ajanjaksolta, joka alkoi vuoden 2015 syyskuusta ja päättyi lokakuuhun 

2021 ja yhteensä analysoin 27 pääkirjoitusta, 16 Le Mondesta ja 11 Helsingin Sanomista (kuva 1). 

Koska pääkirjoitukset ovat tehty julkisiksi, ei niiden analysointi ja tutkiminen edellytä erillisen 

luvan pyytämistä. Ajanjakson on tarkoitus kuvata Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen tehtyä 

ilmastopolitiikkaa ja se on perusteltu ilmastosopimuksen merkityksellä. Pariisin sopimusta voidaan 

pitää kansainvälisen ilmastopolitiikan tärkeimpänä yksittäisenä tapahtumana, jossa kaikki 
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maailman valtiot päättivät estää ilmastonlämpenemisen yli kahden Celcius-asteen suhteessa 

esiteolliseen aikaan (Dimitrov 2016). Kaikki tältä aikaväliltä löytyneet, lupaavan oloiset 

pääkirjoitukset kopioitiin ensin tekstinmuokkausohjelmaan Helsingin Sanomien ja Le Monden 

verkkolehdistä. Analysoitavaksi valitsin pääkirjoitukset otsikoiden perusteella. Jos otsikossa 

mainittiin joko ydinvoima tai ilmastonmuutos valitsin ne analysoitavien artikkeleiden joukkoon. 

Samaan tapaan, jos epäilin otsikon perusteella pääkirjoituksen käsittelevän ilmastokysymystä tai 

ydinvoimaa, vaikkei kumpaakaan mainittu suoraan otsikossa, valitsin ne analysoitavaksi. Hyvä 

esimerkki tästä on Helsingin Sanomien pääkirjoituksen (28.01.2020) otsikko  ”Energiantuotannon 

muutos ulottuu lopulta myös Helsinkiin, kun kaupunki luopuu kivihiilestä”. Vaikka ydinvoimaa 

tai ilmastonmuutosta ei suoraan mainita, on helppo päätellä artikkelin olevan tutkimukselleni 

kiinnostavan. Menetelmä toimi hyvin ja yhteensä analysoimatta jäi vain kolme Le Monden 

pääkirjoitusta, joissa ei lupaavasta otsikosta huolimatta käsitelty tutkimuksen kannalta keskeisiä 

aiheita.  

 
 

Luetut ja analysoidut kirjoitukset 

 

Le Monde pääkirjoitukset Helsingin Sanomat 
pääkirjoitukset 

12.4.2015 29.11.2016 
5.3.2016 3.6.2018 
10.3.2016 5.10.2018 
24.4.2016 27.7.2019 
19.5.2016 30.9.2019 
1.8.2016 9.10.2019 
8.11.2017 5.12.2019 
20.11.2018 12.12.2019 
27.12.2018 28.1.2020 
8.3.2019 12.12.2020 
21.6.2019 23.4.2021 
2.11.2019 

 

22.6.2020 
 

30.6.2021 
 

30.7.2021 
 

11.9.2021   
 

Kuva 1. Analysoidut pääkirjoitukset listattuina aikajärjestyksessä. 
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Analysoimani tekstit luin ensiksi ajatuksella läpi alkuperäiskielillään ja toisella lukukerralla luin 

pääkirjoitukset rivi riviltä lisäämällä virkkeiden loppuun lyhyen, suomenkielisen kuvailevan 

koodin, siis tiivistelmän virkkeen sisällöstä. Kun aineisto analysoidaan näin osissa, – esimerkiksi 

joko sana sanalta tai virke virkkeeltä – sitä on helpompi lähestyä kriittisesti ja lopputulos on 

analyyttisesti tarkempi –  tämä nähdään yleisesti ankkuroidun teorian vahvuutena.  (Locke 2001, 

94-95). Vaikka osaan hyvin ranskaa, halusin pitää analyysin kielen osalta yhdenmukaisena alusta 

asti. Jatkoin näin koko keräämäni aineiston poikki samalla vertaillen kirjoituksia toisiinsa 

tutkimuspäiväkirjassani ja kiinnittämällä erityistä huomiota toistuviin teemoihin ja aiheisiin.   

 

Glaserin ja Straussin (1967, 61) mukaan, aineiston keruu ankkuroidun teorian luomiseksi  voidaan 

lopettaa silloin, kun aineisto on kyllästynyt (englanniksi saturated).  Kyllästymisellä tarkoitetaan 

sitä, ettei aineiston analysoinnin yhteydessä löydy enää uusia kategorioita, vaan ne ovat joko jo 

olemassa olevia kategorioita tai niiden alakategorioita. Tällöin teorian luomisessa voidaan siirtyä 

löydettyjen kategorioiden suhteiden selvittämiseen, siis varsinaisen ankkuroidun teorian 

luomiseen. Aineiston kyllästyneisyyden osalta poikkesin Glaserin ja Straussin ohjeista. Totesin 

aineiston kylläiseksi, kun olin käynyt läpi kaikki pääkirjoitukset valitsemaltani tarkasteluväliltä. 

Glaserin ja Straussin mukaan kyllästymisen pitäisi tapahtua omia aikojaan tiedonkeruun edetessä 

lähteestä toiseen, mutta mielestäni valintani on oikeutettu ottaen huomioon maisterintutkielman 

puitteet.  

 

Kylläisen aineistoni kanssa siirryin seuraavaksi analyyttisten koodien luomiseen. Siinä missä 

kuvailevat koodit ovat alkuperäisen aineiston virkkeiden tiivistelmiä, ovat analyyttiset koodit 

työkalu tekstin kirjoittajan motiivien ja ajatusten selvittämiseksi. Siinä missä kuvailevat koodini 

olivat lyhyitä lauseita, analyyttiset koodini olivat yksittäisiä sanoja tai sanapareja, kuten 

”ydinvoiman vahvuus” tai ”kansalaispaine”. Koodeja antaessani yritin keskittyä prosesseihin: 

Miksi juuri tätä ilmaisua käytettiin tässä kohtaa tekstiä? Minkälaisen viestin kirjoittaja yrittää 

välittää lukijalleen? Analyyttiset koodit myös keskustelevat keskenään, kun niitä verrataan 

jatkuvasti niin muiden analyyttisten koodien, kuvailevien koodien ja alkuperäistekstinkin kanssa. 

Tämä jatkuva vertailu ja tutkimuksen jatkuva reflektointi tutkimuspäiväkirjan muodossa ovat 
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olennaisia osia ankkuroidun teorian luomiseksi – ilman niitä ei ole takeita onko tutkimuksen 

löydökset todella aineistosta peräisin.  

Analyyttiset koodit kirjoitin Exceliin, siten että yhtä virkettä vastasi yksi rivi analyyttistä koodia. 

Kävin vielä kertaalleen läpi alkuperäisaineiston, varmistaakseni vielä kertaalleen olevani samaa 

mieltä alkuperäisten kuvailevien koodieni kanssa. Ollessani tyytyväinen kuvailevien koodieni 

kanssa, listasin ne samaan tapaan virkkeittäin Exceliin. Näin pystyin vertaamaan analyyttisiä 

koodejani kuvaileviin koodeihini ja samalla tietää mistä pääkirjoituksesta ja arvioin miltä riviltä 

analyyttinen koodini alun perin oli. Pyrin käyttämään mahdollisimman pitkälle samoja analyyttisiä 

koodeja, mutta en halunnut väkisin yhdenmukaistaa niitä. Analyyttisillä koodeilla sain kirkkaan 

käsityksen aineistossa toistuvista teemoista ja aiheista – mitkä teemat toistuivat useasti, mitkä 

aiheet jäivät pimentoon ja mikä oli kirjoitusten sävy.  

 

Kaksi sanomalehteä, kaksi vihreää siirtymää 
 
Vaikka tutkielman ydin, siis Helsingin Sanomien ja Le Monden eroavaisuudet, niin ydinvoiman 

osalta kuin yleisemminkin, kävi nopeasti ilmi jo analyysivaiheessa, ei pelkkä aineiston lukeminen 

ja kuvailu riitä vastaamaan tutkimuskysymykseen. Vähä vähältä, lukuisten versioiden, 

kirjallisuuden lukemisen ja satojen tutkimuspäivämerkintöjen seurauksena osaset asettuivat 

paikoilleen. Analyysin viimeistä vaihetta, varsinaisen ankkuroidun teorian syntyä, on mahdotonta 

kuvata tyhjentävästi. Pystyn kuitenkin nostamaan kaksi merkittävää läpimurtoa, jotka vastasivat 

isolta osalta tutkimuskysymykseeni.  

 

Keskeinen läpimurto teorian luonnissa oli sanomalehtien luonteiden ymmärtäminen. 

Tutkimuspäiväkirjani sivuille hahmottelin kaksi kuvaajaa siitä, kuinka Le Monde ja Helsingin 

Sanomat kuvaavat vihreää siirtymää. Le Monden kuvaajassa korostuivat ilmastonmuutoksen ja 

sosiaalistaloudellisten rakenteiden kaksoisjännite: yhteiskuntaan kohdistuu samanaikaisesti valta 

tarve muuttua ilmastonmuutoksen uhkan vuoksi samalla kun taloudelliset ja poliittiset rakenteet ja 

kuluttajien käyttäytyminen suorastaan hylkivät kaikenlaista muutosta. Le Monden pääkirjoitukset 

toimivat tiekarttana ulos tästä tuhoisasta umpikujasta vaatimalla uusia demokratian muotoja, 
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rohkeutta uudistua erityisesti energiateknologian saralla ja hyväksymällä siirtymän joka 

tapauksessa kallis hinta.  

 

Helsingin Sanomien pääkirjoituksista hahmottelemani kuvaaja muistutti  myllyä, jossa 

markkinoiden virta pyörittää yhteiskunnan energiaratasta. Nykyinen suomalainen yhteiskunta 

pyörii vielä pitkälle fossiilisten energianlähteiden avulla ja niistä luopuminen heikentää 

yhteiskunnan toimintaa, ellei niille löydetä korvaavia markkinaehtoisia lähteitä. Hyvä 

ilmastopolitiikka lisääkin myllyssä virtaavan veden määrää: se on järjestelmällistä, tasapuolista ja 

läpinäkyvää. Euroopan Unionin päästökauppa nostetaan yhdeksi onnistuneeksi esimerkiksi 

hyvästä ilmastopolitiikasta. Huono ilmastopolitiikka toimii ikään kuin esteinä, kareina ja 

kaatuneina puina markkinatalouden virrassa. Se ei edistä vihreää siirtymää vaan heikentää koko 

yhteiskunnan toimintaa. Helsingin Sanomien sivuilla yhteiskuntaa on myös mahdollista öljytä 

pyörimään vähemmällä virtauksella: esimerkiksi älykkäät Euroopan laajuiset sähköverkot ja uudet 

sähkön varastointiratkaisut tasaisivat energian kysyntää ja tarjontaa koko Euroopassa.  

 

Hahmottelemani kuvaajat piti kuitenkin käsitteellistää, jotta niistä olisi mitään mainittavaa hyötyä. 

Siinä missä kosmologian käsite kertoo maailman kohtalon, universumin synnystä ja kehityksestä, 

kosmogrammi on tätä kokonaisuutta esittävä kuvaaja (Schneider 2016, 12). Tämän tutkielman 

viitekehyksessä kosmologia tarkoittaisi ilmastopolitiikkaa koko laajuudessaan ja kosmogrammit – 

siis tutkimieni pääkirjoitusten sisältö –  ovat tulkintoja tästä universumista (Tresch 2014, 11). 

Kosmogrammit eivät ole läpinäkyviä, kiistattomia tai universaaleja, vaan keskustelunavauksia ja 

kilpailevia väitteitä todellisuuden luonteesta (em.). Kosmogrammin määrittelyyn suorastaan 

kuuluu niiden moninaisuus ja juuri kosmologisesta näkökulmasta käsin Le Monden ja Helsingin 

Sanomien vertailu on hyvin hedelmällistä. Kosmogrammeja on kussakin ajan hetkessä ja paikassa 

aina useampi kappale kilpailemassa keskenään (Tresch 2007, 93). Tässä tapauksessa kahta 

kosmogrammia vertailemalla keskenään voidaan saada varma käsitys – joskin täydennettävissä 

oleva – vihreän siirtymän ”kosmisesta sijainnista” tietyn Suomen ja Ranskan ilmastopolitiikan 

kontekstissa (em.).  Tulkintani on täydennettävissä, koska jopa sama aineisto näyttäytyy aina 

erilaisena riippuen tarkastelijasta (em.).  
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Tulokset  
 
Vihreiden siirtymien samankaltaisuudet 
 
Vaikka tutkielma keskittyy kosmogrammien eroavaisuuksien selvittämiseen, on ensi alkuun 

todettava, että Le Mondella ja Helsingin Sanomilla on myös yhtäläisyytensä. Niistä tärkein on 

tietenkin ilmastonmuutoksen ottaminen vakavasti ja vihreän siirtymän perustelu sen 

välttämättömyydellä. Tämä ei ole itsestään selvä tulos. Cherry Norton ja Mike Hulme (2019) 

löysivät esimerkiksi Ison-Britannian johtavien sanomalehtien pääkirjoituksista ilmastonmuutoksen 

uhkaa vähätteleviä kannanottoja, joissa ilmastonmuutos kehystettiin jopa taloudellisesti 

hyödynnettävänä ilmiönä. Le Monde ja Helsingin Sanomat ovat myös lähestulkoon täysin samaa 

mieltä siitä, että uusiutuvat energianlähteet ja ydinvoima ovat enemmän tai vähemmän yhtä 

kannattavia energianlähteitä, tai vähintään ydinvoiman täydentävän hyvin uusiutuvia 

energianlähteitä (Le Monde pääkirjoitukset 01.08.2016, 08.11.2017, 02.11.2019,30.07.2021;  

Helsingin Sanomat pääkirjoitukset 05.12.2019, 12.12.2019, 28.01.2020, 20.04.2020). 

 

Le Monde ja Helsingin sanomat jakavat huolen siitä, että taloudelliset keinot on unohdettu joko 

kokonaan siirtymäkeskustelussa tai niitä sovelletaan puutteellisesti. Le Monde (11.09.2021) kysyy 

”kuka maksaa vihreän siirtymän hinnan”. Lehti kuvailee huolestuttavaa tilannetta, jossa julkinen 

talous on jo valmiiksi tiukoilla COVID19-pandemian takia, mutta joutuu nyt tekemään mittavia ja 

nopeita päätöksiä vihreän siirtymän edistämiseksi. Lehti siteeraa lukuisia poliittisia päättäjiä, jotka 

kyllä mielellään maalailevat kauniita mielikuvia ”yhteiskunnasta, joka on vastaanottavaisempi, 

oikeudenmukaisempi, humaanimpi, paremman elintason tarjoava ja luonnon kanssa harmoninen ja 

samalla takaa paremman ravitsemuksen ja kulutusmallin ilman roskaamista”, mutta eivät tarjoa 

mitään taloudellisia ratkaisukeinoja tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tätä Le Monde nimittää 

vihreän siirtymän sokeaksi pisteeksi (l’angle mort de la transition écologique).  

 

Helsingin Sanomat ei ole huolissaan keinojen puutteesta tavoitteiden saavuttamiseksi, vaan niiden 

tehottomasta soveltamisesta (Helsingin Sanomat pääkirjoitukset 20.04.2020 ja 03.06.2018). 

Taloudellisista keinoista tulee lehden mukaan tehottomia silloin kun niitä sovelletaan välittämättä 

kokonaiskuvasta. Ilman kokonaisvaltaista käsitystä käytettävistä keinoista esimerkiksi 

päästökauppa pahimmillaan vain siirtää päästölähteen energialaitoksesta toiseen (Helsingin 
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Sanomat pääkirjoitus 20.04.2020). Liika puuttuminen markkinatalouden mekanismien toimintaan 

tuilla ja sääntelyllä puolestaan ohjaa yritykset keskittämään voimavaransa päätöksentekijöiden 

lobbaamiseen energiajärjestelmän uudistamisen sijaan (Helsingin Sanomat pääkirjoitus 

03.06.2018).  

 

Kolmanneksi yhtäläisyydeksi voi nostaa, kuinka poliittisten päätösten läpinäkyvyys otetaan 

tärkeäksi  onnistuvan energiasiirtymän kriteeriksi, mutta tämän kriteerin kohdalla sanomalehtien 

kosmogrammit poikkeavat toisistaan jo huomattavasti. Le Monde penää toistuvasti, vuodesta 

toiseen, poliittisilta päättäjiltä suoraselkäisyyttä pysyä tekemiensä päätösten takana ja kertomaan 

tekemiensä päätösten vaikutuksista kansalle avoimemmin  (Le Monde pääkirjoitukset 02.11.2019, 

27.12.2018, 08.11.2017, 19.05.2016, 10.03.2016, 05.03.2016, 12.08.2015 ja 30.07.2021). Myös 

Helsingin Sanomat vaatii poliittisilta päättäjiltä ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä tulevaisuuden 

päätösten osalta.  Huomionarvoinen ero on siinä, kenelle päättäjät ovat vastuussa päätöksistään. Le 

Monden pääkirjoituksissa päättäjät ovat velvollisia vastaamaan tekemisistään kansalle, kun taas 

Helsingin Sanomat vaatii päätösten ennustettavuutta, jotta yritykset voisivat huomioida muutokset 

toimintaympäristössään hyvissä ajoin ja näin ollen sopeutua niihin. Toisin sanoen, Le Monden 

maailmakuvassa julkinen mielipide on vihreän siirtymän keskiössä, kun taas Helsingin Sanomien 

käsitys onnistuneesta vihreästä siirtymästä rakentuu sen olettamuksen varaan, että sen tärkein ajuri 

on ennen kaikkea yritykset.  

 
Vihreiden siirtymien eroavaisuudet 
 
 
Helppolukuisuuden ja selkeyden vuoksi pilkon tämän kappaleen useamman alaotsikon alle. 

Jokaisessa kappaleessa vertaan Le Monden ja Helsingin Sanomien kosmogrammien 

eroavaisuuksia otsikon määrittelemän aihealueen osalta. Vertailun helpottamiseksi entisestään 

eroavaisuudet on koottu taulukkoon (Kuva 2).  

 

Sanomalehtien lähestymistavat vihreään siirtymään  
 

Helsingin Sanomien käsitys vihreästä siirtymästä on konemainen ja sulkeutunut. Tarkoitan tällä 

sitä, että pääkirjoituksissa ei ole ainuttakaan kehotusta tai vaatimusta kansalaisten osallistamiseksi 

enemmän vihreän siirtymän toteuttamiseksi. Tämä näkyy suoraan myös pääkirjoitusten 
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kirjoitustyylissä. Yleisesti ottaen Helsingin Sanomien pääkirjoitukset etupäässä kuvailevat 

tapahtumia ja päätöksiä ja muistuttavat enemmän uutisartikkeleita kuin mielipideartikkeleita. 

Lukemalla sanomalehdestä pelkät pääkirjoitukset, pysyisi hyvin perillä maailman ja Suomen 

merkittävimmistä uutisista. Pääkirjoitusten toteava sävy, siis keskustelevamman tai 

argumentoivamman sijaan, näkyy pääkirjoitusten merkkimäärässä. Siinä missä analysoitujen Le 

Monden pääkirjoitusten merkkimäärä ilman välilyöntejä oli noin 4 000 merkkiä, oli Helsingin 

Sanomien vastaava luku noin 2 900 merkkiä.2  

 

Epäilen, että Helsingin Sanomat ei koe tarpeelliseksi laajemman keskustelun herättämistä. Tätä 

epäilystä tukee pääkirjoituksien otsikot, kuten ”Suuret linjat ratkaisevat” (20.04.2020), 

”Ydinvoimamyönteisyys kertoo realismin tajusta” (12.12.2019) ja ”Energiamuutos etenee taustalla 

tasaisen varmasti” (30.09.2019).  Päinvastoin, Helsingin Sanomat antaa jopa ymmärtää, että 

suuremman yleisön osallistaminen vihreään siirtymään on joko lähes yhdentekevää tai haitallista. 

Esimerkiksi pääkirjoituksessa 20.04.2020 lehti kirjoittaa, että ”yksilöt kasvattavat tietoisuutta ja 

poliittista painetta, mutta suuret muutokset edellyttävät järjestelmätason muutoksia”. Kansalaisten 

osallistaminen ei ole siis Helsingin Sanomien mukaan välttämättömyys vihreän siirtymän 

toteuttamiseksi.  

 

 Kansalaisvaikuttamisen merkitystä sivutaan myös Saksan energiamurroksesta kertovassa 

pääkirjoituksessa,  mutta kielteisemmässä sävyssä. Aineistossa Helsingin Sanomat kritisoi Saksan 

energiamurrosta – Energiewendeä – kahdessa pääkirjoituksessa (09.10.2019 ja 27.07.2019, joista 

27.07.2019 on omistettu sille kokonaan). Helsingin Sanomat siteeraa asiantuntijoita, joiden 

mukaan Saksan ilmastopolitiikka on ollut ”hajanaista, tehotonta ja kallista”. Kirjoituksen mukaan 

ilmastonmuutos on otettu Saksassa vakavasti vasta kun vihreän puolueen kannatus eurovaaleissa 

nousi maan toiseksi suurimmaksi – osaltaan vaalien alla paljon huomiota keränneiden nuorten 

ilmastomielenosoitusten ansiosta. Lehti antaa kuitenkin sen vaikutelman, että poliitikkojen 

kasvaneesta kansalaispaineesta yleistyneet puheenvuorot ympäristön ja ilmaston puolesta eivät ole 

johtaneet järkevämpään politiikkaan. Ainoastaan sanat ja lupaukset ovat vihertyneet. Ratkaisuiksi 

Helsingin Sanomat tarjoaa taloudellisteknisiä keinoja lainaamalla asiantuntijoita, joiden mukaan 

ratkaisu Saksan ja Euroopan Unionin päästövähennyksiin on hiilen kattavampi hinnoittelu. 

 
2 Tulosta voidaan pitää vain suuntaa antavana, koska kirjoitin kuvailevat koodini suoraan aineistoon. 
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Aineiston ainoassakaan Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa ei esitetä toivetta kansalaisten 

osallistamisen edistämiseksi vihreässä siirtymässä.  

 

Le Monden näkemys vihreästä siirtymästä puolestaan rakentuu kansalaisten osallistamisen ja 

päättäjien ja äänestäjien välisen vuoropuhelun edistämiseen. Le Monden pääkirjoituksissa toistuvia 

teemoja ovat kansalaisten osallistaminen päätöksentekoon myös vaalien ulkopuolella, sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja päättäjien avoimuuden merkitys kansalaisia kohtaan. Lehden 22.06.2020 

julkaisema pääkirjoitus kirjoittaa ylistävään sävyyn Ranskassa kootun ilmastoforumin 

aikaansaannoksia. 150 satunnaisotannalla poimittua kansalaista onnistui kirjoituksen mukaan 

sopimaan vaikuttavista ilmastotoimista yksimielisesti. Forumin tulokset eivät jää symbolisiksi, 

vaan ne on määrä ottaa osaksi maan ilmastopolitiikkaa mahdollisimman vähin muutoksin 

sellaisinaan – sans filtre. Lehti kirjoittaa forumista uutena edustuksellisen demokratian muotona ja 

uskoo sen olevan osaratkaisu edustuksellisen demokratian haasteisiin.  

 

Ranskalaiset ottavat ilmastonmuutoksen sosiaalistaloudelliset kytkökset vakavasti ja vihreä 

siirtymä ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus on niputettu toisiinsa ministeritasolta asti. Maan vihreää 

siirtymää johtaa  ”la ministre de la transition écologique et solidaire” – ekologisen ja 

oikeudenmukaisen siirtymän ministeri (Le Monde pääkirjoitus 02.11.2019). Sosiaalistaloudellisen 

ulottuvuuden huomioimiselle löytyy selitys lähihistoriasta. Marraskuussa 2018 alkaneet 

”keltaliivien” (les gilets jeunes), alun perin  polttoaineen verotuksen kiristämistä vastustaneet 

maanlaajuiset ja väkivaltaisiksi yltyneet mielenosoitukset muodostivat nopeasti huomattavan 

esteen Ranskan vihreän siirtymän politiikalle (Martin & Islar 2020). Protestiliikkeen 

tunnuslauseeksi muotoutui ”Les élites parlent de fin du monde, quand nous on parle de fin du mois” 

– ”Eliitti puhuu maailman loppumisesta, kun me puhumme kuun lopusta” (Rérolle 2018). Kadut 

puhuivat ja Ranskan hallitus joutui luopumaan suunnitelmistaan nostaa dieselin verotusta. Tätä 

taustaa vasten on selvää, miksi Le Monden ajatus vihreästä siirtymästä on rakennettu 

osallistavuuden varaan. Ilmastopolitiikalta häviää pohja nopeasti, jos kansalaisten konkreettiset 

taloudelliset huolet kuukausittaisesta toimeentulosta jätetään kuulematta (em.). Le Monden vihreä 

siirtymä  edellyttää kansalaisia puuttumaan päätöksentekoon kaikin laillisin keinoin. Tämä kiteytyy 

hyvin siihen, että sanomalehti pitää aineiston pääkirjoituksissa kaikkia mielenosoituksia yhtä 

oikeutettuina.  
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Kuva 2 Le Monden ja Helsingin Sanomien vihreän siirtymän kosmogrammien merkittävimmät 
eroavaisuudet koottuna samaan taulukkoon. Taulukosta näkee, kuinka Helsingin Sanomat pitää tärkeimpinä 
suuria ja nopeita toimia, joiden toimeenpanemisessa tärkeintä on päätösten selkeys ja ennakoitavuus. Le 
Monde arvostaa vuorovaikutteisuutta, koska vain sen avulla saadaan selvitettyä askelmerkit ulos 
päällekkäisten kestävyysongelmien vyyhdistä. 
 
Le Monden ja Helsingin Sanomien kuvailemat vuorovaikutussuhteet 
 

Maailma esiintyy Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa enemmän tai vähemmän ennustettavana 

paikkana. Riskeistä ja epävarmuustekijöistä ei puhuta, tai jos puhutaan, ne voidaan ratkaista 

 
 

Helsingin Sanomat 
 

Le Monde  

 
Lähestymistapa 

vihreään siirtymään  
  

 
Konemainen, interventioita 

välttävä 

 
Vuoropuhelumainen, interventiot 

ovat tärkeitä 

 

Kansalaisaktiivisuus  Ei merkittävää roolia  Välttämätön osa 
 

Vuorovaikutussuhteet Yksinkertaisia ja helposti 
manipuloitavia 

Monimutkaisia ja arvaamattomia 
 

  
 

Politiikan tehtävä 
  

Tärkeä, mutta toimijuus on 
erityisesti  yksityisellä sektorilla 

  

Aktiivinen, vaikeiden valintojen 
tekeminen 

 

Ydinvoima  Uudelleensyntynyt 
  

Välttämätön paha 
 

Kestävyysongelmien 
päällekkäisyys 

 
Ilmastonmuutoksen 
muodostama uhkan 

kuvaus 
 

Markkinavoimien 
kyky ratkaista 

ilmastonmuutos 
 

Siirtymää eniten 
rajoittava tekijä 

  

Kestävyysongelmat 
priorisoitavissa 

 
Implisiittinen vakava uhka 

 
 
 

Vahva 
 
 
 

Epäselvä siirtymäpolitiikka ja 
puuttuvat poliittiset päätökset  

Haluton tai kyvytön priorisoimaan 
 
 

Eksplisiittisesti eksistentiaalinen 
uhka  

 
 

Heikko 
 
 
 

Sosiaalis-taloudellinen 
haluttomuus muuttua  
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laittamalla asiat tärkeysjärjestykseen. Helsingin Sanomat kirjoittaa 12.12.2020 julkaisemassaan 

pääkirjoituksessa kuinka ydinvoima elää uutta maailmanlaajuista renessanssiaan siitä huolimatta 

että pieniä riskitekijöitä aina ilmenee – kuten tällä kertaa vika Olkiluodon ydinvoimalan 

jäähdytysveden puhdistusjärjestelmässä.  Samassa kirjoituksessa Helsingin Sanomat kirjoittaa 

kuinka maailman vakavimman ydinonnettomuuden varjo alkaa viimein olla historiaa. Tšernobylin 

ydinvoimalaonnettomuutta pidetään oppikirjaesimerkkinä ydinenergiaan liittyvistä riskeistä, 

joiden Helsingin Sanomat kertoo jääneen historiaan.  

 

Monimutkaisimmillaan maailma esittäytyy Helsingin Sanomien kirjoittaessa energiamarkkinoiden 

ja -teknologioiden uudistumisesta. Suurimmaksi energian-alan uudistamista estäväksi tekijäksi 

lehti luonnehtii poliittista epävarmuutta (pääkirjoitus 09.10.2019). Lehden mukaan ongelman ydin 

on jännite kalliiden ja pitkäaikaisten energia-alan investointien ja nopean uudistumisen välillä. 

Energia-ala ei uskalla uudistua, jos se ei tiedä mitä poliitikot tulevaisuudessa alalta odottavat. Tässä 

maat voivat onnistua lehden mukaan joko hyvin, kuten Suomi, tai huonosti kuten Saksa. Toisessa 

kirjoituksessa (30.09.2019) Helsingin Sanomat puolestaan kuvaa, kuinka nämä 

taloudellisteknologiset muutokset ovat hitaita käynnistymään, mutta keräävät nopeasti 

pysäyttämättömän momentin taakseen. Suurin este vihreälle siirtymälle ei olekaan tiedon tai 

teknologian puute, vaan päätöksenteon haasteet (Helsingin Sanomat pääkirjoitus 11.10.2018).  

 

Parhaiten Helsingin Sanomien vähintäänkin maltillinen suhtautuminen epävarmuustekijöihin 

näkyy, kun sitä verrataan Le Monden pääkirjoituksiin.  Le Monde siteeraa Ranskan 

säteilyturvakeskuksen johtajaa Pierre-Franck Chevetä, jonka mukaan Tšernobylin 

ydinvoimalaonnettomuuden kaltainen suuronnettomuus on mahdollinen missä tahansa maailman 

kolkassa (Le Monde pääkirjoitus 10.03.2016) ja ettei menneiden ydinvoimalaonnettomuuksien 

huomioiminen estä seuraavaa tapahtumasta, niin kuin Fukushiman onnettomuus hyvin osoitti (Le 

Monde pääkirjoitukset 26.04.2016, 10.03.2016). Le Monde kokeekin, että Ranskan vanhentuva ja 

valtava ydinvoimaloiden verkosto on suora turvallisuusuhka niin Ranskalle kuin sen 

naapurimaillekin (05.03.2016). Yhteenlasku on yksinkertainen, mitä vähemmän ydinvoimaloita, 

sitä pienempi on myös suuronnettomuuksien todennäköisyys. Le Monde ei käsittele pelkästään 

suuronnettomuuksien mahdollisuutta, vaan ydinvoiman puutteita, ja niistä kumpuavia riskejä, 

käsitellään pääkirjoituksissaan hyvin perusteellisesti. Aineistossa mainitut ydinvoiman puutteet 
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voidaan jakaa neljään ryhmään: turvallisuuden lisäksi teknologisiin, poliittisiin ja taloudellisiin 

riskitekijöihin. Siinä missä Helsingin Sanomat kirjoitti ydinvoiman renessanssista, kysyy Le 

Monde toimivatko mm. Olkiluotoon ja Ranskan Flamanvilleen asennettavat uudenlaiset EPR-

reaktorit ylipäätään (Le Monde pääkirjoitus 01.08.2016). Teknologisiin riskeihin lukeutuu myös 

Le Monden kuvaama ranskalaisen ydinvoimaosaamisen rappiotila, maa on lehden mukaan kovaa 

vauhtia unohtamassa ”kuinka voimaloiden betoni valetaan” (em.). Tietotaidon heikkeneminen ei 

ole yhdentekevä asia, kun palautetaan mieleen James J. Jasperin artikkeli (1992), jonka mukaan 

ranskalaisten poikkeuksellisen hyvä osaaminen on isolta osalta ennaltaehkäissyt 

suuronnettomuuden tapahtumista ranskalaisissa ydinvoimaloissa.   

 

Ydinvoimaan liittyvät poliittiset riskit ovat yhtälailla moninaisia. Le Monden mukaan ydinvoiman 

kannattavuus on pitkälti keinotekoista, kun ydinvoimalla tuotettua sähköä voidaan myydä sen 

todellista hintaa edullisemmin (Le Monde 01.08.2016). Nyt edessä on vanhentuneiden voimaloiden 

erittäin kallis uudistaminen tai alasajo ( Le Monde pääkirjoitus 19.05.2016). Ydinvoimalla tuotetun 

sähkön halpa hinta on Le Monden mukaan yksi tärkeimmistä tekijöistä ydinvoiman kannatuksen 

takana – nyt lehti vaatii päättäjiltä avoimuutta ja suoraselkäisyyttä kertoa kansalaisille, että heidän 

sähkölaskunsa kallistuvat (em.). Kun ydinvoima on menettämässä  suurimman  vahvuutensa, sen 

koko legitimiteetti tulee Le Monden mukaan kyseenalaiseksi. Lehti korostaa pääkirjoituksessaan 

02.11.2019, että 1970-luvulla tehdyt päätökset nykyisen ydinvoimalaverkoston rakentamiseksi 

tehtiin ilman  kansalaisten osallistamista. Toinen huomionarvoinen seikka on, kuinka ydinvoimaa 

ja suurvaltapolitiikkaa ei voi ikinä erottaa toisistaan. Le Monde on huolissaan, kuitenkaan juuri sen 

enempää avaamatta, kuinka Kiina pääsee ydinvoiman ansiosta Euroopassa käsiksi ”vaaralliseen ja 

strategiseen  energianlähteeseen” (pääkirjoitus 01.08.2016)3.  

 

Kenties kiinnostavin yksittäinen kiintopiste sanomalehtien toisistaan poikkeaville käsityksistä  

epävarmuudesta on niiden suhtautuminen Saksan energiapolitiikkaan. Kuten jo nähty, Helsingin 

Sanomat kuvaa Saksan energiapolitiikkaa epäonnistuneeksi. Le Monde puolestaan pitää 

naapurimaataan Saksaa monessa suhteessa Ranskaa taitavampana riskienhallitsijana. Saksan 

päätös luopua ydinvoimasta Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena  on Le Monden 

 
3 Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun 24. päivä  vuonna 2022 ydinvoiman geo- ja suurvaltapoliittiset 
epävarmuudet korostuvat  entisestään.  
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mukaan nimenomaan harkitumpi ja viisaampi päätös kuin uusien voimaloiden rakentaminen 

onnettomuudesta välittämättä  (Le Monde pääkirjoitus 10.03.2016, 19.05.2016). Presidentti 

Sarkozyn vähättelevät kommentit Saksan päätökseen liittyen, joiden mukaan Reininmaalla ei 

tarvitse pelätä tsunameja, Le Monde tuomitsee nimenomaan vanhentuneina ja sinisilmäisenä 

käsityksenä ydinvoiman riskeistä (pääkirjoitus 19.05.2016). Pääkirjoituksessaan 30.07.2021 Le 

Monde puolestaan harmittelee kuinka erityisesti Saksa on jättämässä Ranskan kauas taakseen 

tuulivoiman kehittämisessä ja uusien tuulivoimapuistojen rakentamisessa. Näin paljon toisistaan 

poikkeavia käsityksiä selittää kosmogrammien toisistaan poikkeavat ontologiset olettamukset siitä, 

mitä ihmiskunnalla on vielä tehtävänä. 

 

Ilmastonmuutos ja kosmogrammien ontologiset käsitykset muuttuvasta maailmasta 
 

Helsingin Sanomat on huolissaan ilmastonmuutoksesta, mutta pitää sitä täysin ratkaistavissa 

olevana ongelmana ja varsinainen haaste, päästöjen pienentäminen nopeasti, on tarkasti rajattu 

politiikan piiriin kuuluvaksi. Pääkirjoituksessaan 20.04.2020 Helsingin Sanomat kirjoittaa kuinka 

järjestelmätason muutokset ratkaisevat ilmastokriisin. Oikeita askeleita on lehden mukaan jo 

otettu. Hyviä esimerkkejä on mm. Euroopan Unionin päästökauppa ja ydin- ja tuulivoimaloiden 

suosion kasvu fossiilisten energialähteiden kustannuksella (Helsingin Sanomat pääkirjoitus 

20.04.2020, 28.01.2020). Suurimman pullonkaulan Helsingin Sanomien mukaan muodostaa 

käytettävissä olevan  ajan vähyys. Kuinka uudistaa energiajärjestelmämme hyvin rajallisessa ajassa 

(12.12.2019). Sanomalehteä suoraan lainaten, ”aikakin määrittelee nyt kestävyyttä” (em.). Koska 

nimenomaan aika on kortilla, voidaan kestävyyskysymykset laittaa ”kiireysjärjestykseen” – 

ydinjäte on toki ongelmallista, mutta sen kysymyksen ratkaisemiseksi on huomattavasti enemmän 

aikaa kuin ilmastonmuutoksen.  

 

Le Monde lähestyy tilannetta toisesta suunnasta ja asettaa kaikki kestävyyskysymykset samalle 

viivalle. Jos Helsingin sanomissa korostuvat nopeat, toimiviksi todetut teknologiset ja poliittiset 

ratkaisut ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi, puhuu Le Monde perustavanlaatuisemman 

yhteiskunnallisen muutoksen välttämättömyydestä. Kuten olemme jo analyysistäni oppineet, Le 

Monden mukaan erityisesti energiapoliittisten päätösten takana pitää olla, jos ei koko kansan, niin 

vähintään huomattavan enemmistön tahto, jotta merkittävää ilmastopolitiikkaa saadaan aikaiseksi. 
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Toki myös Le Monden mukaan meillä on kiire ja panoksena ei enempää tai vähempää kuin koko 

ihmiskunnan kohtalo (Le Monde 30.07.2021). Tilanne on kuitenkin Le Monden sivuilla 

pirullisempi – taloudelliset rakenteemme eivät ole yhteensopivia päästötavoitteidemme kanssa ja 

esimerkiksi ydinonnettomuuksia ja ydinjätteen kohtaloa on mahdotonta kytkeä irti 

ongelmavyyhdistä erilleen  (Le Monde pääkirjoitus 11.09.2021, 20.11.2018 ja 27.12.2018). Le 

Monden mukaan olemme kaikki enemmän tai vähemmän ”pysyvän kiistämisen tilassa” (déni 

permanente), kun kyse on ilmastonmuutoksen vaikutuksista elämäämme. Lehden mukaan 

luulemme, että teemme jo tarpeeksi töitä ilmaston eteen, niin yksilöinä kuin valtionakin, vaikka 

todellisuudessa janoamme yhä edelleen silmitöntä talouskasvua kaikin mahdollisin keinoin  

(20.11.2018). 30.07.2021 julkaistun pääkirjoituksen lehti päättää kuuluttamalla päättäväisten 

ilmastotekojen perään, joiden tavoite ”on hahmotella positiivisia perspektiivejä 

maailmanlaajuiseen mullistukseen, jossa panoksena ei ole enempää tai vähempää kuin koko 

ihmiskunnan kohtalo”. Mikään pintapuolinen ehostaminen ei pelasta meitä ydintuhoon 

verrattavalta ihmiskunnan itsetuholta (em.).  

 

Alamme huomata, kuinka Helsingin Sanomien ja Le Monden kosmogrammeja on mahdoton 

sovittaa yhteen. Helsingin Sanomille ydinvoima on malliesimerkki tehokkaasta keinosta 

ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi. Le Mondelle ydinvoiman laajamittainen käyttö ja sen aseman 

puolustaminen yhteiskunnassa on puolestaan osoitus haluttomuudesta uudistua ja antaa tilaa uusille 

vaihtoehdoille uudelleen järjestää kestävämpi ja oikeudenmukaisempi ihmiskunta. Väitettäni tukee 

loistavasti Le Monden pääkirjoitus 12.08.2015, jossa lehti syyttää Japanin uutta 

konservatiivihallitusta taantumuksellisuudesta maan päätettyä käynnistää uudelleen 

sammuttamansa ydinvoimalansa Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Lehti kirjoittaa, että suurin 

osan japanilaisista vastustaa päätöstä ja hyvin perustein – maanjäristysriski on aina olemassa ja 

ydinvoimaloiden sulkeminen ei vaikuttanut sähkön saatavuuteen maassa (em.). Päinvastoin, 

teknologian supervaltana Japanilla olisi Le Monden mukaan loistava tilaisuus irtaantua kokonaan 

ydinvoimasta. Japanissa 2012 aloittanut konservatiivihallitus tiedostaa ydinvoiman haastavan 

tilanteen, ja päätti käynnistää voimaloita salaillen ja vastuuta välttäen (em.). Jutun alaotsikon ”Un 

gouvernement prisonnier des cadres passés” (”Hallitus vanhojen kehysten vankina”) voisi laventaa 

koskemaan koko ihmiskuntaa. Japanin vaatimattomat päästötavoitteet laahaavat muuta maailmaa 

perässä. Maa ilmoitti tavoittelevansa ainoastaan 26% kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
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vuoteen 2030 mennessä vuoden 2013 tasosta (Le Monde pääkirjoitus 12.08.2015). Rivien välistä 

on luettavissa, että pääkirjoitus on varoitus koko maailmalle. mutta erityisesti Ranskalle, joka 

puntaroi ydinvoimaloidensa tulevaisuutta.  

 

Yhteenveto 
 
 
Vihreä siirtymä eroon fossiilisista polttoaineista on maailmanlaajuinen muutos, joka edellyttää 

määrätietoisia ja koordinoituja tekoja ja päätöksiä koko ihmiskunnalta. Vihreää siirtymän keinoja 

ei voida kuitenkaan yleistää, ei vähiten siksi, ettei tarkkaa määritelmää vihreälle siirtymälle ole 

toistaiseksi olemassa (Zhai ym. 2021, 2). Sen sijaan jokaisella valtiolla on omat haasteensa ja 

vahvuutensa fossiilisista energianlähteistä irtautumiseksi. Tutkielmani tulokset tukevat entisestään 

tätä käsitystä.  

 
 
Le Monde ja Helsingin Sanomat tarjoavat kaksi erilaista kosmogrammia keinoista vihreän 

siirtymän toteuttamiseksi.  Helsingin Sanomat kirjoittaa nopeisiin poliittisiin päätöksiin ja 

olemassa olevaan teknologiaan pohjautuvasta verrattain kevyestä siirtymästä, joka ei esimerkiksi 

kuluttajien rahapussissa tunnu (Helsingin Sanomat pääkirjoitus 28.01.2020). Le Monde kirjoittaa 

syvemmästä ja vaikeammin toimeenpantavasta sosiaalis-ekologisesta murroksesta, joka muuttaa 

energiajärjestelmän lisäksi myös tapaamme tehdä kansallisia päätöksiä. Lähestymistapoja on 

helppo pitää vastakkaisina –  toinen uskoo teknologisiin ratkaisuihin ja häiriövapaaseen poliittiseen 

päätöksentekoon, kun taas toinen vaatii päätöksenteon avaamista ja syvempää yhteiskunnallista 

muutosta. Kosmogrammeja on kuitenkin mahdotonta laittaa tämän tutkielman puitteissa 

paremmuusjärjestykseen. Tutkielman keskeinen tulos on pikemminkin se, kuinka paljon jopa 

kahden päällisin puolin samankaltaisen maan keinot ja tavoitteet vihreän siirtymän osalta voivat 

toisistaan poiketa.  

 
Helsingin Sanomien kapea-alainen lähestymistapa on osoitus siitä, kuinka vallitsevat sosiaaliset 

rakenteet ja neoliberaali diskurssi läpäisevät ja myös vaikuttavat helposti median toimintaan 

(Tourangeau 2018, 125). Helsingin Sanomat pelkistää luonteeltaan hyvinkin perustavanlaatuisesti 

ihmiskuntaa koskettavat  ilmasto- ja energiakysymykset kuluttajahintojen vaihteluiksi ja 

teknologisiksi ratkaisuiksi. Vallitsevan neoliberalistisen talousnäkökulman suosiminen ajaa 
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marginaalisempia aiheita, kuten yritysten vallan kasvu ja ydinvoiman pitkän aikavälin haasteet, 

sivuun keskustelusta (em.).  

 
Demokraattisen päätöksenteon monipuolistamiselle, mistä Le Monde kirjoittaa paljon, yhtenä 

keskeisenä vihreän siirtymän keinona on tutkimuskirjallisuudessakin tunnustettu tarve. Vaikka 

maailmalla kovasti puhutaan vihreän siirtymän edistämisestä oikeudenmukaisuuden hengessä,  ei 

olla riittävästi huomioitu mitä sosiaalinen oikeudenmukaisuus tarkalleen ottaen tässä 

asiayhteydessä tarkoittaa (Cambou 2020). Vakavimmillaan oikeudenmukaisuuskysymysten 

sivuuttaminen johtaa esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksien loukkaamiseen ja sosiaalisen 

koheesion rapautumiseen (Cambou 2020; Martin & Islar 2020).  

 

Loppusanat 
 
Aineistonkeruun päättämisen jälkeen maailmalla on tehty ainakin kaksi merkittävää poliittista 

päätöstä, jotka vaikuttavat varmasti suomalaiseen ja ranskalaiseen ydinvoimakeskusteluun ja 

energiapolitiikkaan. Ensinnäkin, Euroopan unioni päätti ilmastotaksonomiassaan lukea 

ydinvoiman vihreäksi energiaksi (World Nuclear News 2022). Näin ollen ydinvoima ja uusiutuvat 

energianlähteet ovat vähintäänkin paperilla aiempaa tasavertaisemmat vaihtoehdot.   

 

Toiseksi, helmikuun 24. päivä 2022 Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja samalla käsikirjoitti uusiksi  

Euroopan turvallisuustilanteet. Hyökkäyssodan ensimmäisinä päivinä venäläiset joukot valtasivat 

taisteluiden päätteeksi Tšernobylin ydinvoimalan. Todistamme paraikaa, kuinka ydinvoimaloista 

on tullut osa modernin sodankäynnin näyttämöä. Hyökkäys on jo muuttanut Suomen 

energiapolitiikkaa. Rosatomilta tilattu Hanhikiven ydinvoimalahanke on veitsenterällä ja 

hankkeesta todennäköisesti luovutaan lopullisesti.  

 

Kuten Helsingin Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan 19.10.2019, energiansaanti on jokaisen 

valtion elinehto ja energia-alaa seurataan äärimmäisen tarkkaan. Viimeaikaiset tapahtumat 

varmistavat, että energiapolitiikan painoarvo vain kasvaa tulevaisuudessa.  On myös merkkejä 

siitä, että sota vauhdittaa Euroopan vihreää siirtymistä ennennäkemättömällä tavalla, kun 

aikaisemmin Venäjän tuontienergiasta riippuvaiset maat, kuten Saksa ja Italia, pyristelevät irti 

Venäjän sotakonetta rahoittavista hiilivedyistä.  
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