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tragedia nimeltä

talvivaara

”tuolta ne talvivaa-
ran vedet tullee”, 
sanoo Otto Pulk-
kinen ja osoittaa 
tuuralla Nuasjär-
ven yli kaakkoon. 

olemme kajaanin ja Sotkamon rajalla, 
kainuun sydämessä. Nuasjärvi on ou-
lujärven vesistöä, joka saa alkunsa siltä 
vedenjakajalta, jolla talvivaaran kaivos 
sijaitsee. Puolet kaivoksen vesistä tulee 
tänne, toinen puoli menee etelään koh-
ti Savoa ja kallavettä.

Pulkkis-oton, entisen paperimie-
hen ja 2008 lakkautetun kajaanin-teh-
taan luottamusmiehen, kotirannalle ve-
det tulevat pitkin järvien nauhaa: Sal-
minen, kolmisoppi, Jormasjärvi – ja  
upea Nuasjärvi, jota vesistössä seuraa-

vat lännempänä ensin kajaaninjoki ja  
sitten oulujärvi.

Pulkkisen ranta on rajapinta: Nuas-
järven itäpäädyssä natriumpitoisuus 
näyttäisi olevan jo lievästi kohollaan, 
mutta ei vielä länsipäädyssä. 

Sen sijaan ketjun edellisessä järves-
sä, Jormasjärvessä, talvivaaran päästö-
jen vaikutukset näkyvät paljain silmin: 
pilkkirei’istä nousee vaahtoa, ”Jormak-
sen korallia”. Jos tarkkoja ollaan, Pulk-
kinen on havainnut vaahtoa jo Nuasjär-
velläkin ja ilmoittanutkin siitä kainuun 
Ely-keskukseen. ”Mutta sanoivat, ettei 
se voi johtua talvivaarasta”, hän kertoo.

talvivaara on onnistunut jonkin ver-
ran vähentämään päästöjä – mutta ym-
päristöluvan taso ylittyy yhä karkeas-
ti, kertoi ympäristöministeriön kanslia-

päällikkö Hannele Pokka taannoin 
ministeriön talvivaara-tilaisuudessa. 

Jos kaivos saa luvan uraanintuotan-
toon, kemikaalien käyttö lisääntyy rek-
kakuormakaupalla.

”Miten päästöt etenevät, se huolettaa?” 
Pulkkinen sanoo ja katsoo Nuasjärvelle.

Matkailuimago kärsii
kaivos tuo hyvinvointia, työpaikkoja.

”Suljetun paperitehtaan työntekijöistä 
ehkä sata sai töitä talvivaarasta”, kertoo 
Pulkkinen. ”Se on paljon.”

”Mutta ei sillekään alttarille saa uhra-
ta mitä vain”, hän lisää. Painavia sanoja, 
Pulkkinen kun ei ole mikään ympäristö-
aatteen mies. Jossain on sietokyvyn ra-
ja, jota talvivaara vääjäämättä lähestyy.

Puhtaasta luonnostaan kainuulaiset 

Otto pulkkinen kotirannassaan 
Nuasjärvellä.
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jUha kaUppiNEN

talvivaara-satu kääntyi surulliseksi esimerkiksi 
siitä, kuinka ympäristöasioita ei enää pitänyt olla 

mahdollista hoitaa Suomessa 2000-luvulla.
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vaahtoa Talvivaaran kaivoksen 
lähellä sijaitsevassa Salmisenjoessa 
Sotkamossa marraskuussa 2011.

eivät voi tinkiä, siitä riippuu niin mo-
nen elinkeino.

asian kiteytti kainuulainen matkai-
luyrittäjä radiossa taannoin (vapaas-
ti muotoillen): ”Mitä minä sanon, kun 
asiakkaat sannoo, että täällä haisee 
paska? Sanonko, että eipä hättää, se 
on vaan tuo uraanikaivos, joka haisee?”

hajuongelmista se alkoi
talvivaaran alkutaival oli satua. Pek-
ka Perä, pääomistaja ja toimitusjohta-
ja, osti kaivosoikeudet yhdellä eurolla 
vuonna 2004 entiseltä työnantajaltaan 
outokummulta. omistuksen arvo nou-
si satoihin miljooniin. Perästä tuli san-
kari. Hän jäi vain niukasti toiseksi Vuo-
den kainuulainen -äänestyksessä 2008.

Sitten seurasi romahdus. ylen mu-

kaan pankkiiriliike FiM arvioi hiljattain 
koko talvivaaran olemassaolon olevan 
vaarassa ympäristösotkun vuoksi.

alamäki alkoi hajusta 2010. turis-
tienko pitäisi sietää kananmunapierun 
hajua Vuokatissa?, kyseltiin. kainuun 
sanomatkin vaati hajua kuriin. 

Sitten järvivesiin alkoi ilmaantua tol-
kuttomia määriä sulfaattia ja natriumia.

”Se lähti hajupäästöistä. Rikkivety-
päästöjä tuli enemmän kuin oli arvioi-
tu. Poistamiseen suunnitellut vesipesu-
rit eivät toimineet”, kertoo Elyn yksikön 
päällikkö Sirkka-Liisa Markkanen.

Ratkaisua hajuun haettiin natrium-
hydroksidista, siis lipeäpesureista. ”tä-
mä toi jäteveteen runsaasti natriumia.”

Natrium taas löysi kaverikseen sul-
faatin, jota syntyy kaivoksella runsaas-

ti käytettyjen rikkiyhdisteiden ja mal-
min sisältämän rikin vuoksi.

”Sulfaatti oli tarkoitus saostaa kalkil-
la”, Markkanen kertoo. ”Mutta kun jä-
teveteen tuli paljon natriumia, se rea-
goi sulfaatin kanssa ja teki semmoisen 
yhdisteen, että kalkki ei suunnitelmien 
mukaan enää saostanutkaan sulfaattia.”

Siksi kaivoksen lähijärvissä on mi-
tattu natriumia yli tuhat milligrammaa  
litrassa, tuhatkertaisesti luonnolliseen 
nähden. Sulfaatinkin määrä on ollut 
monikymmenkertainen sallittuun näh-
den. Ja hajuongelma: siitä ei ole päästy.

kalat pakenevat alavirtaan
talvivaaran massiivisten päästöjen vai-
kutuksia luontoon ei tunneta. Esimer-
kiksi kasviplanktonin ja pohjaeläimis-
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tön tilaa tutkittiin 2010, mutta ei vii-
me vuonna. ”Ei kuulunut tarkkailuoh-
jelmaan”, yhtiöstä todetaan. kalastoa 
on tutkittu, mutta hyvin pintapuolisesti.

”Syksyllä 2011 kainuun Ely-keskus te-

ki kivijärvessä koekalastuksia, joissa to-
dettiin monipuolinen kalalajisto”, heh-
kuttaa kyllä Eeva Ruokonen, talvi-
vaaran kestävän kehityksen johtaja.

”Ei ollut kysymys varsinaisesta koeka-
lastuksesta”, tyrmää kuitenkin Ely-kes-
kuksen Markkanen. ”Haluttiin vain kat-
soa, onko järvessä vielä kalaa.”

”[kivijärven] lajistossa esiintyi muun 
muassa muikkua”, talvivaaran Ruoko-
nen kertoo. totta: Ely-keskus sai järves-
tä 11 muikkua. Sen lisäksi 50 särkeä, 
muutama ahven, yksi hauki ja salakka. 
kivijärvi ei siis ole kokonaan autio.

”Ely teetti kaloista kuntotutkimuksen 
Eviralla. kalat todettiin normaalikun-
toisiksi”, talvivaaran Ruokonen jatkaa.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evi-

ran lausunnosta kuitenkin ilmenee, et-
tä ”kuntotutkimus” oli vain kalan sil-
mäilyä. ”kidusten histologista tutkimus-
ta (joka voisi kertoa mahdollisesta ve-
den aiheuttamasta ärsytyksestä) ei teh-
ty”, Evira raportoi.

kunnollista tutkimustietoa edes kai-
voksen viereisestä kivijärvestä ei siis ole.

Mutta kalastajilta muutokset eivät oli-
si voineet jäädä huomaamatta. Raimo 
Tervonen on nostanut kivijärven vie-
reisestä Laakajärvestä 100 000 kiloa ka-
laa viime vuosien aikana.

Muutokset alkoivat jo 2009.
”Heinä–elokuun vaihteessa alkoi yht-

äkkiä tulla aivan valtavasti ahventa ja 
haukea”, tervonen muistelee. ”Ja sär-
kiä olin ennen sitä saanut Laakajärvestä
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Otto pulkkinen osoittaa 
Talvivaaran suuntaan.

kalastaja raimo Tervonen  
Talvivaara-tilaisuudessa 
Sonkajärvellä tammikuussa.
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kolme kappaletta. kesällä 2009 nii-
tä tuli kymmeniä kiloja päivässä.”

”kalat olivat selvästi karkumat-
kalla kivijärvestä.”

Juuri nytkin tervonen ja kym-
menkunta muuta kalamiestä uitta-
vat verkkoja Laakajärvessä. ”Mitä 
lähemmäs kivijokisuuta menee, si-
tä vähemmän on kalaa ja sitä kau-
hiammalta verkot haisee. Niin kuin 
huusin alta nostaisi”, tervonen ma-
naa apajiensa pilaantumista. Luon-
non muutoksen huomaa muuten-
kin: ”Esimerkiksi semmoinen ison 
vesiperhosen toukka on hävinnyt 
kokonaan. Ennen niitä oli katisko-
jen poijujen narut täynnään.”

Ja raputilanne on muuttunut.
”Ei tämä mikaan rapujärvi ole, 

mutta jonkin verran niitä on aina 
tullut katiskoissa. ollaan odotettu, 
josko kanta kasvaisi. Viime kesänä 
rapuja ei tullut ensimmäistäkään.”

Mutta kalat tervosta huolestut-
tavat. Niistä kun riippuu elanto.

”olen tehnyt ennakkosopimuk-
sen purkittajan kanssa ensi kesäk-
si 15 000 kilosta pientä ahventa. 
Ja isompaa uppoaa markkinoille 
fileenä niin paljon kuin vain jak-
saa nostaa.”

Päällimmäinen murhe on, nou-
seeko kalaa jatkossa ylipäänsä ol-
lenkaan. toinen murhe on Laaka-
järven kalan maine.

”ostaako sitä kukaan enää?” 
Siksi tervonen on tarttunut itse 

toimeen ja vaatinut analyysejä.
”iisalmen terveystarkastaja ha-

kee täältä viisi haukea ja viisi ah-
venta puolentoista viikon päästä. 
Ne tutkitaan Jyväskylässä. Sitten 
ollaan viisaampia”, tervonen sanoo.

Savon vaikutukset mysteeri
Mihin tämä tällainen johtaa? Mis-
sä asti vaikutukset esimerkiksi nyt 
näkyvät?

asia mietitytti siinä määrin, että 
kysyimme siitä kainuun Elystä vii-
me marraskuussa, kun tämän artik-
kelin tekeminen aloitettiin.

”oulujoen suunnassa vaikutukset 
ovat havaittavissa Salmisessa, kal-
liojärvessä, kalliojoessa, kolmiso-
pessa, tuhkajoessa ja Jormasjär-
vessä. Vuoksen suunnassa ylä-Lu-
mijärvessä, Lumijoessa, kivijärves-
sä, kivijoessa, Laakajärvessä ja kil-
tuassa”, kertoi Elyn virkamies.

Vastaus kuulosti uskottavalta  
– mutta alkoi paljastua aivan vääräk-

Tausta-arvot 1 2 2–3,5

Haapajärvi 14 38 11,3 14 km

sälevä (itälahti) 12 36 11 55 km

Korpinen (muikkulahti) 5,3 15 5,8 81 km

syväri (Tahkovuori) 3,4 8,9 5,1 101 km

Vuotjärvi 2,6 6,9 4,6 110 km

Natrium- ja sulfaattipitoisuudet sekä sähkönjohtavuus  
Nilsiän-reitin järvissä tammikuussa 2012 (paitsi haapajärvi joulukuu 
2011). Näytteet kerätty Savo-karjalan ympäristötutkimuksesta saatuihin 
tehdaspuhtaisiin pulloihin. Natriumin ja sulfaatin pitoisuudet ovat 
milligrammoja litrassa, sähkönjohtavuus millisiemensiä per metri.

natrium Sulfaatti Sähkön- 
johtavuus

Etäisyys 
Talvivaarasta
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Talvivaaran 
kaivoksen jätevesiä 
virtaa sekä 
Oulujärven suuntaan 
että Nilsiän reitille. 
pohjois-Savon 
Ely-keskus 
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säännöllisesti 
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Nilsiän reitillä. 
keskiarvo 
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sarakkeessa 
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toimintaa.
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si, kun suomen luonto otti omia vesi-
näytteitä ja tutkitutti niitä Savo–karja-
lan ympäristötutkimuksella. Joulukui-
sista näytteistä paljastui, että kiltuan 
kohollaan olevat arvot jatkuvat yhtä kor-
keina viereisessä Haapajärvessä, vaikka 
vaikutusten piti rajoittua kiltuaan.

Päätimme ottaa lisää näytteitä etelän 
suunnasta, Savosta. Eteläisimmät näyt-
teet otettaisiin niin kaukaa, ettei vaiku-
tuksia varmasti näkyisi. Ei onnistunut: 
vaikutukset olivat havaittavissa lievästi 
kaikissa näytteenottopisteissämme Nil-
siän Lastukoskelle asti (kartta). Se on 
kaukana kaivoksesta, vesireittejä pitkin 
110 kilometrin päässä. kallaveteen Las-
tukoskesta on enää 50 kilometriä.

Pohjois-Savon Ely-keskus vahvisti 
meille, että myös Lastukosken kohon-
neet pitoisuudet johtuvat talvivaarasta.

tämä on erittäin yllättävää. ympäris-
töhallinto ei ole edes etäisesti pystynyt 
ennakoimaan, että vaikutukset voisivat 
yltää näin kauas Pohjois-Savon puolelle.

”kun kaivoksen alkuperäistä ympäris-
tölupaa tehtiin, meiltä [Pohjois-Savon 
Ely-keskus, silloinen ympäristökeskus] 
ei pyydetty asiaan edes minkäänlaista 
lausuntoa”, kertoo keskuksen hydrobio-
logi Veli-Matti Vallinkoski. 

kun lupa myönnettiin näin löyhästi, 
ei ihme, että vaikutuksiakin on tutkittu 
viime vuonna vain suppeasti.

”talvivaaran tarkkailuohjelma on mo-
nipuolinen, mutta ei laaja alueellisesti. 
osin siksi meillä ei ole Pohjois-Savon ve-
sien osalta kattavaa tietoa vaikutuksis-
ta pitkältä jaksolta”, Vallinkoski sanoo.

Nyt Ely-keskukset ovat valitsemassa 
Savosta pisteitä jatkuvaan seurantaan. 

Ehkä tilanne kääntyy paremmaksi. 
Jos näin onnellisesti käy, voidaan sanoa, 
että yksi talvivaara ehkä tarvittiin, jot-
ta jättikaivoksen vaikutus ymmärretään, 
ja tulevat hankkeet arvioidaan huolella.

Se mitä talvivaarasta on opittu, näh-
dään lähivuosina, kun Suomen kamaraa 
myllätään ulkomaisten kaivosyhtiöiden 
hankkeiden myötä.

Mielipide Sonkajärvellä
”talvivaaran kaivoksen piti olla tuhan-
nen taalan mahdollisuus.” Nämä otto 
Pulkkisen sanat pyörivät mielessäni ajel-

lessani alkuvuodesta ympäri Pohjois-Sa-
von järviä vesinäytteitä ottamassa.

Mitä saatiin? olisi kiinnostavaa tietää, 
mitä tavalliset ihmiset ajattelevat juuri 
nyt talvivaarasta? tätä pohdin Sonka-
järven perämetsissä – ja ajoin hankeen.

Hikoiltuani tunnin turhaan, lunta au-
ton alta kaivaen, jostain kuului traktorin 
ääntä. Paikalle osui isäntämies.

”Pilkilläkö olit?” hän kysyi kairani 
nähtyään. Ei, vesinäytteitä, selitin.

”Jaa talvivaaranko takia?” Niinpä juu-
ri, vastasin. isännän silmät menivät vii-
ruiksi. odotin vastalausetta, viherpii-
pertäjä-mutinoita. Vastaus yllätti.

”Ei ku kaevoksen luukut vua kiinni 
suatana”, mies tokaisi ja alkoi päättä-
väisesti viritellä köyttä auton peräkou-
kun ja traktorin keulan väliin.

aivan vuoden kainuulainen ei Pek-
ka Perä siis enää ole. tuskin kohta enää 
edes kainuulainen. Hänhän ilmoitti 
taannoin luopuvansa talvivaaran toimi-
tusjohtajuudesta. Samalla talvivaaran 
massiivinen imago-ongelma jää jonkun 
muun siivottavaksi. n

 
Kuuntele www.audioboo.com/luonnonaani   
 -osoitteessa talousasiantuntijan haastattelu 
siitä, kuinka Talvivaaran ympäristöongelmat 
heijastuvat yhtiön koko tulevaisuuteen.

Talvivaaran 
monimetallikaivoksen 
päätuote on nikkeli.

”Sanonko, 
että ei hätää, 
uraanikaivos se 
vaan haisee?”
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