
Ristiinnaulittu kaivosyhtiö 

Viimeisen puolentoista viikon aikana harva meistä on välttynyt Talvivaaraa koskevilta uutisilta. Uutiset eivät 

kyllä laadullaan paistattele, vaan olemmekin saaneet todistaa journalismin rappiota. Koomisin asia mihin 

itse olen törmännyt, on väite siitä että Talvivaarasta olisi vuotanut 120 Hiroshiman atomipommin verran 

uraania. No, ei voida olettaa että uraanimalmin, uraanioksidin, uraanin ja väkevöidyn uraanin ero olisi 

täysin selvä toimittajalle. Toisena esimerkkinä tulee uutinen ”rajuista 200-kertaisista säteilyarvoista 

jätevedessä”, siis 200 bq/l arvoista. Tämäkin asettuu oikeaan mittapuuhun, kun verrataan sitä Porvoon 

porakaivojen tulokseen. Keskiarvo oli 940 bq/l (radon). Taitaakin Porvoossa asua melkoisia mutantteja. 

Mitä itse onnettomuuteen tulee, niin koko tapahtuma on ollut melkoinen tragedia jokaiselle osapuolelle, 

luonnolle, lähialueille ja itse kaivosyhtiölle. Olisiko jotain voitu tehdä toisin? Varmasti, sillä sakka-altaat 2 ja 

3 ovat erilailla rakennettu. Onnettomuuden syy selvinneekin ennen pitkää 

onnettomuustutkintalautakunnan toimesta. Ennen sitä on kenenkään turha syyttää ketään. Tutkitaan ensin 

ennen kuin hutkitaan. 

Entä nämä ns. luonnon suojelijat ja ”STOP Talvivaara”-liike vaatimuksineen? Pitäisikö Talvivaara todella 

pysäyttää kokonaan. Ei todellakaan! Bioliuotuksen prosessia ei katkaista sormia napsauttamalla. Prosessin 

kestosta kertoo jo jotain sekin, että malmia liuotetaan primäärialueella 1,5 vuotta ja usean vuoden ajan 

sekundaari alueella. Mikäli näitä liuenneita metalleja ei oteta talteen, ne päätyvät ennen pitkään luontoon. 

Lisäksi kun otetaan taloudelliset ja työllistävät näkökulmat huomioon, niin todellinen katastrofi Kainuulle 

olisi Talvivaaran konkurssi tai lupien peruuttaminen. Talvivaara työllistää paikallisesti n. 500 henkeä ja 

urakoitsijoiden kirjoilla on n. 300 henkeä. Ja tähän vielä välilliset vaikutukset päälle (n. 1000 - 1500). Siis 

kaikkinensa n. 2000 henkilötyövuotta ympäri Suomea. Ajattele hetki tilannetta, jossa yksittäinen yritys 

ilmoittaisi YT-neuvotteluista, joiden tavoitteena on irtisanoa 2000 henkeä. Vertaa tätä tilanteeseen, jossa 

nämä luonnonsuojelijat vaativat käytännössä 2000 ihmisen irtisanomista.  

Tilanteen vakavuutta kuvaa hyvin se tosiasia, että nykyinen ympäristöministeri on ollut oikeastaan koko 

kautensa ajan pyrkinyt lakkauttamaan Talvivaaran. Niinistö on jo aikaisempien lausuntojensa vuoksi 

oikeuskanslerin tutkinnan alla, mutta lisää tulee. ”Jos en olisi ministeri, olisin osallistunut 

mielenosoitukseen” (IL  14.11.2012). Kuvitelkaa hetki, jos työministeri Ihalainen kehottaisi kansalaisia 

mielenosoitukseen parempien palkkojen puolesta. Tai jos elinkeinoministeri Vapaavuori sanoisi, ”olisin 

mukana järjestämässä työsulkua, jos en olisi ministeri”.  

Kauanko hallitus aikoo katsoa ympäristöministeri Niinistön sooloilua? Onko luonnonsuojelijoiden tarkoitus 

pitää Kainuu edelleenkin vain nälkämaana, susien ja karhujen reservaattina, jossa on kiva käydä viikko 

lomailemassa?  

 


