Taistelu Kainuun järvistä

Suojeleeko Kainuun ely-keskus Talvivaaraa? Viraston johtaja
kieltäytyy vastaamasta kysymyksiin vallastaan ja taustoistaan.
heisessa 500 markan setelissä Urho Kekkosen takana avautuu
näkymä Sotkamon
Vuokatin laelta upejuha kauppinen
alle Nuasjärvelle.
Vaarat ja järvet olivat presidentin maisemaa. Ne ovat myös
Sotkamon matkailuelinkeinon sykkivä sydän, joka houkuttelee miljoona turistia vuodessa.
Nyt klassisen setelimaiseman ulkopuolelle on ilmaantunut Talvivaaran kaivos.
Se on jo vakavasti vaikuttanut järviketjuun kaivokselta Nuakselle päin. Siitä, näkyykö vaikutuksia Nuasjärvessä ja voiko
Nuanen pilaantua, kiistellään.
Tätä kiistaa hälventämään on oheisiin
pylväisiin koottu jokainen natriumpitoisuus, joka Nuasjärveltä on virallisesti mi-
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tattu vuoden 2008 jälkeen mittauspisteestä nimeltä FM12, syvyydestä 12,5 metriä,
välivedestä (koko syvyys paikalla on 24
metriä). Natriumpitoisuus on pysynyt vakiona – kunnes se tänä keväänä yhtäkkiä
hyppää: natriumia on 10-kertainen määrä aiempaan verrattuna, yli 10 milligrammaa litrassa.
Johtuuko muutos Talvivaarasta? Ei, sanovat kaivos ja sitä valvova Kainuun elykeskus, joka väittää yhä, että vaikutukset
rajoittuvat Nuasjärveä järviketjussa edeltävään Jormasjärveen.
Väite on outo, joten päätimme ottaa
ely-keskuksen tiedottamisen suurennuslasin alle. Tietenkään Nuanen ei ole piloilla nyt, mutta tulevaisuus huolettaa. Kaivos on ollut toiminnassa vasta pari vuotta. Miten käy vuosikymmenissä?
pyysin toukokuun alussa Kainuun ely-keskuksesta haastattelua virka-

mieheltä, joka tietäisi paljon vesistömittauksista. Erikoistutkija Marja Liisa
Räisänen tietää, virastosta sanottiin.
Räisäseltä sain kaikki mittaustulokset
Talvivaaraa ympäröivistä järvistä vuodesta 2008 alkaen. Lisäksi olin sattumalta kuullut, että ely-keskus on itse mitannut erittäin myrkyllisen kadmiumin pitoisuuksia järvissä – siis konsultin teettämien velvoitetarkkailuiden lisäksi. Pyysin myös nämä nähtäväksi. Sitten tuloksia
verrattiin ely-keskuksen tiedottamiseen.
Sulfaatti, mangaani ja natrium.
Siinä taikasanat, joiden ympärillä keskustelu Talvivaarasta on vellonut. Kainuun ely-keskuksella on ollut tähän suuri vaikutus. Sillä on tieto ja valta säädellä, mistä puhutaan, kun puhutaan Talvivaarasta.
Paljon on jäänyt sinänsä tärkeän sulfaattikeskustelun katveeseen. Esimerkiksi

”Pekka Perä ei perehdy
yhtiönsä tarkkailutuloksiin.”
Kesäkuussa 2011 kadmiumia havaittiin laatunormitason ylittävät pitoisuudet
myös Jormasjärvessä ja Kivijärvessä.
Tänä keväänä ely-keskus mittasi normin ylittävän pitoisuuden kadmiumia Kivijärvessä – mutta Kolmisopesta ely-keskus ei ole mitannut kadmiumia lainkaan.
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kadmium, kaikkein vaarallisin Talvivaaran vesistöön päästämistä myrkyistä, loistaa poissaolollaan: ely-keskuksen sivuilla
olevissa tiedotteissa sitä ei havaintojemme mukaan mainita kertaakaan.
Esimerkiksi toukokuussa 2011 Kainuun
ely-keskus tiedotti kohonneista sulfaattiarvoista ja muusta – mutta jätti mainitsematta, että viraston omissa mittauksissa oli kaksi kuukautta aiemmin, maaliskuussa 2011, huomattu selvästi kohonneita kadmiumpitoisuuksia Kolmisopessa.
Pitoisuus oli useissa Kolmisopen pisteissä noin 1,5 mikrogrammaa litrassa, siis
15 kertaa yli laatunormitason (joka on
0,1 mikrogrammaa litrassa). Kadmium
on munuaisvaurioita ja syöpää aiheuttava aine. Laatunormi tarkoittaa tasoa, jota
aineen pitoisuus ei saa ylittää vesistössä
vuosikeskiarvona. Mutta se on muutakin:
se on signaali siitä, kuinka kaivos toimii
ja kuinka sen systeemit pelaavat.
”Jo yksi mikrogramma litrassa kadmiumia vesistössä on iso pitoisuus”, sanoo
Suomen ympäristökeskuksen (Syke) johtava tutkija Matti Verta.

Toisen raskasmetallin, nikkelin, laatunormiylitykset ovat arkipäivää useissa
Talvivaaran ympäristön järvissä, etenkin
sitä lähinnä pohjoisessa sijaitsevassa Kolmisopessa ja etelän puolen Kivijärvessä.
Maaliskuussa 2011 ely-keskuksen omissa mittauksissa näkyy Kivijärvessä nikkelipitoisuus 90 mikrogrammaa litrassa. Se
on 4,5 kertaa yli lain laatunormitason, joka on 20 mikrogrammaa litrassa. Laatunormitaso paukkuu myös Kolmisopessa ja Tuhkajoessa – mutta Ely-keskuksen
tiedotteessa toukokuulta 2011 nikkelistä
ja eräistä muista aineista todetaan: ”ei ole
aiheuttanut haittavaikutuksia.”
Toukokuisessa tiedotteessa vuoden takaa varoitetaan käyttämästä joidenkin
järvien vettä löylyvetenä. Siellä mainitaan nikkeli, jota kerrotaan mitatun Kivijärvestä enimmillään 60 mikrogrammaa
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Natriumpitoisuudet Nuasjärven
syvänteen välivedessä vuodesta 2008.
Kaikilla mittauskerroilla natriumia ei ole
mitattu, siitä tyhjät välit.

litrassa. (Oikeasti korkein määrä on tuo
maaliskuinen 90 mikrogrammaa.) Kesäkuussa 2011 pitoisuudet kohoavat yhä: Kivijärvessä nikkeliä mitataan jo 160 mikrogrammaa litrassa ja sen alapuolisessa Laakajärvessäkin laatunormin ylittävä pitoisuus. Näistä ei tiedoteta.
Kyse ei ole vain määristä, ja siitä, että jokin sana mainitaan tiedotteessa. Ihmeellistä on, että asioita ei avata kansantajuisesti. Että kadmiumin ja nikkelin ylittyminen tarkoittaa sitä, että pitäisi tehdä
jotain. Että on kyse raskasmetalleista, ja
nyt kaivoksen on todella syytä toimia.
”Kadmiumin ja nikkelin ylittyminen
merkitsee, että täytyisi alkaa korjaaviin
toimenpiteisiin”, kiteyttää Syken Verta.
Nikkelin toistuvia ylityksiä ei kerrota
myöskään tämän kevään tiedotteessa. Puhutaan vain yksittäisestä ylityksestä, vaikka ylityksiä on useissa järvissä jatkuvasti.
”On hyvä kysymys, miksi toukokuun viidennentoista [2012] tiedotuksessa tätä ei
ole sanottu. Onko tämä avointa toimintaa? Ymmärtääkseni viranomaisviestinnän on tarkoitus toimia mahdollisimman
avoimesti”, Syken Verta sanoo.
häiritsevin tapahtumaketju paljastuu viime syksyltä. Silloin julkisuudessa väiteltiin, ovatko Kivijärvellä seurakunnan leirillä olleet lapset voineet saada iho-oireita Talvivaaran päästöistä kesällä 2009.
Talvivaaran silloinen toimitusjohtaja
Pekka Perä torppasi väitteet sanomalla
Ylen aamu-tv:ssä: ”Ei ole edes teoreettista mahdollisuutta, että [Kivijärven] ihooireet ois aiheutuneet meidän [Talvivaaran] toiminnasta. - - Meillä ei ole silloin
ollut kohonneita pitoisuuksia Kivijärven
suuntaan ollenkaan.”
Tämä vain ei ole totta. Ely-keskuksen
omista tuloksista näkyy, että Talvivaara
on alkanut jo 2008 syksyllä sylkeä valtavia määriä nikkeliä ja sinkkiä pohjoiseen
ja etelään. Korkeat pitoisuudet jatkuivat
myös vuoden 2009 puolella.
Miksi ihmeessä Kainuun ely-keskuksesta ei tultu julkisuuteen ja kerrottu, että Perä ei puhu totta?
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”No Pekka Perä nyt ei perehdy oman yhtiönsä tarkkailutuloksiin ollenkaan. Tämä ei siis ole Kainuun ely-keskuksen virallinen
mielipide, mutta voin sen sanoa omana mielipiteenäni”, Räisänen vastaa. Perä ei kommentoi Kivijärvi-asiaa.
Nikkeliä oli Kivijärvessä jo 2008 syyskuussa yli 120 mikrogrammaa litrassa, kuusinkertaisesti yli laatunormitason. Asia ei
tietysti ole Räisäsen vastuulla, hänhän on yksittäinen virkamies.
Pyysimme vastausta näihin kysymyksiin myös kaivoksen vastuuvalvoja Ilkka Haatajalta. Hän sanoi vastaavansa, ”kun ehtii”,
mutta vastauksia ei tullut useista pyynnöistä huolimatta.
Paikallaan olisi ollut saada haastattelu myös Kainuun ely-keskuksen ylijohtaja Kari Pääkköseltä, joka on myös viraston
luonnonvarat- ja ympäristö-vastuualueen johtaja. Tämä kaksoisrooli tuo Pääkköselle huomattavan suuren vallan. Hän päättää
työjärjestyksen mukaan esimerkiksi yva-lausunnoista, merkittävistä lausunnoista oikeusistuimille ja lupaviranomaisille, muutoksenhauista lupapäätöksiin, tutkintapyynnöistä, valvontasuunnitelmien hyväksymisestä, seurantaohjelmista ja niin edelleen.
Pääkkösen yksin päätettävissä on myös hallintopakko: se, suljetaanko kaivos väliaikaisesti päästöjen saamiseksi kuriin tai asetetaanko kaivokselle uhkasakkoa.
Haastattelua ei kuitenkaan saatu.
Sain Pääkkösen toki puhelimen päähän eräänä kesäkuun
alun iltapäivänä – mutta hän kieltäytyi vastaamasta mihinkään.
”Haluan nähdä kysymykset kirjallisesti”, hän sanoi.
Lähetin siis kysymykset sähköpostissa. Vastaus tuli heti: ”Lukaisin kysymykset pikaisesti. Ne liittyvät pääosin oikeuskanslerin tutkinnan alaiseen kanteluun, joten en voi niitä kommentoida”, Pääkkönen kirjoitti.
Pääkkösestä on todella kanneltu oikeuskanslerille (tosin suurin osa kysymyksistäni ei liittynyt tähän kanteluun, vaan edellä mainittuihin ely-keskuksen linjavetoihin). Kantelijoiden mielestä Pääkkönen on esteellinen valvomaan Talvivaaran kaivosta. Syynä on se, että Pääkkönen, edellisessä toimessaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Itä-Suomen johtajana, oli johtamassa toimintaa, joka keskeisesti edesauttoi Talvivaaran kaivoksen perustamisessa.
Olisin halunnut kuulla Pääkkösen kannan tiedotuksen linjaan,
jossa raskasmetallit jäävät muun varjoon, sekä väitteisiin hänen
esteellisyydestään. Samoin olisin ollut kiinnostunut kuulemaan
Bioshale-nimisestä projektista ja Pääkkösen roolista siinä.
Pääkkönen on taustoiltaan GTK:n uraanitutkija. Hän raportoi
uraanilöydöistä ainakin kuudessa kunnassa, muun muassa Kittilässä, Rovaniemen maalaiskunnassa ja Kuusamossa, kertovat
GTK:n arkistot. Talvivaaran uraania Pääkkösen ei sentään tarvinnut löytää: se oli jo löydetty, kun Pääkkönen aloitti oman
uransa uraaniesiintymien kartoittajana ja tutkijana 1979.
Pääkkönen oli GTK:ssa vuoteen 1995 asti, jolloin hän siirtyi
yksityiselle puolelle, Suomen Kiviteollisuus -yhtiön tutkimus-,
kehitys- ja tuotantojohtajaksi palatakseen 1998 jälleen GTK:een.
Ansioituneesta vuorimiehestä tuli Kuopion aluejohtaja ja organisaatiomuutoksen myötä koko GTK:n Itä-Suomen aluejohtaja.
Siellä Pääkkösen polku polveili lähelle Talvivaaraa.
Helmikuussa 2005 GTK:n laboratorion pihalle kyhätään
valtavaa hirsirakennelmaa. Työtä kuvataan Talvivaaran kaivoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa näin: ”Outokummussa sijaitsevan Geologisen Tutkimuskeskuksen mine-
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Kainuun ely-keskuksen ylijohtaja Kari Pääkkönen
ympäristöministeriön tiedotustilaisuudessa joulukuussa.
Taustalla ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.).

raalitekniikan tutkimusyksikön ulkoalueelle rakennettiin - iso hirsikehikosta tehty liuotuskolonni bioliuotuskoetta varten osana EU:n Bioshale-projektia.”
Bioshale oli vuosina 2004–2007 toiminut EU-komission rahoittama kolmivuotinen mustaliuske-hanke, jossa GTK:lla oli
iso rooli. Sen tehtävä oli ”etsiä ja kehittää” sopivaa prosessia
mustaliuskeen bioliuottamiseksi, kertovat hankkeen raportit.
Eräs projektin päämääristä oli edesauttaa Talvivaaran kaivoksen perustamista. Sitä varten GTK ja Talvivaara-yhtiö tekivät läheistä yhteistyötä, jonka osana hirsitornikin rakennettiin.
Maaliskuussa 2005 GTK:n mineraalitekniikan laboratorion
pihalla könöttävä torni ladotaan täyteen Talvivaaran mustaliuskemalmia. Näin käynnistyy koe, jota Bioshale-raporteissa
luonnehditaan ”elintärkeäksi” matkalla juuri oikeaan mustaliuskemalmin liuotusmenetelmään. Koe on menestys: bakteerit tekevät työtään tornin sisällä niin kuin on odotettu – tai
jopa ”ennakko-odotuksia paremmin”, arvioidaan Talvivaaran
yva-selostuksessa.
GTK:n vuosikertomus 2006 paaluttaa, kuinka läheistä
yhteistyötä Talvivaara ja GTK tekivät Bioshalen puitteissa: ”Tässä EU-hankkeessa GTK:n päärooli on Sotkamon [Talvivaaran]
mustaliuskeen bioliuotus, jota tutkitaan GTK:n Outokummun
mineraalitekniikan laboratoriossa.”
Mineraalitekniikan laboratorio on GTK:n organisaatiokaaviossa piirretty Itä-Suomen yksikön alle. Se siis toimi tuolloin
Kari Pääkkösen alaisuudessa. Niin ikään Pääkkönen oli GTK:n
mineraalityöryhmän puheenjohtaja.
”GTK:lla oli merkittävä rooli - - Bioshale-projektissa. - - Projektin tuloksia sovelletaan nyt kaupalliseen mittakaavaan Talvivaaran kaivoksessa Sotkamossa”, GTK:n vuosikertomus 2006
summaa onnistuneen yhteisponnistuksen.
Nämä ovat pähkinänkuoressa syyt esteellisyysväitteisiin, joita Pääkkönen ei nyt halua kommentoida.
Kesäkuussa 2007 Talvivaara-yhtiö tekee päätöksen 452 miljoonan euron sijoituksesta: Sotkamon-kaivos toteutuu. Vähän
aiemmin, tammikuussa 2007, Matti Vanhasen (kesk.) hallitus on nimittänyt Pääkkösen Kainuun ympäristökeskuksen
johtajaksi luotsaamaan virastoa, joka valvoo Talvivaaraa. 2010
ympäristökeskuksesta tulee osa Kainuun ely-keskusta, ja Mari
Kiviniemi (kesk.) tekee Pääkkösestä viraston ylijohtajan. n
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