
Kansalais-
tottelemattomuutta 

Kaapelinkulmalla 
– Reportaasi Valkeakosken kaivoskiistasta  

ja sen virallisista taustoista

TeksTi  ja kuvaT susAnnA Myllylä

Kaivosvastaiset aktiot kevättalvel-
la 2019 käsittivät muun muassa ”tri-
pod-tie-esteen” tekemistä, työmaan 
porttiin lukittautumista, kaivinko-
neiden toiminnan estämistä kahliu-
tumalla niihin ja päälle kiipeämällä, 
kaivosalueella sijaitsevaan puuhun 
kiipeämistä, rairuohojen kaivokseen 
heittämisen performanssia, banderol-
lien ripustamista moottoritien päälle 
siltaan ja pulkilla laskettelua alas kai-
voksen reunoilta. Osa aktivisteista sai 
sakkoja ja matkustuskieltoja. Lakiasi-
antuntijan mukaan syytteet olivat kes-
kimääräistä kovempia.
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Yhtiön salavihkainen saapuminen
Australialaisomisteisen Dragon Mining -yhtiön 
kultakaivoshanke ilmaantui vuonna 2017 Valkea-
kosken Kaapelinkulmaan, jossa sen tavoitteena oli 
kaivaa 20 maitopurkillista eli vain lähemmäs 400 
kiloa kultaa kahdessa vuodessa.

Hanke tuli asukkaille yllätyksenä. Heille oli 
tihkunut tietoa mahdollisesta kaivoshankkees-
ta, mutta sen ei kuitenkaan uskottu toteutuvan 
asutetulla alueella. Asiasta ei ollut myöskään käy-
ty etukäteen minkäänlaista dialogia kuntalais-
ten kanssa, joten hankkeella ei ollut paikallista 
hyväksyntää. Myös kaupungin johdon reagointi 
viivästyi.

Yhtiö järjesti ainoan yleisötilaisuutensa vas-
ta, kun loppuvuodesta 2017 kaivospiirin metsää 
oli jo alettu kaataa ja maata raivata. Tilaisuus jäi 
yksipuoliseksi informaation jakamiseksi, missä 
asukkaiden pelko ja epäilyt mahdollisista ympä-
ristöriskeistä jäivät vaille yhtiön uskottavia varo-
toimia. Kaivospiirin vaikutusalueen asukkaille 
tuli suoranainen hätä, mitä tulee tapahtumaan. 
Viitteitä yhtiön harjoittamista toimintatavoista 
saatiin Maan ystävien laatimasta ”Kullanhimoi-
nen lohikäärme” -raportista Oriveden kaivokses-
ta, mikä osaltaan vaikutti koskilaisten pelkoon 
potentiaalisista ympäristöriskeistä.

Kaivoksen vastustajat ovat olleet huolissaan 
siitä, että avolouhos voisi pilata pohjavesiä, ja jä-
tevedet voisivat kulkeutua ojia pitkin läheisiin ve-
sistöihin. Alueen maaperä on tunnettu arseenipi-
toisuudestaan. Läheiset taloudet ovat riippuvaisia 
kaivovedestä, koska kunnan vesihuoltoa ei ole. 
Vastustajat ovatkin kyseenalaistaneet kaivoksen 
luvat. Kaapelinkulmalla yhtiö oli välttänyt ympä-
ristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja sosiaalisten 
vaikutusten arvioinnin tekemisen perustellen 

kaivoksen vuotuisen louhintamäärän viralliset 
raja-arvot juuri alittavaksi. Eräiden paikallisten 
mukaan tämä oli keinottelua, mistä myös viran-
omainen oli tietoinen. 

Alueella on erilaisia maaseutuelinkeinoja ku-
ten maanviljelyä, karjatilallisia ja ratsutiloja. Yh-
tiön laatimassa hankekuvauksessa ja myös lu-
paprosessissa suurena ongelmana nähtiinkin 
elinkeinojen ja asutuksen unohtaminen ja var-
sinkin se, että asukkaiden asema haitankärsi-
jöinä oli täysin ohitettu. Kuten eräs paikallinen 
tätä yhtiön ja lupaviranomaisen asennetta kuva-
si, ”mitä menninkäisiä siellä nyt vain asuukaan 

keskellä ei-mitään”. Monikansallisille yhtiölle 
”ei-kenenkään-maan” (terra nullius) lähesty-
mistapa on tyypillinen, minkä olen havainnut 
aiemmissa tutkimissani Brasilian ympäristö-
konflikteissa.

Byrokratian painajainen alkaa
Kaivosalueen (65 hehtaaria) vaikutuspiirissä 
lähdettiin keräämään allekirjoituksia Länsi- ja 
Sisä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI) toi-
mitettavaa, ympäristöluvan ja kaivosluvan uudel-
leenkäsittelyä ja muuttamista koskevaa aloitetta 
varten. Varsinaiset muistutus- ja valitusajat olivat 

jo umpeutuneet, mikä kertoi yhtäältä hankkeen 
hiljaisesta tulosta ja toisaalta kansalaisten valmis-
tautumattomuudesta.

AVI:lle toimitetun aloitteen kirjoitti yhteensä 
84 henkilöä, ja he vaativat asukkaiden kuulemis-
ta koko vaikutusalueella, jonne melu, liikenne ja 
pohjavesien pilaantumisriski kohdistuisivat. En-
sisijainen vaatimus oli, että lupa kaivoshankkee-
seen perutaan. Valkeakosken kaupunki tuli mu-
kaan vaatimaan YVA:n laatimista ja vesihuollon 
varmistamista. Yhtiö itse ei nähnyt luvassa puut-
teita. AVI tarkisti jo 2015 myöntämänsä luvan ei-
kä todennut muutostarvetta. AVI:n päätös kui-

Etsinnässä tarpeeksi pitkä keppi, jonka avulla 
voidaan ottaa vesinäytteitä kairausaukoista, 
joita maastossa oli tiheään. Luonnonsuoje-
lujärjestöjen kenttävierailu 2017, kun alueen 
puusto oli hakattu.
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Ympäristöaktivismin  
ensiaskeleita Valkeakoskella 
Samaan aikaan kun viralliset dokumentit lähti-
vät kulkemaan eri teitä, ryhtyivät aktiivit kerää-
mään adressia kaivosta vastaan. Nimiä on tullut 
toista tuhatta. Yksi allekirjoittajista kommentoi 
seuraavasti:

”Valkeakosken Kaape-
linkulma on olennainen 
osa Sääksmäen ikivanhaa 
kulttuuriympäristöä. Kai-
kenlainen elämä: ihmiset, 
eläimet ja kasvit ovat löy-
täneet sen synty- ja tur-
vapaikakseen jo tuhansia 
vuosia sitten, ja se kukois-
taa edelleen sellaisena. 
Kaivosyhtiötä ei paikka 
kiinnosta kuin hetkelli-
sen voitontavoittelun näkökulmasta. Se vie kul-
lan mennessään ja jättää jälkeensä seudun, jolla 
kestää mahdollisesti tuhansia vuosia toipua taas 
entiselleen.”

Adressi haluttiin luovuttaa silloiselle kau-
punginjohtajalle, jolla ei kuitenkaan ollut aikaa 
asialle. Ympäristöliikehdintää alkoi muodostua 
ensimmäisen kerran tammikuussa 2019 kun 
luonnonsuojelujärjestöt ja juuri muodostettu Pe-
lastetaan Kaapelinkulma -liike järjestivät lopulta 
satakunta henkeä keränneen mielenosoituksen, 
joka marssi poliisisaattueessa läpi keskustan pää-
kadun pysäyttäen autoliikenteen.

Kansalaistottelemattomuus  
– viimeinen keino?
Alusta alkaen yhtiön toimintatapa jakoi paikal-
lisväestöä kuten monikansallisten yhtiöiden tak-
tiikkaan kuuluu: oli yhtiön sisäpiiriinsä ottamat 
kaivannaistoiminnan piirissä toimivat taloudet 
ja toisaalta ulkopuoliset kaivoksen vastustajat.

Kun sitten kansalaistottelemattomuus Pe-
lastetaan Kaapelinkulma -liikkeen ja Hyökyaal-
to-verkoston yhteistyönä astui kuvaan, yhtenä 
syynä oli pettyminen ja luottamuksen menetys 
viranomaisten toimintaan. Kansalaisten olivat 
aktiivisia muun muassa virallisten valitusten te-

kemisessä, ympäristönäytteiden ottamisessa, 
vetoomusten laatimisessa ja mielenosoituksissa 
sekä suorassa toiminnassa eli kansalaistottele-
mattomuudessa.

Paikallisille aktivisteille tilanne oli täysin uu-
si ja mitä ilmeisimmin pelottavakin. Koettiin, et-
tä oli pistettävä itsensä likoon, koska kaivoksen 

ympäristöriskit olivat sel-
västi olemassa: huolta ai-
heuttivat ympäristöluvan 
vastaiset ongelmakohdat 
rakenteissa, kuten suo-
raan luontoon menevät 
ylivuotoputket. Aktivistit 
lähtivät toimimaan het-
kenä, jolloin Kaapelinkul-
malla oli tarkoitus aloit-
taa isommat räjäytykset 
ja kaivoksen perustami-

nen etenisi. Arvioitiin myös, että alueella oli mo-
nia luonnonlähteitä, koska vettä tihkui ylhäällä 
kallioilla sateettominakin päivinä. Pirkanmaan 
ELY-keskuksen mukaan ”lainmukaisia lähteitä” 
ei ollut.

Kun edellä mainitut viralliset väylätkään ei-
vät näyttäneet keskeyttävän kaivoshankkeen rat-
kaisevaa vaihetta, kansalaistottelemattomuuteen 
päätyminen oli äärimmäinen keino pyrkiä vaikut-
tamaan tilanteeseen.

Kaapelinkulmalla väkivallaton kansalaistot-
telemattomuus lähti liikkeelle kevättalvella juu-
ri ennen kaivoksen perustamisen räjäytystöiden 
alkua. Toimintaan kuului ympäristökiistoille tyy-
pillisiä aktioita ja myös paikallisiin olosuhteisiin 
kehitettyjä tempauksia. Pelastetaan Kaapelinkul-
ma -liike ilmoitti, että se vaatii viranomaisia kes-
keyttämään Dragon Mining -yhtiön toiminnan 
Valkeakoskella ja selvittämään kultakaivoksen 
ympäristövaikutukset kunnolla. Liike vaati myös 
parannuksia kaivoslakiin.

Toimilla pyrittiin herättämään median ja 
koskilaisten huomio sekä yhtiön hallitukselle 
ja pörssisijoittajille huolta Suomesta yhteis-
kunnallisesti epävakaana investointikohteena. 
Ideaalitapauksessa haluttiin aiheuttaa sijoitta-
jien vetäytyminen. Tavoitteessa osin onnistut-

tenkin paransi asukkaiden asemaa nimeämällä 
heidät haitankärsijöiksi ja he saivat luvan valittaa 
päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Prosessi 
kesti toista vuotta sisältäen moninaisia vaiheita 
tietojen täydentämisineen, vastineineen ja vasta-
selityspyyntöineen yhtiöltä ja muilta tahoilta. Yh-
tiö myös kyseenalaisti haitankärsijöiden oikeuk-
sia, mistä muodostui prosessissa yksi keskeinen 
kynnyskysymys.

Laaditut lukuisat valitukset ja muistutukset 
eri viranomaisille (TUKES, hallinto-oikeudet, kor-
kein hallinto-oikeus) kulkivat lähes rinta rinnan 
pitkän aikaa näihin päiviin asti käsittäen lukui-
sia ympäristövaikutuksia. Haastattelemani Pir-
kanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja suhtautui 
hyvin ylimalkaisesti saamiinsa moniin valituksiin 
kuitaten ne liian monitahoisiksi ja pitkiksi. Va-

litusten tekijät puolestaan kokivat, ettei heidän 
asioitaan käsitelty lainkaan riittävästi, ja että he 
itse joutuivat tekemään virkamiesten työt valvoes-
saan muun muassa kaivoshankkeen vesistövaiku-
tuksia vesinäyttein.

Virallisten dokumenttien laatiminen on kaa-
tunut hyvin harvojen paikallisten aktiivien kon-
tolle. He ovat joutuneet maallikoina perehtymään 
monimutkaisiin kaivoksia koskeviin säännöksiin, 
oikeuksiinsa sekä vesinäytteiden ottoon Suomen 
luonnonsuojeluliiton biokemistin avustuksella. 
Pitkittynyt prosessi ja etenkin ihmisten oikeuskä-
sityksiä vastaan sotivat viranomaisten päätökset 
ovat rasittaneet kohtuuttomasti aktiivien henki-
siä voimavaroja ja ajankäyttöä. He ovat myös jou-
tuneet maksamaan itse kalliita hallintomaksu-
ja sekä vesinäytteiden laboratoriokustannuksia. 

Alusta alkaen yhtiön 
toimintatapa jakoi 

paikallisväestöä kuten 
monikansallisten 

yhtiöiden taktiikkaan 
kuuluu.

Tammikuussa 2019 aloitettiin sarja toimia kaivostyömaan alueella ja siihen johtavalla tiellä. Kyseisenä aa-
muna aktivistit olivat tulleet paikalle jo kello viisi. He odottivat aamupäivään asti 25 asteen pakkasessa, 
kunnes yhtiön työmaapäällikkö hälytti virkavallan paikalle. Paikalle saapui monta partiota Tampereelta 
asti. Osa aktivisteista kannettiin poliisiautoon ja vietiin kuulusteluun poliisiasemalle. Myös allekirjoittanut 
joutui koettelemaan, missä valokuvaaminen oli mahdollista, ja mitkä ovat kuvaajan oikeudet.
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tiinkin – Iltalehden paljon polemiikkia aiheut-
taneesta jutusta seurasi yhtiön tiedote: ”Emme 
aio ottaa kultaa ja juosta karkuun”. Kaivostyö-
maalla jouduttiin pitämään ajoittain taukoa ak-
tivistien toimien vuoksi, mutta työmaa eteni 
jotakuinkin suunnitelmien mukaisesti. Suu-
ri avolouhos valtavine sivukivikasoineen alkoi 
muodostua aivan Natura-alueen kupeeseen. 
Kaivokselta lensi sinne myös metrin levyisiä 
kivenjärkäleitä halkoen suuria mäntyjä. Maan-

omistajat lisäsivät metsähakkuita kaivosalueen 
viereisillä alueilla.

Paikallisessa Facebook-ryhmässä käytiin 
väittelyitä, joissa koskilaisten mielipiteet ja-
kaantuivat: joko ”työttömiä hippejä” syyllistet-
tiin yrittäjien elannon estämisestä tai haluttiin 
suojella paikallisia luonnonvaroja ulkomaiselta 
”riistoyhtiöltä”. Pulkilla kaivoksen reunoja pit-
kin laskettelu sai kuitenkin selvästi enemmän 
hyväksyntää kuin kaivinkoneisiin kahliutumi-

nen. Kaapelinkulmalla nähtiin myös koomisil-
takin vaikuttaneita tilanteita, kun poliisi joutui 
juoksemaan korkeissa lumikinoksissa aktivis-
tien perässä.

Ennen kuin aktivistien toimet ja pidätykset 
olivat median otsikoissa, yhtiö itse joutui jul-
kisuuteen laittoman kaatopaikan löytymisestä 
Oriveden kaivoksella sekä uhanalaisen kirjopa-
purikkoperhosen elinalueen tuhoamisesta Kaa-
pelinkulmalla. 

NIMBY-syytöksillä huomio pois  
vastuuttomista kaivoksista
Yhä useampi koskilainen on havainnut, ettei kul-
takaivos ole hyödyttänyt heitä millään tavalla – 
päinvastoin kysymysmerkiksi on noussut, pys-
tyykö yhtiö kustantamaan itse kaikki tarvittavat 
sulkemis- ja maisemointityöt. Kaivokselle on toi-
mitettu lopettamissuunnitelma. 

Mutta kuten Orivedellä, yhtiö onkin tehnyt 
uusia malminetsintäkairauksia ja ilmoittanut 
alustavasti kullanlouhinnan laajentamisaikeis-
ta. Viimeisimpien uutisten mukaan tämä on vielä 
epävarmaa, koska malminetsinnän tulokset ovat 
osoittautuneet odotettua heikommiksi.

Entä onko Kaapelinkulmalla ollut kyse niin sa-
notusta NIMBY-ilmiöstä (”Not in my backyard”), 
jossa liian lähelle tulevaa hanketta vastustetaan 
siksi, että se koetaan tavalla tai toisella epämiel-
lyttävänä? Kaivossektorin toimijoilla on taipumus 
yksinkertaistaa ja kuitata kiistatilanteita NIM-
BY-argumentilla. Sillä saadaan siirrettyä valokei-
la pois vastuuttomasti toimivista kaivosyhtiöstä 
ja niistä perustavanlaatuisista muutoksista, joita 
yhtiöiden tulisi tehdä ollakseen tosiasiallisesti 
vastuullisia toimijoita. Lisäksi paikalliset akti-
vistit ovat huolestuneita myös laajemmista ym-
päristövaikutuksista, kuten alueellisista vesistö-
vaikutuksista ja Natura-alueeseen aiheutuvista 
haitoista eli heidän perspektiivinsä on NIMBY-il-
miötä kauaskantoisempi.  

Dragon Mining Oy on kertomansa mukaan suo-
malainen kaivosyritys, joka harjoittaa myös mal-
minetsintää. Yhtiön omistaa australialainen 
Dragon Mining Ltd. Kaapelinkulmalla kaivos on 
saanut toimia rauhassa alun perin puutteellisesti 
laaditun ympäristöselvityksen varassa. Siihen to-
sin saatiin joitakin minimaalisia muutoksia, kuten 
kolmannen sakoaltaan perustaminen.
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