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Johdanto

Tämä kirjanen syntyi kansalaisten huolesta ja piinasta Suomen
kaivoslain ollessa niin väljä, e�ä se antaa ihmisten asuinalueet ja
korvaama�omat ekosysteemit kaivosyh�öiden temmellyskentäksi.
Se on kuvaus siitä vuosikymmenten tuskasta, jota ihmiset ovat
kokeneet tehdessään uuvu�avaa työtä elinalueidensa ja
elinkeinojensa puolesta.

Meidät on kasvate�u luo�amaan pää�äjiin ja viranhal�joihin;
siihen, e�ä valitut kansanedustajat viime kädessä tulevat
puolellemme säätäen lait ja määräykset sellaisiksi, e�ä
tulevaisuutemme on turva�u seuraaville sukupolville. Matkalla
koh� uu�a lakiluonnosta tätä luo�amusta on jälleen kerran
koeteltu.

Kirjoitukset ovat kaivosuhan alla eri puolella Suomea elävien
ihmisten terveiset pää�äjille ja muille toimijoille. Toivomme näiden
ajatusten, tunteiden ja kokemusten tavoi�avan mahdollisimman
monen tällä tärkeällä hetkellä. Yhteinen vastuumme puhtaasta,
elinkelpoisesta ympäristöstä ulo�uu monta sukupolvea eteenpäin.

Parempi kaivoslaki nyt!

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta

Kaivoskirjoitushaaste 2022
Ou� Rossi ja Teija Huotari
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Voimaa ajatukset

Vie virta venhe�äni,
virran voima voimaannuta,
jo�´en joutuisi joutaville,
kulkisi milloin mihinkin
poluille perä�ömille,
harhoille haksahtaisi!

Nouse tuuli tuivertamaan,
purjei�eni puurtajaksi,
aatosteni ajajaksi,
poista pahat mielestäni,
jokeen joutavien juonet,
omat on aatokset oikeneisi,
tuumia tulevat toimet,
kaikki parahaksi panna.

Rii�a Kurvinen
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Muistan

Muistan kun vuosia si�en saavuin tänne. Seisoin bussipysäkillä ja
ihme�elin taivasta vasten jylhänä nousevaa kallionrinne�ä. Aja�elin
e�ä nyt on tultu kauas lapsuuteni lakeuden maisemista. Tummametsä
huusi kallion laelta minulle ikiaikaista huminaa. Selkäni toisella puolella
Pielisjoki rikkoi hiljaisen metsän huminan. Olin saapunut Enoon mistä
koko uusi elämäni alkoi. Olin tullut ko�in. Ensimmäistä kertaa koskaan,
minusta tuntui siltä. Sitä ennen olin kulkenut ja asunut ympäri Suomea
etsimässä ko�a. Minnekään en juurtunut, minnekään en kuulunut.
Tänne kuitenkin kuuluin he� ja tänne halusin jäädä. Mistään en ollut
löytänyt näin monipuolista luontoa, puhtaita vesistöjä ja miele�ömän
jylhää metsää. Tiesin he� tänne saavu�uani e�ä tämä on se paikka
jonne kuulun ja haluan perustaa perheen. Hilja�ain os�n itselleni
ensimmäisen oman ko�ni. Ja tuo talo sijaitsee Louhiojan alueella jonne
kaivostoimintaa ollaan ilmeises� suunni�elemassa, tai ainakin
näy�eitä keräämässä. Minua sinne ajoi halusi päästä asumaan keskelle
puhdasta luontoa. Sieltä löytyy muun muassa lempipaikkani
Kolvananuuro jonkalaista ei ihan lähiseuduilta löydy. Sekä rakas
Kolinpolku joka kerää paljon suomalaisia ja ulkolaisia vaeltajia tänne,
rikastu�amaan paikallisia yri�äjiä. Haluammeko kaivosta tänne?
Emme! Minua henkilökohtaises� pelo�aa, e�ä menetän rakkaan
ko�ni. Sen paikan, missä ensimmäistä kertaa olen tuntenut mielen-
rauhaa yli 40-vuo�sen elämäni aikana. Lisäksi minua pelo�aa, e�ä me
kaikki suomalaiset menetämme tämän arvokkaan luonnon. Enosta on
löytynyt koko Suomen vanhimmat löydöt ihmisasutuksesta enkä
yhtään ihme�ele miksi ihmiset tänne ovat aikanaan perustaneet
leirinsä. Miksi me suomalaiset haluamme tuhota nämä kansallis-
maisemamme? Jos mie�tään Suomen myyn�val�a maailmalle, se on
puhdas luonto ja vesi. Niitä ei muualla maailmalla ole ja sitä meidän
kanna�aa vaalia. Niitä ei edes kaivostoiminnalla saatavilla mine-
raaleilla voiteta. Ilmastonmuutos muokkaa maailmaamme kokoajan ja
ennustan e�ä tulevaisuudessa Suomen luonto ja puhdas ilma, ja vesi
on kysy�yä. Emmehän siis halua olla lyhytnäköisiä ja myydä tätä maata
ylikansallisille yh�öille tai kaivostoiminnalle.

Korpikeiju
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Kaivoslakiuudistus 2022. Kirje kansanedustajille

Arvomaailma koetuksella, kun kaivosteollisuus valtaa raa´alla tavalla
Suomen maaperää.

Meillä ihmisillä on pitkän historian aikana muodostunut arvomaailma,
joka kantaa elämää. Näitä arvoja on kirja�u myös lakeihin ja
kansainvälisiin sopimuksiin, jo�a ne säilyisivät historian kulussa ja yhä
uusien sukupolvien muis�ssa. Myös jokaisella kansalla on omaa
peri�yä arvomaailmaa, joka kantaa kussakin kul�uurissa.

Mihin meidän arvomme nyt kelpaavat? Roskakoriinko? Pidimmekö
niitä itsestään selvinä ja unohdimme puolustaa niitä, kun globaali
vapaa markkinatalous alkoi vaiku�aa hivu�autuen meidän jokaisen
elinpiiriin.

Me Suomessa olemme �enneet vain vähän aikaa si�en maatalous-
valtaisena maana toimineen yhteiskuntamme kytkökset vankas�
luontoon. Olemme konkree�ses� eläneet luonnon armoilla ja
armosta, joutuneet olemaan erityisen perillä luonnon ilmiöistä ja
luonnon syklisyydestä. Tienneet myös sen, e�ä jos teet luonnolle
tuhoa, se kostautuu ennuste�avilla tavoilla, myös ennustama�omilla,
mikäli luontoa on kohdeltu erityisen isoa vahinkoa sille tehden.
Arvomaailmaamme luontoarvot ja elämää kantavat asiat ovat istu-
te�uja todella pitkän ajan saatossa.

Nyt elämme poikkeuksellista aikaa. Tekniikka on kehi�ynyt eri�äin
nopeas� pisteeseen, e�ä sillä voidaan tehdä massiivisen paljon hyvää,
myös samassa suhteessa massiivinen tuho. Nyt elämme koko ajan
tuhon äärellä, koska olemme unohtaneet luontoyhteytemme ja sen,
mistä arkemme tarpeet alun perin otetaan. Olemme vieraantuneet
luonnosta. Unohtaneet, e�ä olemme osa luontoa ja sitä kau�a
nykyisen malliseksi muuntunut arvomaailmamme on tullut meille
vahingolliseksi. Meidät yritetään pako�aa unohtamaan elämän perus-
pilarit ja hyväksymään hyvin lyhytnäköistä päätöksentekoa, tekoja, ja
toimintaa.

Kaikki eivät unohda ja se saa�aa meidät pelastaa.
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Kohtuus, vastuu, laki, oikeusval�o, oikeudenmukaisuus, totuus, rehel-
lisyys, varovaisuusperiaate, turvallisuus, pitkäjänteisyys, luontoarvot,
ihmisarvo, ihmisoikeudet, perusoikeudet, vapaus, kansa, ko�,
kul�uuri, historia, perinteet, seuraavat sukupolvet, hyvän elämän
edellytykset, elinkelpoisuus.

Mitä nämä sanat tarkoi�avat nykyhetkessä?

Kun �eto kaivosyh�öiden varauksista oman asunnon, maa�lan,
yrityksen, vapaa-ajan paikan, virkistysalueen, luonnon an�mien o�o-
paikkaan, vedeno�opaikkaan, luonnonsuojelualueen ym. vaikutus-
alueisiin, nämä asiat ja asiat laajemminkin yhteisvaikutuksineen,
tulevat paikallises� punni�aviksi. Pelko suurista menetyksistä kaivos-
toiminnalle on tällöin todellisuu�a jokaiselle, jonka oikeuksiin ja
vastuisiin kaivosvaikutukset ulo�uvat.

Suomen kaivoshistoria todistaa, e�ä pelko ei ole turhaa. Menetykset
ovat olleet ja jatkossa tulevat olemaan kohtuu�omia niin aineellises�,
kuin henkises� ja vaikutukset tulevat jäämään myös seuraaville
sukupolville.

Juuri nyt olisi aika lyödä jarru pohjaan jamie�ä kaikkea tätä uudelleen.
Elämän pitää antaa voi�aa. Kaikki muu on kohtuutonta ja mikä on
kohtuutonta, ei voi olla oikein.

Suomi on tekemässä suuren, surullisen luvun historiaansa salliessaan
nykyisenkaltaisen kaivostoiminnan maaperällään.

Ritva Taskinen
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Ahdistus uhkaa mielenterveyttä

Maailman pelastajaksi mainostetut sähköautot ovat tuoneet
mukanaan meille suomalaisille painajaisen. Kaivoksia suunnitellaan
ava�avaksi joka "niemen notkoon ja saarelmaan" Pahinta tässä on se,
e�ä maanomistaja ei ole asianosainen, eikä hänellä ole valitusoikeu�a
kaivosvarauksesta sekä se, e�ä Tukes toimii lupa-automaa�na ja
myöntää kaivosvarauksia lähes mihin vain, jos aiempaa varausta ei
vielä ole. Onko tässä mitään järkeä? Missä Suomessa on asuinkelpoisia
alueita tällä menolla? Mistä saamme puhdasta juomave�ä?

Ko�seudullani ollaan herä�elelmässä henkiin hylä�yä Hammaslahden
kaivosta sekä Outokummun kaivosta. Näissä molemmissa hylätyissä
kaivoksissa on en�sen toiminnan jäljiltä ympäristöongelmia, joita
"tarkkaillaan", mu�a ympäristön ennalleen palau�amiseksi ei ole
tehty mitään. Myrkylliset aineet vuotavat luontoon tälläkin hetkellä,
eikä kukaan �edä varmaksi, minne saakka myrkyt kulkeutuvat vesien
mukana.

Viimeisin "pommi" tuli julki huh�kuussa 2022, kun Tukes hyväksyi 550
km2:n kaivosvarauksen Kolin kansallispuiston lähiympäristöön! Myös
kahden muun kansallispuiston lähiympäristöön on myönne�y
kaivosvaraukset. Kaivostoiminnan aiheu�amat ympäristöongelmat
eivät tunnetus� ole vain paikallisia, vaan prosessivesien myötä
saasteet leviävät laajalle alueelle sekä räjäytyspölyt jopa 60 km:n
päähän kaivoksesta.

Tämä on niin ahdistavaa, e�ä tällaista toimintaa harjoitetaan
väli�ämä�ä vähääkään Suomen perustuslaista, jossa turvataan
kansalaisille puhdas juomavesi, elinympäristö ja elinkeinon
harjoi�amisen vapaus. Kaivoslupa rikkoo karkeas� näitä kaikkia
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perustuslaillisia kansalaisoikeuksia vastaan. Kuinka tämä on edes
mahdollista? Miksi perustuslakia ei enää noudateta?

Tietenkin meille voidaan sanoa, e�ä muuta toiselle paikkakunnalle ja
jatka siellä työn tekoa. Onhan sekin yksi ratkaisu, mu�a haja-
asutusalueella asuvat eivät näe elämää suurissa asutuskeskuksissa
mielekkääksi, vaan he haluavat jatkaa elämäänsä suku�loillaan,
luonnon keskellä, ja kasva�aa lapsensa puhtaassa ympäristössä.
Luonto on suomalaiselle elämän lähde, metsän an�mia, marjoja,
sieniä, riistaa, on totu�u hyödyntämään ravinnoksi, ja samoilu
metsässä on tärkeä osa mielentervey�ämme. Niitä ei saa meiltä viedä!

Eri�äin tärkeä kysymys on myös se, miten euroopan ainoa alku-
peräiskansa harjoi�aa poronhoitoa jossain muualla Suomessa?
Poronhoito on sidoksissa lapin luonnon olosuhteisiin, eikä muualla
Suomessa ole samanlaisia olosuhteita. Lappi on pian kuin reikäjuusto,
täynnä kaivosvarauksia, siellä tuhotaan lyhyessä ajassa saamelaisten
ikiaikainen kul�uuri ja elinkeino kaivostoiminnan vuoksi.

Tilanne�a voi kutsua mitä räikkeimmäksi ihmisoikeusrikkomukseksi,
johon Suomen val�o on ikinä osallistunut. Kuinka saamelaiset nuoret
voivat suunnitella tulevaisuu�aan, kun elinympäristö saastuu ja
perinteisen elinkeinon harjoi�aminen käy mahdo�omaksi.

Suomen val�o toimii kaksinaamaises�: Lappia mainostetaan ainut-
kertaisena matkailukohteena ja sen erityispiirteitä pidetään arvok-
kaana kansallisomaisuutena. Käytännössä kuitenkin koko Lappi ollaan
uhraamassa kaivostoiminnan vuoksi, vaikka sitä ei ääneen kerrota.

Kauppa- ja teollisuusministeriö mainostaa nyt Suomea hyvin kaivos-
myönteisenä maana, ja houku�elee monikansallisia kaivosyh�öitä
tulemaan tänne kaivamaan kallioperässämme olevat rikkaudet, jotka
luovutetaan löytäjälle lähes ilmaiseksi.
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MIKSI???

Jos Suomeen kerran on pakko saada kaivoksia kaivamaan akku-
mineraaleja, on pide�ävä huoli, e�ä pohjavesialueet, tärkeät
pintavesialueet, saamelaisten ko�seutualueet, luonnonsuojelualueet,
kansallispuistot ja muut tärkeät luontokohteet jätetään rauhaan, eikä
tällaisille alueille tule myöntää edes malminetsintävarausta.

Miksi Suomen val�o ei toimin samoin, kuin esimerkiksi Norja on
toiminut öljyntuotannon kanssa? Olisi helppo nostaa Suomi
talousahdingosta, jos ainutkertaisista kallioperämme mineraaleista
peri�äisiin val�olle rojal�t, verot ja muut maksut Norjan tapaan.
Lisäksi kaivosyh�öitä pitää vero�aa kuten muitakin Suomessa toimivia
yrityksiä. Lakeihin ei saa jä�ää porsaanreikiä, joiden turvin
monikansalliset yh�öt voivat kikkailemalla siirtää tuo�onsa, ja saavat
tuloksen näy�ämään olema�omalta ja pääsevät verojen maksusta
kuin koira veräjästä. Ei näin!

Toivon ja pyydän, e�ä val�ovalta o�aa nyt järjen käteen, kun se vielä
on mahdollista. Kun luonto on tuho�u, sitä ei mikään mah� palauta
ennalleen.

Anita Seppälä
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Kansalaislaulu 2.0

Olet maamme, armahin Suomen maa,
ihanuuksien ihmemaa.
Joka niemeen, notkohon, saarelmaan
tahdon kaivoksen perustaa.

Kodin ympäri viljavat vainiot
kalarantoja kaunistais.
Jalon kaivoksen kuntoa laulelmat
yli aaltojen kulje�ais.

Kaikki kaik ylös yhtenä miehenä nyt
Suomen onnea valvomaan!
Hetken työ tuhatvuosihin vaiku�aa,
isänmaahan ja maailmaan.

(NATO-kansalainen J.H.Erkkoa mukaellen)
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Kaivosteollisuuden kyynel

Kas varauksesta kuulin, näin
oli maani anne�u pois �etämä�äin.

Sa�umalta siis �edon sain,
ei minulta kysy�y lain.

Siispä tuumailuni ilmoille nyt tuon,
matonkutoja olen ja loimeni luon.

Maaemoseni mulle elannon antaa,
kuidukkaan kauniin kun ko�in saan kantaa.

Katson maata, haavaa syvää,
avolouhos ei vaan lupaa hyvää.

Kuka tuolla pelolla kaivaa kullat ja maat,
mistä pellavaiseni jatkossa saan?

Raskaan taakan se antaa,
muurahainen ja moni muu ne kantaa.

Havu siellä ja kuollut puu.
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Ei virtaa vesi kuten ennen vanhaan,
on kirkas, hapan, ei eloa lainkaan.

Katos kalatkin sukkelaan.

Maa kun näin väkivalloin rikotaan,
unohdu ei se milloinkaan

Suru suuri suunnaton,
kyynel valuu vaa�maton.

Poskea pitkin.

Maa, emoseni,
olen pahoillani,
pyydän anteeksi ahneu�ani.

Tunnen luonnon mi�aama�oman,
niin kaus kuin näen, korvaama�oman.

Mahdollisuus aina nähdä on,
tää kaikkien rakas ko�maa hinnoi�elematon.

Marjo-Riina Alhainen
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Nikkelinmakuinen puhuri vesilasissa –
maanomistajan muistoja pellon ja ministeriönkin
laidalta

Saako naapurin ton�lle rakentaa, kysyy ikivanhassa vitsissä nimimerkki
”Paalu�nko turhaan”. Vastaus kuuluu: Ei saa, mu�a kaivoksen voi
perustaa.

Nykyisen ”kaivostoiminnan luvatun maan” elinkeinoministeri sanoo,
e�ä Suomen kaivoslaki on maailman �ukin. Tämä tarkoi�aa
kaivostoiminnan kannalta lukuisia oikeuksia ja vähäisiä velvollisuuksia.
Maanomistajan tai kaivosalueen asukkaan kannalta se tarkoi�aa
mielivaltaista pakkolakia niin sanotun yleisen edun nimissä.

Perheeni koki vuonna 2004, miten epäoikeudenmukainen silloinen
kaivoslaki oli. Saimme lukea paikallislehdestä, e�ä maillemme
suunnitellaan nikkelikaivosta. Avolouhos tulisi parinsadan metrin
päähän ko��lastamme, lapsuudenkodistamme ja koko suvun
kesäpara�isista Juvalla.

Oli työn takana saada asiasta lisä�etoa ja käsiinsä valtauskirja;
valtauksesta ei tuolloin tarvinnut maanomistajalle kertoa kuin vasta
siinä vaiheessa, kun yh�ö maksaisi valtauskorvauksen. Ei valtaus toki
täytenä yllätyksenä tullut, meillä oli kokemusta tutkimuksista ja
koeporauksista, myös aiemmista valtauksista.

Alueen kartoituksista ja tutkimuksista vastasi 1990-luvulla Geologian
tutkimuskeskus GTK, joka siirsi tekemänsä valtaukset Outokumpu
Miningille. Val�onyh�ön luovu�ua kaivostoiminnasta valtaukset
siirtyivät ensin Suomen Nikkelille ja si�en vielä Vulcan Kotalah� Oy:lle.

Kun geologit tekivät malminetsintää, maanomistajat olivat sivusta-
katsojia. Totuimme siihen, e�ä �luksiamme tallasivat vieraat miehet.
Kesäyössä tauo�omas� jyrisevään poraukseenkin turtui. Laitumille
viritetyistä mi�auslangoista ei vaiku�anut olevan suurta harmia
lehmille, ei niitä sotkuisia vyyhtejä ainakaan kukaan jäljiltään
korjannut. Lehmien pötsit ja sorkat kes�vät langat, mu�a lokkien
koivet eivät kokemustemme mukaan olleet yhtä vahvat.
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Näiden muistojen lisäksi geologien jäljiltä on metsä- ja peltomaissa
ikuises� tallella teräsputkia. Ne turmelevat työkoneita, jos sa�uu
huono tuuri. Eikä kukaan taida tarkas� �etää, miten niiden läpi valuvat
vedet vaiku�avat maa- tai kallioperään.

Kun vuonna 2004 koe�mme saada selkoa, mitä on meneillään ja miten
voisimme asiaan vaiku�aa, kävimme sähköpos�keskusteluja Itä-Savon
ympäristölupaviraston, erään kansanedustajan sekä kauppa- ja teolli-
suusministeriön kaivosylitarkastajan kanssa.

Tässä valitut palat val�on korkeimman kaivosviranomaisen sähkö-
pos�vies�stä:

”Juvalla keskustellaan kaivoslaista: onko se liian vahva ja poljetaanko siinä
maanomistajien etuja. Tämä osi�ain populis�nen ja �etämä�ömyyteen
perustuva keskustelu vaa�si hiukan faktaa ja tausta�etoa, muuten koko
keskustelu on täysin turha. - - Kestävän kehityksen periaa�eiden takia
kaivostoiminta esim. Pohjoismaissa, mukaan lukien Suomessa, on
suositeltavampaa kuin esim. kehitysmaissa. Juvan tapauksessa on taas
kerran kyse myös niin sanotusta NIMBY-effek�stä (Not In My BackYard):
hyväksytään kyllä periaa�eessa kaivostoiminta, mu�a ei lähellä minua. - -
Mitä tulee maanomistajiin, niin on tode�ava, e�ä yleensä löytyy ratkaisu,
kun kaivos perustetaan. Raha on lopulta kelvannut keskustelujen jälkeen.
Eli summa summarum: taas on pienoinen puhuri käynyt vesilasissa.
Suomen lainsäädäntö on niin �ukka, e�ei kaivostoiminnan harjoi�aja
pääse polkemaan maanomistajien etuja, ei luontoa turmelemaan eikä
jä�ämään jälkihoitoa tekemä�ä.”

Raha on tosiaan lopulta kelvannut. Ainakin kyseinen kaivosylitarkastaja
siirtyi ennen eläkkeelle jäämistään pyöröoven kau�a ministeriön
palveluksesta kaivosyrityksen toimitusjohtajaksi.

Paula Haikarainen
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Kaivosaktivismia

Se tosiasia e�ä ko�kaupunkiini ja vielä keskustan läheisyyteen on
tulossa kultakaivos tuli yllätyksenä. Ei kukaan tainnut uskoa e�ä se
voisi toteutua. Kenelläkään ei ollut kokemusta ja �etoa ennestään siitä,
mitä asian suhteen voi tehdä ja miten vaiku�aa hankkeen epäkoh�in.
Kaupungin tai val�on viranomaiset eivät olleet halukkaita tai kykeneviä
puu�umaan tähän ympäristöuhkaan. Tämän vuoksi oli paikallisten
asukkaiden perehdy�ävä asioihin, jotka maalikolle osi�ain on "täy�ä
hepreaa". Siinä missä toiset perehtyivät tähän hepreaan, toiset
turvautuivat kansalaisto�elema�omuuden keinoihin ja koi�vat näin
saada pää�äjät hereille ja kansalaisia �etoiseksi kyseisen hankkeen ja
koko kaivosteollisuusalan vastuu�omuudesta.

Tähän epätoivoiseen �lanteeseen saa�in avuksi myös ulkopaikka-
kuntalaisia ak�visteja. Siinä kohtaa tulin omakohtaises� aika nopeas�
tutuksi kansalaisto�elema�omuuden käytännön periaa�eisiin ja
kaivoksen avaamisen aikaan oli väkivalla�omia tempauksia välillä
kaksikin kertaa viikossa ja pian suoran toiminnan ak�vismiin saa�in
muitakin paikkakuntalaisia. Liike sai nimekseen Pelastetaan Kaapelin-
kulma, Valkeakoskella sijaitsevan alueen nimen mukaan.

Minulle lankesi liikkeen mediahenkilön rooli ja taisin he� ensimmäisen
ak�on päivänä olla esillä useamman sanomalehden lisäksi radiossa ja
telvision uu�sissa. Liike sai kiite�äväs� näkyvyy�ä mediassa ja koen
e�ä osi�ain liikkeemme ansiosta Suomessa on nyt kiinnite�y
paremmin ja yleises� huomiota kaivosteollisuuden epäkoh�in niin
ympäristövahinkojen kuin myös taloudellisten seikkojen kohdalla.

Putkareissuja �etenkin tuli ak�oihin osallistuville ja itsellekin tuli
tutuksi Tampereen tutkintavankila ja sen mai�avat sapuskat.
Virkavalta o� he� alkuun epätavanomaiset keinot pyrkiessään
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saamaan liikkeen toiminnan lakkaamaan. Myöhemmin Tampereen
käräjäoikeus lange� useille ak�visteille tuntuvat sakot, siinä missä
Kaapelinkulman lisäksi Orivedellä, Sastamalassa ja Hui�sissa toimiva
ja huoma�aviin ympäristövahinkoihin syyllistynyt Dragon Mining
jatkaa toimintaa pienin nuhtein.

Siinä missä kaivosteollisuus liian usein on laillista ja moraalitonta, niin
sitä vastustavan ympä�stönsuojelun väkivallaton ak�vismi on siis
laitonta, mu�a moraalista.

Itse Kaapelinkulman kaivoshankkeen toimintaan kansalaisto�elemat-
tomuudella oli vain vähäisiä vaikutuksia; työt oli muutaman kerran
keskeyte�ynä tunnin tai muutaman verran. Itse koen e�ä toiminnalla
saa�in kuitenkin osavoi�o, sen myötä miten kansalaisia saa�in
mukaan henkeeseen ja �edostamaan kaivosteollisuuteen lii�yviä
epäkoh�a ja uhkia. Lisäksi tutustuin toiminnanmyötä mitä hienoimpiin
ihmisiin, niin paikkakunnalta kuin ulkopaikkakuntalaisiin. Myöhemmin
mätki�yjä sakkoja lukuuno�ama�a siis tunnen e�ä toiminnalla oli
lähinnä vain posi�ivisia seurauksia. Toiminta tuntui joka hetkellä
moraaliselta ja oikealta, myös joka hetki tutkintavankilassa
makoillessani.

Markku Heri�y
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Pirkanmaalaisella
kultakaivoksella

Missä kaarne kultasiipi?
tuolla kaarne kultasiipi
nukkuu kiven konkelossa
somerikon sormiloissa

miksi nukkuu kultasiipi?
kauan tuolla kulki lii�
etsi tutun koivun ritvaa
ko�petäjäisen latvaa

miksei löydä koivun olkaa
lakkapetäjäisen jalkaa?
maassa makaa koivun kruunu
tuomen ty�ösien huntu

kalliolla katajaiset
pitkällään viisaat poloiset
leppälastut lainehilla
kaarnaturkit kankahilla

miksi maassa koivun kruunut
haapaheimolaisien luut?
tuli poika koivun kaatoi
niinipuiden hiukset raastoi

paloi�eli paatsamaiset
kyn� kupeet sammaleiset
raapi ruvet vaahteroille
kaivoi haudan pihlajille

miksi poika koivut kaatoi
pajun suvun uuniin kantoi
kanervaiset kokoon tai�oi
sammalpei�een syteen lai�oi?
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silmissänsä rautaraidat
kupariset ris�aidat
kullan kuva kuontalossa
sinkin siru suoniloissa

halkas kiven mur� toisen
rikkoi mäen viil� vuoren
verta valui vuoren kuoret
rautaa räjäytetyt suonet

kantoi kullat kupeellansa
rautamöykyt ranteessansa
len� kauas kalullansa
kultaisella koneellansa

missä kaarne kultasiipi
tuolla kaarne kultasiipi
nukkuu kiven konkelossa
somerikon sormiloissa

kauan etsi kultasiipi
kunnes tuuli siiven riipi
painoi korpin kivikoille
rikotuille rystysille

nuku kaarne kultasiipi
nuku kallis ilman impi
unissasi kasvaa vielä
kotopetäjäinen siellä.

Paikalla käynyt
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Tunturit roikkuvat terissä kiinni

Tunturit roikkuvat terissä kiinni
Kuuset petäjät koivut
kaatuneet maahan

kivet rikotaan
kaivetaan
jängät kuivatetaan
maat seulotaan

katkeaa vasan jalka

Vilkkuvat valot
porot sokeutuvat

kuolemmeko kohta kaikki

hiki valuu
en jaksa enää yhtään lausuntoa
yhtään uu�a lupaa

jotka hiljaa hir�ävät

Raiskatut tunturit kun kaira työntyy
syvälle maan kuoreen

Lapsetkin itkevät
kun ko�
pahoinpidellään edestä

Sanoilla
Ei täällä ole ketään

Tämä kuuluu metsähallitukselle val�olle

Maa ei ole kenenkään
Me olemme maan

Ja se vielä kostaa teille

Viola Ukkola
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Kaivoshankkeen tiellä

Mihin? Omako�talo jokirannassa. Joessa luontaista taimenta, jota olisi
pide�ävä kuin kukkaa kämmenellä, jo�a suurjärven kalakanta säilyisi
muutoin kuin istutuksin. Kyläkoulu lapsillle taa�u. Työtkö? Siede�ävä
matka neljäänkin maalikylään. Ratkaisu helppo. Lämmitysremon�,
maalämmölle. Ruosteisen rengaskaivon �lalle kunnon porakaivo.
Tulikin suolavesi! Senaikaisesta merestä e�ei nykyihminen ollut vielä
laskeutunut puusta. Si�en naapurikylästä kuuluu: Kaikki uha�una
kaivoksen vuoksi, asunnot, uimarannat, kalavedet, hirvimetsät.
Kuulemaan! Mieluinen aihe, sanoo yh�ön mies, kun on paljon
porukkaa. Työllistää, mu�ei paikallisia. Siis miten se meni? Euroja ja
sen�ejä maanomistajille. Entä liito-oravat, monet viereiset uhanalaiset
orkideat? Kaivoshan tulee sinne missä on malmia. To�a kai sen
jokainen ymmärtää.

Kunnalla on yksinomainen kaavoitusoikeus. Si�en kuuluu e�ä sen on
kumminkin noudate�ava maakuntakaavaa. Taistelu maakuntakaavasta
ja voi�o, mu�a ei auta. Yh�ö kalliine juristeineen vali�aa sil�. No mikä
se laki on joka yli�ää kunnallisen kaavoitusmonopolinkin?

Koeluvalla sata tuha�a tonnia ilman muita päätöksiä. Tie liejulla
raskai�en rekkojen takia. Kaivosyh�ö korjaa, sivukivestä asfal�a. Ely
kieltää, on liian vaarallista aine�a �eksikin.

Uusi kar�a. Nyt kaivospiiri meidänkin kylällä. Naapurikylästä
kokeneimmat hä�in. Mitä nää on? TUKES, ELY, AVI, CETA? Kanada,
Australia, Venäjä, Yhdysvallat. Valtaus, varaus, kaivospiiri, monta
kaivospiiriä. Salainen katselmus, kuuleminen, mitä niille �etää sanoa
kun ei ole asiantun�ja. Kaivoslupa, ympäristölupa, kaivosturvallisuus-
lupa, vesitalouslupa. Kaikilla eri pää�äjä. Kunnat, työllisyys, verotulot -
vaikka työväki tulisi muista maista. Teiden turvallisuus koululaisille
hoidetaan lopulta kuntoon. Koulun lakkautusvaa�mus kunnalta. Siinä
ei mitään uu�a, sama on kestänyt 50 vuo�a, mu�a siihen on totu�u.
Säästöjen nimissä 50 oppilasta kuljetuksiin. Eivät edes tunne toisiaan
ilman koulua, kylä on laaja. Kärsii muutkin kuin maanomistajien lapset.
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Vastarinta kasvaa. Ilmenee lisää. Arvokasta lintujen pesäpuustoa.
Serpen�nii�kallio, ikivanha ofiolii�. Paikallinen nurmihärkki ja
paikallinen pikkutervakko, saukko, viitasammakko, arosuohaukka,
ahma. Kylälle saadaan vesijohto, viemäri, laajakaista. Koululle lisäaikaa
kun uusien laskelmien mukaan ei siitä taaskaan tule kunnalle säästöjä.

Yhden ainoan kaivospiirin valtauksia ja varauksia jo omalla kylällä niin,
e�ä jokainen on eri vaiheessa, kahdeksankin. Mistä kuuluu milloinkin
lausua, mistä vali�aa; missä voi muistu�aa ja missä oikeaan aikaan
vali�aa paikallisasukas, missä vain valtakunnalliset yhdistykset? Mihin
instanssiin? Ei riitä kaivoslaki, ei riitä ymäristönsuojelulaki, ei riitä
varhaiskasvatuslaki, ei mikään. Ei auta kaupunki. Käräjäoikeus,
paikallinen hallinto-oikeus, ei kuulu heille. Vaasan hallinto-oikeus,
kielteinen päätös. Yh�ö saa aloi�aa toiminnan muutoksenhausta
huolima�a. Hakkuita ja purkuputkia saa näemmä tehdä ilman lupaakin
toisen maalle. Kallis valituslupa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jota
on erikseen hae�ava. Vuosien odotusta. Osalle tulee iso lasku, osalle
myönteinen päätös e�ä kaivospiiri hylätään, mikä tarkoi�aa e�ä sama
alkaa alusta. Kansalaisen kaivosvaltuuskunta au�aa; siellä on alan
osaamista ja jopa kansainvälisiä yhteyksiä, mu�a ei ne joka paikkaan
kerkiä.

Pidä tässä nyt toisten mieliala korkealla.. Kaivoslain uudistus suurin
toivein, ja sen täydellinen vesitys. Suomen val�o on ajastaan jäljessä
kun antaa akkuhuumassaan tehdä tuhatvuo�sia reikiä, jotka sotkevat
maastot, kalavedet, pohjavedet ja ihmisoikeudet sekä vievät sen
eksoo�sen matkailumaineenkin iäksi.

Oliko meillä jokin maa jota pi� puolustaa?

Ymmärtämätön
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Mökki Rättärin nivan läheisyydessä

Niva tarkoi�aa pientä koskea, meidän mökin läheisyydessä kohisee
Rä�ärin niva. Se ei ole ton�llamme, vaan ihanan naapurin Jussin.

Meidän rantamme on syvä ja siitä on hyvä uida. Äi� vainaa kävi ennen
kaupunkiin töihin menoa aamuisin alas� pulahtamassa joessa.

Mökillämme (rakenne�u vuonna 1967) on aina ollut ongelmia veden
kanssa. Minä oli pöljä, kun en o�anut kunnallista vesijohtove�ä
samaan aikaan, kuin naapurini Jussi ja Jouni. Vanhempien aikaan �ski
ja saunavesi kanne�in joesta ja juomavesi tuo�in kanistereissa
kaupungista. Huolima�a siitä, e�ä asuimme kesät mökillä.

Olen seurannut joten kuten facebook-ryhmää Pro Kiiminkijoki-ihan
velvollisuudesta.

Olen tullut siihen tulokseen, e�ä lai�aisin kaasuauton, en sähköistä,
jos lompsani antaisi periksi.

Kirjoi�n äidistäni Naisten ääni kirjoituksen (Sinikka Meriläinen sata
mus�kkapiirakkaa syksyllä, joka löytyy googlaamalla).

Lope�n sen: äi�ni oli onnellisimmillaan maata kuopsu�aessaan ja
jokivedellä �skatessaan.

Kauanko saamme perheeni kanssa �skata jokivedellä?

Heli Meriläinen
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Kaivoslain mukaiset varaukset laajoja Kuopion ja
Iisalmen länsipuolella

Toukokuussa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hyväksyi
Kuopion, Suonenjoen ja Leppävirran alueelle varauksen, joka pinta-ala
on 527 neliökilometriä. Tämän varuksen perusteella Boliden aikoo
etsiä malmeja. Se saa myös o�aa ”vähäisiä” maanäy�eitä, joiden
tähden alueen eri osiin tullaan. Nyt samainen Boliden hakee kahta
varausta, joista toinen on Kiuruveden, Iisalmen, Lapinlahden, Piela-
veden ja Kuopion alueille ja pinta-alaltaan perä� 842 neliökilometriä,
sekä toinen Kuopion, Tervon ja Pielaveden alueille pinta-alaltaan 666
neliökilometriä. Yhteensä se aikoo siis varata 2035 neliökilometriä,
joka vastaa noin puolta Kuopion koko pinta-alasta kaikkien kunta-
liitosten jälkeen. Varausalueilla asuu kymmeniä tuhansia ihmisiä mm.
taajamissa kuten Kurkimäki sekä Kar�ulan ja Maaningan kirkonkylät.
Siellä on kesäasuntoja ja siellä harjoitetaan maa- ja metsätalou�a.

Kaivosyrityksen on ilmoite�ava varaushalunsa Tukesille, joka si�en
hyväksyy varauksen. Hyväksyntä voidaan antaa myös alueelle, jonne
kaivosta ei voida perustaa, koska kaivos voisi mm. aiheu�aa merkit-
tävää asutus- ja elinkeino-olojen heikentymistä. Sitä vastoin maan-
omistajille ei tarvitse hiiskua sanaakaan eikä maksaa mitään. Kun Tukes
on hyväksynyt varauksen, �eto pitää ilmoi�aa jossakin paikkakunnalla
leviävässä lehdessä ja kunnan on julkaistava �eto ilmoitustaulullaan,
joten kunnallekin on tapahtuneesta kerro�ava. Tukes seli�ää, e�ä
varaus ei aiheuta ”maankäytöllisiä tai muitakaan omistajaan kohdis-
tuvia oikeusvaikutuksia”. Sitä vastoin kaivoslainsäädännön selvitys-
henkilö, aiempi Korkeimman Hallinto-oikeuden presiden� Pekka
Vihervuori huomau�aa varauksen olemassaolon aiheu�avan epä-
varmuu�a, joka voi kestää jopa 17 vuo�a. Epävarmuuden aiheu�aa
�etämä�ömyys tulevaisuudesta. Ei voida �etää, kanna�ako rakentaa
tai panostaa maa- ja metsätalouteen.

Aikovatko varausboomin kohteeksi joutuneet kunnat tehdä muutakin
kuin lai�aa paperi-ilmoituksen ilmoitustaululle?

Helvi Heinonen-Tanski
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Taas kaivoksia

Ovatko ko�kuntasi pää�äjät kall(i)on poraajien armoilla, vai edelleen
ak�ivises� hereillä puolustamassa maakunnan matkailua, puhdasta
luontoa, Saimaan järvilohen ko�- ja lisääntymisjokea Pielisjokea,
Höy�äistä sekä kaikkia muita kaivossuunnitelmiin liityvien valuma-
vesien uhkaamia vesistöjä? Lyhyes� sano�una puhdasta luontoa.
Yksityiset ihmiset puolueisiin sitoutuma�omana kansanliikkeenä on
arvokkain väline ja sen äännekkäimmät ak�ivit korvaama�oman
tärkeitä "herä�äjä", mu�a ehdo�omas�, jälleen tarvitaan kun�en;
Kon�olah�, Juuka, Lieksa, Joensuu/Eno, päätöksiä kieltää kaivos-
toiminta alueillaan.

Osallistukaa kaikki, ja puolustakaa maakunnan matkailua ja puhdasta
luontoa! Puolustakaa ja vaa�kaa, kaivosmineeraaleja vaa�vien, akku-
autojen sijasta (bio)kaasuautoja!

Jari Pekka Kinnunen
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Kaivosverodilemma

Jos
kaivosvero peritään voitoista,
sitä ei voi periä lainkaan.
Milloinkas yh�öt tahallaan
voi�oa näy�ävät

Mu�a jos
se peritään vaarallisen jä�een mukaan
edes asiallisen suuruisena
ja ohjataan kunnille,
ei sotkamonlaistenkaan tarvitse
enää ikinä
kunnallisveroja maksaa

kateellinen naapuri
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Löysässä hirressä

Miten ollaan "löysässä hirressä"? Tulevaisuus siinä on hukassa. Miten
ihminen asuu ja elää, kun ei voi luo�aa tulevaan ollenkaan. Voiko
kotonaan asua vaiko ei. Näitä �lanteita jatkuu vuosikymmeniä eri
paikkakunnilla ja ne on Suomen auliin kaivoslain myöntämiä �lanteita.
Ulkomaiset kaivosyh�öt valtaavat suuret alueet maassamme Tukesin
myötävaikutuksella ja paikalliset asukkaat odottavat, odottavat ja
odo�avat mitä tuleman pitää.

Ei kukaan maanomista omista maitaan niin, e�eikä joku kaivosyh�ö
saa tulla ja alkaa tehdä suunnitelmiaan. Miten on, luuletko voivasi asua
ja kehi�ää asuinpaikkaasi, kun et �edä milloin asuminen käy mah-
do�omas� kaivostoiminnan takia? Olen kuullut kaivosyh�ön johtajan
suulla kommen�n eräälle rakentajalle, joka sanoi johtajalle, e�ä hän on
vasta rakentanut tänne. Johtaja vastasi; "Miksi rakenna�e, kun täällä
on kaivospiiri?" Kukaan ei ole isäntä omalla maallaan, se tuli selväksi.
Ja kaivoksen vierellä asumaan joutuva ei saa hai�akorvauksiakaan,
kuin vuosien taistelun ja käräjäoikeuden kau�a, jos si�enkään.

Näitä alueita on Suomessa paljon ja päättäjät eivät vastusta
luontomme/asuinalueimme tuhoajia. "Ei ole laillisia esteitä" sanoo
Tukes(kin).

Uu�a kaivoslakia sorvataan par aikaa. Olen saanut kuulla, e�ä kunnille
tulisi enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Siinä on monia puolia ja
pahin kaikista, että kunnanpäättäjillä on tapana hetkessä eläen
tuijo�aa rahapussiin. Rahaa, rahaa. Pienenkin kunnan pää�äjille on
tärkeämpää raha, kuin luontoarvot,jotka kaivostoiminta tuhoaa
kenties ikuisiksi ajoiksi kunnassa, kaivosyhtiön vain muutaman
vuosikymmenen toimi�ua.

Kun paikkakunnalla on kaivospiiri/valtaus paikalliset asukkaat elävät
vuosikymmenet �etämä�ä, mitä on tapahtuva? Aloi�aako kaivosyh�ö
vai onko pää�äjillä kan�a ase�ua luontomme puolelle. Onhan hyvin
moni kaivossuunnitelma eri�äin rikkaalla maaperällä myös kasvil-
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lisuuden ja eläimistön suhteen. Jopa keskelle luonnonsuojelualueita
perustetaan kaivosvaltauksia/piirejä. Ja mikä pahinta, kaivospiiri on
myös suuren kalaisan Oulujärven rannalla, Mieslahdessa. Annetaanko
Kainuun merenkin saastua ulkomaisen kaivosyh�ön toimesta?

Eikö näin pienen val�on olisi aika huomatamiten rikas ja monipuolinen
luonto maassamme on ja satsata voimansa siihen. Luonnon-
suojelualueetkin kai on peruste�u tarkoituksella suojella, ei tuhota
luontoa? Samalla tulisi suojella maamme asukkaita heidän ikiaikaisille
asuinpaikoilleen, eikä ase�aa heitä hyvin epävarmoihin �lanteisiin,
asunko, rakennanko, mitä tulevaisuudessa?

Siis arvoisat edustajamme lakienlaa�jat! Huomiokaa maamme luonto
ja sen asukkaat kaivoslakia laa�essanne. Luontoa ei voi tuoda!

Mar�a Kemppainen, se "löyhässä hirressä"roikkuva.
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Olipa kerran

Mistä löytyisi ko� lapsiperheelle?
Pää�mme hankkia omako�talon luonnon helmasta.
90-luku oli kovien korkojen aikaa. Pankkilainasta pi� maksaa 15-16 %
korkoja. Se on kova hinta perheelliselle.
Mu�a kun kaikki puolet käänne�in ja riskit minimoi�in, katsoimme
sen tuovan elämän turvan ja lapsille hyvän kasvualustan.

Ton�n vierellä kulkeva joki, kalaisa ja kesähelteellä rii�ävän viileä
uimapaikka kipeille jäsenille, sienimaastot vieressä ja harvinaiseksi
Käynyt kasvusto lehtokorvessa, vaelluspaikka ja lapsille
loppuma�omien luontoretkeilyjen paikka, elävä kylä eikä
maalikyliinkään mikään mahdoton matka.
Ilma puhdasta ja terveellistä hengi�ää.

Eräänä päivänä tuli kaivosyh�ön edustaja kertomaan, e�ä kylälle on
tulossa iso kaivos. Eikä siinä, e�ä se olisi yksin meidän kylällä, vaan
se ulo�uisi useamman kylän alueelle.
Se oli synkkää kuultavaa. Vastarinta nousi kovaksi. Eihän me nyt
mihinkään kodeistamme haluta lähteä ja antaa maaperäämme
kaivosmineraaleina pois kuljete�avaksi.
Naurussa suin meille kerro�in, e�ä kun kerran vastustetaan, niin
muutetaan tak�ikkaa ja kaivos tulee. Pirstotaan useaksi kaivospiiriksi
kahden kunnan alueella ja hankitaan yksitellen luvat.
Vaikea oli uskoa korviaan, mu�a niin vain kaivosyh�ön puolelta
sano�in.

Vähän aikaa oli hiljaista, kunnes alkoi tapahtumaan.
Alue oli pahimmillaan pilko�u kahdeksaan eri kaivospiiriin saman
hakijan taholta.
Eri vaiheissa hakemukset läh�vät elämään ja asukkaiden elämä
muu�ui helve�ksi.
Tulevaisuu�a ei voinut suunnitella. Ainoa mitä saa�oi tehdä, oli koota
kyläläiset yhteiseen rintamaan estämään asuinalueiden tuho.
Mitä lie lapset tunteneet. Vanhemmat lukivat lakipykäliä ja istuivat
kokouksissa valituksia tehden ja tuskaillen, miten selvitään oikeuden-
käyn�kuluista, jos takkiin tulee. Pienten koululaisten otsille
laskeutuivat rypyt. Kuin vanhuksilla. Eikö minulla ole enää ko�seutua,
he ikäänkuin kysyivät. Aikuisten vastaukset olivat tyhjänpätöisiä.
Ei me osa�u tällaista arvata, ei meille kerro�u suunnitelmista,
kun selvi�elimme rakennuspaikkoja.
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Onko meidän pakko antaa asuinpaikkamme? Onko meidän pakko
katsoa vierestä, kun luonto tuhotaan? Onko meidän pakko nähdä
vetemme pilaantuvan? Kaivosyh�öt eivät yksinkertaises� pysty
tarjoamaan sellaista kestävää ratkaisua tuomiensa tuhojen
eliminoin�in, jossa elämä olisi edes kohtuullista.
Ainoa ratkaisu on pysyä pois arvokkailta luonnon alueilta
ja ihmisten kodeista.

Olemme me jotain oppineetkin. Luemme lakeja ja lainsäädännön
kiemuroita ja oveluuksia huoma�avas� sujuvammin kuin ennen tätä
raastavaa aikaa.
Olemme oppineet, e�ä kaivosyh�öihin ei ole luo�amista.
Olemme oppineet, e�ä verovaroin kustanne�u virkakoneisto lukee
lakia usein kaivosyh�ön näkökulmasta kansalaisia vastaan.

Mikä on kohtuullista? Ei meillä ole pääomia eikä varoja
palkata lakimiehiä. Me toimimme omalla ajalla omin kustannuksin,
mu�a isoin hinta on lastemme tulevaisuus.

Teija Huotari
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Kaivostoiminta uhanalaisen kirjopapurikon uhkana

Kookas ja näy�ävä päiväperhonen, kirjopapurikko (Lopinga achine),
levisi 1900-luvun alussa idästä ensin Kaakkois-Suomeen ja vähitellen
myös eteläisen Suomen sisäosiin. Tampereen seudulta laji tava�in
ensimmäisen kerran vuonna 1950. Tie�äväs� kirjopapurikon kannat
olivat Sisä-Suomessa vahvimmillaan 1950-luvun lopulla. Tällöin sitä
tava�inmonin paikoin ainakin Someron seudulta, mu�a havaintoja on
myös mm. Ha�ulasta, Sääksmäeltä ja Pälkäneeltä.

Laji hävisi useimmilta Sisä-Suomen esiintymispaikoiltaan 1960-luvun
alussa. Samoihin aikoihin hävisi tai selväs� harvinaistui myös muita
päiväperhosia, kuten haapaperhonen ja lehtohopeatäplä. Näiden
lajien kantojen taantumisen syyksi on epäilty talvikauden poik-
keuksellisen epäedullisia säitä niiden talveh�misasteille eli toukille.

Kirjopapurikkokannat vahvistuivat uudelleen 1980-luvulla, jolloin laji
havaittiin ainakin Hattulassa ja Valkeakoskella, sekä hieman
myöhemmin myös ainakin Urjalasta. Valkeakosken Koivussuolta laji
löytyi vuonna 1981. Monista hakkuista ja metsäojituksista huolima�a
laji sinni�elee Koivussuolla ja sen lähiympäristössä (myös Akaan
puolella) edelleen.

Vuonna 2012 lajin laaja esiintymä löytyi Valkeakosken Kaapelin-
kulmalta, aivan perusteilla olleen kultakaivoksen vierestä. Lajista oli
useita havaintoja myös kaivosalueen reunametsästä, missä teh�inkin
pian ”vahingossa” 4-5 hehtaarin avohakkuu.

Vuonna 2021 löytyi useita kirjopapurikkoesiintymiä Valkeakosken
Hopeavuoden ja Patavuoren alueelta, alueelta, josta on etsi�y kultaa
useiden vuosien ajan. Ainakin yksi esiintymistä sijaitsee hiljattain
myönnetyllä malminetsintäalueella ja toinen aivan sen rajalla.
Esiintymät sijaitsevat lähimmillään vain noin kilometrin päässä
Koivussuon esiintymästä, ja on ilmeistä, e�ä ne muodostavat yhdessä
suur- eli metapopulaa�on.

Kirjopapurikko elää tavallisesti pienialaisina ja paikallisina popu-
laa�oina korpipainanteissa ja soiden reunamilla. Joinakin vuosina, kun
populaa�ot ovat runsaslukuisia, lajin on havai�u lentelevän myös
elinympäristönsä ulkopuolella mm. metsäteitä pitkin. Käytös on
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tulki�avissa lajin leviämis- ja säilymisstrategiaksi: näin löytyy uusia
elinympäristöjä ja populaa�ot saavat ”uu�a verta”. Lajin säilymisen
kannalta elintärkeää on sille sopivien elinympäristöjen turvaaminen
riittävän laajasti ja lukuisasti. Kirjopapurikon rauhoitus ei riitä, on
suojeltava rii�äväs� myös sen elinympäristöjä.

Erittäin uhanalaiseksi (EN) luokiteltu kirjopapurikko rauhoitettiin
luonnonsuojelulailla vuonna 1989. Tähän as� lajin keskeisiä
uhkatekijöitä ovat olleet metsähakkuut sekä metsä- ja suo-ojitukset.
Nyt uusiksi uhkatekijöiksi ovat tulleet kaivokset ja niiden laajat
ympäristövaikutukset ”vahinkohakkuineen”. Kymmeniä metriä syvät
kaivokset vaiku�avat myös alueen vesitalouteen ja voivat kuiva�aa
läheisiä korpipainanteita, kirjopapurikon elinympäristöjä. Tästä on
keskusteltu Kaapelinkulman kaivoksen yhteydessä; kaivos rajautuu
Pitkäkorven Natura-alueeseen. Pelon sekaisin tuntein odotankin, mitä
tapahtuu hakkuin ja ojituksin jo pitkälti pilatulle Hopeavuoren –
Patavuoren alueelle ja sen kirjopapurikkoesiintymille.

Kari Järventausta
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Vahvistu elämän virta

Nouse metsä,
nouse lehto,
nouse tuulenkin henki!
Kasva kaikki kaunihiksi,
mä�äät marjoja täysi,
vedet kaloja täysi.

Näytä voimas ihmiselle,
pane ahava aja�elemaan,
virkoa viisasten kivi:
herätä ihmisten mieli!

Katso maata
katso puuta,
katso ve�en virtausta,
havaitse haitat kaikki,
inehmoisen ilkivallat!

Virkistä vihaiset mielet,
ahneudesta ajele,
myrkkyjä mykistämään,
pahoja parantamaan.
Ohjaa oikean �elle,
taivu�ele tahtoihisi
tulevaista turvaamahan,
luonnon ehdoilla elämään.

Rii�a Kurvinen
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