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Abstract

The research examines public debate related to mines in Northern Finland. The material is texts
about Kavitsa and Talvivaara mines published in Helsingin Sanomat, Kaleva, Lapin Kansa and
Kainuun Sanomat. The work creates an analytical overview of writing about mines and considers
possible changes in the style. The problem set out in the dissertation is especially linked to the
practices for producing environmental journalism. The background for the case study is a more
general question of how financial projects affecting the environment are handled in the media. The
material is approached with a frame analysis. The analysis is three-tiered: first we identify the
main frames that structure the writing, then the interim frames that specify the main frames and
finally the sub frames that sums up the viewpoints are identified. The work also compares texts
based on different featured voices and examines the changes the first years of operation have
generated in the public treatment of mines.

Three main frames were identified in the material: a financial, an environmental and a safety
main frame. In texts classified as belonging to the financial frame, the mines were mainly
examined as financial phenomena. The environmental frame highlighted the environmental
impact of mining and environmental protection. Within the safety frame, the texts examined health
effects of mining emissions. The main frames were divided into eight interim frames from which
27 sub frames were derived.

Based on the material, newspaper writing about northern mines is dual. Contrasting financial
and environmental main frames were used nearly as much. There were, however, paper and mine-
specific differences in how the main frames were divided. Kevitsa was usually approached from
the financial viewpoint, while Talvivaara was more commonly determined through environmental
effects. The financial frame was featured relatively most in Lapin Kansa. Helsingin Sanomat was
most keen to construct the environmental frame. Mining industry representatives, journalists and
politicians had most defining power in mining texts. The media treatment of Talvivaara changed
over time and became clearly more negative, while the change for Kevitsa was positive.

Keywords: environmental journalism, Kevitsa, mine, Talvivaara
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Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan Pohjois-Suomen kaivoksiin liittyvää julkista keskustelua. Aineisto-
na ovat Helsingin Sanomissa, Kalevassa, Lapin Kansassa ja Kainuun Sanomissa julkaistut
Kevitsan ja Talvivaaran kaivoksia käsittelevät tekstit. Aineisto on kerätty vuosilta 2009, 2012 ja
2015. Työssä kootaan analyyttisesti luotu yleiskuva kaivoskirjoittelusta sekä pohditaan kirjoitte-
lun muutossuuntia. Tutkimuksen ongelmanasettelu kiinnittyy erityisesti ympäristöjournalismin
tuottamisen käytäntöihin. Tapaustutkimuksen taustalla vaikuttaa yleisempi kysymys siitä, miten
ympäristöön vaikuttavia taloudellisia hankkeita käsitellään mediajulkisuudessa.

Aineistoa lähestytään kehysanalyysin keinoin. Analyysia tehdään kolmitasoisena: ensimmäi-
seksi tunnistetaan kirjoittelua jäsentävät pääkehykset, sen jälkeen pääkehyksiä täsmentävät väli-
kehykset ja lopuksi näkökulmat kiteyttävät alakehykset. Työssä vertaillaan eri toimijaryhmien
määrittelyosuuksia ja tarkastellaan, millaisia muutoksia ensimmäiset toimintavuodet toivat kai-
vosten julkiseen käsittelyyn.

Tutkimusaineistosta hahmottui kolme pääkehystä: talouden pääkehys, ympäristön pääkehys
ja turvallisuuden pääkehys. Talouskehykseen luokittelemissani teksteissä kaivoksia tarkasteltiin
ensisijaisesti taloudellisina ilmiöinä. Ympäristökehys nosti esiin kaivostoiminnan ympäristövai-
kutukset ja ympäristönsuojelulliset arvot. Turvallisuuskehyksessä rajauduttiin tarkastelemaan
kaivospäästöjen terveysvaikutuksia. Pääkehykset jakaantuivat kahdeksaan välikehykseen, joista
johdettiin 27 alakehystä.

Tutkimusaineiston perusteella pohjoisen kaivoksia käsittelevä lehtikirjoittelu oli hyvin kaksi-
jakoista. Vastakohtaisia talouden ja ympäristön pääkehyksiä käytettiin kirjoittelussa lähes yhtä
paljon. Pääkehysten jakautumisessa oli kuitenkin lehti- ja kaivoskohtaisia eroja. Kevitsaa käsi-
teltiin useimmiten taloudellisesta näkökulmasta, kun taas Talvivaara määriteltiin useimmiten
ympäristövaikutustensa kautta. Talouskehystä esiintyi suhteellisesti eniten Lapin Kansassa.
Ympäristökehystä konstruoitiin puolestaan aktiivisimmin Helsingin Sanomissa. Suurinta määrit-
telyvaltaa kaivoskirjoittelussa käyttivät kaivosalan edustajat, toimittajat ja poliitikot. Talvivaa-
ran mediakäsittely muuttui vuosien saatossa selvästi aiempaa kielteisempään suuntaan, kun taas
Kevitsan käsittelyssä muutossuunta oli myönteinen.

Asiasanat: kaivos, Kevitsa, Talvivaara, ympäristöjournalismi





7 

Kiitokset 
Kun syksyllä 2013 aloittelin työskentelyäni kaivoskirjoittelun analyysin parissa, 
ryhdyin heti miettimään tulevan väitöskirjani esipuhetta. Jostain syystä ajatus esi-
puheen kirjoittamisesta tuntui paljon kiehtovammalta kuin itse työn sisällön miet-
timinen. Esipuheen laatiminen oli palkinto, joka odotti jo miltei seuraavan nurkan 
takana – pantaisiinhan työ pakettiin ennätysajassa. 

Kun vuodet sitten lähes huomaamatta kuluivat ja tohtorijuna seisoi pääosin 
asemalla, esipuhekin siirtyi ajatuksissa etäämmälle. Aina työn nytkähdettyä eteen-
päin sen muotoilut palautuivat kuitenkin itsepintaisesti mieleen. 

Nyt kun tuo miltei maagiset mittasuhteet mielessäni saanut hetki on viimein 
käsillä, tunne on juuri sellainen kuin se unelmien äkkiarvaamatta toteutuessa aina 
on: yhdentekevä. 

Väitöskirjataipaleeni lienee ollut varsin tavanomainen. Se kesti suunniteltua 
pitempään, ja sen rahoitus haalittiin useista eri lähteistä. Työ ei myöskään syntynyt 
yhdeltä istumalta, vaan olin välillä pitkiäkin aikoja ”oikeissa töissä” toimittajana ja 
viestinnän opettajana. Olin kuitenkin sikäli onnellisessa asemassa, että iso osa apu-
rahahakemuksistani johti myönteiseen rahoituspäätökseen. Työskentelyn pahasti 
yskiessä minulla olikin tapana vitsailla, että parhaiten koko prosessissa on onnistu-
nut rahoituksen haku. Vuosien varrella työtäni rahoittivat Emil Aaltosen säätiö, C.V. 
Åkerlundin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen tiedetoimittajain liitto ja Ou-
lun yliopiston humanistinen tiedekunta. 

Viitisen vuotta kestäneen tutkimusprosessin aikana ehdin muuttaa viisi kertaa 
ja asua viidessä eri kunnassa. Kaikkia työympäristöjäni yhdisti se, että ne eivät oi-
keastaan soveltuneet kovin hyvin syvää keskittymistä vaativaan työskentelyyn. 
Vain ensimmäisen puolen vuoden ajan minulla oli työhuone Oulun yliopistolla. 
Loppuajan kirjoitin keittiöjakkaroilla, sohvan nurkissa ja liikkuvissa autoissa. Hel-
singin-asunnon työpöytä oli kuulunut alun perin vuokraemännän isotädille. Sillä 
oli takuulla jo antiikkiarvoa. Pöytä oli niin matala, etteivät jalat mahtuneet sen alle. 
Hellekesänä 2016 haaveilin ilmastoidusta toimistosta: Hollolan-asunnon ikkunat 
olivat suoraan etelään. Muistan takuulla loppuelämäni sen heinäkuisen hetken, jol-
loin kirjoitin kehysanalyysin kritiikkiä – alasti nahkapallilla. 

Kuluneiden vuosien aikana monet ihmiset ovat vaikuttaneet myönteisesti mi-
nuun ja työskentelyyni. Suurin vaikutus on ollut väitöstyöni ohjaajalla, professori 
Erkki Karvosella. Väsymättä hän on jaksanut vastailla kysymyksiin, joita olen vii-
meisen kymmenen vuoden aikana esittänyt ensin maisteriopiskelijana, myöhem-
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min toimittajana ja lopulta väitöskirjan tekijänä. Ilman Erkin kannustavaa järjestel-
mällisyyttä ja asioidenhoitokykyä työ olisi jäänyt kesken jo vuosia sitten. Erkin 
kaltaisia iloisen uteliaasti elämään ja sen ilmiöihin suhtautuvia ihmisiä maailma 
tarvitsee. 

Väitöskirjani esitarkastajia emeritusprofessori Pertti Suhosta ja yliopistotutkija 
Heikki Heikkilää kiitän ihailtavan tarkkanäköisistä huomioista ja parannusehdo-
tuksista. Ilman heidän aiheellista kritiikkiään työstä olisi tullut paljon huonompi. 

Professori Esa Väliverrosta kiitän paitsi suostumisesta vastaväittäjäkseni myös 
innostavista teksteistä ja teoksista. Hänen kirjoituksillaan oli merkittävä vaikutus 
siihen, että kiinnostuin aikoinaan juuri ympäristöviestinnästä ja sen tutkimisesta. 

Alkuperäisidean tutkimukseeni antoi tutkijakollegani Marja Nousiainen. Marja 
myös luki tekstejäni ja kävi kanssani monia hyviä keskusteluja sekä työni sisällöstä 
että jatko-opintoihin liittyvistä iloista ja suruista. Kiitos kaikesta, Marja. Toivotta-
vasti voin joskus maksaa velkani takaisin. 

Pitkäaikaisin ystäväni, lehtori Erkki Feodoroff luki tekstejäni ja järjesteli mi-
nulle töitä opettajana aina, kun rahat uhkasivat loppua. Erkin puoliso, lehtori Kaisa 
Feodoroff kutsui minut usein ruokapöytäänsä ja oli apuna etenkin väitöstyön kie-
leen liittyvissä asioissa. Inarin inspiroivien ihmisten parissa opin varmasti itse 
enemmän kuin osasin opettaa muille. Kiitokset teille kaikille. 

Ystäväni Juha ja Tiina Lepistö pitivät minusta hyvää huolta aina Oulun-reis-
suillani ja elivät vahvasti mukana monina niinä ratkaisevina hetkinä, joita kulunei-
den vuosien aikana koin sekä työssä että arkielämässä. 

Olen ollut väitöstyötä kirjoittaessani enemmän toimittaja kuin tutkija. Identi-
teettini on rakentunut monissa etuoikeutetuissa kohtaamisissa ja keskusteluissa it-
seäni pätevämpien kollegoiden kansa. Heistä erikseen on mainittava Kalevan pää-
toimittaja Kyösti Karvonen ja toimituspäällikkö Pekka Vuollo, jotka ovat tarjon-
neet säännöllisesti tilaisuuksia identiteettini ylläpitämiseen. Heidän luottamuk-
sensa ansiosta olen saanut tehdä ja elää journalismia useissa eri rooleissa ja tehtä-
vissä. 

Kollegani Tilastokeskuksessa ovat perehdyttäneet minut paitsi organisaa-
tioviestinnän saloihin myös laadukkaiden tilastojen tuottamisen maailmaan. Kiitos, 
Hannele Orjala, Mervi Ukkonen, Jaana Andelin, Jaana Majalahti, Jarmo Partanen 
ja monet muut. 

Lämpimät kiitokset kuuluvat myös vanhemmilleni Ailalle Ja Pekalle. Kiitos, 
että opetitte minut arvostamaan ahkeruutta ja koulutusta. 
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Vilma on ollut tärkein kumppanini tällä tutkimusmatkalla. Omistan tämän työn 
lapsillemme Zaidalle ja Miskalle. Te muistutatte minua joka hetki siitä, että elä-
mässä on tärkeämpiäkin asioita kuin työ. 

Keravalla 11.12.2018  Aki Harju 
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1 Johdanto  

1.1 Pelastajasta pilaajaksi  

2000-luvulle tultaessa Suomessa käynnistyi ennennäkemätön kaivosbuumi. Metal-
limalmien ja muiden mineraalien hinnat lähtivät kiivaaseen nousuun, mikä teki kai-
vosteollisuudesta jälleen kannattavaa. Buumia vauhditti kaivoslain muutos, joka 
astui voimaan vuonna 2011. Laki muotoiltiin aiempaa tiukemmaksi, minkä vuoksi 
kaivosyhtiöille tuli kiire päästä aiemman, vuonna 1965 säädetyn lain piiriin. (Krö-
ger 2014.) Kaivoksia alettiin avata kiihtyvällä tahdilla, ja vanhoja, jo kertaalleen 
hylättyjä valtauksia alettiin tutkia uudestaan (Heikkinen 2012). Mineraalipitoinen 
maaperä, pitkälle kehittynyt infrastruktuuri ja kaivosmyönteinen ilmapiiri houkut-
tivat etenkin ulkomaisia yhtiöitä investoimaan Suomeen (Harju 2010). Poliittinen 
ilmapiiri tuki kaivosalan kasvua, mikä johti mittavaan valtiontukeen ja vähäiseen 
sääntelyyn. Uusikin laki mahdollisti malminetsinnän jokamiehenoikeuksia muis-
tuttavilla periaatteilla. Laki piti ennallaan yhtäläisen oikeuden tehdä geologisia mit-
tauksia kaivosmineraalien löytämiseksi maanomistajan tahdosta riippumatta. Val-
tio myös luovutti Suomen kallioperästä keräämänsä tutkimustiedot ilmaiseksi mal-
minetsintäyhtiöiden käyttöön. (Kröger 2014; Simola 2013.) 

Kaivoksista alettiin puhua otolliseen aikaan ja otollisissa paikoissa. Suomi kär-
visteli talouden taantumassa, ja työstä oli pulaa etenkin harvaan asutuilla alueilla. 
Suurimmat tunnetut mineraaliesiintymät sijaitsivat Pohjois- ja Itä-Suomessa eli 
alueilla, jotka ovat kärsineet pitkään runsaasta poismuutosta. Kaivosten luvattiin 
tuovan työtä ja toimeentuloa, elävöittävän kyliä, parantavan palvelutarjontaa ja lii-
kenneverkostoja sekä pelastavan kyläkouluja. Tätä mieltä oltiin niin lehtijutuissa, 
tutkimuksissa, seminaareissa kuin yleisötilaisuuksissa. Monikansalliset kaivosyh-
tiöt saivat toimilleen huomattavan mandaatin heti alusta alkaen. Kaivostoiminta ni-
mettiin kansantalouden uudeksi tukijalaksi, ja sitä verrattiin yleisesti esimerkiksi 
Nokian menestykseen. Vaikka toiminnan pääomatulojen tiedettiin karkaavan ulko-
maille, investointien työtulojen uskottiin jäävän maakuntiin. Kaivostoiminnan näh-
tiin lisäävän merkittävästi työpaikkoja myös muilla aloilla. Lisäksi esimerkiksi jat-
kojalostustoiminnan suuren kotimaisuusasteen uskottiin lisäävän alan kansantalou-
dellista merkitystä. (Harju 2010.) 

Kaivoksiin luotettiin Suomessa kuin vuoreen. Alan maine oli yleisesti puhtoi-
nen, vaikka esimerkiksi vuosikymmen aiemmin toimintansa lopettanut Outokum-
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mun kuparikaivos oli saastuttanut lähiympäristönsä pahasti lähes 80-vuotisen toi-
mintansa aikana (ks. esim. Björn 2014; Hirvonen 2014). Outokummun ympäris-
töstä piittaamattoman toimintatavan mahdollistivat sekä yhtiön kyky hallita paikal-
lista julkisuutta että sen johdon läheiset suhteet poliittisiin päättäjiin. Kertomus te-
ollisuuden hyvinvointia tuottavasta roolista oli osa Suomen kansallista tarinaa 
1980-luvulle saakka. Tähän perustui teollisuuden myönteinen julkisuuskuva. 
(Björn 2014, 147.) 

Suomalainen kaivosteollisuus ei ole uusi ilmiö. Maassamme on ollut vuodesta 
1530 lähtien yli tuhat kaivosta. Suomessa sijaitsevista kaivoksista oli louhittu vuo-
teen 2008 mennessä yhteensä 1 241 miljoonaa tonnia malmia. (Hakola 2009, 9.) 
Kaivosaiheet ovat olleet näkyvästi esillä mediassa erityisesti Talvivaaran perusta-
misesta lähtien. Mediarutiinien mukaisesti uutisointi on painottunut ajanjaksoihin, 
jolloin kaivoksilla on tapahtunut jotain uutta. Kaivosten ympäristöongelmat, ta-
lousvaikeudet, laajennushankkeet ja lupahakemukset ovat synnyttäneet uutisointi-
piikkejä. Työllistävät vaikutukset ja kaivoksen tuoma myönteinen muuttoliike ovat 
olleet puolestaan median kestoaiheita.  

Media oli kiistatta osaltaan rakentamassa kaivosbuumia. Minä muiden mukana. 
Nimesin jutuissani kaivosteollisuuden aluekehityksen veturiksi ja manailin lu-
paprosessien hitautta. Kaivoshuumassa ympäristöhuolelle ei tahtonut jäädä tilaa, 
vaikka Suomessa oltiin hyvin tietoisia teollisuuden aiemmin aiheuttamista ympä-
ristövahingoista. Teknologiainnostus oli ohi, ja media oli kasvanut ympäristöpoliit-
tiseksi edelläkävijäksi jo vuosikymmeniä aiemmin. Olosuhteet olivat muuttuneet 
siten, ettei medialla ollut enää nähdäkseni tarvetta samanlaisen yhteiskunnallisen 
konsensuksen rakentamiseen kuin esimerkiksi 1970-luvulla. Silti kaivosala nähtiin 
lottovoittona, uutena Nokiana ja Kainuun pelastajana. Otsikoissa Talvivaara toi 
pohjoiseen juhlaa ja antoi aihetta hurraa-huutoihin. Kainuun Sanomissa Talvivaa-
ran avajaiset nimettiin Kainuun suureksi päiväksi. (Kauppinen 2012a.) 

Myöhemmin, kun erityisesti Talvivaaran aiheuttamat ympäristövahingot olivat 
tulleet julki, haastoin ely-keskuksen ylijohtajan näkemyksen valvonnan riittävyy-
destä. Kelkka oli kääntynyt, ja pelastajasta oli tullut pilaaja. Media pudotti kaivos-
teollisuuden jalustalta, jolle se oli sen ensin itse nostanut. Käänne oli huumaava. 
Pitkälti Talvivaaran tapahtumien seurauksena median suhtautuminen kaivostoimin-
taan muuttui dramaattisesti. Se ryhtyi perkaamaan toiminnan ympäristövaikutuksia 
samalla intohimolla, jolla oli aiemmin esitellyt alan myönteisiä talousvaikutuksia. 

Talvivaaran ympäristökatastrofiksi nimetyn tapahtumasarjan jälkimainingeissa 
monen asian on katsottu epäonnistuneen. Mediaa on syytetty esimerkiksi allasvuo-
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don seurausten ylidramatisoimisesta. (Ks. Erola 2014; Eranti 2014.) Vuotoa tutki-
neen Onnettomuustutkintakeskuksen (2014, 29, 79) mukaan median laajalti esit-
tämä ympäristökatastrofinäkemys oli ristiriidassa viranomaisten tilannekäsityksen 
kanssa. Median ylireagoinnin on katsottu vääristäneen tapahtumien tulkintaa ja saa-
neen osan kansalaisista epäilemään viranomaisten, esimerkiksi Kainuun ely-kes-
kuksen, antamia tietoja. Talvivaarassa ei kuitenkaan ollut kyse yksinomaan ympä-
ristöongelmasta vaan myös luottamuskriisistä, joka kohdistui sekä viranomaisiin 
että kaivosyhtiön johtohahmoihin. Väliverronen (2016, 182) on esittänyt, että Tal-
vivaaran tapaus olisi saanut mediassa paljon vähemmän huomiota, jos kyseessä 
olisi ollut pelkästään ympäristöongelma. Siten mediankin toimintaa on arvioitava 
osana laajempaa yhteiskunnallista kontekstia. 

Lehtikirjoittelussa tapahtunut muutos ei uskoakseni kertonut yksinomaan me-
dialogiikasta, vaan se oli lähtöisin myös todellisista tapahtumista kaivoksella ja sen 
ympäristössä. Myös kaivoshypetyksen laantuminen mediassa antoi tilaa kriittisille 
äänenpainoille. Kielteistä julkisuutta syntyi, kun rikkivety alkoi haista ja kipsi-
sakka-allas vuotaa kerta toisensa jälkeen. Kaivosyhtiön omistajajoukosta löytyi 
kaivosasiaa ajaneita maakuntavaltuutettuja, ympäristöministerin perhe ja asiantun-
tijaviranomaisena toimineen Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtaja. Kaivoksen 
ympäristölupamenettelystä aloitettiin rikostutkinta, sillä arviointiselostuksessa 
päästömäärät oli ilmoitettu merkittävästi todellista alhaisemmiksi. Lisäksi kaivok-
sen tuotantomäärät jäivät olennaisesti suunniteltua pienemmiksi, minkä vuoksi 
myös kaivostoiminnasta koituneet taloudelliset hyödyt jäivät selvästi arvioitua vä-
häisemmiksi. Työllisyys ei parantunut odotetulla tavalla, eikä esimerkiksi asunto-
pulaa tullutkaan. Kylien elämä ei vilkastunut, sillä kaivostyöläiset kulkivat töissä 
kauempaa. 

Epäilemättä julkisuudessa tapahtunut käänne heijasteli myös kulttuuri-ilmapii-
rissä, poliittisissa suhdanteissa ja yhteiskunnallisessa tietoisuudessa tapahtuneita 
muutoksia. Toisaalta mediakäsittelyllä ja etenkin julkisuuden volyymilla oli vaiku-
tuksensa niin ilmapiiriin, tietoisuuteen kuin yleisön kiinnostukseenkin. Talvivaaran 
ympäristöongelmat politisoituivat herkästi, kun syitä ongelmille haettiin esimer-
kiksi valvonnan käytäntöjä määrittävästä poliittisesta kulttuurista. Myös lainsää-
däntöön jääneet valuviat määriteltiin usein taitamattoman politiikan seurauksiksi. 

Kaivoskohut ruokkivat itseään ja tuottivat uusia jäsennystapoja, jotka saivat 
legitimaationsa osana teollisuudenalaa käsittelevän julkisen keskustelun jatkumoa. 
Mediassa kaivosteollisuus määrittyi paitsi taloudelliseksi ja ekologiseksi, myös so-
siaaliseksi ja kulttuuriseksi ilmiöksi. Teollisuuden aiheuttamilla ongelmilla oli niin 
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ikään sekä biologinen että sosiaalinen todellisuutensa, jotka olivat sidoksissa toi-
siinsa. Esimerkiksi Talvivaara ei noussut yhteiskunnalliseksi ongelmaksi itsestään 
vaan sosiaalisten prosessien seurauksena. (Ks. Väliverronen 1996, 14–15.)  

Päätin suunnata tutkimuksellisen katseeni näihin sosiaalisin prosesseihin, nii-
den taustatekijöihin ja erityisesti prosessien seurauksena syntyviin käsitteellistä-
mistapoihin. Ratkaisun taustalla oli etenkin esiymmärrykseeni perustuva näkemys 
kaivostoimintaa jäsentävien näkökulmien kaksijakoisuudesta: kaivos näytti olevan 
miltei aina joko aluetalouden tukijalka tai ympäristön kuormittaja. Vaikka esimer-
kiksi talousnäkökulma ei aina ollut kaivosalan kannalta yksinomaan myönteinen, 
talous ja ympäristö kohtasivat julkisuustilassa vain harvoin.  

1.2 Mitä ja miten tutkitaan?  

Tutkin työssäni kahteen pohjoissuomalaiseen kaivokseen, Kevitsaan ja Talvivaa-
raan, liittyviä mediarepresentaatioita neljässä suomalaisessa sanomalehdessä. Ke-
vitsa on Sodankylässä, Keski-Lapissa sijaitseva monimetallikaivos, jonka omistaa 
nykyisin ruotsalainen metalliyhtiö Boliden. Talvivaara on puolestaan Sotkamossa, 
lähellä Talvivaara-nimistä vaaraa sijaitseva monimetallikaivos, jonka operatiivi-
sesta toiminnasta vastaa nykyisin pääosin valtion omistama Terrafame Oy. Vaikka 
kaivoksen virallinen nimi on nykyään Terrafame, mediajulkisuudessa kaivoksesta 
käytetään yhä tavallisesti nimeä Talvivaara. 

Tutkimuksen kohteena olevat sanomalehdet ovat Lapin Kansa, Kainuun Sano-
mat, Helsingin Sanomat ja Kaleva. Olen kerännyt jokaisesta lehdestä kaikki vuonna 
2012 julkaistut kirjoitukset, joissa jollakin tasolla käsitellään joko Kevitsaa tai Tal-
vivaaraa.  

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisten tarinoiden ja kehysten kautta 
Pohjois-Suomen kaivosten vaiheista kerrotaan suomalaisissa sanomalehdissä. 
Työssä paitsi järjestän myös havainnollistan kaivoksia käsittelevän keskustelun 
kerronnallisia muotoja. Lisäksi valotan kehysten taustaa ja rakentumista eri toimi-
joiden aktiivisuuden seurauksena. Tämän ohella selvitän työssä sitä, kuinka dynaa-
mista kaivoksia käsittelevä lehtikirjoittelu Suomessa on: miten mediassa reagoi-
daan esimerkiksi kaivosten ongelmiin ja mahdollisuuksiin sekä niistä tehtyihin jul-
kisiin määritelmiin?  

Kaivosteollisuutta käsittelevässä uutisoinnissa kamppailevat siis usein samat 
kehykset: ympäristö ja talous. Kehykset ovat vain harvoin käytössä yhtä aikaa. Jos 
uutisen aiheena on työllisyys, ympäristöseikat jäävät paitsioon. Jos uutisessa arvos-
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tellaan kaivoksen ympäristöongelmia, hankkeen myönteisistä työllisyysvaikutuk-
sista hiiskutaan vain harvoin. Tutkimuksessa selvitän, kumpi kehyksistä nousee 
hallitsevaan asemaan kaivoksia käsittelevässä lehtikirjoittelussa. On myös kiinnos-
tavaa tietää, onko lehtien välillä eroa pääkehysten käytössä. 

Kokoan siis työssäni analyyttisesti luodun yleiskuvan kaivoskirjoittelusta ja 
pohdin kirjoittelun muutossuuntia. Lisäksi arvioin, millaisia seurauksia kaivosteol-
lisuudesta muotoilluilla määritelmillä on saattanut olla.  

Edellä esitelty ongelmanasettelu kiinnittyy erityisesti ympäristöjournalismin 
tuottamisen käytäntöihin. Tapaustutkimuksen taustalla vaikuttaa yleisempi kysy-
mys siitä, miten ympäristöön vaikuttavia taloudellisia hankkeita käsitellään media-
julkisuudessa. 

Koska tutkimuksen ongelmanasettelu on varsin moniulotteinen, myös tutki-
musmenetelmien soveltaminen on moniulotteista. Lähden tunnistamaan kaivosuu-
tisia paketoivia tarinalinjoja kehysanalyysin keinoin. Kehysanalyysi muodostaa 
työn keskeisimmän metodin, joka viitoittaa tutkimusmatkaa näennäisen irrallisen 
sanomalehtikerronnan syövereissä. Lehtitekstejä lähestyn esityksinä, jotka pyrki-
vät rajaamaan sitä, millä tavalla tekstien vastaanottajat hahmottavat ympäröivää 
todellisuutta. Kehysanalyysin avulla tunnistan kirjoittelua jäsentäviä kehyksiä, 
jotka kytkevät yksittäisiä tekstejä osaksi laajempia ilmiöitä. Kehystäminen tarkoit-
taa muun muassa tapaa, jolla toimittajat järjestävät informaatiota nopeasti ja rutii-
ninomaisesti osaksi erilaisia ongelmamäärittelyjä. Yksittäinen asia voidaan kehys-
tää usealla eri tavalla, jolloin sen luonne määrittyy erilaiseksi. Esimerkiksi kaivok-
sen representoiminen saastuttajaksi tuottaa tyystin toisenlaista julkisuutta kuin kai-
vosyhtiön käsitteellistäminen työllistäjäksi ja alueen elinvoimaisuuden takaajaksi. 
Kehystäminen on korostamisen ja häivyttämisen kaltaista valikointia, jonka seu-
rauksena osa maailman moninaisuudesta nousee keskiöön toisen osan jäädessä vä-
hemmälle huomiolle tai kokonaan piiloon.  

Olen soveltanut kehysanalyysia varsin väljästi yhdistellen vapaasti retoriikan 
tutkimuksen, semiotiikan ja diskurssianalyysin käsitteitä. Kehystutkimuksissa laa-
dullisen tekstianalyysin eri menetelmiä hyödynnetään usein ristikkäin ilman, että 
asiaa sen kummemmin edes mainitaan. Kriittinen journalismikäsitys näkyy tutki-
muksessani esimerkiksi siten, että teen tekstianalyyttisin keinoin näkyväksi retori-
sia keinoja, joilla erilaisia väitteitä pyritään tekemään uskottaviksi. 

Sovellan tutkimusaineistoon kehittämääni aineistoanalyysin välinettä, jota kut-
sun kolmen tason kehysanalyysiksi. Menetelmän avulla jaottelen aineistosta tun-
nistettavat kehykset kolmelle eri hierarkkiselle tasolle. Kolmen tason kehysana-
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lyysi on laadullisen sisällönerittelyn työkalu, jonka avulla tunnistetaan representa-
tionaalisia valintoja. Pääkehykset muodostavat kolmen tason kehysanalyysin ylim-
män tason. Pääkehysten alapuolelle sijoittuvat välikehykset ja alakehykset. Ana-
lyysin ylimmän tason muodostavat pääkehykset voivat nousta aineistosta tai perus-
tua esiymmärrykseen. Ensimmäisellä analyysin tasolla voidaan kätevästi testata ai-
neistoa. Testausvaiheessa vastakkaisille pääkehyksille voi nousta välimuotoja tai 
rinnakkaisia pääkehyksiä. Pääkehys on jutun ensisijainen näkökulma, jonka hah-
mottaminen on yleensä varsin vaivatonta. Pääkehysten tasolla voidaan esimerkiksi 
selvittää, kumpuaako jutun ensisijainen tarkastelunäkökulma taloudesta vai ympä-
ristöstä. Toisella tasolla kiinnitetään huomiota välikehyksiin, jotka määrittävät, mil-
lainen katsanto tekstissä otetaan esimerkiksi kaivosten taloudellisiin vaikutuksiin. 
Jos kaivokset representoituvat toisella tasolla vaikkapa syrjäseutujen riistäjiksi, 
kolmannella tasolla on luontevaa tarkastella, millaisia ratkaisuehdotuksia tekstissä 
tarjotaan riiston päättämiseksi. Analyysi etenee näin yleisistä havainnoista yksityis-
kohtiin. 

Kehysanalyysin eri sovellusmuotoihin perehdyn tarkemmin luvussa 2. Kolmen 
tason kehysanalyysin toimintamekanismeja esittelen puolestaan empiirisissä lu-
vuissa 6, 7, 8 ja 9.  

Lehtien välillä vertaan paitsi kirjoittelun määrää myös sitä, korostuvatko tietyt 
kehykset ja näkökulmat joissakin lehdissä toisia selvemmin. Muuttujana analyy-
sissa on myös kirjoittajaryhmä, kuten esimerkiksi lehden oma toimitus tai Suomen 
Tietotoimisto. Myös mielipide- ja asiantuntijakirjoittajat muodostavat analyysissa 
omat kirjoittajaryhmänsä.1 Kehysten jakautumista tutkimalla tunnistan eri lehtien 
ja kirjoittajaryhmien profiilien välisiä eroavaisuuksia. 

Lähestyn aineistoa myös otsikkotason analyysin keinoin. Analyysissa jaottelen 
eri kehyksiin luokittelemieni tekstien otsikot kaivosteollisuuden kannalta kieltei-
siin, myönteisiin ja neutraaleihin. Otsikkojen jakautumista tarkastelen niin koko 
aineiston kuin eri kehysten tasolla. Otsikkotason analyysin avulla voin selvittää 
paitsi otsikoinnin yleispiirteitä myös sen, miten hyvin otsikot vastaavat juttujen sä-
vyä ja päällimmäisiä kehyksiä. Analyysissa tarkastelen otsikointia sekä kehyksiä 
konstruoivana että kehystämistä ilmentävänä tekniikkana. 

Määrittelytapojen ohella kiinnitän huomiota määrittelijöihin eli toimijoihin, 
jotka puhuvat kaivosteollisuudesta lehtien sivuilla. Tutkimusmenetelmänä käytän 
toimija-analyysia, jossa jutuista lasketaan eri toimijaluokkia edustavat määrittelijät. 

                                                        
1 Asiantuntijakirjoituksia ei huomioida toisen ja kolmannen tason analyysissa niiden vähäisen määrän 
takia. 
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Toimija-analyysin tavoitteena on luoda yleiskuva etenkin siitä, ketkä ovat tutki-
mieni lehtien rakentaman kaivosjulkisuuden keskeisimpiä arkkitehtejä ja kenen 
ääni jää vastaavasti pimentoon. Analyysissa kiinnitän huomiota myös rooleihin, 
joihin eri toimijat asemoituvat julkisuudessa. 

Työni ponnistaa sosiaalikonstruktivistisesta viitekehyksestä. Konstruktivisti-
sen tietoteorian mukaan todellisuutta koskeva tietomme ei ole koskaan intressitöntä, 
vaan ihmisen käsitys todellisuudesta heijastelee hänen omia tiedollisia tarpeitaan 
(Kunelius 2003, 16). Näin ollen myös kaikki maailmaa koskevat esitykset, kuten 
vaikkapa uutiset, ovat konstruktioita, rakennelmia todellisuudesta. Representaati-
oissa todellisuus esitetään tietynlaisena, mikä puolestaan ohjaa tulevaa toimintaa. 
Ontologisen faktisiteettinsa representaatio saa ihmisen toiminnassa. Kaikilla repre-
sentaatioilla on deskriptiivinen ja preskriptiivinen puolensa. Todellisuutta kuvates-
saan representaatiot tarjoavat kuviteltavissa olevia toiminnan mahdollisuuksia ja 
siten ennakoivat ja rajaavat rakennettavaa sosiaalista todellisuutta. (Karvonen 2013, 
20.) Ajatus joukkoviestinnästä todellisuuden tuottajana perustuu konstruktivisti-
seen näkemykseen. Sosiaalinen konstruktivismi on näin ollen kehysanalyysia mää-
rittävä taustaoletus. Lähtökohtanani on, että kaivosteollisuudella on myös kulttuu-
rinen puolensa, joka kiteytyy määritelmissä ja merkityksissä, joita toimialalle an-
netaan. Määritelmät eivät ole pelkkää semantiikkaa, vaan niillä on myös yhteiskun-
nallista merkitystä. Kuten Väliverronen (1996, 14) on todennut, ilmiöiden sosiaa-
lisen ja semanttisen ulottuvuuden korostaminen ei merkitse niiden biologisten tai 
fysikaalisten puolien väheksymistä. Kommunikaatioprosesseissa muotoutuvat 
määrittelyt tarjoavat kuitenkin yhteiskunnan ja kulttuurin tutkijoille kiinnostavia 
tulkinnan avaimia. 

Tutkimukseni ei ensisijaisesti pyri antamaan vastauksia siihen, kuinka hyvin 
tai huonosti media onnistui kuvaamaan kaivoksilla tapahtuneita käänteitä. Totuu-
den metsästyksen ja normatiivisen arvioinnin sijaan kuvaan työssä käytäntöjä ja 
rakenteita, joiden kautta tietoa ja todellisuutta on tuotettu kaivosjulkisuuden kon-
tekstissa.  

Tutkimuksen käytännöllinen kontribuutio linkittyy erityisesti ympäristöjourna-
lismin kehittämiseen. Selvennän työssäni tapoja, joilla ympäristöön vaikuttavista 
taloushankkeista kerrotaan mediassa. Tutkimuksen käytännöllisenä tavoitteena on 
antaa ajatusvälineitä sekä teollisuushankkeita jutuissaan käsitteleville journalis-
teille että näiden juttujen lukijoille. Kaivoskirjoittelun järjestelmällisen analyysin 
tehtävänä on tarjota eväitä paitsi kaivoskeskustelujen tuottamiseen ja ylläpitämi-
seen myös keskustelupuheenvuorojen ja keskustelujen rakenteiden kriittiseen arvi-
ointiin. 
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Tutkimuksessa käsittelemäni kaivokset olivat vuonna 2012 keskenään hyvin 
erilaisessa asemassa. Kevitsan kaivos oli vasta aloittanut tuotantotoimintansa, kun 
taas Talvivaara oli ehtinyt toimia jo muutaman vuoden ja kohdata tuona aikana run-
saasti vastoinkäymisiä. Tästä syystä kaivoksia käsiteltiin julkisuudessa keskenään 
hyvin eri tavalla. Vastaan epäsuhtaan liittämällä analyysiin erillisen vertailuaineis-
ton, joka on kerätty vuosilta 2009 ja 2015. Vertailuanalyysin tehtävänä on tasoittaa 
kaivosten saaman julkisuuden välistä kontrastia. 

Tavoittelen vastauksia siihen, miten ja millaisin painotuksin ympäristöön vai-
kuttavia taloudellisia hankkeita käsitellään mediajulkisuudessa, seuraavanlaisten, 
tutkimaani tapaukseen linkittyvien kysymysten avulla: 

1. Millaisten tarinoiden ja kehysten kautta Pohjois-Suomen kaivosten vaiheista 
kerrotaan suomalaisissa sanomalehdissä? 

2. Miten aineistosta nousevat kehykset jakautuvat pääkehyksiin, välikehyksiin ja 
alakehyksiin? 

3. Millaisia eroja kehysten käytössä on eri lehtien ja kirjoittajaryhmien välillä? 
4. Miten kaivosten mahdollisuudet ja ongelmat vaikuttavat uutisoinnin kokonais-

kuvaan? 
5. Millaisin strategioin kaivoskiistojen eri osapuolet tekevät julkisuustyötään leh-

tien palstoilla? 
6. Ketkä lehtiteksteissä pääsevät määrittelemään kaivosteollisuuden hyödyt ja 

haitat? 
7. Miten eri toimijaryhmien panos vaihtelee kehyksittäin ja lehdittäin? 
8. Millaisia muutoksia kaivoksia käsittelevässä mediajulkisuudessa tapahtui vuo-

sien 2009 ja 2015 välillä? 

1.3 Aineisto ja perustelut sen valinnalle 

Tutkittava aineisto koostuu yksinomaan sanomalehtiteksteistä. Tällainen rajaus on 
helppo problematisoida nykyisenkaltaisessa mediaympäristössä, ovathan lehtien 
levikit laskussa, median käyttötavat muutoksessa ja informaatiolähteiden määrät 
kasvussa. Pääasiallinen kiinnostukseni kohdistuu kuitenkin journalismiin ja sen 
tuottamisen käytäntöihin. Olen kiinnostunut erityisesti toimituksissa tapahtuvista 
prosesseista. Tästä syystä olen jättänyt esimerkiksi keskustelupalstat ja sosiaalisen 
median kanavat tutkimuksellisen katseeni ulkopuolelle, olkoonkin, että myös ver-
kossa on käyty viime vuosina kiinnostavaa kaivoksiin liittyvää merkityskamppai-
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lua (ks. esim. Kangaspunta 2016; 2018). Sanomalehtijournalismi on vain yksi jour-
nalismin osa-alueista. Tässä kohtaa kuvaan onkin astunut työekonomia. Koska olen 
halunnut tutkimukseeni aineistoa kolmen kokonaisen vuoden ajalta, sanomalehti-
tekstien kerääminen on rajautunut resurssit huomioon ottaen ainoaksi toteuttamis-
kelpoiseksi vaihtoehdoksi. Yli tuhatlukuisen aineiston olen saanut hankittua koh-
tuullisella vaivalla lehtien sähköisistä arkistoista. Radio- tai televisiojuttujen koh-
dalla tilanne olisi ollut toinen. Lisäksi valmiiksi kirjallisessa muodossa olevien leh-
tijuttujen käsittely ja analysointi on nähdäkseni nopeampaa kuin aineiston, joka on 
erikseen litteroitava tekstimuotoon. 

Tutkimusaineistoni jakautuu pääaineistoon ja vertailuaineistoon. Pääaineisto 
koostuu neljässä suomalaisessa sanomalehdessä vuonna 2012 julkaistuista Kevit-
san tai Talvivaaran kaivoksia käsittelevistä lehtikirjoituksista. Mukana ovat niin 
uutiset, artikkelit kuin mielipide- ja asiantuntijakirjoitukset. Olen valinnut tutki-
mukseen kaikki tekstit, joissa käsitellään joko Kevitsan tai Talvivaaran kaivosta.2 
Juttuja on kaikkiaan 1 490.  

Vuotta 2012 voidaan perustellusti pitää suomalaisen kaivosuutisoinnin super-
vuotena. Ajanjakson sisälle mahtuvat niin Kevitsan kaivoksen avaaminen ja laajen-
nushanke, Talvivaaran uraaniluvan käsittely, kaivostyöntekijän kuolemantapaus, 
yva-menettelystä aloitettu rikostutkinta kuin suomalaista kaivoshistoriaa järisyttä-
neet ympäristöongelmat. Esimerkiksi marraskuussa 2012, jolloin Talvivaaran jäte-
vesivuodot olivat pahimmillaan, oli tavallista, että samassa lehdessä oli jopa puo-
lenkymmentä kaivosta koskevaa uutista. Näistä syistä olen valinnut tutkimuskoh-
teekseni vuoden 2012 lehtikirjoitukset. Rajauksessa on haasteensa. Moni asia on 
muuttunut sitten vuoden 2012. Kevitsan kaivos on vaihtanut omistajaa, ja Talvi-
vaara on mennyt konkurssiin. Myös mediakentässä on tapahtunut muutoksia, ja 
kaivosbuuminkin voi katsoa hiipuneen. Maailma, jota lehtijutut kuvasivat ja raken-
sivat, oli osin toisenlainen kuin se, jota nyt elämme. 

Vertailuaineistoon olen puolestaan kerännyt samojen lehtien Talvivaaraa käsit-
televät jutut vuodelta 2009 ja Kevitsaan liittyvät jutut vuodelta 2015. Vertailuai-
neiston avulla hahmotan kaivoskirjoittelun dynaamisuuden. Esimerkiksi Talvivaa-
ran ensimmäisenä toimintavuotena lehtikirjoittelu oli hyvin toisenlaista kuin 
vuonna 2012, jolloin kaivoksen toiminta kriisiytyi kaikilla osa-alueilla. Kevitsa 
puolestaan vasta aloitteli toimintaansa vuonna 2012, joten toiminnan tuloksista ja 
                                                        
2 Olen karsinut aineistosta kirjoitukset, joissa jompikumpi kaivos ainoastaan mainitaan nimeltä. En ole 
kelpuuttanut mukaan esimerkiksi Talvivaaran alueen matkapuheluiden kuuluvuusongelmia käsitteleviä 
juttuja enkä sellaisia henkilöjuttuja, joissa kaivos mainitaan esimerkiksi jutun päähenkilön entisenä työ-
paikkana. 



26 

ongelmista ei ollut vielä kattavasti tietoa. Vertailuaineiston analyysi havainnollistaa, 
miten ensimmäiset toimintavuodet ja niiden aikana koetut onnistumiset ja ongelmat 
ovat vaikuttaneet Kevitsaa käsittelevään mediajulkisuuteen. Yhtä lailla se havain-
nollistaa, miten Talvivaaran aiheuttamat kaivosalan mainekolhut ovat sävyttäneet 
myös Kevitsan saamaa mediajulkisuutta.  

Olen kerännyt tutkimusaineiston Lapin Kansasta, Helsingin Sanomista, Kai-
nuun Sanomista ja Kalevasta. Lapin Kansa on Lapin alueen maakuntalehti, joka 
ilmestyy nykyisin kuutena päivänä viikossa. Vuonna 2016 lehdellä oli noin 66 000 
päivittäistä lukijaa. Lehti oli pitkään osa Alma Media -konsernia, kunnes se vuonna 
2018 myytiin oululaiselle Kalevalle. (KMT 2016; Klemettilä 2018.) Lapin Kansa 
ja samaan konserniin kuulunut Pohjolan Sanomat yhdistettiin vuonna 2015, jolloin 
lehtien ilmestymistiheyttä supistettiin (Ulkuniemi 2015). Talvivaaran kotimaakun-
nassa toimiva Kainuun Sanomat on kainuulaisen perheyhtiön SLP Kustannuksen 
omistama kuusipäiväinen maakuntalehti. Lehden päivittäinen lukijamäärä vuonna 
2016 oli noin 40 000. Myös Kainuun Sanomat oli kuudentoista vuoden ajan Alma 
Median omistuksessa. Lehti myytiin nykyiselle omistajalleen keväällä 2015. (Oit-
tinen 2015; KMT 2016.) 

Oulussa ilmestyvä Kaleva on Pohjois-Suomen suurin ja Suomen neljänneksi 
suurin seitsenpäiväinen sanomalehti. Kalevan lukijamäärä vuonna 2016 oli noin 
145 000. Kalevaa julkaisee Kaleva Oy, jonka suurimmat osakkeenomistajat ovat 
yksityishenkilöitä. (Kaleva Oy 2016; KMT 2016.) Helsingin Sanomat on Suomen 
suurin sanomalehti. Lehti ilmestyy seitsemän kertaa viikossa, ja vuonna 2016 sillä 
oli 689 000 päivittäistä lukijaa. Lehden omistaa Sanoma-konserniin kuuluva Sa-
noma Media Finland. (KMT 2016; Sanoma Media Finland 2018.) 

Olen valinnut tutkimuksen kohteeksi otetut sanomalehdet alueellisista syistä. 
Kainuun Sanomien ja Lapin Kansan valinta selittyy lehtien levikki- ja vaikutusalu-
eilla. Kummankin lehden tärkeimmällä levikkialueella on kaivos. Molempiin maa-
kuntiin myös suunnitellaan parhaillaan uusia kaivoksia. On kiinnostavaa selvittää, 
näkyykö esimerkiksi ympäristökiistojen käsittelyssä yleinen paikallisuuden kehys 
alueen lehtien kirjoittelussa samalla tavalla kuin aiemmin tutkimassani Ylä-Lapin 
metsäkiistassa. Paikallisuuden kehyksessä ympäristökiistan syiden ja seurausten 
määrittely pyritään rajaamaan paikallisyhteisön yksinoikeudeksi. Metsäkiistassa 
paikallisuuden käsite valjastettiin retoriseksi resurssiksi, ja paikallisiksi hyväksyt-
tiin vain ne ylälappilaiset, jotka tukivat metsäteollisuuden tavoitteita. (Harju 2011, 
37.) 
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Kalevan olen valinnut tutkimukseen siksi, että se ilmestyy kaivosten puolivä-
lissä. Lehden tärkeimmällä levikkialueella kaivosten merkitys on hieman vähäi-
sempi kuin Kainuussa ja Lapissa. Etäisyys käsiteltävään asiaan voi näkyä tasapuo-
lisuutena ja kriittisyytenä. 

Helsingin Sanomien valinta tuo aiheen tarkasteluun valtakunnallisen perspek-
tiivin. Muuttotappioalueilla on suhtauduttu perinteisesti hieman muuta maata kriit-
tisemmin esimerkiksi ympäristönsuojeluun, jos sen on koettu uhkaavan työllisyyttä 
(ks. esim. Rannikko 2010; Puhakka 2007; Raitio & Rytteri 2005; Harju 2011). 
Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa esimerkiksi vihreiden kannatus on puolestaan 
ollut selvästi suurempaa kuin Pohjois-Suomessa (Vaalien tulospalvelu 2016). Otta-
malla Helsingin Sanomat mukaan tutkimukseeni voin tarkastella, näkyykö pääkau-
punkiseutulainen ympäristömyönteisyys alueen valtalehden kirjoittelussa. Lisäksi 
Helsingin Sanomien ja Kalevan mukanaolo tutkimuksessa tuo vastauksen muun 
muassa siihen, miten fyysinen läheisyys tapahtumien keskipisteeseen näkyy puo-
lueettomaksi julistautuneen lehden teksteissä. Onko sanomalehti kriittisempi sil-
loin, kun sen ei tarvitse pelätä tilausperuutuksia?  

Talvivaaraa käsittelevät tekstit muodostavat suurimman osan pääaineistosta. 
Ensisijaisesti Talvivaaraan liittyviä juttuja on kaikkiaan 1 340, kun taas Kevitsaa 
on käsitelty vain 150 tekstissä. Eniten Talvivaaraan liittyviä tekstejä julkaistiin odo-
tetusti Kainuun Sanomissa ja vähiten Lapin Kansassa. Kevitsan kohdalla tilanne 
oli päinvastainen: selvästi eniten kaivokseen liittyviä tekstejä julkaistiin Lapin 
Kansassa ja vähiten Kainuun Sanomissa. Taulukossa 1 esitän pääaineiston jakautu-
misen lehdittäin. 

Taulukko 1. Vuodelta 2012 kerätyn pääaineiston jakautuminen lehdittäin. 

 Kevitsa Talvivaara Yhteensä 

Kainuun Sanomat 10 523 533 

Lapin Kansa 101 248 349 

Kaleva 22 291 313 

Helsingin Sanomat 17 278 295 

Yhteensä 150 1 340 1 490 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimukseni jakautuu pääpiirteissään kahteen osaan, joista ensimmäinen, teoreet-
tisesti orientoitunut osa luo pohjan varsinaiselle aineistoanalyysille. Teoriaa, meto-
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dia ja analyysin kontekstia esittelen luvuissa 2–5. Empiiriselle analyysille on va-
rattu puolestaan luvut 6–12. Jako teoriaan ja empiriaan ei tosin ole ehdoton: myös 
analyysiluvuissa on kosolti viittauksia teorioihin, jotka ovat antaneet pontta teke-
milleni tulkinnoille. 

Aloitan tutkimukseni perehtymällä työn teoreettisen viitekehyksen muodosta-
vaan sosiaaliseen konstruktivismiin etenkin viestinnän tutkimuksen ja kehysana-
lyysin näkökulmasta. Esittelen lyhyesti konstruktivismin radikaalit ja maltilliset 
tulkinnat, minkä jälkeen pohdin uutisvälitystä sosiaalisesti rakentuvana prosessina. 
Tarkastelen myös sosiaalisten rakenteiden seurauksena syntyvien vinoumien luon-
netta. 

Luvussa 2 aloitan tutkimuksen keskeisimmän metodin, kehysanalyysin, esitte-
lyn. Lähden liikkeelle kehyksestä goffmanilaisena vuorovaikutustilanteiden mää-
rittäjänä, minkä jälkeen tarkastelen kehystämistä journalistisena prosessina. Taus-
toitan esitystä pohtimalla journalististen rakenteiden ja yksittäisten toimittajien roo-
lia mediajulkisuuden syntymisessä. 

Rakenteista ja yksilötason tekijöistä siirryn esittelemään journalistisen kehys-
tämisen tapoja ja seurauksia. Tarkastelen kehystämistä vuorovaikutteisena, median 
ja yleisön välisenä prosessina. Tällainen katsanto innoittaa arvioimaan kehyksiä 
myös mediasta toiseen leviävinä käsitteellistämistapoina ja uutisaaltojen perustana. 
Käyn teorialuvussa läpi myös kehysanalyysin, päiväjärjestystutkimuksen ja priori-
sointiteorian yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.  

Pohdin kehystämistä lisäksi kiistan kontekstissa. Kiistatilanne pakottaa osa-
puolet reagoimaan toistensa toimiin, mikä synnyttää usein tarpeen soveltaa erilaisia 
uudelleen kehystämisen strategioita. Tarkastelen myös kehys- ja diskurssianalyysin 
eroavaisuuksia, sillä kysymys tutkimusmenetelmien välisistä eroista on jäänyt näh-
däkseni vähälle huomiolle akateemisessa tutkimuksessa. Menetelmien yhtäläisyyk-
sien ja eroavaisuuksien pohdinta luo puolestaan pohjan kehysanalyysin kritiikin 
esittelylle. 

Luvussa 3 luon katsauksen journalismin objektiivisuuskeskusteluun. Objektii-
visuus on säilynyt journalismin avainkäsitteenä, vaikka konstruktivismin esiin-
marssin myötä objektiivisuuden illuusioiden unohtamista on ehdotettu taajaan. Tar-
kastelen objektiivisuutta paitsi eettisenä ideaalina myös journalististen käytäntöjen 
joukkona. 

Luvussa 4 tarkastelen ympäristöjournalismin historiaa ja kehitystä. Lähden 
liikkeelle ympäristöherätyksestä, joka loi pohjan uutisgenren kehittymiselle. Kiin-
nitän huomiota ympäristöjournalismin keskeisimpiin historiallisiin kehitysvaihei-
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siin ja ympäristötoimittajien lähdekäytäntöihin. Pyrin tuomaan esiin ympäristöjour-
nalismin syklisyyden ja syklien yhteydet yhteiskunnan arvopohjan muutokseen. Li-
säksi huomioin yhteiskunnallisten toimijoiden ja eri intressiryhmien osuuden ym-
päristöjulkisuuden muodostumiseen.  

Luvussa 5 perehdyn lyhyesti suomalaiseen kaivosteollisuuteen ja esittelen tut-
kimani lehtikirjoittelun kohteena olevat kaivokset. Tarkastelen kaivosten taloudel-
lisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja yksilöin joitakin kaivostoiminnan ympäristövai-
kutuksia. Etenkin Talvivaaran tilanteesta on käyty viime vuosina runsaasti julkista 
keskustelua. En yritäkään raportoida keskustelun kaikkia käänteitä, vaan tarjoan 
lähinnä tiiviin yleiskatsauksen kaivoksista ja kaivosteollisuudesta empiirisen ana-
lyysin kontekstiksi. Eksplikoin tulkintojen kontekstin ja ehdot myös empiirisissä 
luvuissa. 

Luvussa 6 esittelen keskeisimmän mittavälineeni, kolmen tason kehysanalyy-
sin. Täsmennän käsityksiäni menetelmän sovellustavoista ja havainnollistan ana-
lyysin etenemistä esimerkkijutun avulla. Luvun lopuksi tarkastelen, miten aineis-
toni jakautuu eri kaivoksia käsitteleviin teksteihin ja käyn lyhyesti läpi joitakin ai-
neiston erityispiirteitä. 

Luvussa 7 siirryn varsinaiseen analyysiin. Aloitan ensimmäiseltä tasolta ja ete-
nen vaiheittain analyysin toiselle ja kolmannelle tasolle eli väli- ja alakehyksiin. 
Analyysin tulokset esitän pääkehys kerrallaan siten, että yhdessä pääluvussa käyn 
läpi kaikki kolme tasoa. Kolmen tason kehysanalyysia jatkan luvuissa 8 ja 9. En-
simmäiseksi käsittelyssä on tutkimuksessa tunnistamistani pääkehyksistä talous, 
seuraavaksi ympäristö ja lopuksi turvallisuus. Tasolta toiselle siirryttäessä vedän 
lyhyesti yhteen analyysin tuloksia ja kiinnitän huomiota etenkin lehtien ja kirjoit-
tajaryhmien välisiin eroavaisuuksiin kehysten konstruoinnissa. Ensimmäisellä ja 
toisella tasolla pidän eri kaivoksia käsittelevät aineistot pääosin erillään. Kolman-
nella tasolla puolestaan yhdistän ne. 

Luvussa 10 yhdistän kehysanalyysin ja otsikkotason analyysin. Luokittelen 
tekstien otsikot kaivosteollisuuden kannalta myönteisiin, kielteisiin ja neutraaleihin 
eli tasapuolisiin. Tarkastelen otsikkojen jakautumista eri sävyluokkiin niin koko ai-
neiston kuin eri kehysten tasolla. Annan esimerkkejä eri sävyluokkiin valikoimis-
tani otsikoista ja kiinnitän huomiota sananvalintoihin ja ilmaisutapoihin, joiden vai-
kutus otsikon sävyyn on keskeinen.  

Luvussa 11 kohdistan huomioni kaivosjulkisuuden määrittelijöihin. Jaottelen 
kaivoskeskusteluihin osallistuneet toimijat eri määrittelijäryhmiin ja lasken, millai-
sella panoksella kukin ryhmä on osallistunut kunkin kehyksen konstruointiin. Tar-
kastelen myös sitä, millaiseen rooliin eri toimijat on lehdissä asemoitu. Toimija-
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analyysin tarkoituksena on tuottaa lähinnä kehysanalyysia tukevaa ja selkiyttävää 
ainesta. Tästä syystä analysoin toimijoita vasta kehysten nimeämisen ja kuvaami-
sen jälkeen. 

Luvussa 12 esittelen pääaineistoa pienemmän vertailuaineiston ja teen aineis-
tojen välisten eroavaisuuksien pohjalta huomioita julkisuudessa tapahtuneista muu-
toksista. Vertaan Kevitsan perustamisvuotenaan saamaa mediajulkisuutta vuonna 
2015 kertyneeseen julkisuuteen ja Talvivaaran vuonna 2012 saamaa julkisuutta kai-
voksen perustamisvuoden mediajulkisuuteen. 

Luvussa 13 vedän tutkimuksen tulokset yhteen ja esitän analyysini perusteella 
väitteitä kaivoskirjoittelun kokonaisuudesta. Teen lisäksi avauksia journalismin ke-
hittämiseksi. Tarkastelen myös, millaisia yhteiskunnallisia muutoksia kaivoskon-
fliktit tuottivat. 
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2 Teoria ja metodit 

2.1 Sosiaalinen konstruktivismi ja viestinnän vinoumat  

Niin median toimintaa kuin kielen käyttöä voidaan pitää joko todellisuuden kuvaa-
misena tai sen rakentamisena. Realistisen näkökulman mukaan kielen avulla ker-
rotaan todellisesta maailmasta ja kerätään tietoa kielijärjestelmän ulkopuolisista 
faktoista. Konstruktivistisesta näkökulmasta tarkasteltuna kieli on puolestaan osa 
todellisuutta. Konstruktivismissa kielen ei katsota heijastavan todellisuutta vaan ra-
kentavan ja määrittelevän sitä. (Gergen 1985, 266–267.) Esimerkiksi joukkovies-
tinnän tutkimuksessa paljon käytetty kehysanalyysi perustuu konstruktivistiseen 
näkemykseen kielestä sosiaalisen todellisuuden rakentajana. Se, millaisena ympä-
röivä maailma meille näyttäytyy, perustuu siihen, miten se on kuvattu. 

Konstruktivismin hyväksyminen ei nähdäkseni tarkoita sitä, että kieltäisi fyy-
sisen maailman ja kielen ulkopuolisen materian olemassaolon (ks. Foucault 1981, 
67). Ympärillämme tapahtuu paljon sellaistakin, jota kukaan ei ole havaitsemassa 
ja josta ei raportoida kielellisesti eteenpäin. Blumerin (1969, 10) mukaan todelli-
suus syntyy kuitenkin vasta tulkittaessa maailmaa sosiaalisen suodattimen läpi. 
Näin ollen millään ei ole mieltä eikä merkitystä kielen ulkopuolella. (Ks. myös 
Mills 1997, 53.) 

Suoranta (2008, 74) jakaa konstruktivismin tulkinnat maltillisiin ja radikaalei-
hin. Maltillisen kannan mukaan maailma on objektiivisesti olemassa, mutta kaikki 
siihen liittyvä tieto on subjektiivista, ihmisen konstruoimaa. Radikaalin tulkinnan 
mukaan maailma on kokonaan sosiaalinen rakennelma. Iso osa konstruktivismin 
kritiikistä suuntautuu radikaalia tulkintaa vastaan ja unohtaa kokonaan maltillisen 
suhtautumisen maailman sosiaaliseen rakentumiseen. Kritiikin kärki on suunnattu 
havainnoitsijasta riippumattoman todellisuuden kieltämiseen (ks. Giere 1988). Kri-
tiikeissä konstruktivismia on syytetty etenkin liiallisesta keskittymisestä kieleen. 
Tämä on johtanut ihmisen toiminnan, tavoitteiden ja jopa ruumiillisuuden unohta-
miseen. (Burr 2003, 174, 181.) Siltalan (1996a, 240) mukaan sosiaalinen konstruk-
tivismi jättää huomiotta niin taloudellisten rakennetekijöiden kuin ihmisen varhais-
ten psyykkisten tasojen ja tietoisen toiminnan väliset jännitteet. 

Siltalan (1996b, 168–169) kritiikin mukaan sosiaalisessa konstruktivismissa on 
kyse kaiken kyseenalaistamisesta. Tämä loputon kyseenalaistaminen on puolestaan 
johtanut uusiin itsestäänselvyyksiin kulttuurintutkimuksen ”muodikkaassa valta-
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virrassa”. Kun valtaa on kaikkialla ja samaan aikaan ei missään, sen voi yhtä hel-
posti kumota kuin jättää omaan arvoonsa. Sosiaalisen konstruktivismin todellisuus 
on Siltalalle pelkkää symbolien liikettä, jossa kaikki on yhtä epätodellista. Jos to-
dellisuus olisi vain leikisti olemassa, paremman maailman voisi hänen mukaansa 
rakentaa vain määritelmiä muuttamalla.  

Hiukan samanlaista argumentaatiota on esittänyt Töttö (2000, 92). Hänen mu-
kaansa konstruktivisteilla on taipumusta on–off-ajatteluun, jossa määrittelyn koh-
detta ei osata erottaa määrittelystä. Töttö syyttää konstruktivistista tutkimusperin-
nettä siitä, ettei se pyrikään muuttamaan yhteiskunnan vinoutuneita rakenteita. Esi-
merkiksi työttömyys ei poistu, vaikka sen määritelmää muuttaisi.  

Konstruktivistisen tutkimusotteen tarkoituksena on kuitenkin nähdäkseni kon-
ventionaalistuneiden määritelmien julkituonti. Yhteiskunnan muutos voi lähteä 
siitä, että sementoituneita kielen käytön tapoja aletaan tarkastella aiempaa kriitti-
semmin. Nostamalla esiin vaikkapa mies-päätteisten ammattinimikkeiden runsau-
den voi paljastaa kielen sukupuolittuneisuuden ja sen ajattelua ohjaavan voiman.3 

Siltala ja Töttö näkevät siis sosiaalisen konstruktivismin yksilöllisyyttä vir-
heellisesti korostavana teoriana. Konstruktivismin luoma vapauden illuusio tarjoaa 
heidän mukaansa jokaiselle mahdollisuuden luoda omanalaisensa todellisuuden. 
Siltalan (1996, 240) mukaan yksilöllisten intentioiden ja voimavarojen yksipuoli-
nen painottaminen luo vääristyneen kuvan yhteiskunnallisesta todellisuudesta. Kar-
vonen (1999, 255) puolestaan näkee konstruktiot pikemminkin yliyksilöllisinä ja 
ihmisten toimintaa rajaavina kuin vapaasti taivuteltavina ja määriteltävinä. Ihmisen 
subjektiviteetti, kuten sosiaalinen sukupuoli, muodostuu Karvosen mukaan sosiaa-
lisista konstruktioista.  

Suomalaisessa joukkoviestintätutkimuksessa sosiaalikonstruktivismin rajan-
veto on näyttäytynyt rakenteiden ja diskurssien vastakkainasetteluna. 1980-luvun 
alkupuolella Hemánus ja Pietilä kiistelivät etenkin siitä, onko sanomalehti yhteis-
kunnan kuvaus vai väline, jolla yhteiskuntaa luodaan ja ylläpidetään. Siinä missä 

                                                        
3 Aamulehti ilmoitti syksyllä 2017 ottavansa käyttöön sukupuolineutraalit tittelit. Lehti kertoi pyrki-
vänsä ratkaisullaan kohti aiempaa tasa-arvoisempaa kielenkäyttöä. Mies-päätteiset ammatti- ja tehtä-
vänimikkeet, miessukupuoleen viittaavat yhdyssanat (esi-isä, herrasmiessopimus), verbit (veljeillä, 
miehittää), adjektiivit (herraskainen) ja sananlaskut (auta miestä mäessä, älä mäen alla) ilmentävät 
suomen kielen geneeristä maskuliinisuutta. Vaikka suomea on pidetty suvuttomuutensa vuoksi suhteel-
lisen sukupuolineutraalina kielenä, kielen ihmisviitteisissä ilmaisuissa ilmenee vahva mieskeskeisyyden 
periaate. Laaja geneeris-maskuliininen kielenaines representoi miestekijyyden ensisijaisena ihmisyy-
tenä. Mieskeskeisen ja sukupuolia eriarvoistavan kielenkäytön purkaminen on osa tasa-arvonäkökulman 
valtavirtaistamista. (Engelberg 2016, 4, 15, 59, 61.) 
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Hemánukselle sanomalehti oli yhteiskunnassa, Pietilälle yhteiskunta oli sanoma-
lehdessä. (Hemánus & Pietilä 1982). Sosiaalitieteissä debattia käytiin myös esidis-
kursiivisuudesta ja merkityn ja merkitsijän kausaalisuhteesta. Allardt (1992, 2) 
muun muassa tulkitsi Risto Heiskalan kirjoitukset rakenteiden ”semioottisesta vai-
pasta” niin, että merkityksen aineellinen ulottuvuus seuraisi vasta merkin käsitesi-
sällön perässä. Allardt vertaa Heiskalan ajatuksia poleemisesti Johanneksen evan-
keliumin avaukseen ”Alussa oli sana”. 

Suoranta (2008) määrittelee maltillisen konstruktivismin suhteen todellisuu-
teen seuraavasti:  

Todellisuus ei riipu eikä rakennu yksin kielestä, vaan sisältää biologiaan ja 
materiaaliseen todellisuuteen laskettavia olioita. Merkityksen nämä oliot saa-
vat kuitenkin vasta kielessä. (Emt., 77.)  

Määritelmä tuskin sisältää realistinkaan mielestä mitään järjenvastaista. Maltilli-
sessa konstruktivismissa siis hyväksytään tieteen tutkima todellisuus ja sen sisältä-
mät oliot. Tieteellinen tieto sen sijaan nähdään läpeensä sosiaalisen prosessin lop-
putuloksena. Nähdäkseni kehysanalyyttinen tutkimus pohjautuu mieluummin mal-
tilliseen kuin radikaaliin konstruktivismiin. Kehysten hyödyntäminen niin media-
esityksissä kuin vuorovaikutustilanteiden tulkinnassa edellyttää pysyviä sosiaalisia 
rakenteita. Määritelmien on siis oltava valmiiksi olemassa. Kehyksiä ei syntyisi, 
jos todellisuus rakentuisi uudelleen jokaisessa kohtaamisessa. Maltillisen konstruk-
tivismin lähtökohdat sen sijaan sopivat mielestäni ainakin mediatutkimuksessa pal-
jon käytetyn kehysanalyysin viitekehykseksi. Esimerkiksi Bergerin ja Luckmannin 
(1966) sosiaalisessa konstruktivismissa painottuu ennen kaikkea yksilön ja yhteis-
kunnan vastavuoroinen suhde. Tarkastelussa on ennen muuta todellisuuden siirty-
minen yksilölle sosiaalisten tilanteiden kautta.  

Yhtenä kehysanalyysin perustehtävänä pidetään vakiintuneiden ajatuskonven-
tioiden kritisoimista. Analyysin avulla pyritään tunnistamaan arkiajattelua leimaa-
via itsestäänselvyyksiä. Goffmanin (1974, 564) mukaan arkitiedon vankilasta pääs-
tään vain tieteellisten menetelmien kautta. Hänen mukaansa konventioiden ylittä-
minen edellyttää siirtymistä arkiajattelusta asioiden tieteelliseen tarkasteluun. Pu-
roilan (2002, 49–50) mukaan Goffmanin kehysanalyysin epistemologiset oletta-
mukset ovat lähempänä positivismia kuin konstruktivistista tieteenfilosofista tul-
kintaa.  



34 

Maltillista suhtautumista konstruktivismiin edustaa epäilemättä ainakin Serge 
Moscovici (1984, 5–10) todetessaan, että maailmaa havainnoidaan aina represen-
taatioiden välityksellä. Geneettinen perimä, kulttuuriset käytännöt, muistot ja opi-
tut tavat määrittävät maailman sellaiseksi, jollaisena kukin sen näkee. 

Lehtijuttuja analysoitaessa jakoa konstruktivismin maltillisiin ja radikaaleihin 
tulkintoihin ei ole tarpeellista pohtia, sillä mediaesitysten sosiaalista rakentumista 
tuskin kukaan kiistää. Lehtijutut ovat aina läpeensä konstruoituja, olipa kirjoittaja 
sitten maltillinen tai radikaali konstruktivisti. Esimerkiksi uutisjutun tekeminen ei 
siis ole vain todellisuuden kuvaamista vaan myös sen rakentamista. Journalistinen 
todellisuus syntyy lukemattomien valintojen lopputuloksena. Mäkilä (2007, 139) 
on kuvannut tämän valintaprosessin lopputuotetta käsitteellä juttutodellisuus. Mä-
kilälle juttutodellisuus on todellisuuden miniatyyriversio: yksinkertaistus, joka 
esittää tapahtumat ja niihin liitetyt henkilöt tietynlaisina. 

Sosiaalinen konstruktivismi läpäisee koko uutisprosessin tuotannosta tulkin-
taan. Tuotantoprosessi on täynnä sosiaalisesti muotoutuneita käytäntöjä, kuten uu-
tiskriteerejä, esitystaparutiineja, lajityyppejä ja toimituksellisia linjoja. Journalis-
min sisältöihin vaikuttavia tekijöitä ovat myös median omistajatahot, mainostajat 
ja yleisö. Journalistisia rakennetekijöitä voi kutsua vinoumiksi (bias), sillä ne vai-
kuttavat uutisten sisältöön rajaavasti. (Anderson 1997, 54–56.) Joukkoviestinnän 
teorioihin erikoistunut Denis McQuail (2010) puhuu tiedostamattomista vi-
noumista. Sisällöt, painotukset ja kehykset valikoituvat representaatioon kuin itses-
tään ja saavat esityksen näyttämään luonnolliselta. Kehykset eivät näyttäydy ylei-
sölle sosiaalisina rakenteina vaan uutisen ensisijaisina, omaksuttavina piirteinä. Tä-
hän perustuu joukkoviestinnän todellisuutta tuottava voima. (Emt., 380–382; ks. 
myös Moody 2008, 23.) 

Soroka (2012, 516) on jaotellut vinoumat tarinallisuudesta johtuviin vinoumiin, 
organisaationalisiin vinoumiin ja ammattitaidosta tai koulutuksesta syntyviin vi-
noumiin. Organisaationalisia vinoumia aiheuttavat omistajapohja, työkäytännöt, 
aikataulut ja resurssit. Tarinallisia vinoumia aiheuttavat muun muassa maantieteel-
lisen läheisyyden vaatimus, visuaaliset tarpeet, yksiselitteisyyden ja selkeyden vaa-
timukset ja tiettyjen tarinatyyppien ja aiheiden korostuminen. Ammattitaidon ja 
koulutuksen synnyttämiä vinoumia ovat puolestaan journalististen arvojen ja nor-
mien noudattaminen sekä yksiselitteinen uutisarvon vaatimus. 

Tuchman (1972) sisällyttää osan sosiaalisesti muotoutuneista käytännöistä ob-
jektiivisuuden strategisen rituaalin käsitteeseen. Käsitteellä Tuchman viittaa muun 
muassa niihin rutiineihin, joilla uutinen pyritään pukemaan objektiivisuuden asuun. 
Objektiivisuutta ja puolueettomuutta tavoitellaan etenkin sitaatteja käyttämällä. 
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(Emt., 660–679.) Rituaalia kutsutaan myös vastuun kierron strategiaksi, sillä sen 
avulla toimittaja siirtää vastuun julkaisemiensa väitteiden totuusarvosta haastatel-
tavien tai muiden lähteiden harteille. Kun väitelause on laitettu asiantuntijan nimiin, 
uutisissa näyttää olevan vain tosiasioita – jopa silloin, kun tosiasioista ei ole täyttä 
yksimielisyyttä. (Kunelius 2003, 69.) Tuchmanin (1972, 675) mukaan strategiset 
rituaalit ovat myös puolustusmekanismeja, joiden avulla toimittaja asettaa itsensä 
immuuniksi esimerkiksi subjektiivisuussyytöksille. Esitystaparutiinien avulla toi-
mittaja häivyttää oman roolinsa kuvaamiensa ilmiöiden syntyprosessissa. 

2.2 Kehykset todellisuuden rakentajina 

Kehyksen käsitteen luojana tavataan pitää brittiläistä Gregory Batesonia. Lukuisilla 
tutkimusaloilla operoinut Bateson määritteli kehyksen mentaaliseksi rakenteeksi, 
jonka avulla yksilöt tulkitsevat vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa (Bateson 
1955). Sosiologisena teoriana kehysanalyysin esitteli Erving Goffman. Goffman 
aloitti tieteellisen uransa Chicagon koulukuntaan yhdistetyn symbolisen interaktio-
nismin piirissä. Goffmanin tuotannon on katsottu edustavan mikrososiologiaa, jota 
saksalainen Georg Simmel oli kehitellyt jo 1900-luvun alussa. Goffmaniin liite-
tyssä mikrososiologiassa on yhtäläisyyksiä sosiologiseen sosiaalipsykologiaan. 
Goffman kehitteli kehysanalyysin kuitenkin lähinnä arkielämän vuorovaikutusti-
lanteiden analysointiin. Hän oli kiinnostunut ihmisten sosiaalisesta käyttäytymi-
sestä, kömmähdyksistä ja keinoista, joilla tietty toiminta käännetään tyystin toisen-
laiseksi. Goffmanin kehysanalyysi linkittyy monin tavoin hänen aiemmin luo-
maansa kasvotyön käsitteeseen. Kasvojen säilyttäminen on vuorovaikutustilan-
teessa tärkeää. Rooli ei saa rakoilla, mutta myös vuorovaikutuksen toisen osapuo-
len kasvoja on kunnioitettava. (Ahokas 2005.) 

Goffmanin mikrososiologian perusyksikkö on sosiaalinen tilanne. Sosiaalinen 
tilanne syntyy, kun vähintään kaksi ihmistä on näkö- tai kuuloetäisyydellä toisis-
taan. (Goffman 1981, 84.) Goffmanin mukaan ihminen joutuu tilanteeseen päädyt-
tyään kysymään itseltään, mitä täällä tapahtuu (”What is it that’s going on here?”). 
Kysymyksen kautta ihminen pyrkii ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Goffman 
ei hyväksy tilanteiden ainutkertaista määrittelyä eikä ajatusta siitä, että tilanteeseen 
osallistuvat ihmiset luovat tilanteen määritelmän. Hänen mukaansa tilanteen mää-
rittelyt ovat olemassa jo valmiiksi, ja osallistujien tulee toimia näiden määritelmien 
mukaisesti. Yksilön tulee siis löytää oikea tilanteen määrittely kuhunkin tilantee-
seen. Etsiessään merkityksiä ihminen tarkastelee tilannetta kehyksien läpi. Kehys 
puolestaan määrittää sen, miten yksilön tulee tilanteessa toimia. Toiminta määrittyy 



36 

olennaisesti erilaiseksi, jos kyseessä on esimerkiksi sotaleikin sijaan oikea sota. 
(Goffman 1974, 2, 9, 10.) 

Mediatutkimuksessa paljon käytetyn kehysanalyysin yhteys Goffmanin ana-
lyysiin ja sen taustalla olevaan fenomenologiseen ja etnometodologiseen tutkimus-
perinteeseen on useimmiten hyvin ohut. Viestinnän tutkimukseen sovellettava ke-
hysanalyysi on sen sijaan saanut vaikutteita muun muassa retoriikan tutkimuksen 
ja diskurssianalyysin suunnalta. (Väliverronen 1996, 108.) Mediatutkimuksissa ke-
hysanalyysin avulla on selvitetty muun muassa, millaista sosiaalista todellisuutta 
mediaesityksillä rakennetaan. Kehysanalyysissa pyritään tunnistamaan niin lähtei-
den kuin toimittajien valintoja ja niiden vaikutuksia journalistisen julkisuuden ra-
kentumiseen. 

Kehysanalyysin perustan muodostaa tulkintakehyksen käsite. Tunnetun määri-
telmän mukaan kehys on organisoiva idea tai tarinalinja, joka punoo yksityiskohtia 
ja tapahtumia yhteen ja tarjoaa niille yhtenäisen merkityksen (Gamson & Mo-
digliani 1987, 143). Kehys sisältää ennakkokäsityksen siitä, miten todellisuus on 
rakentunut, ja ehdottaa, mikä siinä on merkittävää. Ennakkokäsitys ohjaa korosta-
maan joitakin puolia ja jättämään toiset merkityksettöminä huomiotta. (Karvonen 
2000.) McQuailin (2010, 380) mukaan kehystämisessä sekalaiselle faktajoukolle 
annetaan hallitseva tulkinta. Tulkinta voi hyppäyksellisesti hahmottua toisen-
laiseksi, jos empiiriseen dataan sovitetaankin eri tulkintakehystä (Karvonen 2014, 
113). Entmanin (1993) mukaan esityksen dominoiva, ensisijaiseksi tarkoitettu mer-
kitys määrittää yleisön luentaa. Entman on määritellyt tulkintakehyksen käsitteelle 
neljä eri funktiota: kehykset määrittelevät ongelmia, arvioivat näiden ongelmien 
syitä, jakavat moraalisia tuomioita ja tarjoavat ratkaisuehdotuksia havaittuihin on-
gelmiin. (Emt., 52, 56.) Esimerkiksi onnettomuustulkintaan perustuvassa kehyk-
sessä syyt, syylliset ja ratkaisuehdotukset ovat tyystin toisenlaisia kuin vaikkapa 
varautumisen puutteet paljastavassa kehyksessä. Siinä missä onnettomuuskehys 
tuo tarkasteluun välittömät syyt ja seuraukset sekä tekniset ratkaisukeinot, varau-
tumisen ongelmia ilmentävä kehys voi kiinnittää huomiota esimerkiksi kulttuuri-
siin kehityskulkuihin ja peräänkuuluttaa yhteiskunnallista asennemuutosta. (Harju 
& Karvonen 2016, 186–187.) 

Väliverrosen (1996) mukaan kehystämisen tarpeeseen vaikuttavat sekä journa-
listisen kerronnan konventiot että yhteiskunnassa ja kulttuurissa vaikuttavat tavat 
jäsentää uusia ilmiöitä tuttujen perustarinoiden ja metaforien kautta (Emt., 111). 
Modernit mediaesitykset ovat lyhyitä ja tiiviitä. Ne ovat yksiselitteisiä, eikä niissä 
juuri ilmene epävarmuutta. Kolmentuhannen merkin mittaista lehtijuttua varten 
hankitaan usein jopa kymmenkertainen määrä informaatiota. Kirjoitusvaiheessa 
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tuosta informaatiosta valitaan pieni osa ja se tiivistetään tukemaan haluttua merki-
tystä. Tässä prosessissa kehystäminen tiivistyy, ja lopputuotteena on kehystetty 
konstruktio maailmasta. 

Kehystäminen voidaan jakaa esimerkiksi argumentoivaan kehystämiseen, se-
manttiseen kehystämiseen ja tarinalliseen kehystämiseen. Argumentoivassa kehys-
tämisessä merkityksiä rakennetaan esittämällä asiat joko myönteisessä tai kieltei-
sessä valossa. Strategiassa tekstin pääviestiä tuetaan valikoimalla esitykseen vain 
sellaisia elementtejä, jotka edesauttavat halutun tulkinnan syntymistä. Semantti-
sessa kehystämisessä sosiaalista todellisuutta tuotetaan retorisesti sopivilla sanan-
valinnoilla. Tarinallinen kehystäminen edellyttää puolestaan toivottua merkitystä 
tukevien tarinalinjojen ja teemojen hahmottamista, minkä jälkeen todellisuusvai-
kutelmaa voidaan rakentaa käyttämällä teemaa tukevia kerronnallisia strategioita. 
(Hallahan 1999, 207.) 

Pan ja Kosicki (1993) esittävät, että kehystämisen prosessi konkretisoituu 
joukkona tekstin sisäisiä rakenteita. Niihin kuuluvat muun muassa syntaktiset ele-
mentit, kuten sanojen ja lauseiden järjestys; tarinalliset elementit, kuten asioiden 
esittämisjärjestys; sekä temaattiset elementit, kuten hypoteesit ja ehdotukset, jotka 
sitovat tekstin osia yhteen. Tällaisia elementtejä ovat myös päättelyä ja tulkintaa 
ilmentävät sanat koska, joten, siis ja niinpä. Tekstin sisäisiä elementtejä voi verrata 
Gamsonin ja Modiglianin (1989) esittelemiin kehystämis- ja perusteluvälineisiin, 
joilla asioita ja ilmiöitä sekä kuvataan että perustellaan. Kehystämisvälineitä ovat 
esimerkiksi metaforat, iskulauseet, kuvat ja kuvailut sekä historialliset esimerkit ja 
rinnastukset.  

Analyysissa voidaan tunnistaa teksteissä toistuvasti esiintyviä avainsanoja 
(esimerkiksi onnettomuus, vahinko ja yksittäistapaus) ja kielellisiä keinoja (esimer-
kiksi passiivisten verbien käyttö ja nominalisaatio), jotka määrittävät lukijan ja 
tekstin kohtaamisen tapaa. Perusteluvälineiden avulla esityksen tarjoama maail-
mankuva pyritään pitämään koossa. Tällöin syyt, seuraukset ja ratkaisuehdotukset 
näyttäytyvät yksiselitteisinä ja loogisina päättelyketjuina, jotka harvoin jättävät ti-
laa epävarmuudelle tai vaihtoehtoisille tulkinnoille. (Harju & Karvonen 2016, 187.) 

Kun ilmiöitä jäsennetään erilaisten kehysten kautta, ne näyttäytyvät mediassa 
erilaisina. Kehyksen käsite auttaa hahmottamaan journalismille tyypillistä jatku-
vuutta. Suosimalla tiettyjä tilannemäärittelyjä ja rajauksia toimittajat kytkevät yk-
sittäiset tapahtumat osaksi laajempaa jatkokertomusta ja julkista keskustelua. (Vä-
liverronen 2007, 51–53.) Kehys-käsitteen rinnalla samassa merkityksessä on käy-
tetty muun muassa käsitteitä teema, konteksti ja uutiskulma (news angle). Uutis-
kulma on kehnosta suomennoksestaan huolimatta varsin valaiseva käsite. Se pitää 
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sisällään ajatuksen siitä, että uutinen on yksipuolinen, tietystä kulmasta maailmaa 
tarkasteleva esitys. 

Entmanin (1993, 52–53) mukaan kehystäminen on mukana ainakin neljällä 
viestintäprosessin tasolla. Kehykset ovat läsnä viestijässä, viestissä, vastaanotta-
jassa ja ympäröivässä kulttuurissa. Viestijä tekee joko tiedostettuja tai tiedostamat-
tomia kehysvalintoja päättämällä, mitä hän sanoo. Samalla hän noudattaa omaa ar-
vostelukykyään ja uskomusjärjestelmäänsä, joita kumpaakin kehykset rajaavat. 
Viestissä kehykset ovat mukana esimerkiksi sananvalintoina, sanontoina, stereoty-
pioina ja käytetyissä tietolähteissä. Kehykset ohjaavat myös vastaanottajan ajatte-
lua ja päätelmiä. Kulttuuria Entman pitää puolestaan kehysten varastopaikkana tai 
kokoelmana. 

Kehys-käsitettä on verrattu usein kognitiotieteen skeemaan. Käsitteitä on käy-
tetty jonkin verran synonyymeina myös viestinnän tutkimuksissa. (Ks. esim. Lodge 
& Hamill 1986; Entman 1991.) Tämä ei ole ihme, sillä skeeman ja kehyksen kal-
taiset tietorakenteet muistuttavat paljon toisiaan. Jos kehysanalyysin pilkkoo Ent-
manin tapaan neljälle viestintäprosessin tasolle, skeemaa voi verrata etenkin viestin 
vastaanottovaiheen kehykseen. Kehys ohjaa tulkintaa ja auttaa yhdistämään uuden 
tiedon kokemusperäisesti syntyneisiin tietorakenteisiin. Karvosen (2000) mukaan 
skeeman ja kehyksen erona on se, että skeema on yleensä yksityinen, kognitioon 
liittyvä ominaisuus, kun taas kehykset käsitetään yhteisiksi, sosiaalisesti jaetuiksi 
todellisuuden osiksi. 

Viestintätutkimuksessa kehyksen käsitettä on sovellettu ainakin neljällä eri ta-
valla. D’Angelon (2002, 873) mukaan kehystutkimuksen ”kova ydin” on muotou-
tunut näiden erilaisten käyttötapojen ympärille. Ensinnäkin tutkimuksissa on tun-
nistettu ja laskettu temaattisia yksiköitä, joita on kutsuttu kehyksiksi. Toisekseen 
tutkimuksissa on analysoitu sitä, miten tietyt olosuhteet tuottavat tietynlaisia ke-
hyksiä. Kolmanneksi kehystutkimuksissa on selvitetty, miten kehykset aktivoivat 
yleisön aiempia tietorakenteita ja millaisia vaikutuksia kehyksillä on tulkintapro-
sesseihin, asioiden muistamiseen ja päätöksentekoon. Neljänneksi kehysanalyysia 
on käytetty tutkittaessa, miten kehykset vaikuttavat yhteiskunnallisen tason proses-
seihin kuten yleiseen mielipiteeseen tai julkiseen keskusteluun. 

D’Angelo (emt., 871–878) on sovittanut kehysanalyysin eri sovellustavat kol-
meen paradigmaan, jotka ovat kognitiivinen paradigma, kriittinen paradigma ja 
konstruktivistinen paradigma. Kognitiivinen paradigma pohjautuu kognitiiviseen 
psykologiaan ja on kiinnostunut erityisesti siitä, miten kehykset vaikuttavat ihmi-
sen ajatteluun. Paradigma kiinnittää huomionsa kehyksen ja vastaanottajan kohtaa-
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miseen eli prosessiin, jonka seurauksena ihmisen muistiin syntyy tulkinta, joka ak-
tivoituu uudelleen kohtaamisissa samankaltaisten kehysten kanssa. Kriittinen para-
digma suuntaa katseensa kehystämistä ohjaaviin ideologioihin ja kehysten uusinta-
miin valtarakenteisiin. Paradigma näkee kehykset yhteiskunnallisen vallankäytön 
välineinä. Kriittisen paradigman mukaan uutishankinnan rutiinien seurauksena ra-
kentuvat kehykset välittävät ennen kaikkea poliittisen ja taloudellisen eliitin arvoja. 
Kriittisestä näkökulmasta tarkasteluna kehykset rakentavat vaihtoehdottomuutta ja 
heikentävät mahdollisuuksia laajapohjaiseen yhteiskunnallisen keskusteluun. 

Konstruktivistinen paradigma painottaa journalistista työtä ja arvioi työn tu-
loksena syntyviä tulkintapaketteja. Paradigma asemoi toimittajat informaation pro-
sessoijiksi, joiden toimintaa rajaavat kuitenkin poliittiset ja taloudelliset paineet. 
Konstruktivistisen ja kriittisen paradigman erot eivät ole aivan selvät, sillä myös 
konstruktivistisessa paradigmassa kehysten nähdään heikentävän kansalaistoimin-
nan mahdollisuuksia. Kehysten on katsottu esimerkiksi vähentävän poliittista tie-
toisuutta ja asettavan julkiselle keskustelulle rajoituksia, jotka eivät välttämättä ole 
demokraattisesti kestäviä. Konstruktivistisesta näkökulmasta tarkasteltuna kehys-
tämistä ohjaa käsitys lähteiden luotettavuudesta: näkökulma- ja aihevalinnat ovat 
rajallisia, koska luotettavia lähteitä on niin vähän. Kriittinen paradigma taas näkee 
lähdevalinnat osana median hegemoniaa ylläpitävää roolia. Konstruktivistisessa 
paradigmassa kehykset näyttäytyvät myös ymmärrystä lisäävinä välineinä. Kehyk-
set antavat asioille ja toiminnalle mielen ja merkityksen, minkä vuoksi ne ovat maa-
ilmaan käsitteellistämisessä aina tarpeellisia. Vaikka kehyksillä on mediasisältöjä 
rajaavia vaikutuksia, ne sisältävät myös näkökulmia, jotka voivat edesauttaa esi-
merkiksi poliittisen tietämyksen kasvamista. (Emt.) 

D’Angelon (emt., 875) mukaan kehystutkimuksissa eri paradigmat tyypillisesti 
yhdistyvät. Myös kehyksen käsitteen soveltaminen vaihtelee kovan ytimen lai-
doilta toisille. Tämänkin tutkimuksen analyysi pohjaa sekä kriittiseen että kon-
struktivistiseen paradigmaan. Olen kiinnostunut paitsi mediatekstien sisältämistä 
kehyksistä ja niiden erityispiirteistä ja rakentumisesta, myös eri olosuhteiden yh-
teydestä kehysten syntymiseen ja niiden käytön yleistymiseen. Lisäksi suuntaan 
katseeni siihen, millaisia yhteiskunnallisen ja kulttuurisen tason vaikutuksia uutis-
ten sisältämillä kehyksillä on. Kriittisen paradigman hengessä tarkastelen, millai-
silla käsitteillä ja jäsennystavoilla kaivosteollisuudesta julkisuudessa puhutaan ja 
mitkä tavat määrittyvät päteviksi ja mitkä epäpäteviksi. Kiinnitän huomiota myös 
siihen, miten kehykset tukevat ja vastaavasti horjuttavat vallitsevaa järjestystä.  
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Vaikka yksittäisessä tekstissä tasapainoiltaisiin erilaisten näkemysten ja eri toi-
mijoiden välillä, journalismissa on pohjimmiltaan kyse kulttuurisesta käsitetuotan-
nosta. Se, millaisia käsitteitä journalismissa käytetään, määrittää osittain sitä, kenen 
puhe näyttäytyy uskottavana ja kenen vastaavasti epäuskottavana. (Heikkilä 2001, 
60.) 

2.3 Toimittajat todellisuuden rakentajina 

Journalistinen julkisuus on sosiaalista todellisuutta, joka on aina rakennettua. Olen-
nainen kysymys on, rakentavatko tätä julkisuutta enemmän toimittajat vai heidän 
lähteensä. Määrittävätkö sitä yhteiskunnalliset rakenteet vai toimittajien itsensä 
luomat kriteerit? Ovatko journalistit luovia tulkitsijoita vai pelkästään lähteidensä 
kirjureita? Journalismin autonomisuuden ja lähderiippuvuuden välistä jännitettä 
voi tarkastella joko ristiriitana tai vuorovaikutuksena. Journalismilla on kova tarve 
korostaa riippumattomuuttaan ja itsenäisyyttään, vaikka sen toiminta- ja ansainta-
logiikkaan on pesiytynyt käytäntöjä ja kytköksiä, jotka pakottavat sen jatkuvasti 
hippasille niin vallakkaiden lähdeorganisaatioiden kuin mainostajia houkuttavien 
yleisöjen kanssa. Samaan aikaan journalisteilla on taipumus vahvistaa tulkintoja 
sekä aktiivisuudestaan ja toiminnallisuudestaan että osattomuudestaan ja neutraa-
lisuudestaan. Journalismi on vallan vahtikoira mutta silti riippuvainen vahdittavis-
taan. Toimittajilla on yhteiskunnallisesti latautuneita arvoja, mutta niiden sovelta-
miseen uutisjournalismissa on tiukat säännöt. (Heikkilä 2001, 58–60.) Nähdäkseni 
on hedelmällisintä ajatella, että journalistinen julkisuus syntyy toimittajien, lähtei-
den ja ympäröivän yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Sosiaalisen todelli-
suuden muodostumiseen vaikuttavat journalistiset rutiinit. Uutiset eivät saavu toi-
mituksiin ongelmattomina, valmiina paketteina, vaan ne syntyvät aktiivisen tulkin-
tatyön kautta. Iso osa uutisista ei sitä paitsi edes ”saavu”, vaan ne tehdään. Aiheita 
ja potentiaalisia tarinoita etsitään rutiininomaisin ja joskus jopa yllättävin keinoin. 
Tällöinkin toimittaja käyttää toki lähteitä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa uutisen 
kautta syntyvään kuvaan maailmasta.  

Yksittäisen toimittajan rooli journalistisen julkisuuden rakentumisessa on kiin-
nostanut tutkijoita ainakin 1950-luvulta lähtien. Yksilön roolia median luoman to-
dellisuuskuvan syntymisessä on tarkasteltu erityisesti portinvartijatutkimuksissa. 
Portinvartijan eli julkisuuden ovella päivystävän journalistin merkitys yleisölle vä-
littyvään todellisuusvaikutelmaan on vaihdellut suuresti tutkimuksesta riippuen. 
Vahvimmillaan tuo merkitys oli kaiketi David Manning Whiten tutkimuksessa, 
jossa kokenut toimittaja Mr. Gates piti lankoja käsissään hyvin väkevin ottein. Hän 
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valikoi lehteen päätyvät jutut pitkälti omien kokemustensa ja asenteidensa perus-
teella. (White 1950, 383–390.) Flegelin ja Chaffeen (1971) haastattelemat toimit-
tajat puolestaan kertoivat, että he kuuntelevat juttuja tehdessään enemmän itseään 
kuin esimerkiksi lukijoitaan tai esimiehiään. Radion, television ja sanomalehtien 
uutisvalintoja tutkineet Sasser ja Russel (1972) havaitsivat, että ohjelma- ja juttu-
paikkojen kaltaisilla rakenteilla on vaikutuksensa valintoihin, mutta he pitivät toi-
mittajien omia mielipiteitä ja asenteita rakenteellisia tekijöitä tärkeämpinä valinta-
perusteina. 

Varhaisia portinvartijatutkimuksia on kritisoitu toimittajan roolin yksinkertais-
tamisesta. Niissä ei kriitikoiden mukaan ole tavoitettu työn kompleksisuutta: esi-
merkiksi lehteen päätyvien juttujen valikoinnissa on otettava huomioon tila, jäljellä 
oleva aika, kuvat, graafiset elementit ja muu päivän uutisvalikoima. Porttia ei näin 
ollen voi vartioida pelkästään asenteitansa peilaten. (Shoemaker ym. 2009, 75.) 
Tuotantoteknisten rutiinien nähdään siis rajoittavan toimittajan tekemiä valintoja. 
Teknisten rajoitteiden lisäksi valintaa sotkevat muun muassa toimituskulttuuri, uu-
tiskriteerit ja yleisön odotukset. Gieber (1956), joka toteutti tutkimuksensa samalla 
etnografisella metodilla kuin White, tuli siihen lopputulokseen, että journalistien 
uutisvalintoja selittävät ennen muuta aikataulut ja tarve saada lehti valmiiksi. Gie-
ber asemoi journalistin siis passiiviseksi rutiiniensa uhriksi. 

Päivittäisten rutiinien tärkeyttä journalistisessa työskentelyssä on tosin koros-
tettu jo paljon Gieberin tutkimusta aiemminkin. Walter Lippmann kirjoitti jo 1920-
luvulla, että ilman stereotypioita, rutiineja ja armotonta piittaamattomuutta yksi-
tyiskohdista päällikkötoimittaja kuolisi nopeasti pelkästä kiihtymyksestä. (Lipp-
mann 1922, 188.) Shoemaker ja Reese (1996) korostavat puolestaan ekstramedian 
eli sosiaalisen ympäristön vaikutuksia. Tällaisia viestimen ulkopuolella olevia te-
kijöitä ovat muun muassa mainostajat, lähteet, taloudelliset voimat, hallitukset, pai-
nostusryhmät ja muut tiedotusvälineet. Laajemmassa mittakaavassa myös kulttuu-
rin voi nähdä ohjaavan valintoja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ulkomaanuutiset kä-
sittelevät enemmän eurooppalaisia tapahtumia kuin Afrikassa tai Etelä-Amerikassa 
tapahtuneita asioita. (Emt., 175–219; ks. myös Shoemaker & Vos 2008, 80.) 

Kuinka vähäiset yksittäisen toimittajan vaikutusmahdollisuudet sitten ovat? 
Jos vastauksen omaksuu ideologian tai kulttuurin roolia korostavista tutkimuksista, 
ne näyttävät erittäin vähäisiltä. Ideologian nähdään ajoittain suorastaan ohjailevan 
toimittajia, minkä seurauksena journalistit tulevat huomaamattaan uusintaneeksi 
vallitsevia ongelmamäärittelyjä. (Ks. esim. Hall 2006, 171–172.) Suomalaista ja 
amerikkalaista televisiouutiskulttuuria tutkinut Levo-Henriksson (1994, 107) kir-
joittaa, että yksittäinen journalisti on mediasta riippumatta vain organisatoristen 
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päätösten ja käytäntöjen toteuttaja eli rakenteellisten tekijöiden tuote. Organisaa-
tion päätöksiin ja käytäntöihin vaikuttaa puolestaan ympäröivä kulttuuri. Yksilön 
valta nähdään näin ollen hyvin rajalliseksi, ja rajallisenkin vallan käyttäjänä on 
omistaja, ei yksittäinen toimittaja. (Ks. myös Turow 1992.) 

Kulttuuri- ja ideologialähtöisissä tutkimuksissa sosiaaliset vaikutukset ja or-
ganisatoriset rutiinit jäävät valitettavan usein abstrakteiksi, täysin toimijasta riip-
pumattomiksi voimiksi. Haastattelu- ja havainnointimenetelmiä yhdistelleissä tut-
kimuksissa on kuitenkin huomattu, että uutisvalintoihin vaikuttavat usein hyvin ar-
kiset, yksilön luonteesta, tiedoista ja taidoista johtuvat tekijät (ks. esim. Chang & 
Lee 1992). Esimerkiksi ulkomaan uutisten välttely voi johtua yksinkertaisesti puut-
teellisesta kielitaidosta. Yksilöllinen tekijä – tässä tapauksessa kielitaidottomuus – 
voidaan kuitenkin periaatteessa sulkea pois organisaation päätöksellä palkata vain 
kielitaitoisia toimittajia.  

Näkökulmavalintoja voi puolestaan sävyttää esimerkiksi toimittajan oma 
asenne. Haastateltavien valinnalla journalisti voi useimmiten vaikuttaa miltei sata-
prosenttisesti siihen, millaista kuvaa käsiteltävästä aiheesta juttu rakentaa. Toimit-
tajat ovat yleensä varsin hyvin jo etukäteen perillä lähteidensä mielipiteistä. (Ks. 
Rahkonen 2006, 58–61.) Jos vaikkapa kaivosteollisuuden myönteisiä talousvaiku-
tuksia käsittelevään juttuun haluaa vastakkaisuutta, on luontevaa soittaa tahoille, 
joiden tietää kokeneen taloudellisia tappioita laajentuvien kaivosten takia. Jos kai-
vosten kielteisiä ympäristövaikutuksia käsittelevää juttua haluaa jostain syystä ta-
sapainottaa, on etsittävä esimerkiksi asiantuntija, joka on valmis suhteuttamaan 
vaikkapa vesistöpäästöjen vaikutuksia kaivostoimijoille edullisella tavalla. 

Tuomo Mörä (1999) on pyrkinyt tutkimuksessaan yhdistämään yksilön ja ra-
kenteet kuten rutiinit ja organisaation käytännöt. Mörän mukaan toimittajat ovat 
samaan aikaan niin kulttuurin tuotteita kuin tuottajia sekä organisaationsa tuotteita 
ja muokkaajia. Lisäksi toimittajat sekä soveltavat että luovat uudelleen media-
rutiineja. Mörä kysyy oivaltavasti, mihin toimittajien toisinajattelu ja eri tavalla te-
keminen perustuu, jos journalismin sisältö muodostuu vain ideologian, lähteiden ja 
mediarutiinien ylivallan seurauksena. Mörän mukaan rakenteet ja tekijä muodosta-
vat kokonaisuuden, jonka elementtejä ei pidä irrottaa toisistaan. Rakenteet eivät ole 
toisilleen alisteisia, vaan erilaisissa juttutyypeissä eri tekijöiden merkitys vaihtelee. 
Esimerkiksi onnettomuusuutisessa tiedonhakurutiinit ovat ideologiaa keskeisempiä 
rakennetekijöitä. Journalismin sisältö rakentuu siten jatkuvassa vuorovaikutuk-
sessa. Tätä Mörä kutsuu journalismin liaanimalliksi. (Emt., 41, 221, 238.) 
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2.4 Kehykset rakentuvat vuorovaikutuksessa 

Kehykset voi jaotella esimerkiksi mediakehyksiin ja yksilöllisiin kehyksiin. Yksi-
löllisiä kehyksiä on nähdäkseni mahdollista analysoida kognitiivisen paradigman 
hengessä myös vastaanottajalähtöisesti. Myös Entman (1993) myöntää, että vas-
taanottaja voi joko omaksua lähettäjän tarjoamat kehykset tai jättää ne huomiotta. 
Yhtä lailla vastaanottaja voi luoda viestistä omat kehyksensä. (Emt., 52.) Jo tulkin-
takehys-sana viittaa siihen, että kehystämisprosessissa on monta osapuolta eli 
monta tulkitsijaa. Vastaanottajan omaksuma kehys voi olla radikaalisti erilainen 
kuin viestin lähettäjän tiedostamatta tai tietoisesti valitsema vallitseva kehys. Sa-
malla tavalla kahden eri vastaanottajan kehykset voivat erota merkittävästi toisis-
taan. Tämä tekee myös kehystämisestä subjektiivisen ja yksityisen kokemuksen. 

Scheufele (1999) on kehittänyt kehystämisen prosessimallin, jossa niin ikään 
erotetaan mediakehykset yksilöllisistä vastaanottajan kehyksistä. Scheufelen mal-
lin mukaan kehystäminen on jatkuva, vuorovaikutteinen prosessi, jonka eri vaiheet 
ruokkivat toisiaan. Prosessimallin vaiheet ovat kehysten rakentaminen, rakennettu-
jen kehysten julkituonti, kehysten yksilötason vaikutukset sekä mediakehysten ja 
vastaanottajan yksilöllisten kehysten välinen linkki. Mediakehysten rakentamisen 
hoitavat toimittajat, ja rakentamisprosessi on puolestaan yksilöllisten tekijöiden ja 
organisatoristen rakenteiden ja vaikuttimien summa. Scheufele jakaa vaikuttimet 
kolmeen ryhmään, joista ensimmäisen muodostavat journalistiset tekijät. Niillä hän 
viittaa niin toimittajan omiin asenteisiin ja kokemuksiin kuin journalistisiin käy-
täntöihin ja normeihin. Toisen ryhmän muodostavat organisaation käytännöt. Kol-
mas ryhmä rakentuu ekstramediallisista tekijöistä. Tällaisia median ulkopuolisia 
vaikuttimia ovat esimerkiksi poliittiset toimijat, intressiryhmät ja muu yhteiskun-
nallinen eliitti. (Emt., 114–115.) 

Olen suomentanut Scheufelen prosessimallin toisen vaiheen sanoilla kehysten 
julkituonti. Suomennosta ei voi pitää kovin onnistuneena, sillä se ei tavoita alkupe-
räiskielisen käsitteen yhteyttä toiseen joukkoviestinnän vaikutustutkimuksen teori-
aan. Scheufele on nimennyt toisen vaiheen sanoilla frame setting (Emt., 116). Sanat 
viittaavat alun perin McCombsin ja Shaw’n kehittämään agenda setting -teoriaan, 
joka puolestaan on käännetty yleensä päiväjärjestystutkimukseksi, vaikka esimer-
kiksi asialistatutkimus olisi mielestäni osuvampi käännös. Tutkimusperinne kiin-
nittää huomionsa julkisuuden asialistaan, joka on pitkälti tiedotusvälineiden luoma. 

Esittelen Scheufelen luoman kehystämisen prosessimallin kuviossa 1. Mallissa 
kehystäminen näyttäytyy jatkuvana ja vuorovaikutteisena prosessina, jossa vaikut-
timet vaikuttavat lopputuloksiin ja lopputulokset ruokkivat vaikuttimia. 
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Kuvio 1. Scheufelen kehystämisen prosessimalli. 

Millainen on mediakehysten ja yksilöllisten kehysten välinen suhde? Onko media-
kehys aina ensisijainen ja ylempänä hierarkiassa kuin yksilöllinen kehys. Sabirin 
ja Rasulin (2012, 47–48) mukaan kehysten suhde ei ole hierarkkinen, vaan ne vai-
kuttavat toisiinsa. Tutkiessaan uutisten ja yleisön välistä suhdetta Pakistanin poliit-
tisen ja juridisen kriisin kontekstissa he havaitsivat, että yleisö ei ole passiivinen 
vastaanottajajoukko vaan aktiivinen viestintäprosessin osapuoli, jolla on mahdolli-
suus vaikuttaa suoraan mediakehysten muotoutumiseen. Tutkimuksen mukaan Pa-
kistanin hallitus epäonnistui yrityksessään saada paikallinen media kehystämään 
kriisi korruptiosta johtuvaksi ongelmaksi. Sen sijaan voimakas yleisön mielipide 
pakotti median kehystämään tapahtuman yksilöllisiä kehyksiä noudatellen. Sala-
liittojen ja byrokratian sijaan avainteemoiksi nousivat sanan- ja ilmaisunvapaus, 
demokratia, yksilön oikeudet ja hallituksen tukema terrorismi. Tutkimus paljasti 
myös sen, että toimittajien omat mielipiteet heijastelivat yleisön mielipiteitä. Tämä 
vahvistaa tutkijoiden mukaan havaintoa yleisön ja median huomattavasta vuoro-
vaikutuksesta.  

Toimittajat omaksuvat mielipiteitä ja kehyksiä myös toisiltaan. Myyvälle ja 
konkreettiselle kehykselle on kysyntää myös kilpailevassa mediassa. Fishmanin 
(1978) mukaan kehysten uusintaminen yli mediavälineiden ja -organisaatioiden 
luonnollistaa huomattavasti esitykseen valittuja näkökulmia. Tämä synnyttää puo-
lestaan ideologioita. Tässä tapauksessa ideologia-käsite viittaa ennen muuta sym-
boliseen vallankäyttöön. Kyse on merkityksien tuottamisesta ja pyrkimyksestä 
määritellä asiat ja ilmiöt tietyllä tavalla. (Emt., 531.) 
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Mediasta toiseen leviäviä teemoja ja kehyksiä on selvitetty tutkimalla muun 
muassa väkivalta- ja rikosuutisointia. Fishman on tutkinut New Yorkin paikalliste-
levisiokanavilla ja sanomalehdissä vuosina 1976 ja 1977 julkaistuja rikosuutisia. 
Tutkimuksen mukaan mediaesitysten myötä syntyi kokonaan uusi rikollisuuden laji: 
vanhuksiin kohdistuva rikollisuus. Rikosaalto kesti noin seitsemän viikkoa, ja se 
vaikutti niin poliisin resursseihin, lainsäädäntötyöhön kuin yleiseen ilmapiiriin 
koko maan alueella. Ikääntyneille alettiin järjestää itsepuolustuskursseja, ja van-
huksiksi naamioituneet poliisin edustajat partioivat kadulla ikään kuin peitetehtä-
vässä. Mediaesityksissä rikolliset olivat useimmiten joko afrikanamerikkalaisia tai 
latinalaisamerikkalaisia ghettonuoria, joilla oli pitkä rikosrekisteri. (Emt., 532–
533.) 

Fishman tuli tutkimuksessaan siihen tulokseen, että New Yorkissa tuolloin ha-
vaittu vanhuksiin kohdistuva rikosaalto oli kokonaan median aikaansaannos, sillä 
tilastollisesti tarkasteltuna rikokset eivät olleet lisääntyneet. Uutisille satuttiin vain 
löytämään sopiva tarinalinja, ja yksittäisistä rikostapauksista mediajulkisuuteen va-
littiin ne, jotka sopivat tähän linjaan. Fishman käyttää rikosaallon rinnalla käsitettä 
uutisaalto (news wave). Uutisaaltoja syntyy kun yksittäisiä tapahtumia aletaan 
koota yhtenäisen teeman alle. Teeman kautta syntyy jatkuvuus, jota kestävä uutis-
tapahtuma vaatii. Ilman teemaa yksittäiset tapahtumat eivät välttämättä edes olisi 
uutisia. Fishmanin tutkimassa tapauksessa valittu teema levisi laajasti mediasta toi-
seen. Tämä selittyy hänen mukaansa oppimisella ja omaksumisella. Kun toimittaja 
huomaa, että tietyllä asialla on uutisarvoa toisaalla, asia saa painoarvoa myös toi-
mittajan edustamassa julkaisussa. (Emt., 537–542.) 

Uutisaaltojen seurauksia tutkineiden Kepplingerin ja Habermeierin (1995) mu-
kaan uutisointipiikkejä synnyttävät tapahtumat voivat muuttaa uutiskriteerejä tila-
päisesti. Tällaisia uutisvalintoihin ja -kriteereihin vaikuttavia kehityskulkuja he 
kutsuvat avaintapahtumiksi (key event). Kun media alkaa laajasti uutisoida saman-
kaltaisista ja saman teeman alle sopivista tapahtumista, yleisö voi saada virheelli-
sen käsityksen tapahtumien painoarvosta. Uutistoiminnan perusoletuksena on 
Kepplingerin ja Habermeierin mukaan se, että uutisoinnin kattavuus korreloi uutis-
tapahtuman merkittävyyden kanssa. Uutisaaltojen voimistuessa media alkaa repre-
sentoida ensisijaisesti itseään. Tämä näkyy Kepplingerin ja Habermeierin mukaan 
muun muassa siinä, miten laajasti tiedotusvälineet reagoivat toistensa uutisiin. 
(Emt., 373, 389.) Uutisaallon käsite linkittyy median resonanssihypoteesiin, joka 
selittää tiettyjen aiheiden keräämän julkisen huomion nopeaa kasvua. Kun jokin – 
usein yhteiskunnallisesti latautunut – aihe tulee näkyvästi julkisuuteen, syntyy sitä 
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ruokkiva kommentoinnin ketju, joka laajentuessaan vahvistaa itseään. Tietyn ai-
heen tiivis journalistinen käsittely ruokkii aihetta käsittelevän mielipideaineiston 
syntymistä. Kun jokin aihe on jatkuvasti uutissivuilla, se alkaa nopeasti täyttää 
myös mielipidesivut.  

Konkreettisena esimerkkinä resonanssihypoteesista toimikoon tammikuussa 
2012 käyty keskustelu Talvivaaran valvonnan ongelmista. Valvonnan ja luvituksen 
epäkohtia luotaava debatti sai alkunsa eduskunnan ympäristövaliokunnan puheen-
johtajana toimineen Martti Korhosen Kalevalle antamasta lausunnosta, jonka mu-
kaan Talvivaara sai ympäristölupansa liian helposti. Korhosen puhe alkoi resonoida 
siinä vaiheessa, kun toimittajat alkoivat pyytää eri asiantuntijoilta kommentteja hä-
nen lausuntoihinsa. Resonointi lisäsi alkuperäisen lausunnon painoarvoa ja toi val-
vonnan epäkohtiin tiivistyvälle teemalle jatkuvuutta myös alkuperäisessä lähtees-
sään. 

2.5 Kehystämistä, priorisointia vai asialistan asettamista? 

Kehystämisellä on todettu olevan merkittävä yhteys päiväjärjestystutkimukseen. 
Tutkimusmenetelmien on sanottu perustuvan täsmälleen identtiseen prosessiin. Ke-
hystämistä on kutsuttu myös päiväjärjestystutkimuksen toiseksi tasoksi. Kun en-
simmäisen tason tutkimuksessa tarkastellaan median kautta leviäviä uutisia ja ai-
heita, toisen tason analyysissa paneudutaan näiden uutisten ja aiheiden piirteisiin. 
(McCombs ym. 1998, 703–704.) Kehysanalyysin asemoiminen agenda set-
ting -teorian toiseksi tasoksi implikoi perinteistä ja samalla rajallista näkemystä 
päiväjärjestystutkimuksesta. Bernard Cohenin (1963, 13) klassisen muotoilun mu-
kaan mediavälineet eivät niinkään vaikuta siihen, mitä mieltä ihmiset asioista ovat, 
vaan ennen kaikkea siihen, mistä asioista ihmisillä ylipäätään on mielipide.  

Perinteinen näkemys julkisen asialistan vaikutusten rajallisuudesta on siirtynyt 
vähitellen syrjään etenkin tutkimuspiireissä. Sillä on ollut kuitenkin huomattava 
asema esimerkiksi viestinnän perusopetuksessa. (Ks. esim. Kunelius 2003, 142; 
Wiio 1994, 232.) Edelsteinin (1993, 85) mukaan alan tutkijat ovat kasvaneet ulos 
tutkimuskenttää pitkään hallinneesta metaforasta, jonka mukaan julkinen asialista 
antaisi ajattelulle vain aiheet. Myös päiväjärjestystutkimuksen uranuurtajat 
McCombs ja Shaw (1993, 65) ovat laajentaneet alkuperäistä lähtökohtaansa ja tul-
leet siihen tulokseen, että media ei ainoastaan kerro yleisölle, mistä ajatella, vaan 
myös sen, mitä ajatella ja miten ajatella. Samoilla linjoilla on myös Entman (2007). 
Hänen mukaansa päätöksen, kuten tietyn osapuolen suosimisen tai jonkin asian hy-
väksymisen edellytyksenä on se, että ajattelulle on ensin annettu alkusysäys. Jos 
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media voi vaikuttaa siihen, mistä yleisöllä on mielipide, saman psykologisen pro-
sessin kautta se voi vaikuttaa myös siihen, millainen tämä mielipide on. Entmanin 
mukaan agenda setting -teorian voi asemoida pikemminkin kehysanalyysin toiseksi 
tasoksi. Päiväjärjestystutkimus voi toteuttaa kehystämisen ensimmäistä tehtävää 
määrittelemällä sellaisia ongelmia, jotka ansaitsevat julkisuuden huomion. (Emt., 
164.) 

Median asettaman asialistan vaikuttavuutta on perusteltu priorisoinnin (pri-
ming) prosessilla. Termin juuret ovat kognitiivisessa psykologiassa, kuten lähes 
kaikkien muidenkin median vaikutustutkimuksen teorioiden ja käsitteiden. Psyko-
logian terminä priming on suomennettu yleensä virittämiseksi. Mediatutkimuk-
sessa on käytetty kuitenkin suomennosta priorisointi (ks. Kunelius 2003). Koska 
tämä tutkimus kuuluu viestintätutkimuksen piiriin, käytän priming-sanan suomen-
kielisenä vastineena priorisointia. Priorisointi-sanan etuna on se, että se kuvaa mie-
lestäni virittämistä paremmin median valikointiin ja valikoimatta jättämiseen pe-
rustuvaa vaikuttamismekanismia. Virittäminen taas viittaa priorisointia paremmin 
kielen merkityssisällön ja semanttisen muistin väliseen suhteeseen. Tähän suhtee-
seen perustuu tosin myös median priorisointivaikutus. Tästä syystä käytän puoles-
taan prime-sanan suomenkielisenä vastineena virikettä. 

Priorisointitutkimuksissa on selvitetty ennen kaikkea sitä, miten median te-
kemä priorisointi vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. Etenkin var-
haisissa tutkimuksissa on liikuttu ärsyke–reaktio-mallin hengessä ja tehty varsin 
suoraviivaisia johtopäätöksiä priorisoinnin vaikutuksista ihmisen toimintaan. Tut-
kimuskentällä on kehitelty teorioita erityisesti väkivaltaisen mediasisällön ja ag-
gressiivisuuden välisen yhteyden selittämiseen (ks. esim. Berkowitz 1984; Bandura 
1973). Esimerkiksi Werner (1996, 19) on kritisoinut tällaisia tutkimuksia ja niistä 
syntyneitä teorioita yksinkertaistavasta ongelmanasettelusta, minkä hän katsoo 
viestivän siitä, että tutkija on jo etukäteen päättänyt löytää suoria vaikutuksia. 

Virikevaikutus perustuu muistin verkostomaiseen toimintaan ja ihmisen mie-
len sisäisiin, skeeman kaltaisiin malleihin. Verkostorakenteen mukaisesti muistissa 
oleva tieto on varastoitu solmuihin, jotka vastaavat tiettyjä käsitteitä ja niistä syn-
tyviä mielikuvia. Toisiinsa yhdistyvät solmut muodostavat puolestaan assosiatiivi-
sia polkuja. Verkoston jokaisella solmulla on kynnysarvo, jonka ylittäminen herät-
tää solmun. Samalla aktivoituneeseen solmuun linkittyneet rakenteet käynnistyvät. 
Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tietyn sanan lausumisen jälkeen 
siihen liittyvät sanat tulevat nopeammin mieleen kuin sellaiset, joilla ei ole suoraa 
yhteyttä mainittuun sanaan. (Roskos-Ewoldsen ym. 2008, 103.) 
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Median priorisointivaikutuksia on tutkittu etenkin poliittisissa konteksteissa. 
Median tarjoamilla prioriteeteilla on nähty olevan vaikutusta etenkin silloin, kun 
informaatio on vastaanottajalle vierasta (ks. esim. Tourangeau & Rasinski 1988). 
Poliittisten kysymysten käsittelyssä median virikevaikutus perustuu siihen, mitä ar-
voja esitykseen valitaan ja mitkä jätetään sen ulkopuolelle. Korostukset ja paino-
tukset vaikuttavat siihen, mitkä kognitiot ihmisessä aktivoituvat, minkä puolestaan 
on uskottu korreloivan esimerkiksi äänestyskäyttäytymisen kanssa. Moraalikysy-
mysten, kuten eutanasian ja abortin tiivis käsittely vaalien yhteydessä virittää ää-
nestäjiä määrittelemään ehdokkaiden luonteenpiirteitä, sillä moraalikysymyksissä 
asemoitumisen nähdään kertovan laajemminkin ehdokkaan persoonasta ja priori-
teeteista. Jos media painottaisi vaaleissa esimerkiksi talousasioita, yleisö ei virit-
tyisi arvioimaan ehdokkaiden rehellisyyttä, sillä talousnäkökulmia ei pidetä sa-
malla tavalla luonteenpiirteiden ja myötätunnon mittareina kuin arvokysymyksiä. 
(Domke ym. 1998, 55–56.) Priorisointi konkretisoituu siis siinä, kun media ehdot-
taa yleisölleen, mitä aiheita ja kysymyksiä sen tulee pohtia arvioidessaan esimer-
kiksi poliitikkojen toimintaa (Iyengar & Kinder 1987, 63). 

Median priorisointihypoteesilla viitataan myös eri aiheiden käsittelymäärään. 
Priorisointia tutkittaessa on siis kiinnitettävä huomiota siihen, mitä asialistan ai-
heita media painottaa. Painotusten nähdään puolestaan vaikuttavan suoraan siihen, 
millä asioilla yleisö kokee olevan painoarvoa. Jos esimerkiksi talousaiheet koros-
tuvat, yleisö alkaa pitää taloutta tärkeänä hyvinvointitekijänä. Käsittelyn tyyli mää-
rittää puolestaan sen, suhtautuuko yleisö taloustilanteeseen ongelmana vai vah-
vuustekijänä. Jos talousaiheita käsitellään runsaasti, ja talousuutiset ovat sävyltään 
kielteistä, yleisö voi alkaa pitää taloustilannetta valtion pahimpana ongelmana. 
Kielteisen käsittelyn virikevoiman nähdään olevan myönteistä suurempi, sillä kiel-
teiset asiat kiinnittävät yleisön huomion myönteisiä tehokkaammin. Negatiivisten 
ulottuvuuksien on todettu myös kasvattavan aiheen merkittävyyttä ja sitä kautta 
edistävän sen pääsyä uutisagendalle. (Sheafer 2007, 22–25.) Vastaavasti myöntei-
sen sävyn ja positiivisten piirteiden on havaittu vähentävän uutisen näkyvyyttä me-
dian asialistalla (Schönbach & Semetko 1992). 

Priorisoinnilla ja päiväjärjestystutkimuksella on nähty olevan paljon yhteistä. 
Molemmat suuntaukset perustuvat ihmisen muistiin pohjautuviin malleihin infor-
maation prosessoinnista. Hypoteeseissa oletetaan, että ihmisten asenteet syntyvät 
näkökulmista, jotka ovat helpoimmin saatavilla päätöksentekohetkellä. Monet tut-
kijat ovatkin asemoineet priorisoinnin ennen kaikkea agenda setting -teorian jat-
keeksi. (Ks. esim. McCombs & Shaw 1993; Iyengar & Kinder 1987.) 
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Onko priorisoinnissa sitten kyse täsmälleen samasta prosessista kuin asialistan 
asettamisessa sekä kehystämisessä? Vastaus riippuu siitä, kuinka laajasti tai rajalli-
sesti kutakin teoriaa ajattelee. Eroavaisuuksia on helppo löytää, jos päiväjärjestys-
tutkimuksen määrittelee yksinomaan Cohenin klassisen muotoilun pohjalta. Täl-
löin asialista antaisi ajattelulle aiheet, priorisointi kertoisi, mitkä yksityiskohdat ai-
heissa ovat olennaisia, ja kehystäminen pyrkisi määrittämään, mistä näkökulmasta 
aihetta tulisi lopulta tarkastella. Mutta entä jos päiväjärjestyksen asettaminen ym-
märretään aiemmin kuvatun kaltaisena, laajana vaikutusmekanismina, jolla on val-
taa määrittää myös se, miten eri aiheista ajatellaan? Katoavatko priorisoinnin, ke-
hystämisen ja päiväjärjestystutkimuksen erot kokonaan? 

Iyengarin ja Kinderin (1987) mukaan priorisoinnilla laajennetaan päiväjärjes-
tystutkimuksen aikajännettä. Priorisointi siis määrittää, millaisia mielipiteitä asia-
listan tarjoamista aiheista muodostuu. (Emt., 63.) Näin ollen median asettama päi-
väjärjestys vaikuttaa yleisön asenteisiin vasta priorisoinnin kautta (ks. Scheufele & 
Tewksbury 2007, 11, 15). Priorisoinnille annetaan siis samanlaisia tehtäviä kuin 
kehystämiselle ja toisaalta toisen tason päiväjärjestystutkimukselle, jota käytetään 
säännöllisesti niin kehystämisen synonyymina kuin omana teorianaan. (Ks. esim. 
Ghanem 1997, McCombs 2005, McCombs ym. 1998.) 

Scheufelen ja Tewksburyn (2007) mukaan niin päiväjärjestystutkimuksessa 
kuin priorisoinnissa on kyse informaation saatavuudesta. Molemmissa malleissa 
median vaikutus perustuu siihen, millaista informaatiota on tarjolla ja kuinka run-
sasta tarjonta on. Päiväjärjestystä luovan vaikutuksensa kautta media voi korottaa 
aiheiden tärkeyttä tuomalla niitä aktiivisesti journalistiseen julkisuuteen. Se nostaa 
esiin kysymyksiä, joiden kautta yleisö voi muodostaa mielipiteensä kulloisestakin 
aiheesta. Kehysanalyysissa vaikutusmekanismia etsitään puolestaan esityksen piir-
teistä. Kehys syntyy siitä, millaisia sanoja ja näkökulmia asialistalla olevaan uuti-
seen on valittu. (Emt., 11; ks. myös Scheufele 2000, 309.) Toisaalta myös priori-
soinnissa vaikutuksia on etsitty esityksen piirteistä. Leen (2010, 772) mukaan prio-
risoinnilla on suurempi yhteys toisen tason päiväjärjestystutkimukseen kuin ensim-
mäisen tason agenda setting -teoriaan. Leen tutkimuksen mukaan mielipiteen muo-
dostumisen kannalta olennaista ei ole niinkään se, mitä aiheita yleisölle tarjotaan, 
vaan se, miten nämä aiheet on paketoitu. 

Scheufele (2000, 309) on eritellyt priorisoinnin ja kehystämisen psykologisia 
eroja muissakin yhteyksissä. Hänen mukaansa kehystäminen pohjautuu prospekti-
teoriaan, jolla pyritään kuvaamaan inhimillistä päätöksentekoa epävarmassa tilan-
teessa. Prospektiteorian mukaan pienikin muutos sanallisessa kuvauksessa tai ti-
lanteen määrittelyssä voi muuttaa yleisön tulkintaa merkittävästi. Kehystämisen 
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vaikutus perustuu Scheufelen mielestä kehysten tukintaa ohjaavaan voimaan. Ke-
hystämisessä ei siis tehdä joitakin aiheita muita näkyvämmiksi vaan aktivoidaan 
yleisön skeemoja, jotka määrittävät uuden tiedon vastaanottamista ja tulkintaa. 
Scheufele pitää kehystämistä tahattomana toimintana, sillä se perustuu kielen ny-
ansseihin ja sanojen vivahteisiin. Niiden vaikutusta on hänen mukaansa hankala 
ennustaa. 

Weaver (2007, 145–146) on niin ikään pohtinut toisen tason päiväjärjestystut-
kimuksen ja kehystämisen yhtäläisyyksiä ja eroja. Kummassakin teoriassa selvite-
tään hänen mukaansa mieluummin ajattelun tapoja kuin ajattelun aiheita. Weaverin 
mukaan kehystäminen pitää kuitenkin sisällään enemmän kognitiivisia prosesseja 
kuin toisen tason päiväjärjestystutkimus. Kehykset tarjoavat esimerkiksi moraalisia 
arvostelmia, määrittelevät ongelmia ja ehdottavat niihin ratkaisuja. Pricen ja Te-
wksburyn (1997, 184, 197–198) mukaan kehystäminen ja toisen tason päiväjärjes-
tystutkimus perustuvat kokonaan erilaisiin lähtökohtiin. Siinä missä päiväjärjestys-
tutkimuksen perustana on informaation saatavuus, kehystämisen lähtökohtana on 
puolestaan viestin sisällön sovellettavuus. 

Ghanem (1997, 8) on puolestaan pyrkinyt jaottelemaan yksinkertaistetusti niin 
ensimmäisen ja toisen tason päiväjärjestystutkimuksen kuin kehystämisen tehtävät. 
Hänen mukaansa ensimmäisen tason päiväjärjestystutkimuksessa selvitetään ennen 
muuta uutisaiheiden valintaa ja niiden näkyvyyttä median agendalla. Kehysanalyy-
sissa puolestaan tutkitaan agendalle valittujen uutisten elementtejä. Toisen tason 
päiväjärjestystutkimuksella selvitetään puolestaan sitä, miten nämä elementit 
muokkaavat julkista agendaa ja siitä omaksuttavia mielipiteitä. 

Scheufelen (1999, 106–107, ks. myös Scheufele & Tewksbury 2007, 12) mu-
kaan kehys on yhtä aikaa niin mikro- kuin makrokonstruktio. Makrokonstruktiona 
kehys on toimittajan väline. Se on esitystapa- tai rakenne, jonka rajoissa toimittaja 
esittää asian yleisölleen. Mikrokonstruktiona kehys kuvaa sitä, miten yleisö käyttää 
esityksestä saamiaan tietoja esimerkiksi mielipiteidensä pohjana. Mikrokonstruk-
tiona kehys toteuttaa siis samaa tehtävää kuin päiväjärjestys Ghanemin analyysissa. 

2.6 Kehykset lyömäaseina 

Kehykset rajaavat sitä, miten asioista ja ilmiöistä voidaan kulloinkin puhua. Esi-
merkiksi yhteiskunnalliset kysymykset esitetään journalismissa usein kiistoina. 
Kiistan kehys tuottaa aina puolesta–vastaan-asetelman, jonka osapuoliksi keskus-
telua käyvät tahot joutuvat. (Väliverronen 1996, 109.) Yhdysvalloissa esimerkiksi 
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aborttilainsäädännöstä käyty julkinen keskustelu on esitetty pitkälti kahden kilpai-
levan ongelmamäärittelyn yhteentörmäyksenä: vastakkain ovat Pro-life ja Pro-
choice -näkökulmat. Ensimmäinen korostaa oikeutta elämään ja jälkimmäinen va-
linnanvapautta ja naisen päätösvaltaa omasta kehostaan. (Terkildsen & Schnell 
1997, 882.) Kiistan kautta kehystetyissä uutisissa esitellään usein taistelupareja, 
jotka väittelevät siitä, miten tietty yhteiskunnallinen kysymys tulisi ratkaista. Ym-
päristöuutisessa debattia voidaan käydä esimerkiksi siitä, ajaako arktisen alueen 
öljynporaus maailman ympäristökatastrofin partaalle vai onko se vain hyvä keino 
pitää öljyn hinta matalalla. Samalla tavalla kaivosteollisuutta voidaan tarkastella 
taloudellisten ja ympäristöllisten intressien yhteentörmäyksenä. 

Kiistelijöiden argumenteissa vedotaan erilaisiin arvoihin, ja niillä pyritään syn-
nyttämään erilaista kuvaa asioiden järjestyksestä. Koska kehystäminen on edellä 
kuvatun kaltainen kompleksinen ja vuorovaikutteinen prosessi, on syytä tarkastella, 
miten tehokkaasti journalismin lähteet käyttävät kehyksiä kiistatilanteissa. Läh-
teillä tarkoitan kaikkia kehystämisprosessin osapuolia mediaa lukuun ottamatta. 
Koska kehykset perustuvat ihmisten uskomusjärjestelmään, joka pitää sisällään 
niin arvot kuin kokemukset, kiistan osapuolet rakentavat usein keskenään hyvin 
erilaisia kehyksiä. Kehykset sisältävät sekä tietoisen että tiedostamattoman tason, 
sillä kiistelijät eroavat toisistaan paitsi intressiensä, arvojensa ja uskomustensa 
osalta, myös siiten, millaiseksi he määrittelevät todellisuuden. (Gray 2003, 12–16.) 

Osapuolet rakentavat kehyksiä sekä omien tulkintojensa tueksi että edistääk-
seen strategisia tavoitteitaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää suodattaa in-
formaatiotulvasta se osa, joka sopii parhaiten kulloiseenkin tarpeeseen. (Kaufman 
& Smith 1999, 165.) Tavoitteena voi olla esimerkiksi omien joukkojen herättely. 
Snow ja Byrd (2007, 126, 128) kutsuvat tällaista kannattajajoukkojen hankkimi-
seen tähtäävä kehystämistä motivoivaksi kehystämiseksi. 

Kiistan kehysten rakentuminen on monien tekijöiden summa. Kiistelijöiden re-
toriikkaan ja sitä kautta syntyviin kehyksiin vaikuttaa muun muassa se, millaiseksi 
kamppailevat ryhmät määrittelevät itsensä. Kaufman ym. (2003) esittävät, että it-
seidentifikaatio on tavoitteellisen kehystystyön lähtökohta. Ryhmän on määritel-
tävä itselleen identiteetti osittain negaation kautta, sillä identiteetin ainutlaatuisuus 
syntyy eroista kilpailevaan ryhmään. Erojen kautta syntyy myös toiminnan oikeu-
tus. Ryhmäidentiteetti kumpuaa yksilöiden käsityksestä omasta itsestään sekä ryh-
män vakaumuksista ja tavoitteista. Identiteettiä ylläpidetään muun muassa vältte-
lemällä identiteetin ydintä uhkaavaa informaatiota, vahvistamalla yhteyttä saman-
mielisiin ihmisiin ja määrittelemällä ryhmään kuulumattomat yksinomaan kieltei-
sesti. (Emt.; ks. myös Gray 2003, 21–23.) 



52 

Kehysten muotoutumiseen vaikuttaa myös ryhmän käsitys vallasta ja sosiaali-
sesta kontrollista. Kiistan dynamiikka muokkautuu suuresti sen mukaan, mitä vai-
kuttamiskeinoja kiistelevät ryhmät käyttävät. Toinen ryhmä voi kokea, että paras 
lopputulos saavutetaan kansalaistottelemattomuudella ja näyttävillä performans-
seilla, kun taas toiset luottavat kansalaisaloitteisiin ja muihin laillisiin vaikuttamis-
keinoihin. Kiistatilanteissa esitetään usein myös arvioita siitä, millaiseksi tulevai-
suus kehittyy. Retoriseen vaikuttamiseen pyrkivät ryhmät näkevät lähitulevaisuu-
dessa herkästi suuria riskejä, jos asiat eivät muutu heidän haluamaansa suuntaan. 
Tavoitteiden tueksi rakennetaan riskikehyksiä, jotka tuottavat usein erittäin vaihte-
levaa tietoa riskien todennäköisyydestä ja laajuudesta. Riskikehys sisältää usein 
subjektiivisen arvion siitä, mitkä lähteet ovat luotettavia ja mitkä eivät. (Kaufman 
ym. 2003; Gray 2003, 31.) 

Ympäristökonfliktien vuorovaikutusta tutkittaessa on kiinnitetty huomiota 
kiistatilanteiden kehysten kielteisyyteen. Konfliktien kehykset eksplikoivat useim-
miten tappioita voittojen sijaan. Osapuolet korostavat mieluummin vastapuolen toi-
minnan karmeita seurauksia kuin puhuvat oman toimintansa myönteisistä vaiku-
tuksista. (Kaufman ym. 2003; Gray 2003, 31–32.) On mahdollista, että osapuolet 
pyrkivät tällä tavoin mukautumaan medialogiikkaan. Kielteisten uutisten on todettu 
valikoituvan uutisvirtaan selvästi myönteisiä helpommin. Kielteisyys on myös yksi 
Galtungin ja Rugen (1965, 69–70) alkuperäisistä uutiskriteereistä. 

Kehysten toimivuus perustuu niiden resonanssiominaisuuksiin. Kehysten on 
resonoitava joidenkin yhteisesti jaettujen merkitysten kanssa. Esimerkiksi kiistati-
lanteessa kehykset on rakennettava niin, että ne puhuttelevat haluttua ihmisryhmää. 
Kehyksillä on oltava tarttumapintaa ihmisten elämäntilanteessa ja arkikokemuk-
sissa. Kehystämisen on tuotava uskottavia vastauksia ja ratkaisuja elämässä askar-
ruttaviin kysymyksiin ja ongelmiin. Mitä tutummiksi ja luonnollisemmiksi kehyk-
set saadaan, sitä paremmat niiden resonanssiominaisuudet ovat. (Snow ym. 1986, 
477.) Resonanssikyky on kuitenkin kontekstisidonnainen ominaisuus. Kiistan koit-
taessa kehykset on muotoiltava niin, että ne ovat linjassa omien kannattajien arvo-
maailman kanssa. Yhteiskuntakriittisen ryhmän mobilisointi ei välttämättä onnistu, 
jos kehykset resonoivat vain vallitsevan ideologian kanssa. Gamson (1998, 74) eh-
dottaa, että vallitsevien ideologioiden haastamiseen tarvitaan vastateemoja tai -ke-
hyksiä. Vastateemoilla on paljon yhteistä laajasti resonoivien ja konventionaalisten 
kulttuuristen kehysten kanssa. Molempiin sisältyy kosolti luonnollistuneita oletuk-
sia. Siinä missä kulttuurinen kehys on kuitenkin tuttu ja turvallinen, vastakehys on 
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aina poleeminen ja vastakohtainen. Gamsonin mukaan normatiiviset teemat ja vas-
tateemat ovat linkittyneet toisiinsa niin, että toisen ollessa näkyvissä toinen on aina 
latenttina ja valmiina aktivoitumaan pienestäkin vihjeestä. 

Vastakehykset ponnistavat usein vastajulkisuudesta. Vastajulkisuus toimii vi-
rallisen politikan ulkopuolella mutta on silti huomattavan poliittista. Se kumpuaa 
valtajulkisuutta enemmän ihmisten henkilökohtaisista intresseistä ja heijastelee 
usein tunteita. Vastajulkisuus on siten henkilökohtaisen politiikan tulemista jul-
kiseksi ja yhteiseksi. Sen voimana ja liimana toimii erilaisuus suhteessa valtajulki-
suuteen. Vastajulkisuutta edustavat paitsi kulutuskriittiset julkaisut myös yhteis-
kunnallista asennemuutosta peräänkuuluttavat ryhmittymät omine foorumeineen. 
Vastajulkisuutta ylläpitävän kollektiivin voi nähdäkseni rinnastaa julkisoon, tietyn 
kysymyksen tai ongelman äärelle kokoontuvaan ja sitä ratkaisemaan pyrkivään 
joukkoon. Julkisoa yhdistää jaettu kokemus esimerkiksi ympäristö- tai ihmisoi-
keusongelmasta. Julkiso rakentuu ennen kaikkea vuorovaikutuksen kautta, ja se 
pyrkii aktiivisuudellaan yhteisen ongelman kontrolloimiseen ja ratkaisemiseen. 
Siinä missä julkiso pyrkii toimimaan, yleisö jää passiivisena seuraamaan, miten 
muut tähän ongelmaan reagoivat. (Kunelius 2004, 98–99  

Toisinaan vastajulkisuus integroituu valtajulkisuuteen. Näin tapahtuu, kun vas-
tajulkisuuden ajamat asiat päätyvät esimerkiksi julkisen paineen takia järjestelmä-
politiikan asialistalle. Hyvänä esimerkkinä vastajulkisuuden tai -demokratian poli-
tisaatiosta toimii ympäristöaktivismi. Suoran toiminnan epävirallisena kollektii-
vina aloittanut vihreä liike siirtyi puoluepolitiikkaan 1980-luvun alussa. Nyttem-
min ympäristönsuojelusta on tullut kaikkia puolueita koskettava yleispoliittinen ky-
symys, mikä on heikentänyt vihreiden erityisasemaa ja assimiloinut vastajulkisuu-
desta ponnistaneen ryhmittämin osaksi järjestelmäpolitiikan hegemonista blokkia. 
(Herkman 2011, 80–81, 122–123; ks. myös Fraser 1992; Eder 1996a, 183.) 

Konfliktitilanteiden kehyksiä tutkittaessa on tarkasteltu myös kehysten dynaa-
misuutta. Kehyksillä on tapana kehittyä kiistan edetessä. Tätä muutosprosessia on 
kuvattu sanoilla uudelleen kehystäminen (reframing). Uudelleen kehystämistä ta-
pahtuu, kun jompikumpi osapuoli keksii uuden tavan selkiyttää ja tehostaa viesti-
ään. Toisinaan taas vastapuolen täsmähyökkäys pakottaa toisen osapuolen vetäyty-
mään ja miettimään lähtökohtiansa uudelleen. Uudelleen kehystäminen on mahdol-
lista vasta sitten, kun kiistelevä ryhmä on tajunnut oman näkökulmansa subjektii-
visuuden. Se edellyttää siis kehystämisprosessin vinoumien tiedostamista. Uudel-
leen kehystäminen on hankalaa, jos kiista käy erityisen intensiivisenä tai on pitkit-
tynyt. Pitkään jatkuneissa kiistoissa osapuolilla on tapana jumiutua alkuperäisiin 
kehyksiinsä. Tällaisissa tilanteissa avuksi tarvitaan neutraali kolmas osapuoli, joka 
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toimii välittäjänä ryhmien kesken ja pyrkii tulkitsemaan kiistaa niin, että molemmat 
osapuolet voivat olla tyytyväisiä. Parhaassa tapauksessa uudelleen kehystäminen 
enteilee kestävää dialogia, mikä puolestaan voi lisätä osapuolten välistä ymmär-
rystä. (Elliot ym. 2003, 424–425.) 

Moore (1986) on tunnistanut useita uudelleen kehystämisen strategioita. Stra-
tegioihin kuuluu muun muassa intressien siirtäminen yksittäisistä asioista yleisem-
mälle tasolle. Toisena tekniikkana on vaatimusten kaventaminen ja niiden pilkko-
minen pienempiin osiin. Kolmas keino on kääntää arvokiista pelkäksi intressikiis-
taksi. Neljäs strategia on yhteisen, aiempaa ylevämmän tavoitteen etsiminen. Vii-
dentenä keinoina on puolestaan erimielisyyksien hyväksyminen. Ensimmäisessä 
strategiassa tavoitteena on luoda yksittäisasioita laajempi agenda, joka tarjoaa rat-
kaisumahdollisuuksia molempien osapuolien huolenaiheisiin. Tällöin kummatkin 
ovat valmiita tinkimään joistakin vaatimuksistaan saadakseen muut huolenaiheensa 
ratkaistuksi. (Emt.; ks. myös Gray 2003, 33–34.) 

Myös toisessa strategiassa tähdätään kompromissiin. Siinä lähestymistapana 
on ratkaista ongelmat yksi kerrallaan ikään kuin vaihtokauppaa käyden. Kolmas 
strategia eli arvoista luopuminen ei yleensä tule kysymykseen, sillä arvoerimieli-
syydet ovat usein kiistan keskiössä. Yhteiset arvot muodostavat usein ryhmän toi-
minnan perustan. Strategiaa voidaan kuitenkin käyttää, jos se ei uhkaa ryhmän ta-
voitteita ja uskottavuutta. Näin on tehty esimerkiksi vesiensuojelukiistoissa Poh-
jois-Amerikassa. Taimenen kutupaikkoja pyhänä pitävät alkuperäisasukkaat ovat 
vaatineet jokien suojelua ennen kaikkea ekologisista syistä. Neljäs strategia edel-
lyttää niin ikään aktiivista yhteispeliä. Kun ryhmät löytävät aiempia kiistanaihei-
taan korkeamman kollektiivisen tavoitteen, osapuolet voivat alkaa pelata samaan 
maaliin. Tällöin molemmat voivat myös säilyttää uskottavuutensa. Viidennessä 
strategiassa osapuolet tiedostavat, ettei kiistaan välttämättä ole ratkaisua. Tällöin 
molempien on kunnioitettava toistensa oikeutta olla eri mieltä kiistakysymyksestä. 
Tässä tapauksessa uudelleen kehystäminen ei tuo ongelmaan ratkaisua, mutta se 
voi vähentää osapuolten välistä jännitteisyyttä, mikä puolestaan heikentää kiistaa. 
(Moore 1986; ks. myös Gray 2003, 33–34.) 

Uudelleen kehystämistä voi kutsua myös refleksiiviseksi kehystämiseksi. 
Edellä kuvattujen strategioiden toteuttaminen edellyttää oman toiminnan analy-
sointia. Osapuolten aktiivinen itsetutkistelu voidaan valjastaa konfliktin ratkaisu-
keinoksi refleksiivisen kehystämisen keinoin. Kiistatilanteessa refleksiivinen ke-
hystäminen vaatii dialogiin antautumista ja vastakkainasettelun unohtamista. Kon-
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fliktitilanteelle tyypillinen negaatioita korostava lähtökohta on korvattava resonoi-
villa kehystämisen tavoilla. Erojen sijaan osapuolten on etsittävä yhtäläisyyksiä 
niin tavoitteistaan kuin ryhmäidentiteetistään. (Rothman & Olson 2001, 296–298.) 

2.7 Kehysanalyysin ja diskurssianalyysin eroavaisuudet 

Kysymys kehys- ja diskurssianalyysin eroavaisuuksista on jäänyt varsin vähälle 
huomiolle akateemisessa tutkimuksessa. Menetelmiä käytetään usein täsmälleen 
samassa tarkoituksessa, ja toisinaan käsitteet ovat sekaisin jopa saman tutkimuksen 
sivuilla. Diskurssien on esimerkiksi todettu rakentuvan kehyksistä. Toisaalta dis-
kurssia on pidetty hegemonisen kehyksen muotona. (Ks. Johnston 2002, 62–63.) 
Lisäksi diskurssianalyysia tehdään usein kehysanalyysin käsitteillä ja päinvastoin 
(ks. esim. Ellingson 1995). Diskurssianalyysin voi sanoa ottaneen kehysanalyysin 
tehtävää laajentuessaan tekstin tuottamisen tutkimisesta esitysten vastaanoton tut-
kimiseen. Menetelmien eroavaisuuksien hahmottamista vaikeuttaa molempien tut-
kimusperinteiden pitkäaikainen asema ideoiden valintamyymälöinä. Yritän kuiten-
kin seuraavaksi luetella joitakin erottelevia tekijöitä tutkimusmenetelmien välillä. 

Jos kehysanalyysia käytetään Goffmanille uskollisesti vain vuorovaikutusti-
lanteiden tulkintaan ja etenkin niiden tekijöiden tunnistamiseen, jotka edesauttavat 
tietyn tulkinnan syntymistä, eroja diskurssianalyysin on helppo löytää. Siinä missä 
kehysanalyysissa on aina mukana kognitiivinen ulottuvuus, diskurssianalyysissa 
tämä ulottuvuus on semioottinen. Kehys on juuriltaan tulkinnan ja hahmottamisen 
kognitiivinen käsite, kun taas diskurssin voi nähdä rakenteena, jossa saussurelaisen 
semiotiikan kielijärjestelmä ja puhunta yhdistyvät. Hepburnin ja Potterin (2004, 
180–181) mukaan diskurssianalyysi on suorastaan antikognitiivinen traditio, sillä 
siinä ei hyväksytä kognitiivisiin tiloihin vetoamista toiminnan selittäjänä. 

Kehyksen ja diskurssin käsitteet ovat siis lähtöisin eri tutkimussuunnilta. Goff-
manilaisena terminä kehys liittyy ennen muuta hahmopsykologiaan ja tilannemää-
ritelmien tekemiseen. Karvosen (2000) mukaan kehys-käsitteen juuret ovat muun 
muassa fenomenologiassa, symbolisessa interaktionismissa ja retoriikan tutkimuk-
sessa. Diskurssin käsite puolestaan pohjautuu ennen kaikkea kielitieteeseen ja 
strukturalismiin. Ei ole siis aivan perusteetonta väittää, että kehys on mielessä ja 
diskurssi kielessä. 

Diskurssien tutkimisessa lähtökohtana on kielellistäminen. Se viittaa tilantee-
seen, jossa jostakin suunnasta ja intressistä todellisuutta kohdatessa tuotetaan kieltä, 
joka puolestaan merkityksellistää todellisuuden joltakin kannalta. Merkityksellis-
tämisen voi toisaalta nähdä tulkintakehystä ja diskurssia yhdistäväksi käsitteeksi. 
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Käsitteen on lanseerannut Barthes, jonka mukaan todellisuuden kielellinen merki-
tyksellistäminen tapahtuu kulttuurissa. Barthes pyrkii osoittamaan, kuinka luonnol-
lisina näyttäytyvät merkitykset muotoutuvat aina kulttuurisesti – käsitteellisten ke-
hikoiden synnyttäminä. Myyttikritiikissään hän osoittaa, kuinka myytit pyrkivät te-
kemään yhteiskunnallisesta todellisuudesta luonnollista ja esittämään sen viatto-
mana ja muuttumattomana. (Lehtonen 2004, 296, 300–302; Barthes 1994, 173–
215.) Barthesin myyttikäsityksen voi nähdäkseni rinnastaa kehyksen käsitteeseen. 
Barthesille myytti edustaa depolitisoitua puhetta, jolla on voima kumota inhimil-
listen tekojen monimutkaisuus. Näin ollen myytti representoi maailman ristiriidat-
tomana ja selkeänä. Barhthesin määritelmän mukaan myytti ikään kuin puhdistaa 
asiat antamalla niille luonnollisen perustan ja selvittämällä ne vain toteamalla, ei 
selittämällä. (Barthes 1994, 201–202). 

Tekstintutkimuksellisena keinona kehysanalyysissa on kyse vihjeiden tunnis-
tamisesta. Analysoija pyrkii löytämään esityksestä ne vinkit, jotka kannustavat vas-
taanottajaa tekemään lähettäjän toivoman tulkinnan. Tilanteen määrittelyssä kehys-
analyysi toimii vastaavalla tavalla. Tilanteeseen saavuttuaan yksilö etsii ympäris-
töstään ja kokemusrakenteistaan vihjeitä, jotka selittävät tilanteen luonteen ja tar-
joavat määritelmän, joka puolestaan antaa tarvittavat toimintaohjeet. Kehystämi-
nen on näin ollen niin tarkoituksellisena kuin tiedostamattomana toimintana vihjei-
den tarjoamista ja tulkitsemista. Vihjeitä tarvitaan riittävästi, jotta virhetulkintoja ei 
synny. 

Kehystäminen on luonteeltaan metonyymistä. Näin ollen menetelmä tulee lä-
helle Econ (1984, 39–45) päättelyllistä merkkiteoriaa, jossa merkit muodostavat 
metonyymisesti toimivan vihjeistön (ks. myös Karvonen 2014, 111–112). Kehys-
tämisessä laajoja tulkintakokonaisuuksia pyritään synnyttämään niin ikään vih-
jauksilla. Ravintolaan saapuva asiakas pyritään johdattelemaan sopivaan mielenti-
laan musiikin, valaistuksen ja sisustuksen yhteispelillä. Kirkossa maalliset ajatuk-
set karkotetaan mielestä äärimmäistä esteettisyyttä henkivällä arkkitehtuurilla ja 
raamatullisilla taideteoksilla. Kehystäminen on ennen kaikkea skeemoihin vetoa-
mista, jossa myös päättelyn prosessilla on olennainen rooli. 

Karvosen (2000) mukaan diskurssin käsite eroaa kehyksestä etenkin siten, että 
diskurssi operoi eroilla, kun taas kehys edellyttää analogisuutta. Diskurssianalyy-
sissa merkitysyksikköjen identiteetti syntyy semioottisista eroista toisiin merkkei-
hin. Oma tulkintani diskursseista noudattelee strukturalistista perinnettä. Näen dis-
kurssit pysyvämpinä kuin kehykset. Kieli ei välttämättä puhu meitä, mutta diskurssi 
jättää nähdäkseni vähemmän tilaa retoriselle luovuudelle. Kehysanalyysikaan ei to-
sin lupaa varsinaista tulkintojen anarkiaa, sillä tekstin ominaisuudet rajaavat aina 



57 

tulkinnallisia mahdollisuuksia ja käytäntöjä. (Ks. Fairclough 1997, 28.) Myös tässä 
tutkimuksessa diskurssit nähdään kehyksiä laajempina, yhteiskunnassa ilmenevinä 
puhetapoina. Näin ollen diskurssit voivat sisältää useita erilaisia kehyksiä. 

Tutkimusmenetelmien eroavaisuuksia on toki yritetty eritellä muuallakin. 
Johnston (2002, 72) on selvitellyt kehysanalyysin ja diskurssianalyysin välisiä 
eroja etenkin tutkimuskäytäntöjen tasolla. Johnstonin mukaan tutkimusmenetel-
mien erot tulevat esiin jo tutkimuskysymyksissä. Kun kehystutkimuksissa kuvail-
laan toiminnallisia kehyksiä ja niiden vaikutuksia esimerkiksi yhteiskunnalliseen 
liikehdintään, diskurssitutkimuksissa selvitetään puolestaan kulttuuristen proses-
sien vaikutusta puhetapoihin. Johnstonin havaintojen perusteella kehystutkimuk-
sissa on yleensä vain vähän viittauksia teksteihin, joihin kehykset perustuvat. Dis-
kurssitutkimuksissa tekstejä analysoidaan hänen mukaansa taas selvästi syvälli-
semmin kuin kehystutkimuksissa. 

On totta, että etenkin Yhdysvalloissa kehysanalyysi on kytketty vahvasti kan-
salaisaktivismin ja poliittisen liikehdinnän tutkimiseen (ks. Benford & Snow 2000; 
Reber & Berger 2005). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kehysanalyysi ei tai-
puisi mediatutkimuksenkin menetelmänä muunlaisten aineistojen käsittelyyn. Toi-
saalta esimerkiksi yhteiskunnallinen liikehdintä voidaan määritellä kuinka laajasti 
tahansa. Sillä voitaneen tarkoittaa myös kriittisten ajatusten heräämistä, jonka esi-
merkiksi mediaesitykset voivat saada aikaan. Näin ollen useimpien mediaesitysten 
voi tulkita toteuttavan motivoivan kehystämisen tehtävää. (Ks. Snow & Byrd 2007.) 

Yhteiskunnallisten liikkeiden toimintaan keskittyneitä kehystutkimuksia on 
toisinaan kritisoitu ryhmien sisäisen dynamiikan ja kiistan eri osapuolten välisen 
kommunikaation sivuuttamisesta (ks. esim. Steinberg 1999). Goodwinin ja Jaspe-
rin (1999, 49) mukaan esimerkiksi ryhmäidentiteetin piirteet ja sisäinen dialogisuus 
on monissa tutkimuksissa tulkittu vain tehokkaan kehystystyön tuloksiksi. Stein-
berg (1999, 736–737) on pyrkinyt kehittelemään mielestään rajoittuneen kehysana-
lyysin tueksi dialogista analyysia, joka tarkastelee yhteiskunnallista liikehdintää 
paitsi kiistan kontekstin ja kehystämisen prosessin myös diskurssien sisäisen dyna-
miikan kautta. Steinberg on teksteissään systemaattisesti vienyt kehysanalyysia 
kohti sosiaalista semiotiikkaa. (Emt.; ks. myös Steinberg 1998.)  

Kolmen yliopiston ja muutaman suuryrityksen yhteisen Prowork-hankkeen 
tutkimusmenetelmäsivulla kehystäminen määritellään diskurssien rakentamiseksi 
(Prowork project 2009). Kehyksen voisi siten tulkita olevan alempana asteikossa 
kuin diskurssin. Tätä mieltä tuntuvat olevan myös Pan ja Kosicki (1993, 55) tode-
tessaan, että kehysanalyysi on väline, jolla pyritään tunnistamaan erilaisia diskurs-
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seja. Samanlaista ajattelutapaa indikoi Fissin ja Hirschin (2005, 30) puhe diskursii-
visesta kehystämisestä. Horstin (2005, 64–65) mukaan sama kehys voi esiintyä 
useissa eri diskursseissa. Samoja kehyksiä voidaan käyttää puhuttaessa niin maa-
hanmuuttajista, huumeiden käyttäjistä kuin työttömistä. Horsti määrittelee esimer-
kiksi rasistisen diskurssin yhteiskunnassa ilmeneväksi puhetavaksi, jota erilaiset 
kehykset rakentavat. Steinberg (1999, 747) puolestaan katsoo, että kehystämistä 
tehdään diskurssien rajoissa. Kehykset muotoillaan hänen mukaansa diskursiivisen 
repertuaarin tarjoamista aineksista. 

Diskurssin käsitettä voi nähdäkseni verrata Goffmanin sosiaaliseen primaari-
kehykseen. Goffman (1974) jakaa primaarikehykset luonnollisiin ja sosiaalisiin sen 
mukaan, identifioivatko ne fysikaalisia vai sosiaalisia tapahtumia. Primaarien ke-
hysten funktiona on luoda perusta merkityksen muodostamiselle. Sosiaalinen pri-
maarikehys muodostuu kulttuurin ja yhteisön tapojen ja tottumusten pohjalta. Ti-
lanteen tulkinta ei siten ole vapaata assosiaatiota, vaan se on sidoksissa niin pri-
maareihin kuin sekundaarisiin kehyksiin. (Emt., 21–26; ks. myös Smith 2006.) 
Goffmanille primaarikehys on siis merkityksen muodostumisen ylätaso samaan ta-
paan kuin superkehys (superframe) Minskylle (1975, 223). 

Minskyn (emt.) hierarkkisessa kehysjärjestelmässä temaattiset superkehykset 
muodostavat ylimmän tason. Ne määrittävät tilanteen luonteen yleisellä tasolla. Su-
perkehysten alapuolella on huippukehyksiä, jotka tuovat tulkintaan jo joitakin yk-
sityiskohtia mutta pysyttelevät yhä stereotypioiden tasolla. Tulkinnallisiin yksityis-
kohtiin mennään vasta alakehyksissä, jotka muodostavat Minskyn kehysjärjestel-
män alimman tason. Tilanteesta omaksutun informaation määrä siis kasvaa kehys-
järjestelmässä alemmaksi mentäessä. Superkehykset ovat luonnosmaisia tulkintoja, 
jotka osuvat yleensä oikeaan. Alatasot tuovat tulkintaan kuitenkin runsaasti auk-
koja, jotka on täytettävä tilanteesta kerätyillä vihjeillä. 

Kehysten hahmottaminen ja mediaesitysten kategorisoiminen niihin vaativat 
yhtäläisyyksien ja erovaisuuksien löytämistä ja syvällistä tekstitason analyysia. 
Esimerkiksi Steinbergin kritiikin voi suurimmaksi osaksi väistää lisäämällä kehys-
analyysin joukkoon aineksia retoriikan analyysista. Usein kehysanalyysiin lisätään 
retoriikan tutkimusta ilman, että asiasta edes mainitaan metodiluvuissa (ks. esim. 
Lindström 2012; Horsti 2005). Nähdäkseni diskurssin asemoiminen kehyksen ylä-
käsitteeksi lisää kehysanalyysin tarvetta ja haasteellisuutta. Määritelmä nimittäin 
tuntuu viestivän sitä, että diskurssit ovat hallitsevia ja helposti löydettäviä, kun taas 
kehykset ovat piileviä, diskursseja hienovaraisesti rakentavia tulkintakokonaisuuk-
sia. 
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Jorge Ruiz Ruiz (2009) on määritellyt kehysanalyysin kohteeksi erityisesti 
kommunikaatiotilanteen kontekstin ja keskusteluun vaikuttavat epäsuorat ja suorat 
normit. Itse neuvotteluprosessin analysoiminen on hänen mukaansa keskusteluana-
lyysin tehtävä. Samoilla linjoilla tuntuu olevan Tannen (2012) todetessaan, että ke-
hykset ovat lajityyppien kaltaisia rakenteita, jotka määrittävät, miten viesti tulee 
tulkita. Tulkintaan vaikuttaa, luetaanko viesti uutissivuilta vai yleisönosastosta.  

Määritelmät heijastelevat goffmanilaista traditiota, jossa kehysanalyysi raja-
taan vuorovaikutustilanteiden ehtojen analysointiin. Viime vuosikymmeninä muo-
toutunut kehysanalyyttinen tutkimusperinne on kuitenkin osoittanut, että menetel-
mästä on paljon muuhunkin kuin pelkkien lajityyppien luomien rajoitusten arvioin-
tiin.  

2.8 Kehysanalyysin kritiikki 

Mediatutkimuksessa paljon käytettyä kehysanalyysia on kritisoitu etenkin teorian 
hajanaisuudesta. Tutkimusmenetelmän on katsottu asemoituneen päiväjärjestystut-
kimuksen tapaan ideoiden varastopaikaksi, josta jokainen tutkija voi ammentaa kä-
sitteitä ja selityksiä tarpeidensa mukaan. Menetelmään nojautuvia tutkimuksia on 
syytetty teoreettisesta hämäryydestä. Kehystutkimuksissa on tyypillisesti lainailtu 
käsitteitä ja välineitä toisilta tutkimusaloilta. Analyysissa on yhdistetty lingvistisiä 
ja tulkitsevia menetelmiä kulttuurikritiikkiin, ja käytössä on ollut esimerkiksi reto-
risen, narratiivisen, semioottisen ja keskusteluanalyysin välineitä, minkä on kat-
sottu ilmentävän tutkimusmenetelmän epäkoherenttiutta. Vaikka analyysin eri va-
riaatiot ovat lisänneet menetelmän elinvoimaisuutta, käsitteiden ja niiden sovelta-
mistapojen monipolvisuuden voi katsoa vaikeuttavan tutkimusperinteen yhtenäistä 
hahmottamista. Kehyksen käsitteen on nähty muotoutuneen suorastaan kliseeksi, 
joka kritiikittömästi liitetään tutkimuksiin, jotka jollain tasolla linkittyvät yhteis-
kunnalliseen liikehdintään. (Benford 1997, 415; Oliver & Johnston 2000, 37; 
Fisher 1997; Johnston 2002, 62–63.) Kehysanalyysin yhtenäistä paradigmaa ei ole 
onnistuttu luomaan, eikä Goffmanin perinnön ole katsottu antaneen sellaisen luo-
miseen kovin paljon eväitäkään. (Gamson 1975, 607; Benford 1997, 412; Puroila 
2002, 175.) Vaikka esimerkiksi analyysissa käytetyille avainkäsitteille on pyritty 
kehittelemään yksiselitteisiä määritelmiä, teoreetikkojen harmiksi termejä on käy-
tetty jatkuvasti myös toisenlaisissa merkityksissä (ks. Benford 1997, 413; Snow & 
Benford 2000, 55–58). 
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Jopa keskeisimmän kehys-käsitteen käytön on katsottu olevan epätarkkaa. Kä-
sitteellä on viitattu metaforisesti sekä maalauksen kehyksiin että kehysten rajaa-
maan sisältöön. Kehys on nähty goffmanilaisessa hengessä strippinä, sattumanva-
raisena siivuna maailman moninaisuudesta. Toisaalta kehyksen on katsottu määrit-
tävän asennetta, jolla katsoja suhtautuu esitykseen. (Tankard 2001, 98.) Käsinteh-
dyt, ajan saatossa patinoituneet puukehykset virittävät katsojan arvioimaan maa-
lausta tyystin toisenlaisella asenteella kuin teollisesti valmistetut muovikehykset. 
(Vrt. Karvonen 2000, 78.) Samalla tavalla media voi valita esitykseensä arvokkaat 
puukehykset tai huonoa makua implikoivat, halpatuotantona valmistetut muovike-
hykset. Kolmanneksi kehys-käsitteellä on viitattu esitystä kannattelevaan rakentee-
seen (Tankard 2001, 98). Tällöin käsitteen metaforisena lähtöalueena voi nähdä esi-
merkiksi rakennustekniikan, jossa rungot ja kantavat rakenteet muodostavat suun-
nittelun perustan. Kuten talossa runkorakenne jää piiloon ulkolaudoituksen ja sisä-
pintojen alle, myös mediaesityksessä sisältöä organisoiva rakenne hautautuu yksi-
tyiskohtien alle. 

Williams ja Benford (2000) ovat selittäneet kehyskonseptin sekavuutta niin 
ikään kehyksen monilla määritelmillä. Ensinnäkin kehys-sanalla on viitattu sanan-
mukaisesti rakenteeseen, joka antaa esitykselle merkityksen kokoamalla siinä käy-
tettävät elementit yhtenäisen tulkinnan alle. Toisaalta kehystä on pidetty konteks-
tualisoivana ja indeksikaalisena määrittäjänä, joka rakentaa merkityksiä valikoi-
malla osan elementeistä fokukseen, jolloin loput jäävät epäterävinä esityksen ulko-
puolelle. Williams ja Benford ovat esittäneet, että rakenne–sisältö-distinktion teo-
reettinen selkiyttäminen vähentäisi tutkimusmenetelmään liittyviä epäselvyyksiä ja 
menetelmän käytön huojuntaa. (Emt., 127–143; ks. myös Benford 1997, 413.) 

Kehysanalyysia on moitittu liiasta subjektiivisuudesta. Koska analyysia teh-
dään usein yksin ja ilman systemaattisia reunaehtoja, analyysin tuloksena muoto-
tutuvien kehysten on tulkittu perustuvan puhtaaseen mielivaltaan. Analyysia mää-
rittävän epäsystemaattisuuden on katsottu aiheuttavan sen, etteivät tutkimuksissa 
tunnistetut kehysluokat ole kaikenkattavia eivätkä toisiaan poissulkevia. Koska ke-
hysten tunnistamisen tavat ja määrittelyn perusteet vaihtelevat, tutkijoilla on mah-
dollisuus löytää aineistosta juuri sellaisia kehyksiä kuin he haluavat. (Tankard 2001, 
97–98.)  

Laadullisena tutkimusmenetelmänä kehysanalyysi on altis samankaltaiselle 
kritiikille kuin diskurssianalyysi. Halutessaan menetelmän voi nähdä suorastaan 
impressionistisena, valitaanhan aineistosta sattumanvaraisesti pätkiä, joita tarkas-
tellaan milloin mistäkin näkökulmasta asiaa sen enempää perustelematta (ks. Pie-
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tikäinen 2000, 89–92). Menetelmän yksiselitteisyyttä vähentää myös kehysten so-
siaalisesta syntyperästä kumpuava seikka: esityksissä on väistämättä useita risteä-
viä kehyksiä. Mihin kehykseen tutkijan pitäisi keskittyä, vai pitäisikö hänen tun-
nistaa ne kaikki omine representaatioineen? Perustuuko lopullinen luokittelu pel-
kästään analyysin tekijän ennakkoluuloihin? 

Analyysimenetelmän eksplikoimattomuuden ja epäoperationaalisuuden on 
katsottu poissulkevan mahdollisuuden testata kehystutkimuksissa saatuja tuloksia 
(Benford 1997, 413–414). Vaatimus testattavuudesta heijastelee positivistista tie-
dekäsitystä ja nojautuu ideaalikuvaan inhimillisen epävarmuuden ulkopuolella toi-
mivasta objektiivisesta järjestelmästä. Tutkijan subjektiivista roolia ja luovaa tul-
kintataitoa korostavan analysointitavan kääntöpuolena on näkemys puhdasoppi-
sesta tutkimusmenetelmästä, joka tarkkaan yksilöitynä muodostaisi objektiivisin 
kriteerein toimivan tulkinta-automaatin. 

Kehystutkimuksia on moitittu myös liiasta deskriptiivisyydestä. Kriitikoiden 
mukaan tutkimuksissa on tyydytty lähinnä kuvailemaan eri kehysten ominaispiir-
teitä. Tämän seurauksena kehystämisprosessien sekä kehysten vaikutusten ja dyna-
miikan analysointi on jäänyt sivuosaan. Deskriptiivisten kehystutkimusten yhteyttä 
järjestelmälliseen teorianmuodostukseen on pidetty ohuena, minkä vuoksi tutki-
musten tulosten yleistettävyys on nähty rajallisena. (Tankard 2001, 103; Benford 
1997, 414–415.) 

Deskriptiivisyyttä voi kuitenkin nähdäkseni pitää vastauksena ennen kaikkea 
subjektiivisuuden problematiikkaan. Kun subjektiivisen tulkinnan ehdot on avoi-
mesti eksplikoitu, lukijalla on mahdollisuus seurata tulkintaketjua ja tarvittaessa 
kyseenalaistaa tutkimuksessa tehdyt päätelmät. Toisaalta myös aineiston valinta 
voidaan aina problematisoida. Kriitikko voi kysyä analyysin tekijältä, miksi juuri 
tietty teksti tai tekstinosa on valittu aineistoon, ja miksi valitun tekstin tiettyjä omi-
naisuuksia on käytetty esimerkkinä ja toisia ei. Johnstonin (2002, 72–73) mukaan 
analysoidun aineiston sisällyttäminen tutkimukseen kokonaisuudessaan esimer-
kiksi liitteenä mahdollistaa tulkintojen testauksen ja lisää siten tutkimuksen luotet-
tavuutta. 

Deskriptiivisyyden sivuvaikutuksena on pidetty staattisuutta: tutkimuksissa on 
keskitytty kehystämisen sijaan kehyksiin olemassa olevina, staattisina maailman 
käsitteellistäjinä, jolloin kehysten muotoutuminen alati dynaamisena, vuorovaikut-
teisena ja yhteiskunnan eri tasoilla tapahtuvana prosessina on jäänyt piileväksi. 
Näin ollen kehykset ovat näyttäytyneet monoliitteinä, todellisuuden heijasteina, ei-
vät päättymättömän ja monikerroksisen kamppailun erävoittoina. Tästä syystä ke-
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hysanalyysia on pidetty dekontekstualisoivana menetelmänä, joka hukkaa olennai-
sen osan esimerkiksi yhteiskunnallisen liikehdinnän ideationaalisesta moninaisuu-
desta ja yksinkertaistaa liiaksi kuvaa liikkeiden hyödyntämistä rekrytointistrategi-
oista. (Ks. Oliver & Johnston 2005, 185; Munson 2001, 506; 2008, 196; Benford 
1997, 415–416, 422; Jasper 1997, 76; Brink 2009, 41–42.) 

Yhteiskunnallisten liikkeiden toimintaan keskittyviä kehystutkimuksia on kri-
tisoitu eliittikeskeisyydestä. Tutkimusaineistossa – olipa se kerätty itse tai poimittu 
mediasta – korostuu usein eliitin ääni. Mediajulkisuuteen pääsevät useimmiten liik-
keiden johtohahmot, ja samat avainaktivistit valikoituivat tyypillisesti myös tutki-
joiden omiin haastatteluihin. Lisäksi liikkeiden tuottamat julkilausumat ja muut do-
kumentit heijastelevat ennen kaikkea organisaatioiden sisäisen eliitin näkemyksiä. 
Näin ollen kehystämisprosessien analysointiin keskittyviin tutkimuksiin pesiytyy 
kuin itsestään eliittivinouma, jonka on katsottu vähentävän tutkimusten käyttövoi-
maa yhteiskunnallisten ilmiöiden selittäjinä. (Benford 1997, 422.) 

Kehysanalyysiin on kaivattu diskursiivista käännettä, joka paljastaisi kehystä-
misprosessien semioottisen dynamiikan. Vaikka kehystämisprosessiin kiteytyvä 
ideologiatyö olisi onnistuttu näkemään kilpailuna ja neuvotteluna, kehystämisessä 
käytettyjen diskurssien roolia ei ole kritiikin mukaan problematisoitu. (Steinberg 
1998, 845.) Siinä missä diskurssianalyysia on kritisoitu liiasta rakennepainotteisuu-
desta, kehysanalyysi on saanut moitteita kiinnittymisestään liiaksi toimintaan ja 
toimijoiden strategioihin (Brink 2009, 42). 

Kehysanalyysin puutteita järjestelmällisesti listannut Benford (1997, 414–421) 
on haastanut kehysanalyysiin mieltyneet tutkijat paitsi järjestelmälliseen teorianke-
hitykseen, myös entistä monipuolisempaan analyysiin, joka huomioisi kehysten ja 
kehystämisprosessin sosiaalisen ja historiallisen kontekstin sekä makro-, meso- ja 
mikrotason muuttujat. Lisäksi hän on peräänkuuluttanut aiempaa suurempaa huo-
miota eri toimijoiden välisiin kommunikaatioprosesseihin, joissa kehyksiä luodaan 
ja uusinnetaan. 

Yksinomaan mediakehyksiin suuntautuvaa analyysia voidaan pitää jälkijättöi-
senä, sillä mediaympäristö on muuttunut merkittävästi sitten kehysanalyysin kulta-
kauden. Massamedian aikakaudella lehtien, radion ja television sisältöihin kiinnit-
tynyt analyysi saattoi vielä tarjota relevantteja kokonaiskuvia eri ilmiöihin kytkey-
tyvistä tulkintarepertuaareista. Median pirstaloitumisen seurauksena repertuaarit 
ovat kuitenkin laajentuneet, ja aineksia mielipiteenmuodostukselle on tullut tarjolle 
moninkertaisesti aiempaan verrattuna. Yleisöt ovat eriytyneet, ja merkityksiä tuo-
tetaan yhä useammissa välineissä, kanavissa ja samanmielisten kuplissa. Sosiaali-
nen media ja verkkoyhteisöt ovat tarjonneet uudenlaisia foorumeita massamedian 
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tarjoamien merkitysten tulkintaan ja uudelleen kehystämiseen sekä aivan erityisesti 
viestien ja viestimien kritisointiin. Taitavimmat sosiaalisen median vaikuttajat ovat 
onnistuneet keräämään satoja tuhansia seuraajia ja tehneet siten itsestään median. 
Tämän kehityksen seurauksena journalistisen esityksen asema kehysanalyysin pe-
rusyksikkönä on käynyt tukalaksi. Kehystystyötä tehdäänkin jatkuvasti enemmän 
blogipostauksilla, tviiteillä ja Youtube-videoilla.  

Mediaympäristön muuttumisen tuomissa haasteissa on kuitenkin kyse lähinnä 
aineistoista ja soveltamistavoista, ei eksistentiaalisesta kriisistä. Puheenaiheita, 
määrittelytapoja ja puhujarakenteita tutkittaessa informaatiolähteiden moninaistu-
minen on hyvä huomioida. Eri mediavälineiden painoarvoissa ja käyttötavoissa ta-
pahtuneet muutokset luovat paineita perustella esimerkiksi sanomalehtiaineistossa 
pitäytyminen aiempaa huolellisemmin. Journalistisen julkisuuden tutkimista ne ei-
vät kuitenkaan tee tarpeettomaksi. 

Kehysanalyysi siis sysää tutkijan harteille kosolti valtaa ja vastuuta. Metodi 
korostaa tutkijan kykyä yhdistellä erilaisia menetelmiä ja nojautuu analysoijan luo-
vaan tulkintataitoon. Koska menetelmä ei tarjoa tulostensa tueksi numeroiden tai 
frekvenssien kaltaista kovaa dataa, tutkijan on vakuutettava lukijansa tulosten pä-
tevyydestä omilla argumenteillaan. Tutkimuksen tekijän on uskottavasti perustel-
tava, miksi juuri kyseinen aineisto on tutkimuskysymysten kannalta relevantti ja 
miksi tutkimukseen valittu metodi antaa parhaiten vastauksia tutkimuksen lähtö-
kohtana oleviin kysymyksiin. Lisäksi hänen on kyettävä osoittamaan, että vastauk-
set ja niistä tehdyt johtopäätökset ovat perusteltuja ja loogisia. (Mäkilä 2007, 149.) 
Olipa tutkijan argumentaatio miten vakuuttavaa tahansa, on muistettava, että kyse 
on silti vain tulkinnoista, jotka kantavat mukanaan paitsi tutkijan omia uskomuksia 
ja ennakkokäsityksiä, myös kaikkia niitä lähtökohtia, valintoja ja ehtoja, jotka tut-
kimukseen on sisällytetty. Tämä ei kuitenkaan vähennä kehysanalyysin arvoa, sillä 
hyvin perustelluille tulkinnoille on aina konkreettisia käyttötapoja (ks. emt.). Jos 
menetelmä pystyy tarjoamaan uudenlaisia tapoja ymmärtää esimerkiksi ihmisten 
käyttäytymistä ja ajattelua tai journalistisia käytäntöjä, se puolustaa hajanaisenakin 
paikkaansa muiden tutkimusmetodien joukossa. 
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3 Journalismin objektiivisuus 

3.1 Objektiivisuus käytäntönä ja eettisenä ideaalina 

Sosiaalikonstruktivistisen tietoteorian hyväksyminen pakottaa hylkäämään täydel-
lisen objektiivisuuden vaatimukset. Edellä esitellyt kehystämisen tavat ja motiivit 
hälventävät niin ikään objektiivisuuden verhoa journalismin yltä. Objektiivisuus on 
siitä huolimatta yksi journalismin avainkäsitteistä. Cunninghamin (2003) mukaan 
mikään muu arvo ei ole syrjäyttänyt objektiivisuutta journalistien ammatillisena 
ihanteena. McQuailin (2010) mukaan objektiivisuus on ollut pitkään tiedonvälityk-
sen laadun mittari. Siihen vetoaminen lisää yleisön luottamusta ja nostaa siten uu-
tistuotannon markkina-arvoa. (Emt., 200–201) Journalismin objektiivisuutta voi lä-
hestyä joko myyttinä, eettisenä ideaalina tai toimituksellisten käytäntöjen joukkona. 
Kovin syvälle filosofis-tietoteoreettiseen suohon ei uppoa, kun objektiivisuutta 
ajattelee ennen kaikkea laadukkaan journalismin käytäntönä. 

Objektiivisuus on niin ikään sosiaalisesti muodostunut rakenne, joka pitää si-
sällään myös journalistisia rutiineja ja käytäntöjä. Toimituksellisena käytäntönä ob-
jektiivisuus kattaa myös journalistin asenteet ja opit informaation keräämiseen, 
prosessoimiseen ja levittämiseen. Objektiivisuus on paitsi esittämisen tapa myös 
elintärkeä linkki median ja sen toimintaympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. 
Objektiivisuuden käytännöt tarjoavat esimerkiksi viranomaisille tai tiettyjen asioi-
den ajajille väylän puhua suoraan valitsemalleen yleisölle ilman välittäjän kohtuu-
tonta vääristelyä. Objektiivisuuden rutiinit tuovat tiedotusvälineelle uskottavuutta 
ja legitimoivat sen aseman yleisön silmissä. (Emt.)  

Eettisenä ideaalina objektiivisuus linkittyy integriteetin käsitteeseen. Yhtäältä 
se takaa toimittajalle vapauden ja itsenäisyyden, mutta toisaalta se vaatii tasapuo-
lista suhtautumista niin lähteisiin kuin uutisoinnin kohteisiin. Boyer (1981) on löy-
tänyt objektiivisuudelle kuusi erilaista ominaisuutta. Hänen mukaansa objektiivi-
nen tiedonvälitys on: 

a) tasapuolista ja eri näkökulmat huomioon ottavaa 
b) tarkkaa ja tosiasioihin perustuvaa 
c) kaikki olennaiset seikat esittävää 
d) mielipiteet ja faktat selvästi erottavaa 
e) toimittajien omat asenteet ja mielipiteet minimoivaa 
f) painotuksia, vääristelyä ja katkeruutta välttävää. 
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Westertåhl (1983, 403) määrittelee objektiivisuuden yläkäsitteeksi, joka pitää sisäl-
lään muut journalistiset normit. Suoraan kattokäsitteen alla ovat faktuaalisuus ja 
puolueettomuus. Faktuaalisuus haarautuu vielä kahteen normiin, joita ovat toden-
mukaisuus ja relevanssi. Puolueettomuuden alanormeja ovat puolestaan tasapuoli-
suus ja neutraalius. McQuail (2010, 202) on kehitellyt Westertåhlin mallia eteen-
päin ja lisännyt faktuaalisuuden alle vielä informatiivisuuden vaatimuksen, mikä 
hänen mukaansa syventää objektiivisuuden käsitteen merkitystä. Informatiivisuus, 
jolla viitataan lähinnä selkeyteen ja ymmärrettävyyteen, lisää McQuailin mukaan 
objektiivisuutta, sillä se varmistaa viestin perille menon kaikille yleisön jäsenille. 
Tämä objektiivisuuden pragmaattinen puoli on jäänyt McQuailin mukaan norma-
tiivisissa teorioissa vähälle huomiolle. 

McQuail (1992, 197; 2010, 201–202) esittää, että uutisen faktuaalisuutta voi 
arvottaa sen mukaan, miten paljon yleisö voi omaksua siitä tietoa ympäröivästä 
maailmasta. Faktuaalisuutta lisää uutisen esittämistapa, jossa tosiasiat on erotettu 
tulkinnoista ja kommenteista. Tosiasioille on puolestaan esitettävä uskottavat läh-
teet. Faktuaalisuutta voi mitata myös uutisen tarkkuudella (accuracy) ja kokonai-
suudella (completeness). Tarkkuus syntyy muun muassa faktojen laadusta ja kerto-
muksen koherenssista. Väitelauseiden tueksi on kyettävä esittämään nimiä, nume-
roita, paikkoja ja muita olennaisia tietoja. Kokonaisuus viittaa puolestaan siihen, 
että uutisen kohteena olevaa ilmiötä käsitellään riittävän laajasti. Kokonaisuus 
edellyttää, että viestin vastaanottaja saa riittävästi olennaista informaatiota uutisen 
ymmärtämiseksi. 

Relevanssi eli tärkeys tai tarpeellisuus on objektiivisuuden ominaisuutena yllä 
kuvattuja käsitteitä ongelmallisempi relativistisuutensa vuoksi. Kaikki aiheet eivät 
ole yhtä tärkeitä kaikille yleisön jäsenille, joten uutiset on valittava aina joillakin 
ehdoilla. Aihevalinnoissa ja juttujen sisäisessä relevanssissa voidaan McQuailin 
mukaan nojata esimerkiksi ulkoisiin auktoriteetteihin tai tiedotusvälineen toimintaa 
ohjaavaan ideologiaan. Toinen keino määrittää relevanssille jonkinlainen standardi 
on selvittää erilaisten tutkimusten avulla, mitkä asiat yhteiskunnassa koetaan tär-
keiksi ja tarpeellisiksi. Kolmas keino on peilata omaa yleisöään ja tarjota sille ai-
heita, joista yleisön oletetaan olevan kiinnostunut. Yleisöä voidaan ajatella myös 
sivistämisen kohteena, jolloin relevanttia on tieto, jota kansa kulloinkin tarvitsee 
kehittyäkseen yhteiskunnan jäseninä. Relevanssille on myös journalismin käytän-
töihin muodostuneita vastineita, kuten esimerkiksi uutiskriteerejä. (McQuail 1992, 
197–200; 2010, 201.) 
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3.2 Objektiivisuus oikotienä 

Objektiivisuutta voi yrittää määritellä myös negaation kautta. Schudsonin (2001, 
150) mukaan objektiivinen journalismi on painottuneen ja tunteenomaisen tiedon-
välityksen välttämistä. Se ei ole tapahtumien kommentointia vaan niistä kertomista. 
Schudson esittää, että subjektiivinen journalismi ei ole suoranaisesti objektiivisen 
vastakohta, sillä subjektiivisuus ei tarkoita epätarkkuuksien ja valheiden hyväksy-
mistä. Puolueellinen toimittaja osoittaa subjektiivisuutensa suosimilla sellaisia on-
gelmamäärittelyjä, jotka edesauttavat toimittajalle läheisen eturyhmän toimintaa. 
Schudson käyttää artikkelissaan puolueellinen-sanaa kaksoismerkityksessä, sillä 
puolueellisella tai subjektiivisella toimittajalla hän viittaa poliittisesti sitoutuneessa 
mediassa työskentelevään journalistiin. 

Negaatioiden lisäksi objektiivisuutta on määritelty negatiivisesti. Tuchman 
(1972, 660–679) on määritellyt objektiivisuuden vain strategiseksi rituaaliksi, 
jonka avulla toimittajat suojautuvat kritiikiltä ja subjektiivisuussyytöksiltä. Hän 
asemoi strategiaan myös journalistiset rutiinit, jotka auttavat toimitusorganisaa-
tioita pysymään aikatauluissaan. Näin ollen objektiivisuden rituaali on myös keino 
varmistaa, että mediatuote valmistuu ajoissa. Myös Schudsonin (2001, 165) mu-
kaan objektiivisuus on ennen kaikkea suojautumiskeino. Suojaa tarvitaan, sillä toi-
mittajat ovat itsekin jatkuvasti julkisen katseen alla. Rikossyytösten lisäksi objek-
tiivisuuden rituaali suojaa toimittajaa julkiselta häpeältä. 

Cunningham (2003) suhtautuu objektiivisuuden käytäntöihin niin ikään kiel-
teisesti. Hänen mukaansa objektiivisuutta käytetään helposti tekosyynä laiskaan ra-
portointiin. Etenkin kiireisinä uutispäivinä tarinaan haetaan objektiivisuuden ve-
rukkeella vain kaksi puolta. Uutista pidetään riittävän hyvänä, kun siinä on vastak-
kaisten osapuolten kommentit. Iso osa uutistapahtumien kompleksisuudesta jää täl-
löin kuitenkin pimentoon. Cunninghamin mukaan objektiivisuuden mahdoton vaa-
timus vie medialta lisäksi agenda setting -valtaa ja tarjoaa eliiteille vapaat kädet 
julkisen asialistan laatimiseen. Näin ollen objektiivisuuden ihanne kääntyy itseään 
vastaan. 

Pahimmillaan näennäinen objektiivisuus johtaa tilanteeseen, jossa kaikkien nä-
kökulmien katsotaan ansaitsevan samanlaisen painoarvon. Tällaisessa katsannossa 
esimerkiksi lääketieteellisen asiantuntijan näkemys on vain mielipide muiden jou-
kossa. Esimerkiksi tämänkaltaisesta valetasapuolisuudesta sopii ilmastonmuutosta 
käsittelevä journalismi: juttuihin on pakosta etsittävä ilmasto-skeptikko, vaikka il-
mastonmuutoksen kieltäjät edustavat tiedeyhteisön marginaalista vastavirtaa. Me-
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dian keinotekoisesti ylläpitämä skeptikon ja ilmastotieteilijän dialogi rakentaa ku-
vaa siitä, että ilmastonmuutoksen todenperäisyydestä vallitsisi laaja tieteellinen eri-
mielisyys. (Vehkoo 2011, 50–51.) Valetasapuolisuudeksi kutsuttu käytäntö asemoi 
keskustelijat tasavertaiseen asemaan, vaikka vastakkain olisivat laaja tieteellinen 
tietämys ja mielikuvia ja henkilökohtaisia arvoja heijasteleva kokemuspuhe. Esi-
merkiksi ruokaan ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista keskusteltaessa ravitsemustie-
teilijöiden vastavoimana käytetään tyypillisesti ravintoterapeutteja ja muita niin sa-
nottuja luonnollisten arvojen kannattajia. Valetasapuolisuuden on havaittu lisän-
neen esimerkiksi rokotusten turvallisuuteen kohdistuvaa epäluuloa (ks. Dixon & 
Clarke 2012). 

Suomessa viimeisin suuri rokotekiista alkoi vuonna 2013, kun rokotusohjel-
maan lisättiin HPV- eli papilloomavirusrokote. Television rokotuskeskusteluissa 
rokotteiden turvallisuuden arvioijina käytettiin paitsi Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen asiantuntijoita myös homeopaatteja ja aiemmin Suomen Luontaistervey-
den liittona tunnetun Suomen Terveysjärjestön edustajia. Rokotteiden vastustajat 
saivat paljon medianäkyvyyttä, mikä vääristi käsitystä ryhmän koosta ja yhtenäi-
syydestä. Median rokotuskriittisten juttujen lähtökohtana oli usein epäluottamus 
asiantuntijoiden toiminnan läpinäkyvyyteen. Etenkin viranomaisten yhteistyö lää-
keyhtiöiden kanssa nostettiin tarkasteluun. (Riikola 2015.) Rokotuskohu kasvoi, 
kun rokotteen turvallisuuden kyseenalaistajien joukkoon liittyi neurologian erikois-
lääkäri. Rokotuskohut käyvät esimerkiksi väärennetystä tiedekiistasta, jossa yksit-
täisten asiantuntijoiden erimielisyys pyritään esittämään koko tiedeyhteisöä halko-
vana kiistana. Esimerkiksi Iltalehti uutisoi yhden rokotekriittisen lääkärin ulostulon 
rajuna riitana mahdollisesti hengenvaarallisen rokotteen riskeistä. 

Rokotteiden turvallisuuteen linkittyvissä kohuissa on tyypillistä, että kohujen 
käynnistäjät käyttävät väitteidensä tukena valikoidusti mitä erilaisempia tiedejul-
kaisuja riippumatta siitä, ovatko julkaisut käyneet läpi tiedeyhteisön vertaisarvioin-
tia (Väliverronen 2016, 48). Yhtä lailla kohua pidetään yllä vetoamalla sellaisiin 
kiistatta ammatillisen pätevyytensä hankkineisiin tutkijoihin, jotka ovat valtavir-
rasta poikkeavien näkemystensä takia ajautuneet tieteen marginaaliin. Esimerkiksi 
papilloomavirusrokotteen turvallisuutta Suomessa epäillyt erikoislääkäri on esiin-
tynyt myös luontaislääkinnän asiantuntijana ja toiminut Suomen Terveysjärjestöksi 
nimensä muuttaneen Luontaisterveyden liiton hallituksen jäsenenä (Mannermaa 
2013). 

Valetasapainoon toimittajia ohjaa paitsi objektiivisuuden ihanteista johdettu 
pyrkimys asettua ikään kuin neutraaliksi kuuntelijaksi kiistelijöiden välimaastoon 
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myös median taipumus vastakkainasettelujen luomiseen. Virallisen totuuden haas-
tava näkemys tuo journalistiseen esityksen usein kaivatun jännitteen. Siksi media 
suo asiantuntijan statuksen mielellään sellaisille toisinajattelijoille, joiden koke-
musten ja näkemysten kautta uutistarinaan saadaan draamaa ja jännitystä. 

Myös joukkoviestinnän itsesääntelykoodistosta voi halutessaan löytää tukea 
valetasapainoa tuottavalle asetelmalle. Journalistien itsesääntelyelin Julkisen sanan 
neuvosto (JSN) antoi vuonna 2014 langettavan päätöksen Suomen Kuvalehden ju-
tusta, jossa todettiin, ettei oululaisen Valkee-yhtiön kehittämä korvavalolaite tehoa 
kaamosmasennukseen. JSN vetosi Journalistin ohjeiden kohtiin, joiden mukaan 
erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutuneelle taholle tulee antaa tilaisuus 
esittää oma näkemyksensä asiasta. Neuvosto perusteli langettavaa päätöstään ma-
nipuloidun tiedekiistan retoriikalla. Se katsoi, että asiantuntijoiden käsitykset ja tul-
kinnat kirkasvalokuuloketta koskevista tutkimuksista ovat hyvin ristiriitaisia, 
minkä vuoksi asiassa etsitään vielä lopullista totuutta. (Julkisen sanan neuvosto 
2014.) Valkee on perustellut laitteensa toimivuutta tutkimuksilla, joita ei ole kui-
tenkaan vertaisarvioitu tieteen sääntöjen mukaan. Esimerkiksi JSN:lle antamassaan 
kannanotossa yhtiö vetoaa World Journal of Neuroscience -nimiseen julkaisuun, 
jossa vertaisarvioinnin voi ostaa rahalla ja jonka kustantaja on listattu kyseenalais-
ten tiedejulkaisijoiden mustalle listalle. (Onninen 2014.) 

3.3 Eettiset koodistot objektiivisuuskäsityksen ilmentäjinä 

Suomalaistoimittajien objektiivisuuskäsityksen evoluutiota voi hahmottaa tarkas-
telemalla joukkoviestinnän itsesääntelykoodiston eli journalistin ohjeiden muutok-
sia 1950-luvulta nykypäivään. Tällä hetkellä voimassa olevien journalistin ohjei-
den tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä 
ja edistää ammattieettistä keskustelua (Journalistin ohjeet 2011). Ohjeiden noudat-
tamista valvoo vuonna 1968 perustettu itsesääntelyelin Julkisen sanan neuvosto. 
Ensimmäinen joukkoviestinnän eettinen koodisto julkaistiin vuonna 1957 nimellä 
Etikettisäännöt Suomen sanomalehtimiehille. Etikettisäännöissä käsitellään lä-
hinnä rikos- ja onnettomuusuutisia. Sääntöjen alussa oikeiden uutisten todetaan 
luovan ja ylläpitävän lukijan luottamusta sanomalehteä kohtaan. Vääristä uutisista 
todetaan puolestaan seuraavasti: 

VÄÄRÄ UUTINEN 

samoin virheellinen, epätäydellinen, ajattelemattomasti kokoonpantu, kansan 
oikeustajua vastaamaton uutinen hävittää lukijan luottamuksen sanomalehteä 
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kohtaan ja voi lisäksi aiheuttaa aiheetonta kärsimystä yksityiselle. (Etiket-
tisäännöt Suomen sanomalehtimiehille 1957.) 

Ensimmäisissä etikettisäännöissä oikea ja väärä uutinen määritellään yhteisöllisyy-
den pohjalta. Totuudella on näin ollen sosiaalinen luonne. Totuudellisuus punnitaan 
sen mukaan, miten hyvin tieto vastaa sosiaalisessa todellisuudessa vallitsevia käsi-
tyksiä. Journalistisen tiedon totuudellisuutta ei ohjeiston mukaan voi määritellä yk-
sinomaan korrespondenssiteorian kautta, sillä tiedolta edellytetään koherenssia eli 
sopivuutta enemmistön tietämykseen. (Löf 2008, 72, 116.) 

Vuonna 1968 julkaistuista lehtimiehen ohjeista huokuu vahvasti positivistinen 
maailmankäsitys. Ohjeissa puhutaan muun muassa tieteellisestä totuudesta, jonka 
vastakohdaksi määritellään epätieteelliset käsityskannat. Samaa henkeä edustaa oh-
jeiden viimeinen kohta: 

Mitä näet on uutinen, mitä tiedät on tausta, minkä tunnet on mielipide. (Lehti-
miehen ohjeet 1968.) 

Myös 1960-luvulla julkaistuissa journalistin ohjeissa on runsaasti objektiivisuuteen 
viittaavia ilmauksia. Ohjeissa puhutaan totuudesta sekä oikeasta ja virheettömästä 
tiedottamisesta problematisoimatta näitä käsitteitä. Totuuden vastakohdaksi määri-
tellään ainoastaan puolitotuus. Varhaisissa ohjeissa ei ole vielä lainkaan epistemo-
logista pohdintaa, ja esimerkiksi ensimmäisiä ohjeita leimannut tiedon sosiaalinen 
ulottuvuus on kadonnut. 

Journalistien ammattieettisten ohjeistusten tieto- ja totuuskäsityksiä tutkinut 
Löf (2008) on kiinnittänyt huomiota ensimmäisten eettisten ohjeiden ristiriitaisuuk-
siin. Ensimmäisen ohjeiston tietokäsitys pohjaa Löfin mukaan niin dogmatismiin 
kuin skeptisismiin. Ohjeissa oletetaan dogmaattisesti, että toimittaja voi saavuttaa 
ympäröivästä todellisuudesta totuudellista tietoa ja välittää sitä yleisölle. Toisaalta 
ohjeissa korostuu skeptinen ja kriittinen käsitys tiedosta: tiedot on tarkistettava, ja 
kiistanalaisissa tapauksissa toimittajalla on oltava hallussaan ”täydet todisteet asi-
asta”. Löf löytää ristiriitoja myös toisista journalistin ohjeista: ohjeissa mainittua 
tasapuolisen tiedon vaatimusta ei pitäisi tarvita lainkaan maailmassa, jossa abso-
luuttinen totuus on saavutettavissa. (Emt., 71, 116.) 

Vuonna 1976 julkaistuissa kolmansissa Lehtimiehen ohjeissa objektivistinen 
maailmankäsitys on yhä mukana, mutta se on saanut rinnalleen relativistisen tieto-
teoreettisen näkemyksen. Ohjeissa on useita subjektia korostavia käsitteitä, kuten 
todenmukaisuus, mahdollisimman oikea kuva ja monipuolisuus. Objektiivisuuden 
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vaatimus kaikuu puolestaan sanoissa oikeellisuus, totuus ja virheettömyys. (Lehti-
miehen ohjeet 1976.) 

Objektivismin vaatimukset eivät ole kadonneet vielä 1980-luvun ohjeistakaan. 
Vuonna 1983 julkaistuissa Lehtimiehen ohjeissa journalistinen tieto määritellään 
oikeaksi, yleisesti merkittäväksi, monipuoliseksi ja olennaiseksi asiatiedoksi. (Leh-
timiehen ohjeet 1983.) Adjektiivit sopivat varsin hyvin yhteen aiemmin esitellyn 
Westertåhlin objektiivisuusmallin kanssa. Ohjeiden ensimmäinen alaluku alkaa ot-
sikolla ”oikeat tiedot”, joka on jo itsessään paradoksi, sillä oikeassaolon ajatellaan 
sisältyvän tiedon käsitteeseen automaattisesti. Väärää tietoa ei puolestaan voi las-
kea lainkaan tiedoksi. (Lassila-Merisalo 2009, 90.) 

1980-luvun koodistossa toimittajalle annetaan selvästi aiempaa enemmän sub-
jektiivista liikkumatilaa. Totuuden sijaan ohjeissa käytetään käsitteitä totuudenmu-
kaisuus ja todenperäisyys, mikä viestii relativistisen näkemyksen korostumisesta. 
Ohjeissa toimittajalle annetaan vapaus hankkia ja julkaista tietoa sekä oikeus mie-
lipiteen ilmaisuun ja arvosteluun. Tiedon yleisen merkittävyyden vaatimus sotii pe-
rinteistä objektiivisuuskäsitystä vastaan, sillä se pakottaa toimittajan valikoimaan 
relevantit sisällöt maailman moninaisuudesta. Sen myötä toimittaja muuttuu pas-
siivisesta ympäristön tarkkailijasta aktiiviseksi sosiaalisen todellisuuden rakentaja-
kasi. Löfin (2008, 95–96) mukaan individualismia ja liberalismia korostava neljäs 
ohjeisto nostaa yksilön eli toimittajan ensimmäistä kertaa yhteisön yläpuolelle. Ob-
jektiivisuusperinne kiteytyy kuitenkin oikeiden tietojen ja tosiasioiden käsitteissä. 
Ohjeissa tosiasiat määritellään yhä mielipiteiden ja sepitteen vastakohdaksi, mikä 
aiheuttaa sen, että myös neljännen eettisen koodiston linja on rikkonainen. 

Objektivismin, subjektivismin ja relativismin tietoteoreettinen kolmikanta säi-
lyttää asemansa seuraavissa journalistin ohjeissa. Vuoden 1992 ohjeissa individua-
lismin ja integriteettikorostusten vastapainona on edelleen objektivismia huokuva 
vaatimus oikeista tiedoista ja tosiasioista. Käsitteellinen sekamelska jatkuu niin 
ikään, sillä ohjeistossa ovat myös sanat totuudenmukaisuus ja olennaisuus, jotka 
viittaavat puolestaan relativismiin. (Journalistin ohjeet 1992.) Löf (2008, 100) esit-
tää tutkimuksensa lopussa aiheellisen kysymyksen siitä, onko käsitteellisen kaaok-
sen syynä ohjeiston laatijan ymmärtämättömyys, suuripiirteisyys, välinpitämättö-
myys vai aidosti aikakauden maailmankuvaan liittyvät ristiriidat. 

Vuoden 2005 ohjeissa journalistin tehtäväksi määritellään ennen kaikkea to-
tuudenmukainen tiedonvälitys. Hyvän journalistisen tavan todetaan puolestaan pe-
rustuvan jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä. (Journalistin ohjeet 
2005.) Ohjeistossa journalistinen tieto määritellään näin ollen relativistiseksi. Las-
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sila-Merisalon (2009, 92–93) mukaan vuoden 2005 journalistin ohjeissa maailman-
kuva on selkiytynyt aiempiin eettisiin koodistoihin verrattuna. Absoluuttisten mää-
ritelmien tilalle on tullut universaali käsitys maailmasta, ja esimerkiksi kohta ”oi-
keat tiedot” on poistettu kokonaan. Myös Löfin (2008, 114–118) mukaan toiseksi 
uusimmissa journalistin ohjeissa perinteiset käsiteristiriidat onnistutaan välttämään. 
Hän ilmaisee kuitenkin huolensa journalismin pelkistetystä määritelmästä. Oh-
jeissa journalistisen tiedon luonnetta määrittää vain totuudenmukaisuus, mikä jät-
tää eettiseen koodistoon ”porsaanreikiä”, joita työnantajat osaavat Löfin mukaan 
varmasti hyödyntää omissa linjauksissaan ja tyylikirjoissaan. Hän toteaa, että jour-
nalistisen tiedon linjakkaalle ja yksityiskohtaiselle määrittelylle olisi tänä päivänä 
kysyntää, sillä ammattietiikan uhkakuviksi ovat nousseet muun muassa itsesäänte-
lyn rapautuminen sekä alan kaupallistumisen ja viihteellistymisen. 

Tällä hetkellä voimassa olevat journalistin ohjeet on julkaistu vuonna 2011. Ne 
ovat sisällöltään hyvin pitkälti samanlaiset kuin kuusi vuotta aiemmin julkaistut 
toiseksi uusimmat journalistin ohjeet. Pieniä muutoksia on tehty lähinnä haastatel-
tavan oikeuksiin ja yksilönsuojaa koskeviin pykäliin. Relativistinen tietoteoreetti-
nen suuntaus on yhä hallitsevassa asemassa, joskin ohjeissa yleisölle vaaditaan oi-
keutta erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Ohjeiden mukaan 
journalistin tulee yhä pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. (Journalistin 
ohjeet 2011.) 

3.4 Journalismin varhainen objektiivisuuskeskustelu Suomessa  

Suomalaisessa viestintätutkimuksessa objektiivisuuskeskustelu käynnistyi toden 
teolla 1970-luvulla. Kotimaisessa debatissa kunnostautuivat etenkin Pertti 
Hemánus ja Ilkka Tervonen. Oppeja ja vinkkejä haettiin ennen kaikkea Ruotsista 
ja Westertåhlin objektiivisuustutkimuksista. Vuonna 1980 julkaisemassaan Objek-
tiivinen joukkotiedotus -teoksessa Hemánus ja Tervonen tarkastelevat objektiivi-
suutta paitsi tietoteoreettisena käsitteenä myös ”joukkotiedotuksen erityisongel-
mana”. Kirjoittajat ehdottavat joukkotiedotuksen objektiivisuuden yleisiksi kritee-
reiksi lopputuloksen (esityksen) tasolla todenmukaisuutta ja olennaisuutta. Toden-
mukaisuudella viitataan sanoman ja todellisuuden vastaavuussuhteeseen, joka ei 
kuitenkaan voi olla identtinen, sillä sanomat ovat riippuvaisia subjektista. Olennai-
suus puolestaan samastuu sekä harhaanjohtamisen välttämiseen että ilmiön ja sen 
olemuksen väliseen erotteluun. Jälkimmäinen määritelmä edellyttää objektiiviselta 
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joukkoviestinnältä syvällisyyttä: ilmiöiden pinnallinen tarkastelu ei riitä, vaan jour-
nalismin on mentävä pintaa syvemmälle ja paljastettava asiantilojen piilevät omi-
naisuudet. (Hemánus & Tervonen 1980, 17–20, 110–112.) 

Olennaisuuden vaatimus tekee Hemánuksen ja Tervosen objektiivisuus-käsit-
teestä pragmaattisen ja relativistisen, sillä olennaisuus on aina suhteellista esimer-
kiksi henkilöön ja tilanteeseen nähden. Se, mikä on olennaista ja tärkeää jollekin, 
ei välttämättä ole sitä toiselle. Tähän on kiinnittänyt huomiota myös Ilkka Niini-
luoto, joka on käynyt julkista keskustelua Hemánuksen ja Tervosen objektiivisuus-
käsityksistä useaan otteeseen. Niiniluodon (1989, 92–93) mukaan olennaisuuden ja 
tärkeyden vaatimukset tuovat totuuden korrespondenssiteoriaan nojaavaan 
hemánuslaiseen objektiivisuuskäsitykseen sisäisiä ristiriitaisuuksia. Jos olennai-
suus ja tärkeys määritellään sen mukaan, mikä toimii ja on hyödyllistä ihmisten 
elämän kannalta, totuutta kunnioittava journalisti joutuu identifioimaan omat pyr-
kimyksensä tietyn eturyhmän intressien kanssa. Tällaisessa tilanteessa eri etuja 
edustavilla ryhmillä voi olla omat, vastakkaiset totuutensa. Niiniluodon mukaan 
pragmaattinen objektiivisuuskäsitys voi joissakin tilanteissa oikeuttaa sellaista tie-
donvälitystä, jota korrespondenssiteorian näkökulmasta voisi pitää valehteluna. 

Hemánus ja Tervonen (1980, 113–114) tarkastelevat objektiivisuutta journalis-
tisen työskentelyprosessin tasolla. Heidän mukaansa objektiivisuus voidaan saa-
vuttaa, jos toimittaja noudattaa maksimaalisen vastaevidenssin periaatetta. Vasta-
evidenssin kriteeriin pätee journalistisessa työprosessissa samat säännöt kuin esi-
merkiksi tieteellisessä tutkimuksessa. Niin tutkijan kuin toimittajan on annettava 
ennakko-odotuksilleen samanlainen mahdollisuus osoittautua vääriksi kuin oikeik-
sikin. Tällöin lopputulos riippuu kirjoittajien mukaan vain siitä, millaisia tutkittavat 
asiat todellisuudessa ovat. 

On helppo havaita, että Hemánuksen ja Tervosen 1970- ja 1980-luvun objek-
tiivisuusajattelua leimaa vankka tiedeusko. Tieteellisen maailmankatsomuksen 
ihailu näkyy muun muassa siinä, miten kirjoittavat perustelevat objektiivisuuspyr-
kimysten tärkeyttä joukkoviestinnässä. 

Joukkotiedotuksessa on pyrittävä objektiivisuuteen siksi, että jos siinä onnistu-
taan saavuttamaan mahdollisimman korkea-asteinen objektiivisuus – pelkkä 
pyrkimys ei tietenkään riitä – joukkotiedotuksella on mahdollisuuksia täyttää 
ylväin tehtävänsä: edistää vastaanottajissaan maksimaalisen realistista, ihan-
netapauksessa tieteellistä maailmankatsomusta. (Hemánus & Tervonen 1980, 
135.) 
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Hemánus ja Tervonen ovat jatkaneet saman teeman kehittelyä vielä useissa myö-
hemmissä teoksissaan. Kirjoittajien vuonna 1986 tekemä journalismin tehtävien 
määrittely noudattelee kiinnostavalla tavalla joukkoviestinnän eettisissä ohjeis-
toissa tapahtuneita relativistisia ja individualistisia muutoksia. Totuuksista utopioi-
hin -kirjassaan (1986) he määrittelevät journalismin tehtäviksi todellisuuden ku-
vaamisen ja selittämisen, todellisuuden eksplisiittisen ja implisiittisen arvottamisen 
sekä eksplisiittisten ja implisiittisten toimintavirikkeiden antamisen todellisuuteen 
vaikuttamiseksi ja sen muuttamiseksi. (Hemánus & Tervonen 1986, 32–33.) 

Journalisti nähdään siis aktiiviseksi toimijaksi, jolla on valta ja velvollisuus 
vaikuttaa sosiaaliseen todellisuuteen. Kolmen kohdan määritelmä ei monimutkai-
sista sananvalinnoistaan huolimatta juuri eroa Kuneliuksen myöhemmin tekemistä 
määrittelyistä journalismin tehtäviksi. Kunelius (2000, 4) on hahmotellut hyvää 
journalismia nelijalkaisena otuksena, jolla on ilmeisimmän tiedonvälitystehtävänsä 
lisäksi velvollisuus paitsi kertoa tarinoita myös ylläpitää julkista keskustelua ja toi-
mia kansalaisten julkisen toiminnan resurssina. 

Niiniluoto (1989) on pyrkinyt problematisoimaan journalistisen tiedon ja to-
tuuden käsitteitä laajemminkin. Hän on vaatinut objektiivisuuskeskustelun osapuo-
lia määrittelemään käsitteensä tarkemmin. Siinä missä Hemánus ja Tervonen ovat 
korostaneet journalismin ja tieteellisen tiedon yhtäläisyyksiä, Niiniluoto (emt., 92–
94) on pyrkinyt löytämään eroavaisuuksia tieteen harjoittamisen ja journalistisen 
työskentelyn väliltä. Niiniluodon mukaan tieteen ja journalismin erottaa etenkin 
tietojen perustelemisen tapa. Maailman tapahtumia koskevat uutiset julkaistaan no-
peasti, sillä tapahtumien uutisarvo laskee ajan kuluessa. Uutisia ei siten ehditä tes-
tata ja tarkistaa. Virheiden sattuessa väärät tiedot oikaistaan. Tieteellinen tieto muo-
dostuu sen sijaan vasta tieteellisen keskustelun kautta. Tieteen kentällä tiedon status 
saavutetaan pitkällisen prosessin lopputuloksena. Vaikka journalistista tiedonväli-
tystä koskevat samanlaiset totuuden ja perusteltavuuden vaatimukset kuin tiedettä, 
journalismin harjoittaminen ei Niiniluodon mukaan ole tiedettä. Tieteen tulosten 
perustelujen on oltava julkisia, mutta toimittajalla on lain takaama oikeus pitää läh-
teensä salassa. 

3.5 Uusi objektiivisuus 

Viime vuosina objektiivisuuden käsitteen kaikkivoipaisuus on karissut niin journa-
lismissa kuin sen tutkimuksessa (ks. esim. Apunen 2010; Väliverronen 2009, 17). 
Tähän on vaikuttanut ennen muuta konstruktivismin korostuminen. Ajatus siitä, 
että kaikki tieto ja maailmaa koskevat esitykset ovat konstruktioita, rakennelmia, 



75 

on vienyt pohjaa journalismin perinteisiltä peilimetaforilta. Objektiivisuuden vaa-
timuksista luopumista on esitetty vastaukseksi mediateknologian muutoksista ai-
heutuvaan journalismin kriisiin. Kriisi on koetellut niin median ansaintalogiikkaa 
kuin journalismin uskottavuutta. Pitkään Aamulehden päätoimittajana työskennel-
lyt Matti Apunen (2010) on ehdottanut objektiivisuuden illuusioiden unohtamista. 
Toisaalta hän on vaatinut toimittajilta suurempaa avoimuutta ja esimerkiksi puo-
luekannan ilmoittamista, minkä voi katsoa lisäävän journalistisen työn läpinäky-
vyyttä ja siten myös objektiivisuutta. Poliittisten lähtökohtien paljastumisen myötä 
yleisö saisi Apusen mukaan hiukan paremmat mahdollisuudet arvioida valtamedi-
oiden raportointia. 

Journalismin kriiseistä ja käsitteen filosofisesta latauksesta huolimatta objek-
tiivisuutta pidetään yhä laajalti toimitustyön ohjenuorana. Väliverrosen (2009, 17) 
mukaan käsitys journalistista puolueettomana portinvartijana on säilyttänyt ase-
mansa tärkeänä osana journalismin uskottavuutta ja itseymmärrystä. Niin yleisö 
kuin kollegat odottavat toimittajilta journalististen pelisääntöjen noudattamista. 
Sääntöjen rikkomiset, kuten sepitetyt uutiset ja laittomat tiedonhankintakeinot tuo-
mitaan poikkeuksetta jyrkästi. Väliverrosen mielestä objektiivisuuden säilyminen 
olemassaolon oikeutuksena on johtanut kuitenkin siihen, että journalismin tekijät 
ovat haluttomia tiedostamaan roolinsa raportoimiensa ilmiöiden syntyprosessissa 
(Emt., 29). Journalismin ideaalien muuttumattomuus on ollut omiaan tuottamaan 
niin sanottua organisoitua vastuuttomuutta, jonka seurauksena poliittiset ja kulttuu-
riset kehityskulut ovat jääneet osin näkymättömiksi. Koska valta on näyttänyt ole-
van muualla kuin journalismissa, itsekriittiset kysymykset journalismin vallasta on 
voitu jättää sivuun. (Heikkilä 2001, 57–59.)  

Aki Petteri Lehtisen (2013, 98) mukaan objektiivisuuden käsitteelle on yhä 
käyttöä sekä journalismin että sen tutkimuksen kentällä. Lehtinen kuitenkin kritisoi 
perinteisen objektiivisuuskäsityksen kokonaisvaltaisuutta, sillä käsitteellä on hänen 
mukaansa aikojen saatossa viitattu yhtä lailla niin journalistin arvoihin ja asentei-
siin, mediaesityksen ominaisuuksiin kuin journalistisen tiedonhankintamenetelmän 
käytäntöihin. Lehtinen hylkää Hemánuksen, Tervosen ja Cunninghamin tavoin 
puolueettomuuden ja tasapuolisuuden vaatimukset journalismin päämäärinä. Tasa-
puolisuuden tavoittelu johtaa Lehtisen mukaan totuudenmukaisuudesta luopumi-
seen journalistisen tiedonhankinnan tavoitteena. Tiedonhankinnassa totuudenmu-
kaisuus tarkoittaa hänen mukaansa parhaiden argumenttien ja vakuuttavimman to-
distusaineiston etsimistä ja punnitsemista. 

Tasapuolisuuden ja puolueettomuuden tavoitteet kärsivät siten samanlaisista 
epistemologisista ongelmista kuin koko objektiivisuuskäsitys. Puolueettomaksi 
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tehty journalismi muuttuu väistämättä näkökulmaksi ei-mistään. Vaikka toimittaja 
pystyisi olemaan taloudellisesti ja ideologisesti puolueeton, hän ei Lehtisen mu-
kaan voi olla totuudenmukaisuuden tavoittelussaan puolueeton totuuden ja valheen 
välillä. Tasapuolisuuden tavoite nojaa virheelliseen oletukseen siitä, että totuus 
nousee itsestään esiin toisistaan poikkeavien näkemysten keskeltä. Puolueettomuu-
teen pyrkivä journalisti taantuu siis tietämättään tarkkailijaksi ja tarjoaa kovaääni-
simmälle etujensa ajajalle valtaväylän uutisagendalle. (Emt., 98.) 

Lehtinen kelpuuttaa "vanhan" objektiivisuuden sekä puolueettomuuden ja ta-
sapuolisuuden vain tiedonhankinnan keinoiksi. Niiden tarkoituksena on palvella 
totuudenmukaisuuden päämäärää matkalla kohti luotettavaa, uskottavaa ja syväl-
listä tietoa. Lehtinen kutsuu tätä totuudenmukaisuuden tavoitteeseen tähtäävää tie-
dollista prosessia käytännölliseksi objektiivisuudeksi. Käytännöllinen objektiivi-
suus on arvoissa, asenteessa ja käytännöissä. Käytäntöjen tasolla objektiivisesti 
hankittuun tietoon päästään eettisten koodistojen kaltaisilla normeilla ja parhaiksi 
osoittautuneilla tietokäytännöillä. (Emt., 98–99.) 

Totuudenmukaisuuden vaatimus tarkoittaa Lehtisen mukaan sitä, että uutisissa 
on pyrittävä eroon valheista, virheistä, ennakkoluuloista ja vääristymistä. Käytän-
nöllisessä objektiivisuudessa puolueettomuuden normin voi korvata objektiivisella 
asenteella, mikä tarkoittaa tilapäistä etääntymistä omista ennakkoluuloista sekä 
avoimuutta kaikenlaiselle todistusaineistolle. (Emt., 101–102.) Lehtisen oletuksena 
siis on, että toimittaja voi hypätä arkiroolistaan sujuvasti työrooliin, jossa voi olla 
jopa naiiviuteen asti avoin kaikelle vastaantulevalle informaatiolle. On kuitenkin 
kiistanalaista, missä määrin omat asenteensa ja aatteensa voi ylipäätään jättää taka-
alalle toimitukseen saavuttuaan. Ainakin itse ajattelen olevani journalistina ja uu-
tisten tekijänä täsmälleen sama ihminen kuin uutisten lukijanakin. Tästä syystä kir-
joittamaani uutiseen siirtyy aina osa minua. 

Tasapuolisuus on Lehtiselle (emt.) puolestaan keino kuulla kaikkia olennaisia 
puheenvuoroja ja näkökulmia ennen johtopäätösten tekemistä. Käytännöllistä ob-
jektiivisuutta voidaan tavoitella myös menetelmällisesti. Lehtisen mukaan journa-
lismissa on ei-subjektiivisia rutiineja, joilla asetetaan rajoituksia subjektiivisille ar-
vostelmille. Rutiineilla hän tarkoittaa esimerkiksi juttutyyppejä, uutiskriteerejä, 
esittämisen tapoja, toimituspalavereita ja oikolukumetodeita eli osittain samoja me-
netelmiä, jotka Tuchman on sisällyttänyt objektiivisuuden strategiseen rituaaliin. 
Tuchman (1972, 660–679) on tulkinnut rutiinit ja rituaalit paitsi puolustusmekanis-
meiksi myös välttämättömiksi keinoiksi saada mediatuote ajallaan valmiiksi, ei 
niinkään objektiivisuuden varmistajiksi. 
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Käytännöllinen objektiivisuus viittaa siis kokonaisvaltaiseen prosessiin, johon 
sisältyvät tiedon hankinta, valinta ja arviointi, tiedon kriittinen testaaminen eli to-
dentaminen sekä esittäminen, kuten kirjoittaminen ja kuvaus. Journalistinen objek-
tiivisuus on menetelmä erilaisten todellisuustulkintojen koettelemiseksi parhailla 
tiedonhankinnan prosesseilla eli parhaiksi osoittautuneiden tiedollisten normien ra-
joissa ja ohjauksessa. (Lehtinen 2013, 103.) 
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4 Ympäristöjournalismi 

4.1 Taustana ympäristöherätys 

Sanalla ympäristö viitataan tässä tutkimuksessa paitsi konkreettiseen, maantieteel-
liseen ympäristöön, myös tätä abstraktimpaan, sosiaalisista rakenteista koostuvaan 
toimintaympäristöön. Ympäristöllä on myös poliittinen erityismerkitys, joka on 
esiintynyt etenkin ympäristönsuojelussa ja ympäristösosiologiassa. Sanalla on ta-
vattu viitata maaperän, ilmaston, vesistön ja kasvillisuuden tapaisiin luonnon ele-
mentteihin etenkin silloin, kun ihmisen toiminnan on katsottu uhkaavan luonnon 
kiertokulkua. Ympäristö-sana sai modernin sivumerkityksensä 1960-luvulla maail-
manlaajuisen ympäristöherätyksen yhteydessä. Vaikka luonnonsuojelun juuret ovat 
paljon tätä kauempana historiassa, yksittäisten luontokohteiden suojelusta siirryt-
tiin yleisen ympäristötietoisuuden aikaan vasta puoli vuosisataa sitten. (Anderson 
2000, 94; Haila 2001, 26–27.) 

Moderni ympäristöliike sai alkunsa 1970-luvun taitteessa, kun globaalit ympä-
ristöjärjestöt Maan ystävät ja Greenpeace perustettiin. Järjestöt kampanjoivat näyt-
tävästi esimerkiksi ydinkokeita vastaan ja tiedottivat aktiivisesti happosateiden ja 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Aiemmin perustetuista luonnonsuojelujärjes-
töistä poiketen modernit ympäristöliikkeet omaksuivat proaktiivisen toimintastra-
tegian, jossa hyödynnettiin erilaisia performansseja ja pseudotapahtumia. Joukko-
viestinnän kiivas kehittyminen ja erityisesti television yleistyminen edesauttoivat 
ympäristöasioiden esiinnousua, mikä puolestaan toi ympäristöjärjestöille runsaasti 
poliittista tukea. (Anderson 2000, 94.) 

Ympäristöherätystä voidaan tarkastella osana 1960-luvun yhteiskunnallista 
kuohuntaa. Vuosikymmenen yhteiskunnallinen ilmapiiri suosi radikalisoitumista 
lähes kaikilla elämän osa-alueilla. Sodanjälkeinen konservatismi alkoi siirtyä syr-
jään, ja voimistunut nuorisokulttuuri toi tilalle yhteiskuntakriittisiä ääniä. Rauhan-
aate ja kansainvälinen solidaarisuus alkoivat saada kannatusta. Myös ympäristöön 
liittyvät vallitsevat käsitykset kyseenalaistettiin osana yhteiskunnallis-poliittista 
protestia. (Jurin ym. 2010, 12.) 

Ympäristötietoisuuden lisääntyminen kasvatti puolestaan ympäristöaiheisten 
tutkimusten määrää. Luonnonympäristöön liittyvä tutkimus sai sosiologisia ulottu-
vuuksia, kun tutkimusintressit siirtyivät ympäristön elementeistä ihmisten ympä-
ristöasenteisiin. (Nofri 2011, 52.) Tutkimusintressien nopeaa muutosta voi hahmot-
taa tarkastelemalla ympäristöön keskittyvien tieteellisten aikakauslehtien määrän 
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kasvua 1970-luvun molemmin puolin. Siinä missä lehtiä oli vuonna 1969 vain 31, 
viisi vuotta myöhemmin kausijulkaisujen määrä oli kasvanut jo yli kahteensataan. 
(Jurin ym. 2010, 12.) 

Median agendalle ympäristöaiheet alkoivat kelvata niin ikään 1970-luvun tait-
teessa. Abstraktit, ilmastonmuutoksen kaltaiset kestotapahtumat eivät vielä aiheut-
taneet uutisointipiikkejä, vaan uutisgenren kehittyminen vaati konkreettisia, teolli-
suusmaissa tapahtuneita ympäristöongelmia. Yhdysvalloissa ensimmäinen ympä-
ristöaiheinen uutisaalto rakentui Santa Barbaran öljyvuodon ympärille. Vuonna 
1969 tapahtuneen öljyvuodon mediakäsittelyä tutkineen Sachsmanin (1976, 54) 
mukaan dramaattinen vuoto sai toimittajat ympäri maan suhtautumaan vakavasti 
omien alueidensa ympäristöongelmiin. Öljyvuotoa seuranneen uutisaallon jälkeen 
esimerkiksi New York Timesiin perustettiin ympäristöaiheisia palstoja. Merkittä-
vän sanomalehden esimerkkiä seurattiin pian muissa medioissa, ja esimerkiksi 
Time ja Saturday Review omistivat kokonaisia osioita ympäristöaiheiden käsitte-
lylle. (Emt.; Sachsman 1996, 244.) 

Median verrattain hidasta reagointia ympäristöaiheisiin on selitetty muun mu-
assa pr-julkisuuden valta-asemalla etenkin yhdysvaltalaisessa journalismissa. Yri-
tysten pr-toimistot saivat vielä 1960-luvulla laajasti läpi viestin, jonka mukaan esi-
merkiksi ympäristön saastuminen on vain hyvinvoinnin hinta. Sekä toimittajien että 
yleisön on kerrottu hyväksyneen lähtökohdaksi sen, ettei teollisuuden päästöjä voi 
rajoittaa, jos halutaan nauttia modernin yhteiskunnan eduista. Asetelma alkoi mu-
rentua 1970-luvulla, kun toimittajien lähdepohja laajeni. Tietoa alettiin etsiä aiem-
paa aktiivisemmin itse. Samoihin aikoihin mediaorganisaatioihin alettiin palkata 
ympäristöasioissa harjaantuneita toimittajia, joilla oli kompetenssia kyseenalaistaa 
yritysten ja intressiryhmien toimittamia tietoja. (Allan ym. 2000, 4.) 

Muutos ei ollut kuitenkaan kokonaisvaltainen. Sachsmanin (1996, 244–245) 
mukaan pr-toimistot säilyttivät asemansa amerikkalaisjournalistien merkittävänä 
tietolähteenä 1980-luvulle saakka. Pr-ammattilaisten valmiiksi paketoiduilla teks-
teillä katettiin kymmeniä prosentteja lehtien ja lähetysten sisällöistä. Mediaorgani-
saatioiden riippuvuus tiedottajista johtui osittain resurssien puutteesta, sillä yhdys-
valtalaisissa tiedotusvälineissä työskenteli vielä 1970- ja 1980-luvulla selvästi luul-
tua vähemmän toimittajia. Suuria sanomalehtiä toimitettiin alle sadan hengen toi-
mituksilla, ja esimerkiksi televisiokanavan uutistoimituksessa saattoi olla vain ne-
lisenkymmentä työntekijää. Pr-ammattilaisia oli Yhdysvalloissa moninkertainen 
määrä toimittajiin verrattuna. Yritysten ja organisaatioiden tarjoamilla sisällöillä 
katettiin erityisesti monimutkaisia aiheita. Esimerkiksi tiede-, terveys- ja koulutus-
aiheiset uutiset olivat useimmiten lähtöisin tiedottajan kynästä. Sachsmanin (emt.) 
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mukaan erikoistoimittajien palkkaaminen ei juuri parantanut tilannetta, sillä vain 
harva erikoistunut toimittaja teki itse esimerkiksi tutkivaa journalismia. Tiedottei-
den ja valmiiden uutisten käsittely siirtyi vain rivitoimittajalta erikoistoimittajan 
vastuulle.  

Ympäristöherätyksen myötä muotialaksi kehittynyt ympäristöjournalismi ei 
onnistunut vakiinnuttamaan asemiaan pohjoisamerikkalaisessa mediakentässä 
vielä 1970-luvulla. Vuosikymmenen lopulla tehdyt tutkimukset osoittavat, että 
kiinnostus ympäristöaiheisiin väheni pian paitsi toimittajien myös yleisön keskuu-
dessa. (Ks. esim. Friedman 1983; Allan ym. 2000; Hannigan 1995.) Kanadalaista 
ympäristöuutisointia tutkineet Parlour ja Schatzow (1978) löysivät kiinnostuksen 
hiipumiselle monia syitä. Ensinnäkin mediassa alettiin suosia ympäristöä konkreet-
tisemmalta tuntuneita aiheita, kuten taloutta, työllisyyttä ja energiapolitiikkaa. 
Tämä vähensi ympäristöasioiden näkyvyyttä julkisuudessa. (Emt., 15.) Median 
priorisointihypoteesin mukaisesti yleisö laskee asioiden painoarvon sen mukaan, 
kuinka paljon niitä käsitellään mediassa (ks. Domke ym. 1998). Yleisö ei näin ollen 
pitänyt ympäristöasioita enää juurikaan tärkeänä, mikä viimeistään heikensi ympä-
ristökysymysten yhteiskunnallista painoarvoa. Siten vuorovaikutteisuuteen pyrki-
vän mediankaan ei enää kannattanut tarttua aiheeseen. (Parlour & Schatzow 1978, 
15.) Mediataloissa tilanteeseen reagoitiin lakkauttamalla ympäristötoimittajien va-
kansseja (Friedman 1983). Saman prosessin seurauksena ympäristöteemat menet-
tivät asemansa poliittisessa retoriikassa. Ympäristöhuolen katoamiseen vaikutti 
myös ympäristöön liittyvien ongelmien institutionalisoituminen. Ympäristön puo-
lesta ei tarvinnut enää taistella, sillä sitä varten oli perustettu laitoksia ja virastoja. 
Institutionalisoitumisen seurauksena oli kuitenkin se, että ympäristöä alettiin tar-
kastella vasta toissijaisena arvona taloudelliseen kasvuun ja tuottavuuteen nähden. 
(Parlour & Schatzow 1978, 15.) Valtamediassa tämä asetelma on nähdäkseni pitä-
nyt pintansa näihin päiviin asti. (Ks. myös Dunwoody & Griffin 1993; Anderson 
1997.) 

Taloudellista hyvinvointia rakentavien hankkeiden ympäristövaikutuksista ei 
ole juuri uutisoitu, ellei tilanne ole kehittynyt täysin poikkeukselliseksi. Erityisesti 
alueellisissa medioissa riippuvuus mainostajista ja paikallisesta elinkeinoelämästä 
on hidastanut reagoimista ympäristöongelmiin. (Friedman 1983.) Lisäksi toimin-
taympäristön asenneilmastolla on ollut vaikutusta aihevalintoihin. Esimerkiksi Yh-
dysvaltain Houstonissa paikallinen media oli 1980-luvun taitteessa haluton kerto-
maan ydinvoimalaitoksen ongelmista, sillä kriittisen uutisoinnin katsottiin olevan 
vastoin kaupungissa vallitsevaa kasvuhenkeä (Hochberg 1980). Suomessa teolli-
suuden aiheuttamiin saasteisiin ei ole haluttu puuttua, sillä saasteista kirjoittamisen 
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on katsottu olevan kannanotto työllisyyttä vastaan (ks. Väisänen 2008). Pohjois-
Lapin kulttuurisesti arvokkaita metsiä ei ole juuri tarkasteltu ympäristönsuojelulli-
sesta näkökulmasta, sillä suojelupuheiden on nähty vaarantavan alueellisesti tär-
keät metsäteollisuuden työpaikat (ks. Harju 2011). 

4.2 Onnettomuusnarratiivi hallitsi 1980-luvun uutisointia4 

Yhdysvaltalaisen ympäristöuutisoinnin on katsottu polkeneen paikallaan vielä 
1980-luvulla. Ympäristöaiheiden käsittelyssä jatkettiin edelliseltä vuosikymme-
neltä tuttua onnettomuuskeskeistä linjaa. Ympäristövahingot nousivat uutisoinnin 
kohteeksi lähinnä silloin, kun teollisuuslaitoksissa tapahtui ympäristöön vaikutta-
via onnettomuuksia. 1980-luvun kuumia ympäristöaiheita yhdysvaltalaisessa jour-
nalismissa olivat muun muassa Intian Bhopalin hyönteismyrkkytehtaan onnetto-
muus vuonna 1984, Exxon Valdezin öljyonnettomuus Alaskassa vuonna 1989 sekä 
Love Canalin asumalähiön evakuointi myrkyllisten aineiden kaatopaikalta kulkeu-
tuneiden dioksiinipäästöjen takia vuonna 1980. Kaukana Intiassa tapahtunut hyön-
teismyrkkytehtaan onnettomuus päätyi amerikkalaismedian agendalle kenties siksi, 
että tehdas oli yhdysvaltalaisessa omistuksessa. (Friedman 2004, 175–187; 1991, 
20–27.) Media keskittyi uutisoinnissaan ympäristökatastrofien seurauksiin eikä tar-
kastellut juurikaan onnettomuuksiin johtaneita syitä. Siten onnettomuuksien taus-
talla vaikuttaneet laajat kehityskulut jäivät pimentoon. (Friedman 2004, 175, 181.) 
Yksittäisiin tapahtumiin keskittyminen häivytti ympäristöongelman poliittisen 
luonteen. Ympäristökatastrofeista syytettiin yksittäisiä yrityksiä ja tehtaanjohtajia, 
ei poliittista kulttuuria ja vallitsevaa elämäntapaa. (Hannigan 1995, 85.) 

Esimerkiksi Exxon Valdez -säiliöaluksen öljyvuodon jälkeen media keskittyi 
kirjoittamaan lähinnä aluksen kapteenin alkoholiongelmasta: kapteenin todettiin 
olleen juovuksissa onnettomuuden sattuessa. Media oli sen sijaan kyvytön tarkas-
telemaan onnettomuutta esimerkiksi merenkulun turvallisuusinfrastruktuuriin teh-
tyjen leikkausten seurauksena. Tapetille eivät nousseet myöskään öljy-yhtiöiden 
puutteelliset resurssit mahdollisten öljyvuotojen puhdistamiseen. (Smith 1992.) Sa-
mankaltaisia havaintoja median uutisointikäytännöistä ja sen seurauksista ovat teh-
neet Daley ja O’Neill (1991, 53). Heidän mukaansa onnettomuusnarratiivi rajaa 
ympäristökysymykset yritysmaailman ja teknisten asiantuntijoiden valtapiiriin. 
Kun ympäristöasiat ohjataan taktisesti pois poliittisilta areenoilta, yhteiskunnan 

                                                        
4 Otteita tästä luvusta on julkaistu aiemmin Media & Viestintä -lehden artikkelissa ”Lipeä yllätti Talvi-
vaaran: Onnettomuusnarratiivi ja onnettomuuden kehys kaivoskirjoittelussa” (Harju & Karvonen 2016). 
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matka esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden pariin käy aiempaa takkuisem-
maksi. 

Cottle (1993, 122) löytää onnettomuusnarratiivin korostumiselle arkisen seli-
tyksen: modernin uutisen ideaali pakottaa toimittajat pysymään yhdessä, helpoim-
min hahmotettavassa näkökulmassa. Laajat taustoitukset ja epäviralliset äänet jää-
vät siten uutisen rakentaman todellisuuskuvan ulkopuolelle. Dunwoodyn ja Griffi-
nin (1993, 47) mukaan tapahtumakeskeisyyteen on ajanut myös tiedonvälityksen 
iäisyysvitsaus, kiire. Aikataulun aiheuttamat paineet rajaavat journalistista kehys-
valikoimaa kahdella tavalla. Ensinnäkin ne tarjoavat uutislähteille vapauden mää-
ritellä julkisuuteen päätyvät rajaukset. Toisekseen kiire ja deadlinet toimivat reto-
risena resurssina, joihin toimittaja voi vedota saadessaan kritiikkiä aiheen yksipuo-
lisesta käsittelystä. 

Spencer ja Triche (1994) havaitsivat samankaltaista yksioikoista kehystämistä 
tutkiessaan New Orleansin vesistöjen saastumista käsittelevää uutisjournalismia. 
Tutkijoiden mukaan paikallinen media pyrki etsimään myrkkypitoisuuksien kas-
vulle luonnollisia selityksiä. Mississippijoen veden laatumuutosten esitettiin johtu-
van yksinomaan kuivuuden aiheuttamasta vedenpinnan alenemisesta, vaikka myös 
joen yläjuoksulla sijaitsevien kemiantehtaiden päästöillä oli omat vaikutuksensa 
pitoisuuksien kasvuun. Spencerin ja Trichen mukaan aiheesta kirjoittaneet toimit-
tajat olivat haluttomia sekoittamaan teollisuuslaitosten ja armeijan kaltaisia merkit-
täviä instituutioita asian käsittelyyn. Joen varrella operoivat myös Yhdysvaltain ar-
meijan insinöörijoukot. Kehystäminen oli näin ollen tietoista, ja kehyksen muotou-
tumiseen vaikuttivat ennen kaikkea auktoriteettien pelko ja ajan puute. 

Myös Smith (1992, 190) on etsinyt syitä ympäristöjournalismin kehittymättö-
myydelle paitsi toimittajista myös modernin journalismin rakenteista. Kolmeen 
1990-luvun taitteessa tapahtuneeseen ympäristöonnettomuuteen liittyvää journalis-
mia tutkinut Smith on hahmottanut kolme eri tekijää, jotka ovat sementoineet ym-
päristöjournalismin vain onnettomuus- ja katastrofiuutisoinnin alagenreksi. Ensin-
näkin toimittajilta on puuttunut taito käsitteellistää ympäristöongelmat miksikään 
muuksi kuin varastopalojen ja raiteilta suistumisten kaltaisiksi vahingoiksi. Toisek-
seen ympäristöaiheista kirjoittavilla toimittajilla ei ole ollut riittävää rakenteellista 
vapautta, jotta perinteiset uutisjournalismin tarinamuotit olisi voitu ylittää. Kol-
manneksi toimittajat eivät ole onnistuneet löytämään juttuihinsa sopivia tieteellisiä 
asiantuntijoita, jotka olisivat osanneet tai halunneet kyseenalaistaa ympäristöuuti-
sointiin vakiintuneet käsitykset.  

Rakenteellisiin rajoituksiin ovat kiinnittäneet huomiota myös Wilkins ja Pat-
terson (1990, 19). Heidän mukaansa journalismiin pesiytynyt esimerkkitapausten 
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vaatimus on tehnyt hitaasti kehittyvien ympäristöongelmien käsittelystä lähes mah-
dotonta. Median pyrkimys ajankohtaisuuteen on lisäksi pakottanut toimittajat esit-
tämään kasvihuoneilmiön ja happosateiden kaltaiset pitkälliset prosessit uusina, 
vastikään kehittyneinä ilmiöinä. Tämä puolestaan on häivyttänyt ongelmien kau-
saalisen ulottuvuuden, minkä vuoksi yleisön on ollut vaikea reagoida tilanteeseen 
esimerkiksi omalla käyttäytymisellään ja äänestyspäätöksillään. 

Kriittisesti 1970- ja 1980-luvun ympäristöuutisointiin suhtautunut Friedman 
(2004) on löytänyt myöhempien vuosikymmenien kirjoittelusta joitakin myöntei-
siäkin piirteitä. Hänen mukaansa 1980-luvulla erikoistumisensa aloittaneet ympä-
ristötoimittajat alkoivat seuraavan vuosikymmenen alussa päästä viimein tehtä-
viensä tasalle. Uutisointi kehittyi tuolloin aiempaa monipuolisemmaksi. Friedma-
nin mukaan tähän vaikuttivat erityisesti internetin yleistyminen ja ympäristöjour-
nalismin kehittämiseksi perustetut järjestöt, kuten yhdysvaltalainen SEJ (Society 
of Environmental Journalists). Kehityksen myötä tapahtuma- ja onnettomuusvetoi-
sesta uutisoinnista siirryttiin ympäristön tilaa ja kestokykyä käsittelevään journa-
lismiin. Katastrofien sijaan mediassa alettiin kertoa ilmaston lämpenemisestä, 
maankäyttöön liittyvästä päätöksenteosta, luonnonvarojen riittävyydestä ja biotek-
nologiasta. Lupaavaa kehitystä hidasti kuitenkin mediakentän murros, joka koetteli 
etenkin kaupallisesti toimivia mediayhtiöitä. Omistuksen keskittyminen ja tulovir-
tojen pienentyminen johtivat entistä tehokkaampiin toimintamalleihin, mikä tar-
koitti käytännössä toimitusten pienentymistä. Resurssit ja palstatila vähentyivät sa-
maan aikaan kun yhteiskunnallinen tilanne olisi vaatinut aiempaa pidempiä, moni-
puolisempia ja syvällisempiä ympäristöuutisia. (Emt. 176, 183–186.) 

Friedmania varauksellisempi näkemys 1990-luvun kehityksestä on muun mu-
assa Hanniganilla (1995, 84). Vaikka ympäristöjournalismi myös hänen mukaansa 
monipuolistui vuosikymmenen aikana, journalismin sisällöt saattoi yhä jaotella 
kolmeen eri luokkaan. Onnettomuusnarratiivin rinnalle tulivat niin ikään tapahtu-
makeskeiset saavutus- ja päätöksentekodiskurssit. Saavutusdiskurssissa julkisuu-
teen nousivat kansainvälisten ilmastosopimusten kaltaiset merkkipaalut. Päätök-
sentekodiskurssissa esiteltiin puolestaan kansallisia strategioita ja poliittisia lin-
jauksia, joiden tavoitteena oli ympäristön tilan kohentaminen.  

Palstatilan puute ja resurssien vähyys ovat koetelleet ympäristöjournalisteja 
myös 2000-luvulla. Samaan aikaan ympäristöteemat ovat joutuneet kilpailemaan 
huomiosta muiden, usein ihmisläheisinä esitettyjen aiheiden ja teemojen kanssa. 
(Friedman 2004, 191.) 



85 

4.3 Suomalainen ympäristöaktivismi oraalla jo 1800-luvun lopussa 

Suomessa ympäristönsuojelun juuret ulottuvat 1900-luvun taitteeseen. Vuosisadan 
vaihteessa esimerkiksi sulfaattiselluloosatehtaiden hajuhaitat ja vesistöjen pilaan-
tuminen nousivat ensimmäisen kerran julkisuuteen. (Haila 2001, 26–27.) Saastu-
misongelmiin alettiin kiinnittää tehokkaasti huomiota kaupunkien itsenäisen ve-
siensuojelupolitiikan tuloksena. Vuosisadan alkuun ajoittuu esimerkiksi maan en-
simmäisten biologisten jätevedenpuhdistamoiden ja suodatinlaitosten rakentami-
nen. Merkkinä kansalaisten ympäristötietoisuudesta voi pitää esimerkiksi Lahden 
selluloosatehtaan sulkemista 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana. 
Haju- ja jätevesihaittoja aiheuttanut Fellmanin sulfaattiselluloosatehdas suljettiin 
tilapäisesti kaupunkilaisten painostuksen takia. (Laakkonen 1999, 209–227.) Elin-
keinotoiminnan ja ympäristön välinen konflikti ei synnyttänyt 1900-luvun alun 
Suomessa samanlaista avointa poliittista kiistaa kuin vaikkapa Englannissa ja Yh-
dysvalloissa. Tietoisuus esimerkiksi teollisuuden ympäristövaikutuksista herätti 
kuitenkin ajatuksen kansallispuistojen perustamisesta. Ensimmäiset luonnonsuoje-
lualueet saatiin tosin perustettua vasta 1930-luvun lopulla maanomistajapiirien run-
saan vastustuksen vuoksi. (Haila 2001, 26–27.) 

Tätä taustaa vasten on hiukan yllättävää, että ympäristöherätys ajoitetaan lähes 
poikkeuksetta niin Suomessa kuin maailmalla 1960-luvun ilmiöksi. Hailan mukaan 
asiaan on vaikuttanut se, että siemenet monin paikoin aktivismin perustan muodos-
taneelle ydinasevastaisuudelle kylvettiin vasta toisen maailmansodan jälkeen. 
Ydinpommien saaste toimi laajan protestiliikehdinnän alullepanijana 1960-luvulla. 
(Emt., 27.) Samoihin aikoihin teollisuus kasvoi kiivaasti, minkä seurauksena ym-
päristöön levisi täysin uudenlaisia, ihmistoimin tuotettuja myrkyllisiä yhdisteitä. 
Aiemmin tuntemattomien kemikaalien ympäristölle aiheuttamat uhkat antoivat al-
kusysäyksen esimerkiksi Rachel Carsonin aktiivisuudelle. Carsonin Hiljainen ke-
vät -teos (1963) oli merkittävä ympäristötietoisuuden herättäjä. Sen myötä ympä-
ristökysymykset nousivat aiempaa laajemman keskustelun kohteeksi. (Valkonen & 
Saaristo 2010, 14.) 

Suomessa moderni ympäristöliike sai alkunsa hiukan myöhemmin kuin muu-
alla Länsi-Euroopassa. 1960-luvun alun ympäristöliikehdintä oli Suomessa yksit-
täisten toisinajattelijoiden vastuulla. Ennen sotia perustettu Suomen luonnonsuoje-
luyhdistys keskittyi perinteisen luonnonsuojelun edistämiseen. Moderni ympäris-
töhuoli alkoi itää Luonto-liiton aktiivien keskuudessa 1970-luvun taitteessa. Suo-
malaisen ympäristöliikehdinnän historiallinen avaintapahtuma lienee ollut Hä-
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meenlinnassa vuonna 1970 järjestetty saastumisen vastainen mielenosoitus. Hä-
meenlinnan tapahtumista alkoi paikallisten ympäristöliikkeiden esiinmarssi. Pai-
kalliset liikkeet syntyivät useimmiten vastustamaan yksittäistä teollisuuskohdetta. 
(Haila 2001, 27–30.) Esimerkiksi Oulussa aktivismin herätti lannoitetehdas Typpi 
Oy:n vesistöjä saastuttava toiminta (ks. Kinnunen 2014). Lievestuoreella ryhmityt-
tiin puolestaan vastustamaan ympäristöhaittoja aiheuttavaa sulfaattiselluloosateh-
dasta (ks. Väisänen 2008). 

Suomalaisen ympäristöliikehdinnän käännekohta ajoittuu 1970-luvun loppuun. 
Alkusysäyksen hajanaisen ympäristöliikkeen yhdistymiselle antoi Koijärven kui-
vatushanke. Linnustoltaan arvokkaan Koijärven suojelu käynnisti uudenlaisen ak-
tivismin aallon, joka johti myöhemmin vihreän puolueen perustamiseen ja ympä-
ristöhallinnon luomiseen. (Lyytimäki & Palosaari 2004, 23.) Koijärvestä muodos-
tui vedenjakaja, jonka jälkeen ympäristökysymyksiä on käsitelty myös yhteiskun-
nallisina kysymyksinä. Koijärven tapahtumat antoivat oikeutuksen humanistiselle 
luontosuhteelle. Koijärvi-liike herätti kansalaiset vaatimaan muidenkin kuin talou-
dellisten arvojen huomioimista. (Salo 2009, 11.) 

Koijärven suojeluhanke oli samalla ensimmäinen tiedotusvälineiden laajan 
huomion saanut ympäristökiista. Aktivistit turvautuivat Suomen oloissa harvinai-
seen suoraan toimintaan, mikä tarjosi dramaattisia otsikoita ja näyttäviä uutiskuvia. 
Sittemmin informaatiosota on vakiintunut kenties merkittävimmäksi ympäristö-
kiistojen vaikuttamiskeinoksi. Performansseja ja propagandaa on perinteisesti hyö-
dynnetty paitsi aktivistien myös suojelua vastustavien leirissä. Koijärveltä tuttu kei-
novalikoima oli käytössä muun muassa Kessin metsäkiistassa 1990-luvun alussa. 
Vanhojen metsien suojelun puolesta järjestetyistä mielenosoituksista tuli hyvin or-
ganisoituja mediatapahtumia. Television uutiskuvat tekivät kaivinkoneisiin itsensä 
kahlinneista aktivisteista nopeasti ympäristöjulkkiksia. (Aunila 2007.) 

Ympäristökeskustelu alkoi päätyä suomalaisten sanomalehtien sivuille 1960-
luvulla. Ympäristöteemojen käsittely oli kuitenkin vielä tuolloin satunnaista. Yk-
sittäisiä mediahuomiota saaneita aiheita olivat muun muassa soiden kuivaaminen 
ja elohopean vaikutukset vesistöihin. Elohopeakeskusteluun vaikuttivat etenkin Ja-
panin Minamata-nimisen kalastajakylän tapahtumat 1960-luvun molemmin puolin. 
Yllättävien kuolemien ja lasten synnynnäisten epämuodostumien syyksi paljastui 
kaloihin ja simpukkoihin piiloutunut elohopea. Myrkyllinen alkuaine oli peräisin 
läheisestä kemiantehtaasta, jossa sitä käytettiin PVC-muovin valmistukseen. (Me-
lakoski 1991, 21–22.) Ajan yhteiskunnallista ilmapiiriä kuvastaa se, ettei Minama-
tan tapahtumista otettu oppia, vaan elohopean aiheuttama oireyhtymä iski myö-
hemmin toisessa prefektuurissa. Minamata-taudiksi nimetyn elohopeamyrkytyksen 
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ja Japanin yhteiskunnallisen keskustelun yhteyttä tutkinut Funabashi (2006, 7) pi-
tää saasteista aiheutuneiden sairauksien leviämisen syynä ympäristöhallinnon puu-
tetta, kypsymätöntä julkisen aluetta ja japanilaiselle yhteiskunnalle ominaista työtä 
ja toimeentuloa korostavaa kulttuuria. Samankaltaisia havaintoja on esittänyt suo-
malaista elohopeakeskustelua tutkinut Pekka Nuorteva (1976, 23). Hänen mu-
kaansa Minamatan tapahtumat tulkittiin Japanissa eräänlaisiksi uuden elämänmuo-
don synnytyskivuiksi, jotka oli kestettävä, jotta maan myönteinen talouskehitys jat-
kuisi. 

Helsingin Sanomien varhaista ympäristökirjoittelua tutkineen Pertti Suhosen 
(1994, 84–88) mukaan maamme ykköslehden ympäristökysymykseen kohdistama 
huomio vaihteli 1960- ja 1970-luvuilla samaan tapaan kuin muissakin läntisissä 
teollisuusmaissa. Vuoteen 1969 asti Helsingin Sanomien julkaisemien ympäristö-
aiheisten juttujen määrä kasvoi tasaisesti mutta hitaasti.  

Vuosikymmenen lopussa ympäristöjournalismi alkoi olla oraalla myös maa-
kunnallisissa medioissa. Esimerkiksi oululaiset sanomalehdet reagoivat voimak-
kaasti – joskin viiveellä – Typpi Oy:n lannoitetehtaan saastepäästöjen aiheuttamiin 
kalojen joukkokuolemiin. Kalakuolemiin ja lannoitetehtaan päästöihin liittyvää 
journalismia tutkineen Kinnusen (2014) mukaan etenkin keskustalaisessa Liitto-
lehdessä kalojen kuolemiin suhtauduttiin vakavasti. Kinnusen mukaan Liitto uuti-
soi tapahtumasta selvästi räväkämmin kuin paikalliset kilpailijansa Kaleva ja Kan-
san Tahto. Liitto oli lehdistä ainoa, joka yhdisti kalakuolemat lannoitetehtaan toi-
mintaan ja vaati tehtaan edustajia tilille asiasta. Median yllättävä kiinnostus teolli-
suustoiminnan vaikutuksiin sai Typpi Oy:n toimitusjohtajan kutsumaan tilannetta 
ajojahdiksi. 

Kinnusen tutkimuksen mukaan Liitto teki aiheesta jopa tutkivaa journalismia. 
Sen kirjoituksissa oli havaittavissa selkeää aktiivisuutta ja kärkkäyttä, mitä aikai-
sempi tutkimuskirjallisuus ei ole tuonut esille. Toisaalta lehden innokkuus kostau-
tui asiavirheinä ja ajoittain poleemisena kirjoitteluna. Kalevassa ja esimerkiksi 
Pohjolan Työssä kiinnostus kalakuolemia ja vesistön saastumista kohtaan oli lyhyt-
aikaista. Kinnunen antaa kuitenkin kohtalaisen myönteisen kuvan 1970-luvun tait-
teen ympäristöjournalismista. Etenkin oululaisessa lehtikentässä näytettiin suhtau-
tuvan varsin myönteisesti ympäristönsuojeluun. Lehtien kritiikki kohdistui erityi-
sesti viranomaisiin, joiden katsottiin hyväksyneen teollisuustoiminnan saastuttavat 
vaikutukset. Liitossa keskityttiin myös teollisuuden tekemiin laiminlyönteihin. Te-
ollisuutta puolustavia kommentteja ei jutuissa juuri esitetty. Teollisuustoiminnan 
työllistävä vaikutus ei noussut teksteissä ympäristönsuojelun vastavoimaksi. (Emt., 
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3–112.) Havaintoa voi pitää varsin yllättävänä nykyisen keskustelun huomioon ot-
taen. Toisaalta Liittoa selvästi suurempien lehtien haluttomuus kytkeä saastuminen 
merkittävään teollisuustoimijaan kuvastaa nähdäkseni samankaltaista jatkuvan 
kasvun diskurssia, joka oli hegemonisessa asemassa niin 1960-luvun Japanissa 
kuin 1980-luvun Yhdysvalloissa. Diskurssissa kielteiset ympäristövaikutukset näh-
dään kasvun ja kehityksen välttämättöminä sivuvaikutuksina. Haitallisia ympäris-
tövaikutuksia pidetään näin ollen pienempänä pahana kuin talouden taantumista. 
Samalla teollisuustoiminnan kritisoinnin pelätään uhkaavan alueilla vallitsevaa 
kasvuhenkeä. Siksi kielteisten ympäristömuutosten syitä kannattaa etsiä mieluiten 
luonnosta itsestään. 

Kinnunen ei suhteutua tutkimustuloksiaan laajempaan ympäristöviestinnän 
kontekstiin, mutta tutkimusaineiston kuvailusta voi päätellä, että Typpi Oy:n ai-
heuttamia ympäristövahinkoja käsiteltiin oululaisissa lehdissä samaan tapaan kuin 
saman aikakauden ympäristöaiheita muuallakin maailmassa. Saastumista ei tarkas-
teltu laajemman poliittisen ja yhteiskunnallisen kehityksen ilmentymänä vaan yk-
sittäisenä, tehdashenkilökunnan välinpitämättömyydestä johtuvana onnettomuu-
tena. Aiheen käsittely ei synnyttänyt jatkuvuutta, vaan kirjoittelu hiipui lähes tyys-
tin, kun kalakorvausneuvotteluissa päästiin sopuratkaisuun. (Ks. emt., 109.) Koi-
järven tapahtumista tehty suomenkielinen ympäristöjournalismi näyttää olleen 
luonteeltaan hyvin samankaltaista kuin aikalaisjournalismi esimerkiksi Yhdysval-
loissa. Koijärven tapauksessakin pääuutisena oli usein luonnonsuojelijoiden ja vi-
ranomaisten välinen konflikti. Varsinaiset ympäristökysymykset jäivät siten lähes 
kokonaan mediakäsittelyn ulkopuolelle. (Ks. Melakoski 1991, 22.) 

4.4 Tšernobyl käynnisti ympäristöbuumin 

Suomalaisen ympäristöjournalismin varhainen huippuvuosi oli 1972, jolloin Tuk-
holmassa järjestettiin YK:n ympäristökokous. Kansainvälisen kokouksen järjestä-
minen naapurimaassa piti yllä median kiinnostusta myös muihin ympäristöaiheisiin. 
Huippuvuoden jälkeen ympäristökirjoittelun määrä notkahti. Siltäkin osin suoma-
laisen ympäristöjournalismin kehitys noudatteli kansainvälistä trendiä. Ympäristö-
kirjoittelun toinen määrällinen huippu ajoittuu vuoteen 1979. Vuotta värittivät 
muun muassa Koijärven kuivatuskiista ja saaristoa uhannut venäläisen öljytankke-
rin karilleajo Porvoon edustalla. Kolmas huippu koettiin vuonna 1986 Tšernobylin 
ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena. Tšernobylin onnettomuusvuonna Hel-
singin Sanomat julkaisi noin 1 500 ympäristöaiheista kirjoitusta, joiden yhteinen 
laajuus oli lähes 300 sivua. (Suhonen 1994, 86–91.) 
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Suhosen (emt.) mukaan vuonna 1986 tapahtunut kirjoittelun määrällinen muu-
tos on tyypillinen yhden tapahtuman aiheuttama poikkeama muuten vakaasti ete-
nevässä kehityskulussa. Vuodesta 1983 lähtien ympäristöaiheisten juttujen määrä 
näyttää nousseen melko tasaisesti. 1990-luvulle tultaessa myös juttujen keskimää-
räiset pituudet ja otsikkojen koot olivat kasvaneet. Samalla ympäristöaiheiden 
osuus kaikesta toimituksellisesta aineistosta lisääntyi merkittävästi. Merkille pan-
tavaa kuitenkin on, että ympäristöaiheet kelpasivat vain harvoin Helsingin Sano-
mien pääuutissivuille tai pääkirjoitusten aiheeksi Suhosen 1990-luvulle asti ulottu-
neella tarkastelujaksolla. Samaan aikaan ympäristökysymysten käsittely kasvoi 
suuresti yleisönosastossa ja kotimaan ja ulkomaan uutisten sisäsivuilla. Suhosen 
mukaan lehden johdon käsitys ympäristökysymysten tärkeydestä näyttää siten 
etääntyneen varsinkin viime vuosikymmenien aikana yleisönosastolla näkyvästä 
kansalaisyhteiskunnan käsityksestä. 

Melakosken (1991, 22–23) mukaan Tšernobylin tapahtumat toivat ympäristö-
aiheet julkisen keskustelun polttopisteeseen. Ydinonnettomuus paljasti samalla 
suomalaistoimittajien kyvyttömyyden reagoida ympäristöaiheisiin. Tilanteen pa-
rantamiseksi ammattiliittoa pyydettiin järjestämään toimittajille ympäristöopetusta 
muun muassa täydennyskoulutuksena. Suomen Sanomalehtimiesten Liiton ko-
koama toimikunta linjasi, että kaikilla toimittajilla tulisi olla perustiedot ympäris-
tökysymyksistä. Toimikunta ohjeisti, että ympäristökysymysten käsittely ja ekolo-
gisen ajattelutavan opetus tulisi aloittaa jo peruskoulussa. Lisäksi toimikunnan suu-
reellisena tavoitteena oli, että journalismissa niin kulttuuria, urheilua kuin taloutta-
kin tarkasteltaisiin ympäristöseuraamusten kannalta. 

Toimittajien aktiivisuus ympäristöasioissa johti ammatilliseen verkostoitumi-
seen: Ympäristötoimittajat ry -niminen yhdistys perustettiin vuonna 1991 (Lappa-
lainen 2011, 3). Vuosikymmenen alun ympäristöinnostus huomioitiin myös vuonna 
1992 uusituissa journalistin ohjeissa. Ohjeiden johdantoon lisättiin lause, jonka 
mukaan journalistin on tunnettava vastuunsa luonnosta ja nähtävä käsittelemiinsä 
asioihin liittyvät ympäristövaikutukset. Lause katosi ohjeista vuonna 2005, jolloin 
myös muut journalismin arvopohjaan liittyvät ilmaisut karsittiin pois. (Journalistin 
ohjeet 1992; 2005.) 

Pitkän linjan ympäristötoimittajan Markku Lappalaisen (2011) mukaan 1990-
luvun ympäristöhuuman mahdollisti pitkään jatkunut taloudellinen nousukausi. Ta-
louskasvun aikana ympäristökysymykset vaikuttivat huomattavasti muun muassa 
poliittiseen työjärjestykseen. Hyvinä aikoina kaikki olivat huolissaan lastensa tule-
vaisuudesta. Vuosikymmenen alussa iskenyt lama kuitenkin laannutti ympäristöin-
nostusta, ja ympäristöasioihin keskittyvän journalismin myönteinen kehitys katkesi. 
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Taloudellinen laskusuhdanne vei palstatilan ja ohjelma-ajan. Uutiskuvat ympäris-
tökatastrofeista ja -kiistoista korvautuivat työttömyyskäyrillä ja kuvilla leipäjo-
noista. (Emt., 3; ks. myös Väliverronen 1996, 10–11.) 

Väliverrosen (2012) mukaan taloudellinen tilanne sanelee ympäristöasioiden 
saaman julkisen huomion määrän. Kun taloudessa menee hyvin, ympäristöasioille 
on tilaa. Laskusuhdanteessa muut asiat sen sijaan menevät ympäristön edelle. (Emt.) 
Journalismi mukautuu yhteiskunnallisiin muutoksiin ja sovittaa niiden vaatimukset 
omaan toimintaansa. Samalla journalismi tekee muutoksesta tunnistettavaa luopu-
malla aiemmin merkittävinä pidettyjen arvojen edistämisestä. (Heikkilä 2001, 292.) 

2000-luvun heikot talousnäkymät ovat vähentäneet median kiinnostusta ympä-
ristöaiheisiin niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Kiinnostuksen laantumisesta 
kertovat muun muassa tiedeaiheisten ohjelmien ja palstojen lakkauttamiset. Esi-
merkiksi Yleisradio on lopettanut 2000-luvulla sekä ympäristöuutisensa että ympä-
ristötietopalvelunsa. Helsingin Sanomien Tiede ja ympäristö -sivut toimivat nykyi-
sin pelkästään Tiede-otsikolla. (Väliverronen 2012). 

Lyytimäen ja Palosaaren (2004, 26) mukaan ympäristöuutisoinnin vähenty-
mistä voi selittää ympäristöaiheiden integroitumisella osaksi muita aiheita. Ympä-
ristöteemat ovat siirtyneet omilta ohjelmapaikoiltaan osaksi yleistä tiedonvälitystä. 
Lyytimäki ja Palosaari mainitsevat esimerkkinä lehtien taloussivut, joissa kerrotaan 
muun muassa yritysten ympäristöinvestoinneista. Heidän mukaansa myös mainok-
sissa esitellään ympäristöväittämiä. Nähdäkseni Lyytimäen ja Palosaaren tulkinta 
perustuu kuitenkin ajatukseen, jonka mukaan kaikki mediassa esitetyt viittaukset 
ympäristöön olisivat ympäristöjournalismia. Ympäristö on saanut painoarvoa reto-
risena resurssina markkinoitaessa autoja tai yritysten vastuullisuutta. Autolehden 
artikkeli aiempaa vähäpäästöisemmistä moottoreista ei kuitenkaan ole asenteita 
muuttavaa ympäristöjournalismia. 

Poliittisuus ja kantaaottavuus ovat myös Väliverrosen (2012) mukaan ympä-
ristöjournalismin tunnusmerkkejä. Lajityyppi edellyttää siten vallitsevia ideologi-
oita haastavaa asennetta. Väliverronen viittaa ympäristöjournalismin käsitteellä tie-
donvälityksen uudistusliikkeeseen, joka haastoi perinteisen objektiivisen journalis-
min 1970-luvulta lähtien. Myös Suhosen (1994, 76–77) määritelmä perustuu jour-
nalismin kriittiseen luonteeseen. Suhosen mukaan ympäristöjournalismi tuo esiin 
ihmisen luonnolle aiheuttamat kielteiset muutokset. Ympäristöjournalismiin kuu-
luva poleemisuus on kuitenkin karissut 2000-luvulla. Väliverrosen (2012) mukaan 
genre on tullut keski-iän kriisiin. Journalismi on asiallista ja ammattitaitoista, mutta 
siitä puuttuu lajityypille ominainen räväkkyys. 
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Ympäristöaiheisten kirjoitusten osuus esimerkiksi aikakauslehdissä on vakiin-
tunut alle kolmeen prosenttiin juttujen kokonaismäärästä. Ympäristöaiheiden suh-
teellinen osuus ei liene merkittävästi suurempi myöskään sanomalehdissä, televisi-
ossa tai radiossa. Käsittelyn määrä on erityisen vähäinen verrattuna esimerkiksi ta-
lous- tai urheilujournalismin volyymiin. Ympäristöuutisointia voikin tänä päivänä 
verrata terveysjournalismin kaltaiseen erityisalaan. Ympäristöteemojen marginaa-
lista asemaa on selitty muun muassa ympäristön tilan parantumisella. Ympäristö-
liikkeiden on kerrottu saavuttaneen tavoitteensa, ja esimerkiksi pistemäisten pääs-
töjen on todettu vähentyneen. (Lyytimäki & Palosaari 2004, 28.) Toisaalta syitä 
2000-luvulla tapahtuneeseen julkisen huomion vähentymiseen voidaan etsiä sa-
masta selityspankista, josta löytyi ratkaisu ympäristöjulkisuuden lisääntymistä kos-
keviin pohdintoihin. Ympäristökysymysten huomattava nousu median agendalle 
1970- ja 1980-luvulla kertoi lähinnä ongelmia koskevan tietoisuuden lisääntymi-
sestä, ei ympäristön tilan äkillisestä heikkenemisestä. Samalla logiikalla aiheen pu-
toaminen agendalta voidaan selittää ympäristötietoisuuden vähentymisellä, jolla ei 
ole suoraa yhteyttä ympäristön tilan muutoksiin. (Ks. Suhonen 1994 87–96; Väli-
verronen 1996, 10.) 

4.5 Huomiosyklit stabiilin kehityksen poikkeamina 

Suhonen (1994) kuvaa Helsingin Sanomien ympäristökirjoittelun määrällistä kehi-
tystä stabiiliksi ulkosyntyiseksi muutoskuluksi. Ympäristöjulkisuuden määrän 
muutoksiin ovat vaikuttaneet julkisuuden areenoiden sisäiset prosessit sekä kent-
tien väliset suhteet ja jännitteet. (Emt., 87–88.) Suhosen määrittelemiin sisäisiin 
prosesseihin kuulunevat myös median resurssien ja toimintalogiikan muutokset. 
Monivaiheisista, hitaasti etenevistä kehityskuluista rakentuvat ympäristöongelmat 
eivät ole sopineet yksiselitteisyyden ideaaliin nojaaviin uutisteksteihin. Samalla 
ympäristöpolitiikan painopiste on siirtynyt kansallisista ja alueellista kysymyksistä 
laaja-alaisiin, globaaleihin ongelmiin, jotka eivät usein täytä median omaksumia 
uutiskriteerejä. Lisäksi ympäristö on kietoutunut viime aikoina entistä merkittä-
vämmin taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin, mikä on muuttanut ympäristö-
liikehdinnän luonnetta. Ympäristöhuoli on jäänyt esimerkiksi eläinsuojeluun ja ku-
lutuskritiikkiin keskittyvän yhteiskunnallisen protestoinnin taustatekijäksi. (Lyyti-
mäki & Palosaari 2004, 28.) 

Suhonen (1994, 32, 87–88) selittää Helsingin Sanomien ympäristöuutisoin-
nissa tapahtuneita nopeita muutoksia epästabiilin eksogeenisen muutoksen idealla. 
Julkisuuden laaja reagointi onnettomuuden kaltaisiin ulkoisiin tapahtumiin näkyi 
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lyhytaikaisina piikkeinä uutisointia kuvaavassa käyrässä. Suhonen valottaa uuti-
sointipiikkien kehitystä myös Downsin huomiosyklimallilla, joka on vakiinnutta-
nut asemansa juuri ympäristöjournalismin tutkimuksessa. Downsin (1972, 38–41) 
mukaan uutisoinnin syklisyys perustuu yleisön ja median väliseen vuorovaikutus-
suhteeseen. Viisivaiheisen huomiosyklimallin mukaan yhteiskunnallinen ongelma 
päätyy median agendalle vasta konkreettisten ja usein dramaattisten tapahtumien 
jälkeen. Tätä ennen asiantuntijat ovat kuitenkin jo havainneet ongelman. Ongel-
masta tulee siis julkinen vasta kun tilanne kärjistyy esimerkiksi onnettomuuden 
seurauksena. Uutisoinnin lisääntyessä yleisölle selviää ongelman ratkaisun vaikeus. 
Ratkaisu näyttää vaativan usein henkilökohtaisia taloudellisia panostuksia ja puut-
tumista yhteiskunnan rakenteisiin. Vain harva on kuitenkaan valmis tinkimään elin-
tasostaan tai muuttamaan elämäntapojaan. Neljännessä vaiheessa median ja yleisön 
välinen vuorovaikutussuhde muuttuu päinvastaiseksi. Yleisön jäsenet eivät enää 
halua kuulla heitä uhkaavista ongelmista. Tilanteen aiheuttamaa ahdistusta ja huo-
noa omaatuntoa torjutaan välttelemällä uhkainformaatiota. Tässä tilanteessa ylei-
söstä riippuvaisen median on järkevää siirtyä muihin aiheisiin. 

Niin ikään ympäristöviestintää tutkineen Anu Kantolan (1996, 157–176) ha-
vainnot tukevat osaltaan Downsin huomiosyklimallia. Kantola on kiinnittänyt huo-
miota ympäristöaiheiden käsittelyssä ilmeneviin ristiriitaisuuksiin eri medioissa. 
Vaikka ympäristökysymyksistä nousevaa keskustelua on tapana pitää länsimaista 
kulutusyhteiskuntaa ja modernia elämänmenoa kritisoivana voimana, ympäristöai-
heita käytetään journalismissa lähinnä vallitsevan elämäntavan vahvistamiseen. 
Uhkat ja katastrofit kelpaavat uutisaiheiksi taisteltaessa lukijoista ja klikkauksista. 
Kun tarina tulee pisteeseen, jossa itse pitäisi ryhtyä toimiin, uhka vedetään takaisin. 

Samankaltaisia havaintoja on tehnyt Pertti Suhonen (1994, 129–130). Hänen 
mukaansa julkinen puhe saastumisesta paikantaa ympäristöuhkat siten, että vain 
pieni osa ihmisistä kokee niiden koskevan omaa asuinympäristöään. Tämänkaltai-
nen kontekstualisointi ruokkii yleisön valikoivia käsityksiä ympäristöongelmien 
laajuudesta. Suhosen mukaan eri kyselytutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset 
pitävät oman paikkakuntansa ekologista tilaa parempana kuin esimerkiksi koko 
maan tilaa. Oman maan tilanne nähdään vastaavasti koko maailman tilannetta pa-
remmaksi. 

Toisaalta esimerkiksi Väliverronen (1996) on pitänyt Downsin huomiosykli-
mallia turhan yksipuolisena. Väliverrosen mukaan Downsin malli korostaa liiaksi 
median ja yleisön välistä vuorovaikutussuhdetta. Mallissa ei oteta huomioon esi-
merkiksi ekstramedian ja rakennetekijöiden vaikutusta julkisuuden muodostumi-
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seen. Downs jättää huomiotta muun muassa yhteiskunnallisten toimijoiden osuu-
den ongelmaa käsittelevän julkisuuden dynamiikkaan. Esimerkiksi intressiryhmien 
aktiivisuus vaikuttanee merkittävästi siihen, kuinka pitkään mitäkin ongelmaa kä-
sitellään mediassa. Lisäksi Väliverronen katsoo Downsin rajaavan julkisuuden tar-
koittamaan pelkästään mediajulkisuutta. Näin ollen mallissa ei oteta huomioon jul-
kisuuden eri areenoilla käytävän keskustelun muutoksia nousuineen ja laskuineen. 
(Emt., 52–53, ks. myös Anderson 1997, 31.) Myös Hansen (1991, 449) korostaa, 
ettei ympäristöjulkisuuden muodostumista tutkittaessa ole olennaista selvittää vain 
sitä, vaikuttaako yleisön mielipide mediasisältöön vai saneleeko mediasisältö ylei-
sön mielipiteen. Tärkeämpää on selvittää, miten mediaesityksissä hyödynnetään, 
yhdistetään ja rajataan eri foorumeilla käytävää keskustelua. 

Samoilla linjoilla ovat olleet Hilgartner ja Bosk (1988). Heidän mukaansa 
säännönmukaisuuksiin ja vaiheiden ennalta määritettyyn järjestykseen perustuvat 
mallit unohtavat julkisuuden rakentumisen kompleksisuuden. Hilgartner ja Bosk 
esittävät, että sosiaalisen ongelman elinkaarta ei voi tarkastella hierarkkisena pro-
sessina, sillä ongelman saama julkisuus koostuu useista päällekkäisistä vaiheista. 
Samalla he kritisoivat huomiosyklimallien lähtökohtaa, jossa huomio rajataan yk-
sittäiseen ongelmaan tai tiettyyn ajanjaksoon. Esimerkiksi ympäristöongelmista 
käytävä keskustelu syntyy, vahvistuu ja hiipuu suhteessa muihin yhteiskunnallisiin 
keskusteluihin. Julkisuuden agendalla on samanaikaisesti useita ongelmia ja tee-
moja, jotka kilpailevat keskenään julkisesta huomiosta. (Emt., 54–55). Esimerkiksi 
kaivosteollisuutta käsittelevä keskustelu koostuu ympäristöön liittyvien teemojen 
lisäksi muun muassa taloudellisista ja poliittisista teemoista. Kunkin teeman ym-
pärille syntyy oma julkisuutensa, jonka dynamiikka muotoutuu suhteessa muista 
teemoista käytävään keskusteluun. 

McCormick (1989, 65–66) puolestaan pitää Downsin huomiosyklimallia tur-
han pessimistisenä. Hänen mukaansa malli antaa ymmärtää, että ympäristökysy-
mykset olisivat julkisuudessa vain muodinomaisia, ohimeneviä teemoja. McCor-
mickin tulkinnan mukaan Downsin malli jättää kokonaan huomioimatta, miten esi-
merkiksi ympäristökysymykset julkisen huomion hiipumisesta huolimatta integroi-
tuvat lopulta osaksi yhteiskunnan arvopohjaa. McCormick laskee yhteiskunnalli-
sen muutoksen etenkin ympäristöliikkeiden ansioksi. Downsin mallissa näiden mo-
raaliurakoitsijoiden panos julkisen keskustelun muotoutumiseen jätetään tyystin 
huomiotta. 

Toisaalta Downsin mallin viidenteen vaiheeseen sisältyy ajatus, jonka mukaan 
syklin läpikäyneet teemat jäävät ainakin jollakin tasolla yhteiskunnalliseen tietoi-
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suuteen, vaikka niiden käsittely mediassa päättyisi. Ongelmien ratkaisemiseksi pe-
rustetut instituutiot voivat jäädä toimintaan, vaikka ongelman saama julkinen huo-
mio vähentyisi. (Downs 1972, 40–41.) Esimerkiksi yhteisen ongelman kokemisesta 
alkunsa saanut ja ympäristöjulkisuutta aktiivisuudellaan ylläpitänyt julkiso voi 
saada pysyviä muotoja ja ”laitostua”.  

Downsin malli näyttäytyy pessimistisenä myös yleisön roolin näkökulmasta. 
Se tarjoaa yleisölle mahdollisuuden järkyttyä, kyllästyä ja sulkea lopulta silmänsä, 
mutta ei juuri luota sen kykyyn osallistua yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemi-
seen. Yleisölle jää valta vaikuttaa vain siihen, missä määrin asiantuntijoiden hallit-
semia ongelmia käsitellään mediajulkisuudessa. 

Toisaalta on syytä huomioida, ettei Downs ole välttämättä edes tarkoittanut 
teoriaansa kaikenkattavaksi. Hän lienee pyrkinyt vain hahmottamaan mediajulki-
suuden rakentumista yhden keskeisen vaikuttimen, yleisön ja mediavälineiden vuo-
rovaikutussuhteen, näkökulmasta. Yleisön ja median välinen suhde on noussut en-
tistä keskeisemmäksi julkisuuden määrittäjäksi median rakennemuutoksen ja kiris-
tyneen kilpailun seurauksena. Siltä osin Downsin huomiosyklimallia voi pitää 
aiempaa ajankohtaisempana. 

4.6 Ympäristöjulkisuutta määritellään monilla areenoilla 

Hilgartner ja Bosk (1988) ovat hahmottaneet sosiaalisia ongelmia käsittelevän jul-
kisuuden muodostumista omalla areenamallillaan. Mallissa kiinnitetään huomiota 
julkisen keskustelun foorumeihin, joissa ongelmia määritellään ja legitimoidaan. 
Esimerkiksi ympäristökysymyksiin liittyvää julkisuutta rakennetaan yhtä aikaa 
seitsemällä eri areenalla. Niistä ilmeisin on mediajulkisuuden areena. Sen lisäksi 
keskustelua käydään poliittisilla ja hallinnollisilla areenoilla, tutkimusyhteisöissä, 
opetus- ja koulutussektorilla, oikeuslaitoksessa, teollisuudessa ja ympäristöliik-
keissä. Kullakin areenalla on oma, resurssien rajaama kantokykynsä, joka määrittää 
sen, kuinka monta ongelmaa areenan rakentamaan julkisuuteen mahtuu kerrallaan. 
Lisäksi jokaisella foorumilla on vakiintuneet tapansa välittää informaatiota ja ra-
kentaa sosiaalisia ongelmia koskevaa julkisuutta esimerkiksi kehystämisen keinoin. 
(Emt., 58–61.) Foorumeiden asema suhteessa mediaan ei ole kuitenkaan tasa-ar-
voinen. Esimerkiksi julkishallinnon organisaatioiden ja tutkimuslaitosten on sel-
västi helpompi saada viestinsä mediajulkisuuteen kuin esimerkiksi ympäristöliik-
keiden. (Ks. Hansen 1991, 449; Gandy 1982, 61.) Hilgartnerin ja Boskin areena-
malli kuvaa nähdäkseni hyvin journalistien lähdepohjaa, olkoonkin, että kullakin 
areenalla voi olla keskenään hyvin erilaisia toimijoita. 
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Viralliset lähteet olivat hegemonia-asemassa myös Helsingin Sanomien ympä-
ristökirjoittelussa 1960-luvulta 1990-luvulle ulottuvalla tarkastelujaksolla. Siitä 
lähtien, kun ekologiset kysymykset nousivat Helsingin Sanomien agendalle, yli 
puolet lehden otsikkojen viittauksista ympäristöpoliittisiin toimijoihin on koskenut 
julkista valtaa eli valtiota, paikallishallintoa ja oikeuslaitosta. Merkittäviä ympäris-
tötiedon lähteitä ovat olleet tutkijat. Sen sijaan esimerkiksi ympäristöaktivistit ovat 
olleet otsikkotoimijoina vain harvoin. (Suhonen 1994, 110–111.) Suomessa ympä-
ristöhallinto on ollut keskeinen ympäristötiedon tuottaja. Esimerkiksi valtiollinen 
Suomen ympäristökeskus lähetti vuonna 2003 lähes sata mediatiedotetta, joiden 
läpäisyaste sanomalehdissä oli noin 90 prosenttia. (Lyytimäki & Palosaari 2004, 
23.) 

Ympäristöhallinnon organisaatioiden ja tutkimuslaitosten roolia ympäristöjul-
kisuuden keskeisimpinä määrittelijöinä on korostanut ympäristöjournalismiin va-
kiintunut tutkimustiedon vaatimus. Siinä missä modernin ympäristönsuojelun voi 
katsoa olevan tieteen läpitunkemaa, myös ympäristöjournalismissa on voitava ve-
dota arkikokemuksen ulottumattomissa oleviin ilmiöihin. Ympäristön tilan heikke-
nemistä ei voi uskottavasti todentaa ilman tutkittua tietoa esimerkiksi raskasmetal-
lipitoisuuksien kasvusta tai luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä. (Ks. 
emt., 7.) 

Aistinvaraisen havainnoinnin riittämättömyys modernin ympäristöhuolen 
moottoriksi on tehnyt myös ympäristöjärjestöistä tutkimustiedon tuottajia. Suo-
messa esimerkiksi Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat välittäneet 
tuottamiaan tutkimustuloksia julkisuuteen. Saman kehityskulun seurauksena ym-
päristöhuolen ilmaiseminen on siirtynyt entistä enemmän ammattilaisten asiaksi. 
Ympäristöjärjestöjen toiminta on viime vuosikymmeninä professionaalistunut ja 
kansainvälistynyt huomattavasti. Esimerkiksi Greenpeace muistuttaa toimintata-
voiltaan ylikansallista yritystä, jolla on maaorganisaatiot laki- ja viestintäosastoi-
neen kymmenissä eri maissa. Vapaaehtoiset saavat yhä osallistua ympäristöjärjes-
töjen toimintaan, mutta keskeisiä tehtäviä hoitavat koulutetut ammattilaiset. (Ja-
mison 2001, 160.) Kun esimerkiksi Koijärvi-liike koostui pääosin opiskelijoista ja 
koululaisista, 2000-luvun ympäristöaktiivit ovat järjestönsä palkkalistoilla vastaa-
van, koordinaattorin tai johtajan tittelillä. 

Professionaalistumisen ja institutionalisoitumisen myötä ympäristöliikehdin-
nän on katsottu menettäneen asemiaan yhteiskunnallisena vastadiskurssina. Ympä-
ristönsuojelusta on tullut valtavirtaa eli yhteisesti jaettu ideologia muiden ideolo-
gisten diskurssien joukossa. (Eder 1996a, 183; Herkman 2011, 122–123.) Radika-
lismin kariseminen on etäännyttänyt ympäristöliikettä perinteisistä kannattajistaan. 
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Ympäristöliikkeen pyrkimys olla mukana uskottavana toimijana poliittisessa pää-
töksenteossa on pakottanut järjestöt kompromisseihin, joita ruohonjuuritason toi-
mijoiden on ollut vaikea hyväksyä. Suoran toiminnan sijaan keskeisimmäksi vai-
kutuskeinoksi on tullut poliittinen lobbaus. Lisäksi ylikansallisten järjestöjen toi-
minnan monimutkaisuus ja globaali painotus ovat vieraannuttaneet tehokkaasti 
etenkin paikallisia toimijoita ympäristöliikkeen toiminnasta. (Jamison 1996, 225, 
241; Anderson 2000, 98–100). Periaatteista tinkimisen ja toimintatapojen sofisti-
koitumisen voinee katsoa olevan syinä siihen, miksi ympäristöliikkeen on katsottu 
järjestään kesyyntyneen post-environmentalismin aikakaudella. 

Samalla ympäristöargumentointia on alettu hyödyntää entistä useammilla elä-
mänalueilla. Ympäristökäsitteistö on omaksuttu niissäkin organisaatioissa, joita 
ympäristöliikkeet ovat perinteisesti vastustaneet. Ympäristöystävällisiä autoja, 
ekotehokasta tuotantoa ja kestävää kulutusta markkinoivat talouden toimijat ovat 
siirtyneet myönteisen ympäristöpuheen kentälle. Ympäristökeskustelua aiemmin 
dominoinut ympäristöliike on ajautunut siten vain yhdeksi monista keskustelun 
osapuolista. Ympäristöhuolen herättäjistä on tullut uudessa tilanteessa lähinnä vih-
reiden mielikuvien välittäjiä. (Laine & Jokinen 2001, 60–61; Eder 1996b, 203; El-
ling 2008, 22–23.) 
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5 Kaivokset taloudellisina, sosiaalisina ja 
ympäristöön vaikuttavina toimijoina 

5.1 Kaivosteollisuus Suomessa 

Suomi on ollut maaperänsä ansiosta kiinnostava kaivostoiminnan kohdemaa jo pit-
kään. Maaperän malmit ovat kiinnostaneet niin kotimaisia kuin ulkomaisia toimi-
joita. Suomi kuuluu Fennoskandian kilpialueeseen, joten maan kallioperän malmi-
potentiaali on yhtä suuri kuin esimerkiksi Kanadassa ja Afrikassa. Suomen metal-
livarannot koostuvat muun muassa kulta-, nikkeli-, kupari-, kromi- ja sinkkiesiin-
tymistä. (Rissanen & Peronius 2013, 9.) Suurimmat tunnetut mineraaliesiintymät 
sijaitsevat Pohjois- ja Itä-Suomessa. Suomessa tapahtuva kaivostoiminta on painot-
tunut suuresti näille alueille. Louhintaa on harjoitettava siellä, missä mineraalit ovat. 
Kaivostoimintaa ei näin ollen voi siirtää niin sanottuihin halpatuotantomaihin. Siltä 
osin kaivosteollisuus poikkeaa kaikista muista teollisuuden aloista. (Suomen mine-
raalistrategia 2010, 9.) 

Suomalaisen kaivostoiminnan merkkipaaluja ovat olleet 1900-luvun alussa ta-
pahtunut malmivarojen ehtyminen ja Outokummun suuren malmion löytyminen 
1910-luvulla. Outokummun malmiosta alkoi kaivosteollisuuden uusi vaihe suurine 
kerrannaisvaikutuksineen lähi- ja tukialoilla. Samalla kaivosteollisuuteen ja metal-
lin valmistukseen pesiytyneet lamaannus ja pessimismi väistyivät. Outokummusta 
tuli esiintymän rikkauden ansiosta huomattava eurooppalainen kuparintuottaja. Li-
sää optimismia vuoriteollisuuteen toi Petsamon nikkeliesiintymän löytyminen 
1930-luvulla. Saman vuosikymmenen lopussa Outokumpu perusti säätiön tuke-
maan kaivostekniikan, geologian ja metallurgian koulutusta ja tutkimusta. (Lind-
borg 1996, 36; Leiponen 1994, 12–13.) 

1960- ja 1970-luvuilla Suomessa luotiin teknologisesti edistyksellisen kaivos-
teollisuuden edellytykset. Teknisen kehityksen ja kasvaneen tietotaidon seurauk-
sena Outokumpu ja muut teknologia- ja konsulttiyritykset alkoivat myydä osaamis-
taan ulkomaille. Suomalaisten erityisosaamisalueeksi muodostuivat muun muassa 
teknologian soveltaminen hankaliin oloihin, pienipitoisten malmien jalostus ja kyl-
missä olosuhteissa toimiminen. Malminetsinnässä vallinnut optimismi alkoi hiipua 
1980-luvulla. Tämä oli seurausta muun muassa kansainvälisestä talouskriisistä. 
(Leiponen 1994, 21.) Kaivosteollisuus näytti katoavan lähes kokonaan Suomesta, 
kun Outokumpu ja Rautaruukki vähensivät panostuksiaan mineraalien etsintään. 



98 

Outokummun kuparikaivoksen toiminta päättyi vuonna 1989. (Hernesniemi ym. 
2011, 19.) 

Suomalaisen kaivosklusterin rakennemuutosta tutkineen Timo Lindborgin 
(1996, 180) mukaan Suomessa oli 1990-luvun puoliväliin asti valloilla käsitys, ettei 
maasta löydy enää sellaisia esiintymiä, joiden varaan voisi rakentaa taloudellisesti 
kannattavaa kaivostoimintaa. Esimerkiksi Outokumpu muutti toimintansa paino-
pisteitä ja luopui lähes kokonaan kaivostoiminnasta 1990-luvulle tultaessa. Kaivos-
toiminnan kansallinen monopoliasema purkautui, kun Suomen mineraalivarat avat-
tiin ulkomaisille yhtiöille Euroopan talousaluesopimuksen solmimisen yhteydessä 
vuonna 1994. (Hernesniemi ym. 2011, 19, 32.) 

Teknologian kehittyminen ja metallien hintojen huomattava kasvu tekivät kai-
vostoiminnasta jälleen kannattavaa. Rikastusmenetelmien kehityttyä alhaisten pi-
toisuuksien takia hyödyntämättä jääneitä esiintymiä alettiin tutkia uudestaan. 2000-
luvun ensimmäisen vuosikymmenen alussa alkoi kaivostoiminnan uusi aalto. Kiina 
ja muut nopeasti kehittyvät maat alkoivat imeä kaivoksilla tuotettavia raaka-aineita. 
Buumin seurauksena kaivosalan koulutusta alettiin käynnistää uudestaan. 2000-lu-
vun alkuvuosina metallien maailmanmarkkinahinnat nousivat ennätysmäiselle ta-
solle. Alan liikevaihto kasvoi huomattavasti vuoteen 2006 asti, kunnes hinnat al-
koivat jälleen laskea. Samalla louhintamääriä saatiin kuitenkin kasvatettua, minkä 
vuoksi kaivosyhtiöiden liikevaihdot eivät pudonneet yhtä dramaattisesti kuin me-
tallien hinnat. Vuonna 2011 Suomessa oli käynnissä yhteensä 40 kaivoskehityspro-
jektia. (Emt., 37–50; Kaivostoiminnasta on tulossa… 2009.) 

Suomessa raaka-aineita on tuotettu aiemmin etenkin kotimaisen teollisuuden 
tarpeisiin. Ehkä juuri vähäisen tarpeen vuoksi monet merkittävät esiintymät on löy-
detty vasta viime vuosina. 2000-luvulla Suomen rajojen sisällä tapahtuva kaivos-
toiminta on siirtynyt suurissa määrin ulkomaalaisyhtiöiden käsiin. Esimerkiksi 
vuonna 2012 vain kaksi maassa toimivaa kaivosta oli kotimaisessa omistuksessa. 
Suomi on asetettu kansainvälisissä arvioissa kärkipäähän kaivostoiminnan kohde-
maana. Suotuisan maaperän lisäksi ulkomaisia kaivosalan toimijoita houkuttaa 
maamme infrastruktuuri, toimintaan sopiva lainsäädäntö ja Suomen vakaat poliit-
tiset olosuhteet. Suomessa on kattava liikenneverkosto louhittavien malmien kul-
jetukseen. Lisäksi hallitus ja lainsäädäntö ovat tukeneet uusien esiintymien kartoit-
tamista ja kaivostoimintaa, mikä on tehnyt maasta turvallisen investointikohteen. 
Suomen kallioperästä on kattavasti tutkimustietoa, joka on varsin vapaasti saata-
villa. Tutkimuksia lupaavista porauksista ja kaivauksista tehnyt Geologian tutki-
muskeskus (GTK) on jakanut tietoaineistoaan myös ulkomaisille kaivosalan toimi-
joille. (Rissanen & Peronius 2013, 9–10.)  
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Suomessa kaivostoimintaa sääteleviä lakeja ovat muun muassa kaivoslaki ja 
ympäristölainsäädäntö. Esiintymän tutkimis- ja valtaamisoikeudet myöntää Turval-
lisuus ja -kemikaalivirasto. Kaivostoimintaan tarvitaan myös ympäristölupa, jonka 
myöntää paikallinen aluehallintovirasto. Suurempien kaivoshankkeiden toimilupa 
edellyttää lisäksi niin sanottua yva-menettelyä eli ympäristövaikutusten arviointia. 
Siinä yhteysviranomaisena on alueellinen ely-keskus. (Emt., 10.) 

5.2 Kevitsan kaivos 

5.2.1 Sijainti, tuotanto ja toimintaympäristö 

Kevitsan monimetallikaivos sijaitsee Sodankylän kunnassa Petkulan kylän lähetty-
villä. Sodankylän kuntakeskukseen on kaivokselta matkaa noin 40 kilometriä. Kai-
voksen omistaa nykyisin ruotsalainen metallialan yhtiö Boliden. Vuonna 2016 Ke-
vitsa oli louhintamäärältään Suomen suurin kaivos. (Forstén 2016; Kallo 2016.) 
Alueen mineraaliesiintymät tulivat tietoon jo vuosikymmeniä ennen kaivostoimin-
nan aloittamista. Sekä Outokumpu että Rautaruukki tekivät alueella tutkimuksia jo 
1970-luvulla. Geologisen tutkimuslaitoksen selvitysten pohjalta laadittu raportti 
paljasti, että alueella on nikkeliä, kuparia ja pieniä määriä muita metalleja, kuten 
kultaa, kobolttia ja platinaryhmään kuuluvia metalleja. Esiintymä myytiin Outo-
kumpu Oy:lle, joka kuitenkin vetäytyi kaivoshankkeen jatkoselvityksistä 1990-lu-
vun lopussa. Yhtiön mukaan esiintymän pitoisuudet paljastuivat niin pieniksi, ettei 
mineraalivarantoja voitu hyödyntää kannattavasti. (Kauppila ym. 2011, 197; Törmä 
& Zawalinska 2007, 11.) 

Vuosituhannen vaihteessa kanadalainen kaivosyhtiö Scandinavian Gold Pros-
pecting (myöhemmin Scandinavian Minerals Ltd) kiinnostui Kevitsan esiintymästä. 
Yhtiön tekemissä koeporauksissa selvisi, että alueella sijaitsee yksi maailman suu-
rimmista hyödyntämättömistä malmiesiintymistä. Samoihin aikoihin metallien 
maailmanmarkkinahinnat alkoivat nousta, mikä teki kaivostoiminnan aloittami-
sesta kannattavaa. Vuonna 2006 kanadalaisyhtiö perusti Kevitsa Mining -nimisen 
tytäryrityksen aloittamaan lupamenettelyn ja suunnittelemaan kaivostoiminnan 
käynnistämistä. (Törmä & Zawalinska 2007, 11.) 

Kaksi vuotta myöhemmin kanadalainen First Quantum Minerals (FQM) -yhtiö 
osti Scandinavian Mineralsin. FQM omistaa Suomessa myös Pyhäsalmen kaivok-
sen. Sen lisäksi yhtiöllä on kaivoksia muun muassa Afrikassa, Espanjassa ja Aust-
raliassa. (Rissanen & Peronius 2013, 22.) Uusi emoyhtiö teki päätöksen kaivoksen 
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avaamisesta vuonna 2009, ja rakennustyöt alkoivat heti seuraavana vuonna. Tuo-
tanto saatiin käyntiin kesällä 2012. 

Saman vuoden joulukuussa Kevitsan malmivarojen arvioitiin olevan lähes 160 
miljoonaa tonnia. Määrä oli 50 prosenttia aiempia arvioita suurempi. Kevitsassa 
malmia louhitaan avolouhoksesta 5–7 miljoonan tonnin vuosivauhdilla. Tällä vuo-
situotantomäärällä kaivoksen elinikä olisi noin 30 vuotta. Malmi rikastetaan kai-
vosalueella. Rikastusmenetelmänä käytetään selektiivistä vaahdotusta, jossa kupa-
ririkaste erotetaan ennen nikkelirikastetta. Ennen rikastusta metalli murskataan ja 
jauhetaan. (Kauppila ym. 2011, 197.) 

Vuonna 2015 kaivoksella louhittiin 6,7 miljoonaa tonnia malmia. Tuolloin nik-
keli ja kupari muodostivat kumpikin osaltaan noin 40 prosenttia nettotuloista kullan, 
platinaryhmän metallien ja koboltin vastatessa loppuosuudesta. Ruotsalainen Boli-
den ilmoitti maaliskuussa 2016 ostavansa Kevitsan tappiollisen kaivoksen First 
Quantum Mineralsilta. Kauppahinta oli reilut 700 miljoonaa dollaria. (Virtanen 
2016; Forstén 2016.) 

Kevitsan kaivoksen sijaintikunnan Sodankylän asukasluku vuonna 2014 oli 
8 820. Sodankylä on pinta-alaltaan Suomen toiseksi suurin kunta, ja sen väestöti-
heys on vain 0,8 asukasta maaneliökilometriä kohti. Kunnan työttömyysprosentti 
vuonna 2015 oli 14,3. Vuonna 2013 ylivoimaisesti suurin työllistäjä oli palvelusek-
tori. Jalostuksen työpaikkojen osuus oli tuolloin noin 22 prosenttia. (Tilastokeskus 
2014a; Lapin ely-keskus 2015.) 

5.2.2 Kevitsan aluetaloudelliset vaikutukset 

Kevitsan kaivoksen aluetaloudellisia vaikutuksia on selvitetty muun muassa Hel-
singin yliopiston Ruralia-instituutin kehittämällä RegFinDyn-aluemallilla, jolla 
voidaan tehdä tulevaisuuteen suuntautuvia numeerisia tasapainoanalyysejä. Reg-
FinDyn on muunnos niin ikään instituutin kehittämästä RegFin-mallista, jonka tar-
koituksena on simuloida aluetalouden riippuvuussuhteita. (Ruralia-instituutti 2018; 
ks. myös Törmä 2008.) 

Ruralia-instituutti teki vuonna 2013 Sodankylän kunnan tilauksesta tutkimuk-
sen, jossa selvitettiin kaivostoiminnan taloudellista merkitystä Sodankylän kun-
nalle ja Pohjois-Lapin seutukunnalle. Tutkimuksessa analyysi ulotettiin vuoteen 
2020 asti. Tutkimuksen mukaan kaivos vaikuttaa myönteisesti seutukunnan talou-
delliseen kasvuun, työllisyyteen, työtuloihin ja yksityiseen kulutukseen. Samalla 
Pohjois-Lapin bruttokansantuote kasvaa selvästi taloudellisen toimeliaisuuden an-
siosta. Tutkimuksessa laskettiin, että seutukunnan bruttokansantuote on kasvanut 
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320 miljoonalla eurolla vuoteen 2020 mennessä. Työllisyyden laskettiin vahvistu-
van niin, että vuoteen 2020 mennessä kaivos on luonut 4 700 henkilötyövuotta. 
Yhden kaivoksessa työskentelevän nähtiin luovan enimmillään 2,2 henkilötyö-
vuotta muualle aluetalouteen. Arvioiden mukaan Pohjois-Lapin työtulot tulevat 
kasvamaan lähes sadalla miljoonalla eurolla tarkasteluperiodin loppuun mennessä. 
Kaivoksen nähtiin kasvattavan esimerkiksi rakennusyritysten liikevaihtoa. Raaka-
ainetarpeet näkyvät tutkimuksen mukaan muun muassa kemianteollisuuden liike-
vaihdon kasvuna. Seutukunnan väestömäärän arvioitiin kasvavan 900 henkilöllä 
vuoteen 2020 mennessä. (Törmä ym. 2013, 7, 22.) 

Vuonna 2014 julkaistussa kaivosalan vaikuttavuutta koskevassa tutkimuksessa 
Ruralia-instituutti laski, että Kevitsalla ja Kittilässä sijaitsevalla Suurikuusikon kai-
voksella on Suomessa toimivista kaivoksista suurimmat aluetaloudelliset vaikutuk-
set. Kevitsan kaivos tuotti rakentamisen aloituksesta lähtien vuoteen 2013 men-
nessä Lapin vuotuiseen elintasoon keskimäärin 97 miljoonan euron lisäyksen, ja 
työllisyys parani keskimäärin 745 henkilötyövuodella vuosittain. (Laukkonen & 
Törmä 2014, 7.) 

Suurin osa Kevitsan kaivoksessa työskentelevistä henkilöistä asuu Sodankylän 
kunnassa. Kaivosyhtiö on lisäksi välillisesti työllistänyt paikallisia yrityksiä, jotka 
ovat päässeet kaivosyhtiön alihankkijoiden alihankkijoiksi. Ulkomaalaisten ja ul-
kopaikkakuntalaisten työntekijöiden käyttö on vähentänyt jonkin verran kunnan 
saamaa verokertymää. Keikkatyöläiset ovat kuitenkin käyttäneet paikallisten yri-
tysten palveluita ja siten edistäneet alueen elinkeinotoimintaa. Vuonna 2013 joka 
kolmas kaivosyhtiön työntekijä oli ulkomaalainen. Ruralia-instituutin tutkimuksen 
mukaan kaivosyhtiön investoinnit tulevat olemaan kunnan kehityksen kannalta eri-
tyisen tärkeitä. Väestönkasvu ja vilkastunut työpaikkakehitys ovat kasvattaneet 
palveluiden kysyntää, mikä on aiheuttanut jonkin verran haasteita. Pieni kunta ja 
paikalliset yritykset eivät ole pystyneet tarjoamaan riittävästi palveluita kaivoksen 
suuriin tarpeisiin. (Törmä ym. 2013, 9–10.) 

5.2.3 Kevitsan ympäristövaikutukset 

Ympäristövaikutuksella tarkoitetaan esimerkiksi luontoon tai ihmisten elinolosuh-
teisiin kohdistuvaa kielteistä tai myönteistä muutosta. Muutokset voivat vaikuttaa 
kohteeseensa joko suorasti tai välillisesti. Kaivostoiminta aiheuttaa kaikissa toi-
mintavaiheissaan erilaisia muutoksia ympäristöön riippumatta tuotannon laajuu-
desta. (Rissanen & Peronius 2013, 45.) Ympäristövaikutukset voivat jatkua pitkään 
toiminnan päättymisen jälkeen. Merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät 
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tuotantovaiheessa. Rikastusprosessi aiheuttaa usein kaivostoiminnan suurimmat 
päästöt. Huomattavia päästöjä syntyy myös kaivoksen rakennusvaiheessa, louhin-
nassa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Metallikaivostoiminnan ympäristöpäästöt 
kohdistuvat niin ilmaan, vesiin kuin maaperään. Päästöillä on kielteisiä vaikutuksia 
pinta- ja pohjavesien laatuun, luonnon monimuotoisuuteen, eliölajeihin, maa- ja 
kallioperään sekä maisemaan. (Kauppila ym. 2011, 70–71, 83.) 

Kevitsan kaivoshankkeeseen ja myöhemmin sen laajennukseen liittyvissä ym-
päristövaikutusten arviointiselostuksissa on kuvattu järjestelmällisesti toiminnan 
kielteisiä ympäristövaikutuksia. Selostusten mukaan kaivostoiminta aiheuttaa mo-
nenlaisia ilmastopäästöjä. Sivukiven ja malmin avolouhinnasta, läjityksestä ja kul-
jetuksesta aiheutuu pölyhaittoja. Kaivoksen aikaisemmassa ympäristölupahake-
muksessa pölypäästöjen kokonaismääräksi oli arvioitu enintään sata tonnia vuo-
dessa. Louhinnasta muodostuva mineraalipöly laskeutuu pääosin pölylähteen lä-
hiympäristöön. Muita kaivostoiminnasta aiheutuvia ilmastopäästöjä ovat muun 
muassa murskauksesta syntyvä kivipöly, räjäytyskaasut, rikastuksessa vapautuvat 
kemikaalit, työkoneiden pakokaasut ja lämmityksen savukaasupäästöt. Louhinta ja 
sen edellyttämä rakennuskanta vaikuttavat merkittävästi kasvillisuuteen. Rakennet-
tavien alueiden kasvillisuus katoaa, ja läjitysalueiden kasvillisuus muuttuu huomat-
tavasti. Pintavalutuskenttinä käytettävien soiden vesitalous muuttuu, ja kasvillisuu-
teen kertyy veden sisältämiä kuormitteita. Tämän seurauksena useat kasvilajit voi-
vat kadota kokonaan. Kevitsan kaivostoiminnan kasvillisuusvaikutusten on arvi-
oitu olevan merkittäviä, sillä kasvillisuuden muutokset kohdistuvat laajalle alueelle 
ja ovat luonteeltaan pääosin palautumattomia. (Lapin Vesitutkimus Oy 2006, 67–
70, 92–93.) 

Kaivostoiminta on aiheuttanut pysyviä muutoksia alueen linnuston luontaiseen 
elinympäristöön. Rakennuskanta on muuttanut ympäristöä konkreettisesti, ja lii-
kenteen ja kaivostoiminnan aiheuttama melu on karkottanut linnustoa alueelta. Li-
säksi vesistöjen kohonneet vierasainepitoisuudet ovat heikentäneet eri lintulajien 
elinoloja kaivosalueella. Vesistöissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat kielteisesti 
kalastoon. Ympäristön epäedullisen muutoksen takia alueen kalasto pyrkii hakeu-
tumaan pois alueelta. Kaivostoiminnan vuoksi vesistöjen uomat ovat vaarassa 
muuttua esimerkiksi kuivumisen seurauksena, mikä kaventaa kalojen elinmahdol-
lisuuksia alueella. Vesistöpäästöjen aiheuttama rehevöityminen muuttaa lajistoa. 
Vesistön rehevöityessä särkikalat vievät elintilaa arvokkaampina pidetyiltä kalala-
jeilta. Metalli- ja yhdistepitoisuuksien kasvulla on niin ikään haitallinen vaikutus 
kalastoon. Kohonneet pitoisuudet vaarantavat etenkin kalojen varhaisen kehitys-
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vaiheen. Kaivoksen jätevesipäästöt vaikuttavat kielteisesti myös vesistöjen pohja-
eläimistöön. Haitallisia vaikutuksia pohjaeläimistöön syntyy myös alueiden kuiva-
tuksesta, rakennus- ja maansiirtotöistä sekä kaivoksen valumavesistä. (Emt., 101, 
108, 111.) 

Kaivostoiminnan on todettu heikentävän kohtalaisesti lähialueen eläimistön 
elinolosuhteita. Kaivoksen vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin lajeihin, joi-
den elinympäristö on aiemmin ollut luonnontilainen tai lähes luonnontilainen. Alt-
tiimpia heikentäville vaikutuksille ovat näillä alueilla elävät pitkäaikaiset ja heikon 
liikkumiskyvyn omaavat lajit. (Emt., 115.) 

Kevitsan laajennettu ympäristölupa myönnettiin kesäkuussa 2014, jolloin kai-
vos sai mahdollisuuden korottaa vuotuista malmin louhintamääräänsä 10 miljoo-
naan tonniin vuodessa. (Laukkonen & Törmä 2014, 15.) Hakemuksen mukaan avo-
louhos tulee kaivoksen toiminnan päättyessä olemaan 1 250 metriä pitkä ja 515 
metriä syvä. Louhoksen pinta-ala on loppuvaiheessa sata hehtaaria. Tuotannon kas-
vaessa liikennemäärät ja polttoaineen kulutus tulevat kasvamaan. Kemikaaleja ja 
räjähdysaineita käytetään niin ikään aiempaa enemmän. Lisäksi jätevesipäästöt li-
sääntyvät muun muassa nikkeli- ja kokonaistyppipäästöjen sekä todennäköisesti 
sulfaatin osalta. (Aluehallintovirasto 2013, 1–3; Aluehallintovirasto 2014, 224.) 

Tuotantomäärien lisäännyttyä kaivannaisjätteiden määrä kasvaa yli puoleen 
miljardiin tonniin. Vuoden aikana Vajukosken altaaseen johdetaan 3,5–5,9 miljoo-
naa kuutiota kaivoksen ylitevettä. Vuodessa altaaseen pääsee 49 tonnia typpeä, 35 
tonnia kiintoainetta, 7 000 tonnia sulfaattia, 1 800 kiloa nikkeliä ja 1 100 kiloa ku-
paria. Samalla ympäristöön leviävän pölyn määrä lisääntyy. Tuotannon kasvatta-
minen edellyttää aiempaa useampia kaivoskoneita, mikä puolestaan aiheuttaa me-
luhaittoja ympäristöön. (Aluehallintovirasto 2013, 1–3.)  

5.2.4 Kevitsan sosiaaliset vaikutukset 

Kaivoshankkeilla on väistämättä sosiaalisia vaikutuksia. Elinympäristön muuttu-
minen vaikuttaa paitsi toiminta- ja harrastusmahdollisuuksiin ja elinkeinotoimin-
taan kotiseudulla, myös ihmisten välisiin sosiaalisiin suhteisiin, alueen asukkaiden 
yhteisöllisyyteen ja elämäntapojen säilyvyyteen. Kaivosten sosiaalisia vaikutuksia 
arvioitaessa pohditaan usein myös ympäristöhaittoja, joilla on suora vaikutus ih-
misten terveyteen. Tämä on loogista, sillä ympäristö- ja terveysvaikutuksilla on 
myös sosiaalinen ulottuvuutensa. Sosiaalisten vaikutusten arviointiin kuuluvat ta-
vallisesti myös tieverkoston kehittyminen ja liikenneturvallisuus. Usein syrjäseu-
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tujen liikenneyhteydet ja tieverkostot parantuvat kaivostoiminnan ansiosta. Sa-
malla kyläteille siirtyy kuitenkin runsaasti raskasta liikennettä, minkä usein koetaan 
heikentävän liikenneturvallisuutta. (Kujala 2011, 1–9.) 

Elinkeinorakenteen muuttuminen muuttaa myös alueen kulttuuria. Alkutuotan-
nosta elävän kylän muuttuminen teollisuuspaikkakunnaksi kadottaa väistämättä 
osan alueen alkuperäisestä kulttuurista. Tämä on huomionarvoista tarkasteltaessa 
etenkin Pohjois-Suomen kaivoksia, sillä esimerkiksi pohjoisimmassa Lapissa po-
ronhoito on tärkeä osa alueen henkistä kulttuuria (Raitio & Rytteri 2005, 118). 

Pääosa Kevitsan kaivosalueesta on ollut aiemmin metsätalouskäytössä. Metsä-
taloustoiminnan lisäksi alueen maata on käytetty poronhoidossa. Kaivosalueen vai-
kutuspiirissä on ollut paikallisten eräseurojen jahtimaita. Kaivoksen varaamia alu-
eita on käytetty runsaasti myös marjastukseen ja muuhun virkistäytymiseen. Kai-
voksen toiminta rajoittaa kaivospiirialueen muuta maankäyttöä muun muassa tur-
vallisuussyistä. Kaivosalueella liikkuminen edellyttää lupaa ja turvallisuuskoulu-
tuksen suorittamista. Tämän vuoksi esimerkiksi metsätieyhteys Kevitsanvaaraan 
on jouduttu katkaisemaan kaivostoiminnan ajaksi. (Lapin Vesitutkimus Oy 2006, 
118, 121.) 

Kevitsan kaivoksen tieltä ei ole jouduttu purkamaan asuinrakennuksia. Lähim-
mät lomarakennukset sijaitsevat muutaman kilometrin päässä kaivosalueen reu-
nasta. Lähimpään vakituisessa käytössä olevaan asuinrakennukseen on matkaa 
noin viisi kilometriä. Tämän vuoksi rakennuksiin ei juuri kohdistu kaivostoiminnan 
aiheuttamia melu-, tärinä tai pölyhaittoja, jotka vähentäisivät asuinviihtyisyyttä. 
Kaivostuotteiden kuljetukset ja työmatkaliikenne sen sijaan aiheuttavat meluhait-
toja keskeisten tieosuuksien varrella. Kaivoskuljetukset lisäävät raskasta liiken-
nettä Valtatiellä 4. Kevitsan kaivoshankkeen ensimmäisen ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksen mukaan rekkaliikenteen kasvu aiheuttaisi tilastollisesti tarkas-
teltuna yhden kuolemaan johtavan onnettomuuden noin 19 vuoden välein. Henki-
löautoliikenteen lisääntymisen laskettiin aiheuttavan kolme liikenneonnettomuutta 
viiden vuoden aikana. (Emt., 121–122, 128.) 

Kaivostoiminta ja sen päästöt aiheuttavat monenlaisia muutoksia alueen vesis-
töihin. Esimerkiksi yleinen vedenlaadun heikkeneminen vaikuttaa kielteisesti ka-
lastusmahdollisuuksiin ja kalakantoihin. Vesistöpäästöistä voi seurata muun mu-
assa veden samentumista ja viehepyyntiin kohdistuvia muutoksia. Rehevöityminen 
voi puolestaan muuttaa kalalajistoa, millä on vaikutuksensa esimerkiksi alueen 
houkuttavuuteen virkistyskalastuspaikkana. Metsäkeskuksen mukaan jopa kolmas-
osa Sodankylän metsästäjistä on aiemmin metsästänyt Kevitsan alueella. Pelkäs-
tään hirvenpyytäjiä kunnassa on ollut noin 2 000. Kaivoksen tulolla on siten ollut 
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vaikutuksensa lähes 700 metsästäjän vuosittaiseen hirvenpyyntiin. Kevitsan kaivos 
sijaitsee kokonaisuudessaan Oraniemen paliskunnan alueella. Kaivoksen alueella 
on sijainnut tärkeitä laidunalueita. Kaivospiirin alueelle on jäänyt parasta mahdol-
lista poromaata. Lisäksi lähialueen laidunten käyttäminen on vaikeutunut kaivos-
toiminnan aiheuttaman melun ja liikenteen vuoksi. (Emt., 132–136.) 

5.3 Talvivaaran kaivos 

5.3.1 Sijainti, tuotanto ja toimintaympäristö 

Talvivaaran kaivosalue sijaitsee noin 25 kilometriä Kajaanin keskustasta kaakkoon 
ja noin 20 kilometriä Sotkamon keskustasta lounaaseen. Malmiesiintymät ja laitos-
alue ovat Sotkamon kunnan alueella, mutta kaivospiiri ulottuu osittain myös Ka-
jaanin kaupungin alueelle. (Haltia ym. 2012, 32.) Talvivaaran kaivosalueen sulfi-
dimalmit muodostavat Euroopan suurimman tunnetun sulfidisen nikkeliesiintymän. 
Kaivoksessa hyödynnetään Kuusilammen ja Kolmisopen mineraaliesiintymiä. 
Esiintymistä saadaan sivutuotteena kuparia, sinkkiä, kobolttia ja uraania. Alueen 
mustaliuskevyöhyke on tunnettu 1900-luvun alusta saakka. Geologian tutkimus-
keskus käynnisti esiintymän tarkemmat tutkimukset 1970-luvun lopussa, minkä 
jälkeen Outokumpu laati ensimmäisen suunnitelman malmiesiintymän hyödyntä-
misestä. Outokumpu myi Talvivaaran esiintymien kaivosoikeudet Talvivaaran Kai-
vososakeyhtiölle helmikuussa 2004. Kaupan myötä kaivosyhtiö sai oikeuden käyt-
tää Outokummun keräämiä bioliuotusmenetelmää koskevia koe- ja tutkimustietoja. 
(Lapin Vesitutkimus Oy 2005, 8; Talvivaara 2009.) 

Talvivaara anoi ympäristölupaa maaliskuussa 2006, ja lupa myönnettiin vuotta 
myöhemmin. Louhinta Talvivaaran kaivoksella aloitettiin vuonna 2008, ja kaupal-
linen toiminta käynnistyi seuraavana vuonna. Kaivos tuotti vuonna 2012 noin 13 
tuhatta tonnia nikkelirikastetta ja noin 26 tuhatta tonnia sinkkirikastetta. Talvivaa-
ran tuotantoennätys on vuodelta 2011, jolloin kaivos tuotti noin 16 tuhatta tonnia 
nikkeliä. Marraskuussa 2012 yhtiö arvioi, että sen mineraalivarannot ovat yhteensä 
2 052,8 miljoonaa tonnia. Määrästä 504 miljoonaa tonnia oli todettuja varantoja, 
800,5 miljoonaa tonnia todennäköisiä ja 748,3 miljoonaa tonnia mahdollisia varan-
toja. Kaivoksen toiminta-ajan arvioitiin olevan kymmeniä vuosia. (Rissanen & Pe-
ronius 2013, 16–17; Talvivaara 2009; Ramboll 2012, 7.) 

Talvivaaran kaivoshankkeesta on vastannut Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, 
joka toimi Sotkamossa kaivostoimintaa harjoittaneen Talvivaara Sotkamo Oy:n 
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emoyhtiönä. Operatiivisesta toiminnasta vastannut tytäryhtiö hakeutui konkurssiin 
vuonna 2014. Myös emoyhtiö ajautui yrityssaneeraukseen loppuvuodesta 2013 ja 
konkurssiin keväällä 2018.5 (Sajari & Hartikainen 2018.) Emoyhtiö omisti opera-
tiivisesta yhtiöstä noin 84 prosenttia. Loppuosan eli 16 prosenttia omisti Outo-
kumpu Oyj. (Kinnunen & Rönty 2014.) Valtion sijoitusyhtiö Solidiumista tuli kai-
vososakeyhtiön suurin omistaja keväällä 2013 (Arola 2013). Talvivaaran osake-
kurssi saavutti huippunsa alkuvuonna 2011. Osakkeen arvo oli tuolloin 7,41 euroa. 
(Tiainen ym. 2014, 12.) Kaupankäynti Talvivaaran osakkeilla keskeytettiin tytär-
yhtiön hakeuduttua konkurssiin. Viimeisin kauppa osakkeella tehtiin noin 0,03 eu-
ron hintaan. (Sajari 2017.) 

Konkurssista huolimatta kaivoksen toiminta sai jatkua. Rahoittajaksi tuli valtio, 
joka kertoi ottavansa kaivoksen haltuunsa mahdollisten ympäristövahinkojen eh-
käisemiseksi. (Saavilainen 2014.) Helmikuussa 2015 hallitus varautui Talvivaaran 
lisämenoihin täydentämällä aiempaa sadan miljoonan lisätalousarvioesitystään 97 
miljoonalla eurolla. Samalla valtio ilmoitti perustavansa erityisyhtiö Terrafame 
Oy:n varojen käyttäjäksi. (Nikula 2015.) Elokuussa 2015 valtion kokonaan omis-
taman Terrafamen tytäryhtiö Terrafame Mining sopi Talvivaara Sotkamon liiketoi-
minnan ja omaisuuserien ostamisesta sen konkurssipesältä. Järjestelyn myötä kai-
voksen toiminta käynnistettiin uudelleen Terrafame Mining -nimellä. (Palojärvi 
2015.) Valtio pääomitti omistamaansa yhtiötä yhteensä 209 miljoonalla eurolla. 
Keväällä 2016 valtio myönsi kaivokselle jälleen 38,5 miljoonaa euroa lisärahaa, 
kun yhtiön kassa tyhjeni ennakoitua aikaisemmin. (Eskonen 2016.) 

Toukokuussa 2016 hallitus päätti aloittaa Talvivaaran hallitun alasajon valmis-
telun. Kaivos sai siitä huolimatta 144 miljoonan euron lisäpääoman. Kaivoksen sul-
kemisen valmistelun kerrottiin kestävän vuoden 2016 loppuun. (Sutinen 2016.) 
Loppuvuodesta valtio muutti kuitenkin mieltään ja ilmoitti rahoittavansa kaivostoi-
mintaa jälleen sadalla miljoonalla eurolla. Helmikuussa 2017 Terrafame sai 250 
miljoonan euron yksityisen rahoituspaketin. Rahoitusjärjestelyn seurauksena 15,5 
prosenttia yhtiöstä siirtyi kansainvälisen Trafigura-konsernin ja siihen kuuluva Ga-
lena-sijoitusrahaston omistukseen. Valtio jäi Terrafamen enemmistöomistajaksi 
noin 84 prosentin osuudellaan. (Isotalo 2017.) Saman vuoden marraskuussa valtion 
omistusosuus supistui 72,2 prosenttiin, kun Terrafame sopi rahoituskumppaniensa 
kanssa 175 miljoonan euron lisärahoituksesta. Rahoitusjärjestelyjen jälkeen Galena 
omisti Terrafamesta 28,7 prosenttia ja Sampo 0,1 prosenttia. (Autio & Isotalo 2017.) 

                                                        
5 Konkurssiin hakeutuessaan pörssiyhtiö toimi nimellä Ahtium. 
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Talvivaaran raunioille perustettu Terrafame on suunnitellut investoivansa säh-
köautojen akkujen tuotantoon ja hakenut valtioneuvostolta lupaa uraanin talteenot-
toon (Turkki 2017). Yhtiö on onnistunut kasvattamaan myös metallien tuotanto-
määriä. Vuonna 2017 nikkelituotanto kohosi yli 20 tuhanteen tonniin ja sinkkituo-
tanto noin 47 tuhanteen tonniin (Väänänen 2018). Talvivaaran tuotantoennätys oli 
16 tuhatta tonnia nikkeliä ja 32 tuhatta tonnia sinkkiä (Seppälä 2012). Myös toi-
minnan kannattavuus on parantunut. Esimerkiksi huhti–kesäkuussa 2018 Terra-
fame teki 3,4 miljoonan euron liikevoiton. Heinäkuussa 2018 yhtiö oli onnistunut 
toimimaan jo vuoden verran voitollisesti. (Nuotio 2018.) 

Talvivaaran kaivoksen vuosituotannon on arvioitu olevan täydessä toiminta-
vaiheessaan 50 000 tonnia nikkeliä, 90 000 tonnia sinkkiä, 15 000 tonnia kuparia 
ja 1 800 tonnia kobolttia (Rissanen & Peronius 2013, 16). Myös Talvivaarassa mal-
mia louhitaan avolouhoksesta. Avolouhinnan on katsottu olevan sekä taloudellisin 
että tehokkain louhintamenetelmä esiintymien geologisen rakenteen, sijainnin ja 
kallion teknisten ominaisuuksien vuoksi. Alueen maanpeite on hyvin ohut ja me-
tallien pitoisuus malmissa yleisesti hyvin alhainen. (Lapin Vesitutkimus Oy 2005, 
14; Ramboll 2012, 12.) Metallien rikastustekniikkana käytetään biokasaliuotusta, 
joka on tunnettu yleisemmin kuparin ja kullan erottamiseen käytettävänä menetel-
mänä. Talvivaarassa liuotusta on sovellettu myös nikkelin rikastukseen. Biokasa-
liuotuksessa metalli irrotetaan sivukivestä bakteereja sisältävän liuoksen avulla. 
Metalli otetaan talteen liuotusprosessin jälkeen saostuslaitoksessa. (Rissanen & Pe-
ronius 2013, 16.) 

Talvivaaran alueella esiintyy pieninä pitoisuuksina luonnonuraania. Uraani liu-
kenee rikastusprosessin aikana muiden tuotteiden ohella prosessiliuokseen. Uraa-
nin tuotantomääräksi on arvioitu 350–500 tonnia vuodessa. Kaivoksen alueelle val-
mistui vuonna 2012 uraanin talteenottolaitos, jota ei ole kuitenkaan vielä voitu ottaa 
käyttöön. (Emt., 17.) 

Kaivostoiminnan vaikutusalueella ei ole pohjavesialueita, eikä alueella ole 
myöskään sora- tai hiekkaharjuja, jotka voisivat tuottaa isoja määriä pohjavettä. 
Talvivaaran kaivos sijaitsee vesistöalueiden vedenjakaja-alueella. Alue ulottuu Ou-
lujoen vesistöalueeseen kuuluvalle Jormasjärven valuma-alueelle ja Vuoksen ve-
sistöalueen Nurmijoen alueelle. Toiminta-alueelle sijoittuu myös muita osavaluma-
alueita. (Lapin Vesitutkimus Oy 2005, 59–60, 69, 84.) 

Talvivaaran sijaintikunnan Sotkamon väkiluku vuoden 2013 lopussa oli 10 659. 
Huhtikuussa 2016 kunnan työttömyysprosentti oli 13,6. Sotkamon elinkeinoraken-
teessa palvelusektori korostuu selvästi. Noin 60 prosenttia Sotkamossa työskente-
levistä on palvelualalla. Alkutuotannon osuus työmarkkinoista on noin kymmenen 
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prosenttia. Jalostusalat, mukaan lukien kaivostoiminta, työllistivät noin 30 prosent-
tia työssäkäyvistä. (Tilastokeskus 2014b.) Naapurikaupunki Kajaani, jonka alueelle 
kaivospiiri ulottuu, on Kainuun maakunnan keskuspaikka. Kaupungissa oli vuoden 
2013 lopussa 37 868 asukasta. Kajaanin työttömyysaste huhtikuussa 2016 oli 14,5 
prosenttia. Kajaani on merkittävä työssäkäyntialue, sillä kaupungissa on tarjolla lä-
hes 16 000 työpaikkaa. Elinkeinorakenne heijastelee alueen kaupunkimaisuutta, 
sillä alkutuotannon osuus työpaikoista on vain kolme prosenttia. Palvelusektorin 
työpaikkojen osuus on sen sijaan yli 80 prosenttia. Jalostuksen työpaikkojen osuus 
on puolestaan noin 17 prosenttia. (Tilastokeskus 2014c.) 

Talvivaaran kaivoksella kohdattiin heti toiminnan alussa merkittäviä vaikeuk-
sia, jotka hidastivat täyteen tuotantovaiheeseen pääsyä. Ongelmia oli muun muassa 
avolouhoksen vedenkäsittelyssä ja metallien talteenottolaitoksen toiminnassa. Li-
säksi lukuisat ympäristöongelmat varjostivat kaivostoimintaa alusta asti, ja nikke-
lin voimakas hinnanlasku heikensi tuotannon kannattavuutta. (Rissanen & Peronius 
2013, 16–17; Laukkonen & Törmä 2014, 17.) Kaivoksen kipsisakka-allas on vuo-
tanut jätevettä ympäristöön toistuvasti. Lisäksi kaivostoiminnasta on aiheutunut en-
nakoitua enemmän pöly- ja hajuhaittoja. Vuonna 2011 tehtaan sulfaattipäästöjen 
havaittiin muuttaneen läheisten pienten järvien vettä suolaiseksi. Keväällä 2012 
kaivosalueella sattui kuolemantapaus, kun ilman turvavarusteita kaivoksen ulko-
puolella liikkunut työntekijä menehtyi hengitettyään rikkivetypitoista ilmaa. Ke-
vään aikana myös kadmium- ja nikkelipäästöjen havaittiin kasvaneen sallittua sel-
västi suuremmiksi. (Saavilainen 2015.) 

Valtakunnallinen konflikti Talvivaarasta tuli viimeistään marraskuussa 2012, 
jolloin kaivoksen ykköskipsisakka-altaalla havaittiin vuoto. Vajaan kahden viikon 
aikana altaasta vuoti noin 1,2 miljoonaa kuutiota metallipitoista vettä. Noin viiden-
nes jätevedestä päätyi kaivosalueen ulkopuolelle. Onnettomuus tapahtui, kun käyt-
tötarkoituksen vastaisesti vesivarastona käytetyn kipsisakka-altaan rakenne ei kes-
tänyt sakan päälle varastoidun veden painetta. Vuoto uusiutui seuraavan vuoden 
huhtikuussa, jolloin vuotovesi saatiin pidettyä kaivosalueen sisäpuolella. (Onnetto-
muustutkintakeskus 2014, 3.) Erityisesti marraskuun allasvuoto kasvatti yhtiöön 
kohdistuvaa vastustusta. Kaivosta vastaan järjestettiin mielenosoituksia ympäri 
maata. Kaivoksen paikallisista vastustajista koostuvan Stop Talvivaara -liikkeen 
alulle panemaan adressiin kaivoksen sulkemiseksi kertyi tuhansia nimiä. Kaivos-
toiminnan vastustajien kritiikki kohdistui myös Kainuun ely-keskukseen, sillä sen 
katsottiin laiminlyöneen valvontatehtäviään. (Tiainen ym. 2014, 42–45.) 
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Keväällä 2016 kolme Talvivaaran johtohenkilöä tuomittiin Kainuun käräjäoi-
keudessa sakkoihin ympäristön turmelemisesta. Oikeuden mukaan Talvivaara lai-
minlöi velvollisuutensa tutkia ja selvittää lipeän vaikutukset jäteveteen. Yhtiö ei 
ollut myöskään päivittänyt tietoja käytetyistä kemikaaleista, minkä seurauksena 
ympäristölupahakemus oli käräjäoikeuden mukaan natriumin ja sulfaatin osalta 
oleellisesti virheellinen. Yhtiön johdon katsottiin laiminlyöneen velvollisuuttaan 
huolehtia natriumin käytön vaikutuksista vesipäästöihin. Oikeuden mukaan yhtiön 
toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toiminut Pekka Perä oli törkeästä 
huolimattomuudesta päästänyt joulukuusta 2009 tai viimeistään tammikuun 2010 
lopusta lukien kaivoksen alapuolisiin vesistöihin haitallisen korkeita määriä sul-
faattia ja natriumia ilman laissa edellytettyä ympäristölupaa. (Kinnunen 2016.) Kä-
räjäoikeus oli kuitenkin vasta ensimmäinen näytös, ja asian käsittelyä jatkettiin 
myöhemmin Rovaniemen hovioikeudessa. Hovioikeus kovensi vuonna 2018 kah-
den yhtiön johtohenkilön rangaistusta. Pekka Perän tuomio muuttui törkeäksi ym-
päristön turmelemiseksi. Hänelle langetettiin kuuden kuukauden ehdollinen van-
keusrangaistus. Perä ja muut tuomitut ovat hakeneet valituslupaa korkeimpaan oi-
keuteen. (Saavilainen 2018; Launonen 2018.) 

5.3.2 Talvivaaran aluetaloudelliset vaikutukset 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on tutkinut Regfin-simulointimallillaan Tal-
vivaaran kaivoksen vaikutuksia lähialueidensa talouteen. Tutkimuksia on tehty 
vuosien aikana useita (ks. Törmä & Zawalinska 2007; Törmä & Reini 2008; Reini 
ym. 2011; Törmä & Laukkonen 2014; Laukkonen & Törmä 2014). Ensimmäistä 
raporttia laadittaessa kaivostoiminta ei ollut vielä käynnistynyt, eivätkä kaivoksen 
myöhemmin kohtaamat vastoinkäymiset olleet tutkijoiden tiedossa. Tämä tosin on 
varsin yleinen lähtökohta kaikessa tulevaisuudentutkimuksessa. Tulevaisuudentut-
kimus ei siten ole ennustamista vaan mahdollisten tulevaisuusskenaarioiden luo-
mista. Skenaarion onnistumista ei voi arvioida sen mukaan, toteutuuko siinä esi-
tetty tulevaisuus sellaisenaan. (Ks. esim. Rubin 2014.)  

Ruralia-instituutin vuonna 2007 tekemässä tutkimuksessa kaivoksen laskettiin 
nostavan maakunnan bruttokansantuotetta (BKT) alkuvaiheessa lähes 1,6 prosen-
tilla. Euroina kaivoksen tuoma BKT:n kasvu olisi tarkoittanut noin 360 miljoonaa 
vuoteen 2025 mennessä. Kaivostoiminnan laskettiin kasvattavan valtion veroker-
tymää jo alkuvaiheessa yli 60 miljoonalla eurolla vuosittain. Kaivoksen katsottiin 
tuottavan uusia työpaikkoja sekä välituotekysynnän että lopputuotekysynnän 
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kautta. Tutkimuksen mukaan kaivoksen toimintavaihe synnyttäisi kaivostoimin-
taan ja louhintaan yhteensä 500 uutta henkilötyövuotta. Samalla henkilötyövuosia 
syntyisi runsaasti myös sosiaali- ja terveysalalle, kauppaan, majoitus- ja ravintola-
alalle sekä muihin yhteiskunnallisiin ja henkilökohtaisiin palveluihin. Tutkimuk-
sessa arvioitiin, että kaivoksen toiminta-aikana syntyisi kaikkiaan noin 2 000 uutta 
henkilötyövuotta. (Törmä & Zawalinska 2007, 21–31.) 

Vuonna 2011 Ruralia-instituutissa tutkittiin Talvivaaran jalostusketjun alueta-
loudellisia vaikutuksia. Tässä tutkimuksessa katse ulotettiin lähialueita laajem-
malle, ja taloudellisia vaikutuksia tutkittiin kaikissa Suomen maakunnissa. Tutki-
muksen mukaan kaivoksen jalostusketjusta hyötyisivät selkeimmin Satakunnan ja 
Lapin maakunnat. Talvivaaran Nikkeli jalostettiin Harjavallassa, ja lisäksi Satakun-
nasta toimitettiin kaivokselle kemianteollisuuden tuotteita. Lapista kaivokselle toi-
mitettiin puolestaan raaka-aineita. Lisäksi Lapin metalliteollisuus jatkojalosti Har-
javallasta tulevaa Talvivaaran nikkeliä. Satakunta ja Lappi kahmaisisivat tutkimuk-
sen mukaan 90 prosenttia jalostusketjun hyödyistä. (Reini ym. 2011, 7.) 

Vuonna 2011 Talvivaaran kaivos työllisti eniten kainuulaisia. Kaivoksen työn-
tekijöistä yhteensä 79 prosenttia asui vakituisesti maakunnassa. Henkilöstöstä yli 
40 prosenttia oli kajaanilaisia. Sotkamolaisten osuus oli puolestaan lähes kolman-
nes. Myös kaivoksen urakoitsijoiden henkilöstöstä yli puolet asui Kainuussa. Tal-
vivaara-konserni työllisti elokuussa 2013 noin 670 työntekijää. (Emt., 7; Sundqvist 
2013.) 

Pellervon taloustutkimus (PTT) laski vuonna 2012, että Talvivaaran tuottamat 
taloudelliset hyödyt nousevat kaivoksen elinkaaren aikana lähes 2,6 miljardiin eu-
roon. Samassa tutkimuksessa kaivoksen aiheuttamille ympäristöhaitoille laskettiin 
hinta. Se oli noin 0,7 miljardia. Hyödyt arvioitiin siis lähes neljä kertaa suurem-
miksi kuin haitat. Huomionarvoista kuitenkin on, että tutkimuslaitoksen tekemät 
laskelmat perustuvat pääosin vain kaivosyhtiöiden teettämiin ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksiin. Esimerkiksi Talvivaarassa ympäristöpäästöt olivat paljon etu-
käteen arvioitua suurempia. PTT laittoi hintalapun myös Kevitsan kaivoksen ym-
päristöhaitoille. Kaivoksen päästöjen laskettiin aiheuttavan noin 13–26 miljoonan 
vahingot. Kevitsan taloudellisten hyötyjen arvioitiin puolestaan olevan 667 miljoo-
naa euroa eli 26–51 kertaa haittoja suuremmat. (Haltia ym. 2012, 9.) 

PTT:n laskelmissa ei otettu huomioon esimerkiksi raskasmetallien aiheuttamia 
vahinkoja. Myös pohjavesistön mahdolliset muutokset jätettiin laskelmien ulko-
puolelle. Hinta-arvioissa ei huomioitu myöskään kaivostoiminnan matkailulle ai-
heuttamia haittoja. Lisäksi esimerkiksi sosiaaliset haittavaikutukset jäivät pois las-
kuista. Näistä ongelmista huolimatta PTT:n tutkimuksessa todetaan, että vallalla 
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ollut käsitys kaivostoiminnan kansantaloudellisesta kannattavuudesta pitää paik-
kansa. Kansantaloudelle koituvien taloudellisten hyötyjen nähdään korvaavan ym-
päristöhaitat jopa 51-kertaisesti. (Ks. emt., 10.) 

Vuonna 2014 Ruralia-instituutti tutki Talvivaaran vaikutuksia Kainuun alueta-
louteen vuosina 2009–2013 ja myöhemmän kriisin olosuhteissa. Tutkimuksen mu-
kaan kaivostoiminta kerroinvaikutuksineen tuki Kainuun alueellista BKT:tä ja työl-
lisyyttä suuresti ensimmäisten kolmen toimintavuotensa aikana. Vuosina 2012 ja 
2013 tapahtunut tuotannon ja liikevaihdon nopea lasku johti alueellisen BKT:n 
merkittävään pienenemiseen. Työllisyys heikentyi hieman jo periodin keskivai-
heilla, mutta erityisesti vuonna 2013, jolloin tuotannon taso romahti. Silti kaivok-
sen kokonaisvaikutus oli tarkastelujakson viimeisen vuoden lopussa yhä positiivi-
nen sekä alueellisella BKT:llä että työllisyydellä mitaten. (Laukkonen & Törmä 
2014, 10.) 

Elokuussa 2013 Kainuun ely-keskus kuvasi Kainuun työllisyystilannetta sa-
nalla heikko. Maakunnan työttömyys oli tuolloin kohonnut samalle tasolle, jolla se 
oli vuonna 2009. Vuoden aikana työttömien määrä oli kasvanut lähes tuhannella. 
Talvivaaran sijaintikunnassa työttömien määrä oli kasvanut vuodessa 26 prosentilla. 
(Kainuun ely-keskus 2013.) 

Työvoiman vähentyminen tarkoitti sitä, etteivät kuntien ja valtion ennakoidut 
verokertymät toteutuneet täysimääräisinä. Selvästi suunniteltua pienemmät tuotan-
tomäärät vähensivät puolestaan jatkojalostuksen tarvetta, mikä pienensi muiden 
seutukuntien odottamia välillisiä tuloja. Ruralia-instituutin vuonna 2007 tekemässä 
talousvaikutusten arvioinnissa valtion uskottiin saavan Talvivaaraan tekemänsä in-
vestoinnit nopeasti takaisin verotuloina (Törmä & Zawalinska 2007, 27). Totuus oli 
kuitenkin toisenlainen. Marraskuussa 2016 valtion laskettiin laittaneen kaivokseen 
kaikkiaan 818 miljoonaa euroa (Pohjanpalo 2016). Valtion sijoitusyhtiö Solidium 
joutui kirjaamaan Talvivaarasta noin 150 miljoonan euron tappiot. Myös eläkelai-
toksille koitui miljoonien eurojen menetyksiä. (Kivilahti-Leppänen 2018.) 

5.3.3 Talvivaaran ympäristövaikutukset 

Talvivaaran kaivostoiminta on laajamittaista teollista tuotantotoimintaa, joten sillä 
on runsaasti vaikutuksia ympäristöön. Toiminnan kielteiset ympäristövaikutukset 
ovat aiheutuneet paitsi tuotannosta myös rakentamisesta. Talvivaaran kaivos sijait-
see Oulujoen ja Vuoksen vedenjakajalla, ja jätevesiä johdetaan jälkikäsittely-yksi-
köiden kautta molemmille vesistöalueille (Kauppi ym. 2013, 7). 



112 

Esimerkiksi vuonna 2013 Talvivaaran päästöt vesistöihin sisälsivät noin 24 000 
tonnia sulfaattia, 420 kiloa nikkeliä ja 830 kiloa sinkkiä. Toiminnan merkittävim-
mät ympäristövaikutukset ovat aiheutuneet lähivesistöihin purettavien sulfaatti- ja 
natriumpitoisten vesien määrästä sekä kipsisakka-altaan vuodosta, jonka seurauk-
sena ympäristöön pääsi metallipitoista vettä ja sakkaa. Purkuvesien vaikutus näkyy 
esimerkiksi alueen pienten järvien ja latvapurojen veden suolapitoisuuksien nou-
suna ja lähijärvien kerrostumisena. Kerrostumisen takia vesistöjen normaali kevät- 
ja syyskierto on osittain estynyt. Kiertojen estyminen on johtanut alusveden alen-
tuneisiin happipitoisuuksiin. Alusveden happivaje ja päällys- ja alusveden suolapi-
toisuuden nousu ovat vaikuttaneet myös järvien biologiaan muuttamalla etenkin 
pohjaeläimistön koostumusta. Lisäksi kaivospiirin alueella tehdas- ja liuotusaluei-
den läheisyydessä on havaittavissa kaivostoiminnan aiheuttamaa pohjaveden laa-
dun muutosta. (Kainuun ely-keskus 2014; Kauppi ym. 2013, 25.) 

Hajukaasujen aiheuttamat haitat ovat olleet toiminnan alkuvuosina arvioitua 
suuremmat. Lisäksi malminkäsittelyn pölypäästöt ovat ylittäneet raja-arvot riittä-
mättömän pölynpoiston vuoksi. Louhinnassa käytettyjen räjähdysaineiden typpiyh-
disteet ovat heikentäneet puolestaan pohjavesien laatua. Räjäytykset ja liuotuksen 
ilmapuhallus ovat lisäksi aiheuttaneet raja-arvoja suurempia meluhaittoja. (Lapin 
Vesitutkimus Oy 2012, 2–3.) 

Kaivostoimintaan liittyvä rakentaminen on vaikuttanut merkittävästi Talvivaa-
ran alueen kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin. Luontotyypit ja kasvillisuus ovat 
kadonneet kokonaan niiltä alueilta, joihin on rakennettu toimintaan liittyvää raken-
nuskantaa. Lisäksi esimerkiksi vesiensuojelurakenteet ja tieyhteydet ovat heiken-
täneet alueiden luonnontilaisuutta. Kaivosalueella on tehty laajoja hakkuita, jotka 
ovat ulottuneet rakennettujen alueiden ulkopuolelle. Rakennusten alle on jäänyt 
muun muassa kangasmaata ja pienvesiä. Kaivoksen tieltä on hävinnyt niin lampia, 
puroja kuin metsäisiä rotkolaaksoja. Lintujen elinympäristö on muuttunut kaivos-
toiminnan takia voimakkaasti. Rakennuskanta ja esimerkiksi hakkuut ovat tuoneet 
elinympäristöön suoria muutoksia ja toiminnan aiheuttamat pöly- ja meluhaitat vä-
lillisiä muutoksia. Vilkas liikennöinti ja ihmisten liikkuminen alueella ovat tehneet 
ympäristöstä rauhattoman, mikä on karkottanut kaivoksen lähialueilta häiriöherk-
kiä lintulajeja. Liito-oravien tarkkailuohjelman mukaan liito-oravan elinympäristöt 
ja koko lajin esiintyminen kaivostoimintojen alueella ovat heikentyneet merkittä-
västi. (Emt., 15–16.)  

Lukuisat ongelmat tuotannossa ovat lisänneet kaivoksen aiheuttamaa ympäris-
tökuormitusta. Esimerkiksi marraskuussa 2012 tapahtunut allasvuoto aiheutti noin 
seitsenkertaisen nikkelipäästön ja noin kymmenkertaisen sinkkipäästön vuoden 
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2010 kokonaiskuormitukseen verrattuna. (Kauppi ym. 2013, 26.) Suomen ympä-
ristökeskuksen tutkijat arvioivat marraskuussa 2012, että kaivoksen kipsisakka-al-
taan vuodot ovat aiheuttaneet pysyviä haittoja lähijärviin. Esimerkiksi Kivijärven 
ja Kalliojärven todettiin olevan pysyvästi kerrostuneita. (Jouttijärvi & Mannio 
2012.) Helsingin yliopistossa vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan koko Ki-
vijärven pohja on täysin kuollut. Samalla järven lajiston monimuotoisuus on ro-
mahtanut. Tutkimus osoittaa, että vesien suolaantuminen saattaa olla ekologisilta 
vaikutuksiltaan monimetallikaivosten suurin vesistöjä muuttava tekijä. (Leppänen 
ym. 2017.) 

5.3.4 Talvivaaran sosiaaliset vaikutukset 

Talvivaaran kaivosalueella sijaitsi ennen rakennustöiden aloittamista sekä vaki-
tuista asutusta että loma-asutusta. Suurin osa kaivosalueen rakennuksista on jou-
duttu purkamaan. Kaivostoiminnan takia myös lähialueen kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaat kohteet ovat vaarantuneet, sillä käytön ja ylläpidon puuttuessa ne tulevat 
rapistumaan. Lähiseudun rakennuksiin kohdistuu melu-, pöly- ja tärinähaittoja, 
jotka vähentävät asuinviihtyisyyttä ja alentavat rakennusten arvoa. Kaivosalue on 
menettänyt arvonsa niin asuin- kuin loma-asutusalueena, sillä kaivoksen lähiympä-
ristö ei tarjoa enää rauhallista ja luonnonmukaista elinpiiriä, jota haja-asutusalueilta 
usein etsitään. Liikenteen lisääntyminen aiheuttaa meluhaittoja kaikilla tieosuuk-
silla, joita käytetään kaivosliikenteen väylinä. Alueen rakennusten sijoittelussa ja 
rakenteissa ei ole juuri otettu huomioon liikennemelulta suojautumista. (Lapin Ve-
situtkimus Oy 2005, 174–176.) 

Kaivosalueen maankäytön muutokset ovat olleet kokonaisvaltaisia, sillä aiem-
masta käytöstään alue on muuttunut kaivosalueeksi. Kaivostoiminta-alueen lä-
hiympäristöön ei enää kohdistu rakennusmaakysyntää. Maankäytöllisiä ja maise-
mallisia muutoksia ovat aiheuttaneet muun muassa uudet tielinjaukset, junaratayh-
teyden rakentaminen sekä uusi sähkölinja ja sen johtokäytävä. Maankäytön muu-
tokset vaikeuttavat esimerkiksi retkeilytoimintaa alueella. Kaivosalueelle ei voida 
kaivostoiminnan aikana rakentaa retkeilyreittejä ja taukopaikkoja, sillä jo pelkäs-
tään liikkumista alueella on rajoitettu turvallisuussyistä. (Emt., 178–179.) 

Kaivostoiminta heikentää alueen kalastus- ja metsästysmahdollisuuksia. Esi-
merkiksi vesistöjen säännöstely voi vaikeuttaa kalojen lisääntymistä. Säännöstely 
voi muuttaa vesistöjen happiolosuhteita ja laskea siten tuntuvasti kalakantoja. Li-
säksi patorakenteet estävät kalojen luonnollista liikkumista. Vesistöpäästöjen ai-
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heuttama rehevöityminen voi muuttaa vesialueiden kalalajistoa. Lisäksi se vaikeut-
taa etenkin verkko- ja katiskapyyntiä. Kaivoksen lähivesiin kertyy raskasmetalleja, 
jotka voivat ajan kuluessa kertyä kaloihin. Epäilyt kalojen syömäkelvottomuudesta 
vaikuttavat kielteisesti järvien houkuttavuuteen kalastuskohteina. (Emt., 199–200.) 

Laajamittainen rakentaminen ja alueen valjastaminen kaivoskäyttöön ovat 
merkinneet metsästysalueiden pienentymistä. Kaivospiirin alueelle on jäänyt esi-
merkiksi perinteisiä hirvenmetsästysalueita. Kulkuyhteyksien muuttuminen on pa-
kottanut muuttamaan metsästystottumuksia. Kaivostoiminnan aiheuttamat häiriöt 
ja rakennuskannan kasvu heikentävät riistaeläinten elinolosuhteita. Voimakkaat ää-
net, liikenne ja yleinen rauhattomuus karkottavat eläimiä pois alueelta. (Emt., 202.) 

Talvivaaran kaivoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen yhteydessä 
selvitettiin lähialueiden vakituisten asukkaiden ja loma-asukkaiden suhtautumista 
kaivokseen. Yhden kilometrin säteellä kaivoksesta asuneet suhtautuivat kaivoksen 
avaamiseen kaikkein kielteisimmin. 2–5 kilometrin säteellä vakituisesti asuneista 
lähes kaikki suhtautuivat kaivoksen tuloon myönteisesti. Loma-asukkaiden enem-
mistö ei toivonut kaivosta lähiseudulleen. Vakituistenkin asukkaiden mielestä kai-
vos muuttaa asuinalueen viihtyisyyttä, maisemaa ja harrastusmahdollisuuksia 
aiempaa huonompaan suuntaan. (Kokkonen 2005, 13, 31–36.) 

Sekä vakituiset asukkaat että loma-asukkaat nimesivät kaivoksen avaamisen 
myönteisimmäksi vaikutukseksi työllisyyden paranemisen. Toiseksi myönteisim-
mäksi vaikutukseksi arvioitiin poismuuton väheneminen. Myös tieyhteyksien us-
kottiin parantuvat ja yleisen hyvinvoinnin lisääntyvän. Kielteisimmäksi vaiku-
tukseksi arvioitiin alueen luonnonkäytön rajoittuminen. Muita kielteisiä vaikutuk-
sia olivat harrastusmahdollisuuksien heikentyminen ja esimerkiksi kiinteistöjen ar-
von lasku. (Emt., 58–60.) 

Etenkin laman aikana tieto kaivoksen mahdollisesta avaamisesta toi toivoa 
työttömyydestä kärsivän Kainuun korpiin. Kaivoksen uskottiin tuovan työpaikkoja 
ja niiden myötä uutta elämää hiljaisiksi muuttuneisiin syrjäkyliin, joissa asukkai-
den keski-ikä oli korkeampi kuin kunnassa keskimäärin. Kaivoshankkeen käynnis-
tymisen toivottiin pelastavan myös Tuhkakylän koulun. Koulun säilyminen olisi 
pitänyt lähiseudun lasten koulumatkat jatkossakin kohtuullisina. Koulu jouduttiin 
kuitenkin lakkauttamaan laskevien oppilasmäärien takia, sillä kaivoksen työnteki-
jät eivät muuttaneet asumaan kaivoksen lähialueelle vaan kulkivat työssä kauem-
paa. (Lyyra-plus Oy 2009, 5.) 
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6 Kolmen tason kehysanalyysi 

6.1 Analyysin eteneminen 

Tässä luvussa aloitan analyysiini Kevitsan ja Talvivaaran kaivoksiin liittyvästä 
journalistisesta julkisuudesta. Analysoin julkisuuden rakentumista aluksi kaivos ja 
pääkehys kerrallaan. Tarkastelen ensimmäiseksi talouden kehyksen muotoutumista. 
Aloitan analyysin Kevitsan kaivoksesta, minkä jälkeen otan käsittelyyni Talvivaa-
ran kaivoksen. Analyysi alkaa tekstien luokittelulla, joka perustuu laadulliseen si-
sällönerittelyyn. Luokittelussa perusyksikön muodostaa juttu. Jutulla viittaan niin 
uutisiin ja reportaaseihin, kolumneihin ja kommentteihin kuin asiantuntija- ja mie-
lipidekirjoituksiin.  

Jaottelen kaikki jutut sen mukaan, kuka tai mikä organisaatio ne on tuottanut, 
sillä kirjoittaja on nähdäkseni olennainen muuttuja kaivoskirjoittelun dynamiikkaa 
tutkittaessa. Siksi esimerkiksi toimituksen tekstit, Suomen Tietotoimiston (STT) 
uutiset sekä asiantuntija- ja mielipidekirjoitukset muodostavat kukin oman ryh-
mänsä. Toisaalta myös STT:n uutisten ja mielipidekirjoitusten voi katsoa heijaste-
levan lehtien linjoja, sillä lehdet voivat vapaasti valita julkaisemansa tekstit. Luo-
kittelua tehdään erityisesti kehittelemälläni kolmen tason kehysanalyysilla. 

Analyysin ensimmäisellä tasolla jaottelen kaikki analyysini kohteena olevat ju-
tut pääkehyksiin, jotka ovat talous, ympäristö ja turvallisuus. Talouden pääkehys 
näkee kaivokset taloudellisena ilmiönä, jolloin pääosaan nousevat kaivosteollisuu-
den aluetaloudelliset vaikutukset ja kaivosten tuomat työpaikat. Talouskehys ei ole 
kuitenkaan automaattisesti myönteinen, sillä se pitää sisällään myös ne jutut, joissa 
kerrotaan kaivosalan heikoista näkymistä ja kaivosyhtiöiden rahoitusongelmista. 
Ympäristön pääkehyksessä tuodaan esiin kaivostoiminnan ympäristövaikutukset ja 
ympäristönsuojelulliset arvot. Turvallisuuden pääkehyksessä rajaudutaan tarkaste-
lemaan kaivospäästöjen terveysvaikutuksia. Kehys nostaa esiin paitsi säteily- ja 
raskasmetallipäästöihin liittyvät konkreettiset uhkat, kuten monet syöpäsairaudet ja 
kehityshäiriöt, myös viranomaisten auktoriteettiaseman turvallisuuteen liittyvän 
tiedon tuottamisessa ja turvallisuusuhkien mitätöinnissä. 

Pääkehyksistä siirrytään välikehyksiin, joita on yhteensä kahdeksan. Välike-
hykset jakautuvat puolestaan alakehyksiin, joita on kaikkiaan 27. 

Tutkimusraportissa esitän analyysin tulokset pääkehys kerrallaan siten, että en-
simmäiseksi käyn läpi kaikki talouskehyksen tasot. Tämän jälkeen otan käsittelyyni 
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ympäristökehyksen väli- ja alakehyksineen, ja lopuksi luon katsauksen turvallisuu-
den kehysten rakentumiseen. Tasolta toiselle siirryttäessä vedän lyhyesti yhteen 
analyysin tuloksia ja tarkastelen etenkin lehtien ja kirjoittajaryhmien välisiä eroa-
vaisuuksia kehysten konstruoinnissa. 

Kolmen tason kehysanalyysissa pääkehykset voivat nousta aineistosta tai pe-
rustua esiymmärrykseen. Kehysten avulla on mahdollista testata aineistoa. Testaus-
vaiheessa vastakkaisille pääkehyksille voi nousta välimuotoja tai rinnakkaisia pää-
kehyksiä. Tutkimassani tapauksessa talouden ja ympäristön pääkehykset pohjau-
tuivat esiymmärrykseeni, kun taas turvallisuuden pääkehys nousi aineistosta. 

Kiinnitän huomiota paitsi yksittäisiin teksteihin myös tekstien rakentamaan ko-
konaisjulkisuuteen ja kunkin lehden kirjoittelun erityispiirteisiin. Tällaisia erityis-
piirteitä ovat esimerkiksi kehysten jakautuminen ja painottuminen tiettyjen kirjoit-
tajaryhmien esityksiin, tekstien määrä ja kirjoittelun eksplisiittiset ja implisiittiset 
lähtökohdat, kuten paikantuminen tiettyyn ajalliseen tai kulttuuriseen kontekstiin. 

Kolmen tason kehysanalyysi on laadullisen sisällönerittelyn työkalu, jonka 
avulla tunnistetaan representaationalisia valintoja. Pääkehys on jutun ensisijainen 
näkökulma, jonka hahmottaminen on useimmiten varsin vaivatonta. Ensisijaisuus 
voi muodostua esimerkiksi käsittelyn määrästä tai käsittelyjärjestyksestä. Tässä 
kohtaa analyysi lähestyy myös priorisoinnin ja päiväjärjestystutkimuksen teorioita. 
Analyysissa kukin juttu luetaan aluksi huolellisesti läpi. Sen jälkeen jokaiselle ju-
tulle esitetään joukko kysymyksiä. Kysymysten määrä lisääntyy siirryttäessä ana-
lyysin alemmille tasoille. Pääkehysten tasolla voidaan esimerkiksi kysyä, onko ju-
tun ensisijaisena näkökulmana huoli ympäristöstä vai taloudellisten mahdollisuuk-
sien julkituonti. 

Toisella tasolla pohditaan esimerkiksi sitä, millaista kuvaa kaivosteollisuudesta 
juttu välittää ja ketkä tämän juttutodellisuuden pääsevät määrittelemään. Alakehys-
ten tasolla voidaan puolestaan kysyä, millaisilla sananvalinnoilla todellisuusvaiku-
telmaa pyritään rakentamaan, mihin toimijoiden uskottavuus jutussa perustuu ja 
mitä tekstistä on jätetty pois. Kun pääkehyksissä liikutaan laajojen teemojen ja 
yleisluontoisten ongelmamäärittelyjen tasolla, alakehyksissä tarkastelussa ovat yk-
sityiskohtaiset ratkaisuehdotukset ja niiden sisältämät kielelliset piirteet. Pääkehys 
kertoo siis tekstin aiheen, välikehys teeman ja alakehys juonen. Analyysi etenee 
näin ollen yleisistä havainnoista yksityiskohtiin. Talouden pääkehys pitää sisällään 
esimerkiksi riiston välikehyksen, jossa kaivostuottojen katsotaan päätyvän vääriin 
käsiin. Riiston kehys jakautuu puolestaan verotuskeinoja ja lakimuutoksia ehdotta-
viin alakehyksiin. Toisinaan alakehykset voivat olla vastakkaisia, jolloin toinen 
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syntyy vastaukseksi toisessa alakehyksessä esitettyyn kritiikkiin. Esimerkiksi val-
vonnan puutteita poliittisilla ja taloudellisilla sidonnaisuuksilla selittävä alakehys 
on saanut vastaansa viranomaistoiminnan tehokkuutta korostavan kehyksen. 

Käyn aineistoa läpi juttu kerrallaan ja etsin teksteistä perinteisen kehysanalyy-
sin tavoin samankaltaisuuksia. Esitysten samankaltaisuus ja yksittäisten asioiden 
kytkeminen laajempiin konteksteihin viestivät siitä, että kirjoittajien tekemiä valin-
toja ohjaa tietty kehys. Kehykset kilpailevat saman lehden juttujen ja jopa samojen 
juttujen välillä, mikä tuo analyysiin lisäjännitteen. Menetelmän tehtävänä on hah-
mottaa, mitkä kehykset ovat dominoivia ja mitkä jäävät alisteisiksi. 

Kolmen tason analyysi antaa aineistosta syvällisemmän käsityksen kuin perin-
teinen, yksitasoinen kehysanalyysi. Kolmen tason kehysanalyysi pakottaa perehty-
mään aineistoon huolellisesti kerta toisensa jälkeen, mikä vähentää virhetulkintojen 
määrää. Analyysi on myös itseään korjaava, minkä ansioista ylemmillä tasoilla teh-
dyt mahdolliset virheet paljastuvat alempien tasojen analyysissa. Kolmen tason 
analyysi lisää kehysluokkien määrää, mikä puolestaan vähentää kehysanalyysiin 
väistämättä kuuluvaa muotoon pakottamisen problematiikkaa. Kolmen tason ana-
lyysi valottaa lukijalle kehysanalyysin luonnetta perinteistä analyysia paremmin: 
kehyksiä ei vain löydetä, vaan ne luodaan aktiivisesti. Kehykset eivät siten ole 
myöskään esitysten myötäsyntyisiä ominaisuuksia, vaan ne muodostuvat aina ak-
tiivisen toiminnan seurauksena. Ne kantavat mukanaan kaikkia lähtökohtia, valin-
toja ja ehtoja, jotka tutkimukseen on sisällytetty. Metodina analyysi on tulkitsevaa: 
teksteistä on mahdollista osoittaa ne piirteet, joiden perusteella olen katsonut niiden 
kuuluvan esimerkiksi valvonnan välikehykseen ja sittemmin yhteistyön alakehyk-
seen. 

Analyysia raportoivat luvut sisältävät runsaasti esimerkkejä. Tarjoan tekstiesi-
merkkien kautta lukijalle mahdollisuuksia seurata aineiston käsittelyä ja tulkintojen 
syntymistä. En silti oleta, että lukija olisi aina kanssani samaa mieltä kaikista tul-
kinnoista. Tulkintaprosessin avaaminen ja laajojen esimerkkien käyttäminen ei ole 
täysin ongelmatonta. Vaarana on sisällön ylikorostuminen, jolloin analyysi on lo-
pulta vain aineiston kuvailemista omin sanoin. (Hiidenmaa 2000, 172.) Referoiva 
ote puolustaa kuitenkin paikkaansa kehyksiä tuottavien valintojen ja niiden heijas-
telemien kulttuuristen käytäntöjen problematisoimisen näkökulmasta (ks. Hujanen 
2000a, 54–55). 
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6.2 Esimerkki analyysista 

Annan seuraavassa esimerkin tutkimuksessa tekemäni analyysin etenemisestä. Au-
kikirjoittamisen kautta analyysi paikantuu ensimmäiselle tasolle, joskin siinä tun-
nistetaan myös esityksen väli- ja alakehykset. Käyn tekstiä läpi kappale kappaleelta 
analysoiden samalla, millaista todellisuuskuvaa se kaivostoiminnan kannalta luo. 
Esittelen ensin tekstin sellaisenaan, minkä jälkeen siirryn analyysiin. Esimerkkiju-
tuksi on valittu Helsingin Sanomissa marraskuussa 2012 julkaistu toimituksellinen 
teksti. Tekstin julkaisu osui aikaan, jolloin Talvivaaran kaivoksen jätevesivuotojen 
vaikutusten arviointi oli vielä kesken. Marraskuussa kaivoksiin liittyvä kirjoittelu 
lisääntyi huomattavasti. Vajaan kuukauden aikana, jolloin Talvivaaran laajamittai-
set jätevesivuodot havaittiin ja paikattiin, tutkimuksessa mukana olevat lehdet jul-
kaisivat yhteensä 486 kaivostoimintaan liittyvää tekstiä. Reilun kolmen viikon 
ajanjaksolla julkaistiin näin ollen noin kolmannes koko vuoden aineistosta. Nyt 
analysoitava juttu on nähdäkseni edustava esimerkki tutkimusaineistosta, sillä se 
kokoaa hyvin yhteen ympäristön pääkehyksessä käytetyt argumentaatiotavat. Juttu 
on oiva esimerkki myös siitä, miten sekundaarisina tekstissä esiintyviä talouden ja 
turvallisuuden kehyksiä käytetään kielteisessä muodossaan tehostamaan ympäris-
töhuolesta kumpuavaa viestiä. Tämänkaltainen strategia on ollut leimallista koko 
kaivoskirjoittelulle. 

Luontoretkellä Talvivaarassa 

SAMPSA OINAALA 

”Ei tämä ihan vissyvettä ole”, sotkamolainen Leo Schroderus toteaa hakattu-
aan kepillä avannon Mourunpuron jäähän. 

Aukosta paljastuu paksua ruskeaa mönjää. 

”On kyllä melkoista lientä”, ihmisjoukko päivittelee. 

Bussilastillinen ihmisiä on saapunut Iisalmesta ja muualta Ylä-Savosta Kajaa-
nin ja Sotkamon rajamailla sijaitsevalle Ylä-Lumijärvelle ihmettelemään paik-
kaa, jonne Talvivaaran jätevedet karkasivat. Täältä vedet valuvat kohti Laaka-
järveä ja Vuoksen vesistöä. 

Joukko on varustautunut Stop Talvivaara -kansalaisliikkeen järjestä-
mälle ”luontoretkelle” hyvin: kaikilla on saappaat. Ne ovatkin tarpeen, sillä 
järveä ja puroa ympäröivät tulvaniityt ja metsät ovat peittyneet sinertävään 
metallimönjään. 
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Puut ovat värjäytyneet valkoisiksi helikopterilla tehdyistä hätäkalkituksista. 

Maastossa seikkailevat ihmiset eivät näytä perusaktivisteilta. Joukossa on pal-
jon eläkeläisiä. Yksi heistä on iisalmelainen Raimo Pehkonen, entinen konduk-
tööri. 

Pehkosella on mökki Sonkajärven Kiltuanjärvellä, joka sijaitsee parikymmentä 
kilometriä kaivokselta alavirtaan. 

”Halusin nähdä omin silmin, mitä seuraava kevättulva tuo meille tullessaan. 
Nyt olen nähnyt sen, ja lohduttomalta tuntuu”, Pehkonen suree. 

Talvivaaran vaikutukset ovat näkyneet Kiltuanjärvellä jo ennen viimeisintä jä-
tevesivuotoa. 

”Uimareilla on ollut iho- ja silmäoireita. Kalat ovat vähentyneet, eikä niitä 
uskalla pyytää, kun ei tiedä, mitä niihin on kertynyt.” 

Pehkonen kuvailee mökinomistajien tilannetta tukalaksi. 

”Olemme kiipelissä. Kiinteistönvälittäjätkään eivät ole kiinnostuneita saastu-
neiden järvien rantamökeistä.” Olavi Saastamoisen mielestä kaivosyhtiö on 
pettänyt alueen asukkaiden lisäksi myös omat työntekijänsä. 

”Nyt sadoilta ihmisiltä voi mennä työpaikka yhtiön möhlimisen takia.” 

Saastamoisen mukaan protestimieliala Vuoksen vesistön latvoilla kasvaa koko 
ajan. 

”Eivät ihmiset ymmärrä, että vessaan pitää asentaa kymmenentuhannen euron 
pienpuhdistamo, mutta kaivos saa tehdä tällaista.” 

Maanviljelijä Raili Eskelinen on saapunut retkelle Vieremältä. Hän on ottanut 
jätelietteestä näytteitä, jotka aiotaan tutkituttaa laboratoriossa. 

”Ei ole sanoja kuvaamaan, mitä tänään olemme nähneet. Itku ei ole kaukana”, 
Eskelinen kuvailee. (Helsingin Sanomat 29.11.2012) 

Jo jutun otsikko paljastaa, että tekstin pääkehyksenä on ympäristö. Otsikossa sanaa 
luontoretki käytetään ironisessa merkityksessä; normaalistihan luontoretket teh-
dään seuduille, joilla voi nauttia kauniista maisemista, puhtaista vesistä ja raik-
kaista tuoksuista. Tällä kertaa retkelle mennään kuitenkin metsiin, jotka kaivosyh-
tiö on saasteillaan pilannut. Leipätekstissä luontoretki-sana on saanut ympärilleen 
lainausmerkit. Viimeistään ne paljastavat, että mistään perinteisestä, inspiroivasta 
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ja voimaannuttavasta kokemuksesta ei ole kyse. Luontoretket ovat menneisyyttä. 
Jäljellä on vain lohduton odotus siitä, mitä kaivoksen myrkkypäästöt vielä saavat 
aikaan. Teksti määrittelee ongelman, joka on ympäristön pilaantuminen. Ongelman 
syynä pidetään kaivosyhtiötä, joka epäreilusti saa saastuttaa ympäristöään ilman 
seuraamuksia ja vieläpä valtion tuella. 

Heti jutun alussa jään alta paljastuu ruskeaa mönjää. Tekstissä annetaan ym-
märtää, että mönjä on peräisin juuri kaivokselta, vaikka alueen vesien on moneen 
kertaan todettu olevan humuspitoisia ja siksi laajalti ruskeita. Jutussa ei kerrota, 
että aiemmin syksyllä tehdyissä tutkimuksissa alueen vesien vaahdottumisen todet-
tiin johtuvan luonnollisista tekijöistä. Samassa tutkimuksessa esimerkiksi rantaki-
vien kerrostumien todettiin olevan kuollutta viherlevärihmastoa. (Manninen 2012.) 
Ruskeaa vettä kutsutaan jutussa liemeksi ja mönjäksi. Aineen koostumusta päivitel-
lään joukolla. Päivittely on laitettu lainausmerkkeihin, ja sitaatin lausujaksi on ni-
metty kokonainen ihmisjoukko – aivan kuin lause olisi todettu yhteen ääneen.  

Seuraavaksi kirjoittaja maalailee lähes apokalyptisen kuvan luontoretken mai-
semista. Vesistöä ympäröivät tulvaniityt ja metsät ovat peittyneet sinertävään me-
tallimönjään, ja puut ovat värjäytyneet kalkituksista valkoisiksi. Kontrasti entiseen 
on jälleen huomattava. Onneksi retkeilijät ovat sentään varustautuneet kumisaap-
pailla, joilla kelpaa tarpoa mönjässä. Seuraavaksi jutussa luodaan katsaus retkelle 
osallistuneisiin ihmisiin. Kirjoittajan mukaan maastossa seikkailevat ihmiset eivät 
näytä perusaktivisteilta. He eivät siis ole kaikkea vastustavia ammattimielenosoit-
tajia, jotka kerääntyvät protesteihin pelkästä mielenosoittamisen ilosta. Mukana ei 
ole anarkisteja, järjestöaktiiveja eikä räyhääjiä, vaan retkeilijäjoukko koostuu aivan 
tavallisista ihmisistä, kuten entisistä konduktööreistä ja maanviljelijöistä. Tekstissä 
annetaan ymmärtää, ettei kiihkottomien ja runsaasti elämänkokemusta omaavien 
miesten ja naisten mukanaolo ympäristöliikkeen järjestämällä retkellä ole aivan ta-
vallista. Talvivaaran jätevesivuodot ovat kuitenkin niin vakava ongelma, että maa-
laisjärkisten ja oikeissa ammateissa pitkän työuran tehneiden ihmistenkin on ryh-
dyttävä toimiin. 

Entinen konduktööri kertoo tulleensa katsomaan, mitä seuraava kevättulva tuo 
heille tulleessaan. Näky tuntuu lohduttomalta. Virkkeet ovat retorisesti vahvoja, 
sillä tunteitahan ei voi kukaan kiistää. Kaivoksen haittavaikutukset näyttävät koh-
distuvan epäreilusti viattomiin lähiasukkaisiin. Seuraavat virkkeet ammentavat 
puolestaan turvallisuuden kehyksestä. Talvivaaran kielteisten vaikutusten kerro-
taan näkyneen Kiltuanjärvessä jo aiemmin. Esille nousevat uimarien saamat iho- ja 
silmäoireet ja epäilyt kalojen myrkyllisyydestä. Epäilyt ovat tehokkaita. On retori-
sesti järkevämpää epäillä kaloja myrkyllisiksi kuin antaa tarkkaa tutkimustietoa, 
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jonka mukaan kalojen metallipitoisuudet ovat hieman koholla. Tarkkaa tietoa kalo-
jen metallikertymistä ei tosin vielä tuolloin ollut edes Eviralla. Eviran ja Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitoksen myöhemmin tekemissä tutkimuksissa kaloissa ei 
todettu merkittäviä raskasmetallien tai hivenaineiden kertymiä. Vesiin kertyneillä 
metalleilla ei myöskään todettu olevan suoria ihovaikutuksia. Uimareiden saamien 
iho- ja silmäoireiden katsottiin sen sijaan johtuneen muuten heikosta vedenlaadusta. 
(Ks. esim. Komulainen 2014.) Niin Kiltuanjärven kuin Laakajärven vedet todettiin 
kuitenkin uimakelpoisiksi (Manninen 2012). 

Seuraava kappale tuo tekstiin apukehykseksi myös talouden. Kehystä on käy-
tetty kielteisessä muodossaan. Puheenvuoron saa jälleen entinen konduktööri, joka 
puhuu sitaatissa kaikkien alueen mökinomistajien puolesta. Hän kertoo mökkiläis-
ten olevan kiipelissä, sillä edes kiinteistönvälittäjät eivät ole kiinnostuneita saastu-
neiden alueiden rantamökeistä. Huoli mökkitonttien ja kaivosalueen lähellä olevien 
kiinteistöjen arvonlaskusta on ollut kantavimpia argumentteja koko kaivoskirjoit-
telussa. 

Jutun kolmas toimija esitellään ensimmäisen tapaan ilman titteliä. Myös hänen 
kommenttinsa kumpuavat talouden kehyksestä. Hän tuntuu kuitenkin olevan enem-
män huolissaan kaivosyhtiön työntekijöistä kuin itsestään. Epäitsekkyyden arvolle 
on retorisessa vaikuttamisessa kysyntää. Sen avulla voi kätevästi oikeuttaa omat 
vaatimuksensa. Epäitsekkyyttä ilmentävä altruismi on myös tyypillinen legitimaa-
tiostrategia. Epäitsekkyydellä toimintaa tai asiaintilaa legitimoitaessa argumentaa-
tio on etäännytettävä mahdollisimman kauas omista intresseistä. (Reyes 2011, 787.) 
Sitaatin myötä kaivosyhtiö alkaa näyttää entistä pahemmalta roistolta. Yhtiön jat-
kuvat virheet ovat paitsi tuhoamassa ympäristön myös viemässä työpaikan sadoilta 
kainuulaisilta. Puheenvuoron saava toimija ei kerro, että ilman kaivosyhtiötä näitä 
satoja työpaikkoja ei olisi koskaan syntynytkään. Näin ollen kaivosyhtiö näyttäytyy 
pelkkänä pahantekijänä, ja kaivoksen toiminnan motiiviksi ja siten myös ongelman 
perimmäiseksi syyksi määrittyy ahneus. Tämän vuoksi olen luokitellut tekstin ah-
neuden välikehykseen. Kirjoituksessa yhtiötä tarkastellaan ainoastaan saastepääs-
töjen aiheuttajana. Näkökulma sisältää moraalisen tuomion. Olen näin ollen vali-
koinut tekstin alakehykseksi saastuttajan kehyksen. 

Kolmannen toimijan seuraava sitaatti perustuu niin ikään kaivoskirjoitteluun 
vakiintuneeseen kohtuuttomuuden ajatukseen. Kohtuuttomuudesta johdetun tari-
nalinjan mukaan viranomaiset katsovat kaivosyhtiön roistomaista toimintaa läpi 
sormien samalla kun yksittäisten ihmisten tiloille ja tonteille tehdään jatkuvasti yl-
lätystarkastuksia ja valvontakäyntejä. Kaivosyhtiön koetaan saavan saastuttaa va-
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paasti, vaikka samaan aikaan kotitalouksien jätevesien käsittely on tarkoin sään-
nelty. Kohtuuttomuudesta johdettu, vertailuun perustuva argumentti on varsin indi-
vidualistinen. Siksi se ei sovellu kovin hyvin pyyteettömän ympäristöhuolen ilmai-
semiseen. Vertauksissa esitetty kohtuuton tilannehan paranisi, jos jokainen saisi 
saastuttaa mielensä mukaan. 

Jutun neljäs toimija on vieremäläinen maanviljelijä. Toimittaja kertoo hänen 
ottaneen jätelietteestä omia näytteitä, jotka aiotaan tutkituttaa laboratoriossa. Virke 
viestii siitä, ettei viranomaisten näytteidenottoihin voi täysin luottaa. Ajatus kyt-
keytyy jälleen laajempaan teemaan, jonka mukaan viranomaisten katsotaan lähtö-
kohtaisesti suosivan suuryrityksiä, jolloin pieni ihminen jää yksin sekä saastuttajan 
että puolueellisten valvojien armoille. 

Toimijoiden osalta jutussa tehdään selkeä pesäero aktivisteihin ja mielenosoit-
tajiin. Haasteltavat identifioidaan tavallisiksi eläkeläisiksi ja kainuulaisiksi, jotka 
vain sattuvat olemaan huolissaan ympäristön hyvinvoinnista. Yksikään jutun nel-
jästä haastateltavasta ei kuitenkaan esiinny ensimmäistä kertaa Talvivaaraan liitty-
vässä julkisuudessa. Esimerkiksi jutun ensimmäisenä toimijana oleva Leo Schro-
derus on ollut säännöllisesti äänessä kaikissa tutkimukseni kohteena olevissa leh-
dissä. Toisinaan myös toimittajan nimi voi antaa tulkinnalle kontekstin. Esimerk-
kijutun on kirjoittanut Talvivaaraa runsaasti teksteissään käsitellyt freelancer-toi-
mittaja Sampsa Oinaala. Hän kuului seurueeseen, joka löysi edelliskeväänä Talvi-
vaaran prosessiliuosaltaaseen kuolleet linnut. Kaivosyhtiö teki alueellaan luvatta 
liikkuneesta seurueesta rikosilmoituksen. Oinaala on käsitellyt tapausta myöhem-
min kokemusperäisessä, minämuodossa6  kirjoitetussa jutussa, joka on julkaistu 
niin ikään Helsingin Sanomissa. Jutussa kaivosyhtiö nimetään esimerkiksi helvetin 
esikartanoksi. Lisäksi Oinaala on ollut toisena kirjoittajana vuonna 2016 julkais-
tussa Talvivaara-kriittisessä pamfletissa. 

Esimerkkiteksti toteuttaa useita kehystämisen funktioita. Se määrittelee ongel-
mia (ympäristön pilaantuminen, terveyden vaarantuminen, kiinteistökaupan pysäh-
tyminen, kansalaisten alistaminen), arvioi ongelmien syitä (kaivostoiminnan ym-
päristöä kuormittava luonne, Talvivaaran virheet, viranomaisten epäluotettavuus, 
lainsäädännön epäkohdat, päättäjien kaivostoimijoita suosiva mentaliteetti) ja jakaa 
moraalisia tuomiota (kaivosyhtiön ahneus, välinpitämättömyys ja säälimättömyys, 
päätöksenteon kohtuuttomuus, päättäjien ja viranomaisten sitoutuminen taloudelli-
siin arvoihin). Tekstin ratkaisuehdotukset jäävät kuitenkin implisiittisiksi. Se ku-
vastaa jopa tilannetta, jossa ratkaisuja ei enää ole. 

                                                        
6 Minä-journalismista ja ”minän” väistämiskonventioista ks. esim. Nousiainen 1998, 131–132. 
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”Halusin nähdä omin silmin, mitä seuraava kevättulva tuo meille tullessaan. 
Nyt olen nähnyt sen, ja lohduttomalta tuntuu.” 

”Ei ole sanoja kuvaamaan, mitä tänään olemme nähneet. Itku ei ole kaukana.” 

Virkkeillä on kuitenkin huomattava moraalinen ulottuvuus. Ne ilmentävät yksilön 
epätoivoa ja voimattomuutta materiaalisten arvojen ylivallan edessä. Vääryyden il-
maiseminen indikoi muutoksen tarvetta. Toimintatapojen ja asenteiden on muutut-
tava niin kaivosyhtiössä kuin päättäjien ja viranomaistenkin puolella. 

Tekstistä voi tunnistaa diagnostisen ja motivoivan kehystämisen tapoja, kun 
taas prognostisen kehystämisen tavat jäävät edellä esitetyin perusteluin implisiitti-
siksi. Tekstissä ongelmat ja niiden keskeiset syyt tunnistetaan. Niin syyllisistä kuin 
ongelman olemuksesta vallitsee yksimielisyys. Toimijoiden kokeman lamaannuk-
sen ilmaiseminen on tehokas keino vedota yleisön omaantuntoon. Se siirtää moraa-
lisen vastuun epäkohdan tunnistamisesta ja ongelman ratkaisemisesta myös muille. 

Lisäksi emotionaaliset keinot korostavat ongelman yhteyttä ihmisten arkielä-
mään. Yksityiskohtaiset, kielteisiä mielikuvia herättävät kuvaukset jään alta paljas-
tuvista ja metsiä peittävistä aineista toimivat puolestaan verbaalisina shokkeina, 
jotka ovat niin ikään omiaan lisäämään yleisön tietoisuutta epäkohdista. (Ks. Aho-
nen 2012, 17.) 

Teksti rakentaa yhteisyyttä erontekojen kautta. Se esittää kansalaiset samastut-
tavina toimijoina – meidän kaltaisinamme tavallisina ihmisinä, joiden oikeus nor-
maaliin elämään on kuitenkin riistetty. Riistäjinä se esittää paitsi yrityselämän edus-
tajat myös taloudellisten arvojen sokaisemat viranomaiset ja poliittiset päättäjät. 

(P)rotestimieliala Vuoksen vesistön latvoilla kasvaa koko ajan. ”Eivät ihmiset 
ymmärrä, että vessaan pitää asentaa kymmenentuhannen euron pienpuhdis-
tamo, mutta kaivos saa tehdä tällaista.” 

Yhteisyyden kokemus vahvistaa ryhmän sisäistä motivaatiota. Myös käsitys siitä, 
että ryhmällä on välitettävänään tietoa, jota kaivostoimijat ja viranomaiset eivät ole 
kertoneet, vahvistaa ryhmän kokemusta omasta merkityksellisyydestään. Yhteis-
kunnallista avoimuutta peräänkuuluttavien motiivien eksplikointi toimii myös ul-
kopuolisia mobilisoivana tekijänä. 
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6.3 Kevitsaa käsittelevän aineiston esittely 

Tutkimukseen valitut lehdet käsittelivät Kevitsan kaivosta vuonna 2012 kaikkiaan 
150 jutussa. Selvästi eniten Kevitsa oli esillä Lapin Kansassa, joka julkaisi 101 kai-
vokseen liittyvää tekstiä. Lapin Kansa on ainoa maakuntalehti, jolle Kevitsan kai-
vos on paikallinen uutisaihe. Lehdellä on oma aluetoimittajansa kaivoskunnassa 
Sodankylässä. Kevitsan kiinnostavuutta uutisaiheena on varmasti lisännyt myös 
Lapin asema kaivosmaakuntana. Lapin lukuisat metallikaivokset ovat tuoneet kai-
vosuutisointiin jatkuvuutta. Työtä ja toimeentuloa luvanneet kaivosyhtiöt ovat saa-
neet paljon huomiota poismuutosta kärsivässä maakunnassa. 

Kalevassa Kevitsa kelpasi vain 22 tekstin aiheeksi. Määrässä on vieläpä mu-
kana joitakin kirjoituksia, joissa Kevitsa ei varsinaisesti ole pääosassa. Tällaisia 
tekstejä ovat kaivosalasta ja sen vaikutuksista yleisesti kertovat jutut, joissa Kevitsa 
kuitenkin mainitaan nimeltä. Olen ottanut tällaiset tekstit mukaan analyysiin, sillä 
katson niiden kertovan lehden kaivoskirjoittelun kokonaislinjasta. Vähäiselle käsit-
telymäärälle voi löytää monia syitä tutkimalla pelkästään yleisimpiä uutiskriteerejä. 
Vähäistä huomiota selittänee ensinnäkin maantieteellinen etäisyys kaivokseen. Ou-
lusta on Kevitsan kaivokselle lähes 400 kilometrin matka. Vaikka kaivosmaakunnat 
Lappi ja Kainuu ovat molemmat Pohjois-Pohjanmaan naapureita, Talvivaaran kai-
vos on selvästi lähempänä Oulua kuin Kevitsan kaivos. Maakuntalehdelle alueelli-
nen läheisyys on elintärkeä uutiskriteeri. Vasta avattuun Kevitsan kaivokseen liit-
tyvät uutisaiheet eivät vielä tuolloin täyttäneet myöskään toisteisuuden kriteeriä. 
Talvivaarasta tuttuja uutisaaltoja ei syntynyt, sillä kaivoksen suunnitelmia, ongel-
mia ja tuotantolukuja ei voinut peilata aiempien vuosien vastaaviin tapahtumiin. 
Kevitsan vähäinen kiinnostavuus saattoi johtua myös kaivostoiminnan pienuudesta 
Talvivaaraan verrattuna. Vaikka Kevitsaa pidettiin alueellisesti merkittävänä, sen 
taloudellinen potentiaali jäi selvästi kilpailijansa lukuja vähäisemmäksi. Kaivos ei 
media-aineiston perusteella kohdannut myöskään vakavia ongelma ensimmäisenä 
toimintavuotenaan. Kielteisten tapahtumien puute lienee sekin osaltaan vaikuttanut 
kirjoittelun vähäisyyteen. 

Helsingin Sanomissa Kevitsan kaivos oli puolestaan esillä seitsemässätoista 
jutussa. Käsittelyn määrä on vähäinen, jos sitä vertaa koko kaivoskirjoittelun vo-
lyymiin lehden sivuilla. On kuitenkin muistettava, että Kevitsan kaivos on hyvin 
kaukana pääkaupunkiseudulta. Kaivoksen tapahtumat eivät siten täyttäneet tärkeää 
paikallisuuden kriteeriä. Vaikka Helsingin Sanomia on tavattu pitää valtakunnalli-
sena mediana, alueellisen läheisyyden merkitys on lehden aihevalinnoissa nähdäk-
seni silti kiistaton. 
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Kainuun Sanomien Kevitsaa käsittelevä kirjoittelu oli vuonna 2012 Kalevan ja 
Helsingin Sanomien tavoin hyvin vähäistä. Kevitsan kaivos mainitaan vain kym-
menessä tekstissä. Syitä vähäiseen kirjoitteluun voi jälleen hakea muun muassa 
etäisyydestä. Maantieteellisen etäisyyden lisäksi kirjoittelun määrään lienee vai-
kuttanut myös Talvivaaran kaivoksen läheisyys. Talvivaaran edesottamusten seu-
raaminen lienee ollut lehdessä niin tiivistä, ettei kauempana olevan ja monella ta-
valla vähemmän kiinnostavan kaivoksen käsittelylle jäänyt aikaa.  

6.4 Talvivaaraa käsittelevän aineiston esittely ja kirjoittelun 
erityispiirteitä 

Talvivaaran kaivos oli valtavan suosittu kirjoittelun aihe tutkimukseni sanomaleh-
dissä vuonna 2012. Kaivosta käsiteltiin vuoden aikana kaikkiaan 1 340 tekstissä. 
Kalevassa juttuja julkaistiin yhteensä 291 ja Helsingin Sanomissa 278. Kevitsaan 
liittyviä tekstejä eniten julkaisseessa Lapin Kansassa Kainuun kaivosta käsiteltiin 
puolestaan vähiten: lehti julkaisi yhteensä 248 Talvivaaraan liittyvää kirjoitusta. 
Kaikkein aktiivisinta Talvivaaran seuranta oli odotetusti Kainuun Sanomissa. Kai-
voksen kotimaakunnan lehti julkaisi vuoden aikana yhteensä 523 Talvivaaran toi-
mintaan linkittyvää tekstiä. 

Juttujen määrä ei jakautunut tasaisesti koko vuoden ajalle, vaan kirjoittelu pai-
nottui medialogiikan mukaisesti etenkin ajanjaksoihin, jolloin kaivoksella tapahtui 
ympäristövahinkoja. Kirjoittelussa on havaittavissa selkeitä teemoja, jotka vaihte-
levat vuoden edetessä. Teemoja voi verrata Fishmanin (1978) lanseeraamiin uu-
tisaaltoihin, sillä ne ovat syntyneet yksittäisen kohun tai havainnon muutettua tila-
päisesti uutiskriteerejä ja uutistoiminnan käytäntöjä. Esimerkiksi tammikuussa Tal-
vivaara-kirjoittelun teemana oli valvonta. Teema sai alkunsa, kun eduskunnan ym-
päristövaliokunnan puheenjohtaja Martti Korhonen kritisoi ankarasti Talvivaaran 
kaivoksen valvontaa Kalevassa. Kalevan juttu levisi uutisaallolle ominaisesti no-
peasti muihin medioihin. Valvonnasta teema laajeni koko kaivoslupajärjestelmän 
kritisoimiseen. 

Helsingin Sanomien juttujen suuri määrä osoittaa, että Talvivaara oli ainakin 
vuonna 2012 selvästi valtakunnallinen aihe. Siihen oli siten aiheellista tarttua myös 
pääkaupunkiseudulla ilmestyvässä lehdessä. Lehden kaivoskirjoittelu kytkeytyi 
niin päivän politiikkaan kuin lainsäädäntötyöhön. Kaivoksen kielteisten tapahtu-
mien innoittamana arvioitiin aluehallintouudistuksen onnistumista, viranomaisval-
vonnan toimivuutta ja esimerkiksi ryhmäkannelain ajantasaisuutta. 



126 

Kainuun Sanomien suuri kiinnostus Talvivaaraa kohtaan selittyy erityisesti 
paikallisuuden uutiskriteerillä. Siinä missä Kevitsan kaivos on Lapin Kansalle vah-
vasti paikallinen aihe, Talvivaara on sitä Kainuun Sanomille. Näin ollen kaivosta 
käsittelevät aiheet täyttävät aina vähintään paikallisuuden ja läheisyyden uutiskri-
teerit. Paikallisena tiedotusvälineenä Kainuun Sanomat julkaisi juttuja sellaisista-
kin aiheista, jotka eivät ylittäneet uutiskynnystä muissa tutkimissani lehdissä. 

Jätevesivuotojen uutisoinnissa Kainuun Sanomat noudatti jatkuvuuden periaa-
tetta. Lehti pyrki seuraamaan uutisoimansa tapahtumat loppuun saakka. Uutisoin-
nin volyymi synnytti ajoittaisesta hallinnan retoriikastaan huolimatta paniikin tun-
tua, mikä entisestään herkisti mediaa julkaisemaan aiheesta kaiken mahdollisen. 
Fishmanin uutisaalto-käsitteen rinnalla voi käyttää herkistymisen (sensitization) 
käsitettä. Käsitteellä on operoinut muun muassa Stanley Cohen (2002, 80), joka 
liitti sen osaksi teoriaansa moraalipaniikeista. Cohen on tarkastellut myös median 
roolia erilaisten moraalipaniikkien syntymisessä. Hänen mukaansa media osallis-
tuu paniikkitunnelman luomiseen pitkälti samoin keinoin, joihin myös kehystämi-
sen prosessi perustuu. Keinoja ovat muun muassa uutistapahtumien valikointi, me-
taforat, stereotypisointi, liioittelu, tulevaisuuden ennusteet ja uhkaa ilmentävät sa-
nanvalinnat, kuten tuho ja katastrofi. 

Paniikin kasvaessa media herkistyy etsimään maailman moninaisuudesta 
muita samankaltaisia tapahtumia. Herkistymisen prosessi synnyttää priorisointivai-
kutuksia, jotka osaltaan herkistävät myös yleisön pitämään tiettyjä aiheita, tapah-
tumia ja yksityiskohtia toisia tärkeämpinä. Mediapaniikin syntyminen edellyttää 
kuitenkin sitä, että median tarjoamat selitykset resonoivat riittävästi yleisön aiem-
min luomien merkitysten kanssa. (Cohen 2002, 21–46, 66–76; ks. myös Goode & 
Ben-Yehuda 2009, 24–25; Kepplinger & Habermeier 1995, 373, 389.)  

Herkistyminen johtaa väistämättä uutiskynnyksen tilapäiseen laskemiseen, 
jota esimerkiksi kansalaisjärjestöt osaavat usein hyödyntää. Talvivaaran kaivoksen 
vuotaessa jätevettä ympäristöönsä lähes kaikki kaivokseen liittyvä kelpasi uutiseksi 
Kainuun Sanomissa. Lehden uutissivuilla julkaistiin runsaasti uutisarvoltaan vähäi-
siä kannanottoja, jotka normaaliolosuhteissa olisi uskoakseni taitettu korkeintaan 
mielipidesivuille. Vesikriisin aikana kannanottojansa tarjoilivat muun muassa pai-
kalliset luonnonsuojeluyhdistykset, poliittiset järjestöt ja jopa seurakunnat. 
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7 Talouden kehykset kaivoskirjoittelussa 

7.1 ”Tulevaisuus alkaa nyt” – Talouden pääkehys Kevitsaa 
käsittelevässä aineistossa 

Kaivosteollisuuden merkityksellistämisessä on kyse tulevaisuutta koskevista valin-
noista, jotka heijastelevat ennen kaikkea yhteiskunnallisia arvoja ja näkemyksiä 
esimerkiksi alueiden kehittämisestä. Kaivostoimintaan kytkeytyvä keskustelu ref-
lektoi puolestaan yhteiskuntarakenteen ja yhteiskunnallisten käytäntöjen muutosta. 
(Ks. Mononen & Suopajärvi 2016, 7.) Kaivoksen perustaminen voi olla paikallis-
yhteisöön ja laajemmin koko yhteiskuntaan vaurautta ja vakautta luova asia. Yhtä 
lailla se voi olla epävarmuutta, turvattomuutta ja myös taloudellisia menetyksiä ai-
heuttava muutos. Kaivos voi tuoda alueelle työpaikkoja ja vilkastuttaa syrjäisten 
seutujen elämänmenoa. Tämän ohella kaivos voi aiheuttaa ympäristöhaittoja ja ra-
joittaa muiden maan- ja luonnonkäyttöön perustuvien elinkeinoalojen toiminta-
mahdollisuuksia.  

Analyysissa tunnistettu talouden pääkehys korostaa kaivosteollisuuden aiheut-
tamia myönteisiä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia muutoksia. Toisaalta ke-
hys tuo tarkasteluun talousvaikutuksiin liittyviä epäkohtia. Esimerkiksi tulonjakau-
tumiseen liittyvissä kannanotoissa ei kuitenkaan kiistetä kaivosten ja kaivoshank-
keiden taloudellista potentiaalia, vaan asia on pikemminkin päinvastoin. Miljoo-
natehtaiden katsotaan vain syytävän rahansa vääriin osoitteisiin. 

Olen luokitellut selvästi suurimman osan Kevitsaa käsittelevistä teksteistä ta-
louden pääkehykseen. Talouskehyksen osuus koko Kevitsaan liittyvästä aineistosta 
on noin 67 prosenttia. Talouden pääkehyksessä Kevitsa määrittyy tulevaisuuden 
takaajaksi. Kehykseen valikoimissani toimituksellisissa teksteissä rakennetaan ku-
vaa pitkään taantuvana olleesta ja kuolevaksi uskotusta kunnasta, jota onni on pot-
kaissut uskomattomalla tavalla. Kaivoksen myötä työttömyysprosentti on laskenut 
yli 30 prosentista alle kymmeneen, ja monisatapäinen keikkatyöläisten joukko on 
vilkastuttanut kylien elämää. Teksteissä kaivoksen uskotaan säteilevän hyvinvoin-
tia myös maakunnan ulkopuolelle. Jutuissa kerrotaan esimerkiksi Oulussa toimi-
vista yrityksistä, jotka ovat päässeet kaivosyhtiön alihankkijoiksi ja tavarantoimit-
tajiksi. Talouden pääkehyksessä kaivos representoituu unelmien toteuttajaksi ja pa-
luumuuton mahdollistajaksi. Jopa satamiin suuntautuva rekkaralli nähdään mo-
nissa jutuissa myönteisenä ilmiönä, sillä malmikuljetukset tuovat satamiin rahaa ja 
hyödyttävät sitä kautta koko seutukuntaa. 
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Rekkaralli alkaa! (LK 1.6.2012.) 

Eero Maggalle kolmaskin kaivos Sodankylään sopisi hyvin. ”Lottovoitto se 
olisi. Euro on melkoinen konsultti.” Toivoa täynnä, sitä on Sodankylä nyt. (Ka-
leva 29.1.2012.) 

Ympäristönsuojeluun kielteisesti suhtautuvissa jutuissa ympäristö on mukana vain 
talouden vastakohtana: työllisyyden ja talouskasvun rajoittajana. Tällaisissa ju-
tuissa ympäristöarvoihin viitataan tyypillisesti vain vähätellen. Tästä syystä olen 
luokitellut ympäristönsuojeluun kielteisesti suhtautuvat jutut talouden pääkehyk-
seen. Ympäristöarvot luovat kielteisen kontrastin taloudelle esimerkiksi jutussa, 
jossa siteerataan saksalaislehti Der Spiegelin kirjoitusta Lapin kaivosten vastusta-
jista. Saksalaislehden juttuun on haastateltu Sakatin kaivoshanketta vastustavaa 
Riikka Karppista. Lapin Kansan julkaiseman jutun otsikossa Karppisen todetaan 
lyövän kaivosta Saksassa. Kriittinen sävy jatkuu tekstin ensimmäisessä kappa-
leessa, jossa Euroopan suurimman viikkolehden kerrotaan antavan runsaasti pals-
tatilaa Lapin kaivosten vastustajille. Vielä arvolatautuneemmaksi teksti muuttuu, 
kun käsittelyyn tulee jutun päähenkilönä oleva Karppinen. 

Karppista kuvataan tunteisiinkäyvästi urheaksi luonnonsuojelijaksi, joka en-
nen pyydysti veljensä kanssa käsivarren pituisia haukia Viiankiaavalta ja 
jonka ”lapsuuden paratiisista on tullut vertauskuva koko maan vallanneelle 
kaivoshuumalle”. (LK 31.10.2012.) 

Lapin Kansan sitaatti edustaa ympäristöjournalismissa usein esiin tulevaa paikalli-
suuden kehystä (ks. esim. Rautio 1990; Väisänen 2008; Harju 2011). Paikallisuu-
den kehyksessä esimerkiksi ympäristökiistan määrittely pyritään rajaamaan paikal-
lisyhteisön yksinoikeudeksi. Kehyksessä vastakkain ovat yleensä oman alueensa 
läpikotaisin tuntevat, rauhaa ja työtä rakastavat paikalliset sekä kohuja ja konflik-
teja mukanaan tuovat ulkopuoliset riidankylväjät. Ominaista paikallisuuden kehyk-
selle on selkeä erottelu meihin ja niihin. Vastakkainasettelua korostetaan naureske-
lemalla ulkopuolisten hyväuskoisuudelle ja tietämättömyydelle 

Samaa henkeä edustaa kolumni, jossa kommentoidaan ironiseen sävyyn kehi-
tysministerinä vuonna 2012 toimineen Heidi Hautalan lausuntoa pohjoisessa toi-
mivista kaivoksista. Lausunnossaan Hautala kutsui ulkomaisten kaivosyhtiöiden 
täyttämää Lappia Pohjolan Kongoksi. 
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Mitä Kongoon tulee, niin onkohan Sodankylä siis nimensä veroinen? Pahoit-
telen koko etelän median puolesta, ettemme ole ajoissa havainneet Lapin aseel-
lista konfliktia. Lienevätkö puolisotilaalliset joukot jo polttaneet Pahtavaaran 
ja Kevitsan? (HS 21.1.2012.) 

Edellä kuvatun kaltainen poliittisen eliitin kritisoiminen asemoi politiikkaa tarkkai-
levan professionalistisen diskurssin ja tavalliset kansalaiset samaan leiriin. Eliittien 
epäily tarjoaa siten lehdille aineksia edustusroolinsa ylläpitämiseen. (Heikkilä 2001, 
69–70.) 

Talouden pääkehyksen käytössä on joitakin lehtikohtaisia eroja. Vaikka leh-
dissä on käsitelty samoja talousaiheita, käsittelytapa ja sen laajuus ovat vaihdelleet, 
mikä on antanut viitteitä paitsi lehtien profiilista suhteessa kaivoksiin myös niiden 
suhtautumisesta alueellisen elinvoiman kysymyksiin. Esimerkiksi Helsingin Sano-
missa ja Kalevassa on julkaistu samankaltaiset uutisjutut kaivoksen malmikulje-
tuksista ja Kevitsaan tilatuista kiviautoista, jotka kuljetettiin kaivokselle Oulun 
kautta. Todennäköisesti idea näihin juttuihin on saatu yritysten toimittamista tie-
dotteista. Siinä missä Helsingin Sanomat on pitäytynyt lyhyessä tekstissään vain 
autojen teknisissä ominaisuuksissa, Kaleva on kirjoittanut laajassa jutussaan kai-
voskoneiden huoltotarpeen tuomista euroista Oulun talousalueelle.  

Kalevassa otettu lisänäkökulma on normaali paikallistus, mutta se viestii talou-
dellisen kehyksen painottumisesta maakuntalehden uutisoinnissa. Omien koke-
musteni mukaan maakuntalehtien uutisia lähdetään helposti rakentamaan ja paikal-
listamaan työpaikkojen kautta. Jos lähiseudulle on tulossa esimerkiksi tehdas, en-
simmäisenä kerrotaan uusien työpaikkojen määrä. Jos tehdas päätetään lakkauttaa, 
uutisen kärkenä on toiminnan loppumisesta aiheutuva työttömyys. Journalismin 
maakunnallisuutta tutkineen Hujasen (2000a) mukaan maakuntalehdet ovat koke-
neet velvollisuudekseen edistää oman alueensa taloudellista menestystä. Esimer-
kiksi Kalevassa etuja on pyritty ajamaan muun muassa haastateltavien valinnalla. 
Omia tarkoitusperiä on edistetty tietyissä tilanteissa myös jättämällä kertomatta sel-
laista, mikä heikentäisi maakunnan asemaa esimerkiksi kampailussa runsaasti työl-
listävän tehtaan sijaintipaikasta. (Emt., 231.) 

Kielteisenä talouden pääkehys näyttäytyy teksteissä, joissa ollaan huolissaan 
kaivoseurojen valumisesta ulkomaille. Tällaisia tekstejä on julkaistu etenkin mieli-
pidesivuilla. Kriittisiä ääniä on esitetty myös Lapin Kansan toimituksellisessa ju-
tussa, jossa kerrotaan eduskunnan ympäristövaliokunnan matkasta Kevitsan kai-
vokselle. Haastateltavina jutussa ovat valiokunnan jäsenet, jotka toivovat kaivosten 
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tuottamien voittojen verottamisen aloittamista. Tekstissä ei siten varsinaisesti kriti-
soida kaivosalaa vaan ulkomaisten kaivosyhtiöiden toimintaa ja suomalaista kai-
voslainsäädäntöä. 

”Suomessa annetaan kaivosyhtiölle ilmaiseksi edellytykset ja perustiedot mal-
mioiden sijainnista. Tällainen ei voi enää jatkua. Kaivosvero nousee käsitte-
lyyn muodossa tai toisessa. Suomi alkaa olla ainoa maa maailmassa, jossa 
kaivosyhtiöt saavat ilmaiseksi toimia”, Korhonen sanoo. (LK 5.9.2012.) 

Talouden pääkehystä on tuottanut myös kansainvälisiin yhtiöihin kohdistuvan kri-
tiikin mitätöinti. Esimerkiksi Kainuun Sanomiin haastateltu Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto Tukesin kaivosyli-insinööri Terho Liikamaa on pitänyt kaivosteolli-
suuden vähäistä kotimaisuusastetta pelkästään positiivisena asiana. 

Totuus on, että valtio hyötyy kaivosteollisuudesta. Heijastusvaikutukset yltävät 
alihankintaketjun kautta pitkälle. Parasta on, että ulkomaalaiset investoivat 
Suomeen.” (KS 28.8.2012.) 

Liikamaan sitaatin alkuun on syytä kiinnittää tarkempaa huomiota. Totuus on -tyyp-
pisellä argumentaatiolla puhuja pyrkii sitomaan vastaanottajan omaan näkökul-
maansa. Kun oman katsantokantansa julistaa totuudeksi, sanoman kohtaaja ei vält-
tämättä huomaa kohtaamisen relationaalisuutta. Hiukan samantyyppinen vaikutus 
on kyse on -aloituksella. Tällöin kyseessä on painopisteen suuntaaminen: puhuja 
pyrkii rajaamaan keskustelun itselleen mieluisaan tulkintaan. Kyse on juuri siitä, 
mitä keskustelija väittää, eikä missään nimessä mistään muusta. Jos puhuja onnis-
tuu vakuuttamaan vastaanottajan rajauksensa pätevyydestä, hänen on helpompi 
saada hyväksyntä myös itse argumentilleen. (Rahkonen 2006, 91.) 

7.2 ”Kaivos on rikos silloin, kun se uhkaa kannattaa” – Talouden 
pääkehys Talvivaaraa käsittelevässä aineistossa 

Olen valikoinut lähes 40 prosenttia kaikista Talvivaaraa käsittelevistä teksteistä ta-
louden pääkehykseen. Määrä voi tuntua suurelta ottaen huomioon Talvivaaran saa-
man kielteisen julkisuuden määrän vuonna 2012. On syytä muistuttaa, ettei talou-
den pääkehyksen käyttö tarkoita automaattisesti sitä, että juttu olisi käsittelyssä ole-
van kaivoksen kannalta myönteinen. Iso osa kehykseen valikoimistani jutuista ker-
too Talvivaaran kehnosta kassatilanteesta ja osakkeen arvon romahdusmaisesta las-
kusta. Samaa kielteistä sarjaa edustavat tekstit, joissa kerrotaan kaivoksen odotet-
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tua selvästi alemmista tuotantoluvuista. Toki joukkoon mahtuu myös sellaisia jut-
tuja, jotka rakentavat kaivosyhtiölle myönteistä julkisuuskuvaa. Mukana on talou-
den pääkehykselle tyypillisiä aluehenkisiä tekstejä kaivoksen investointisuunnitel-
mista, työllisyysvaikutuksista ja Kainuun maakunnan ennennäkemättömästä me-
nestyksestä. Kainuun Sanomissa Talvivaara on asemoitu maakunnallisessa hen-
gessä alueellisen elinvoiman takaajaksi. Lehden teksteissä korostuu tällöin yhtei-
syys, joka representoi yhteenkuuluvaisuuden alueelliseksi ideaaliksi ja tavoitteeksi 
ulkopuolisten uhkien edessä 

Alkuvuonna talouden pääkehys on kamppaillut varsin tasaisesti hegemonia-
asemasta ympäristön pääkehyksen kanssa. Vasta loppukevään lintukuolemauuti-
sointi on kääntänyt kelkan ympäristön pääkehyksen hyväksi. Alkuvuonna Talvi-
vaara tarjosi muutamia positiivisia uutisaiheita. Tammikuussa yhtiön osake vahvis-
tui huomattavasti, ja samoihin aikoihin kaivosyhtiö ilmoitti avaavansa nettisivuston, 
jonka tarkoituksena oli parantaa kansalaisten ja kaivosyhtiön välistä viestintää. Li-
säksi Talvivaara sai Euroopan unionilta myönteisen kannan uraanin talteenottopro-
sessille. Kainuun Sanomien pääkirjoituksissa uraanin tuotantoon on suhtauduttu 
myönteisesti. Tuotannon järkevyyttä perustellaan pääkirjoituksille ominaisesti le-
vikkialueen hyvinvoinnin edistämisellä (ks. Puranen 2000; Sotamaa-Leino 2008). 
Pääkirjoittaja antaa ymmärtää, että hyvinvointia edistetään ennen kaikkea pysyviä 
työpaikkoja hankkimalla. 

Kun uraani voidaan yhtiön selvityksen mukaan ottaa metallituotannon ohessa 
talteen kannattavasti ja uraanin kulutus on maailmalla tuotantoa suurempaa, 
niin miksi hanketta ei käynnistettäisi. Tarjollahan on maakuntaan kymmeniä 
pysyviä työpaikkoja ja rakennusaikana 300–400. (KS 20.1.2012.) 

Talous vaikuttaa olleen kaivoskirjoittelun kestoaihe. Talvivaara-kirjoittelussa ta-
loudellinen katsanto on aktivoitunut heti, kun ympäristöpuhe on laantunut ja tilanne 
kaivoksella rauhoittunut. Uutisaaltojen hiivuttua kaivos on palautettu julkisuuteen 
talouteen kytkeytyvien aiheiden kautta. Talouden pääkehyksen käyttö on korostu-
nut myös syyskuussa, jolloin kaivoskirjoittelu on ollut määrällisesti vähäistä. Jut-
tujen vähäinen määrä viestii siitä, ettei kaivoksella ole tapahtunut syyskuun aikana 
kovin paljon uutisoimisen arvoisia asioita. Sinänsä kiinnostavaa on, että huoli ym-
päristöstä ei ole näyttänyt sopivan samalla tavalla kestoaiheeksi kuin talous. Ym-
päristöhuolen ilmaiseminen etenkin toimituksellisissa teksteissä on vaatinut jäteve-
sivuodon kaltaisia konkreettisia tapahtumia, joihin tarttua. Toisaalta on huomioi-
tava, että myös ympäristötuhoja on arvotettu mediajulkisuudessa monin paikoin 
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taloudellisten lukujen kautta. Metsätuhot ja vesistön saastuminen ovat saaneet mit-
tasuhteensa sen mukaan, kuinka paljon rantatonttien arvo on laskenut.  

”Tein vahingonkorvausvaatimuksen. Jormasjärven samoin kuin etelän suun-
nan vesistön rannoilla tontti- tai mökkikauppa ei käy ollenkaan. Kiinteistöjen 
arvo on romahtanut.” (Kaleva 20.11.2012.) 

”Luotto on mennyt, meidät on petetty niin monesti. Minulla on mökki 20 kilo-
metrin päässä kaivoksesta. Sen arvo on romahtanut.” (Kaleva 14.3.2012.) 

Ympäristökirjoittelun talousorientaatiolla on kiinnostava yhtymäkohta suomalai-
sen terveysjournalismin diskurssiin, jossa tunnusomaista on sairauden ja terveyden 
arvottaminen rahassa inhimillisen hyvinvoinnin sijaan (ks. Setälä-Pynnönen 2015). 

Kaivoksen kurjaa taloustilannetta käsittelevissä teksteissä kassavajeen ja tuo-
tanto-ongelmien on uskottu johtavan yhtiön kaatumiseen jopa alle vuodessa. Ta-
louskurimuksesta nousevaa viestiä on hyödynnetty esimerkiksi sellaisissa teks-
teissä, joissa on toivottu kaivoksen metallitehtaan pikaista avaamista. Teksteissä 
katsotaan, että seisokista aiheutuvat tuotannon menetykset voivat ajaa kaivosyhtiön 
konkurssiin, jota pidetään huonona vaihtoehtona ennen kaikkea ympäristön kan-
nalta. Tuotannon käynnistämistä on vaatinut muun muassa Aalto-yliopiston mekaa-
nisen prosessi- ja kierrätystekniikan professori Kari Heiskanen. Heiskasen mukaan 
kaivos pystyy toimiessaan paitsi käsittelemään prosessivettä myös jauhamaan yh-
tiölle rahaa. Kirjoituksessa annetaan ymmärtää, että luonnon järjestyksen keinote-
koinen loukkaaminen voi olla kohtalokasta ilman asianmukaista seurantaa ja jälki-
hoitoa. 

Jos tuotanto keskeytetään tai lopetetaan, voidaan keskeyttää ainoastaan tal-
teenottolaitoksen toiminta, mutta ei mitenkään bakteerien toimintaa. On odo-
tettavissa, että nykyisten tuotantokasojen bakteeritoiminta ja metallien liuke-
neminen jatkuu hitaana vuosikymmeniä – alussa liki samalla tasolla kuin täl-
läkin hetkellä. (HS 10.11.2012.) 

Jutuissa esiintyvillä toimijoilla on ollut keskeinen merkitys pääkehyksen muotou-
tumiselle. Esimerkiksi kaivosalan edustajat ovat odotetusti korostaneet toiminnan 
taloudellisia vaikutuksia. Varsin usein yhtiöiden puhemiehet ovat päässeet kom-
mentoimaan myös ympäristöasioita. Tällöin ympäristön hyvinvointia on tarkasteltu 
lähinnä sen mukaan, kuinka suuria summia kaivosyhtiö on investoinut ympäristö-
teknologiaan. 
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Porakaivojen ja kierrätyksen investointikustannus on 3,1 miljoonaa euroa. 
Puhdistusinvestoinnin myötä Talvivaara uskaltaa odottaa, että se tavoittaa 
vuodelle 2015 esittämänsä luparajat jo ensi vuoden alkupuolella. (LK 
25.4.2012.) 

Talouden pääkehyksen rakentumista tarkasteltaessa huomio kiinnittyy erityisesti 
Lapin Kansaan, jossa kehystä on tuotettu paikon eri tavalla kuin muissa tutkimuk-
seen valikoimissani lehdissä. Kaivosuutiset ovat olleet Lapin Kansalle selvästi osa 
aluepoliittista strategiaa, mikä on lisännyt talouden pääkehyksen käyttöä voimak-
kaasti. Talouskehys on hallinnut lehden konstruoimaa kaivosjulkisuutta koko vuo-
den ajan. Kaivosteollisuuden kannattajat on kategorisoitu sisäryhmään, jonka edus-
tajana lehti esiintyy. Kaivoksiin kielteisesti suhtautuvat on pyritty puolestaan rep-
resentoimaan ulkoryhmän jäseniksi. (Ks. Hemánus 1972, 32–36.) Vastakohtaisuus 
ulkoryhmään on määritelty maakunnallisen identiteetin perustaksi. 

Lapin Kansassa taloudellinen katsanto on pitänyt pintansa myös Talvivaaran 
jätevesivuotojen aikaan. Vaikka lehdessä on loppuvuoden aikana tehty jonkin ver-
ran pesäeroa Talvivaaraan, kaivoskirjoittelun sävy on pysynyt pääpiirteittäin myön-
teisenä. Talvivaaran saastuttaessa lähiympäristöään Lapin Kansassa on korostettu 
lappilaisten kaivosten hyviä käytäntöjä. Lehden julkaisemissa uutisissa kaivosten 
vesistöpäästöjä verrataan esimerkiksi maatalouden selvästi suurempiin päästöihin. 
Lehdessä kommentoidaan Talvivaaraa vastustavia mielenosoittajia tavalla, joka tuo 
mieleen lehden toiminnan Ylä-Lapin metsäkiistassa (ks. Harju 2011). Myös sisäl-
tönsä puolesta kommentti linkittyy metsäkiistaan. 

Entä tiedä onko luontoaktiiveilla polkupyörää, mutta kovin näyttävät olevan 
kiivasliikkeistä porukkaa. Inarin metsäkiistasta lappilaisille tutuksi tullut 
Hannu Hyvönen poseerasi alkuviikosta Talvivaaran kaivoksella ja torstain Il-
talehdessä hän kantaa jo julistetta pitkin Helsingin katua. (LK 16.11.2012.) 

Myös ympäristövaikutuksista huolestuneiden toimijoiden dismeritointi on siten 
tuottanut talouden pääkehystä. Erityisesti kehykseen luokittelemissani mielipide-
teksteissä on hyökätty kovin sanoin maakuntien taannuttajina esitettyjä tahoja ja 
toimijoita vastaan. Kirjoituksissa kehityksen jarrumiehet ja -naiset löytyvät poik-
keuksetta maakuntien ulkopuolelta. Osansa kritiikistä saa myös suomalainen media, 
jonka katsotaan ottaneen kaivosteollisuuden syyttä arvostelun kohteeksi ja anta-
neen toistuvasti puheenvuoron väärille ihmisille. 

Nämä viherpiipertäjät ovat torpanneet kannattavan ja puhtaan vesivoiman ra-
kentamisen jo rakennetuissa vesistöissä kuten Kemijoessa ja Ounasjoessa, 
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mutta ovat verovaroista valmiit pilaamaan ainutlaatuiset tunturimaisemat kar-
meilla tuulimyllyillä. (LK 12.9.2012.) 

Suostuvatkohan vastustajat siirtymään helmitauluaikaan ja liikkumaan apos-
tolinkyydillä? (LK 1.12.2012.)  

”Median suhtautuminen koko toimialaan on muuttunut negatiiviseksi yhden 
tapauksen vuoksi. Asiantuntijoita ei enää kuunnella, vaan asukkaat ja luon-
toihmiset saavat liikaa huomiota.” (HS 17.11.2012.) 

Alimmaisena oleva entisen kaivosylitarkastajan sitaatti edustaa tyypillistä rajatyön 
strategiaa, jossa omalla argumentaatiolla pyritään sulkemaan päätöksentekijöiden 
piiriä. Sen tarkoituksena on esittää asiantuntijat rationaalisina, tieteelliseen tietoon 
tai ammatilliseen kompetenssiin nojautuvina toimijoina. Vastakohdan heille muo-
dostavat uskomustensa ja ennakkoluulojensa varassa toimivat asukkaat ja luontoih-
miset. Asiantuntijoiden ja maallikkojen välisen eron ylläpitäminen ja vahvistami-
nen on osa asiantuntijuuden retorista strategiaa. (Väliverronen 1996, 182.) 

7.3 Yhteenveto ja lehtikohtainen vertailu 

Kevitsan kaivosta tarkasteltiin kaikissa tutkimukseni lehdissä eniten taloudellisesta 
näkökulmasta. Kehyksen osuus koko Kevitsaa käsittelevästä aineistosta oli noin 67 
prosenttia. Suhteellisesti suurimman roolin talouden pääkehys sai Kainuun Sano-
missa. Lehden jutuissa Kevitsaa pidettiin tärkeänä taloudellisena voimavarana, 
joka toimi vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Kriittisyyttä ei ilmaantunut 
teksteihin edes loppuvuoden aikana, jolloin Talvivaaran vakavat ympäristöongel-
mat tulivat kaikkien tietoon. Kenties lehdessä haluttiin pitää kaivokset erillään, eikä 
Talvivaaran huonon maineen annettu vaikuttaa Kevitsaa käsittelevään journalis-
miin. Toisena selityksenä voi olla resurssien puute. Pieni toimittajajoukko lienee 
pyrkinyt huolehtimaan ensisijaisesti oman alueen uutisista. Kriittinen ote vaatii 
huolellisuutta ja aikaa, jota tämän päivän toimituksissa annetaan vain harvoille toi-
mittajille ja aiheille. Kiireen keskellä on helpointa tukeutua yritysten toimittamiin 
tietoihin, jolloin lopputuloksena on usein myönteinen juttu esimerkiksi kaivos-
hankkeen työllisyysvaikutuksista. Suhteellisesti pienimpään rooliin talouskehys jäi 
puolestaan Helsingin Sanomissa. Selvästi eniten talouskehystä hyödynsivät lehtien 
omat toimittajat. Harvinaisinta kehyksen käyttö oli puolestaan mielipide- ja asian-
tuntijakirjoittajien keskuudessa.  
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Selvästi eniten Kevitsaan liittyviä mielipidetekstejä julkaistiin Lapin Kansassa. 
Siinä missä muut tutkimukseen valikoimani lehdet julkaisivat yhteensä vain neljä 
Kevitsaa käsittelevää mielipidetekstiä, Lapin Kansassa kirjoituksia oli peräti 39. 
Toisaalta on huomioitava, ettei mielipidekirjoittajien joukko ollut Lapin Kansassa-
kaan kovin suuri. Enimmäkseen äänessä olivat samat kolme kirjoittajaa. 

Asiantuntijakirjoittajien panos Kevitsaan liittyvässä kirjoittelussa jäi margi-
naaliseksi, sillä kaivosta käsiteltiin vain kahdessa asiantuntijatekstissä. En huomioi 
toisen ja kolmannen tason analyysissa asiantuntijakirjoituksia muuttujana tekstien 
vähäisen määrän takia. 7  

Talvivaaraa käsittelevässä aineistossa kehykset jakautuivat tyystin toisella ta-
valla kuin Kevitsaan liittyvässä aineistossa. Kaivoksen taivalta vaikeuttaneet ym-
päristöongelmat aiheuttivat sen, että Talvivaaran toimintaa tarkasteltiin selvästi Ke-
vitsaa harvemmin taloudellisesta perspektiivistä. Valikoin talouden pääkehykseen 
39 prosenttia kaikista Talvivaaraan liittyvistä kirjoituksista. Talouskehystä käytet-
tiin runsaasti etenkin hiljaisina aikoina, jolloin kaivoksen omat toimet eivät anta-
neet aiheitta uutisiin. Tällöin kaivos palautettiin mediajulkisuuteen taloudellisten 
asioiden kautta. Kaivosyhtiön talouskurimus vaikutti talousarvojen kautta kehys-
tettyjen juttujen sävyyn. Etenkin STT julkaisi vuoden aikana runsaasti kielteisiä 
talousuutisia. Taloudellisia lupauksia ei unohdettu kuitenkaan täysin edes kriisin 
koittaessa. Kaivoksen aluetaloudellisesta merkityksestä ja myönteisistä työllisyys-
vaikutuksista kerrottiin jätevesivuotojenkin aikana erityisesti pääkirjoituksissa ja 
mielipideteksteissä. Toimitetuissa jutuissa keskityttiin sen sijaan usein konkreetti-
siin tapahtumiin ja muutoksiin kaivoksen tilanteissa. 

Valikoin myös Talvivaaran aineistosta talouden pääkehykseen eniten lehtien 
omien toimittajien tuottamia tekstejä. Suhteellisesti vähiten kehystä käyttivät 
STT:n ja muiden tietotoimistojen toimittajat. 8 Mielipidekirjoittajien ja asiantunti-
jakirjoittajien keskuudessa talouskehyksen osuus oli suurin piirtein yhtä suuri. 
Kumpikin kirjoittajaryhmä tarkasteli kaivosta harvemmin taloudellisena kuin ym-
päristöön vaikuttavana ilmiönä. Mielipidekirjoitukset muodostivat vajaan kuuden-
neksen koko Talvivaara-aineistosta. Helsingin Sanomissa mielipidetekstien osuus 

                                                        
7 Väli- ja alakehyksiin luokiteltujen juttujen määrä suhteutetaan 1 468 jutun kokonaisaineistoon (Kevitsa 
148, Talvivaara 1 320). 
8 Helsingin Sanomat julkaisi STT:n uutisten lisäksi kaksi taloustietotoimisto Startelin tuottamaa tekstiä 
sekä yhden brittiläisen Reutersin tekemän tekstin. Tästä syystä luokka STT on Talvivaaran analyysissa 
korvattu luokalla Tietotoimistot. Tutkimuksen edetessä Tietotoimistot-luokkaa käytetään kuitenkin vain 
niissä kehyksissä, joihin on valikoitunut muiden tietotoimistojen kuin STT:n tuottamia tekstejä. 
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oli suhteellisesti suurin. Lapin Kansassa Talvivaaraa käsitteleviä mielipidekirjoi-
tuksia julkaistiin vähemmän kuin Kevitsaan liittyviä lukijoiden tekstejä, vaikka Ke-
vitsa-aineisto on kooltaan selvästi pienempi kuin Talvivaaraan liittyvä aineisto. 
Lappilaisena kaivoksena Kevitsa lienee koskettanut enemmän Lapin Kansan luki-
joiden arkielämää kuin Talvivaara – tosin molempia kaivoksia käsitteleviä mielipi-
detekstejä lähetettiin runsaasti myös Lapin ja Kainuun ulkopuolelta. 

Myös Talvivaaraan liittyviä asiantuntijakirjoituksia julkaistiin lopulta vain vä-
hän. Kainuun kaivos oli kaikkiaan kahdenkymmenen kirjoituksen aihe tai innoit-
taja. Luokittelin noin 40 prosenttia asiantuntijateksteistä talouden pääkehykseen. 
Kalevassa ja Lapin Kansassa asiantuntijakirjoittajat konstruoivat aktiivisimmin ta-
louden pääkehystä, kun taas Helsingin Sanomien kirjoittajista peräti 86 prosenttia 
ankkuroi tekstinsä yksinomaan ympäristökeskusteluun. Kun esimerkiksi Kalevan 
asiantuntijakirjoituksissa esiteltiin maakuntalehden linjalle ominaisesti kaivosklus-
terin aluetaloudellisia mahdollisuuksia, Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstaa 
käytettiin lähinnä vallitsevien poliittisten ja yhteiskunnallisten olojen kritisointiin. 

Taulukossa 2 havainnollistan talouden pääkehyksen prosentuaalisen osuuden 
kunkin lehden Kevitsaa ja Talvivaaraa käsittelevistä aineistoista. Kaivoksen lisäksi 
muuttujana taulukossa on kirjoittajaryhmä. Olen verrannut kustakin ryhmästä ke-
hykseen valikoimieni juttujen määrää ryhmän kaikkiin teksteihin. Luokittelin esi-
merkiksi Kalevan omien toimittajien tuottamista Kevitsaa käsittelevistä teksteistä 
85 prosenttia talouden pääkehykseen. Vastaavasti valikoin esimerkiksi Kainuun Sa-
nomissa julkaistuista Talvivaaraan liittyvistä tietotoimistojen teksteistä samaan ke-
hykseen 42 prosenttia. 
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Taulukko 2. Talouden pääkehykseen valikoimieni juttujen määrä ja kehyksen suhteelli-
nen prosenttiosuus sanomalehdittäin ja kirjoittajaryhmittäin Talvivaaraa ja Kevitsaa kä-
sittelevissä aineistoissa. 

 Talvivaara Kevitsa 

Toimituksen juttu   

 KAL: 62 (34 %) KAL: 11 (85 %) 

 HS: 66 (35 %) HS: 7 (47 %) 

 KS: 167 (41 %) KS: 5 (83 %) 

 LK: 106 (61 %) LK: 44 (75 %) 

 YHT. 401 (42 %) YHT. 67 (72 %) 

Tietotoimiston juttu   

 KAL: 19 (29 %) KAL: 2 (50 %) 

 HS: 7 (24 %) HS: -  

 KS: 20 (42 %) KS: 3 (75 %) 

 LK: 7 (21 %) LK: 2 (67 %) 

 YHT. 53 (30 %) YHT. 7 (58 %) 

Mielipidekirjoitus   

 KAL: 11 (31 %) KAL: 2 (67 %) 

 HS: 22 (39 %) HS: 1 (100 %) 

 KS: 14 (23 %) KS: -  

 LK: 16 (42 %) LK: 22 (56 %) 

 YHT. 63 (32 %) YHT. 25 (58 %) 

Asiantuntijakirjoitus   

 KAL: 5 (56 %) KAL: 1 (50 %) 

 HS: -  HS: -  

 KS: 2 (50 %) KS: -  

 LK: 1 (100 %) LK: -  

 YHT. 8 (40 %) YHT. 1 (50 %) 

Kehyksen osuus lehdittäin   

 LK: 130 (52 %) KS: 8 (80 %) 

 KS: 203 (39 %) KAL: 16 (73 %) 

 HS: 95 (34 %) LK: 68 (67 %) 

 KAL: 97 (33 %) HS: 8 (47 %) 

 YHT. 525 (39 %) YHT. 100 (67 %) 

7.4 Talouden välikehykset 

Tässä luvussa siirryn analyysini toiselle tasolle. Luokittelen tutkimukseni kohteena 
olevat kaivoskirjoitukset välikehyksiin, jotka sijoittuvat pääkehysten alapuolelle. 
Analyysin toisella tasolla tutkimusaineistoa ei enää testata pääkehyksillä, vaan vä-
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likehykset nousevat puhtaasti aineistosta. Osittain kyse on silti muotoon pakotta-
misesta, kuten kehysanalyysissa aina. Luokat eivät voi olla kaikenkattavia eivätkä 
luokittelun periaatteet yksiselitteisiä. Tutkimukseen valikoituvat kategoriat vaikut-
tavat suoraan siihen, millaisia tuloksia aineistosta saadaan. Sisällönerittely on aina 
täysin subjektiivisista toimintaa. Subjektiivisuutta ei ainakaan laadullisessa tutki-
muksessa voi täysin välttää: aineiston analysointi edellyttää henkilökohtaisen luen-
nan muodostumista, mikä puolestaan syntyy rohkeudesta tehdä tulkintoja. Palsta-
millimetrien mittaaminen ja sanojen laskeminen on yksinkertaista ja yksiselitteistä, 
mutta fyysisten elementtien tarjoamalla tiedolla ei ole juuri käyttöarvoa. (Ks. Väli-
verronen 1996, 18.) 

Alla esiteltävät kehykset ovat muodostuneet osittain jo ensimmäisen tason ana-
lyysia tehdessä. Ylimmän tason analyysin aikana juttuihin on merkitty kohdat, 
jotka ovat olleet erityisesti rakentamassa juttutodellisuutta. Voimakkaimmin repre-
sentaatioita rakentavat lainaukset on kirjattu jo tässä vaiheessa ylös. Niiden perus-
teella olen voinut hahmottaa tekstejä hallitsevat välikehykset. Ne ovat lisäksi anta-
neet osviittaa analyysin yksityiskohtaisimmista yksiköistä, alakehyksistä. Siinä 
missä pääkehykset ovat luonnosmaisia hahmotelmia aiheesta, välikehykset rajaa-
vat jo jonkin verran aiheen tulkintaa. Ne ovat silti yhä laajahkoja luokkia, jotka 
tarvitsevat alakehyksiä synnyttääkseen toivotunlaisia representaatioita. 

Olen luokitellut 148 Kevitsan kaivosta käsittelevää tekstiä ja 1 320 Talvivaa-
raan liittyvää tekstiä kaikkiaan kahdeksaan välikehykseen. Kehyksistä kolme on 
johdettu edellä esitellystä talouden pääkehyksestä. Talouden pääkehyksen alapuo-
lella olevat välikehykset ovat alueellisuuden kehys, riiston kehys ja globalisaation 
kehys.  

Tarkastelen seuraavaksi kunkin kehyksen esiintymistä ja rakentumista kaivok-
sia käsittelevässä kirjoittelussa. Valotan kehysten rakennepiirteitä edellisten luku-
jen tapaan tekstiesimerkeillä. Lisämuuttujana on jälleen kirjoittajaorganisaatio. Eri-
tyistapauksissa myös tekstilajiin kiinnitetään huomiota. 

7.4.1 Investointeja, pelkoja ja poliittista peliä: Alueellisuuden kehys 

Alueellisuus ja paikallisuus viittaavat teoreettisina käsitteinä paljon muuhunkin 
kuin pelkkään alueeseen tai paikkaan. Ne pitävät sisällään sekä yksilön identiteet-
tiin ja kokemuksiin että alueiden historiallisiin kerrostumiin sisältyviä vivahteita. 
Alueellisuuden rakentaminen on poissulkemista ja osalliseksi ottamista. Alue on 
siten paitsi fyysinen ympäristö myös sosiokulttuurinen konstruktio. (Ks. Vainikka 
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2015; Howitt 2011.) Alueellisuuden näkökulma heijastelee näin olleen paljon muu-
takin kuin fyysisiä rajoja korostavaa tarkasteluhorisonttia. 

Alueellisuuden kehys on talouteen linkittyvistä välikehyksistä kaikkein laajin. 
Nimensä mukaisesti kehyksessä kiinnitetään huomioita alueiden taloudellista elin-
voimaa edistäviin toimiin. Toisinaan alueella tarkoitetaan Lapin tai Kainuun kal-
taista maakuntaa, kun taas toisinaan termi viittaa koko Suomeen. Leimallisena piir-
teenä alueellisuuden kehyksessä on voimakas alueellinen vastakkainasettelu: kehi-
tyksen jarrut löytyvät useimmiten oman maakunnan ulkopuolelta. Kehyksessä kai-
vosteollisuus näyttäytyy ennen kaikkea voimakkaasti työllistävänä elinkeinona. 
Ympäristöongelmia kehyksessä ei juuri käsitellä. Silloin, kun ympäristövaikutuk-
sia ei voida sivuuttaa kokonaan, ne luokitellaan teollisuustoiminnan välttämättö-
miksi sivuvaikutuksiksi. Kehyksessä alueellisuutta rakennetaan myös negaation 
kautta. Kaivostoiminnan vastustajia kuvataan kielteiseen sävyyn, ja heidät asemoi-
daan muiksi. Alueellista identiteettiä rakennetaan eronteosta muihin. Kaivosten 
kannattajat esitetään kehyksessä meinä, maakunnan aitoina asukkaina, jotka toimi-
vat yhtenäisenä rintamana kotiseutunsa hyväksi. Alueellisuuden kehyksessä suh-
tautuminen kaivoksiin on siten hyvin myönteistä. Kaivokset näyttäytyvät taantu-
vien alueiden pelastajina ja paluumuuton mahdollistajina. 

Kevitsaa käsittelevässä kirjoittelussa alueellisuudesta kumpuavia teemoja ovat 
muun muassa kaivoksen paikallisten alihankkijoiden menestys sekä kaivoskulje-
tusten merkitys pohjoisen satamille. Alihankkijoita löydetään Lapin lisäksi Oulusta 
ja Kainuusta. Teksteissä Lapin talouskehitystä kuvataan samanaikaisesti sekä 
myönteiseen että kielteiseen sävyyn. Myönteisten näkymien vastapainoksi noste-
taan korkeasta työttömyysasteesta kärsiviä taantumakuntia. Ratkaisua naapurikun-
tien ahdinkoon haetaan ennen kaikkea kaivoksista. Niiltä osin maakuntalehdissä 
pyritään rakentamaan yleislappilaisuutta. Esimerkiksi Lapin Kansan teksteissä Ke-
vitsan ja koko kaivosteollisuuden talousvaikutuksia pidetään käänteentekevinä. 
Kaivosyhtiöistä kaavaillaan työllistäjää jopa tuhansille kortistossa oleville. Kaivan-
naisteollisuuden mukanaan tuomaa työelämän muutosta kuvataan muun muassa 
pohjoisen renessanssiksi. Kaivosalan yrityksiä pidetään teksteissä hyvinä työnan-
tajina, joiden palvelukseen suorastaan jonotetaan. Kaivosalan kerrotaan olevan syr-
jäseutujen työttömien toiveala. 

Arktoksen irtisanottujen 41 työntekijän toivona ovat Lapin avautuvat ja jo 
avautuneet kaivokset. Sodankylässä käynnistyvälle kaivoskurssille on menossa 
ainakin kaksi liimapalkkien tekijää. (LK 7.9.2012.) 
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Alueellisuuden kehys pitää sisällään myös nykyisenkaltaisen menestyksen kääntö-
puolen: alueellisen taantumisen uhkan, joka vaanii siellä, missä kaivosteollisuutta 
ei kaikin keinoin edistetä. Taantuminen luo huomattavan kontrastin kaivostoimin-
nan tuomille työpaikoille. Kaivosten kerrotaan antavan työtä alueille, jotka eivät 
muuten pärjää kilpailukyvyssä muulle Suomelle. Teksteissä ei unohdeta myöskään 
toiminnan välillisiä vaikutuksia, joiden katsotaan mullistaneen maakunnan liike-
elämän. Vähittäiskauppa kukoistaa, ja asunnot käyvät kaupaksi ennätystahtiin. 

Sodankylän liike-elämässäkin pyyhkii hyvin. ”Sodankylän kaupoille 2011 oli 
erittäin hyvä vuosi. Päivittäistavarakauppojen myynti nousi 10,6 prosenttia”, 
K-supermarket Pohjantähden kauppias Mikko Laine kertoo. (LK 10.11.2012.) 

Talvivaaraa käsittelevät alueellisuuden kehykseen luokittelemani tekstit kertovat 
muun muassa yhtiön investointisuunnitelmista ja kaivoksen laajennushankkeiden 
työllisyysvaikutuksista. Kehykseen valikoimissani jutuissa tarkastellaan myös kai-
vosyhtiön pörssiarvon kehitystä ja kassatilanteen muutoksia. Olen valikoinut mo-
net kielteisiäkin talouslukuja esittelevät tekstit alueellisuuden kehykseen, sillä teks-
teissä kaivoksen talouskurimusta tarkastellaan ensisijaisesti kansantaloutta uhkaa-
vana tekijänä.  

Vastakkain asettamisen käytäntöjä 

Alueellisuuden kehyksen näkökulmasta Talvivaara-kirjoittelulla on sekä yhtäläi-
syyksiä että eroavaisuuksia Kevitsaa käsittelevään kirjoitteluun. Esimerkiksi Lapin 
Kansan alueellisuutta rakentavissa teksteissä Talvivaaraa käytetään usein vain va-
roittavana esimerkkinä. Kirjoituksissa muistutetaan, ettei Lapilla ole varaa Talvi-
vaaran kaltaiseen kaivoskatastrofiin. 

Journalismin maakunnallisuutta tutkineen Hujasen (2000a) mukaan maakun-
talehdet tarkastelevat alueellisuutta erityisesti hallinnon ja politiikan näkökulmasta. 
Uutisillaan ja kommentoivilla teksteillään lehdet pyrkivät vaikuttamaan niin poli-
tiikan kuin talouselämän päättäjiin siten, että oman alueen kehitys jatkuisi myön-
teisenä. Esimerkiksi Lapin Kansan kaivoskirjoittelussa alueen kehitystä edustavat 
teollisuus ja sen tuomat työpaikat. Vaatimukset luonnonsuojelusta ja esimerkiksi 
luontoon perustuvien elinkeinojen edistämisestä näyttäytyvät teksteissä puolestaan 
taantumuksellisina. Hujasen mukaan alueellisessa journalismissa asiat kärjistyvät 
aika ajoin maan eri osien vastakkain asettumiseen. Maakuntien lehdissä rikkaan 
etelän nähdään herkästi käyttävän hyväkseen köyhää pohjoista. Samalla ”Helsingin 
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herrat” esitetään ahneina oman edun tavoittelijoina, jotka haluavat taannuttaa maa-
kunnan pelkästään eksoottiseksi lomakohteeksi. (Emt., 156–193.) Ylä-Lapin met-
säkiistan käsittelyssä Lapin Kansa muotoili asemalinjat pitkälti sen mukaan, oliko 
kiistelijä paikallinen vai ulkopuolinen. Ulkopuolisia olivat paitsi porotaloutta kan-
nattaneet paikalliset, myös helsinkiläiset ja keskieurooppalaiset cityvihreät, joilla 
ei lehtijuttujen mukaan ollut minkäänlaista käsitystä Ylä-Lapin asioista. Teksteissä 
päiviteltiin, miten juuri koulunsa päättäneet helsinkiläisnuoret saattoivat esiintyä 
asiantuntijoina kaukana pohjoisessa. (Harju 2011, 47, 60.) Myös kaivoskirjoittelun 
osalta Lapin Kansassa tehdään selkeää pesäeroa eteläsuomalaisiin. Kaivostoimin-
nan vastustajat ovat tekstien mukaan useimmiten etelän kaupungeissa asuvia vih-
reitä, jotka tarkastelevat kaivosteollisuutta yksisilmäisesti ottamatta huomioon 
pohjoissuomalaisten omia toiveita. 

Lappia katsotaan usein eteläisin ja vihrein silmin reservaattialueena, joka pi-
täisi rauhoittaa erämaaksi. Kaivospaikkakuntien paikalliset asukkaat ovat 
pääsääntöisesti toivottaneet kaivosyhtiöt tervetulleiksi selkeästä syystä: kai-
vosyhtiöt luovat alueelle työpaikkoja. (LK 24.1.2012.) 

Moni Lapissa kokee, että vihreiden tavoite on tehdä Lapista suuri suojelualue 
etelän ihmisten virkistystä varten (LK 14.4.2012.) 

Taulukko 3. Alueellisuuden kehyksen jakautuminen lehdittäin Kevitsa-aineistossa. 

 Kaleva KS HS LK Yhteensä 

Toimituksen juttu 10 (77 %) 3 (50 %) 7 (47 %) 32 (54 %) 52 (56 %) 

STT:n juttu 2 (50 %) 2 (50 %) -  -  4 (33 %) 

Mielipidekirjoitus -  -  1 (100 %) 5 (13 %) 6 (14 %) 

Yhteensä 12 (60 %) 5 (50 %) 8 (47 %) 37 (37 %) 62 (42 %) 

Taulukko 4. Alueellisuuden kehyksen jakautuminen lehdittäin Talvivaara-aineistossa. 

 Kaleva KS HS LK Yhteensä 

Toimituksen juttu 46 (27 %) 147 (36 %) 48 (26 %) 71 (41 %) 312 (33 %) 

Tietotoimiston juttu 17 (26 %) 17 (35 %) 6 (21 %) 5 (15 %) 45 (25 %) 

Mielipidekirjoitus 7 (20 %) 9 (15 %) 11 (19 %) 11 (29 %) 38 (20 %) 

Yhteensä 70 (25 %) 173 (33 %) 65 (24 %) 87 (35 %) 395 (30 %) 

Taulukoissa 3 ja 4 esittelen alueellisuuden kehykseen valikoimieni juttujen jakau-
tumisen lehdittäin Kevitsaa ja Talvivaaraa käsittelevässä kirjoittelussa. Aiemmin 
esitetyn taulukon tapaan olen jaotellut jutut myös kirjoittajaryhmän mukaan. Juttu-
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jen lukumäärän perässä oleva prosenttiosuus kuvaa kehykseen valikoimieni juttu-
jen osuutta kirjoittajaryhmän kaikista jutuista. Alueellisuuden kehystä ovat tuotta-
neet erityisesti lehtien omat toimittajat. Kehystä on käytetty suhteellisesti enemmän 
Kevitsaa kuin Talvivaaraa käsittelevässä kirjoittelussa. Tähän ovat vaikuttaneet 
paitsi kaivosten erilaiset toimintavaiheet, myös Talvivaaran kohtaamat ongelmat, 
jotka ovat kasvattaneet kaivokseen liittyvien puhetapojen määrää. Lapin Kansan 
Kevitsa-kirjoittelussa alueellisuuden kehyksen käyttö on ollut yllättäen vähäisintä. 
Lehdessä talouden välikehykset ovat jakautuneet selvästi tasaisemmin kuin muissa 
tutkimukseni lehdissä. Alueellisuuden kehykseen luokiteltujen juttujen määrää on 
vähentänyt myöhemmin esiteltävän, niin ikään kaivosmyönteisen globalisaation 
kehyksen kohtalaisen runsas käyttö. Muiden lehtien Kevitsa-kirjoittelussa globali-
saation kehystä ei sen sijaan ole juuri käytetty. Alueellisuuden kehyksen korostu-
mista Lapin Kansassa on rajoittanut Kevitsa-aiheisten mielipidekirjoitusten sään-
nöllinen julkaisu. Valtaosa mielipidekirjoittajista on nimittäin keskittynyt teksteis-
sään kaivostoiminnan korkean ulkomaisuusasteen kritisoimiseen. Mielipideteks-
teissä seuraavana esittelyvuoronsa saava riiston välikehys on ollut selvästi alueel-
lisuuden kehystä suositumpi. Koko Kevitsa-kirjoittelua tarkasteltaessa alueellisuu-
den kehys jättää kuitenkin muut välikehykset selvästi taakseen. 

Talvivaara-kirjoittelussa kehyksen käyttö on painottunut etenkin maakuntaleh-
tien toimitukselliseen aineistoon. Alueellista henkeä on pyritty rakentamaan eten-
kin lehtien pääkirjoituksissa, kolumneissa ja kommenteissa. Kehys on saanut koh-
talaisesti jalansijaa myös mielipidesivuilla. Kainuun Sanomat on valikoinut leh-
teensä keskimääräistä enemmän sellaisia tietotoimistojen tekstejä, joissa on kan-
nettu huolta alueellisesta elinvoimasta. Lapin Kansa on puolestaan kertonut STT:n 
suulla enimmäkseen sellaisista aiheista, jotka pikemminkin rapauttavat alueellista 
yhteishenkeä. Tämän voi tosin nähdä aluepoliittisena strategiana: lehti ei ole lian-
nut omaa pesäänsä kirjoittamalla aiheista, jotka saattaisivat mustata kaivosteolli-
suuden mainetta. Ikävistä asioista on kertonut sen sijaan ulkopuolinen, Etelä-Suo-
meen paikallistuva tietotoimisto, jonka motiiveja etelän eliitin koettelemassa 
Lapissa sopii alituiseen epäillä. Alueellisuuden kehys on lisäksi ollut kaikissa tut-
kimukseni lehdissä selvästi suosituin taloudesta johdettu välikehys. Kehyksen pro-
sentuaalinen osuus on huomattava kaikissa lehdissä ja kirjoittajaryhmissä. 

Suhteellisesti ja absoluuttisesti vähiten kehystä on käytetty varsin odotetusti 
Helsingin Sanomien Talvivaara-kirjoittelussa. Lehti on tarkastellut kaivoksen ta-
pahtumia selvästi etäämmältä kuin muut tutkimukseni lehdet. Monet tarinat kai-
vospaikkakuntien menestyksestä ja Talvivaaran kuntarajat ylittävistä talousvaiku-
tuksista ovat siten jääneet pois lehden sivuilta. Helsingissä kaivosteollisuutta on 
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useimmiten tarkasteltu valtakunnallisesta näkökulmasta. Alueena on tällöin ollut 
koko Suomi, ja alueellisuudella on viitattu koko maan hyvinvointia edistäviin toi-
miin. Vastakkainasetteluista ponnistava alueellisen taantumisen retoriikka on jää-
nyt pääkaupungin lehdessä niin ikään vähemmistöön. Alueellisuutta ovat rakenta-
neet sen sijaan puheet ympäristöinvestoinneista, toiminnan kansallisista eduista ja 
yrityksen vastuullisesta omistuksesta. Näin ollen Talvivaara on tuotu osaksi kilpai-
lukykyä ja kansakunnan tulevaisuutta käsittelevää keskustelua. 

7.4.2 Siirtomaaherrojen kahdet kasvot: Riiston kehys 

Kaivosteollisuuden paradoksi on se, että toiminta on samaan aikaan sekä läpeensä 
globaalia että vahvasti paikkaan sidottua. Kaivostoimintaa on harjoitettava siellä, 
missä on riittävästi hyödynnettäviä malmivarantoja. Toiminnan paikkasidonnai-
suudesta huolimatta alaa hallitsevat suuret monikansalliset yhtiöt. Paikallisen ja 
globaalin ristiveto aiheuttaa herkästi jännitteitä. Erilaiset näkemykset resurssien 
hyödyntämisen periaatteista sekä ympäristöarvojen hallinnasta ja käytöstä ovat vai-
kuttaneet suomalaiseen kaivosdebattiin. (Suopajärvi & Sairinen 2016, 46.) 

Riiston välikehyksessä suhtaudutaan pääosin kielteisesti nykymalliseen kai-
vosteollisuuteen. Kehyksen näkökulma on silti puhtaasti taloudellinen. Kehyksessä 
Suomea ja etenkin Lappia tarkastellaan siirtomaa-alueena, jota kansainväliset jätti-
yhtiöt verottavat mielensä mukaan. Kritiikki kohdistetaan paitsi ahneisiin kaivos-
yhtiöihin, myös suomalaisiin päättäjiin, jotka ovat poliittisilla linjauksillaan anta-
neet vieraan vallan edustajille vapauden hallita uusiutumattomia luonnonvaro-
jamme. Kehyksessä suomalaista kaivoslainsäädäntöä pidetään jälkeenjääneenä ja 
maakuntiin jääviä työtuloja minimaalisina. Kehys nostaa keskiöön lyhytnäköisen 
politiikan, jonka seuraukset ovat sekä ympäristön että aluetalouden kannalta kar-
meat: kun valtio rakentaa verotulojen toivossa kansalaisten rahoilla kaivosyhtiölle 
tien ja infrastruktuurin, valloittaja vie mukanaan maaperän miljardit ja jättää jäl-
keensä turmellun luonnon. 

Resurssinationalismia ilmentävää riiston kehystä on käytetty suhteellisesti 
enemmän Kevitsan kuin Talvivaaran käsittelyssä. Suomalaisomistuksessa olevana 
kaivoksena Talvivaara ei ole ollut alttiina samanlaiselle kritiikille kuin kanadalais- 
ja ruotsalaisomistuksessa ollut Kevitsa. Iso osa Kevitsaan kohdistuvasta arvoste-
lusta on kytkeytynyt ulkomaille valuviin voittoihin. Talvivaaran kotimaisuutta on 
sen sijaan hyödynnetty jonkin verran kaivokseen liittyvässä kirjoittelussa. Kotimai-
suudesta ei ole kuitenkaan ollut kovin kestäväksi argumentiksi enää vuonna 2012. 
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Ympäristön turmelemiseen ei ole haluttu antaa mandaattia sen enempää kotimai-
selle kuin ulkomaisellekaan yhtiölle.9 Lienee selvää, että osittainen valtio-omistei-
suus on vaikuttanut myös kielteisesti Talvivaarasta käytyyn julkiseen keskusteluun. 
Valtion sijoitusyhtiön omistusosuuden kasvattaminen ja jatkuva rahan antaminen 
lähes konkurssikypsälle kaivosyhtiölle ovat pahentaneet Talvivaaran asemaa kan-
salaisten kielteisen huomion kohteena. 

Riiston kehys on saanut absoluuttisesti ja suhteellisesti eniten tilaa Lapin Kan-
sassa. Tämä on varsin ymmärrettävää, sillä Lapin maakunta on ollut ulkomaisten 
kaivostoimijoiden pääasiallista toimintakenttää. Kehykseen luokittelemissani teks-
teissä kaivosyhtiöiltä perätään yhteiskuntavastuuta ja lainsäätäjiltä keinoja rajoittaa 
valloittajien harjoittamaa riistoa. Kirjoituksissa suhtaudutaan kriittisesti esimer-
kiksi kaivosten laajennussuunnitelmiin, sillä niiden katsotaan kertovan yksinomaan 
ahneudesta. 

Tämä kertoo kehittyneestä kaivosteknologiasta ja konevoimien kasvaneesta 
mahdista, mutta myös monikansallisten kaivosyhtiöiden ahneudesta: äkkiä il-
maiset aarteet omiin taskuihin ja seuraavalle apajalle. Kehitys viestii myös 
moninkertaistuneista riskien ja haittojen kasvusta, joihin varautumisemme tus-
kin on riittävää. (LK 7.11.2012.) 

Riiston kehykseen luokittelemissani teksteissä ehdotetaan valmiita vero- ja rahas-
tomalleja, jotka takaisivat suomalaisille oman siivunsa maassa toimivien kaivosyh-
tiöiden tuotoista. Kriittisempää linjaa edustavat puolestaan ne kirjoittajat, jotka ei-
vät halua antaa ulkomaisille yhtiöille edes osto-oikeutta Suomen maaperän mine-
raaleihin. Kansallisomaisuuden katsotaan kuuluvan vain oman maan kansalaisille. 
Väliverronen (1996, 125) on kiinnittänyt huomiota kansallisomaisuus-sanan kak-

                                                        
9 Riiston kehystä ilmentävä ajattelumalli on ollut elinvoimainen myös Australiassa, joka on niin ikään 
merkittävä kaivostoiminnan kohdemaa. Ryhmäkeskustelujen analyysiin pohjautuva tutkimus osoitti, 
että australialaiset haluavat pitää kaivostoiminnan kotimaisissa käsissä. Keskustelu heijasteli nationalis-
tista diskurssia. Puheenvuoroissa luonnonresurssit määriteltiin kansallisiksi, ja koko kaivosalan jalos-
tusketju haluttiin pitää maan rajojen sisäpuolella. Keskustelijat olivat huolissaan alan korkeasta ulko-
maisuusastetta. He epäilivät myös, ettei maassa ole riittävästi ymmärrystä mineraalien taloudellisesta 
potentiaalista. Kotimaisia yrityksiä kannatettiin myös ympäristösyistä. Australialaisten yhtiöiden uskot-
tiin kansallisina toimijoina kantavan kansainvälisiä yhtiöitä enemmän vastuuta ympäristöstään. (Mason 
ym. 2014, 4.) Suomalaisessa keskustelussa ei ole esitetty enää viime vuosina vastaavankaltaisia näke-
myksiä. Sen sijaan vielä vuonna 2009 esimerkiksi Talvivaaran kotimaisuutta pidettiin lisäarvona. Sen 
katsottiin tuovan toimijalle luotettavuutta ja antavan yritykselle kasvot, joita ulkomaisilla yhtiöillä ei 
koettu olevan (ks. luku 12.3.1 tässä tutkimuksessa). Myöhemmin asetelmat kääntyivät, ja vastuullisuus 
ja luotettavuus kytkettiin yhä vahvemmin vain kansainvälisten yhtiöiden toimintaa ilmentäviksi arvoiksi. 
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sijakoisuuteen. Kansallisomaisuudesta puhuttaessa painopiste voi olla joko kansal-
lisessa tai omaisuudessa. Sanan alku viittaa kansallisromantiikan hengessä esimer-
kiksi luonnon henkisiin arvoihin. Vastaavasti sanan loppuosa korostaa luonnon ai-
neellisia arvoja, kansantalouden perustaa. Riiston kehyksessä kansallisomaisuu-
della viitataan yksinomaan aineelliseen omaisuuteen. Kirjoittajat eivät ole huolis-
saan luonnon henkisen olemuksen tai eheyttämisvoiman katoamisesta, vaan pelon-
aiheena on kansantalouden perustan mureneminen kansallisomaisuuden valuessa 
vieraiden käsiin. 

Lapin Kansassa myös verokeskustelu määrittyy osaksi alueiden eriarvoistu-
mista ilmentävää tarinaa. Lehdessä ollaan huolissaan mahdollisen verohyödyn ka-
toamisesta valtion pohjattomaan kassaan. Ratkaisuna pidetään esimerkiksi kaivos-
rahastoa, joka kompensoisi maakunnasta maailmalle vietyjen malmien menetystä. 
Lehden pääkirjoituksessa muistutetaan, että ulkomaiset yhtiöt louhivat lappilaisten 
omistamia metalleja. Samalla tekstissä varoitetaan lyhytnäköisestä politiikasta, jota 
niin valtion kuin kuntien tasolla on harjoitettu. 

Rikkauksien päällä asuvien lappilaisten on syytä pitää pää kylmänä kuumim-
man kaivoshuuman keskellä. Mihin tahansa ei pidä suostua, vaikka houkutus 
olisikin suuri. (LK 5.4.2012.) 

Erilaisiin verotusmalleihin linkittyvissä jutuissa Talvivaaran kaivos on usein mu-
kana varoittavana esimerkkinä. Lappilaista kaivoshuumaa pyritään jäähdyttele-
mään Talvivaaralla, kuten Lapin Kansan pääkirjoituksessa todetaan. Riiston aja-
tuksesta ponnistavaa viestiä tehostetaan lainaamalla sen tueksi Talvivaaran ympä-
ristöongelmat. Jos Lappi suostuu tilapäisten työpaikkojen huumassa siirtomaaksi, 
luvassa on pelkkiä tappioita: kansallisomaisuus päätyy valloittajien taskuun ja ym-
päristö turmeltuu. 

Ehdoista ei ole syytä tinkiä silloin, kun kaivosyhtiö sitä vaatii tai edes silloin, 
kun se uhkaa siirtää kaivoskoneensa sinne, missä kaivulupa irtoaa helpommin. 
Kotiinpäin vetoa ei pidä pelätä, vaan pikemminkin suosia. Lappi ei ole siirto-
maa, eikä sellaiseksi saa suostua. (LK 15.3.2012.) 

Edellä kuvatun kaltainen viesti on kiinnostavalla tavalla ristiriidassa niin ikään La-
pin Kansassa suositun globalisaation kehyksen ydinajatuksen kanssa. Globalisaa-
tion kehyksessä nimittäin katsotaan, että kansainväliset jättiyhtiöt toimivat ympä-
ristöasioissa järjestään suomalaisia kaivostoimijoita vastuullisemmin.  

Riiston kehykseen luokittelemissani teksteissä Talvivaaran ympäristöongelmat 
ja kaivosteollisuuden korkea ulkomaisuusaste niputetaan tyypillisesti yhteen, 
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vaikka Talvivaaralla oli vuonna 2012 vain vähän ulkomaisia omistajia ja vastaa-
vasti ulkomaisilla kaivosyhtiöllä vain vähän ympäristöongelmia. Talvivaaran ym-
päristöongelmien katsotaan ikään kuin paljastaneen kaivosalan kevyen verotuksen 
ja Suomen aseman kaivosteollisuuden banaanivaltiona. Paljastumisen ajatus kätkee 
alleen medialogiikalle ominaisen kasautumisprosessin, jossa kielteinen julkisuus 
ruokkii itseään. Talvivaaran ongelmat nostivat koko kaivosteollisuuden aiempaa 
suuremman julkisen huomion kohteeksi. Kun alaa alettiin tarkastella kielteisten ot-
sikkojen toivossa tarkemmin, sen ympäriltä paljastui väistämättä uusia epäkohtia. 
(Ks. Cohen 2002, 80; Sacco 2005, 97–99.) 

Pohjoinen vastaan etelä – esimerkkinä kullankaivu 

Riiston tematiikka on toisinaan kytketty myös alueellisen taantumisen retoriikkaan. 
Siirtomaaherroiksi on nimitelty muun muassa niitä päättäjiä, jotka ovat avoimesti 
vastustaneet kaivosteollisuuden laajentumista Pohjois-Suomessa. Tahallisina taan-
nuttajina esitettyjen siirtomaaherrojen on kerrottu haluavan museoida Pohjois-
Suomi elinkeinotoiminnasta vapaaksi alueeksi. Omien etujensa ajajina pidettyjen 
päättäjien on katsottu toimivan vastoin pohjoisen yhtenäisen asukasrintaman tahtoa. 
Kehyksessä alueellista vastakkainasettelua ilmentää myös koneellisen kullankai-
vun lopettamisesta käyty keskustelu. Syylliset alueiden ja elinkeinojen epätasai-
seen kohteluun löytyvät jälleen pääkaupungista. Pienen ja alkuperäisen eli kullan-
kaivun ja suuren ja keinotekoisen eli kaivosteollisuuden välinen vertailu edustaa 
yritysvaltaan kytkeytyvää tarinalinjaa, joka on saanut suosiota kaikissa tutkimuk-
seni lehdissä. Kullankaivajien ahdingosta kerrotaan tosin ainoastaan Lapin Kan-
sassa. Laajemmassa kontekstissa yritysvaltaan linkittyvä teema on tuonut tarkaste-
luun suuryritysten ja yksittäisten kansalaisten väliset konfliktit.  

Kullankaivamiseen liittyvässä tarinalinjassaan Lapin Kansa nostaa keskiöön 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan elinkeinon, jota ollaan ajamassa ahtaalle etelän 
äänin. Tarinan taustalla on vuonna 2011 voimaan tullut kaivoslaki, joka lakkautti 
kaivospiirit. Uusi laki sallii vain luvanvaraisen, aikaisempaa tiukemmin säädellyn 
lapiokaivun. Ammattimainen konekaivu tulee lopettaa viimeistään vuonna 2020. 
Lapin Kansan teksteissä kaivoslakia pidetään epäoikeudenmukaisena. Jutuissa kat-
sotaan, että valtiovalta haluaa lopettaa kullankaivajien toiminnan ympäristöhaitto-
jen nojalla, kun taas selvästi suurempia haittoja aiheuttavia monikansallisten yri-
tysten omistamia kaivoksia tuetaan kaikin keinoin. Asetelma on jälleen kerran tuttu. 
Kultaväen kohtelua pidetään ihmisoikeusrikkomuksena. Syyllisiksi oikeusmur-
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haan ja perustuslailliseen ongelmaan nimetään etelän vihreät. Lapin Kansan teks-
teissä kullankaivua tarkastellaan paitsi kulttuurisesti arvokkaana elinkeinona myös 
Lapin matkailun tärkeänä vetovoimatekijänä. 

Valtio näyttää sietävän isolla rahalla pyöritettävää kaivostoimintaa, vaikkei 
sen toiminta noudata aina sovittuja pelisääntöjä. Samaan aikaan valtio on val-
mis lopettamaan pienimuotoisen, matkailullisesti tärkeän kaivostoiminnan, 
josta ei ole merkittävää haittaa ympäristölle. (LK 28.8.2012.) 

Kiinnostavaa on, ettei Lapin Kansa ole ollut juurikaan huolestunut niin ikään his-
toriallisen ja kulttuurisesti arvokkaan poronhoidon tulevaisuudesta valtion metsän-
hakkuiden kaventaessa laidunalueita. Ylä-Lapin metsäkiistaan liittyvissä kirjoituk-
sissaan Lapin Kansa ei määritellyt suojelua vaatineita poronhoitajia ihmisoikeus-
rikkomuksen uhreiksi tai edes paikallisiksi. Hakkuita vastustaneet leimattiin sen 
sijaan ulkopuoliksi, isien työpaikkoja vastustaviksi riidankylväjiksi. Kuvateks-
teissä puolestaan todettiin, että kaatuneidenkin puiden luppo on hyvää. (Harju 2011, 
43–44.) On mielenkiintoista pohtia, onko Lapin Kansan kirjoittelun sävyyn vaikut-
tanut se tosiasia, että suurin osa hakkuita vastustaneista poromiehistä oli saamelai-
sia. 

Paikallisuutta voi tarkastella eronteoista rakentuvana diskurssina, jota määrit-
tää kulttuurisen identiteetin omaleimaisuuden korostuminen. Identiteetin yhtenäi-
syyttä ja toisaalta sen erityisyyttä painottavia representaatioita muodostuu etenkin 
ulkopuolelta tulevan uhan edessä. Alueellisen identiteetin muodostavien kulttuuris-
ten, poliittisten ja sosiaalisten piirteiden määrittely sulkee kansanluonnetta edusta-
mattomat toimijat paikallisista koostuvan sisäryhmän ulkopuolelle. Hujanen 
(2000a, 131) on erottanut esimerkiksi kulttuurista ja hallinnollisista uhkista ja kiis-
toista rakennusaineita ammentavan alueellisuuden ”meisyydestä”, joka puolestaan 
rakentuu enemmän omien onnistumisten kautta. Lapin Kansassa paikallisuuden ja 
alkuperäisyyden käsitteet ovat kytkeytyneet paitsi luonteen, mielipiteiden ja motii-
vien tarkasteluun, myös etnisyyden määritelmiin. Koko Ylä-Lapin metsäkiistassa 
oli nähdäkseni pohjimmiltaan kyse valtionmaiden hallinnasta. Suomi ei ole ratifi-
oinut alkuperäiskansojen oikeuksia kotiseutualueellaan turvaavaa ILO-sopimusta. 
Sopimus takaisi saamelaisille oikeuden osallistua erityisesti maankäyttöä koske-
vaan päätöksentekoon kotiseutualueellaan. Lapin Kansassa sopimuksen ratifioin-
tiin on suhtauduttu pääosin kielteisesti. Tutkimuksissa lehteä on pidetty jopa saa-
melaisvastaisena (ks. Pääkkönen 2008; Ikonen 2011; Hirvonen 2001). Lehden on 
katsottu teksteillään edistävän lappalaismobilisaatiota, jolla pyritään kiistämään 
saamelaisten alkuperäisyys ja erityisyys. 
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Taulukko 5. Riiston kehyksen jakautuminen lehdittäin Kevitsa-aineistossa. 

 Kaleva KS HS LK Yhteensä 

Toimituksen juttu 1 (8 %) -  -  3 (5 %) 4 (7 %) 

STT:n juttu -  -  -   -  

Mielipidekirjoitus 2 (67 %) -  -  15 (38 %) 17 (40 %) 

Yhteensä 3 (15 %) -  -  18 (18 %) 21 (14 %) 

Taulukko 6. Riiston kehyksen jakautuminen lehdittäin Talvivaara-aineistossa. 

 Kaleva KS HS LK Yhteensä 

Toimituksen juttu 8 (4 %) 11 (3 %) 10 (5 %) 17 (10 %) 46 (5 %) 

Tietotoimiston juttu -  2 (4 %) 1 (3 %) 2 (6 %) 5 (3 %) 

Mielipidekirjoitus 4 (11 %) 5 (8 %) 10 (18 %) 3 (8 %) 22 (11 %) 

Yhteensä 12 (4 %) 18 (3 %) 21 (8 %) 22 (9 %) 73 (6 %) 

Taulukoissa 5 ja 6 esitän riiston välikehykseen luokittelemieni juttujen jakautumi-
sen lehdittäin Kevitsaa ja Talvivaaraa käsittelevissä aineistoissa. Molemmista ai-
neistoista olen valikoinut kehykseen suhteellisesti eniten mielipidekirjoituksia. Ke-
vitsa-aineistossa mielipidetekstien suhteellinen osuus on kuitenkin selvästi suu-
rempi kuin Talvivaaraan liittyvässä aineistossa. Lapin Kansassa riiston kehykseen 
luokittelemiani Kevitsaa käsitteleviä mielipidetekstejä on julkaistu niin runsaasti, 
että kehyksen osuus koko aineistosta on kasvanut noin neljääntoista prosenttiin. 
Valtaosa mielipideteksteistä on kuitenkin peräisin saman kirjoittajan kynästä. Tal-
vivaaraan liittyvässä aineistossa kehyksen kokonaisosuus on jäänyt kuuteen pro-
senttiin. Lehtien omien toimittajien teksteistä huomattava osa on toimituksellista 
mielipideaineistoa. Kolonialismin kritiikistä ponnistava argumentointi näyttää so-
pivan paremmin kolumnimaisiin teksteihin kuin objektiivisuuden rituaaliin nojaa-
viin toimitettuihin juttuihin. 

Kehystä on esiintynyt myös Talvivaaran osalta eniten Lapin Kansassa. Tämä 
on varsin loogista, sillä Lappia on pidetty yleisesti ulkomaisten kaivosyhtiöiden 
valtaamana toimintakenttänä. Koska ulkomaiset yhtiöt toimivat Lapissa, on luon-
tevaa, että erilaisia verotusmalleja ehdotetaan eniten lappilaisessa mediassa. Ke-
hykseen luokittelemieni Lapin Kansan juttujen määrää on kasvattanut myös riis-
toon linkittyvän yritysvallan teeman suosio. Suuryhtiöiden toimintaa suosiva lain-
säädäntö on näyttäytynyt kolonialistisena etenkin silloin, kun sitä on verrattu kul-
lankaivua rajoittaviin pykäliin. 
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7.4.3 Vastuunkantajat lupaviidakossa: Globalisaation kehys 

Resurssinationalismi on korostunut viime vuosina eri puolilla maailmaa. Etenkin 
Afrikassa valtiot ovat alkaneet vaatia lisää verotuloja luonnonvaroistaan tai rajoit-
taneet niiden vientiä. Suomessa suuntaus on ollut päinvastainen. Uusi kaivoslaki 
vapautti esimerkiksi malminetsintää entisestään. Se korotti maanomistajille etsin-
nästä maksettavia korvauksia mutta poisti valtiolle tilitettävät valtausmaksut koko-
naan. Lisäksi laki mahdollisti malminetsintälupien aiempaa pitemmän ketjuttami-
sen. (Grundström 2016, 49.) 

Valtion omistajarooli on viime vuosikymmenien aikana muuttunut kaivostoi-
minnan edellytysten vahvistajaksi ja toimenpiteiden hallinnoijaksi. Samalla alan 
kehittämiseen liittyvien strategioiden ja tavoitteiden viitekehys on vaihtunut kan-
sallisesta globaaliin. Kaivostoiminnan aloittamisen on katsottu perustuvan aiempaa 
enemmän kansainvälisiin pääomiin. (Sihvonen 2016, 68.) Myös malminetsintää on 
pidetty suomalaisille liian kalliina. Grundströmin (2016) mukaan suomalaista kes-
kustelua vaivaa kuitenkin matemaattinen sokeus, sillä malminetsintä maksaa vain 
murto-osan siitä summasta, jonka valtio on käyttänyt Talvivaaran ja muiden suh-
dannekaivosten 10  tukemiseen. Kansainvälisten yhtiöiden invaasion selittäminen 
vaihtoehdottomuudella ei siten ole kaikilta osin kestävää argumentointia. Grund-
ström on kiinnittänyt huomiota myös kaivosalan edustajien asennoitumisen ristirii-
taisuuksiin. Samalla kun globalisaation tuomia etuja ylistetään, kaivostoimintaa 
tarkastellaan yhä Kekkosen ajan tarinan valossa. Siinä tarinassa jokainen uusi kai-
vos on kansallisen edun mukainen ja kaivosteollisuudelle on perusteltua antaa val-
tion tukia. Kaivosteollisuus ei kuitenkaan muodosta yhtenäistä tarinaa, vaan jokai-
sella yhtiöllä on omat toimintatapansa, tavoitteensa ja motiivinsa. (Emt., 162–166.) 
Samaa selitysmallia ei siten voi soveltaa kaikkiin toimijoihin. Kaivostoiminnan ka-
tegorisointi voi estää näkemästä kielteisiä vaikutuksia, joita esimerkiksi globaali 
kaivosteollisuus voi kansallisesti aiheuttaa. 

Globalisaation välikehyksessä tappioihin ei kuitenkaan kiinnitetä huomiota. 
Niiden sijaan pääosaan nousevat voitot. Kehys määrittyy kriittisen riiston kehyksen 
vastakehykseksi. 11 Kehyksessä kansainvälisten yhtiöiden kiinnostusta ja ulkomai-
sia investointeja pidetään voittoina alueiden välisessä talouskilpailussa. Kehykseen 
                                                        
10 Suhdannekaivoksina pidetään sellaisia köyhiä malmioita hyödyntäviä kaivoksia, joiden toiminta on 
kannattavaa vain metallien hintahuippujen aikana. Grundströmin (2016, 103) mukaan Suomen kaivok-
set ovat Kemin, Pyhäsalmen, Kittilän ja Kylylahden kaivoksia lukuun ottamatta suhdannekaivoksia. 
11 Käytän vastakehys-sanaa kuvaamaan kehyksen vastakkaisuutta johonkin toiseen tutkimuksessa ha-
vaittuun kehykseen. En siten viittaa käsitteellä vastajulkisuutta ilmentävään kehykseen, jollaisena voisi 
pitää esimerkiksi kolmannen tason analyysissa tunnistettua luonnonarvon alakehystä.  
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valikoimissani teksteissä ulkomaisen rahan ja kaivosalan kansainvälisyyden usko-
taan johtavan uudenlaisiin innovaatioihin myös ympäristötekniikan alalla. Lisäksi 
kehys tuo esiin kansainvälisten suuryhtiöiden eettiset periaatteet ja pitkän koke-
muksen kaivannaisalalta. Ulkomaisten kaivosyhtiöiden katsotaan toimivan suoma-
laisia kaivosalan toimijoita vastuullisemmin paisi työoloihin ja palkkaukseen liit-
tyvissä asioissa myös suhteessa ympäristön hyvinvointiin. 

Globalisaation kehykseen luokittelemissani jutuissa Suomen houkuttavuus 
kaivannaisteollisuuden investointiympäristönä määrittyy saavutukseksi. Kansain-
välinen kiinnostus nähdään paitsi onnenpotkuna myös määrätietoisen politiikan tu-
loksena. Jutuissa pyritään myös aktiivisesti muistuttamaan, etteivät suomalaisten 
omat rahat riitä kaivosteollisuuden harjoittamiseen. Näin ollen on järkevää ottaa 
vastaan ulkomailta saapuva raha, joka mahdollistaa maaperän mineraalien valjas-
tamisen hyvinvointia ja kansantaloudellista kasvua tuottavaksi voimaksi. Kansain-
välisen rahan ansiosta kaivostoiminnan hyödyt esitetään saatavan ikään kuin il-
maiseksi. Työpaikat ja välilliset vaikutukset auttavat meitä, kun taas riskit ovat 
koko ajan muilla. 

“Suomeen investoitiin pelkästään malminetsintään 81 miljoonaa euroa viime 
vuonna. Hienoa, että ulkomaalaiset investoivat Suomen kallioperän tutkimi-
seen.” (LK 28.8.2012.) 

”Suuret investoinnit vaativat monia miljardeja, joita Suomessa ei ole.” (KS 
7.9.2012.) 

Ulkomaisen rahan virtaamista hidastaa kuitenkin suomalaisen lupaviranomaisen 
tehottomuus: malminetsintä takkuaa, sillä lupakäsittely on ruuhkautunut pahoin. 
Kaivosteollisuuden kannattajien sanavarastoon vakiintunutta käsitettä lupavii-
dakko on käytetty esimerkiksi Kainuun Sanomissa.  

Talvivaaran kaivos kytketään alan kansainvälisyydestä käytävään keskuste-
luun kahdella tavalla. Yhtäältä Talvivaaran tapahtumilla havainnollistetaan sitä, 
ettei kotimainen omistus ole kaikin puolin suotuisaa; usein asian kuvataan olevan 
täysin painvastoin. Toisaalta Talvivaaran kerrotaan olevan hyvä esimerkki siitä, mi-
ten kaivos voi vetää paikallisia yrityksiä huomattavaan kasvuun. Koska Talvivaara 
on onnistunut mullistamaan Kainuun elinkeinoelämän, Lapissa toimivien kaivos-
yhtiöiden odotetaan tekevän saman Pohjois-Suomelle. 

Kansainväliset yhtiöt huolehtivat yhtiöiden sosiaalisesta vastuusta erittäin hy-
vin. Ongelmia on sen sijaan ollut Talvivaaran kaivoksessa Sotkamossa, vaikka 
kaivos on harvoja suomalaisten käynnistämiä kaivoksia. (LK 25.3.2012.) 
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Kaivosvero sortopolitiikan ilmentymänä 

Globalisaation kehyksessä kaivosvero määrittyy yksinomaan uhkakuvaksi. Esi-
merkiksi Lapin Kansan pääkirjoituksissa ja päätoimittajan kolumneissa mahdolli-
sen kaivosveron on pelätty karkottavan ulkomaiset kaivosjätit Lapista. Toimitettui-
hin juttuihin haastatellut kommentaattorit ovat esittäneet niin ikään avoimesti, ettei 
kaivosteollisuus kestä enää uusia veroja. Talvivaaran ja Raahen kultakaivoksen ve-
sistöpäästöjen tultua julki Lapin Kansa on kuitenkin pehmentänyt kantaansa kai-
vosveroon. Esimerkiksi lehden päätoimittaja on toivonut veron pikaista säätämistä 
mutta asettanut sille samalla tukun ehtoja. 

Vero ei saa olla niin raskas, että kaivosyhtiöille syntyy houkutus kaikin keinoin 
tinkiä ympäristövelvoitteista. Lappiin ei saa syntyä uutta Talvivaaraa. Kaivos-
vero ei saa olla valtiolle yksi uusi keino täyttää pohjatonta kassavajetta. Sen 
tulee olla ainakin osittain kunnallinen vero. Kaivoksesta on jäätävä kaivos-
paikkakunnalle muutakin hyötyä kuin työpaikat. (LK 27.5.2012.) 

Päätoimittajan viimeinen ehto edustaa jälleen maakuntalehdelle ominaista linjaa, 
jossa omaa toiminta-aluetta tarkastellaan vastakkainasettelun kautta. Kirjoittajalle 
valtio on yhtä kuin Etelä-Suomi, pääkaupunkiseutu ja muut. Lappilaiset ovat puo-
lestaan me – yhtenäinen rintama, jonka elinmahdollisuuksia etelän herrat yrittivät 
jälleen säädöksillään kaventaa. Pohjoisen ihmiset laitetaan kaivosten kannattajien 
retoriikassa laajemminkin samaan, yksimieliseen joukkoon. Meistä lappilaisista ja 
kestävästä luontosuhteestamme puhutaan aina silloin, kun esimerkiksi eteläsuoma-
laisten ja vihreiden koetaan puuttuvan kaivosyhtiöiden toimintaan. 

Meille pohjoisen ihmisille on itsestään selvää, että samalla kun hyödynnämme 
luontoa, teemme sen kestävällä tavalla. (LK 24.1.2012.) 

Journalismin omaa ääntä edustavan professionalistisen diskurssin on selvästi hel-
pompi esiintyä osana meitä silloin, kun sen arvioinnin kohteena on eliittien toiminta. 
Silloin kun huomio kiinnittyy eliittien sijasta kansalaisiin, yhteenkuuluvuuden ta-
voittelu jää taka-alalle ja kansalaisiin suhtaudutaan yhtä epäluuloisesti kuin päättä-
jiinkin. (Heikkilä 2001, 69). 

Globalisaation kehystä on rakentanut myös kolonialismin kritiikistä ponnista-
van retoriikan arvostelu. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa on kommentoitu kriitti-
seen sävyyn etenkin Heidi Hautalan alkuvuodesta esittämiä Kongo-puheita. Leh-
den taloustoimittajan kolumnin mukaan Hautalan vertaus ruokkii tietämättömien 
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suomalaisten vääriä mielikuvia kaivostoiminnasta. Kirjoittajan mukaan myös kai-
vosten määrään liittyy vääriä käsityksiä, sillä kaivosalan kasvusta huolimatta Poh-
jois-Suomessa on toiminnassa, valmistelussa tai suunnittelussa vain kaksitoista kai-
vosta. Toimittaja ottaa kantaa myös Hautalan puheisiin kaivosten ulkomaisista 
omistajista. Alan korkealle ulkomaisuusasteelle annetaan tuttu selitys: suomalaiset 
sijoittajat ja Suomen valtio eivät halua rahoittaa malminetsintää ja kaivostoimintaa. 
Kirjoittaja ymmärtää kaivosyhtiöiden maksamia pieniä korvauksia, sillä korvaus-
summat tulee hänen mukaansa suhteuttaa kaivoksen perustamisesta syntyviin ku-
luihin. 

Korvaukset ovat pieniä suhteessa malmiesiintymien laskennallisiin arvoihin, 
mutta ne pitää suhteuttaa siihen, että kaivoksen perustaminen vaatii suuria 
pääomia ja siihen liittyy isoja riskejä. Jos suurin osa kaivoksen tuotoista oh-
jattaisiin maanomistajille kaivoksen omistajan sijaan, harva haluaisi kaivosta 
perustaa. (HS 4.2.2012.) 

Tällä hetkellä kaivosyhtiöt maksavat maanomistajalle louhintamaksua, joka on 
0,15 prosenttia louhitun malmin arvosta (Kaivoslaki 2011). Kaivostoiminnan rojal-
timaksujen merkitystä ympäristötaloustieteen pro gradussaan tutkineen Niklas Ara-
järven (2013) mukaan pinta-alakohtaiset ja tuotantoperusteiset korvaukset ylittävät 
Lapissa metsänkasvatuksesta saatavan vaihtoehtoisen tuoton. Kaivostoiminta voi 
siten olla maanomistajalle kannattava maankäyttövaihtoehto pohjoisessa. Tutki-
muksen mukaan korvauksen riittävyys Lapin eteläpuolella on kaivoslain uudistuk-
sesta huolimatta yhä kyseenalainen. Tutkimuksessa tehdyn vertailun perusteella 
Suomessa sovellettavat louhintakorvaukset ovat kansainvälisesti pienimmästä 
päästä. (Emt., 72–85; ks. myös Grundström 2016, 53). Siihen, kokevatko esimer-
kiksi pohjoissuomalaiset maanomistajat mahdolliset metsätulot ylittävät rojaltit 
riittävinä kaivosyhtiöiden tehdessä mahdollisesti suuria voittoja, ei Arajärven tut-
kimuksessa anneta vastausta. 

Taulukko 7. Globalisaation kehyksen jakautuminen lehdittäin Kevitsa-aineistossa. 

 Kaleva KS HS LK Yhteensä 

Toimituksen juttu -  2 (33 %) -  9 (15 %) 11 (12 %) 

STT:n juttu -  1 (25 %) -  2 (67 %) 3 (25 %) 

Mielipidekirjoitus -  -  -  2 (5 %) 2 (5 %) 

Yhteensä -  3 (33 %) -  13 (13 %) 16 (11 %) 
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Taulukko 8. Globalisaation kehyksen jakautuminen lehdittäin Talvivaara-aineistossa. 

 Kaleva KS HS LK Yhteensä 

Toimituksen juttu 8 (4 %) 9 (2 %) 8 (4 %) 18 (10 %) 43 (5 %) 

STT:n juttu 2 (3 %) 1 (2 %) -  -  3  (2 %) 

Mielipidekirjoitus -  -  1 (2 %) 2 (5 %) 3 (2 %) 

Yhteensä 10 (4 %) 10 (2 %) 9 (3 %) 20 (8 %) 49 (4 %) 

Taulukoissa 7 ja 8 esittelen globalisaation välikehyksen jakautumisen lehdittäin 
Kevitsaa ja Talvivaaraa käsittelevissä aineistoissa. Kaivosmyönteistä kehystä ovat 
konstruoineet etenkin lehtien omat toimittajat. Pääosin kielteisessä mielipidekir-
joittelussa kehykselle ei sen sijaan ole ollut juuri tilaa. Olen luokitellut Kevitsa-
aineistosta kehykseen suhteellisesti enemmän Kainuun Sanomien kuin Lapin Kan-
san tekstejä. Prosenttiosuuksia vertailtaessa on kuitenkin syytä muistaa Kainuun 
Sanomien Kevitsa-aineiston pieni koko. Myös STT:n juttujen vähäinen määrä Ke-
vitsaa käsittelevässä aineistossa korostaa yksittäisten välikehysten prosenttiosuutta. 
Absoluuttisesti eniten kehystä on käytetty Lapin Kansassa. Kalevan ja Helsingin 
Sanomien Kevitsaa käsittelevässä kirjoittelussa globalisaation kehystä ei ole esiin-
tynyt lainkaan. 

Myös Talvivaaraan käsittelyssä globalisaation kehys on ollut selvästi useam-
min toimittajan kuin mielipidekirjoittajan käytössä. Siinä missä olen valikoinut riis-
ton välikehykseen erityisesti avoimen subjektiivisia tekstejä, kuten kolumneja, pää-
kirjoituksia ja kommentteja, globalisaation etuja esittelevää retoriikkaa on esiinty-
nyt ennen kaikkea objektiivisuuden rituaaliin nojaavissa toimitetuissa jutuissa. 
Globalisaation kehys on jäänyt selkeimmin sivuosaan kaikissa muissa tutkimuk-
seni lehdissä paitsi Lapin Kansassa. Niin Kalevassa, Kainuun Sanomissa kuin Hel-
singin Sanomissa kehystä on käytetty suurin piirtein saman verran. Lehdissä on 
tehty vain vähän Talvivaaran ja muiden kaivostoimijoiden vertailua: jutuissa on 
keskitytty useimmiten pelkästään Talvivaaraan eikä kirjoitettu kaivosteollisuudesta 
yleisenä ilmiönä, jolloin Talvivaaran kaivosta olisi voinut käyttää joko huonona tai 
hyvänä esimerkkinä. Talvivaaraa ei ole useinkaan voinut luontevasti kytkeä kaivos-
ten ulkomaalaisomistuksesta käytävään myönteiseen keskusteluun. Lapin Kan-
sassa globalisaatioon kytkeytyvä tarinalinja on ollut elinvoimainen, sillä lehti on 
valjastanut Talvivaarasta kaikuneet kielteiset uutiset kontrastiksi lappilaisen kai-
vostoiminnan myönteiselle kehitykselle. Talvivaaran tapahtumien valossa Lapissa 
on näytetty tekevän pelkästään hyviä ratkaisuja. 
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7.4.4 Yhteenveto talouden välikehyksistä 

Kevitsan kaivosta tarkasteltiin ylivoimaisesti eniten aluetaloudellisesta näkökul-
masta. Alueellisuuden kehystä esiintyi eniten kaikkien tutkimukseni lehtien Kevit-
saa käsittelevässä kirjoittelussa. Niin ikään taloudellista katsantokantaa edustava 
riisto nousi vertailussa toiseksi. Kaivosalan korkeasta ulkomaisuusasteesta ja tuot-
tojen epätasaisesta jakautumisesta olivat huolissaan etenkin Lapin Kansan mielipi-
dekirjoittajat.  

Riiston vastakehyksenä näyttäytyvä globalisaatio oli talouden välikehysten vä-
lisessä vertailussa kolmas. Kaivosalan korkeaan ulkomaisuusasteeseen suhtaudut-
tiin siten koko aineiston tasolla useammin kielteisesti kuin myönteisesti. Globali-
saation kehystä esiintyi suhteellisesti eniten kaivosmaakuntien lehdissä, ja se oli 
enemmän toimittajien kuin mielipidekirjoittajien kehys. 

Helsingin Sanomien toimitus hyödynsi lehdistä suhteellisesti vähiten myön-
teistä alueellisuuden kehystä. Alueellisuus ja niin ikään myönteinen globalisaation 
kehys saivat puolestaan eniten kannatusta maakuntalehtien toimittajien keskuu-
dessa. Lapin Kansan julkaisema runsas mielipidekirjoittelu tosin tasoitti kehysten 
jakautumista paitsi lehden omilla sivuilla myös koko Kevitsaa käsittelevässä ai-
neistossa. Esimerkiksi kriittinen riiston kehys rakentui pitkälti Lapin Kansassa jul-
kaistujen mielipidetekstien pohjalta. On kuitenkin syytä palauttaa mieleen, ettei 
Kevitsaa käsittelevä mielipidekirjoittelu täyttänyt ainakaan kaikilta osin hedelmäl-
lisen ja moniarvoisen julkisen keskustelun tunnusmerkkejä: kirjoittelu oli suurim-
maksi osaksi kahden henkilön välistä väittelyä. Kevitsaan liittyvät kriittiset mieli-
piteet olivat yleisimmin lähtöisin samalta kirjoittajalta. Tämä on nähdäkseni otet-
tava huomioon pohdittaessa koko lehtikirjoittelun sävyä. Kriittisyyttä ei esiintynyt 
laajalla rintamalla, vaan kielteiset äänet kaikuivat yksittäisen, kirjoitteluvolyy-
minsa takia jo hiukan uskottavuuttaan menettäneen toimijan suunnalta. 

Talouden välikehykset sijoittuivat samaan järjestykseen Talvivaaraan liitty-
vässä aineistossa. Kehysten prosenttiosuuksissa oli kuitenkin selviä aineistokohtai-
sia eroja. Esimerkiksi alueellisuuden kehyksen osuus jäi Talvivaara-kirjoittelussa 
12 prosenttiyksikköä pienemmäksi kuin Kevitsaan liittyvässä kirjoittelussa. Toi-
saalta myös alueellisuutta selvästi kielteisempää riiston kehystä käytettiin suhteel-
lisesti enemmän Kevitsaan kuin Talvivaaraan liittyvien puheenvuorojen jäsentämi-
seen. Suurin syy tähän on se, että vain Kevitsan kaivos on ulkomaalaisomistuksessa. 
Kaivosten erilaiset omistuspohjat selittävät myös globalisaation välikehyksen ja-
kautumisessa ilmenneitä eroja. Monikansallinen Kevitsa istui kaivosalan kansain-
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välisyydestä käytävään myönteiseen keskusteluun selvästi luontevammin kuin ko-
timaiseksi profiloitunut Talvivaara. Toisaalta globalisaation puhetapaa käytettiin 
myös riistoretoriikan vastineena. Siten riiston ajatukseen ankkuroituva puhe tuotti 
myös kansainvälisiä yhtiöitä puoltavia puheenvuoroja. 

Aineiston suosituimmaksi talouden välikehykseksi noussut alueellisuus oli 
myös Talvivaaran käsittelyssä etenkin maakuntalehtien linjaan sopiva kehys. Suh-
teellisesti eniten sitä käytettiin Lapin Kansassa ja vähiten Helsingin Sanomissa. 
Kehyksessä alueen taloudellinen menestys nostettiin ensisijaiseksi arvoksi. Koti-
seutualueensa äänenkannattajina lehdet omaksuivat taloudellisen retoriikan ja tuo-
mitsivat ulkopuoliset taannuttajat järjestelmällisesti. 

Lapin Kansa nousi vertailun kärkeen myös niin ikään myönteisen globalisaa-
tion kehyksen käyttöä mitattaessa. Kehyksen suosio lappilaislehdessä ei yllätä, sillä 
Lappi on valikoitunut kansainvälisten kaivostoimijoiden tärkeäksi toimintaympä-
ristöksi. Samasta syystä niin ikään ulkomaisiin toimijoihin kytkeytyvä riiston ke-
hys oli Lapin Kansassa muita lehtiä käytetympi. Kriittistä riiston kehystä tuottivat 
myös Talvivaara-kirjoittelussa etenkin mielipidekirjoittajat. Kaivostoiminnan 
myönteiseksi asemoivat alueellisuuden ja globalisaation välikehykset olivat puo-
lestaan enimmäkseen toimittajien käytössä. 

7.5 Talouden alakehykset 

Seuraavaksi etenen kehysanalyysin kolmannelle tasolle ja määrittelen analyysini 
yksityiskohtaisimmat yksiköt, alakehykset. Alakehykset on konstruoitu välikehys-
ten tapaan aineiston pohjalta. Aineistoa ei siten ole testattu kehyksillä, vaan kehyk-
set perustuvat yksinomaan esitysten sisältöön. Rakennan alakehykset välikehysten 
määrittelemien teemojen sisäisten eroavuuksien varaan. Samankaltaiset eroavuudet 
ovat synnyttäneet erilaisia kehysluokkia. Alakehykset ovat pää- ja välikehysten ta-
paan osittaisia. Useimmiten yksittäinen esitys sisältää lukuisia erilaisia kehyksiä. 
Toisinaan kehykset ovat keskenään ristiriitaisia, toisinaan taas toisiaan tukevia. 
Kolmen tason kehysanalyysissa tunnistan voimakkaimpia representaatioita tuotta-
vat kehykset. Kullakin tasolla määrittelen päällimmäisen teeman, jonka pohjalta 
muodostan kehysluokan. Alakehys ei siten ole pääkehyksen apukehys vaan pri-
maari määrittelijä, joka on kuitenkin riippuvuussuhteessa ylempiin kehyksiin. 

Valaisen tilannetta esimerkillä. Jos ympäristöhuolesta kumpuavaa argumentaa-
tiota pyritään vahvistamaan vaikkapa uhkan retoriikalla, turvallisuudesta ei muo-
dostu alakehystä vaan sekundaarinen apukehys. Tällöin väli- ja alakehyksiä on et-
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sittävä niin ikään ympäristöhuolta indikoivasta kielenkäytöstä. Esimerkiksi ympä-
ristön pääkehyksestä johdettu valvonnan välikehys pitää sisällään korruption ala-
kehyksen. Kehyssarjan sisältävissä teksteissä valvonnan puutteellisuuden katso-
taan johtuvan korruptiosta, minkä puolestaan nähdään uhkaavan ympäristön hyvin-
vointia. 

Esittelen ensimmäiseksi alueellisuuden alakehykset, joita on kaikkiaan kuusi. 
Kehykset ovat nimeltään mahdollistaja, alueellinen taantuminen, pelkkiä voittajia, 
ympäristöinvestoinnit, sijoitus ja vastuullinen omistus. Alueellisuuden kehyksistä 
siirryn riiston alakehyksiin, joita on kolme. Ne ovat nimeltään kotimainen omistus, 
puutteellinen verotus ja yritysvalta. Lopuksi esittelen vielä globalisaation kaksi ala-
kehystä, jotka ovat rahoittaja ja eettinen tuotanto.  

Esittelen kunkin alakehyksen omassa luvussaan. Käyn läpi kehyksen erityis-
piirteet ja tarkastelen, missä määrin kehys on esiintynyt paitsi koko aineistossa 
myös eri lehdissä ja eri kirjoittajaryhmien keskuudessa. Kiinnitän edellisten luku-
jen tapaan huomiota kehyksiä rakentaviin sananvalintoihin sekä kehysten sisältä-
miin diagnooseihin ja ratkaisuehdotuksiin. Nostan esiin tekstinsisäiset tekijät, jotka 
erityisesti rakentavat kirjoittajan tai jutun toimijan tavoittelemia representaatioita. 
Huomioin myös latentit tekijät, joiden puuttuminen edesauttaa motivoimista, diag-
nosoimista ja ratkaisuehdotusten luonnollistumista. Kiinnitän huomiota myös esi-
tyksissä sovellettuihin oikeuttamisstrategioihin. Kehysten rakentumista havainnol-
listava analyysimatriisi on liitteessä 1. 

Laajojen tekstiesimerkkien sijaan hyödynnän kolmannen tason analyysin ra-
portoimisessa pääosin juttujen otsikkoja. Otsikkojen käyttö esimerkkinä valottaa 
sitä, miten hyvin tekstin ensisijaiset näkökulmat voi usein hahmottaa jo pelkän ot-
sikon perusteella. Otsikkojen käyttö havainnollistavina tekstiesimerkkeinä tuo 
myös sopivasti vaihtelua etenkin lukijalle. 

7.6 Alueellisuuden alakehykset 

7.6.1 Mahdollistaja 

”Aika monta konetta olen sen jälkeen hankkinut”, sanoo sotkamolainen maan-
siirtourakoitsija Veikko Heikkinen. Talvivaaran tienesteillä hän on uusinut lä-
hes koko konekaluston. (HS 10.11.2012.) 

Mahdollistaja on alueellisuuden kehyksen suosituin alakehys. Kaivosten tuomia 
mahdollisuuksia esittelevä retoriikka on kaikkein luontevin jatko alueellisuudesta 
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ponnistavalle argumentaatiolle. Mahdollistajan kehystä voisi kutsua yhtä lailla 
myös mullistajan kehykseksi. Niin kokonaisvaltaisena kaivosten tuoma muutos ke-
hyksessä nähdään. Toisin kuin esimerkiksi myöhemmin esiteltävässä elinmahdol-
lisuuksien heikentämisen kehyksessä, mahdollistajan kehyksessä muutos kuvataan 
pelkästään myönteiseksi. Kaivosten esitetään tuovan niin suoria työmahdollisuuk-
sia paikallisille ihmisille ja alihankkijayrityksille kuin lisäävän yleistä taloudellista 
toimeliaisuutta, jonka puolestaan uskotaan vetävän alueen muutkin elinkeinoalat 
nousuun. Kaivosten tuomien työpaikkojen kerrotaan paitsi mahdollistavan paluu-
muuton myös tarjoavan eteläsuomalaisille tilaisuuden toteuttaa haaveensa pohjoi-
seen muutosta.  

Paluumuutosta kertovissa jutuissa on luotu voimakasta kontrastia pohjoisen ja 
etelän välille. Pohjoisessa elämä pursuaa mahdollisuuksia, kun taas etelässä on 
pakko tyytyä vain ihmisvilinän katseluun. Kaivoksen tulo on mullistanut myös syr-
jäkylien elämän, mutta kaikki muutokset esitetään jutuissa myönteisinä. Samat au-
tot ja ihmiset, jotka pääkaupungissa ahdistivat, ovat pohjoisessa myönteisiä elämän 
merkkejä.  

Ihmisruuhkia pakoon (KS 26.8.2012.) 

Kevitsan kaivoksen ansiosta Tynit toteuttivat unelmansa muuttaa Lappiin (Ka-
leva 29.1.2012.) 

Muutoksen kokonaisvaltaisuutta korostetaan muistelemalla menneitä. Kontrasti 
nykyiselle nousukiidolle löytyy lähimenneisyydestä. Mahdollistajan kehykseen 
luokittelemissani jutuissa muistutetaan taajaan, että Kainuun ja Lapin maakuntien 
kehitys on ollut viime vuosikymmeninä kehnoa lähes kaikilla mahdollisilla mitta-
reilla. Väestön kerrotaan vähentyneen, palveluiden heikentyneen ja työttömyyspro-
sentin huidelleen lähes neljässäkymmenessä. Elämän pohjoisessa kuvataan olleen 
ikään kuin pysähdyksissä, hiljaiseloa, kuten jutuissa kirjoitetaan. Näkymät ovat 
kuitenkin muuttumassa valoisiksi – kiitos kaivosten. Elämä on taas toivoa täynnä, 
joten tulevaisuus voidaan aloittaa. 

Sodankylä 2012 - tulevaisuus alkaa nyt (Kaleva 29.1.2012.) 

Mahdollistajan kehyksessä myös Kevitsan ja Talvivaaran laajennussuunnitelmat 
näyttäytyvät elinmahdollisuuksia parantavina toimina. Jutuissa laajennuksia tar-
kastellaan pääasiassa uusien työpaikkojen, tuotantolukujen ja investointien arvon 
kautta, vaikka toiminnan laajentaminen lisää myös ympäristön kuormitusta ja hei-
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kentää lähialueiden asukkaiden elinmahdollisuuksia. Laajennushankkeista kerto-
vissa teksteissä operoidaan poikkeuksellisen paljon numeroilla. Suurilla luvuilla 
lienee pyritty vakuuttamaan lukijat laajennustoimien kannattavuudesta.  

Talvivaaran kaivos suunnittelee miljardin euron laajennusta (HS 19.9.2012.) 

Täkynä tuhat uutta työpaikkaa (KS 14.3.2012.) 

Media on mittavia hankkeita käsitellessään tyypillisesti etukenossa. Muutoksia ja 
mullistuksia käsitellään jo tapahtuneina tosiasioina, vaikka lopullisia päätöksiä 
hankkeista, investoinneista tai sopimuksista ei olisi vielä edes tehty. Journalistisissa 
esityksissä tulevaisuutta koskevat skenaariot esitetään usein ilman varauksia ja eh-
dollistavia ilmauksia, mikä luo vaikutelmaa prosessien vääjäämättömyydestä. 
(Fairclough 1997, 12.) Työpaikkalupauksille on kysyntää mediassa. Puheet jopa 
tuhansista työpaikoista rakentavat teollisuudenalalle tehokkaasti myönteistä julki-
suuskuvaa. Siten valoisaa tulevaisuutta lupaavat ennusteet ovat toimijan kannalta 
retorisesti järkeviä, olivatpa ne miten spekulatiivisia tahansa. Lienee selvää, että 
esimerkiksi vuonna 2012 julkaistut uutiset kaivosalan voimakkaasta työvoimatar-
peesta lisäsivät kaivostoiminnan hyväksyttävyyttä Pohjois-Suomessa. On hyvin 
mahdollista, että moni perustaa jatkossakin myönteisen käsityksensä kaivosteolli-
suudesta ennusteisiin, jotka eivät koskaan toteudu. 

Mahdollistajan kehykseen valikoimissani jutuissa keskeisimpänä legitimaati-
ostrategiana käytetään rationalisointia. Rationalisoinnissa oikeutus omalle toimin-
nalle tai mielipiteelle pyritään hankkimaan hyötyihin, tuottoihin tai käyttökelpoi-
suuteen vetoamalla (Van Leeuwen & Wodak 1999, 106–107). Kaivosta kannattaa 
laajentaa, koska siten saadaan tuhat uutta työpaikkaa Kainuuseen. Uraani kannattaa 
ottaa talteen, koska uusi tuotantoprosessi tuo kaivokselle 20 lisätyöpaikkaa. 50 mil-
joonaa euroa maksanut uraanilaitos on sitä paitsi jo valmis, joten olisi hölmöä sei-
sottaa sitä tyhjänä. Rationalisointi voi olla myös käänteistä, jolloin omaa toimintaa 
tai kantaa puolustetaan haittojen puuttumisella. Uraanin talteenoton kannattavuutta 
on perusteltu muun muassa sillä, ettei uraanin erottelu prosessiliuoksesta lisää ym-
päristön kuormitusta. 

Mahdollistajan kehyksessä rationalisointi on konkretisoitunut edistystä ja saa-
vutuksia indikoivissa verbeissä. Kaivokset ovat tuottaneet paitsi konkreettisia asi-
oita, kuten metalleja ja veroeuroja, myös abstraktimpia ilmiöitä, kuten hyvinvointia, 
tunnettuutta ja itseluottamusta. Sen lisäksi kaivokset ovat muun muassa luoneet, 
tuoneet ja tarjonneet työpaikkoja, mahdollistaneet paluumuuton, parantaneet lii-
kenneyhteyksiä ja vilkastuttaneet kylien elämää. Kaivosyhtiöiltä saaduilla rahoilla 
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on puolestaan lisätty palvelutarjontaa kuten rakennettu Kittilään kauan odotettu ui-
mahalli. 

Olen luokitellut mahdollistajan alakehykseen kaikkiaan 173 juttua. Olen vali-
koinut kehykseen siten noin 12 prosenttia kaikista tutkimuksessani mukana olevista 
teksteistä. Suhteellisesti eniten mahdollistajan kehystä on käytetty Kalevassa ja vä-
hiten Helsingin Sanomissa. Kainuun Sanomissa ja Lapin Kansassa kehystä on hyö-
dynnetty suurin piirtein saman verran, joskin Lapin Kansan julkaisemissa Talvi-
vaaraa käsittelevissä jutuissa mahdollistajan kehys on ollut selvästi harvinaisempi 
kuin Kainuun Sanomien jutuissa. Mahdollistajan kehys on ollut lehtien omien toi-
mittajien suosiossa, kun taas STT:n aineistossa se on ollut kohtalaisen harvinainen. 
Vielä tietotoimistoakin vähemmän kehystä ovat hyödyntäneet mielipidekirjoittajat.  

7.6.2 Alueellinen taantuminen 

Kauanko hallitus aikoo katsoa ympäristöministeri Niinistön sooloilua? Onko 
luonnonsuojelijoiden tarkoitus pitää Kainuu edelleenkin vain nälkämaana, su-
sien ja karhujen reservaattina, jossa on kiva käydä viikko lomailemassa? (Ka-
leva 16.11.2012.) 

Siinä missä mahdollistajan kehyksessä pyritään korostamaan kaivosteollisuuden 
tuomia voittoja, alueellisen taantumisen kehys nostaa esiin tappiot, joita kaivostoi-
minnan vastustaminen aiheuttaa. Kehyksessä ei siten pyritä hankkimaan legitimaa-
tiota omalle toiminnalle vaan pikemminkin illegitimaatio vastapuolen toiminnalle. 
Siten alueellinen taantuminen on olemukseltaan hyvin tavanomainen kiistakehys 
(ks. Kaufman ym. 2003). 

Kehykseen valikoimissani teksteissä kaivostoiminnan estämisen esitetään joh-
tavan väistämättä työttömyyteen ja poismuuttoon. Kaivosteollisuuden kannattami-
nen näyttäytyy siten ainoana keinona pelastaa Pohjois-Suomen tulevaisuus. Kehyk-
sessä pohjoisen kehityksen vastustajiksi leimataan etenkin eteläsuomalaiset polii-
tikot ja vihreiden kannattajat. Heidän pyrkimyksenään kerrotaan olevan Pohjois-
Suomen taannuttaminen ulkomuseoksi, jossa aika on pysähtynyt. Jutuissa taannut-
tajina esitettyjen henkilöiden toimijuutta heikennetään representoimalla heidät ul-
kopuolisiksi: he eivät tunne pohjoisen oloja eivätkä siten tiedä, mikä on alueen 
asukkaille parhaaksi. Kannatuspuheissa pohjoisen asukkaat asemoidaan yhtenäi-
seen ja yksimieliseen rintamaan, jolla on vahva tahto rakentaa tulevaisuutta kaivos-
teollisuuden kautta. Tällaisessa katsannossa lehdillä ja toimittajilla ei näytä olevan 
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etuja ajettavinaan. Siten ne voivat arvioida arvovapaasti muiden toimintaa ja intres-
sejä. Professionaalisuutta ilmentävä näennäinen neutraalius ja eliittikriittisyys 
kummunnee lehtien tarpeesta edustaa kansalaisia poliittisten päättäjien sijaan. (Ks. 
Heikkilä 2001, 68; Hujanen 2000a, 211.) 

Alueellisen taantumisen kehyksessä myös median toiminta saa osansa kritii-
kistä. Mediaa syytetään ylireagoimisesta, turhasta dramatisoinnista ja väärien hen-
kilöiden päästämisestä julkisuuteen. Kehyksessä ammattiaktivistien ja muun luon-
toväen katsotaan pyörittävän kriittiseksi itseään luulevaa mediakenttää mielensä 
mukaan. Median voimattomuudella nähdään olevan vakavia seurauksia. Median 
jatkuvan rienauksen katsotaan esimerkiksi heikentäneen kaivosyhtiöiden mahdol-
lisuuksia saada osaavaa työvoimaa. Yhtä lailla ryöpytyksen nähdään syövän paitsi 
kaivosteollisuuden menestysmahdollisuuksia myös kaivosyhtiöiden alihankkijoina 
toimivien paikallisten yritysten elinvoimaa. Aiheettomana pidetyllä mediakohulla 
nähdään olevan suora yhteys myös Talvivaaran rahoitusvaikeuksiin.  

Vapaavuori: Ympäristöhallinto ihan kuutamolla (LK 14.5.2012.) 

Mikä on median yhteiskuntavastuu Talvivaarassa? (HS 15.11.2012.) 

Alueellisen taantumisen kehys perustuu uusliberalistiseen ajatukseen vapaiden 
markkinoiden ylivertaisuudesta. Markkinatalouden tuottamien hyötyjen sijaan ke-
hyksessä korostetaan kuitenkin ekologistisen ideologian vahingollisuutta: luonnon-
suojelu pysäyttää kehityksen ja jättää jälkeensä ainoastaan taantuneita reservaatteja. 
Kehyksessä hyväksytään myös suoranainen ympäristön kuormitus, kunhan toimin-
nan taloudelliset hyödyt vain ovat suuremmat kuin ympäristön kokemat haitat. Ta-
loudellista kompensaatiota painottava orientaatio kuvastaa niin sanottua heikkoa 
kestävyyttä (weak sustainability). Näkökulman mukaan luonnonvaroja ja luontoar-
voja on mahdollista korvata muuntamalla niitä toisenlaisiin pääoman muotoihin. 
Kestävän kehityksen määritelmien joustavuus on tarjonnut kaivosyhtiöille mahdol-
lisuuden luoda toimialan kannalta myönteisiä näkökulmia kestävyyteen. Kaivos-
toimijoiden retoriikassa kestävyyttä on edustanut esimerkiksi sellaisen tekniikan 
kehittäminen, joka mahdollistaa paitsi mineraalivarantojen aiempaa tehokkaam-
man etsinnän myös esiintymien entistä pitkäaikaisemman hyödyntämisen. (Mutti 
ym. 2010, 2; Sairinen ym. 2016, 171.)  

Kehykseen valikoimissani teksteissä legitimaatio omalle argumentaatiolle han-
kitaan niin ikään käänteisesti antiautorisoimalla 12  kaivostoiminnan vastustajat 

                                                        
12 Autorisoinnista ks. Van Leeuwen 2008, 108. 
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omia etujaan ajaviksi ulkopuolisiksi. Vihreän liiton ytimeen hyökätään määrittele-
mällä järjestön jäsenet luonnosta vieraantuneiksi kaupunkilaisiksi, jotka ajavat 
agendaansa piittaamatta piiruakaan paikallisten omasta tahdosta. Järjestön auktori-
teettiasemaa heikennetään myös kiinnittämällä huomiota sen oman toiminnan ris-
tiriitaisuuksiin. Kritiikeissä vihreät yhdistetään usein Helsinkiin, sillä järjestön jä-
seniä syytetään muun muassa siitä, että Helsingissä poltetaan kivihiiltä ja rakenne-
taan satamia ainutlaatuisille luontoalueille. Strategiassa syrjäseutujen asukkaiden 
tahto kategorisoidaan puolestaan yhtenäiseksi. Luonnonvarojen hyödyntäminen – 
olipa se kuinka teollista tahansa – naturalisoidaan osaksi lappilaista ja kainuulaista 
elämäntapaa ja ikiaikaisten perinteiden jatkumoa. 

Mediaesitysten vaikutus perustuu pitkälti naturalisointiin, asioiden luonnol-
liseksi tekemiseen. Esitykset sisältävät usein arkijärkeen vetoavia, itsestäänsel-
vyyksiltä vaikuttavia käsityksiä niin meistä ja muista kuin yhteiskunnasta ja tule-
vaisuudesta. Media välittää normatiivisia representaatioita toivotuista kehityssuun-
nista ja antaa siten ymmärtää, mikä maailmassa on luonnollista. Naturalisoituneet 
representaatiot ovat keskustelun välineitä, eivät keskustelun kohteita. Luonteensa 
vuoksi ne ovat legitiimejä vallankäytön välineitä. (Sakki & Menard 2014, 69, 78.) 

Edellä kuvatun kaltainen marginalisointi ja dismeritointi on laajemminkin omi-
naista tilanteessa, jossa vastakkain ovat materiaalisesti ja organisatorisesti vahva, 
mutta kulttuurisesti kontroversiaali instituutio sekä materiaalisesti heikko, mutta 
pyyteettömänä arvostusta nauttiva joukko. Tällöin vastustajaansa paremmin orga-
nisoituneen mutta kulttuuriselta pääomaltaan heikomman osapuolen strategiassa 
keskeisintä on hyökätä vastapuolen ryhmäidentiteetin ytimeen. Tilanteessa on py-
rittävä kritisoimaan etenkin piirteitä, jotka tuovat vastakkaiselle ryhmälle myön-
teistä julkisuutta ja yleisen mielipiteen tukea. Esimerkiksi ympäristöjärjestön pyy-
teettömyys voidaan osoittaa harhaksi: ryhmän jäsenten voidaan esittää tavoittele-
van ainoastaan henkilökohtaista hyötyä, kuten rahaa, valtaa ja asemia hyväuskois-
ten kansalaisten kustannuksella. Yhtä olennaista on ryhmän vierauden korostami-
nen. Ympäristökiistoissa suojelua vaativat määritellään vastapuolen retoriikassa 
usein ulkopuoliksi, paikallisia oloja tuntemattomiksi ja jopa epäisänmaallisiksi. 
(Luostarinen 1994, 51–52; ks. myös Harju 2011; Väisänen 2008; Tuulentie & Me-
riruoho 2008.) 

Olen luokitellut alueellisen taantumisen alakehykseen kaikkiaan 109 tekstiä, 
mikä vastaa noin seitsemää prosenttia koko aineistosta. Olen valikoinut kehykseen 
suhteellisesti eniten Lapin Kansan juttuja ja vähiten Helsingin Sanomien tekstejä. 
Kaikista lehdistä olen valikoinut kehykseen prosentuaalisesti enemmän mielipide-
kirjoituksia kuin lehtien omien toimittajien tekstejä. Alueellinen taantuminen on 
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kaikkein selkeimmin diagnostinen kehystyyppi (ks. Benford & Snow 2000). Ke-
hyksessä tunnistetaan ongelmia ja nimetään syyllisiä. Syyllisten osoittelu on aina 
avoimen arvolatautunutta, minkä vuoksi strategia ei nähdäkseni sovi kovin hyvin 
objektiivisuuden rituaalia noudattavan uutisjournalismin tarpeisiin. Olemukseltaan 
subjektiivisissa ja kantaaottavissa mielipidekirjoituksissa, kolumneissa ja pääkir-
joituksissa syyllisten tunnistamiseen tähtäävälle retoriikalle on sen sijaan kysyntää.  

7.6.3 Pelkkiä voittajia 

Koko kaivoksen sulkeminen olisi luonnolle kaikkein pahinta, Heiskanen sa-
noo. ”Ymmärrän täysin moraalisen närkästyksen. Mutta ympäristön kannalta 
pienin paha on, että Talvivaaran tehtaan tuotanto jatkuu.” Tehdas pystyisi 
paitsi käsittelemään prosessivettä, myös jauhamaan yhtiölle rahaa. (HS 
13.11.2012.) 

Pelkkiä voittajia -kehys perustuu retoriseen strategiaan, jossa kaivoksen kannalta 
myönteiset ratkaisut esitetään kaikkien osapuolten kannalta järkevimpinä. Kaivos-
toimijoiden tahtoon taipumisen kerrotaan tuottavan pelkkiä voittajia. Eri vaihtoeh-
tojen myönteisiä seurauksia esittelevää retoriikkaa on hyödynnetty kaikkein eniten 
perusteltaessa Talvivaaran uraanin tuotannon kannattavuutta. Edellä kuvattua reto-
rista strategiaa edustaa myös uraanin tuotantoa kuvaamaan vakiintunut verbi tal-
teenottaa. Uraani otetaan talteen, jolloin se ei jää luontoon myrkyttämään ympäris-
töä. Kaivoksella ei esimerkiksi kerätä säteilevää ydinpolttoaineitta, vaan ympäris-
tössä luontaisesti esiintyvä metalli ainoastaan korjataan parempaan talteen.  

Uraanin tuotantoa puolustettaessa on vedottu asiantuntijoiden ja viranomaisor-
ganisaatioiden tarjoamaan auktoriteettiin. Toisinaan toimintaa on autorisoitu varsin 
abstrakteilla ja epämääräisilläkin asioilla kuten ympäristöministeriön papereilla ja 
yhteiskunnan kokonaisedulla. Puheet yhteiskunnan kokonaisedusta pohjautuvat 
ajatukseen, jonka mukaan yhteiskunnassa vallitsisi jonkinlainen abstrakti yleis-
tahto eli kehityssuunta, jota kohti tulisi kulkea. Tämänkaltainen hegeliläis-snellma-
nilaisuutta heijasteleva ajattelutapa on suomalaista yhteiskunnallista keskustelua 
leimaava piirre. Se näyttäytyy varsin usein suomalaislehtien pääkirjoituksissa, 
joissa nojaudutaan tyypillisesti progressivismin hengessä oletuksiin yleisistä ja yh-
täläisistä tahdoista. (Ks. Rahkonen 2006, 45.)  

Edustuspuhe on vallan käyttämistä, sillä se tarjoaa esittäjälleen vapauden mää-
ritellä, mikä tietyn ihmisryhmän tai koko yhteiskunnan etu milloinkin on. Yleistah-
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don vaalijaksi ilmoittautuva edustaja voi halutessaan perustella oman tahtonsa mu-
kaiset päätökset kansan tahdon varmistamisella. Mitä abstraktimpaa edustuspuhe 
on, sitä vaikeampi sitä on kiistää. Implisiittinen, yleisen edun ajatukseen nojautuva 
puhe on teknokraattista, sillä se kätkee poliittiset ratkaisut neutraalilta kuulostavan 
kielen alle. Abstraktille tasolle jäävä edustuspuhe heijastelee useammin talouskas-
vun kuin ympäristöllisen kestävyyden ihannetta. Ajatus yhteiskunnan koko-
naisedusta tuntuu pitävän implisiittisesti sisällään taloudellisen näkökulman. Ym-
päristönäkökulma taas näyttää edellyttävän suoraan tiettyjen ihmisryhmien etuun 
vetoamista. (Mattila 2017, 286–288, 293.) 

Pelkkiä voittajia -kehyksen tärkeimpänä legitimaatiostrategiana on käytetty ra-
tionalisointia. Uraanin tuotannon kannattavuutta on perusteltu paitsi lisätyöpai-
koilla myös aivan erityisesti ympäristön puhdistumisella. Luvassa on siis pelkkiä 
voittoja kaikilla elämän osa-alueilla. Tuotannon vastakohtana on pidetty uraanin 
päästämistä tai jättämistä luontoon. Strategiassa on hyödynnetty luonnon myöntei-
siä konnotaatioita: luonto on pidettävä puhtaana, eikä sitä saa saastuttaa uraanijät-
teellä. Uraanin tuotantoa puolustettaessa myös kaivosalue on laskettu luontoympä-
ristöksi – toisin kuin marraskuun jätevesikeskusteluissa. Talteenoton on nimittäin 
kerrottu pitävän kipsisakka-altaat ja muut kaivosjätteet puhtaampina, minkä puo-
lestaan on sanottu vähentävän ympäristön kuormitusta.  

Uraanin tuotannon kannattamista on legitimoitu moraalisiin arvoihin vetoa-
malla. Kotimaisen uraanin hyödyntäminen edustaa kehyksessä vastuullista luon-
nonvarapolitiikkaa. Teksteissä muistutetaan, että myös Suomi käyttää ydinvoimaa, 
joten maallamme on jopa velvollisuus tuottaa ainakin käyttämänsä määrä ydinpolt-
toainetta. Nykytilannetta, jossa Suomi on ainoastaan uraanin käyttäjä, pidetään 
maailman luonnonvarojen kannalta kestämättömänä. 

Pelkkiä voittajia -alakehys osoittaa, miten kätevästi yleisimmin ympäristön-
suojelussa käytetyt arvolatautuneet käsitteet siirtyvät tarvittaessa sellaisten piirien 
käyttöön, joita ympäristötoimijat ovat perinteisesti vastustaneet. Uraanikeskuste-
lussa esimerkiksi velvollisuuden, vastuullisuuden ja kestävyyden kaltaiset termit on 
valjastettu palvelemaan kaivosyhtiön ja uraanin tuotannon kannattajien tarpeita. 
Tämä osoittaa konkreettisesti ekologisen diskurssin käyttökelpoisuuden mieliku-
vamarkkinoinnissa. Ympäristön hyvinvointiin ja kestävyyteen liittyvä puhe ei ole-
kaan enää ympäristöjärjestöjen yksinoikeus. Ekologisesta diskurssista on sen sijaan 
tullut mielikuvien varastopaikka, josta voi lainata sopivat ainekset kulloisiinkin tar-
peisiin. (Ks. Eder 1996b.) Toisaalta myös ympäristötoimijat ovat tyypillisesti yrit-
täneet lainailla tavoitteitaan edistäviä argumentteja vastapuolelta. He ovat pyrki-
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neet osoittamaan esimerkiksi teollisuushankkeiden väitetyt talousvaikutukset liioi-
telluiksi ja kritisoineet hankkeissa käytettyjä teknisiä ratkaisuja. Hyppy teknis-ta-
loudellisen puhetavan kentälle ei ole osoittautunut erityisen menestyksekkääksi 
strategiaksi, sillä vastapuoli on ollut omalla kentällään suvereeni. Kansalaisjärjes-
töjen jäsenet eivät ole uskottavasti kyenneet haastamaan teollisuuden ja yrityselä-
män edustajia esimerkiksi energiantuotantoon liittyvissä teknisissä ja taloudelli-
sissa kysymyksissä. Ilmastonmuutoksen uhka on toiminut verukkeena teollisuus-
toimijoiden tavoitteille selvästi tehokkaammin kuin taloudellisten tappioiden uhka 
kansalaisjärjestöjen tavoitteille. (Vehkalahti 2015, 96; Teräväinen ym. 2011, 3441–
3442.)  

Pelkkiä voittajia -kehyksen taustalta voi tunnistaa uusliberalistisen ideologian. 
Talousarvojen ensisijaisuutta korostavalle viestille on haettu lisätehoa lainaamalla 
sisältöä environmentalistisesta diskurssista. Environmentalismia on pidetty muun 
muassa vihreän ajattelun antiradikaalina muotona. Sen vastapoolina on ekologismi, 
ympäristölähtöinen ideologia, jonka ytimessä on ajatus vallitsevien taloudellisten, 
poliittisten ja sosiaalisten käytäntöjen vahingollisuudesta. Environmentalistinen 
diskurssi sen sijaan tarjoaa aineksia lähes kaikenlaisten poliittisten ja taloudellisten 
toimien ja tavoitteiden tueksi. (Dobson 2000, 7; ks. myös Louhimaa 2002, 233–
234.)  

Environmentalismi on monelta osin integroitunut uusliberalistiseen ideologi-
aan. Lehtisen (2011) mukaan ympäristö- ja luontopolitiikan neoliberalisaatio näkyy 
muun muassa luontoympäristön yksityistämisenä, ympäristöhallinnon ulkoistami-
sena ja luonnon tuotteistamiseen perustuvan yksityisyrittämisen vahvistumisena. 
Myös suomalaisen ympäristöhallinnon uudistus, jossa itsenäiset ympäristökeskuk-
set sulautettiin alueellisiin ely-keskuksiin, on tulkittu siirtymänä ympäristöpoliitti-
seen korporatismiin (ks. Hukkinen 2012), jonka voi puolestaan nähdä environmen-
talismin ideologisena ilmenemismuotona. 

Louhimaan (2002) mukaan ympäristöpoliittiset päämäärät muotoillaan usein 
vihreällä ideologialla ”kuorrutetun” environmentalismin pohjalta. Ekologistisen 
ideologian ismeillä legitimoitujen ohjelmien päämärät muodostavat kestävän kehi-
tyksen identifikaation retoriikkaa, joka pelkästään vahvistaa vallitsevaa yhteiskun-
tajärjestystä ja demokratiakäsitystä. (Emt., 238.) Kaivosjulkisuudessa ekologistista 
kuorrutusta ovat edustaneet muun muassa kaivostoimijoiden retoriikassa hyödyn-
netyt kestävyyden, velvollisuuden ja eettisyyden kaltaiset käsitteet. 

Olen luokitellut pelkkiä voittajia -kehykseen 28 Talvivaaraa käsittelevää teks-
tiä. Kevitsaan liittyvässä kirjoittelussa kehystä tuottavaa retoriikkaa ei ole käytetty. 
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Alakehyksen käyttö on ollut vähäistä kaikissa tutkimukseni lehdissä. Olen luoki-
tellut kehykseen suhteellisesti enemmän STT:n juttuja kuin lehtien omien toimitta-
jien tai mielipidekirjoittajien tekstejä. Eniten kehykseen valikoimiani juttuja on jul-
kaistu Kainuun Sanomissa. Odotetusti Kainuun Sanomissa on käyty kaikkein ak-
tiivisimmin uraanin tuotantoon liittyvää keskustelua, ja osa keskustelijoista on aja-
nut aktiivisesti julkisuudessa linjaa, jonka mukaan uraanin tuotannolla on pelkäs-
tään myönteisiä seurauksia. 

7.6.4 Ympäristöinvestoinnit 

”Syksyn jälkeen rikkivety haisee korkeintaan häiriöiden ja huoltojen yhtey-
dessä.” Katalyyttipolttoon siirtyminen vähentää yhtiön mukaan merkittävästi 
myös käytettävien kemikaalien määrää. Myös malminkäsittelystä syntyvän pö-
lyn määrä vähenee, kun puhdistusjärjestelmää uusitaan kahdella miljoonalla 
eurolla vuoden loppuun mennessä. (Kaleva 25.4.2012.) 

Ympäristöinvestointien kehys nostaa nimensä mukaisesti keskiöön kaivosyhtiöi-
den investoinnit ympäristötekniikkaan. Kehys perustuu teknis-taloudelliseen puhe-
tapaan, jonka mukaan ympäristön hyvinvointia edistetään parhaiten puuttumalla 
teknisten laitteiden avulla saastuttamisen seurauksiin, ei niinkään saastuttamiseen. 
Kehykseen valikoimissani jutuissa kuvataan usein hyvin yksityiskohtaisesti ympä-
ristön kuormitusta vähentävien laitteiden toimintaperiaatteita. Lisäksi teksteissä 
yksilöidään poikkeuksetta tarkasti, millaisia ympäristöparannuksia milläkin lait-
teella saadaan aikaan. Yhtä tarkkoja tietoja annetaan investointien arvosta. Inves-
tointien arvon korostaminen asemoi kaivosyhtiön ympäristöparannukset taloudel-
lisiksi ponnistuksiksi, ei esimerkiksi itsestään selviksi pyrkimyksiksi minimoida 
ympäristön kuormitus. Laitteiden toimintaan ja tehoon uskotaan teksteissä varauk-
settomasti. 

Purkuvettä pian vaikka juomalasiin (Kaleva 25.4.2012.) 

Hajuhaitasta eroon jopa kokonaan (LK 25.4.2012.) 

Ympäristöinvestointien kehyksessä ympäristönsuojelu rajautuu teknisten asiantun-
tijoiden toiminta-alueeksi. Rajaus tuottaa väistämättä pätevyysdiskurssia, johon si-
sältyy oletuksia siitä, ketkä ovat legitiimejä toimijoita edes keskustelemaan ympä-
ristönsuojelusta tai kaivostoiminnan haittavaikutuksista. Kaivosteollisuutta käsitte-
levässä julkisuudessa media on saanut usein kritiikkiä muun muassa asukkaiden ja 
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luontoihmisten päästämisestä ääneen. Lupa määritellä, mikä on ympäristölle hai-
tallista ja mitkä ovat oikeita keinoja vähentää ympäristövaikutuksia, on haluttu pi-
tää vain parhaiden asiantuntijoiden – siis kaivostoimijoiden itsensä – yksinoikeu-
tena. Historiallisesti pätevyysdiskurssi on tuottanut muun muassa yritysten itseval-
vontaa, sillä teollisuustoiminnan valvojillakaan ei ole aina katsottu olevan riittä-
västi ymmärrystä valvomansa toiminnan lainalaisuuksista. Itsevalvontaa on edistä-
nyt ajatus siitä, että teollisuusyrityksillä itsellään on paras tieto omista tuotantopro-
sesseistaan. Toiminnanharjoittajilla on lisäksi katsottu olevan paremmat edellytyk-
set kerätä tietoja toimintansa ympäristövaikutuksista kuin valvojilla. (Ylönen 2011, 
82, 149; ks. myös Björn 2014, 136.) 

”Ely-johtaja väärässä” (LK 25.4.2012.) 

Ympäristöinvestointien kehyksessä ekologinen kriisi nähdään vältettävän parhai-
ten teknokraattisilla ratkaisuilla, mikä tekee kehyksestä environmentalistisen (ks. 
Hayward 1999, 369). Kehyksessä ympäristönsuojelullinen edistys sidotaan tekno-
logiseen kehitykseen. Samalla esimerkiksi haitallisten päästöjen raja-arvot pyritään 
määrittelemään sellaisiksi, että ne ovat saavutettavissa teknisten ja taloudellisten 
resurssien puitteissa. Esimerkiksi Talvivaaran toimitusjohtajana toiminut Harri Na-
tunen on muistuttanut, ettei nykyisillä laitteilla ja taloudellisilla resursseilla päästä 
ympäristölupaa hakiessa ilmoitettuun 170 milligramman sulfaattirajaan. Näin ollen 
sulfaattiraja ei ole ohjannut kaivosyhtiön toimintaa vaan toiminta ja resurssit rajaa. 

Ympäristöteknologian kaikkivoipaisuuden korostaminen ilmentää teknolo-
gista imperatiivia. Ympäristönsuojelun riisuminen arvoista, intresseistä ja samalla 
kaikesta inhimillisestä immunisoi itse teollisuustoimijat kaikenlaiselta kritiikiltä: 
yllättävät päästöt ja muut poikkeavuudet voidaan aina selittää tekniikan toimimat-
tomuudella. Tekniikan epävarmuus luonnollistaa lupaylitykset ja normalisoi tekni-
set häiriöt tehokkaasti. (Ylönen 2011, 122–123.) Tällöin teknologia näyttäytyy 
myös taustaideologiana: tavoitteet, strategiat ja koko yhteiskuntajärjestelmän lo-
giikka määritellään suhteessa teknologiseen kehitykseen. Teknologia ohjaa poliit-
tista toimintaa samalla kätkien oman poliittisen luonteensa. Yhteiskunnallisia pää-
töksiä tehdään näin ollen arvovapaana ja intressittömänä näyttäytyvän teknologisen 
kehityksen luomissa olosuhteissa. (Ks. Habermas 1971, 104–105; Moses & Katz 
2006, 77–79.) 

Teollisen regiimin sisältämällä teknologisella imperatiivilla on pitkät perinteet 
niin saastumisen kontrollissa kuin suomalaisessa journalismissa. Ympäristönsuoje-
lun monopolisoiva orientaatio juontaa juurensa 1940- ja 1950-lukujen moraalita-
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louden aikakauteen. (Ylönen 2011, 146; Alasuutari 1996, 107.) Toisen maailman-
sodan jälkeinen teollistumiskehitys nähtiin tärkeänä osana suomalaisen yhteiskun-
nan modernisaatiota. Yhteiset teollistamisponnistelut toivat kaivattua hyvinvointia, 
minkä rinnalla ympäristön saastuminen tuntui mitättömältä. Hyvinvointivaltion ra-
kentaminen oli yhteinen projekti, jonka edistämiseen lehdistö sitoutui. Hyvinvoin-
nin lisääntyessä yhteiskuntaa ruokkivaa talousmoottoria ei siten ollut sopivaa ar-
vostella mediassakaan. (Ks. Björn 2014, 147.)  

Ainakin osa ympäristöinvestoinneista kertovista jutuista lienee syntynyt kai-
vosyhtiön aloitteesta. Kaivosyhtiölle investointisuunnitelmat ovat olleet myöntei-
siä tiedottamisen aiheita, joten niistä on kannattanut pitää ääntä. Yhtiö on järjestä-
nyt medialle tiedotustilaisuuksia, joissa on ollut mukana laitetoimittajien edustajia. 
Juttuihin on siten saatu tarkka kuva uusien laitteiden teknisistä toimintaperiaatteista 
ja hyödyistä. Kun jutussa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten esimerkiksi tiheä 
kalvo karsii sulfaatit voimakkaalla paineella etenevästä vedestä, kenellekään tuskin 
tulee mieleen epäillä laitteen toimivuutta. Tarkka tekninen kuvaus luo uskotta-
vuutta: näin tämä toimii – ja nimenomaan toimii.  

Olen luokitellut ympäristöinvestointien kehykseen yhteensä 35 juttua. Olen va-
likoinut kehykseen siten noin kaksi prosenttia pääaineiston teksteistä. Kehys on ol-
lut pääosin lehtien omien toimittajien käytössä. Suhteellisesti eniten kehystä on 
käytetty Kainuun Sanomissa. Tämä on varsin loogista, sillä paikallisena tiedotus-
välineenä Kainuun Sanomat on pitänyt uutiskynnystään matalimmalla Talvivaaran 
suhteen. Lehden sivuille on päätynyt siten uutisia sellaisistakin investoinneista, 
jotka eivät ole herättäneet muiden lehtien mielenkiintoa.  

7.6.5 Sijoitus 

Kaivoksen johtaja uskoo, että FQM Kevitsalla on esittää vuoden 2013 alussa 
positiivisesta kassavirrasta kertovia lukuja parhaillaan meneillään olevan 
vuoden 2012 viimeisestä neljänneksestä. Kaivos saa vetoapua myös nikkelin ja 
kuparin hinnannoususta. Molempien metallien kurssi on noussut syyskuusta 10 
prosenttia. (LK 9.11.2012.) 

Sijoituksen alakehykseen luokittelemani jutut edustavat talous- ja finanssijourna-
lismia puhtaimmillaan. Jutuissa kerrotaan kaivosteollisuuden suhdannenäkymistä, 
yhtiöiden tuotanto- ja tulosluvuista, kassatilanteista ja velkaantumisasteista. Erityi-
sen tiiviisti jutuissa on seurattu Talvivaaran osakkeen arvon kehitystä. Kehykseen 
valikoimani jutut edustavat selkeimmin sitä talousjournalismin osa-aluetta, jolla on 
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katsottu olevan työvälinefunktio (ks. Hurmeranta 2012). Tekstit tarjoavat keskei-
simmälle kohderyhmälleen tietoa esimerkiksi osakekauppojen ja sijoitusstrategioi-
den tueksi. Nähdäkseni käyttösyylogiikalla voi selittää talousjuttujen usein niin pel-
kistettyä olemusta. Etenkin päivittäinen pörssijournalismi on geneeristä, tiedottei-
siin ja tilannekatsauksiin perustuvaa. Finanssikriisin mediakäsittelyä tutkineet Si-
mola ja Reunanen (2010, 194) ovat kuvanneet suomalaista talousjournalismia li-
kinäköiseksi: journalismin sisältö syntyy rutiininomaisesta tilasto- ja tulosjulkis-
tusten raportoinnista.  

Lukuisissa tutkimuksissa talousasioita käsittelevän journalismin on nähty no-
jaavan laajemminkin yritysten ja organisaatioiden lähettämiin tiedotteisiin. Lähtei-
den laatimien tiedotteiden on puolestaan havaittu siirtyvän lehtiin usein sellaise-
naan. (Ks. esim. Davis 2000/2002; Tambini 2015; Mauno 2012; Koho 2013; Hur-
meranta 2012.)  

Esimerkiksi Kevitsan taloustilanteeseen on kiinnitetty huomiota lähinnä vain 
silloin, kun kaivoksen emoyhtiö on julkaissut osavuosikatsauksensa. Osavuosikat-
sausten lisäksi lähteenä on käytetty kaivoksen johtajaa. Siten kaivoksen tuottavuu-
desta ja prosessin toimivuudesta on esitetty pelkästään myönteisiä arvioita. Talvi-
vaaran tuloskuntoa on tarkasteltu tiiviisti etenkin loppuvuoden ympäristöongel-
mien aikaan, joskin muuten uutisointi on noudatellut osavuosikatsausten ja tulos-
varoitusten määrittelemää rytmiä. Osavuosikatsauksista laaditut uutiset ovat 
useimmiten olleet referaatteja raporttien sisällöstä. Siten pörssiyhtiöiden johtohen-
kilöt ovat saaneet itse määritellä lehtiteksteissä, miksi esimerkiksi yhtiön tulos on 
jälleen odotettua heikompi. 

Talvivaaraa käsittelevässä talousjournalismissa toimittajien oma panos on 
etenkin alkuvuoden aikana rajoittunut eri lähteistä kootun tiedon yhdistelemiseen. 
Teksteissä Talvivaaran toimittamaa informaatiota on verrattu aiemmin ilmoitettui-
hin arvioihin. Toimittajien omaa päättelyä edustavat muun muassa sanat odotetusti, 
rajusti, alisuorittaa ja riski. Toisinaan heikkoon tuloskehitykseen on löydetty sel-
laisiakin syitä, joita ei ole mainittu osavuosikatsauksissa. 

Nikkelin hinnan lasku, tuotantoseisokit sekä riitely luonnonsuojelijoiden ja 
paikallisten asukkaiden kanssa painoivat odotetusti kaivosyhtiö Talvivaaran 
alkuvuoden tuloksen tukevasti miinukselle. (HS 26.4.2012.) 

Marraskuinen kipsisakka-altaan vuoto näyttää avanneen monien taloustoimittajien 
silmät. Talousuutisiin on alkanut tuolloin ilmestyä kriittisiä äänenpainoja. Uutisoin-
nissa ei ole enää nojauduttu pelkkiin pörssikursseihin ja kaivosyhtiön toimittamiin 
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tietoihin, vaan teksteihin on ryhdytty pyytämään kommentteja ulkopuolisilta ana-
lyytikoilta. Pörssitiedotteissa ja osavuosikatsauksissa esitettyjä näkemyksiä on 
alettu kyseenalaistaa toimituksellisessa kertojadiskurssissa. Toimittajat ovat alka-
neet itsekin vetää teksteissään johtopäätöksiä ja etsiä syy-yhteyksiä asioiden välille. 
Näin taloustoimittajat ovat alkaneet täyttää professioon liitettyjä substanssin syväl-
lisen osaamisen vaatimuksia (ks. Hurmeranta 2012, 45). 

Sateet eivät selitä ongelmia (Kaleva 29.11.2012.) 

Talousjournalismi jos mikä on eliittijournalismia. Se on journalismia, jossa eliitit 
kertovat eliitille, mitä mieltä eliitti on. Toisin sanoen niin talousjournalismin tekijät, 
kohteet kuin käyttäjätkin ovat yhteiskunnallista eliittiä. Samalla kun talouskysy-
mykset ovat levittäytyneet osaksi kaikkia journalismin eri osa-alueita, itse talous-
journalismi on vetäytynyt kauemmas muusta journalismista. Talouden saavuttama 
erityisasema näkyy muun muassa yksinomaan talouteen keskittyvien tiedotusväli-
neiden runsautena. Uusia talousmedioita ei puolestaan perusteta massoja vaan eliit-
tiyleisöjä varten. (Korhonen 1998, 111; Simola & Reunanen 2010, 97–98.) Davisin 
(2000, 282, 298–300) mukaan asetelma näkyy yritysten taloustiedottamisessa: tie-
dotteita ei ole suunnattu suurelle yleisölle vaan pikemminkin toisille yrityksille. 
Tiedottamisen kohdentaminen kollegoille ja ammattilaisille luonnollistaa yritysnä-
kökulmaa myös toimitetuissa jutuissa. Näin ollen tavallinen kansa etäännytetään 
talousjournalismin tuotantoprosessista ja journalismin sisällöt kehittyvät palvele-
maan yksinomaan yrityselämän tarpeita. Myös Heikkilän (2001, 41–42) mukaan 
talousjournalismin oletettu käyttäjärooli on ennen kaikkea asiakas tai sijoittaja, ei 
kansalainen. Journalismin keskittyessä ainoastaan sellaisten tahojen edustamiseen, 
joilla on kykyjä ja intressejä varallisuutensa lisäämiseen, on syytä kysyä, miten käy 
niille, joilta nämä mahdollisuudet puuttuvat. 

Sijoituksen alakehykseen valikoimissani jutuissa toimijoina on ainoastaan yri-
tysjohtajia, analyytikkoja, tutkijoita ja muutama poliitikko. Joukossa ei ole edes 
rahojaan menettänyttä piensijoittajaa, jonka voisi laveasti tulkiten katsoa edustavan 
niin sanottua tavallista kansaa. Sen sijaan määrittelijöinä näyttäytyvät myös ana-
lyysiyhtiöt, finanssikonsernit, velkojapankit ja talousraamatuksi usein kutsuttu Fi-
nancial Times. Edellisiä abstraktimpina asiasubjekteina seikkailevat vaihdot, taseet, 
diluutiot ja suunnatut annit. Taloustermien käyttö voi olla osa erikoistoimittajien 
distinktioprosessia. Kohon (2013, 24) mukaan taloustoimittajille spesifi kielen-
käyttö on paitsi keino osoittaa asiantuntemuksensa lukijoille, myös tapa todistaa 
haastatelluille talouselämän vaikuttajille, että he ymmärtävät, mistä milloinkin kir-
joittavat.  
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Talousjournalismin monimutkaistuessa osallistumisen kynnys sekä lukijana 
että lähteenä kohoaa, mikä pienentää talouden kysymyksiin erikoistuneiden toimi-
joiden määrää. Kompetenssin eriytyminen yhä harvempien käsiin voi puolestaan 
rajoittaa näkökulmia ja ajateltavissa olevia vaihtoehtoja ihmisiä laajasti kosketta-
vissa kysymyksissä. Talouden painoarvon kasvaminen sekä journalismin aiheena 
että yhteiskunnallisen kehityksen määrittäjänä myös vahvistaa talousosaajien ase-
maa yhteiskunnan lainalaisuuksien todellisina asiantuntijoina. (Heikkilä 2001, 41–
42.)  

Olen luokitellut sijoituksen alakehykseen yhteensä 61 juttua, mikä vastaa noin 
neljää prosenttia koko aineistosta. Sijoitus on ollut yksinomaan toimituksellinen 
faktakehys. Jutuissa esitetyt tiedot ovat perustuneet joko asiakirjoihin, asiantunti-
joiden haastatteluihin tai aiemmin julkaistuihin lehtijuttuihin. Yhtä tekstiä lukuun 
ottamatta kaikki kehykseen luokittelemani jutut ovat objektiivisuuden rituaaliin no-
jaavia uutisjuttua. Kehyksen käytössä ei ole suuria eroja lehtien välillä. Kainuun 
Sanomat on kirjoittanut odotetusti eniten Talvivaaran taloustilanteesta ja Lapin 
Kansa vastaavasti Kevitsan tilanteesta. Olen luokitellut sijoituksen kehykseen 
enemmän tietotoimistojen kuin lehtien omien toimittajien tekstejä. Tämä ei ole yl-
lättävää, sillä etenkin STT:n talousuutisvirran rooli lehtien rahasivujen täyttäjänä 
on nähdäkseni yleisemminkin keskeinen.  

7.6.6 Vastuullinen omistus 

”Haluamme vaikuttaa omistamissamme yhtiöissä siihen, että asiat tehdään hy-
vin ja oikein. Talvivaaran kohdalla pyrimme vaikuttamaan kaikin keinoin niin, 
että yhtiö pystyy vastaamaan huutoihinsa ympäristökysymyksissä sekä toi-
saalta kehittymään sijoituskohteena”, Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvi-
nen sanoo. (Kaleva 16.4.2012.) 

Alueellisuuden kehyksen kuudes alakehys on nimeltään vastuullinen omistus. Vas-
tuullisen omistuksen voi ainakin tietyiltä osin luokitella varsin tyypilliseksi talous-
journalismin kehykseksi: jutuissa numerot saavat keskeisen roolin, ja tärkeimpinä 
määrittelijöinä säilyvät talouseliittiin kuuluvat toimijat. Kehyksessä katsantokanto 
talouteen on selvästi laajempi kuin edellä käsitellyssä sijoituksen kehyksessä. Teks-
teissä ei esimerkiksi tuijoteta pelkästään pörssikursseja, vaan yritystoiminnan hyö-
tyjä arvioidaan muidenkin kuin tämänhetkisten voittojen ja tuottojen näkökulmasta. 
Kehyksessä sijoituspolitiikalta edellytetään kestävyyttä ja vastuullisuutta. Suuret-
kin tappiot kuitataan puheilla pitkäjänteisestä sijoitusfilosofiasta ja omistajuuteen 
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kuuluvasta vastuusta. Omistajuutta ei näin ollen tarkastella pelkkänä rahantekona 
vaan ennemminkin pyrkimyksenä avittaa pörssiyhtiöitä kehittymään koko yhteis-
kuntaa palveleviksi toimijoiksi.  

Kehykseen luokittelemani jutut ovat sisällöltään monipuolisempia ja ilmaisul-
taan rikkaampia kuin sijoituksen kehykseen valikoimani tekstit. Kehys on tarjonnut 
etenkin Solidiumin edustajille tilaisuuden legitimoida omaa asemaansa ja toimin-
taansa kaivosjulkisuudessa. Yhtäältä he ovat korostaneet omaa vastuullisuuttaan: 
omistuksessa olevia yhtiöitä ei ole hylätty, vaikka vastoinkäymisiä on tullut eteen. 
Tältä osin Solidium on nojannut laajan sosiaalisen vastuun ideologiaan (ks. Takala 
2000, 598–601). Pelkän voiton maksimoinnin sijaan yhtiö on ottanut tavoitteekseen 
koko yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämisen. Mitä pienemmäksi valtion omistus-
osuuden arvo on laskenut, sitä enemmän julkisuudessa on painotettu sijoituksen 
vastuullisuutta. Toisaalta Solidium on terävöittänyt julkista profiiliaan vaatimalla 
Talvivaaralta konkreettisia parannuksia ympäristö- ja yhteisösuhteisiinsa.  

Solidium vaati Talvivaaralta parempia riskiarvioita jo kesällä (HS 13.11.2012.) 

Vastuullisen omistuksen kehyksessä yritysvastuullisuus ja taloudellinen tuottavuus 
on asetettu kulkemaan käsi kädessä. Samalla voiton tavoittelulle on annettu vain 
välinearvo: sen tehtävänä on mahdollistaa hyvinvoinnin lisääntyminen koko yh-
teiskunnassa. Hirsto (2010, 10–11) kutsuu tällaista vapaaehtoiseen vastuunottoon 
perustuvaa puhetapaa moralistiseksi diskurssiksi. Hän asemoi moralistisen diskurs-
sin taloudellisten hyötyjen maksimoimiseen pyrkivän ekonomistisen diskurssin 
vastavoimaksi. Moralistisessa diskurssissa henkilökohtaista etua ei hyväksytä ta-
loudellisen toiminnan ainoaksi lähtökohdaksi: toiminnan hyötyjen on kohdistuttava 
laajemmin yhteiskuntaan. Vastaavasti toiminnan kielteiset vaikutukset tulee arvi-
oida ja minimoida.  

Teollisuusyritysten yhteiskuntavastuun raportointia tutkinut Keränen (2014) 
on löytänyt yritysten vastuuviestinnästä eettisen diskurssin, joka nousee esiin eten-
kin silloin, kun yhtiö kohtaa jonkinlaisen kriisin. Kriisitilanteen tuomaa kielteistä 
julkisuutta pyritään neutraloimaan korostamalla yrityksen eettisiä periaatteita ja ot-
tamalla ylimääräistä vastuuta esimerkiksi työttömäksi jääneiden tulevaisuudesta. 
(Emt., 42.) Näin on toimittu Talvivaarassakin. Yhtiö on pyrkinyt paikkaamaan le-
gitimiteettivajettaan esimerkiksi korostamalla laajaa vastuuraportointiaan. (Pelto-
nen 2016, 151.) Myös Talvivaaran jätevesivuotojen ja osakkeen arvon romahtami-
sen aiheuttamassa kriisissä suuromistajat ovat asettaneet itselleen eettisiä tavoitteita. 
Legitimaatiostrategiana on näin ollen ollut moraalisiin arvoihin vetoaminen. 
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”Vastuullinen sijoittaja ei heti nosta kytkintä, kun tulee ongelmia, vaan pyrkii 
ratkaisemaan asioita.” (HS 7.11.2012.) 

”Jos yritys ei kykene noudattamaan vaatimuksiamme, pyrimme vaikuttamaan 
yritykseen sen sijaan, että heti myisimme arvopaperit pois.” (HS 7.11.2012.) 

Olen luokitellut vastuullisen omistuksen kehykseen joitakin tekstejä, joissa kerro-
taan omistuksen kohteen, Talvivaaran, hyvistä pyrkimyksistä. Myös kaivosyhtiö on 
pyrkinyt legitimoimaan asemaansa korostamalla julkisuudessa niitä toimiaan, joita 
se on tehnyt parantaakseen suhteitaan ympäröivään yhteiskuntaan. Etenkin Kai-
nuun Sanomat on kertonut kaivosyhtiön järjestämistä asukastilaisuuksista ja jul-
kaissut esimerkiksi kesäkuussa yhtiön blogista poimimansa tiedon, jonka mukaan 
kaivosyhtiö on tavannut historiansa aikana yli 12 500 ihmistä. Talvivaaran yhteis-
kuntavastuun raportointia tutkinut Romu (2014, 56–67) on pannut merkille, että 
paikalliset ihmiset ovat median ohella ainoat sidosryhmien edustajat, joiden suh-
detta kaivokseen ei määritellä taloudellisten etujen tai odotusten näkökulmasta. 
Vastuuraporteissa paikalliset nähdään sen sijaan yksipuolisesti tiedonvälityksen 
kohteena. Kaivosyhtiön tehtäväksi määrittyy tällöin tarpeellisen tiedon tarjoaminen 
avoimen tiedotuksen keinoin. 

Niin raporteissa kuin mediajulkisuudessa kansalaisyhteiskunta typistetään tyy-
pillisesti kategorioihin, joista yhden muodostavat paikalliset. Kategorisointi13 pai-
kallisiin häivyttää ryhmän sisäiset eroavaisuudet niin intressien kuin esimerkiksi 
asuinpaikankin osalta. Toimijoiden luokittelu kasvottomiin kategorioihin palvelee 
monin tavoin kaivosyhtiön etuja. Epämääräisellä kategorisoinnilla voidaan paitsi 
heikentää kaivostoiminnan kannalta kielteisten ryhmien arvovaltaa myös legiti-
moida yhtiön omaa toimintaa julkisuudessa. Kaivosyhtiö voi esimerkiksi ilmoittaa 
saaneensa paikallisten hyväksynnän suunnitelmilleen, vaikka hyväksyntä olisi tul-
lut vain sellaisilta asukkailta, joiden suhtautuminen kaivostoimintaan on ollut jo 
valmiiksi myönteinen.  

Romun mukaan kaivosyhtiö määrittelee raporteissaan yhteiskuntavastuun lii-
ketoiminnan näkökulmasta, jolloin sen yhteiskuntaulottuvuutta tarkastellaan sidos-
ryhmien kautta. Vaikka vastuun määrittely ylittää niin sanotun minimitason, jossa 
yrityksen vastuu rajoittuu vain voittojen tavoitteluun, se on yhä yksinomaan yrityk-
sestä lähtevä. Raportoinnissa kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu asemoidaan tek-
nisesti kontrolloitaviksi elementeiksi, joita etenkin viranomaiset ja julkinen hallinto 
ohjaavat. Ympäristönsuojelu kytketään taloudelliseen kasvuun ja tuottavuuteen 
                                                        
13 Kategorioiden käytöstä vakuuttamisen keinona ks. Jokinen 1999, 141–144. 
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paitsi kestävän kehityksen määrittelyssä, myös keinoissa, joilla kestävyyden lisää-
miseen pyritään. (Emt., 63–72.) 

Hirsto (2010, 11–13) on tunnistanut eettisiin periaatteisiin nojaavan vastuulli-
suuspuheen taustalta libertaristisia yksilön vapautta ja toimijuutta korostavia peri-
aatteita, joihin myös moralistisen diskurssin kääntöpuolen, ekonomismin, on ker-
rottu perustuvan. Hirston mukaan eettistä, vastuullista tai kestävää sijoitus- tai ku-
lutuskäyttäytymistä korostavassa diskurssissa pohditaan, miten sijoittajat ja kulut-
tajat voivat omilla päätöksillään ilmaista arvojaan ja poliittisia näkemyksiään sekä 
samalla tukea esimerkiksi kotimaista yritystoimintaa. Näin ollen moralistisiinkin 
taloudellisen toiminnan representaatioihin sisältyy normatiivisia oletuksia paitsi oi-
keanlaisesta kulutuskäyttäytymisestä myös yritysten ja yhteiskunnan toiminnasta. 
Siten sekä yritystoiminta, sijoittaminen että kulutus moralisoidaan ja politisoidaan 
tavalla, joka rajaa poliittisen vaikuttamisen vain markkinoilla tapahtuvien kulutus-
päätösten varaan. 

Vastuullisen omistuksen voi näin ollen nähdä uusliberalistisena kehystyyppinä, 
jonka resonanssipintaa on pyritty kasvattamaan environmentalistisilla aineksilla. 
Suuromistajat rationalisoivat sijoituspäätöksiään vetoamalla paitsi vastuullisuuteen 
ja kansalliseen etuun myös pitkän aikavälin tuottoihin. Omistajayhtiöt illegitimoi-
vat lyhytjänteistä sijoitusstrategiaa nostamalla esiin moraaliset arvot: nopeiden 
voittojen tavoittelu esitetään vastuuttomana toimintana. Samalla kytkimen nostami-
sen tai arvopaperien myymisen kaltaiset ratkaisut nähdään kestämättöminä tapoina 
reagoida ongelmiin. Kaivosyhtiö on puolestaan pyrkinyt hankkimaan kulttuurista 
pääomaa muistuttamalla toimintatavoistaan, joihin on kuulunut esimerkiksi sidos-
ryhmien valtuuttaminen osaksi yhtiön toimintaa. Tämänkaltainen, paikallisyhtei-
sön huomioon ottava sidosryhmädiskurssi on teollisuusyritysten vastuupuheessa 
verrattain uusi asia, sillä perinteisesti sidosryhmistä puhuttaessa on painotettu yh-
teistyökumppaneita, osakkeenomistajia ja työntekijöitä. Esimerkiksi Stora Enson 
ja UPM:n vastuuraportoinnissa aloitteellisuutta, avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta 
suhteessa paikallisyhteisöihin ja kansalaisjärjestöihin alettiin korostaa vasta 2010-
luvun taitteessa. (Keränen 2014, 52; ks. myös Phillips 2003; Freeman & Reed 1983.) 

Olen luokitellut vastuullisen omistuksen alakehykseen kaikkiaan 51 tekstiä. 
Kehyksen osuus koko aineistosta on noin kolmen prosentin luokkaa. Vastuullinen 
omistus on muodostunut sijoituksen tapaan toimitukselliseksi kehykseksi. Olen 
luokitellut alakehykseen vain yhden mielipidekirjoituksen. Toimituksellisen aineis-
ton joukossa on lisäksi yksi uutisanalyysi ja yksi kolumni. Kehys on sisällöltään 
jokseenkin monipuolisempi ja ilmaisultaan vapaampi kuin aiemmin käsitelty sijoi-
tuksen kehys. 
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Olen valikoinut vastuullisen omistuksen alakehykseen suhteellisesti eniten 
Helsingin Sanomien tekstejä. Tämä ei ole yllättävää, sillä juuri Solidiumin ja val-
tion omistusosuuden kautta Talvivaara on kytkeytynyt osaksi valtakunnallista ta-
louspolitiikkaa. Toisaalta valtion omistusosuus on lisännyt aiheen ”kulttuurista” 
merkittävyyttä myös pääkaupunkiseudulla: pelissä ovat olleet helsinkiläistenkin 
verorahat. Pääkaupungissa majaansa pitävän sijoitusyhtiön edustajat ovat lisäksi 
olleet luontevia korkean profiilin haastateltavia valtakunnan ykköslehdelle. 

7.7 Riiston alakehykset 

7.7.1 Kotimainen omistus 

Suomella on huomattavia luonnonvaroja, joiden hyödyntäminen ei aikaisem-
min ollut taloudellisesti kannattavaa. Siksi myös valtion kaivosyhtiön perusta-
mista kannattaa harkita uudestaan. Kaivosbuumin huumassa luonnonvaroja ei 
saa antaa pois pilkkahinnalla. Kestävämpi näkemys on paikallaan. (Kaleva 
17.5.2012.) 

Kuten toisen tason analyysi osoitti, riiston välikehyksessä kaivosalan nykyisenkal-
taista toimintamallia pidetään kestämättömänä. Kehyksessä ei jäädä diagnostiselle 
tasolle, vaan ratkaisuehdotuksia tarjotaan taajaan. Riiston alakehyksiä voikin ja-
otella etenkin sen mukaan, millaista ratkaisua niissä ehdotetaan tilanteen korjaa-
miseksi. Kotimaisen omistuksen kehyksessä ratkaisuna pidetään odotetusti koti-
maista omistusta. Maaperän aarteita pidetään nimenomaan kansallisina, minkä 
vuoksi kaivostoimintaa toivotaan kansallisiin käsiin. Arvomineraalit asemoidaan 
suomalaisten ja etenkin veronmaksajien yhteiseksi omaisuudeksi, eikä oikeutta 
kansallisaarteiden hyödyntämiseen haluta antaa ulkopuolisille edes rahaa vastaan. 

Kehyksessä suhtaudutaan kielteisesti kaivosyhtiöiden pyrkimyksiin kasvattaa 
tuotantoaan. Tehotuotannon nähdään ainoastaan nopeuttavan kansallisomaisuuden 
valumista valloittajien käsiin. Tuotannon tehostamisen tuomat lisätyöpaikat määri-
tellään tilapäisiksi, eikä niille anneta juuri arvoa. Syyllisinä ulkomaalaisinvaasioon 
pidetään yhtiöiden itsensä lisäksi lainsäätäjiä. Näin ollen tilanteen korjaaminen on 
aloitettava laista ja lainsäädäntövaltaa käyttävistä poliitikoista.  

Valtausoikeus poistettava (Kaleva 2.5.2012.) 

Kaivoslakia pitää muuttaa ja myös valvoa (HS 3.5.2012.) 
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Kotimaisen kaivosomistuksen lisäämistä tukevaa sanomaa tehostetaan määrittele-
mällä kansainväliset yhtiöt paitsi ahneiksi myös epärehellisiksi. Keskeisenä illege-
timaatiostrategiana hyödynnetään näin ollen moraalisiin arvoihin vetoamista. (Ks. 
Van Leeuwen & Wodak 1999, 108–110.) Toisaalta koko kehys perustuu normaalis-
tettuun ajatukseen, jonka mukaan Suomen maaperän mineraalit kuuluvat suoma-
laisille. Tältä osin kehyksessä nojaudutaan nationalistiseen ideologiaan. Maaperän 
aarteet asemoidaan metsäomaisuuden rinnalla suomalaisen kulttuurin aineellisen 
ilmiasun ja henkisen olemuksen perustaksi. Nykyisenkaltaisen, ulkomaalaisten hal-
linnoiman kaivostoiminnan kontrastiksi asetetaan mielellään metsäteollisuus, sillä 
metsien taloudelliseen hyödyntämiseen liittyy voimakasta, suomalaisuuden yti-
meen iskostuvaa symboliikkaa. Kansakunnan metsäomaisuuden on nähty mahdol-
listaneen taloudellisen kasvun ja lopulta itsenäisyyden. (Lyytimäki & Hakala 2003, 
192; Keto-Tokoi & Kuuluvainen 2010, 32.)  

Metsien teollinen käyttö pääsi kasvamaan, kun uudisraivaajan mentaliteetti, 
agraarispohjainen nationalismi ja metsäomaisuuteen perustuva teollinen edistys-
usko sulautuivat yhteen ja muodostivat suoranaisen kansalaisuskonnon, joka ohjasi 
merkittävästi yhteiskuntakehitystä (Kuisma 1993, 363; Jokinen 2004, 36–37). Suo-
malaiseen kulttuuriseen perustaan juurtunut korvenraivaajan henki edustaa natio-
nalistista ideologiaa. Havumetsiä on kaadettu ennen kaikkea itsenäisen Suomen ra-
kennusaineeksi. Kotimaisen omistuksen kehyksessä maaperän mineraalit halutaan 
saattaa yhtä lailla osaksi kansallista omaisuutta. Uusiutumattomat arvomineraalit 
asemoidaan paitsi valtion strategiseksi omaisuudeksi myös jälkipolvien tulevaisuu-
den takeeksi. 

Normalisointia käytetään illegitimointiin myös silloin, kun koko ylikansallista 
kaivostoimintaa pyritään parjaamaan korruptoituneista kehitysmaista poimituin 
esimerkein. Esimerkiksi Helsingin Sanomat on kertonut muun muassa Afrikassa, 
Etelä-Amerikassa ja Aasiassa puhjenneista kaivoskonflikteista, jotka ovat johtaneet 
kymmeniin kuolemiin ja tuhansiin irtisanomisiin. Samaan aikaan kun työntekijöitä 
ja ”alusmaita” on riistetty, kaivosyhtiöt ovat tehneet miljardien tuloksia. Suomessa 
toimivia yhtiöitä antiautorisoidaan kyseenalaistamalla avoimesti niiden vastuulli-
suuspyrkimykset. 

Samoihin aikoihin kun kaivosyhtiö Anglo American irtisanoi 12 000 sen mu-
kaan laittomasti lakossa olevaa työntekijää, se tiedotti osoittavansa sitoutu-
mistaan ”monimuotoisuuteen” työllistämällä Etelä-Afrikan ensimmäisen kuu-
ron kirjanpitäjän. (HS 23.10.2012.) 
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Kansainväliset kaivosyhtiöt kategorisoidaan näin toimintavoiltaan homogeeniseen 
ryhmään. Esimerkiksi Afrikassa toimivien yhtiöiden pyrkimys hyödyntää toimin-
taympäristönsä heikkouksia voittojensa maksimoimiseksi normalisoidaan edusta-
maan koko kaivostoimintaa. Kaivosjättien pahat toimet kehitysmaissa antavat siten 
oikeuden kritisoida yhtiöiden toimintatapoja ja olemassaolon oikeutusta myös ke-
hitysmaiden ulkopuolella. 

Kaivosyhtiöt – uudet valloittajat? (HS 23.10.2012.) 

Kullattu uraanikaivos (LK 19.4.2012.) 

Olen luokitellut kotimaisen omistuksen kehykseen yhteensä 21 juttua. Kehyksen 
osuus koko aineistosta on siten vain noin prosentin luokkaa. Nykyisenkaltaista kai-
vostoimintamallia kritisoivaa kehystä on esiintynyt eniten Helsingin Sanomissa. 
Olen valikoinut lehdestä kehykseen niin omien toimittajien tekstejä, mielipidekir-
joituksia kuin tietotoimiston jutunkin. Etenkin lehden omien toimittajien kriittiset 
kirjoitukset ovat vahvistaneet käsitystä lehden linjaa laajemminkin luonnehtivasta 
kriittisyydestä suhteessa kaivostoiminnan ulkomaalaisomistukseen. Vastaavasti 
esimerkiksi Lapin Kansassa kritiikki on jäänyt kahden mielipidekirjoittajan har-
teille. Kehyksen vähäinen käyttö Lapin Kansassa ihmetyttää muutenkin, olihan 
riiston välikehys erityisen suosittu juuri lappilaislehdessä. Alakehykseen vali-
koimieni juttujen vähäisyyttä selittää seuraavana käsiteltävän puutteellisen vero-
tuksen kehyksen suuri suosio. Lapin Kansan kirjoittajat ovat halunneet ratkaista 
kestämättömän kaivostilanteen ennen kaikkea verotusta lisäämällä. Verovaatimuk-
set ovat tarjonneet monin paikoin konkreettisemman tarinalinjan kuin usein ylei-
selle tasolle jääneet toiveet kotimaisen omistuksen lisäämisestä. 

7.7.2 Puutteellinen verotus 

Osakkeenomistajat haluavat voittoja mahdollisimman nopeasti. Saattaapa hei-
dän mielessään kummitella sekin mahdollisuus, että tulevaisuudessa suoma-
laiset alkavat verottaa kaivostoiminnasta koituvia voittoja muiden sivistysval-
tioiden tavoin. (LK 1.6.2012.) 

Puutteellisen verotuksen kehyksessä kaivosyhtiöiden harjoittama riisto halutaan lo-
pettaa veroja keräämällä. Kehyksessä nostetaan esiin paitsi erilaisia kaivosvero-
malleja myös kaivosyhtiöille kaavailtuja vuosimaksuja. Kannatusta saa myös kai-
vosoikeuksien myyminen. Oikeuksista halutaan rahaa sen sijaan, että ne ainoastaan 
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luovutetaan ensimmäisenä paikalle ehtineille. Valtion kuittaamat myyntitulot halu-
taan puolestaan rahastoida esimerkiksi Norjan malliin. Norjassa valtio on perusta-
nut öljyrahoilleen osakerahaston, jonka arvo syyskuussa 2017 oli yli 800 miljardia 
euroa (Milne 2017).  

Kehyksessä verotus normalisoidaan osaksi sivistysvaltioiden toimintatapaa. 
Veroa keräämättömänä Suomi asemoidaan puolestaan kehitysmaiden joukkoon. 
Kehyksessä alakynteen jäävien kaivostoimijoiden puheet investointien karkaami-
sesta muualle tulkitaan pelotteluksi. Veroa vastustavat kaivostoimijat pyritään eten-
kin mielipidekirjoituksissa representoimaan ahneiksi tyhjänpuhujiksi sopivilla si-
teerauksilla. Kirjoituksissa asiayhteydestä irrotetut lausunnot asetetaan itse raken-
netun todellisuuden kontrastiksi. 

Rahaa nousee Kevitsasta oikein kauhoen, mutta bisneksessä voiton tavoittelu 
on rajatonta. Johtaja Reid vastustaa kaivosveroa (LK18.11): ”Monet kaivokset 
kärsivät finanssiahdingosta, koska mineraalien hinnat ovat alhaalla. Uusi vero 
olisi monille yhtiöille liikaa kestettäväksi.” (LK 20.11.2012.) 

Kehyksessä keskeisenä illegitimaatiostrategiana käytetään näin ollen moraalisiin 
arvoihin vetoamista. Kaivosyhtiöiden edustajat määritellään ahneiksi ja kaivoslaki 
hölmöksi, tsaarinaikaiseksi ja taitamattomasti laadituksi. Koko suomalaisen kai-
vospolitiikan kuvataan olevan yhtä suurta hölmöilyä. Nykytilanteen järjettömyyttä 
perustellaan menetetyillä hyödyillä ja toiminnasta syntyvillä haitoilla. Tältä osin 
moraalisiin arvoihin vetoaminen yhdistyy rationalisointiin, jota käytetään niin 
ikään käänteisesti illegitimointiin. Maaperän aarteiden vastikkeettoman lahjoitta-
misen kerrotaan aiheuttavan kymmenien miljardien menetykset kansantaloudelle, 
kun taas kaivostoiminnan aiheuttamien vahinkojen korjaamisen esitetään jäävän 
pelkästään veronmaksajien vastuulle. 

Takapuoli edellä puuhun (LK 22.2.2012.) 

Olemmeko kongolaisia viisaampia? (LK 26.1.2012.) 

Kehykseen valikoimissani kirjoituksissa suhtaudutaan epäilevästi ulkomaalais-
omisteisen kaivostoiminnan väitettyihin hyötyihin. Esimerkiksi kaivosten työlli-
syysvaikutusten uskotaan olevan odotettua pienempiä. Kansainvälisten yhtiöiden 
sosiaalista toimilupaa pyritään rapauttamaan puheilla työpaikkojen vääränlaisesta 
kohdentumisesta. Yhtiöiden epäillään palkkaavan vaativimpiin tehtäviinsä ainoas-
taan omaa väkeään. Muutaman viikon pätkissä työskenteleviä keikkatyöläisiä tuo-
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daan kirjoittajien mukaan muun muassa Afrikasta. Näin kuntien verotulojen kerro-
taan jäävän minimiin samalla kun paikallisille jäävät vain heikoimmin palkatut, li-
kaisimmat ja vaarallisimmat työt. Siten kolonialismin esitetään konkretisoituvan 
myös työolojen osalta: lappilaiset joutuvat siirtotyöläisten asemaan omalla maal-
laan. 

Yllä kuvatun kaltaiset ennusteet ovat osa legitimointiprosessia. Van Leeuwen 
(2008, 115–118) on määritellyt ennusteiden tekemisen teoreettisen rationalisoinnin 
alakategoriaksi. Teoreettisen rationalisoinnin ohella rationalisoinnin yläkategoria 
pitää sisällään instrumentaalisen rationalisoinnin. Kun instrumentaalisessa rationa-
lisoinnissa vedotaan toiminnan hyötyihin, tuottoihin ja tarkoituksenmukaisuuteen, 
teoreettinen rationalisointi ammentaa voimansa luonnollistuneista oletuksista.  

Ennusteiden tekemisen (predictions) lisäksi teoreettinen rationalisointi jakau-
tuu määrittelyihin (definition) ja selityksiin (explanation). Määrittelyt kohdistuvat 
etenkin toimintaan, kun taas selittämisessä keskitytään ennen kaikkea toimijaan. 
Omia tavoitteita tukevat tilanteen ja toiminnan määrittelyt sekä yksipuoliset, usein 
intentionaaliset selitykset saavat keskeisen roolin eri toimijoiden motiivien, ole-
muksen ja käsitysten luonnollistajina myös kaivoskirjoittelussa. Teoreettisen ratio-
nalisoinnin kolmannella alakategorialla on puolestaan yhteys (itsensä) autorisoin-
tiin. (Emt.) Ennusteiden tekeminen rakentaa väistämättä kuvaa asiantuntijuudesta. 
Etenkin mielipidekirjoituksissa ennusteiden uskottavuutta pyritään vielä lisäämään 
muistuttamalla erikseen omasta substanssista, olipa se sitten peräisin työkokemuk-
sesta, koulutuksesta tai yleisestä elämänkokemuksesta. Van Leeuwen (emt.) huo-
mioi ennusteiden yhteyden autorisointiin, mutta katsoo niiden indikoivan ennem-
min kokemusta kuin varsinaista auktoriteettiasemaa. Van Leeuwenin näkemys pe-
rustuu asiantuntijoiden ja asian tuntijoiden erontekoon.14 Koska ennusteet ilmaise-
vat ensisijaisesti kokemusta, ne voidaan ainakin periaatteessa kiistää päinvastaisilla 
kokemuksilla. 

Olen luokitellut puutteellisen verotuksen alakehykseen yhteensä 33 juttua, 
mikä vastaa kahta prosenttia kokonaisaineistosta. Pääosin suomalaisten omistama 
Talvivaara on liitetty verokeskusteluun useimmiten ympäristöongelmien kautta. 
Kirjoittajat ovat pohtineet ympäristöongelmien innoittamana, mitä kaikkea muuta 
Talvivaarassa ja ylipäätään koko kaivosteollisuudessa on pielessä. Toisaalta myös 
Talvivaaran kaivos on haluttu panna verolle. Kaivosverovaatimukset eivät siten ole 
                                                        
14 Ympäristöuutisten toimijarooleja tutkinut Väliverronen (1994, 7; 1996, 92) tekee erottelun asiantun-
tijoiden ja asian tuntijoiden välille. Asiantuntijuus perustuu tieteelliseen tietoon ja koulutukseen; asian 
tuntijat saattavat tuntea tietyn metsäpalstan kunnon paremmin kuin tutkija. Asian tuntijat eivät silti ole 
institutionaalisessa merkityksessä asiantuntijoita.  
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koskettaneet pelkästään ulkomaisia kaivoksia. Alakehystä on esiintynyt merkittä-
västi ainoastaan Lapin Kansassa. Olen valikoinut kehykseen lehdestä sekä toimi-
tuksellista aineistoa että aivan erityisesti mielipidekirjoituksia. Puutteellinen vero-
tus rakentuu muiden riiston alakehysten tapaan suurimmaksi osaksi mielipidekir-
joittajien tekstien pohjalta.  

Kehyksen painottuminen juuri Lapin Kansan aineistoon ei yllätä. Lapin maa-
kunta on asemoitu julkisuudessa kansainvälisten kaivosyhtiöiden pääasialliseksi 
toimintakentäksi. Kaivosveroa on vaadittu aktiivisimmin siellä, mistä maaperän 
aarteiden on koettu kaikkein vilkkaimmin katoavan suursijoittajien taskuihin. Kan-
sainvälisiä kaivosyhtiöitä toimii myös Kainuussa, mutta Talvivaaraa ja Kevitsaa 
käsitteleviin juttuihin nämä yhtiöt ovat päässeet tai joutuneet vain harvoin. Kehyk-
sen osuus esimerkiksi Kainuun Sanomissa olisi voinut olla suurempi, jos tutkimuk-
seen olisi kelpuutettu esimerkiksi Mondo Mineralsin ja Sotkamo Silverin kaivos-
hankkeista kertovat uutiset. Talvivaara oli nähdäkseni vuonna 2012 niin kokonais-
valtainen uutisaihe, että sitä käsitteleviä juttuja laajennettiin vain harvoin muiden 
kaivosten kuulumisilla. 

7.7.3 Yritysvalta 

Erämaamainarit olivat huolissaan elinkeinonsa puolesta. Valmisteilla oli uusi 
kaivoslaki, joka enteili loppua ammattimaiselle kullankaivulle. Pekkarinen 
yritti nostaa tunnelmaa lupaamalla ”pienimuotoisen koneellisen kullanhuuh-
donnan jatkuvan tulevaisuudessakin”. Hän onnistuikin loihtimaan hymynpoi-
kasen sinisilmäisimpien kaivajien suupieleen. Vierailun jälkeen selvisi, että 
tunturituuli oli heilutellut Pekkarisen huulia. (LK 15.11.2012.) 

Yritysvallan alakehys tuo tarkasteluun kaivosalan jättiyhtiöiden ja yksittäisten kan-
salaisten väliset konfliktit. Kiistoja aiheuttaa valtiovallan tukemien suuryritysten 
sanelupolitiikka, jonka seurauksista kärsivät erityisesti kaivosten lähialueiden 
asukkaat ja mökkiläiset. Näin ollen valloittajina näyttäytyvät kaivosyhtiöt kansal-
lisuudesta riippumatta. Kehys nostaa keskiöön paitsi tavallisten kansalaisten ja 
suuryritysten kompleksiset suhteet, myös yksilön ja yhteiskunnan välisen, domi-
nanssia edustavan juovan. Yhteiskunta henkilöityy poliitikkoihin ja virkamiehiin, 
joiden toiminnan katsotaan heikentävän niin sanotun pienen ihmisen asemaa. 

Esimerkkinä tavallisen kansalaisen ahdingosta annetaan jo aiemmin käsitelty 
kullankaivu. Valtion kerrotaan tukevan avoimesti suuryritysten harjoittamaa kai-
vostoimintaa, vaikka alalla toimivat yhtiöt rikkovat pelisääntöjä jatkuvasti. Samaan 
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aikaan valtio on valmis lopettamaan lailla pienimuotoisen, matkailullisesti tärkeän 
kullankaivun, josta ei ole haittaa kenellekään. Kehykseen valikoimissani kirjoituk-
sissa muistutetaan köyhille kullankaivajille määrättävistä kohtuuttomista perus-
maksuista. Vastapainoksi niille asetetaan paitsi maanomistajien olemattomat lou-
hintakorvaukset, myös se tosiasia, että valtio investoi miljardeja suurkaivosten tar-
vitsemaan infrastruktuuriin. 

Kullankaivajat ajetaan ahtaalle (HS 3.5.2012.) 

Kaivosalalla ei tunneta tasa-arvoa (LK 1.5.2012.) 

Yritysvallan kehys on kaivoskuntien asukkaiden, mökkiläisten, aktivistien ja mui-
den tavallisista kansalaisista koostuvien kriitikoiden toimintakenttää. Kehykseen 
valikoimissani jutuissa puheenvuoronsa saavat niin saunanrakentajat, maanviljeli-
jät kuin yksittäiset matkailuyrittäjät. Kukin mielipidekirjoittaja ja toimitetussa ju-
tussa ääneen pääsevä toimija peilaa karua kohtaloaan etuoikeutetun kaivosteolli-
suuden tarjoamassa kontrastissa. Epätasa-arvoisesta kohtelusta ovat kärsineet niin 
rakennusluvistaan maksaneet kotitarverakentajat kuin jatkuvien yllätystarkastuk-
sien kohteeksi joutuneet pienviljelijät. Kehyksessä matkailu näyttäytyy lähes poik-
keuksetta tavallisten kainuulaisten ja lappilaisten harjoittamana inhimillisenä 
pienelinkeinona. Kaivostoiminnan matkailulle aiheuttamaa haittaa kommentoivat 
pääosin yhden tai kahden hengen yritysten pyörittäjät, mikä etäännyttää tehokkaasti 
koko elinkeinoalan kasvottomia suursijoittajia palvelevasta kaivosteollisuudesta. 

Pienen ja suuren välistä epätasaista kamppailua indikoivaa tarinalinjaa ruoki-
taan lisäksi asettamalla valtakunnan tason päätöksenteko paikallisdemokratian vas-
takohdaksi. Valtion ja lainsäädännön katsotaan rapauttavan kunnallista itsehallintoa 
pakottamalla Kainuun kunnat ja Kuusamon vastaanottamaan uraanikaivostoimin-
taa alueelleen vastoin omaa tahtoaan. 

Kuusamo on torjunut uraanikaivosidean jo vuosia sitten, sillä matkailua ja 
muita elinkeinoja on haluttu suojella määrätietoisesti. Mutta vanha kaivoslaki 
suosii kaivosyritystä. Kaivoslain uudistuksen vitkuttelulla saattaa olla juuri 
kuusamolaisille kallis hinta. (KS 29.9.2012.) 

Vaikka yritysvallan alakehys nostaa esille yksilön oikeudet ja kansalaisten tahdon 
vaikuttaa omaan elämänpiiriinsä liittyviin asioihin, yksittäisen ihmisen toiminta-
mahdollisuudet näyttäytyvät kehyksessä hyvin rajallisina. Esimerkiksi oikeustais-
telussa tavallisen ihmisen uskotaan olevan heikoilla, onhan vastapuolella rikkaita 
suuryhtiöitä, jotka ovat vieläpä valtiovallan suojeluksessa. Yritysvallan kehyksessä 
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tehdään ennusteita, jotka ovat useimmiten varsin dystooppisia. Suurten pääomien 
turvin kampanjoivien jättiyhtiöiden uskotaan esimerkiksi ajan myötä hankkivan oi-
keuden kaikkeen veteen, joka virtaa tai sataa. 

Yritysvallan voi nähdä muiden riiston alakehysten tapaan globalisaatiokriitti-
senä kehyksenä. Kehystä luonnehtii etenkin globaalin hallinnan mahdollistavan po-
liittisen järjestelmän kritiikki. Riiston alakehyksissä päätöksenteko halutaan ha-
jauttaa pienempiin osiin. Samalla yksilön oikeuksia ja mahdollisuuksia sekä maa-
kuntien itsenäisyyttä halutaan lisätä. Ylä-Anttilan (2010, 211) mukaan globalisaa-
tiokriittinen liike palautti poliittiselle agendalle muun muassa kysymykset työn ja 
pääoman välisistä ristiriidoista ja tuotetun vaurauden epätasaisesta jakautumisesta. 
Riiston kehyksissä maaperän mineraaleista jauhetun vaurauden lipuminen oman 
maakunnan ja maan ulkopuolelle asemoidaan epäreiluksi. Tilanteen nähdään tasoit-
tuvan, jos tuotanto saadaan kotimaisiin käsiin tai vaihtoehtoisesti verotuksen piiriin. 
Mahdollisilla verotuotoilla halutaan puolestaan piristää kaivosmaakuntien paikal-
listaloutta. Paikallistalouden vahvistamispyrkimykset on nähty laajemminkin glo-
balisaation vastavoimana (ks. esim. Mander & Goldsmith 2001; Hines 2000). 

Globalisaatiokriittisyys on tavattu yhdistää moderniin ympäristöhuoleen. Glo-
baali kapitalismi on nähty syylliseksi paitsi demokratiavajeeseen ja epätasa-arvon 
kasvuun myös ympäristön tilan heikkenemiseen lähes kaikkialla maailmassa. 
(Buckman 2004, 63, 208; Scholte 2001, 520.) Toisaalta ympäristöasioiden on kat-
sottu 2000-luvulla siirtyneen syrjään globalisaatiokriittisen keskustelun ytimestä. 
Tilalle on tullut etenkin alueiden ja maiden eriarvoisuudesta, köyhien maiden työ-
oloista ja lapsityövoiman käytöstä kumpuava huoli. (Buttel & Gould 2004, 54.) 
Ympäristön kurjistumista on hyödynnetty riiston alakehyksissä apuargumenttina, 
jolla kaivosyhtiöiden toiminnan ja puutteellisen lainsäädännön vahingollisuutta on 
korostettu entisestään. Teksteissä on vedottu esimerkiksi kullankaivun vähäisiin 
ympäristöhaittoihin. Niiden vastapainoksi on asetettu valtiovallan tukemien kai-
vosyhtiöiden jättipäästöt. 

Olen luokitellut yritysvallan alakehykseen yhteensä 40 juttua. Kehyksen osuus 
koko aineistosta on näin ollen noin kolme prosenttia. Alakehyksen suhteellinen 
osuus on suurin Helsingin Sanomissa ja pienin Kainuun Sanomissa. Helsingin Sa-
nomissa kehyksen suosiota on kasvattanut etenkin Talvivaaran lähialueiden asuk-
kaiden vahva asema lehden rakentamassa kaivosjulkisuudessa. Yritysvallan kehyk-
seen on valikoitunut suhteellisesti enemmän mielipidekirjoituksia kuin toimituk-
sellista aineistoa. Silti myös toimittajien keskuudessa yritysvalta on ollut hiukan 
muita riiston alakehyksiä suositumpi. Pienen ja suuren epätasaisesta kamppailusta 
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kumpuava tarinalinja on ruokkinut ajoittain toimittajienkin draamannälkää. Toimit-
tajat ovat hyödyntäneet yritysvaltaan liittyvää teemaa etenkin pääkirjoituksissa, ko-
lumneissa ja kommenteissa. Esimerkiksi Lapin Kansasta kehykseen valikoimistani 
jutuista puolet on lehden oman toimituksen tuottamia avoimen subjektiivisia teks-
tejä. 

7.8 Globalisaation alakehykset 

7.8.1 Rahoittaja 

Suomessa on valmisteilla noin kymmenen kaivoksen perustamiseen tai laajen-
nukseen tähtäävää hanketta. Hankkeet sijoittuvat lähinnä Lappiin ja Kainuu-
seen. Investoinnit olisivat yhteensä lähes neljä miljardia euroa ja niiden mu-
kana alalle syntyisi vajaat kolme tuhatta työpaikkaa. ”Positiivinen trendi jat-
kuu. Suomi on säilyttänyt asemansa maailman vetovoimaisimpien maiden jou-
kossa kansainvälisten kaivostoimijoiden näkökulmasta.” (LK 25.10.2012.) 

Rahoittajan alakehys pohjautuu ajatukseen, jonka mukaan kansainväliset kaivos-
yhtiöt rahoittavat investoinneillaan suomalaisen hyvinvointivaltion kehitystä. Ke-
hyksessä ylikansalliset yhtiöt asemoidaan alueiden elinvoimaisuuden turvaajiksi. 
Kehyksen keskeisimpänä legitimaatiostrategiana on näin ollen rationalisointi, hyö-
tyihin ja tuottoihin vetoaminen. Ulkomaisten yhtiöiden katsotaan sysänneen syrjä-
seudut nousuun ja tehneen esimerkiksi Lapista suoranaisen investointikeskittymän. 
Kehyksessä viestitään, että globalisaation jarruttaminen pysäyttäisi pohjoisen ke-
hityksen. Rahoittajan kehystä voi pitää alueellisen taantumisen kehyksen lähisuku-
laisena. Molemmissa kehyksissä korostuvat tappiot, joita kaivostoiminnan vastus-
tamisen katsotaan aiheuttavan etenkin harvaan asutuille seuduille. 

Pohjoisen kaivoksissa suuret mahdollisuudet (KS 7.9.2012.) 

Lappi ei ole pohjolan Kongo (LK 21.1.2012.) 

Kehyksessä vastustetaan voimakkaasti kaivosveron säätämistä. Veron katsotaan 
antavan muun muassa huonoja signaaleja kansainvälisille sijoittajille. Kehyksessä 
veroa kutsutaan rangaistusveroksi. Veron vastustajat liittävät kaivosveroon korrup-
tioon integroituvia ajatuksia: vero asemoidaan pyrkimykseksi ostaa hyväksyntä 
kaivostoiminnalle. Legitimaatiota tavoitellaan näin ollen moraalisiin arvoihin ve-
toamalla. Kaivosveroa vastustettaessa vedotaan tyypillisesti kaivoslain tuoreuteen. 
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Tällöin laista muodostetaan auktoriteetti, jonka legitimaatiovoimaa pyritään lisää-
mään sen tuoreudella. Veron vastustajat katsovat, ettei vasta säädettyä lakia ole 
syytä lähteä avaamaan. Selitys on yhtä paradoksaalinen kuin se, ettei vasta tehtyä 
virhettä kannattaisi korjata. Toisaalta kaivoslain avaamisen nähdään antavan myös 
kaivostoimijoille oikeuden vaatia lakiin muutoksia. 

Kehyksessä kritisoidaan kaivosveron tuottolaskelmia. Teollisuuden edustajat 
soimaavat etenkin Ville Niinistön esittämää arviota, jonka mukaan vero voisi tuoda 
jopa sadan miljoonan euron tuotot. Esimerkiksi Kaivannaisteollisuuden puheenjoh-
tajan mukaan sata miljoonaa vastaa kymmentä prosenttia koko alan liikevaihdosta. 
Sellaista veroa ei hänen mukaansa kestäisi mikään teollisuudenala. Tämänkaltainen 
retoriikka kategorisoi teollisuuden yhtenäiseksi toimialaksi. Yhdenmukaistamisen 
voi nähdä osana joko autorisoinnin tai normalisoinnin strategiaa. (Vaara ym. 2006, 
802–804; Van Leeuwen 2008, 109.) Kaivosveron vastaiseksi argumentiksi vakiin-
tuu näin ollen ”fakta”, ettei teollisuudella ole varaa uusiin veroihin. Lakia ei ole 
siten haluttu ohjaamaan teollisuutta vaan teollisuuden realiteetit lakia.  

Rahoittajan kehyksessä kaivostoiminnan korkeaa ulkomaisuusastetta kriti-
soivia syytetään kaksinaismoralismista. Etenkin kehykseen valikoimissani pääkir-
joituksissa globalisaation vastustajiksi niputetaan kaikki suomalaiset. Suomalaisten 
kerrotaan ensin ihmetelleen, miksei maahan saada investointeja. Sitten kun inves-
tointeja lopulta saatiin, alettiin joukolla kummastella, miten voitot voivat soljua 
maan rajojen ulkopuolelle. Myös Suomen valtio määritellään kaksinaismoralistiksi, 
joka kaikesta kaivostoiminnasta ensin luovuttuaan alkaa yhtäkkiä vaatia omaa 
osuuttaan yksityisten yritysten suurella riskillä rakentaman kaivosteollisuuden tuo-
toista. Illegitimaatiostrategiana hyödynnetään näin ollen moraalisiin arvoihin ve-
toamista. Kaivosveroa kannattavien päättäjien kanta naturalisoidaan valtion viral-
liseksi tahdoksi, jonka katsotaan kertovan lähinnä alhaisesta moraalista. Samalla 
veron vastustajat representoituvat pyyteettömiksi, yleisten ja yhtäläisten oikeuk-
sien puolustajiksi. Nähdäkseni globalisaatiota ja uusliberalismia kannatettaessa on 
laajemminkin tyypillistä vedota altruismiin, epäitsekkyyteen. Vapaiden ja maail-
manlaajuisten markkinoiden voi halutessaan nähdä tarjoavan kaikille maailman ih-
misille yhtäläiset menestysmadollisuudet. Tätä taustaa vasten sääntelytalouden har-
joittamisen voi tulkita ilmaisevan yksinomaan vastuutonta itsekkyyttä. 

Legitimaatiostrategioita eritellyt Reyes (2011, 787) on määritellyt altruismin 
omaksi legitimaatiokategoriakseen. Epäitsekkyydellä toimintaa tai asiaintilaa legi-
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timoitaessa argumentaatio on etäännytettävä mahdollisimman kauas omista intres-
seistä.15  Esimerkiksi kaivosveroa vastustettaessa vedotaan tyypillisesti yhteiseen 
hyvään kuten kansantalouden kasvuun. Alhaisen sääntelyn maahan houkuttamien 
kansainvälisten yhtiöiden kerrotaan tarjoavan työtä jo riittävästi kärsineille syrjä-
seutujen miehille ja naisille. Veron puuttumisen esitetään näin ollen hyödyttävän 
ensisijaisesti muita. Veron säätämisen kuvataan vastaavasti vaikeuttavan jo ennes-
tään heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten elämää.  

Alakehyksen käsitys globalisaatiosta perustuu uusliberalistiseen tulkintaan. 
Ihanteena pidetään sääntelystä vapaita ja jopa kokonaan poliittisen ohjauksen ulot-
tumattomissa olevia markkinoita. Globalistin16 näkökulmasta Suomen mineraali-
politiikka on varmasti paras mahdollinen. Se edistää liikkuvuutta, purkaa sääntelyä, 
mahdollistaa kilpailun, synnyttää työpaikkoja, jakaa hyvinvointia alueiden ja valti-
oiden rajojen ulkopuolelle sekä globalisaation ihanteiden mukaisesti kasvattaa 
maailmantaloutta kaikkein tehokkaimmin. Samalla tavalla voi ajatella kaivokseen 
työllistynyt syrjäseutujen mies tai kaivoshanketta tavoittelevan kriisikunnan päät-
täjä. Miksi jarruttaa järjestelmää, joka tuo rahaa ja tarjoaa työtä juuri silloin, kun 
niitä kipeimmin tarvitaan? 

Suomalaisen luonnonvarapolitiikan globalisaatiosta käytävä keskustelu on 
mahdollista suhteuttaa historialliseen kontekstiin. Suomalaisten haluttomuutta 
päästää ylikansallisia yhtiöitä omille apajilleen voi tarkastella osana kansallisval-
tion historiallisen kehityksen synnyttämää nationalistista jatkumoa. Väyrysen 

                                                        
15 Sodan oikeuttamisen retoriikka tutkinut Reyes on pannut merkille, että juuri epäitsekkyydelle on ky-
syntää tavoiteltaessa kansan tukea sotatoimille. Hyökkäys toiseen suvereeniin valtioon voidaan määri-
tellä vapautusoperaatioksi, joka päättää hirmuhallinnon ja kansan sorron. Esimerkiksi Afganistaniin ja 
Irakiin 2000-luvun alussa hyökännyt Yhdysvallat oli valtiojohdon puheissa paitsi vapauttaja ja vakaut-
taja myös elin- ja koulutusolojen parantaja. (Reyes 2011, 802: ks. myös Lakoff 1991.) 
16 Held ja McGrew (2005) kutsuvat globalisaation kannattajia globalisteiksi. He jaottelevat globalistit 
uusliberalisteihin, liberaaleihin internationalisteihin ja institutionaalisiin uudistajiin. Heldin ja 
McGrew’n mukaan uusliberalistit ajavat kaikkein kiihkeimmin kaikenlaisen sääntelyn purkamista. Uus-
liberaalin maailmanjärjestyksen puolustajat katsovat, että maailmanlaajuisen kilpailun periaate on inhi-
millisen kehityksen airut. Globalistit perustelevat ajamaansa asiaa paitsi monikansallisten yritysten luo-
milla työpaikoilla myös muilla globaalin olosuhteen tarjoamilla talouskasvua rakentavilla mahdolli-
suuksilla. Vastavoiman globalisteille muodostavat globalisaation epäilijät, jotka on niin ikään jaoteltu 
kolmeen ryhmään. Ryhmät muodostuvat globalisaation muovaajista, valtion kannattajista ja radikaa-
leista. Epäilijät asemoivat globalisaation vain uudenlaiseksi imperialismiksi, joka pikemminkin supistaa 
kuin laajentaa maailmanmarkkinoita. Epäilijät katsovat, että globalisaatiokeskustelun funktiona on yk-
sinomaan legitimoida uusliberaalin globaalin hankkeen, angloamerikkalaisen kapitalismin, vakiinnutta-
minen maailman tärkeimmille talousalueille. Heidän mukaansa globalisaatio on pelkästään lisännyt po-
liittista ja taloudellista eriytymistä ja epätasa-arvoa: vauraus on jakautunut entistäkin epätasaisemmin. 
(Emt., 46–56, 86–87, 92–94 106–114.) 
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(1998, 13) mukaan Suomen kaltaisissa perifeerisessä ja eri imperiumeihin kuulu-
neissa maissa kansallinen sopeutuminen globalisaatioon on ollut vaativampaa kuin 
esimerkiksi Hollannin tapaisissa liberaaleissa ja jo historiallisesti kaupankäynnin 
keskipisteessä sijainneissa valtioissa. Väyrynen esittää, että suhtautumistapojen 
erot liittyvät valtioiden erilaiseen asemaan kansainvälisessä taloudellisessa kilpai-
lussa ja sopeutumisessa globalisaation vaatimuksiin. Nähdäkseni Väyrysen tulkinta 
pohjautuu kuitenkin globalisaation ja edistyksen samastamiseen. Tällaisista lähtö-
kohdista tarkasteltuna kehittyneet keskusvallat näyttävät niiltä, jotka sopeutuessaan 
myös edistyvät samalla kun perifeeriset syrjäseudut jäävät taantumuksen alhoon. 

Olen luokitellut rahoittajan alakehykseen kaikkiaan 37 juttua. Kehyksen osuus 
koko aineistosta on siten noin kolmen prosentin luokkaa. Kehystä esiintyy selvästi 
eniten Lapin Kansan aineistossa. Lehdessä on kirjoitettu runsaasti kaivosteollisuu-
desta yleisenä ilmiönä, ja esimerkiksi Kevitsan kaivos on ollut usein helppo kytkeä 
tämänkaltaiseen keskusteluun. Lapissa, jossa kansainväliset kaivosyhtiöt ovat toi-
mineet kenties kaikkein aktiivisimmin, kaivosteollisuuden tarjoamat työpaikat ja 
kansainvälisten yhtiöiden investoinnit on ainakin lehtijuttujen perusteella otettu 
ilolla vastaan. Investoinnit ja ulkopuolinen rahoitus on määritelty usein myönteisen 
globalisaatiokehityksen seurauksiksi. Muiden tutkimukseni lehtien kaivoskirjoitte-
lussa on keskitytty enemmän Talvivaaran tapahtumien seuraamiseen, eikä Talvi-
vaaraa käsittelevissä jutuissa ole useinkaan kurkistettu aiheen ulkopuolelle. Kaivos 
on kytketty vain harvoin kaivosteollisuuden kansainvälisyydestä käytävään myön-
teiseen keskusteluun.  

Toisin kuin vastakehyksensä puutteellinen verotus ja kotimainen omistus, ra-
hoittajan alakehys on rakentunut pitkälti toimituksellisten juttujen pohjalta. Eniten 
kehystä tuottavaa retoriikkaa on hyödynnetty lehtien omien toimitusten tuottamissa 
jutuissa. 

7.8.2 Eettinen tuotanto 

Suomessa pelätään aivan turhaan kansainvälisiä kaivosyhtiöitä ja toivotaan 
niiden sijalle suomalaisia toimijoita alalle, sanoo kulttuuriantropologian pro-
fessori Hannu I. Heikkinen Oulun yliopistosta. Hän perustelee kantaansa. 
Kansainväliset yhtiöt pitävät firman sosiaalista vastuuta erittäin tärkeänä, jo-
ten ainakin paikallisen yhteisön kannalta kansainvälinen kaivosyhtiö on hyvä 
vaihtoehto. (KS 18.3.2012.) 
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Eettisen tuotannon alakehys implikoi ajatusta, jonka mukaan kansainväliset yhtiöt 
toimivat suomalaisia vastuullisemmin niin työoloihin ja palkkaukseen kuin ympä-
ristön hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kehykseen valikoimissani kirjoituksissa 
vedotaan tyypillisesti etenkin kansainvälisten yhtiöiden pitkään kokemukseen: yh-
tiöiden katsotaan jo maksaneen oppirahansa ja sisäistäneen parhaat käytännöt vuo-
sikymmenien toiminta-aikanaan. 

Yhteiskuntatieteellisen kaivostutkimuksen muotisanaliittoa sosiaalinen toimi-
lupa käytetään kaikkein eniten eettisen tuotannon alakehyksessä. Sosiaalinen toi-
milupa yhdistetään näin ollen vahvasti kansainvälisiin yhtiöihin. Käsiteparin kat-
sotaan kuuluvan yksinomaan ulkomaisten suuryhtiöiden sanavarastoon. Sosiaali-
sen toimiluvan esitetään olevan paljon tiukempi kuin suomalaisen ympäristöluvan. 
Lainsäädäntöön nojautuva ympäristölupa määrittyy näin ollen suomalaisen kaivos-
toiminnan kestävyyden mittariksi, kun taas ulkomaalaisvetoisen toiminnan katso-
taan perustuvan yhtiöiden itsensä määrittelemiin, lainsäädännön vaatimukset kirk-
kaasti ylittäviin vastuukriteereihin. Kaivosyhtiöiden puhemiehet vahvistavat tä-
mänkaltaista tulkintaa. Esimerkiksi Suhangon kaivoshanketta valmisteltavan Gold 
Fields -yhtiön johtajan mukaan kaivoksen perustamisen edellytyksenä on, että toi-
mintaa voidaan harjoittaa turvallisesti niin ihmisen terveyden kuin ympäristön kan-
nalta. Hän vetoaa parhaisiin mahdollisiin käytäntöihin määrittelemättä, mitä niillä 
heidän tapauksessaan tarkoitetaan. Johtaja autorisoi argumenttinsa yhtiönsä julki-
lausutulla toimintaperiaatteella, jossa puhutaan turvallisuuden tärkeydestä niin 
ikään määrittelemättä, mitä turvallisuuden käsitteellä tarkoitetaan tai kenen turval-
lisuuteen sloganissa viitataan. 

”Yhtiön lausuma toimintaperiaate on: Ellemme voi harjoittaa kaivostoimintaa 
turvallisesti, emme harjoita kaivostoimintaa”, Botha tiivistää. (LK 22.7.2012.) 

Eettisen tuotannon alakehyksessä suomalaisen yhteiskuntavastuuosaamisen katso-
taan olevan myytti. Tästä syystä kansainvälisiä yhtiöitä pidetään etenkin valtiota 
parempana toimijana alueille tärkeissä hankkeissa. Lapin Kansan mukaan valtio 
menetti uskottavuutensa omistajana viimeistään silloin, kun Kemijärven kannat-
tava sellutehdas suljettiin. Valtio omisti neljänneksen yhtiön osakkaiden äänimää-
rästä, mutta ei pyrkinyt kaatamaan lakkauttamispäätöstä. Tehtaan jatkon puolesta 
avoimesti kampanjoinut lappilaislehti muistaa valtion vastuuttomuuden sulkemis-
asiassa vielä vuosien jälkeen. ”Stora Ensoa ei ole unohdettu”, lehden pääkirjoittaja 
toteaa ja epäilee, ettei valtionyhtiöiden perustaminen ainakaan lisää yritysvastuul-
lisuutta.  
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Suomalaispäättäjien ja -viranomaisten arvostelu saa Lapin Kansassa jatkoa ta-
valla, joka on nähdäkseni ristiriidassa ylikansallisten yhtiöiden vapaaehtoista vas-
tuunottoa korostavan tarinalinjan kanssa. Lehden lokakuisessa pääkirjoituksessa 
todetaan, että kaivosalan kansainvälisillä suuryhtiöillä on edellytykset ottaa ympä-
ristöasiat hyvin huomioon, jos viranomaisilla on osaamista vaatia tätä. Vastuu ul-
komaalaisyhtiöiden toiminnan asianmukaisuudesta siirretään näin ollen kokonaan 
suomalaisille viranomaisille. Vapaaehtoiseen vastuunottoon ei katsotakaan enää 
olevan tarvetta: riittää, että noudattaa viranomaisten ohjeita. Jos toiminnasta aiheu-
tuu haittaa, syitä on haettava viranomaispuolelta, pääkirjoittaja tuntuu viestivän. 

Lainmukaisuuteen kytkeytyvän argumentointitavan on katsottu edistäneen Tal-
vivaaran kaivoshankkeen konfliktoitumista. Yhtiön viestinnässä on vedottu taajaan 
toiminnan lainmukaisuuteen. Talvivaaran edustajat ovat esittäneet, että toiminnasta 
noussut kohu on perusteeton, sillä yhtiö on noudattanut lainsäädäntöä. Esimerkiksi 
sulfaattipäästöistä syntynyttä mediakohua on pyritty hillitsemään muistuttamalla 
äänekkäimpiä kriitikoita siitä, ettei yhtiön ympäristöluvassa ollut päästörajaa sul-
faatille. Lainmukaisuuteen vetoaminen ei ole kuitenkaan osoittautunut kovin toi-
mivaksi strategiaksi etenkään akuutin konfliktin aikana. Esimerkiksi ympäristö-
lainsäädännön noudattaminen ei tyypillisesti riitä tyydyttämään yhteiskunnallisia 
näkemyksiä. Toiminnan laillisuus ei takaa organisaation legitimiteettiä, sillä hyväk-
syttävyyttä arvioidaan etenkin sidosryhmien välisessä vuorovaikutuksessa. (Pelto-
nen 2016, 135–151.) 

Talvivaaran kaivoshankkeen kriisiytymisen vaiheita tutkineet Tiainen, Sairi-
nen ja Mononen (2014, 58) ovat esittäneet, etteivät lainmukaisuusargumentit usein-
kaan edistä konfliktin hallintaa. Asia näyttää olevan pikemminkin päinvastoin. Nä-
kökulmassa korostuu vapaaehtoista vastuunottoa painottava orientaatio. Suoma-
laisyhtiön on katsottu epäonnistuneen juuri vapaaehtoisuuteen kuuluvien asioiden 
hallinnassa. Esimerkiksi paikallisten tekijöiden huomioiminen on määritelty vain 
isojen angloamerikkalaisten toimijoiden ominaisuudeksi.  

Alakehykseen valikoimissani jutuissa kansainvälisten yhtiöiden katsotaan lu-
nastaneen eettisyytensä viimeistään Suomeen tullessaan. Korruptoituneiden kehi-
tysmaiden ”jättäminen” määrittyy monin paikoin vapaaehtoiseksi toimeksi, jonka 
katsotaan aiheuttavan yhtiöille enemmän kustannuksia kuin hyötyjä, vaikka epäi-
lemättä myös korruption puuttuminen ja yhteiskunnan vakaus hyödyttävät kaivos-
yhtiöitä. Kaivostoiminnan globalisaation kannattajat muistuttavat taajaan, että kan-
sainvälisten yhtiöiden toimintaa säädellään Suomessa selvästi tiukemmin kuin esi-
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merkiksi Afrikassa. Näin ollen yhtiöiden halua tuottaa metalleja Suomen kaltai-
sessa korkean hintatason maassa, jossa on maksettava kaiken lisäksi vielä verot, 
tellit ja lellit, pidetään yksinomaan vapaaehtoisen vastuullisuuden ilmauksena.  

Yllä kuvatun kaltainen ylimääräistä vastuunottoa korostava retoriikka on risti-
riidassa toisen, niin ikään kaivostoiminnan globalisaation kannattajien suosiman 
ajatusmallin kanssa. Suomen kiinnostavuus kaivannaisteollisuuden toimintaympä-
ristönä on asemoitu monissa keskusteluissa voitoksi ja tavoitteelliseen politiikan 
tulokseksi. Suomen houkuttavuudesta keskusteltaessa on painotettu kuitenkin 
enemmän sääntelyn vähäisyyttä, ei lainsäädännön tiukkuutta ja byrokratian pal-
joutta. 

Olen luokitellut eettisen tuotannon alakehykseen kaikkiaan 28 tekstiä. Olen va-
likoinut kehykseen näin ollen noin kaksi prosenttia kaikista tutkimuksessa käsitel-
lyistä jutuista. Tuotannon eettisyyttä korostava retoriikka on saanut kunnolla tilaa 
ainoastaan Lapin Kansassa. Muista tutkimukseni lehdistä olen valikoinut kehyk-
seen yhteensä vain yksitoista tekstiä. Ero aiemmin esiteltyyn rahoittajan kehykseen 
ei ole dramaattinen, mutta se on silti selvä. Lapin Kansan aineistosta olen luokitel-
lut eettisen tuotannon kehykseen sen sijaan jopa enemmän kirjoituksia kuin rahoit-
tajan kehykseen. Yksinomaan kansainvälisten kaivosyhtiöiden ominaisuudeksi 
kytketty vastuullisuus on nostettu lappilaislehdessä keskeiseksi lisäargumentiksi 
maakuntaan asettuneen kaivostoiminnan puolesta. Lehti on tarttunut hanakasti sel-
laisiin kannanottoihin, joissa kansainvälisten suuryhtiöiden yritysvastuullisuutta ja 
hyviä käytäntöjä on kehuttu. Tämänkaltaisia kommentteja esittäneitä on nostettu 
mielellään toimituksellisiin juttuihin. Lisäksi heidän toisaalla esittämiään lausun-
toja on kommentoitu kiittävään sävyyn muun muassa pääkirjoituksissa ja kommen-
teissa. 
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Taulukko 9. Talouden alakehysten osuus kokonaisaineistosta. 

Alakehys Osuus aineistosta 

Mahdollistaja 12 % (173 tekstiä) 

Alueellinen taantuminen 7 % (109 tekstiä) 

Sijoitus 4 % (61 tekstiä) 

Vastuullinen omistus  3 % (51 tekstiä) 

Yritysvalta 3 % (40 tekstiä) 

Rahoittaja 3 % (37 tekstiä) 

Ympäristöinvestoinnit 2 % (35 tekstiä) 

Puutteellinen verotus 2 % (33 tekstiä) 

Pelkkiä voittajia  2 % (28 tekstiä) 

Eettinen tuotanto 2 % (28 tekstiä) 

Kotimainen omistus 1 % (21 tekstiä) 

Taulukossa 9 kokoan talouden alakehykset suosittuusjärjestykseen. Taulukossa esi-
tän kehykseen luokittelemieni juttujen määrän ja sitä vastaavan prosenttiosuuden 
koko aineistosta. 

Talouteen kytkeytyvässä kirjoittelussa painottuivat niin kaivostoiminnan 
myönteiset aluetaloudelliset vaikutukset kuin ympäristöväen niille muodostama 
uhka. Työtä ja toimeentuloa arvostavien paikallisten ja alueellista taantumista toi-
millaan kylvävien ulkopuolisten välinen vastakkainasettelu muodosti talouteen lin-
kittyvän kaivoskirjoittelun toisen kärjen. Ulkomaisia kaivosyhtiöitä pidettiin puo-
lestaan hiukan useammin toimialueensa valtaajina kuin aluekehityksen rahoittajina. 
Lapin kaivostoiminnasta käytyä keskustelua määrittivät enemmän verotuksen epä-
kohdat kuin monikansallisten yhtiöiden eettiset periaatteet. Alan korkean ulkomai-
suusasteen aiheuttama epäkohta haluttiin ratkaista mieluummin verotusta kiristä-
mällä kuin kotimaista omistusta lisäämällä. 
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8 Ympäristön kehykset kaivoskirjoittelussa 
Seuraavaksi otan käsittelyyni toisen kaivoskirjoittelua jäsentäneen pääkehyksen, 
ympäristön. Pääkehyksen määrittelyn kautta luon yleiskatsauksen kaivosten toi-
mintaan kytkeytyvään ympäristökeskusteluun. Aloitan jälleen Kevitsasta, jonka 
jälkeen on Talvivaaran vuoro. Pääkehyksen esiintymisen ja rakentumisen tarkaste-
lun jälkeen siirryn erittelemään ympäristön väli- ja alakehyksiä. Ympäristöstä joh-
dettuja välikehyksiä on talouden kehyksen tapaan kolme. Välikehykset jakautuvat 
puolestaan kymmeneen eri alakehykseen. 

8.1 ”Kaivokset kiihdyttävät Lapissa” – Ympäristön pääkehys 
Kevitsaa käsittelevässä aineistossa 

Ympäristön pääkehyksessä huomio kiinnittyy kaivostoiminnan kielteisiin ympä-
ristö-, elinkeino- ja luonnonkäyttövaikutuksiin. Kehys tuo tarkasteluun toimialan 
haitalliset seurannaisvaikutukset, jotka ulottuvat ympäristön ohella kulttuuriin, po-
litiikkaan, hyvinvointiin ja talouteen. Kehyksessä huomio kiinnittyy myös teolli-
suustoiminnan sääntelyä ja hyväksyttävyyttä määrittäviin tekijöihin, kuten poliitti-
seen kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin arvostuksiin. Ympäristön pääkehys on jäänyt 
koko Kevitsa-aineiston tasolla sivuosaan. Kehyksen osuus kaikista tutkimukseen 
valikoimistani teksteistä on noin 22 prosenttia. 

Siinä missä ympäristöarvojen väheksyminen tuottaa talouden pääkehystä, ta-
loudellisen katsannon arvostelu konstruoi ympäristökehystä. Olen valikoinut ym-
päristön pääkehykseen esimerkiksi jutun, jossa kritisoidaan kaivosyhtiöiden yrityk-
siä ostaa kuntalaisia puolelleen sponsoroimalla avokätisesti alueen kulttuuritapah-
tumia. Jutussa kaivostoiminta ja uudet valtaukset asetetaan avoimesti ympäristön 
hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen vastapooleiksi. 

Monet poliitikot tapansa mukaan eivät oikein vielä tiedä, miten tätä ympäris-
töperunaa oikein pyörittelisi. Kokkapuheissa Anglo American -yhtiötä kehu-
taan kestävän kehityksen ylimmäksi suosijaksi, vaikka pienellä googletuksella 
firmasta löytyy toisenlaistakin tietoa. (Kaleva 13.8.2012.) 

Taloutta on käytetty jonkin verran ympäristön apukehyksenä. Tällöin kaivostoimin-
taan liitetyt taloudelliset mahdollisuudet on pyritty esittämään epävarmoina. Ta-
lousvaikutukset ovat kelvanneet ensisijaisesti ympäristövaikutusten kautta kehys-
tettyyn kannanottoon myös silloin, kun kaivosten taloudellisen toiminnan on kat-
sottu heikentävän muiden elinkeinoalojen ja tavallisten kansalaisten taloudellista 
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asemaa. Kaivokset ovat siten uhanneet paitsi ympäristön hyvinvointia myös ihmis-
ten toimeentulomahdollisuuksia. 

Kaivoshankesuunnitelmat saavat usein kannatusta siksi, että ne luovat odotuk-
sia positiivisista työllisyysnäkymistä. Valtiontalouden tarkastusvirasto on kui-
tenkin vuonna 2007 julkaistussa raportissaan todennut, että kaivoshankkeiden 
työllisyysvaikutuksia on niiden suunnitteluvaiheessa voimakkaasti yliarvioitu. 
(Kaleva 7.1.2012.) 

Kevitsaan liittyvissä teksteissä on lopulta vain vähän pääkehysten välistä kamppai-
lua. Useimmiten jutut pysyttelevät tiukasti yhdessä näkökulmassa. Talous- ja ym-
päristöarvoja esitellään kuitenkin näennäisen tasapuolisesti esimerkiksi repor-
taasimaisessa tekstissä, jossa valtausalueiden lähettyvillä asuvat ihmiset pääsevät 
kertomaan tuntemuksiaan. Tekstissä tiivistyy hyvin koko kaivostoimintaan liittyvä 
keskustelu. Vastakkain ovat pelot niin ympäristön saastumisesta ja talouden taan-
tumisesta kuin kylien tyhjentymisestä sekä kotien ja kesämökkien menettämisestä. 
Kun toiselle kaivos edustaa uhkaa, toiselle se on mahdollisuus. 

Kauko Myllykoskea sapettaa. Eläkepäivien alettua neljä vuotta sitten Mylly-
koski muutti vaimonsa kanssa Espoosta lapsuudenkotiinsa Ylitornion Mella-
järvelle. Kun pariskunta oli päässyt asettumaan taloksi, naapurimetsään il-
mestyi ranskalaisen Areva-yhtiön tutkijoita, jotka olivat kiinnostuneita alueen 
uraanivarannoista. Tutkimuksissa ilmeni, että maan alla on kultaa. Yhtiö vaih-
tui Arevasta kanadalaiseksi Mawson Resourcesiksi, joka parhaillaan tekee alu-
eella kairaustutkimuksia. Myllykoski vastustaa kaivoksia. Mökkinaapuri Seppo 
Koivurannan suu sen sijaan kääntyy virneeseen, kun tulee kullasta puhe. ”Kyl-
lähän se ilouutinen olisi, jos kultaa löytyy.” Se tuntuisi myös Koivurannan lom-
pakossa, sillä maanomistaja saa pienen osan kullan tuotoista. (HS 7.4.2012.) 

Tekstin edetessä puheenvuoron saavat kuntien virkamiehet, Lapin kauppakamarin 
toimitusjohtaja ja matkailualan edustajat. Olen luokitellut jutun lopulta ympäristön 
pääkehykseen, sillä nähdäkseni kaivosten kannattajien sitaatteihin on valittu varsin 
kärkeviä, jopa heitä itseään vastaan kääntyviä kommentteja. Henkilöitä esittelevien 
ja sitaatteihin johdattelevien lauseiden sananvalinnat rakentavat kaivosasiaa aja-
vista ahnetta ja ylimielistä kuvaa. Mökkinaapuri odottaa kultakaivoksesta omaa sii-
vuaan, ja liiketoimintaseminaariin osallistunut kunnan virkamies kutsuu kaivostoi-
minnan vastustajia ammattivalittajiksi. Kauppakamarin toimitusjohtaja puolestaan 
muistuttaa, ettei Lapin talouskasvu synny luonnonsuojelusta. 
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Rovaniemellä helmikuussa järjestetyssä Arctic Business Forumissa erään kun-
nan virkamies tokaisi suivaantuneena, että ”ammattivalittajat aktivoituvat heti, 
jos muutama harvinaisempi kasvi on vahingossa mennyt linttaan.” (HS 
7.4.2012.) 

Esimerkin kaltaiset, kertojan diskurssiin (ks. Ridell 1997, 154) sisältyvät esitysta-
paratkaisut ohjaavat tulkintaa ja ilmaisevat kirjoittajan ennakkoasennetta. Siten ne 
on nähtävä myös kehystä konstruoivina valintoina. 

8.2 ”Luottamus virkamiehiin koetuksella” – Ympäristön pääkehys 
Talvivaaraa käsittelevässä aineistossa 

Ympäristö on ollut selvästi vastakehystään taloutta suositumpi Talvivaara-kirjoit-
telun jäsentäjä. Kaivoksen varsin kurjasti sujunut vuosi on vaikuttanut ympäristön 
pääkehyksen korostumiseen tutkimukseni sanomalehtien kirjoittelussa. Pääkehyk-
sen prosentuaalinen osuus Talvivaaraa käsittelevässä aineistossa on noin 52 pro-
senttia. 

Ympäristönäkökulma on korostunut selvästi muutamina ajanjaksoina. Ympä-
ristön pääkehyksen käyttö on lisääntynyt esimerkiksi keväällä kaivoksen hakiessa 
päivitystä ympäristölupaansa. Kehystä on tuottanut myös kaivoksella tapahtunei-
den lintukuolemien käsittely. Kaikkein selvimmin ympäristön pääkehys on hallin-
nut uutisointia marraskuussa, jolloin kaivos kamppaili vakavien jätevesivuotojen 
kanssa. Vuodon paikkaus kesti pitkään, mikä takasi sen, että Talvivaara pysyi pu-
heenaiheena koko kuukauden. Pelkästään marraskuun aikana lehdissä julkaistiin 
yli kolmannes koko vuoden aineistosta. 

Ympäristön pääkehyksen käyttö on ollut selvästi monimuotoisempaa kuin 
muiden pääkehysten käyttö. Ympäristön pääkehykseen luokittelemieni toimituk-
sellisten tekstien toimijoina on ollut niin viranomaisia ja poliitikkoja kuin tavallisia 
kansalaisia, kuten mökkiläisiä ja mielenosoittajia. Tavallisten kansalaisten käyttö 
uutisjuttujen toimijoina on korostunut ympäristön pääkehykseen luokittelemissani 
teksteissä. Asukastapaamisista, lähistökatsauksista ja tupailloista tehdyt jutut ovat 
olleet yksi kulmakivistä etenkin Kainuun Sanomien kaivosuutisoinnissa. Lehti on 
käynyt tapaamisissa säännöllisesti ja kuullut niissä erityisesti tavallisten kainuu-
laisten huolia. Tapaamisista ja katsauksista tehtyjen juttujen perusteella tilaisuuk-
siin on osallistunut lähinnä sellaisia kansalaisia, joiden suhtautuminen Talvivaaraan 
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ja kaivostoimintaan on ollut jo valmiiksi kielteistä. Lähiseudun asukkaiden esittä-
essä kriittisiä arvioitaan kaivosyhtiön edustajat ja asiantuntijat ovat jäänet puolus-
tusasemiin.  

Olen luokitellut ympäristön pääkehykseen myös tekstit, joissa Talvivaaran 
kielteiset tapahtumat kytketään poliittiseen kontekstiin. Esimerkiksi Helsingin Sa-
nomissa ympäristöhallinnon väitettyyn alasajoon liittyvä teema on ollut hyvin suo-
sittu. Hallintouudistuksessa alueelliset ympäristökeskukset lakkautettiin, ja niiden 
toiminta liitettiin osaksi maakunnallisia ely-keskuksia. Uudistuksen myötä keskus-
ten tehtäväksi tuli paradoksaalisesti paitsi elinkeinotoiminnan edistäminen myös 
sen valvominen. Hallintouudistuksen epäonnistumiseen kiteytyvä teema on ollut 
dominoivana marraskuun jätevesivuodoista alkaen, joskin sitä ennen puhuttiin vain 
vähän ympäristökeskusten sulauttamisesta alueellisiin ely-keskuksiin. Etenkin Hel-
singin Sanomissa on nähty laajalti, että uudistuksen juuret ovat poliittiset. Ympä-
ristöhallinnon kurjistamisesta syytetään erityisesti porvarihallitusta, johon vihreät-
kin kuuluivat. Talvivaaran kielteisten tapahtumien kytkeminen poliittisin perustein 
tehtyyn aluehallintouudistukseen on tarjonnut Helsingin Sanomille mahdollisuu-
den käyttää teksteissään korkean profiilin haastateltavia. Juttuihin on pyydetty lau-
suntoja entisiltä ja senhetkisiltä ministereiltä. Myös muita teemoja korostavien kai-
vosuutisten haastateltavat on etsitty ennen kaikkea Arkadianmäeltä. Tämä on teh-
nyt Talvivaarasta yhtä aikaa paikallisen ja valtakunnallisen uutisaiheen. 

Kaivostoimijoiden retorista rajanvetoa 

Kaivosalan edustajilla on ollut huomattavasti määrittelyvaltaa ympäristön pääke-
hykseen luokittelemissani teksteissä. Esimerkiksi Talvivaaran puhemiehillä on si-
ten ollut mahdollisuus paitsi suhteuttaa ympäristöpäästöjen määrää itselleen edul-
lisella tavalla, myös korostaa yhtiön tekemiä parannuksia ja korjauksia niin vesien-
käsittelyssä kuin hajun, melun ja tärinän hallinnassa. Yhtiön johtohahmot ovat pyr-
kineet määrittelemään luonnon ja ympäristön käsitteet siten, ettei kaivosyhtiön voi 
katsoa saastuttaneen todellista ympäristöä kuin korkeintaan poikkeustilanteissa. 
Kaivosmiesten ja -naisten retoriikassa ympäristö alkaa nimittäin vasta kaivosalu-
een reunalta. Kaivosalueen ja ympäristön rajanveto on hyväksytty valvovan viran-
omaisen puolella. Ely-keskus on pyrkinyt säännöllisesti rauhoittelemaan kaivos-
kriitikoita toteamalla, että esimerkiksi vuoto- ja suotovedet eivät ole vaikuttaneet 
ympäristöön, sillä ne ovat pysyneet kaivosalueen sisäpuolella. Kipsisakka-altaan 
vuotaessa suurimpana pelkona oli, että jätevesi pääsee kaivosalueen ulkopuolelle. 
Tämä asetelma hyväksyttiin myös toimituksissa. Kaivosyhtiön saatua turvapatonsa 
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valmiiksi Kainuun Sanomat kertoi uutisotsikossaan, ettei jätevettä pääse enää luon-
toon. Valvojien ja toimittajien puheeseen pesiytynyt rajanveto indikoi ajatusta siitä, 
että kolmenkymmenentuhannen omakotitalotontin kokoinen kaivosalue puineen, 
vesistöineen ja kasvillisuuksineen on uhrattu teollisuustoiminnan armoille ilman 
että kansalaisilla on edes oikeutta olla huolissaan alueen saastumisesta. 

”Sunnuntai-illasta keskiviikkoon jatkuneesta vuodesta ympäristöön pääsi pieni 
liru, se on maksimissaan noin 20 000 kuutiota.” (KS 9.11.2012.) 

Talvivaarasta ei enää pääse vuotovettä luontoon, Kainuun ely-keskus tiedotti 
maanantai-iltana… Altaasta vuotaa vettä edelleen noin 3 000 kuutiometriä 
tunnissa. (KS 13.11.2012.) 

Yhtiön edustajien puheenvuoroissa kaivoksen aiheuttamia haittavaikutuksia on 
puolestaan vähätelty määrittelemällä haittavaikutuksen raja mahdollisimman kor-
kealle. Päästöjen määrää on verrattu esimerkiksi koko suomalaisen teollisuuden ai-
heuttamiin sulfaattipäästöihin, jolloin Talvivaaran luvut vaikuttavat väistämättä 
pieniltä. Kaivosyhtiön johtajien retoriikassa jo saastuneita vesistöjä on lisäksi ra-
jattu kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. 

”Jos jätetään huomiotta muutama kaivospiirialueella oleva lampi, korvaama-
tonta vahinkoa emme ole tehneet”, Natunen sanoo. (KS 8.5.2012.) 

Lintutuhojen paljastajat äänessä 

Talvivaaran kaivosalueella tapahtuneet lintukuolemat käynnistivät valtavan media-
kohun, jota lintujen löytäjätkin ovat sittemmin pitäneet suhteettomana (ks. Kaup-
pinen & Oinaala 2016).17  Erityisen runsaasti asiaa on käsitelty Helsingin Sano-
missa, joka on antanut puheenvuoron myös kuolleet linnut havainneille henkilöille. 

                                                        
17 Tapausta käsitellään Juha Kauppisen ja Sampsa Oinaalan kirjassa Talvivaaran vangit (2016). Kirja 
selittää kohun eskaloitumista esimerkiksi visuaalisuudella: lintukuolemista oli olemassa valokuvia toi-
sin kuin paria kuukautta aiemmin tapahtuneesta työntekijän kuolemasta. Työntekijän kuolemaa ei voi-
nut visualisoida juuri muutenkaan, koska kuoleman aiheutti näkymätön kaasu. Kuolleista linnuista saa-
dut kuvat konkretisoivat siten myös työntekijän kuolintapauksen. Lintujen ruumiit tarjosivat symbolin, 
johon kiteytyivät kaikki syöksykierteeseen ajautuneen kaivoksen ongelmat. Kirjan mukaan Talvivaara 
paisutteli lintukohua myös omilla toimillaan. Yhtiö teki lintukuolemista tutkintapyynnön, joka lopulta 
vain vahvisti lintujen kuolleen myrkkyihin. Tutkinta toi aiheelle jatkuvuutta ja takasi sen, että media sai 
uutta uutisoivaa prosessin edetessä. Löytäjien vastuuttaminen ja heidän epäileminen jopa lintujen tuo-
jiksi oli puolestaan polttoainetta pakinoitsijoille, pilapiirtäjille ja muille humoristeille. (Kauppinen & 
Oinaala 2016, 171–172.) 
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Asiaan on vaikuttanut varmasti se, että kaivosalueella liikkuneet henkilöt ovat työs-
kennelleet Helsingin Sanomille. Kuolleita lintuja kuvanneet ja sittemmin rikosepäi-
lyn kohteeksi joutuneet henkilöt pääsevät ääneen paitsi itse kirjoittamassaan, omia 
kokemuksia tapauksesta erittelevässä tekstissä, myös toimitetussa uutisjutussa. 
Alueelle luvatta menneet esitellään Talvivaara-asiantuntijoina, jotka ovat seuran-
neet kaivoksen vaiheita jo vuosia. Kaivoksen alueelle meneminen kuvataan puo-
lestaan inhimilliseksi erehdykseksi, jonka katsotaan johtuneen ennen kaikkea puut-
teellisista kieltomerkinnöistä. 

Kuolleita lintuja kuvanneet eivät lopulta saaneet syytettä julkisrauhan rikko-
misesta. Syntipukiksi joutui ainoastaan kaivosyhtiö, joka lupasi ottaa oppia tapauk-
sesta. Yhtiö paransi myöhemmin kaivosalueen aitauksen merkintöjä. Lintutuhoja 
välttääkseen se uudisti karkotusjärjestelmiään. Kaivosyhtiön ihmettely siitä, miten 
linnut päätyivät kaivoksen prosessialtaaseen, tulkittiin mediassa lintujen muuton 
yleiseksi ihmettelyksi. Tämä puolestaan asetti kaivosyhtiön julkisen pilkan koh-
teeksi. Hiukan samalla tavalla naurunalaiseksi kaivosyhtiö joutui tasan vuoden 
päästä selitettyään lähivesistöjen kohonneita pH-arvoja majavapadoilla. Talvivaa-
ran majavaselityksiä pidettiin suomalaismedioissa laajasti vappuhuumorina. Esi-
merkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton viestintäpäällikkö totesi Talvivaaran sur-
realististen selitysten kertovan lähinnä siitä, että majavatkin ovat parempia raken-
tamaan pitäviä patoja jätevesille kuin kaivosyhtiö. YleX:n radiolähetyksessä kuun-
telijat saivat puolestaan ehdottaa, mistä kaikista muista maailman epäkohdista ma-
javia voisi syyttää. 

Kaivoksen vastoinkäymisiä on käsitelty huumorin keinoin myös omassa ai-
neistossani. Talvivaara on ollut loppusyksyn aikana muutamia kertoja esimerkiksi 
pakinoiden aiheena. Pakinoissa irvaillaan niin Talvivaaran johtajille, poliittisille 
päättäjille kuin virkamiehillekin. Vitsiä tehdään myös varsin vakavista aiheista ku-
ten vesistöjen saastumisesta ja kalojen pilaantumisesta. Siltä osin Talvivaara-huu-
moria voi pitää varsin mustana. Mustalle huumorille ominaista on koomisen näkö-
kulman etsiminen paitsi traagisista asioista myös moraalisista itsestäänselvyyksistä 
(Mäkinen 2004, 57). 

Millaisia kalansaaliit Sotkamossa ovat? Loistavia. Etenkin pimeällä. (HS 
21.11.2012.) 

Elokuva Pekka ja Perä kaivosmiehinä on tekemistä vailla oleva kotimainen 
tragikomedia. Elokuvassa yhden miehen käsissä kahden euron kolikko muuttuu 
silkaksi siksi. (HS 21.11.2012.) 
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Pakinoissa vakavien aiheiden humoristinen käsittely on mahdollista, sillä tekstilajia 
eivät sido samat normit ja säännöt kuin journalismia yleensä. Journalistisista juttu-
tyypeistä pakinassa kirjoittajan vapauden voi nähdäkseni katsoa olevan suurimmil-
laan. Humoristista käsittelyä voi pitää sekä selviytymisstrategiana että poliittisena 
kannanottona. Yleisön huvittamisen ohella pakinoilla pyritään myös indoktrinoin-
tiin eli lukijan mielipiteiden ja maailmankuvan muokkaamiseen. (Manninen 1987, 
21.) Myös Helsingin Sanomissa julkaistuja Talvivaaraa käsitteleviä pakinoita voi 
pitää voimakkaan kantaaottavina. Olen luokitellut satiiriset tekstit ympäristön pää-
kehykseen. 

Yllättävän ja yllätyksettömän konnotaatiot  

Ympäristön pääkehykseen luokittelemissani teksteissä käytetään varsin runsaasti 
sanaa yllätys. Sanan käyttötarkoitus vaihtelee sen mukaan, kenen suusta se kuullaan. 
Kaivosyhtiön edustajille lähes kaikki kielteiset tapahtumat tulevat yllätyksenä, kun 
taas lähialueiden asukkaita ja kaivoskriitikoita ei yllätä enää mikään. Etenkin kai-
vosyhtiön puhemiesten retoriikassa yllätys-sanat näyttävät olevan osa vastuun väis-
telyn strategiaa: yllätyksiä pääsee tulemaan, vaikka kaivoksella toimitaan asianmu-
kaisesti. Yllätysten syyksi esitetään milloin sääolosuhteita, milloin teknisiä ongel-
mia eli asioita, joille ei yksinkertaisesti voi mitään. Silloinkin, kun syyn myönne-
tään johtuvan kaivosyhtiön työntekijöistä, tekijyys hävitetään passiiviin.18 

”Kohonneet sulfaattipäästöt aiheutuivat tuotantoprosessissa tehdyistä muu-
toksista. Hajukaasujen puhdistamisessa käytetyn lipeän vaikutuksia ei osattu 
arvioida oikein”, ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla kertoo. (HS 24.2.2012.) 

Talvivaaran kaivoksen vastustajille yllätyksettömyyden toistelu näyttää puolestaan 
olevan keino osoittaa, että kaivokselta voi odottaa mitä tahansa. Rikkivetypilvet, 
metallipäästöt, lintutuhot ja turvallisuuspuutteet ovat täysin odotettuja, onhan ky-
seessä yhtiö, jonka toimintaa leimaavat salailu, välinpitämättömyys ja ammattitai-
don puute. Yllätyksettömyyden retoriikkaan sisältyy lisäksi eräänlainen odotuksen 

                                                        
18 Tekijyyden piilottamisen on havaittu olevan yleistä laajemmassakin yritysviestinnän kontekstissa. Ta-
loustekstien toimijuutta tutkineen Pirjo Karvosen (1996, 155) mukaan toimijat ilmaantuvat lauseisiin 
lähinnä vain silloin, kun heillä on mahdollisuus kerätä irtopisteitä. Myös pörssitiedottamista tutkinut 
Jarvanne (2007, 63) ja globalisaatioaiheisia pääkirjoituksia analysoinut Koskinen (2008, 39) ovat pan-
neet merkille, että myönteisiä asioita käsiteltäessä toimijan positio annetaan usein yrityksille tai teolli-
suuden aloille. Kun puhe on työpaikkojen luomisesta tai tuotannon laajentamisesta, asialla ovat yritykset 
johtajineen. Kun tehtaita lakkautetaan tai jätevettä vuotaa ympäristöön, syyllisinä näyttäytyvät globali-
saatio, Kiina-ilmiö tai ympäristölupamenettely. 
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struktuuri, sillä yllättävän vastakohtia ovat myös tavanomainen ja toisteinen. Reto-
risessa strategiassa annetaan siten ymmärtää, että vakavat ongelmat jatkuvat niin 
kauan kuin kaivoksen toiminta saa jatkua. 

Kaivosyhtiön yllätysselitykset on hyväksytty laajasti tutkimukseni sanomaleh-
dissä. Esimerkiksi työntekijän kuoleman aiheuttaneen rikkivetypilven kerrotaan 
tulleen yllättäen, vaikka samoissakin jutuissa todetaan moneen kertaan esimerkiksi 
kaasumittareiden hälytyksistä ja työntekijöiden raportoimista 300 milligramman 
rikkivetypitoisuuksista. Niin Talvivaaran tapauksessa kuin saastumisonnettomuuk-
sissa yleensäkin yllätysten syiden kerrotaan usein olevan teknisiä. Vahinkoja pää-
see syntymään, kun puhdistustekniikka toimii huonosti, muovikalvo rikkoutuu tai 
purkuputki alkaa vuotaa. Työntekijän kuolemantapauskin aiheutuu viime kädessä 
siitä, ettei uhrilla ole kaasumittaria mukanaan. 

Vesien saastumisen ja vesirikosten kontrollin ideologiaa tutkinut Marja Ylönen 
(2011) on kiinnittänyt huomiota teknologiakeskeisyyteen, joka hallitsee suoma-
laista vesiensuojelu- ja valvontakeskustelua vielä tänä päivänä. Suomessa vesistöt 
on asemoitu jälleenrakennuksen hengessä hyödynnettäviksi voimavaroiksi, kuten 
sähkövoiman tuottajiksi, raaka-ainelähteiksi ja jätevesialtaiksi. Samalla vesiensuo-
jelu on alistettu taloudelliselle monikäytölle. Ylösen mukaan varhainen vesiensuo-
jelukeskustelu oli keskustelua siitä, miten vesistöjen sietokykyä voitaisiin kasvattaa. 
Tällöin vesistöjen suojelu näyttäytyi pelkästään vesienpuhdistuksena. Vaikka kes-
kustelu on myöhemmin monipuolistunut, teknis-taloudellinen diskurssi on Ylösen 
aineiston perusteella säilyttänyt hegemonisen asemansa vesien saastumisen kont-
rollissa. Teknologiasta on muodostunut imperatiivi ja saastumisen kontrollia oh-
jaava periaate. Diskurssin jatkuvuus on ilmennyt esimerkiksi tavassa käsitteellistää 
ympäristönsuojelu teknispainotteisesti. Tämä puolestaan on rajannut esimerkiksi 
saastumisen vain teknisten asiantuntijoiden toiminta-alueeksi. Biologien, oikeus-
tieteilijöiden, poliitikkojen ja kansalaisten roolia vesiasioiden hoidossa on puoles-
taan vähätelty. (Emt., 74–104.) 

Lukuarvojen legitimoiva funktio 

Vaikka numeroilla operoivan argumentoinnin on todettu sopivan erityisesti talous-
journalismin geneerisiin tarpeisiin (ks. Koistinen 1998, 58–59), lukuarvoilla on sel-
västi paikkansa myös ympäristöuutisoinnin retorisessa valikoimassa. Numerot ovat 
luonteeltaan loogisia ja yksiselitteisiä, joten niillä voidaan ilmaista kiistattomia to-
siasioita. Tämä tekee numeroiden käyttämisestä, kvantifioinnista, tehokkaan reto-
risen strategian. Ympäristön pääkehykseen luokittelemani Talvivaaraa käsittelevät 
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tekstit suorastaan pursuavat erilaisia numeroarvoja. Tyypillisimmin numeroilla il-
maistaan pitoisuuksia, riskitasoja ja valumia. Luvut ovat poikkeuksetta suuria, ja 
ainoastaan mittayksiköt lukujen perässä vaihtelevat mikrogrammoista kiloihin ja 
litroista kuutioihin. Useimmiten haitallisten aineiden pitoisuudet ilmoitetaan yksi-
selitteisen tarkasti, vaikka keskivertolukija tuskin hahmottaa esimerkiksi 0,05 mik-
rogramman ja 0,1 milligramman eroa litrassa. Toisinaan määrät ovat vain valtavia, 
poikkeuksellisen suuria, jättimäisiä, moninkertaisia ja monikymmenkertaisia. Sil-
loin tällöin lukujen merkitystä konkretisoidaan vahvikesanoilla, kuten jopa, miltei 
ja peräti. Tämänkaltaiset ilmaukset sisältävät ennakkokäsityksen siitä, että päästöt 
ja pitoisuudet ovat nimenomaan suuria. Ennakkokäsitykset voivat perustua esimer-
kiksi tapahtuneisiin tosiasioihin tai tutkimustietoon, mutta ne voivat heijastella 
myös kirjoittajan normikäsityksiä (ks. Tiittula 1989). 

Nikkeliä oli peräti 42 000 mikrogrammaa litrassa, kun Syken riskitaso on vain 
50 mikrogrammaa litraa kohden. (HS 20.11.2012.) 

Todellisuudessa yhtiön laskemissa jätevesissä oli sulfaattia jopa 8 000 milli-
grammaa litrassa. (HS 28.3.2012.) 

Määrällinen ulottuvuus on vakiintunut osaksi uutisointia, jossa äänessä on luon-
nontieteilijä tai jonka sisältö perustuu luonnontieteelliseen tutkimukseen. Yksityis-
kohtaiset ja toisinaan summittaisetkin, äärimmäistä pienuutta tai suuruutta indikoi-
vat lukuarvot ovat mukana teksteissä, vaikka niiden yhteys lukijoiden arkikoke-
mukseen on usein olematon. Määrällisillä arvoilla on usein pikemminkin legiti-
moiva kuin sivistävä funktio. Useiden desimaalien tarkkuudella ilmoitettujen luku-
jen tehtävänä on vakuuttaa lukija paitsi päästöjen haitallisuudesta myös tieteellisten 
tutkimusmenetelmien tarkkuudesta. (Cloitre & Shinn 1985, 47–48.) Samalla medi-
alle tarjoutuu tilaisuus nostaa omaa arvostustaan, toimiihan se tieteellisillä mene-
telmillä hankitun tiedon välittäjänä. Ulla Järven (2015) mukaan numerot, mittaus-
tulokset, imperatiivit ja kiellot istuvat parhaiten tieteelliseen mediapuheeseen. Lää-
kärit ja luonnontieteilijät taas osaavat luonnostaan tämän eksaktin puhetavan. Mitä 
täsmällisemmin lääke- tai luonnontieteilijä esittää viestinsä, sitä varmemmin se 
ylittää median uutiskynnyksen. (Emt., 1–2.) Voisi sanoa, että samalla tavalla kuin 
poliitikot oppivat sovittamaan esiintymisensä median tarjoamaan lyhyeen ”sound 
biteen”, tutkijat oppivat populaareissa esityksissään täyttämään uutisvälineiden nu-
meroiden ja mittayksiköiden tarpeen. 



200 

8.3 Yhteenveto ja lehtikohtainen vertailu 

Kevitsaa käsittelevässä kirjoittelussa ympäristönäkökulma jäi selvästi taloudellisen 
tarkastelun varjoon. Luokittelin vain noin viidenneksen kaivosta käsittelevästä ai-
neistosta ympäristön pääkehykseen. Valikoin kehykseen suhteellisesti eniten Hel-
singin Sanomien tekstejä. Lehden jutuissa Kevitsaa kritisoitiin muun muassa ym-
päristön kuormittamisesta, välinpitämättömästä asenteesta toimintayhteisöään koh-
taan, puutteellisesta raportoinnista ja taloudellisen lupauksen liioittelemisesta. 

Vähiten ympäristön pääkehystä kirjoittelussaan hyödynsi Lapin Kansa. Luo-
kittelin kehykseen vain 19 prosenttia lehden julkaisemista jutuista. Lappilaislehden 
oman toimituksen tuottamassa aineistossa ympäristökehyksen osuus oli vielä pie-
nempi, noin 15 prosenttia. Niin Lapin Kansassa, Kainuun Sanomissa kuin Kale-
vassa ympäristönäkökulmien esiin tuominen jäi pitkälti toimituksen ulkopuolisten 
tahojen tehtäväksi. Lehtien mielipidesivuilla ympäristön pääkehys sai suhteellisesti 
tarkastellen enemmän jalansijaa kuin lehtien omien toimittajien keskuudessa. Vielä 
mielipidekirjoittajiakin aktiivisemmin ympäristönäkökulmaa painottivat STT:n toi-
mittajat, olkoonkin, että tietotoimistolla oli Kevitsaan liittyvässä kirjoittelussa vain 
vähäinen rooli. 

Talvivaaran osalta tulokset olivat jälleen toisenlaisia. Kaivoksen taivalta vai-
keuttaneet ympäristöongelmat aiheuttivat sen, että Talvivaaran toimintaa tarkastel-
tiin ennen kaikkea ympäristön näkökulmasta. Luokittelin hiukan yli puolet aineis-
toon valikoimistani teksteistä lopulta ympäristön pääkehykseen. Ympäristön pää-
kehyksen käyttö oli runsasta etenkin toukokuussa, jolloin tapetilla olivat kaivok-
sella paljastuneet lintukuolemat, ja marraskuussa, jolloin kaivoksen jätevesivuodot 
havaittiin ja paikattiin. 

Lehtien välisiä eroja tarkastellessa huomio kiinnittyy erityisesti Lapin Kansaan, 
jossa ympäristön pääkehyksen käyttö oli vähäisintä. Lapin Kansa oli myös tutki-
mukseni lehdistä ainoa, jossa talouden pääkehys oli ympäristön pääkehystä suosi-
tumpi. On kuitenkin syytä huomioida, että Helsingin Sanomissa, Kalevassa ja Kai-
nuun Sanomissa kaivosteollisuudesta puhuttiin useimmiten Talvivaaran kautta, kun 
taas Lapin Kansan kaivosuutiset nostivat kärkeen Lapin omat kaivokset. Tällöin 
Talvivaaran aiheuttamat ympäristövahingot jäivät taka-alalle. Esimerkiksi Lappiin 
suunnitteilla olevia Soklin, Hannukaisen ja Suhangon kaivoksia käsiteltiin niin toi-
mituksellisissa teksteissä kuin mielipidekirjoituksissa erityisesti työpaikkojen 
kautta. 

Ympäristön pääkehys sai suhteellisesti vahvimman aseman Helsingin Sano-
missa ja Kalevassa. Kainuun Sanomissa ympäristökehykseen valikoimieni tekstien 
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osuus kaikista jutuista oli noin kolme prosenttiyksikköä pienempi kuin edellä mai-
nituissa lehdissä. Lapin Kansaan verrattuna osuus oli puolestaan noin kymmenen 
prosenttiyksikköä suurempi. 

STT:n toimittamat tekstit olivat monin paikoin kriittisempiä kuin lehtien omien 
toimittajien jutut. Esimerkiksi Lapin Kansassa ympäristöarvojen julkituonti jäi pit-
kälti tietotoimiston ja mielipidekirjoittajien vastuulle. Tämä näkyy myös pääkehys-
ten jakautumisessa. Luokittelin STT:n jutuista noin 65 prosenttia ympäristön pää-
kehykseen, kun taas lehden oman toimituksen tuottamassa aineistossa ympäristö-
kehyksen osuus oli vain 37 prosenttia. Ympäristön pääkehyksen korostuminen ja 
STT:n juttujen kriittisyys Lapin kansan omaan tuotantoon verrattuna johtuvat pit-
kälti siitä, että tietotoimiston jutut käsittelivät nimenomaan Talvivaaraa, kun taas 
Lapin Kansan omissa jutuissa kärkenä oli useimmiten jokin Lapin omista kaivok-
sista. 

Myös Kalevan julkaisemissa STT:n uutisissa ympäristö oli dominoiva pääke-
hys koko vuoden ajan. Tietotoimiston teksteissä ympäristön pääkehyksen osuus oli 
16 prosenttiyksikköä suurempi kuin lehden oman toimituksen tuottamassa aineis-
tossa. Helsingin Sanomissa oman toimituksen edustajat ja tietotoimistojen toimit-
tajat konstruoivat ympäristön pääkehystä lähes yhtä aktiivisesti. Yhteisenä piir-
teenä kaikissa STT:n teksteissä oli runsas viranomaislähteiden käyttö. Kaivoksen 
lähiseudun asukkaiden sijaan haastateltavina oli lähes pelkästään korkeita virka-
miehiä. 

Kainuun Sanomissa STT:n tekstin jakautuivat pääkehyksiin hiukan eri tavalla 
kuin muissa lehdissä. Lehden julkaisemassa STT:n aineistossa ympäristön ja talou-
den pääkehykset olivat miltei yhtä suosittuja. Muista lehdistä poikkeava talouden 
pääkehyksen korostuminen STT:n aineistossa johtuu pitkälti siitä, että Kainuun Sa-
nomat pystyi kertomaan kaivoksen ympäristöongelmista pääosin oman toimituk-
sensa teksteillä. STT:n aineistoa käytettiin siten vaihtoehtoisen näkökulman esittä-
miseen. Tietotoimiston uutiset toivat valtakunnallista perspektiiviä Kainuun Sano-
mien kaivosuutisiin. STT:n teksteissä Talvivaaran tapahtumat kytkettiin valtakun-
nan politiikkaan ja esimerkiksi ryhmäkanne- ja ympäristönsuojelulain uudistustyö-
hön. 

Taulukossa 10 vedän yhteen ensimmäisen tason analyysin tulokset ympäristön 
pääkehyksen osalta. Taulukon muuttujina ovat jälleen kaivokset, lehdet ja kirjoit-
tajaryhmät. 
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Taulukko 10. Ympäristön pääkehykseen valikoimieni juttujen määrä ja kehyksen suh-
teellinen prosenttiosuus sanomalehdittäin ja kirjoittajaryhmittäin Talvivaaraa ja Kevit-
saa käsittelevissä aineistoissa. 

 Talvivaara Kevitsa 

Toimituksen juttu    

 KAL: 93 (51 %) KAL 1 (8 %) 

 HS: 99 (53 %) HS: 6 (40 %) 

 KS: 209 (51 %) KS: 1 (17 %) 

 LK: 64 (37 %) LK: 9 (15 %) 

 YHT. 465 (49 %) YHT. 17 (18 %) 

STT:n juttu    

 KAL: 44 (67 %) KAL: 2 (50 %) 

 HS: 16 (55 %) HS: 1 (100 %) 

 KS: 24 (50 %) KS: 1 (25 %) 

 LK: 22 (65 %) LK: 1 (33 %) 

 YHT. 106 (60 %) YHT. 5 (42 %) 

Mielipidekirjoitus    

 KAL: 19 (54 %) KAL: 1 (33 %) 

 HS: 33 (58 %) HS: -  

 KS: 38 (61 %) KS: -  

 LK: 19 (50 %) LK: 9 (23 %) 

 YHT. 109 (57 %) YHT. 10 (23 %) 

Asiantuntijakirjoitus    

 KAL: 4 (44 %) KAL: 1 (50 %) 

 HS: 5 (83 %) HS: -  

 KS: 2 (50 %) KS: -  

 LK: -  LK: -  

 YHT. 11 (55 %) YHT. 1 (50 %) 

Kehyksen osuus lehdittäin    

 HS: 153 (55 %) HS: 7 (41 %) 

 KAL: 160 (55 %) KAL: 5 (23 %) 

 KS: 273 (52 %) KS: 2 (20 %) 

 LK 105 (42 %) LK 19 (19 %) 

 YHT. 691 (52 %) YHT. 33 (22 %) 

Seuraavaksi otan käsittelyyni ympäristön välikehykset. Olen jaotellut pääkehyksen 
kolmeen eri välikehykseen, jotka ovat nimeltään valvonta, ahneus ja elinmahdolli-
suuksien heikentäminen.  
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8.4 Ympäristön välikehykset 

8.4.1 Elinkeinoelämän ohjauksessa: Valvonnan kehys 

Valvonta on muodostunut kaivoskirjoittelun laajimmaksi ympäristöstä johdetuksi 
välikehykseksi. Kehys kytkeytyy nimensä mukaisesti kaivosten valvontaan ja val-
vonnan instrumentteihin, kuten ympäristölupamenettelyihin, päästöjen raja-arvoi-
hin sekä esimerkiksi jätealtaiden ja lietepatojen rakennevaatimuksiin. Olen luoki-
tellut valvonnan kehykseen muun muassa jutut, joissa kerrotaan lupaehtojen yli-
tyksistä ja päästöjen vuosirajojen korottamista vaativista valituksista. Kehyksessä 
tarkastellaan myös kaivosluvista ja -valvonnasta vastaavien virkamiesten sidonnai-
suuksia ja kaksoisrooleja. Valvonnan kehys nostaa puheenaiheeksi ympäristövai-
kutusten arviointiin liittyvät epäselvyydet sekä kuntalaisten ja kunnan eri instituu-
tioiden vaatimukset ympäristöturvallisuutta edistävistä toimista. 

Valvonnan kehystä esiintyy selvästi enemmän Talvivaaraa kuin Kevitsaa käsit-
televässä kirjoittelussa. Mediassa syitä esimerkiksi Talvivaaran jätevesivuotoihin 
on haettu useimmiten valvonnasta. Jätevesivuotojen yhdistäminen epäonnistu-
neeksi kuvattuun valvontaan on tarjonnut monille tilaisuuden arvostella valtionhal-
linnossa tehtyjä uudistuksia ja ajaa muutoksia esimerkiksi ympäristölainsäädän-
töön. Viimeistään tämä linkki on tehnyt Talvivaarasta valtakunnallisen uutisaiheen. 
Jätevesivuodot ja niistä rakennetut uutistarinat ovat tuoneet Talvivaaraan liittyvään 
mediajulkisuuteen jatkuvasti uusia toimijoita. Toiminnan painopiste on siirtynyt 
Kainuusta ja virallisten valvojien parista yhä enemmän pääkaupunkiin, jossa puhe-
valtaa ovat käyttäneet etenkin poliittiset päättäjät ja muutamat tutkijat. Samalla 
konfliktin osapuolten välisen kamppailun käsittelystä on kuljettu kohti ongelmien 
rakenteellisten taustojen arviointia. 

Valvonnan kehystä edustaa myös laajasti yhteiskunnan eri osa-alueille ulottuva 
keskustelu Talvivaaran ympäristöluvista. Keskustelua ovat synnyttäneet paitsi Tal-
vivaaran senhetkiset luvat ja niihin mahdollisesti liittyvät epäkohdat, myös yhtiön 
hakemat uudet ympäristöluvat sekä niistä jätetyt lukemattomat lausunnot ja muis-
tutukset. Usein poliittisesti värittyneessä keskustelussa Talvivaaran valvonnan on 
katsottu perustuvan ennen kaikkea talouden lainalaisuuksiin. Syyllisenä tilantee-
seen on pidetty etenkin aluehallintouudistusta, jonka on uskottu saattaneen valvojat 
elinkeinoelämän talutusnuoraan. Kapitalismin ylivallan on nähty vaikuttaneen kiel-
teisesti paitsi valvojien määrään ja resursseihin myös valvonnan käytäntöihin ja 
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valvojien asenteisiin. Tämänkaltaista kritiikkiä ovat esittäneet etenkin aluehallinto-
uudistuksen aikaan oppositiossa istuneet poliitikot, kaivoksen lähialueen asukkaat 
ja mökkiläiset, ympäristöjärjestöjen jäsenet sekä monet toimittajat. 

Valvonta on luonteeltaan journalismille ominainen konfliktikehys. Kehykseen 
luokittelemissani teksteissä pyritään paljastamaan roistoja niin talouselämän kuin 
virkakunnankin puolelta. Toisin kuin vaikkapa myöhemmin esiteltävässä ahneuden 
kehyksessä, valvonnan kehyksessä roistoja ei syytetä pelkästään ajatusvirheistä, 
vaan heidän katsotaan toimivan vähintäänkin lain harmaalla alueella. Valvonnan 
kehykseen valikoimissani jutuissa viitataan taajaan lainsäädäntöön ja ympäristölu-
pien yksityiskohtiin. Teksteissä esimerkiksi Kevitsan katsotaan yksiselitteisesti rik-
kovan lupaehtojaan vieläpä viranomaisten suostumuksella. Entistä huolestuttavam-
maksi tilanteen tekee se, ettei kaivosyhtiö edes pyri saattamaan toimintaansa lain-
mukaiselle tasolle vähentämällä vesistöpäästöjään: yhtiö sen sijaan vaatii korkeinta 
hallinto-oikeutta korottamaan ympäristölupaan kirjattuja päästörajoja. Roiston vai-
kutelma vahvistuu entisestään, kun korotusvaatimusten syyksi paljastuu yhtiön ha-
luttomuus investoida kalliiseen puhdistusteknologiaan. 

Hänen mielestään raskasmetallien vaikutus ei tule näkymään vuolaasti virtaa-
vassa Kitisessä. Kaivoksen prosessivedet kierrätetään, mutta muut vedet täytyy 
johtaa puhdistettuina jokeen. Hakemuksessa nikkeliä ja muita raskasmetalleja 
sisältävän kaivosveden määräksi arvioitiin noin 2,1 miljoonaa kuutiota vuo-
dessa. Nyt määräksi arvioidaan noin neljä miljoonaa kuutiota vuodessa. (HS 
26.5.2012.) 

Neutralointistrategiat maineenhallinnan työkaluina 

Valvonnan kehykseen luokittelemistani teksteistä voi tunnistaa lukuisia neutraloin-
tistrategioita, joita kaivosyhtiöiden edustajat ovat hyödyntäneet osallistuessaan niin 
valvonnasta kuin päästöistä käytyyn keskusteluun. Neutralointistrategian käsite on 
peräisin Marja Ylösen (2011) väitöskirjasta, jossa tarkastellaan muun muassa teol-
lisuuskohteiden valvonnan ideologioita ja diskursseja. Ylösen tutkimustulokset tar-
joavat mahdollisuuden tarkastella kaivosten valvonnasta käytyä keskustelua lähi-
historiallisessa kontekstissa, sillä Ylösen tutkima aineisto ulottuu 1960-luvulle. 
Neutralointistrategioiden avulla teollisuusyritykset pyrkivät vähättelemään aiheut-
tamiansa ympäristövahinkoja ja vierittämään vastuun ongelmista muille tahoille. 
(Emt., 132–137.) Ylösen tutkimuksessa havaitut kuusi strategiaa ovat aineistoni 
perusteella olleet käytössä Talvivaaran edustajien retoriikassa. Yksi suosituimmista 
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neutralointistrategioista on ollut luvattomien päästöjen sisältämien aineiden luokit-
telu harmittomiksi tai lupaehdoissa mainituiksi. Talvivaaran johtohenkilöt ovat 
usein kritisoineet esimerkiksi mittaustuloksista tehtyjä johtopäätöksiä, lähiseudun 
asukkaiden oirekokemuksia ja saasteista käytyä julkista keskustelua. 

”Ympäristötuhosta puhuminen on liioittelua. Se sulfaatti puhdistuu sieltä 
pois”, Perä väittää. (HS 20.5.2012.) 

Ylösen (emt., 134) mukaan päästöjen harmittomuuden painottaminen linkittyy tek-
nis-taloudellisen diskurssin korostamaan tekniseen asiantuntijuuteen. Luokittele-
malla saastepäästöjä haitallisiin ja harmittomiin kaivoksen edustajat pyrkivät pitä-
mään itsellään määrittelyvallan saasteiden haitallisuudesta. Jätevesivuotojen vai-
kutuksia on vähätelty vetoamalla lähijärvien valmiiksi heikkoon kuntoon. Talvi-
vaaran tapauksessa lähiseudun järviä on luokiteltu esimerkiksi virkistyskäyttöar-
von mukaan.  

Ylösen (emt.) tutkimuksessa ympäristön saastuttamiseen syyllistyneet teolli-
suusyritykset väistelivät poikkeavuuden leimaa myös vastuullistamalla valvojia 
joko teknisten neuvojen antamisesta tai päästöjen huomiotta jättämisestä. Talvivaa-
ran jätevesivuotojen jälkeen syyttävä sormi osoitti niin ikään valvoviin viranomai-
siin, mutta osoittelijana oli useimmiten poliitikko, toimittaja tai kaivoksiin kriitti-
sesti suhtautuva kansalainen, ei kaivoksen virallinen edustaja. Talvivaaran henki-
löstö on ottanut hyvin vähän kantaa itseensä kohdistuvaan valvontaan. Yhtiö on 
kuitenkin vedonnut jonkin verran luparajoihinsa osoittaakseen toimintansa lailli-
suuden. 

Neutralointistrategiana toimii myös vetoaminen yllätyksiin ja odottamattomiin 
tapahtumiin. Useimmiten yllätysten katsotaan johtuvan teknisistä häiriöistä. Tekni-
siin häiriöihin vetoaminen on tehokas strategia, sillä tekniikkaan painottuminen vie 
saastumisongelmalta poliittisen luonteen. Tekninen jargon epäpolitisoi laajasti yh-
teiskuntaan vaikuttavan ongelman vain teknisten asiantuntijoiden toiminta-alu-
eeksi. Samalla tavallisten kansalaisten toimintamahdollisuudet alkavat näyttää ole-
mattomilta. (Emt., 34, 134–135, 154.)  

Talvivaaran kaivosyhtiö on hyödyntänyt nähdäkseni kaikkein eniten Ylösen 
listan viidettä neutralointistrategiaa, vetoamista korkeampiin sitoumuksiin (emt., 
135–136). Talvivaaran tapauksessa ympäristövastuuta korkeampia sitoumuksia 
ovat olleet etenkin työllisyydestä ja alueen elinvoimasta huolehtiminen. Yhtiö on 
sälyttänyt itselleen vastuun satojen työtekijöiden työpaikoista ja samalla koko kan-
santalouden kukoistuksesta. Yhteisen edun nimissä toimimisen on toivottu vähen-
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tävän saastuttamisen paheksuttavuutta. Kaivosteollisuuden tuottamilla taloudelli-
silla hyödyillä on pyritty laajemminkin kompensoimaan kielteisiä ympäristövaiku-
tuksia. Talvivaaraa kohtaan esitettyä kritiikkiä on mitätöity muistuttamalla, että kai-
vos on parin sukupolven ikäinen työpaikka, joka tuo leipää sadoille ja tuhansille 
ihmisille muuten niin taantuvassa maakunnassa. Hiukan samalla tavalla toimittiin 
myös Outokummussa 1960-luvulla. Ympäristöä rajusti saastuttava kaivosyhtiö ko-
rosti toimivansa edistyksen nimissä (Björn 2014, 140). 

Suomalaisessa teollisuushistoriassa mainekolhuja on pyritty paikkaamaan tuo-
mitsijoita tuomitsemalla, mikä on Ylösen listan kuudes neutralointistrategia. Ylö-
sen (2011, 135–136) tutkimissa tapauksissa yritykset ovat kyseenalaistaneet eten-
kin valvojien asiantuntemuksen. Outokummussa hyökättiin puolestaan lähiasuk-
kaiden kimppuun. Valtio-omisteinen kaivosyhtiö pyrki representoimaan ympäris-
tövaikutuksista huolestuneet kansalaiset uskon voimalla toimiviksi taannuttajiksi. 
Tiedotuslehdessään yhtiö suomi myös sensaatiohakuisia lehtimiehiä. (Björn 2014, 
140.) Talvivaaran tuomitsijoista kaivosyhtiön tulilinjalle ovat joutuneet etenkin toi-
mittajat, poliitikot ja ympäristöjärjestöjen edustajat. Lisäksi kaivoksen lähialueiden 
asukkaiden asiantuntemusta on epäilty. Mediaa on syytetty muun muassa ylireagoi-
misesta jätevesivuotoihin, saastumistapauksen turhasta dramatisoinnista, elinkei-
nojen tarpeettomasta vastakkainasettelusta ja puheenvuoron antamisesta väärille 
ihmisille. 

Perheyhteys määritti valvonnan käytäntöjä 

On kiinnostavaa pohtia, miksi Talvivaaran kaivosyhtiö ei ole kohdistanut kritiikki-
ään juuri lainkaan valvoviin viranomaisiin, vaikka viranomaisten suomiminen 
näyttää olleen normaali käytäntö saastumiskohun keskelle joutuneissa teollisuus-
yrityksissä. Talvivaaran valvonta näyttää ainakin vuoteen 2012 asti olleen yhtiölle 
suosiollista ennakko- ja jälkivalvontaa. Yhtiön kannalta poikkeuksellisen edullista 
ennakkovalvontaa on edustanut esimerkiksi sulfaattipäästöjen raja-arvojen asetta-
matta jättäminen. Yhtiö ei näin ollen ole voinut rikkoa lupaehtojaan suurillakaan 
sulfaattipäästöillä. Myös jätevesipäästöjen jälkeinen valvonta on ollut pehmeää, 
sillä yhtiölle ei ole asetettu uhkasakkoja eikä hallintopakkokeinoja ole käytetty. 

Ylösen (2011, 104–108) mukaan Suomessa valvojien ja valvottavien välit ovat 
olleet poikkeuksetta hyvät. Valvontaa ovat leimanneet siten hienovaraisuus ja kes-
kinäinen luottamus. Läheisiä suhteita on ylläpidetty erilaisin seremonioin ja rituaa-
lein. Myös Björnin (2014, 136) mukaan Suomessa toimivat kaivosyhtiöt ovat tot-
tuneet luottamaan viranomaisten myönteiseen suhtautumiseen kaivostoimintaa 
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kohtaan. Valvojien ja kaivostoimijoiden yhteinen tausta on vahvistanut yhteistyön 
toimivuutta. Kaivosammattilaiset ja kaivostoimintaa valvovat viranomaiset ovat 
käyneet läpi samat opinnot ja kurssit. Heillä on samanlaista osaamista ja samanlai-
nen lähtökohtaisesti kaivostoimintaa tukeva toimintakulttuuri. Lisäksi heillä on 
sama tekninen ammattikieli. Ylönen (2011) on tiivistänyt pehmeän valvonnan ulot-
tuvuudet perheyhteyden diskurssiin. Valvojien luottamus valvottavan toiminnan 
asianmukaisuuteen on perustunut henkilökohtaiseen tuntemiseen sekä myönteisiin 
kokemuksiin valvottavan aikaisemmista toimista. Luottamus on ollut osittain pa-
kon sanelemaa, sillä valvontaa on tehty käytännössä aina niukoin resurssein. (Emt., 
107–108.) Viranomaiset eivät ole voineet haastaa kaivosyhtiöiden antamia teknisiä 
tietoja, koska muita tietoja ei ole ollut saatavilla (Björn 2014, 136). Ylösen (2011, 
107–108) mukaan luottamus on näyttänyt vähentävän tarvetta valvoa jatkuvasti lu-
paehtojen toteutumista, mikä on keventänyt valvontatyötä. Se on saattanut kuiten-
kin johtaa liian vähäiseen valvontaan. Näin ollen luottamus on voinut haitata saas-
tumisen sosiaalista kontrollia.  

Kaivosteollisuuden tapauksessa valvojien ja valvottavien läheisistä suhteista 
kertovat muun muassa virkamiesten keikkatyöt valvomissaan kaivosyhtiöissä. Kai-
vosalalla piirit ovat pienet, joten esimerkiksi valvottaviin on hankala olla tutustu-
matta.  

Ylösen (emt., 137–138, ks. myös Björn 2014, 136–144) tutkimuksen mukaan 
teollisuuslaitoksen työllisyysvaikutuksilla on ollut perinteisesti kontrollia vähen-
tävä vaikutus. Valvojilla on ollut ymmärrystä muun muassa lupaylityksille, sillä 
laitosten toiminnan jatkuvuus on koettu elintärkeäksi pienillä teollisuuspaikkakun-
nilla. Tehtaiden tuomat työpaikat ovat lisänneet joustoa valvojien noudattamisen 
tulkintoihin. Lupaehtojen noudattamiseksi on tulkittu myös valvottavien pyrki-
mykset noudattaa ehtoja. Julkisuudessa Talvivaaran valvonnan epäonnistumisen on 
katsottu johtuvan muun muassa kaivoksen asemasta merkittävänä työnantajana. Li-
säksi kaivoksen antaman taloudellisen lupauksen on uskottu vaikuttaneen yhtiön 
ympäristöluvan käsittelyyn. 

Lupia on myönnetty työpaikkojen kuvat silmissä keskeneräisille hankkeille, joi-
den ympäristövaikutuksia ei ole selvitetty kunnolla. (HS 11.5.2012.) 

Talvivaaran valvonnasta kanneltiin oikeuskanslerille useita kertoja vuoden 2012 
aikana. Oikeuskansleri antoi ratkaisunsa kanteluihin helmikuussa 2014. Ratkaisun 
mukaan Kainuun ely-keskus ei noudattanut valvonnassaan hyvän hallinnon vaati-
muksia, koska se ei käyttänyt sille annettua toimivaltaa riittävän ajoissa ja tehok-
kaasti. (Oikeuskanslerinvirasto 2014.) 
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Talvivaaran kaivoksen valvonta näyttää niin julkisuudessa esitettyjen arvioiden 
kuin oikeuskanslerin ratkaisun perusteella olleen varsin pehmeää. Vähäinen val-
vonta, olemattomat sanktiot ja ymmärtävä asenne on varmasti tiedostettu myös kai-
vosyhtiössä. Rikkomuksista ei ole siten seurannut kuin julkista häpeää, joka sekin 
oli aluksi varsin vähäistä. Valvojia ei ole siten ollut järkevää kritisoida. Retorisesti 
viisaampaa on ollut valvojien tinkimättömän työn ja asiantuntemuksen kehuminen. 
Kaivosyhtiön edustajien lausunnoissa Talvivaaran työntekijät ja valvojat on esitetty 
mieluusti samassa lauseessa. Näin valvottava ja valvoja on saatu kuulumaan ikään 
kuin samaan leiriin, jossa kaikkien yhteisenä tavoitteena ovat kainuulaisten työ-
paikkojen säilyttäminen ja alueen elinvoiman turvaaminen. 

”Jos meidän valvojia haukutaan, niin haukutaan väärää puuta. He ovat viat-
tomia sijaiskärsijöitä.” (Kaleva 16.5.2012.) 

Talvivaaran ongelmista on yhtiön itsensä lisäksi syytetty myös valvovia viran-
omaisia. Perä ei yhdy kritiikkiin. Hänen mukaansa valvonta on ollut aktiivista, 
tiukkaa ja asiallista. (KS 16.5.2012.) 

Valvoja ei ole pyrkinyt rikkomaan tätä asetelmaa. Myös ely-keskuksen edustajat 
ovat rakentaneet jutuissa enimmäkseen perheyhteyden diskurssia. Ely-keskus on 
toistuvasti hylännyt Talvivaaran toimintaa koskevat keskeytyspyynnöt. Lisäksi se 
on tyrmännyt järjestelmällisesti esitykset, joissa on vaadittu Talvivaaran ympäris-
tövakuuden lunastamista. Marraskuun jätevesivuotojen aikaan julkaistuissa ju-
tuissa ely-keskus on korostanut kaivosyhtiön tekemän työn määrää tilanteen kor-
jaamiseksi. Yhtiön poikettua ympäristöluvastaan ely-keskus on muistuttanut Talvi-
vaaran toimineen heidän luvallaan. Keskuksen ja kaivosyhtiön yhteistyötä on ku-
vattu muutenkin tiiviiksi. Esimerkiksi kaivoksen vesistöpäästöistä kärsineiden jär-
vien ennallistamistoimia on esitelty hanakasti. Kainuun ely-keskuksen ylijohtaja 
Kari Pääkkönen on puolestaan antanut kaivosyhtiölle tunnustusta muun muassa 
päästörajoissa pysymisestä. Lisäksi hän on suhtautunut myönteisesti kaivoksen 
suunnitelmiin investoida miljoonia ympäristötekniikkaan. 

Ympäristöinvestointien kommentointi ja ely-keskuksen toistuvat vaatimukset 
parhaan mahdollisen tekniikan käyttämisestä ovat vieneet valvontaan liittyvää kes-
kustelua teknis-taloudellisen diskurssin ja teknologisen imperatiivin suutaan. Puhe 
ympäristöä säästävistä teknisistä laitteista rajaa tehokkaasti ympäristönsuojelun 
keinovalikoimaa. Samalla ympäristönsuojelun taso sidotaan teknologiseen kehi-
tykseen. Talvivaaran rakentama käänteisosmoosilaitos on tarjonnut oikeutuksen 
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paitsi kaivosyhtiön myös valvojan toiminnalle. Yhtiö on saattanut näyttää panosta-
vansa miljoonia euroja ympäristönsuojeluun. Samalla ely-keskus on voinut osoittaa, 
että sen toimilla ja vaatimuksilla on konkreettista, ympäristön kuormitusta vähen-
tävää merkitystä. Teknis-taloudellinen diskurssi ei varsinkaan alkuvuonna ole rik-
konut perheyhteyttä, vaan diskurssit ovat pikemminkin nivoutuneet yhteen. Ympä-
ristöteknologiasta on puhuttu etenkin jätevesivuotoihin asti ikään kuin yksissä tuu-
min. Ely-keskus on edellyttänyt Talvivaaralta sellaista tekniikka, joka sillä on jo 
ollut käytössään tai jonka hankkimiseen se on sitoutunut. Kriittisimmillään keskus 
on ollut silloin, kun se on vaatinut tietyn tekniikan ottamista käyttöön suunniteltua 
aiemmin. 

Taulukoissa 11 ja 12 esittelen valvonnan välikehykseen luokittelemieni juttu-
jen jakautumisen lehdittäin Kevitsaa ja Talvivaaraa käsittelevissä aineistoissa. 
Vaikka myös valvonnan kehykseen valikoimissani jutuissa on otettu kantaa, kehys 
on luonteeltaan enemmän fakta- kuin tunneperusteinen. Epäilyt laittomuuksista ja 
valvonnan puutteellisuuksista ovat vaatineet usein tuekseen asianomaisten haastat-
teluja. Tämän vuoksi kehystä on käytetty ennen kaikkea objektiivisilta vaikutta-
vissa uutisjutuissa. Olen valikoinut kehykseen molemmista aineistoista suhteelli-
sesti eniten STT:n juttuja, mikä on varsin loogista, sillä valvontaa voi pitää kaikkein 
selkeimmin valtakunnallisena kehyksenä. Valvontaan ja lupaprosesseihin liittyvien 
epäkohtien on usein nähty olevan valtakunnallisella tasolla toteutetun sanelupoli-
tiikan seurausta. Siksi juttujen kommentaattoreina on käytetty valtakunnallisia 
(pääkaupunkiseudulla toimivia) asiantuntijoita. STT:n aineiston käyttö on nostanut 
kehyksen suhteellista osuutta kaikissa tutkimukseni lehdissä. 

Valvonta on ollut käytetyin välikehys Helsingin Sanomien ja Kalevan Talvi-
vaara-kirjoittelussa. Kainuun Sanomissa ja Lapin Kansassa alueellisuutta on käy-
tetty välikehyksenä valvontaa useammin. Myös Talvivaaraa käsittelevässä kirjoit-
telussa valvonta on ollut enemmän toimittajien kuin mielipidekirjoittajien kehys. 
Kun kehyksen osuus kaikista kaivosta käsittelevistä teksteistä on noin 30 prosenttia, 
olen valikoinut Talvivaaraan liittyvistä mielipidekirjoituksista kehykseen vain 16 
prosenttia. Mielipidekirjoitusten suhteellinen osuus on silti tuplasti suurempi kuin 
Kevitsa-aineistossa. Vaikka faktaperusteisena näyttäytyvän valvonnan kehyksen 
voi katsoa sopivan monia muita kehyksiä huonommin mielipidekirjoittajien moti-
voiviin pyrkimyksiin (ks. Snow & Byrd 2007, 126, 128), Talvivaaran tapauksessa 
lehtikirjoittelun volyymi ja juttujen sävy ovat muuttaneet tilannetta. Kun toimite-
tuissa jutuissa kaivoksen ongelmien on esitetty johtuvan ennen kaikkea valvon-
nassa ja lupaprosesseissa tapahtuneista virheistä, myös lukijat ovat alkaneet tarkas-
tella viranomaisvalvontaa ongelmalähtöisesti. Mielipidekirjoittelussa on alettu 
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toistaa toimituksellisia sisältöjä, mikä on varsin luonnollinen kehityskulku. Lehti-
kirjoittelu on antanut lukijoiden ajattelulle aiheet, ja tiettyjen ongelmamäärittelyjen 
painottuminen on tarjonnut käsityksen aiheiden ja selitysten painoarvosta. Proses-
sissa ovat konkretisoituneet niin priorisointi- ja resonanssihypoteesit kuin agenda 
setting -teoriakin. 

Valvonnan teeman suosiota voi selittää paitsi sen käyttövoimalla poliittisessa 
retoriikassa, myös mediarutiinien merkityksen korostumisella poikkeustilanteessa, 
ja laajemmin Shoemakerin ja Reesen (1996) teorialla mediasisältöön vaikuttavista 
tekijöistä. Vaikka Talvivaarassa vuonna 2012 tapahtuneiden onnettomuuksien 
poikkeuksellisuudesta ja dramaattisuudesta voi olla monta mieltä (ks. esim. Erola 
2014), mediaorganisaatioiden näkökulmasta tilanteen voi katsoa muodostuneen 
useita kertoja poikkeukselliseksi. Poikkeuksellisuutta synnytti ennen muuta me-
dian oma toiminta. Valvonnan epäselvyyksiä, poliittista peliä ja jopa korruptiota 
henkivä tarinalinja sopi erinomaisesti uutisvälityksen tarpeisiin. Talvivaaran tapah-
tumille löytyi siten yksiselitteinen, kielteinen ja vieläpä yhteiskunnalliseen eliittiin 
linkittyvä selitys. Toimittajien tiedonhakurutiinit ja taipumus seurata muita medi-
oita laajensivat uutisaaltoa entisestään (mediarutiinien taso). Korostamalla valvon-
taan liittyvää tarinalinjaa toimittajat tekivät valvonnan epäselvyyksiin tiivistyvästä 
selitysmallista merkittävän muidenkin toimittajien silmissä. Tässä tilanteessa me-
dia alkoi representoida ympäröivän yhteiskunnan sijaan itseään. Priorisointipro-
sessi kohdistui tällöin ikään kuin mediaan itseensä: media kertoi itselleen, mikä on 
tärkeää ja olennaista. Samalla lähteet, kuten poliitikot ja aktivistit, oivalsivat tilai-
suutensa tulleen ja tarjosivat medialle selityksiä, joilla oli valmiiksi resonanssipin-
taa ja jotka sopivat samalla heidän omiin tarpeisiinsa (ekstramedian taso). Uutis-
kilpailuun lähtemisellä mediaorganisaatiot pyrkivät puolestaan vastamaan yleisön 
oletettuihin tarpeisiin. Strategian kauaskantoisena tavoitteena oli taloudellisen tu-
loksen maksimoiminen (organisaation taso). Uutiskriteerejä ja laadukkaan journa-
lismin käytäntöjä määrittävät käsitykset poikkeuksellisuudesta ja oikeasta ja vää-
rästä perustuvat puolestaan aina ideologiaan, joka muodostaa Shoemakerin ja Ree-
sen mallin uloimman ja samalla merkittävimmän tason. 

Taulukko 11. Valvonnan kehyksen jakautuminen lehdittäin Kevitsa-aineistossa. 

 Kaleva KS HS LK Yhteensä 

Toimituksen juttu -  1 (17 %) 3 (19 %) 7 (12 %) 11 (12 %) 

STT:n juttu 2 (50 %) 1 (25 %) 1 (100 %) 1 (33 %) 5 (42 %) 

Mielipidekirjoitus -  -  -  3 (8 %) 3 (7 %) 

Yhteensä 2 (10 %) 2 (20 %) 4 (24 %) 11 (11 %) 19 (13 %) 
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Taulukko 12. Valvonnan kehyksen jakautuminen lehdittäin Talvivaara-aineistossa. 

 Kaleva KS HS LK Yhteensä 

Toimituksen juttu 66 (36 %) 133 (33 %) 61 (33 %) 36 (21 %) 296 (31 %) 

STT:n juttu 30 (45 %) 14 (29 %) 14 (48 %) 12 (35 %) 70 (40 %) 

Mielipidekirjoitus 7 (20 %) 5 (8 %) 14 (25 %) 4 (11 %) 30 (16 %) 

Yhteensä 103 (37 %) 152 (29 %) 89 (33 %) 52 (21 %) 396 (30 %) 

8.4.2 Suurvoittoja ympäristörikoksilla: Ahneuden kehys 

Ahneuden välikehys näyttäytyy riiston kehyksen sukulaisena, joskin ahneuden ke-
hyksessä ongelmia ei katsota voitavan korjata rahalla. Kehyksessä ei myöskään 
erotella ulkomaisia kaivosyhtiöitä suomalaisista, vaan kaivostoimijat saavat kritiik-
kiä osakseen kansallisuudesta riippumatta. Ahneuden kehys on kaivoskirjoittelun 
välikehyksistä idealistisin, sillä siinä ympäristölle annetaan itseisarvo. Kehys nos-
taa nimensä mukaisesti keskiöön ahneet kaivosyhtiöt, jotka pelkästä rahanhimosta 
tuhoavat myrkkyvesillään pohjoisen herkän ja ainutlaatuisen luonnon. Riiston ke-
hyksen tapaan arvostelun kohteeksi joutuvat suomalaiset virkamiehet, jotka sää-
döksillään sallivat asennevammaisten kaivostoimijoiden jatkuvat ympäristörikok-
set. Ahneuden kehyksessä tilanteen korjaamiseksi ei ehdoteta kaivosveroa vaan 
käynnissä olevien kaivoshankkeiden jäädyttämistä. Kehykseen valikoimissani 
teksteissä ei useinkaan uskota suomalaispoliitikkojen tai viranomaisten kykyyn rat-
kaista pohjoista koettelevaa kaivosongelmaa, vaan apua haetaan esimerkiksi EU-
tasolta. 

Ahneuden kehykseen luokittelemissani teksteissä maalataan kuvaa välinpitä-
mättömistä kaivostoimijoista ja talouselämää nöyristelevistä virkamiehistä. Ju-
tuissa kaivosteollisuuden pahimmaksi ongelmaksi nimetään alan toimijoiden 
asenne. Kaivosalan katsotaan olevan ainoa teollisuuden haara Suomessa, joka ei 
piittaa toimintansa ympäristövaikutuksista. 

Suomen paperitehtaat toimivat nykyään lähes suljetun vesikierron periaat-
teella, jossa sama vesi puhdistetaan ja käytetään yhä uudestaan. Kaivostenkin 
kuviteltiin toimivan niin, ettei päästöjä synny. Sen sijaan lehdet olivat yhtäkkiä 
täynnä kaivosyhtiöiden kitinää siitä, että niiden pitäisi saada laskea jätevesiä 
enemmän kuin lupaehdot sallivat. (HS 11.11.2012.) 

Ahneuden kehyksessä kaivostoiminnalle ei anneta minkäänlaista arvoa. Esimer-
kiksi kaivostuottoihin suhtaudutaan kauttaaltaan kielteisesti. Kehykseen luokittele-
missani teksteissä rahan katsotaan konkretisoivan kaivostoimijoiden ahneuden: 
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kaivosyhtiöt tuhoavat ensin ympäristön ja saavat lopuksi vielä maksun mukaansa. 
Jutuissa ei siten olla huolissaan myöskään hupenevista luonnonvaroista vaan aino-
astaan luonnonvarojen hyödyntämisen aiheuttamasta ympäristön turmeltumisesta. 
Teksteissä taloudellisen tuottavuuden esitetään olevan kaivostoiminnan tärkein 
arvo. Yhtiöiden katsotaan olevan valmiita tinkimään niin ympäristöasioista kuin 
turvallisuudestakin, jotta osakkeenomistajien varallisuus vain kasvaa riittävästi. 

Kaivosalan suurongelma on ympäristöarvojen lapsenomainen vähättely. Siinä 
mielessä kaivokset ovat jatkumoa ”suurille miehekkäille hankkeille”, joita 
Lapissa on ollut jo riittämiin… Lappilaisten on syytä ristiä kätensä kun Kevit-
sassa ja Soklissa alkavat rikastamot tuottamaan kasvottomille sijoittajille 
suurvoittoja. Osakkeenomistajan tavoite on roimanpuoleinen osinko, ei hyvän 
tekeminen. (LK 13.5.2012.) 

Ahneuden kehys on löytänyt paikkansa etenkin Talvivaaraa käsittelevästä aineis-
tosta. Kaivoksen tapahtumat ja niistä kummunnut kielteinen mediajulkisuus ovat 
antaneet pitkin vuotta rakennusaineita ahneuden retoriikalle. Luonnon suoranai-
sesta tuhosta huolestuneet kirjoittajat ovat suomineet niin kaivosyhtiötä, viran-
omaisia kuin elinkeinotoiminnasta vastaavia poliitikkoja kovin sanankääntein. Ah-
neuden kehykseen valikoimani tekstit edustavat monin paikoin Talvivaaraa käsit-
televän kirjoittelun kriittisintä antia. Teksteissä Talvivaaran aiheuttamia ympäristö-
tuhoja pidetään selvinä. Esimerkiksi sulfaattipäästöjen vaikutuksissa ei katsota ole-
van minkäänlaista tulkinnanvaraa. Kirjoituksissa suhtaudutaan epäilevästi kaivos-
yhtiön lupauksiin vähentää ympäristön kuormitusta teknisten laitteiden avulla. 

Järvien rehevöityminen ja happikato uhkaavat monia sulfaatin kyllästämiä jär-
viä Ylä-Savossa ja Sotkamon matkailualueella. Sulfaattiongelma ei poistu, 
vaikka yhtiö kertoi tilanneensa uusinta tekniikkaa olevan kalvopuhdistamon 
Hollannista. (HS 27.4.2012.) 

Hiukan samalla tavalla kielteisesti asennoidutaan lähes kaikkiin muihinkin toimiin, 
joilla kaivosyhtiö pyrkii omien sanojensa mukaan parantamaan ympäristövastuul-
lisuuttaan. Esimerkiksi ympäristöhaittojen vähentämiseen tähtäävien hankkeiden 
katsotaan käynnistyneen järjestään liian myöhään. Samalla yhtiötä kuitenkin moi-
titaan siitä, ettei se yritäkään vähentää päästöjään vaan hakee vain korotuksia pääs-
töjä koskeviin luparajoihinsa. Talvivaaran lisätessä ympäristöasioista tiedottamis-
taan kaivosyhtiön katsotaan ryhtyneen ainoastaan imagon kohennukseen. Yhtiön 
vastineet ympäristökuormitusta käsitteleviin spekulaatioihin leimataan puolestaan 
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selittelyksi. Kaivoksen edustajien pyrkimykset vakuuttaa media ja yleisö toimin-
tansa turvallisuudesta tulkitaan mainostempuiksi ja sirkusnäytöksiksi. 

Natunen joi tiedotustilaisuudessa kaivoksen prosessien purkuvettä osoittaak-
seen, etteivät päästöt ole pahoja. ”Maistelemalla ja juomalla päästöjen mää-
rää ei kuitenkaan voi todeta. Ainoa luotettava keino on mitata parhailla käy-
tettävissä olevilla välineillä.” (HS 28.4.2012.) 

Sairaudet metaforina ja päästöjen seurauksina 

Ahneuden kehyksessä Talvivaara vertautuu pahalaatuiseen syöpäkasvaimeen, joka 
ei tukahdu muuten kuin avolouhos, liuotuskasat ja metallitehdas sulkemalla. 
Syöpä-sanaa on käytetty Talvivaaraan liittyvässä kirjoittelussa varsin runsaasti. Sa-
nalla on viitattu paitsi konkreettisiin kasvainsairauksiin myös yhteiskuntaan pesiy-
tyneisiin epäkohtiin. Syöpä on ollut niin säteilyn ja raskasmetallipäästöjen todelli-
nen seuraus kuin metafora, jonka avulla monimutkaisesta ja monipolvisesta ilmi-
östä on pyritty tekemään tuttu, yksinkertainen ja dramaattinen. Syöpä-metaforassa 
sairauden yksinomaan kielteiset konnotaatiot on asetettu mustaamaan kaivosyhtiön 
mainetta. Sairaudet ovat yhtä aikaa sekä terveyttä uhkaavia biologisia poik-
keavuuksia että kulttuuri-ilmiöitä. Sairauksiin liitetty myyttisyys ja sairauden kä-
sitteen semanttinen häilyvyys kasvattavat sairausmetaforien käyttövoimaa osana 
erilaisia ongelmamäärittelyjä. (Väliverronen 1996, 114–115.) Yhteiskunnan syö-
pänä pidetään milloin harmaata taloutta ja byrokratiaa, milloin poliittisia virkanimi-
tyksiä. 

Syövän käyttö metaforana yhteiskunnallisessa keskustelussa kertoo myös kult-
tuurin medikalisoitumisesta. Lääketieteen käsitteiden ja toimintamallien siirtymi-
nen täysin lääketieteestä irrallisille aloille viestii tieteenalan auktoriteettiasemasta 
kulttuurissamme (ks. Kärki 1998, 51–52). Sairauksia koskeva termistö on vakiin-
tunut myös ympäristöjournalismin metaforakokoelmaan. Ilmansaasteista kärsivä 
metsä on sairas, ja alailmakehän otsoni uhkaa havupuiden terveyttä. Ilman epäpuh-
taudet saavat puut oireilemaan, ja saastepäästöjen seurauksena metsät uhkaavat 
kuolla. Kuolemaa tekeviä vesistöjä halutaan puolestaan elvyttää. Eurooppalaista 
metsäuutisointia seurannut Kaisu Makkonen-Spiecker (1999, 283–285) on tosin 
pannut merkille, että toimittajien kynnys käyttää kuolema-sanaa on noussut viime 
vuosina. Kun vielä 1980-luvulla metsäkuolemien nähtiin uhkaavan lähes kaikkia 
Keski-Euroopan metsiä, nykyisin kuolemantuomioita jaetaan vain niille metsäalu-
eille, jotka sijaitsevat suurimpien saastelähteiden välittömässä vaikutuspiirissä. 
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Metsiä inhimillistävät sairausmetaforat ovat kuitenkin pitäneet pintansa näihin päi-
viin asti. Kuolevien metsien sijaan lehtijutuissa kerrotaan muun muassa lihovista 
metsistä. Metsien lihomisen katsotaan johtuvan typpilaskeuman kasvua lisäävästä 
vaikutuksesta. 

Metsien tilaa kuvattaessa sairaus on toisinaan yksilöity syöväksi. Esimerkiksi 
syöpämetsämetaforalla ihmisen ja luonnon sairaudet on liitetty yhteen. Sallan met-
sätuhojen aiheuttajaksi määritelty versosyöpä laajeni julkisessa keskustelussa me-
taforaksi, jolla määriteltiin koko metsätuhoihin liittyvää keskustelua. Tarkasti mää-
ritellystä surmakkasienen aiheuttamasta kasvitaudista tuli julkisuudessa vain syöpä, 
sairauksien kategoria, jonka nähtiin vievän metsät kohti kuolemaa. Väliverrosen 
tutkimuksessa Lapin metsätuhojen mediajulkisuudesta syöpä- ja sairausmetaforia 
hyödyntäneet esitykset muodostivat sairauden kehyksen, joka tarjosi ongelman tär-
keimmille määrittelijöille, tutkijoille, lääkärin roolin. Lehtijutuissa tutkijoita seu-
rattiin kotikäynneille metsiin, jossa he tutkivat potilaitaan (puita). (Väliverronen 
1996, 125–126; 1998, 22.)19 

 Ahneuden kehyksessä suhtaudutaan kielteisesti jatkuvan kasvun ihanteeseen 
ja antroposentriseen luontokäsitykseen. Kehykseen valikoimissani teksteissä ei si-
ten uskota, että kansallisomaisuuttamme voidaan milloinkaan asettaa tuottamaan 
taloudellista hyvinvointia, vaan se voidaan ainoastaan tuhota teollisuuden lyhytnä-
köisillä pyrkimyksillä. Kehyksessä kansallisomaisuuden käsitteellä viitataan kan-
sallisromanttisessa hengessä luonnon henkisiin arvoihin. Kansallisomaisuutta 
edustavat tällöin metsässä kasvavat puut ja koskemattomat korpimaat, eivät eu-
roiksi muuttuvat kaadetut puut ja kaivosalueeksi vallatut luontoympäristöt. 

Toisinaan tämänkaltaista kulutuskritiikkiä on pyritty hillitsemään tuomitse-
malla kritisoijat ahneiksi oman edun tavoittelijoiksi. Kulutuskriitikoita on moitittu 
taipumuksesta kaksinaismoralismiin. Heidän on katsottu olevan kritiikissään vali-
koivia, sillä kriitikoillekin on näyttänyt kelpaavan kaivoksen metalleista valmis-

                                                        
19 Myös syöpä-nimistä sairautta käsittelevä journalismi on metaforien läpitunkemaa. Tyypillisimmin 
syöpää kuvataan sotametaforien avulla. (Goatly 2007; Van Rijn-van Tongeren 1997.) Syöpä esitetään 
vihollisena, jota vastaan taistellaan. Yksityiskohtaisissa kuvauksissa kasvaimia pommitetaan tai ammu-
taan sädehoidoilla. Onnellisesti päättyvissä tarinoissa syöpä nujerretaan tai voitetaan. Toisinaan apu 
löytyy tutkijoiden kehittämästä uudesta aseesta. Sotaan ja taistelemiseen liittyviä metaforia on alettu 
käyttää sairauksien kuvauksessa jo 1800-luvun lopulla, jolloin bakteerien rooli sairauksien aiheuttajana 
tunnistettiin. Siitä lähtien sairauksia on tarkasteltu etenkin länsimaisessa kulttuurissa yksinomaan vihol-
lisorganismien hyökkäyksinä, joita vastaan kehon immuunipuolustusjärjestelmä ja lääketiede taistelevat. 
(Sontag 1991, 67, 95; sotametaforien kritiikistä ks. myös Williams Camus 2009; Uusitalo 2014; Hauser 
& Schwarts 2015.) 
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tettu tuote. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa julkaistussa kolumnissa kaivostoi-
minnan kauhistelijoita kehotetaan vilkaisemaan omaan käsilaukkuun. Kirjoittajan 
mukaan Talvivaarassa louhitaan nikkeliä, koska minä tahdon ostaa kiinalaisesta 
verkkokaupasta uudet kuulokkeet. Älypuhelimessa kerrotaan olevan jopa kol-
meakymmentä eri metallia, ja puhelin löytynee kulutuskriitikonkin taskusta. Sa-
mankaltaisin argumentein on pyritty suitsimaan Suomen saamelaisalueelle suunni-
teltuihin kaivoshankkeisiin liittyvää keskustelua. Kaivossuunnitelmiin kielteisesti 
suhtautuvia saamelaisia on muistutettu siitä, että myös he käyttävät kaivosteolli-
suuden tuotteita siinä missä muutkin länsimaisessa kulttuurissa elävät. (Aikio & 
Aikio 2014). Kaivoksista louhittuja metalleja tarvitaan paitsi puhelimiin ja tietoko-
neisiin myös esimerkiksi poronhoidossa laajasti käytettäviin moottorikelkkoihin, 
maastoajoneuvoihin ja gps-pantoihin. 

Edellä kuvatun kaltaista retoriikkaa voi pitää epäoikeudenmukaisena, sillä 
siinä kaivos- ja kulutuskriitikoille tarjotaan vain kahta vaihtoehtoa: kaivosten hy-
väksymistä tai palaamista menneisyyteen. Vaihtoehtojen rajaaminen pelkästään 
huonoihin ja mahdottomiin on argumenttivirhe, jota argumentaatioanalyysissa kut-
sutaan vääräksi vastakkainasetteluksi. Saamelaisten kaivoskantoja kritisoidessa 
asiaan sekoittuu herkästi toinenkin argumenttivirhe, perinteisiin vetoaminen. Alku-
peräiskansana saamelaiset ovat vielä tänä päivänä alttiita valtaväestön odotuksille 
perinteisyydestä, aitoudesta ja alkukantaisuudesta. Tätä taustaa vasten saamelaisen 
elämäntavan modernisoituminen on tulkittu alkuperäisyyden heikentymiseksi. Kä-
sitys pohjautuu niin sanottuun essentialistiseen yleistykseen, jonka taustalla vaikut-
taa rotuteoreettinen näkemys populaation ja kulttuurin muuttumattomuudesta. Sen 
myötä kulttuurin sisäistä muutosta on alettu pitää yksinomaan kielteisenä. Näin ol-
len saamelaisilla on katsottu olevan velvollisuus luopua ensimmäisenä teknisistä 
laitteistaan, jotta heistä voisi tulla uskottavia kaivostoiminnan vastustajia. 

Taulukoissa 13 ja 14 esitän ahneuden kehykseen valikoimieni juttujen jakau-
tumisen lehdittäin Kevitsaa ja Talvivaaraa käsittelevässä kirjoittelussa. Kehyksen 
osuus koko Kevitsaa käsittelevästä aineistosta on noin seitsemän prosenttia. Ke-
hystä on käytetty suhteellisesti enemmän mielipidekirjoituksissa kuin toimitetuissa 
teksteissä. Kehykseen kuuluva kärjekäs, usein tunteista kumpuava retoriikka sopii 
nähdäkseni paremmin mielipideteksteihin kuin objektiivisuuden asuun puettuihin 
uutisjuttuihin. Kehystä luovat metaforat ja avainsanat ovat huomattavan kantaaot-
tavia. Niille on tilausta etenkin mobilisoivassa retoriikassa. Toisaalta kehystä eniten 
käyttänyt Helsingin Sanomat on hyödyntänyt ahneuden kehystä juuri toimituksel-
lisessa aineistossa. Lehdessä on julkaistu avoimen kantaaottavia kommentteja kai-
vosyhtiöiden toimintaperiaatteista ja kaivosalaa valvovien viranomaisten asenteista. 
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Helsingin Sanomien Kevitsaa käsittelevää kirjoittelua voi pitää tutkimistani leh-
distä selvästi kriittisimpänä. 

Olen valikoinut Talvivaara-aineistosta kehykseen eniten Kainuun Sanomien 
tekstejä. Välikehyksen osuus lehden kaikista jutuista on noin 20 prosenttia. Kehyk-
sen käyttöä on lisännyt muun muassa lehden säännöllinen uutisointi Talvivaaraa 
käsittelevistä asukastilaisuuksista ja kaivosta vastustavista mielenosoituksista. Li-
säksi loppuvuoden jätevesivuotojen jälkeen ahneuden retoriikka on integroitunut 
aiempaa vahvemmin pääkirjoituksiin ja kolumneihin. Olen luokitellut Helsingin 
Sanomien teksteistä ahneuden kehykseen puolestaan 19 prosenttia. Myös Helsingin 
Sanomissa on kerrottu runsaasti kaivokseen liittyvien yleisötilaisuuksien kulusta. 
Lisäksi lehti on julkaissut kaivosta vastustavien liikkeiden kannanottoja ja antanut 
toistuvasti puheenvuoron kriittisiksi osoittautuneille kaivoksen lähialueen asuk-
kaille ja mökkiläisille. 

Taulukko 13. Ahneuden kehyksen jakautuminen lehdittäin Kevitsa-aineistossa. 

 Kaleva KS HS LK Yhteensä 

Toimituksen juttu 1 (8 %) -  3 (19 %) 1 (2 %) 5 (5 %) 

STT:n juttu -  -  -  -  -  

Mielipidekirjoitus -  -  -  5 (13 %) 5 (12 %) 

Yhteensä 1 (5 %) -  3 (18 %) 6 (6 %) 10 (7 %) 

Taulukko 14. Ahneuden kehyksen jakautuminen lehdittäin Talvivaara-aineistossa. 

 Kaleva KS HS LK Yhteensä 

Toimituksen juttu 23 (13 %) 66 (16 %) 33 (18 %) 23 (13 %) 145 (15 %) 

STT:n juttu 10 (15 %) 10 (21 %) 2 (7 %) 8 (24 %) 30 (17 %) 

Mielipidekirjoitus 11 (31 %) 28 (45 %) 17 (30 %) 14 (37 %) 70 (36 %) 

Yhteensä 44 (16 %) 104 (20 %) 52 (19 %) 45 (18 %) 245 (19 %) 

8.4.3 Arvoa aiemmin tulleille: Elinmahdollisuuksien heikentämisen 
kehys 

Elinmahdollisuuksien heikentäminen ilmentää kulttuurisen järjestyksen murtu-
mista. Kehyksessä kaivokset ovat opittua järjestystä uhkaavia anomalioita ja ku-
vastavat siten vaaraa. Perinteiset toimintatavat ja esimerkiksi elämäkerrallisiin ko-
kemuksiin pohjautuva paikkasuhde edustavat puolestaan puhtautta ja pysyvyyttä. 
(Ks. Meriläinen-Hyvärinen ym. 2016, 215.)20  

                                                        
20 Puhtaan ja vaaran kategorioista ks. Douglas 2000, 47–49, 78–82, 85–87. 
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Elinmahdollisuuksien heikentäminen on ympäristön välikehyksistä individua-
listisin. Kehyksen ytimessä on ajatus luonnon hyödyntämisestä. Kehys antaa siten 
ympäristölle vain välinearvon. Kehyksessä kaivosteollisuuden aiheuttamien ympä-
ristötuhojen pelätään vievän elintilaa kaivostoimintaa kestävämmiltä luonnonkäyt-
tömuodoilta. Kaivostoiminnan vaatiman infrastruktuurin ja toiminnan aiheutta-
mien saasteiden uskotaan puolestaan heikentävän ekologisina pidettyjen elinkeino-
jen, kuten poronhoidon, kalastuksen ja luontomatkailun elinmahdollisuuksia. 

Kehykseen luokittelemissani Kevitsaa käsittelevissä teksteissä kaivostoimijat 
nähdään tunkeilijoina, jotka ovat levittäytyneet Lappiin ilman maakunnan asukkai-
den mandaattia. Kirjoituksissa lappilaisten perinteinen elämäntapa nähdään aitona 
ja historiallisesti muodostuneena. Kontrastin sille muodostaa kaivostoiminta, jossa 
luontoa ei tunneta saati kunnioiteta. Kehyksessä lappilaiset esitetään mieluusti yh-
tenäisenä joukkona, jolla tulee olla etuoikeus ottaa elantonsa alueen luonnosta. Sa-
malla perinteiset elinkeinot, kuten kalastus ja poronhoito määritellään kaivostoi-
mintaa arvokkaammiksi. Aiemmin tulleina ne saavat oikeutuksen, jota kaivostoi-
minnalle ei haluta myöntää. Elinmahdollisuuksien heikentämisen kehyksessä pai-
kallisuuden retoriikkaa hyödynnetään päinvastaisessa tarkoituksessa kuin esimer-
kiksi alueellisuuden kehyksessä. Kehykseen valikoimissani teksteissä paikalliset 
ihmiset määritellään aidoiksi lappilaisiksi, joilla on poikkeuksellinen ymmärrys 
siitä, miten luontoa tulee hyödyntää. Siten vain aidoilla lappilaisilla katsotaan ole-
van oikeus lausua mielipiteensä luonnonvarojen kestävästä käytöstä. 

Totuuden mukaista olisi sanoa, että kaivostoiminnan yleistyminen lopettaa La-
pin perinteiset elinkeinot. Se myös vahingoittaa vakavasti alueen matkailuelin-
keinoja. Kun mineraalit on viety, lappilaisille jää myrkytetty elinympäristö. 
Vaikka Reidin kaltaiset toimijat tuntisivat Lapin kodikseen saadessaan tehdä, 
mikä heitä eniten viehättää, heistä ei koskaan tule aitoja lappilaisia. (LK 
20.11.2012.) 

Metsästys- ja keräilykulttuurin ohella kehyksessä suhtaudutaan suopeasti matkai-
luun. Matkailua pidetään teksteissä maakuntaan kuuluvana ja lappilaiseen elämän-
menoon sopivana elinkeinona. Siksi sen tulevaisuudesta on oltava huolissaan. 

Jos kaivos muuttaa ympäristöä voimakkaasti, samalla alueella ei voi harjoittaa 
enää esimerkiksi luontomatkailua ja paikallisten asukkaiden elinmahdollisuu-
det vaikeutuvat. (Kaleva 20.11.2012.) 

Talvivaaraa käsittelevässä kirjoittelussa elinmahdollisuuksien heikentämisen kehys 
on ollut pitkälti kaivoksen lähialueiden asukkaiden ja mökkiläisten hallitsemaa 
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kenttää. Jutuissa esitellään Kainuun erämaiseen luontoon talonsa ja tilansa raken-
taneita suomalaisia, joiden mökit ja maat ovat menettäneet sittemmin arvonsa sa-
malla kun koko elämä kaivosalueen kupeessa on käynyt miltei mahdottomaksi. 
Kontrasti entiseen on voimakas: ihanuuksien ihmemaasta on jouduttu keskelle kar-
meinta painajaista. Siinä missä elämä oli ennen täynnä mahdollisuuksia, se on ny-
kyisin lähinnä hengissä pysymistä. Jutuissa kaivosyhtiöltä edellytetään hiukan pa-
radoksaalisesti saastuneiden alueiden korjaamista ja palauttamista vahinkoa edel-
täneeseen tilaan, vaikka samalla kaivoksen haittavaikutuksia pidetään pysyvinä ja 
luontomuutoksia korjaamattomina. 

”Nykymenolla tehdään vain pysyvää vahinkoa, pilataan vesistöjä, revitään 
avolouhoksia ja hävitetään matkailuelinkeinon mahdollisuuksia.” (Kaleva 
12.5.2012.) 

Kehyksen individualistisuus korostuu teksteissä esitetyissä kirjavissa korvausvaa-
timuksissa. Jutuissa korvaamattominakin pidetystä vahingoista halutaan rahallisia 
korvauksia. Korvauksia vaaditaan etenkin vesialueiden pilaantumisesta, vaikka sa-
maan aikaan julkisuuteen viestitään, ettei kansallisten vesistöjen tuhoa ja kalakan-
tojen menetystä voi rahalla korvata. 

Matkailu ekologisena vaihtoehtona 

Tutkimuksessani mukana olevat lehdet antavat keskenään hyvin erilaisen kuvan 
Talvivaaran kaivoksen matkailuvaikutuksista. Esimerkiksi Kalevassa kaivosteolli-
suuden ja matkailuelinkeinon rinnakkaiseloa käsittelevä aineisto pyrkii useimmiten 
osoittamaan, että kaivos ja matkailu eivät ole toisiaan poissulkevia asioita. Aihee-
seen liittyviin juttuihin on haastateltu etenkin sellaisia matkailualan toimijoita, joi-
den elinkeinotoiminta ei ole kärsinyt kaivoksen läsnäolosta. On syytä huomioida, 
että myös Kalevassa on esitetty joitakin kielteisiä arvioita kaivoksen vaikutuksesta 
Sotkamon kunnan matkailuimagoon. Siitä huolimatta lehti antaa esimerkiksi Hel-
singin Sanomia myönteisemmän kuvan kaivostoiminnan ja matkailun mahdolli-
suuksista elää rinnakkain. Helsingin Sanomien aineiston perusteella elinkeinojen 
välillä vallitsee avoin konflikti. Lehti on tuonut julkisuuteen runsaasti yrittäjiä, 
joilla on omakohtaisia kokemuksia kaivostoiminnan haittavaikutuksista. Otsikoissa 
Talvivaaran todetaan tahranneen Sotkamon luontomatkailumahdollisuudet ja uh-
kaavan turismia. Lehtien käsittelytapojen ero osoittaa hyvin, miten haastateltavien 
valinnalla voi vaikuttaa aiheesta syntyvän sosiaalisen todellisuuden muodostumi-
seen. Julkisuuden muodostumisessa olennainen merkitys on myös pääkehyksellä, 
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joka Helsingin Sanomien matkailua käsittelevissä jutuissa on useimmiten ympä-
ristö: kaivostoiminnan konkreettiset seuraukset, kuten haju ja saastuminen, ovat 
paitsi kuormittaneet ympäristöä myös karkottaneet luonnon rauhasta nauttivat mat-
kailijat. Maatila- ja luontomatkailijoiden kato on aiheuttanut myös taloudellisia me-
netyksiä. Talous onkin kielteisessä muodossaan apukehyksenä myös Helsingin Sa-
nomien matkailusta kertovissa teksteissä. 

Jyrkän kylässä Ruukintuvan erä- ja luontomatkailuyritystä pyörittävä Henri 
Jauhiainen perui saastekohun vuoksi suunnitelmansa rakentaa lisää mökkejä. 
(HS 16.11.2012.) 

Myös Talvivaaraan liittyvässä kirjoittelussa elinmahdollisuuksien heikentämisen 
kehys nostaa matkailun yksiselitteisesti kaivosteollisuutta tärkeämmäksi elinkei-
noalaksi. Vaikka osassa jutuista myönnetään avoimesti, että matkailun työllisyys-
vaikutukset ovat Sotkamossa kaivosteollisuutta pienemmät, matkailu nähdään eko-
logisesti kestävämpänä ja työllisyyden kannalta parempana elinkeinona kuin kai-
vosteollisuus. Matkailun paremmuutta kaivosteollisuuteen verrattuna julistavat läpi 
vuoden monet matkailuyrittäjät, mökkiläiset ja aktivistit. Heidän retoriikassaan 
Sotkamo on ennen kaikkea matkailupitäjä, ei kaivoskunta.  

Myös ensisijaisesti ympäristön hyvinvoinnista huolestuneilla mielipidekirjoit-
tajilla on tuntunut riittävän runsaasti ymmärrystä matkailulle. Monissa mielipide-
teksteissä ollaan huolissaan matkailun tulevaisuudesta kaivosmaakunniksi profiloi-
tuneissa Kainuussa ja Lapissa. Ympäristönsuojelun ja matkailun suhde ei ole pe-
rinteisesti ollut mitenkään harmoninen, sillä matkailulla on runsaasti kielteisiä ym-
päristövaikutuksia (ks. esim. Rämet ym. 2005; Tuulentie 2009). Esimerkiksi suo-
jelualueille kohdistuva luontomatkailu kuluttaa alueiden kasvillisuutta ja maaperää 
(Törn 2007, 41–42). Lisäksi matkailukeskukset infrastruktuureineen aiheuttavat 
merkittävää haittaa muulle luonnon käytölle. Liikenneverkostojen ja loma-asunto-
jen rakentaminen vähentää alkuperäisille lajeille sopivia elinympäristöjä, muuttaa 
pinta- ja pohjavesien virtauksia ja lisää eroosiota. Lapissa suositut moottorikelkka-
safarit puolestaan häiritsevät esimerkiksi porojen vasontaa ja aiheuttavat melu- ja 
maisemahaittoja luonnon virkistyskäyttäjille. Matkailu lisää liikennemääriä niin 
maantiellä kuin ilmassakin, mikä aiheuttaa niin ikään meluhaittoja ja lisää ilmake-
hän saastepäästöjä. (Meriruoho 2006, 27–28; Jokimäki ym. 2007, 15.) Matkailu 
lienee silti ollut mielipidekirjoittajille kaivoksia pienempi paha, sillä jotain elinkei-
noa heidänkin on kannatettava. Matkailun kurjistumiseen vetoaminen on ollut sa-
malla lisäargumentti kaivoskriitikoille. Se on osoittanut, että he eivät vastusta elin-
keinotoimintaa vaan ainoastaan luontoa kuormittavaa kaivosteollisuutta. Silti sekä 
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matkailussa että kaivostoiminnassa luonnolla on välinearvo. Pelkästä näyttöarvon 
hyödyntämisestä oltaneen luontomatkailussakin siirrytty käyttöarvon lunastami-
seen. 

Toisaalta ainakin paikallisyhteisöjen tasolla matkailun ja luonnonsuojelun suh-
detta on alettu laajemminkin määritellä uudestaan. Osana tätä uudelleen määritte-
lyn prosessia suojelulle on asetettu taloudellisia ja sosiaalisia päämääriä. Tämän-
kaltainen vastakkainasettelun hylkäävä orientaatio on lisännyt luonnonsuojelun hy-
väksyntää paikallisesti. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa sijaitsevassa Lieksassa, 
jota on pidetty puhdaspiirteisenä metsäsektoriyhdyskuntana, rakennemuutos on pa-
kottanut niin päättäjät kuin kuntalaisetkin avartamaan käsityksiään metsien talou-
dellisesta käytöstä. Suojelun vastustusta on laimentanut havainto siitä, että esimer-
kiksi kansallispuistot voivat luontomatkailun kautta piristää myös aluetaloutta. 
(Rannikko 2010, 279–284; ks. myös Puhakka 2007.) 

Porotalouden perinteiset representaatiot 

Talvivaaraa käsittelevässä aineistossa ei juuri ole mainintoja kaivostoiminnan vai-
kutuksista porotalouteen. Tämä on varsin loogista, sillä Talvivaaran kaivos ei si-
jaitse poronhoitoalueella. Kaivostoiminnan ja porotalouden suhdetta tarkastellaan 
kuitenkin yhdessä Lapin Kansan jutussa, jossa mainitaan nimeltä myös Talvivaara. 
Tekstissä Kemin-Sompion paliskunnan edustajat muistuttavat, että Soklin kaivos-
alue on tärkeää laidunaluetta. Suunnitteilla olevan kaivoksen kerrottaan olevan po-
rotaloudelle iso haitta ja riski. Kaivosvastaista viestiä tehostetaan talousargumen-
teilla, sillä matkailun kerrotaan katsoneen karsaasti kaivosta. 

Erämaamatkailuun ei sovi erämainen kaivos ja rikastuslaitos. Kaivoksen jäte-
vesistä pelätään haittaa laajalle Kemijoen varsille. (LK 5.2.2012.) 

Jutun toimijana on hihnavaaralainen porotilan emäntä, joka on huolissaan paitsi 
oman perheensä toimeentulosta myös porotalouden elinmahdollisuuksista palis-
kunnan alueella. Jutussa porot eivät representoidu pelkästään tuotantoeläimiksi, 
vaan niillä on keskeinen merkitys perinteisen elämäntavan säilyttäjinä. Talvivaaran 
kaivos on mukana tässä jutussa sananmukaisesti varoittavana esimerkkinä ja lyö-
mäaseena. Soklin fosfaatin uraanipitoisuus on hyvin korkea, ja uraanin käsittely on 
herättänyt alueen asukkaissa huolta. Jutussa toimijana oleva porotilan emäntä pel-
kää, että Soklissa käy samalla tavalla kuin Talvivaarassa ja uraanijäte päätyy lopulta 
pitkin jokia. 
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Porotalouden ja kaivosteollisuuden suhteesta käytävässä keskustelussa poron-
hoito esitetään usein alkuperäisenä ja luonnonmukaisena elämänmuotona, kun taas 
kaivokset kuvataan modernin maailman ilmiönä. Todellisuudessa poronhoito ei ole 
sen vanhempi elinkeino kuin kaivostoimintakaan. Kun ekstensiivisen poronhoidon 
on katsottu alkaneen vasta 1600-luvulla, Suomessa oli 1500-luvun alussa jo yli 500 
kaivosta (Lehtola 1997, 26; Hakola 2009, 9). Intensiivistä eli pienimuotoista po-
ronhoitoa on todennäköisesti harjoitettu jo 1400-luvulla. Kulttuurisesta merkityk-
sestään huolimatta poronhoito on siis varsin nuori elinkeino. Silti poropaimentolai-
suudesta on muodostunut saamelaisuuden leimallisin symboli. (Lehtola 1997, 26–
27.) 1500-luvun kaivoksia ei tietystikään voi verrata nykypäivän jättimäisiin tuo-
tantoyksiköihin ja metallitehtaisiin. Tosin muutoksia lienee tapahtunut poronhoi-
dossakin. 

Nykymuotoisen poronhoidon ekologisuutta on alettu pitää jossain määrin 
myyttinä. Poronhoidon ongelmien on katsottu johtuvan poronhoitajien itsensä ai-
heuttamasta ylilaidunnuksesta. Ylilaidunnuksen on todettu muun muassa rasittavan 
tunturialueita. Tutkimuksen mukaan Ylä-Lapin paliskuntien jäkäliköt ovat olleet 
selvästi ylilaidunnettuja ainakin 1970-luvulta saakka. (Helle ym. 2007, 261, 263–
264.) Poronhoidon tuottavuutta on puolestaan pyritty parantamaan talviruokinnalla, 
jonka on katsottu aiheuttavan muun muassa kasvillisuusmuutoksia. Lisäruokintaa 
on helpotettu tarhaamalla poroja talven ajaksi. (Kumpula 2001, 14–16; Turunen & 
Vuojala-Magga 2011, 8–9.) 

Toisaalta voi kysyä, miksi porotaloudelta ylipäätään edellytetään erityistä luon-
nonmukaisuutta, eiväthän esimerkiksi liha- ja siipikarjatalouskaan ole järin tunnet-
tuja luonnollisuudestaan saati ekologisuudestaan. Porotalouteen liittyvien kriittis-
ten keskustelujen taustavaikuttajana näyttäytyy usein eräänlainen essentialismi, 
jossa historiallisista olosuhteista ja oletuksista johdetaan nykytoimintaa ohjaavia 
moraalisia kannanottoja. Samalla esimerkiksi ylilaidunnuksen kielteisiä luonto- ja 
kulttuurivaikutuksia peilataan valtaväestön tulkintoihin saamelaiskulttuurin ole-
muksesta ja saamelaisten itsekäsityksestä. 

Elinmahdollisuuksien heikentäminen on harvinaisin välikehys sekä Kevitsaa 
että Talvivaaraa käsittelevässä kirjoittelussa. Olen valikoinut kehykseen vain 44 
tekstiä, mikä vastaa vajaata kolmea prosenttia koko aineistosta. Vaikka esimerkiksi 
pelko matkailun näivettymisestä kaivostoiminnan seurauksena on ollut kestoargu-
mentti kaivosjulkisuudessa, elinmahdollisuuksien heikkenemisestä kumpuava 
huoli on vain harvoin noussut jutun keskeisimmäksi viestiksi. Useimmiten se on 
asetettu sekundaariseksi apukehykseksi, jolle on ollut tarvetta silloin, kun epärei-
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lulta vaikuttavaa kaivostoimintaa on haluttu parjata mahdollisimman monin argu-
mentein. Tässä kohtaa on syytä muistuttaa, etteivät mediaesitykset useinkaan ra-
kennu vain yhden kehyksen varaan, vaan esityksissä risteilee lähes aina useita, kes-
kenään kilpailevia kehyksiä. Kaikki jutussa mukana oleva ei siten tue ensisijaista 
kehystä, mutta keskeisimmän kehyksen voi silti hahmottaa esityksestä. Keskeisin, 
primaari kehys tuottaa sekundaarisia kehyksiä voimakkaampia representaatioita, 
jotka muodostavat esityksen ensisijaisen luennan. Kehyksen keskeisyys on tässä 
tapauksessa tunnistettu kiinnittämällä huomiota esimerkiksi otsikointiin, esittämis-
järjestykseen, eri tulkintojen ja toimijoiden saamaan tilaan sekä kertojan diskurssiin 
paikantuviin, päättelyä ja syitä ilmentäviin sidesanoihin. 

Taulukoissa 15 ja 16 esitän elinmahdollisuuksien heikentämisen kehykseen va-
likoimieni juttujen jakautumisen lehdittäin Kevitsaa ja Talvivaaraa käsittelevissä 
aineistoissa. Kevitsa-aineiston suhteelliset prosenttiosuudet eivät juuri anna mah-
dollisuuksia tulkintoihin, sillä välikehykseen luokittelemiani juttuja on niin vähän. 
Talvivaaran käsittelyssä kehys näyttää sopineen yhtä lailla mielipidekirjoittajien 
kuin toimittajienkin kehykseksi. Sitä on hyödynnetty niin STT:n aineistossa kuin 
lehtien omien toimitusten teksteissä. Olen valikoinut Kainuun Sanomien mielipi-
dekirjoituksista peräti kahdeksan prosenttia elinmahdollisuuksien heikentämisen 
kehykseen. 

Taulukko 15. Elinmahdollisuuksien heikentämisen kehyksen jakautuminen lehdittäin 
Kevitsa-aineistossa. 

 Kaleva KS HS LK Yhteensä 

Toimituksen juttu -   -   1 (2 %) 1 (1 %) 

STT:n juttu -  -  -  -  -  

Mielipidekirjoitus 2 (67 %) -  -  1 (3 %) 3 (7 %) 

Yhteensä 2 (10 %) -   2 (2 %) 4 (3 %) 

Taulukko 16. Elinmahdollisuuksien heikentämisen kehyksen jakautuminen lehdittäin 
Talvivaara-aineistossa. 

 Kaleva KS HS LK Yhteensä 

Toimituksen juttu 4 (2 %) 10 (2 %) 5 (3 %) 5 (3 %) 24 (3 %) 

STT:n juttu 4 (6 %) -  -  2 (6 %) 6 (3 %) 

Mielipidekirjoitus 1 (3 %) 5 (8 %) 2 (4 %) 1 (3 %) 9 (5 %) 

Yhteensä 9 (3 %) 15 (3 %) 7 (3 %) 8 (3 %) 39 (3 %) 



223 

8.4.4 Yhteenveto ympäristön välikehyksistä 

Kevitsan kaivoksen ympäristövaikutuksia tarkasteltiin useimmiten valvonnan nä-
kökulmasta. Koko aineiston tasolla valvonnan instrumentit ja käytännöt problema-
tisoiva valvonnan välikehys oli kolmanneksi keskeisin kirjoittelun jäsentäjä. Kehys 
sai tilaa kaikissa lehdissä, ja sitä rakensivat etenkin STT:n ja lehtien omat toimitta-
jat. Kaivosyhtiöiden toimintatapoihin ja kaivostoimijoiden asenteisiin kriittisesti 
pureutuva ahneuden kehys oli puolestaan suosittu etenkin mielipidekirjoittajien 
keskuudessa. Kriittiset valvonnan ja ahneuden kehykset saivat selvästi suurimman 
roolin Helsingin Sanomissa.  

Talvivaaraa käsittelevässä kirjoittelussa valvonta oli koko aineiston suurin vä-
likehys. Miltei joka kolmas Kainuun kaivosta käsittelevä teksti linkittyi vahvimmin 
valvonnan periaatteisiin ja prosesseihin. Myös ahneuden kehys oli merkittävässä 
osassa, sillä valikoin kehykseen lähes viidenneksen koko aineistosta. Siinä missä 
ahneuden kehystä konstruoivat erityisesti mielipidekirjoittajat, valvontaa tuottivat 
etenkin toimittajat. Kehyksen suosiota toimittajien keskuudessa lienee lisännyt sen 
konfliktimaisuus. Valvonnan teema mahdollisti tarkastelunäkökulman laajentami-
sen ja linkitti kaivoksen tapahtumat päivän politiikkaan. Tämä puolestaan toi ke-
hykseen kosolti uusia, kiinnostavia toimijoita, joiden kritisointi palveli paitsi leh-
tien ja lukijoiden toiveita myös intressiryhmien ja poliittisten kilpailijoiden tahtoa. 
Kehykseen valikoimieni toimitettujen juttujen määrää kasvatti priorisointiproses-
sin kohdistuminen mediaan itseensä. Aihetta käsittelevät kannanotot alkoivat reso-
noida voimakkaasti, mikä synnytti ennen pitkää uutisaallon ja osoitti koko media-
kentälle, mitkä asiat Talvivaarassa olivat tärkeitä ja kiinnostavia. Faktaperusteisena 
näyttäytyvä kehys sopi verrattain huonosti mielipidekirjoittajien mobilisoiviin ta-
voitteisiin. Siitä huolimatta kehykseen päätyi jonkin verran mielipidekirjoituksia. 
Tähän lienee vaikuttanut valvonnan teeman jatkuva näkyvyys. Median toteuttama 
priorisointi täytti perinteisen tehtävänsä, mikä sai mielipidekirjoittajat toistamaan 
lehdissä esitettyjä näkemyksiä. 

Valvonnan kehys oli suosituin kaivosmaakuntien ulkopuolisissa lehdissä, jos-
kin valikoin kehykseen runsaasti myös Kainuun Sanomien ja Lapin Kansan teks-
tejä. Valvonta oli kuitenkin nähdäkseni teema, johon kaivosalueen ulkopuolella oli 
helpointa tarttua. 

Mielipidekirjoittajien suosima ahneuden kehys keräsi puolestaan eniten Kai-
nuun Sanomien tekstejä. Tämäkään ei ole yllättävää, sillä Talvivaaran tapahtumat 
lienevät koskettaneet eniten paikallisia asukkaita. Koska kirjoitukset perustuivat 
usein asukkaiden henkilökohtaisiin kokemuksiin ja arvioihin, niille oli ominaista 
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konkreettisuus. Toisinaan muualla Suomessa asuvat kirjoittajat patistivat kainuu-
laisia havahtumaan elinympäristönsä tuhoon. Tämä kuvasti ylipaikallista huolta 
kaivosteollisuuden ympäristövaikutuksista ja viesti yhteisöllisestä oikeudentun-
nosta (ks. Meriläinen-Hyvärinen ym. 2016, 228). Ahneuden kehys oli suosittu 
myös Lapin Kansassa, joka on niin ikään kaivosmaakunnan lehti. Lapin asema kai-
vostoimijoiden kenttänä vahvisti Lapin Kansan mielipidekirjoittajien toimijuutta 
myös Talvivaaraa käsittelevässä kirjoittelussa. Monissa teksteissä Talvivaaran toi-
mintakulttuuri määriteltiin universaaliksi, mikä synnytti huolta myös Lapin tule-
vaisuudesta. 

Ympäristön kolmas välikehys elinmahdollisuuksien heikentäminen jäi vähäi-
seen rooliin kaikissa tutkimuksen lehdissä. Suhteellisesti eniten sitä kuitenkin tuot-
tivat niin Kevitsan kuin Talvivaaran käsittelyssä lehtien mielipidekirjoittajat.  

Seuraavaksi otan käsittelyyni ympäristön alakehykset. Aloitan purkamalla val-
vonnan välikehyksen viiteen eri alakehykseen. Alakehykset ovat nimeltään korrup-
tio, yhteistyö, yltiökapitalismi, onnettomuus ja ammattitaidottomuus. Valvonnan 
kehyksistä siirryn ahneuteen, josta on puolestaan johdettu kolme alakehystä: saas-
tuttaja, luonnonarvo ja väistelijä. Kolmanneksi käyn läpi elinmahdollisuuksien hei-
kentämisen alakehykset kaaoksen tuojan ja oikeuksien kaventajan. 

8.5 Valvonnan alakehykset 

8.5.1 Korruptio 

Erkki Koskelo pitää pystyssä Suomen Luonnonsuojeluliiton plakaattia ja pitää 
hyvävelijärjestelmän merkkinä sitä, ettei ely-keskus ole puuttunut topakammin 
Talvivaaraan. ”Mielenkiintoista olisi tutkia korkeiden virkamiesten kytköksiä”, 
Koskelo toteaa. (LK 10.11.2012.) 

Korruption alakehyksen keskiössä on yritysvallan kehyksen tapaan niin sanotun 
tavallisen kansan ja eliitin välinen juopa. Molemmissa tapauksissa kehystä tuotta-
vaa retoriikkaa rakennetaan eliitin väitetystä suhmuroinnista, päättäjien ja elinkei-
noelämän keskinäisistä salaisista sopimuksista ja demokratiaa uhkaavasta oman 
edun tavoittelusta. Kehyksiä ja kehysten välisiä eroavaisuuksia hahmotellaan tyy-
pillisesti määrittelemällä paitsi julkilausuttuja syitä ja syyllisiä myös kiinnittämällä 
huomiota esityksen sisältämiin tulevaisuusskenaarioihin (ks. Entman 1993, 52; 
Reyes 2011, 793). Kun yritysvallan kehykseen valikoimissani jutuissa eliitin itsek-
kään ja yksisilmäisen toiminnan seuraukseksi määritellään kansallisomaisuuden 
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katoaminen vääriin taskuihin, korruption kehyksessä tulevaisuudenkuvaksi muo-
dostuvat niin ympäristötuho kuin demokratian mureneminen. Kansanvaltaa uhkaa-
van salailun ja väärinkäytön kulttuurin katsotaan johtavan demokratian näivettymi-
seen ja sitä kautta suoranaiseen Talvivaara-diktatuuriin. 

Pääaineistovuonna voimakkaasti resonoinut korruptiota henkivä teema vahvis-
tui entisestään, kun paljastui, että ylijohtajan lisäksi muillakin Kainuun ely-keskuk-
sen työntekijöillä oli yhteyksiä valvomaansa kaivosyhtiöön. Jo tätä aiemmin medi-
assa oli käsitelty virkamiesten keikkatöitä kaivosalalla. Kaleva kertoi jo huhti-
kuussa 2012, että Raahen kultakaivoksen luvan esitellyt ympäristöylitarkastaja 
toimi virkavapaansa aikana Nordic Minesin Raahen kultakaivoksen ympäristö- ja 
turvallisuuspäällikkönä ja sai myöhemmin kaivosyhtiöltä optio-oikeuden 20 000 
osakkeeseen. Demokratian periaatteita uhkaavien sidonnaisuuksien paljastuksista 
syntyi skuuppeja, joita siteerattiin laajasti. Korkeassa asemassa olevien virkamies-
ten narauttaminen oli varmasti palkitsevaa, onhan Suomi maa, jossa virkamiesten 
riippumattomuus on ikään kuin itsestäänselvyys. Jutuissa paljastetut epäselvyydet 
liittyivät vieläpä alaan, joka oli kaikkien huulilla. Paljastukset tarjosivat monien 
maailmankuvaan sopivia vastauksia ja istuivat uutistarinan jatkumoon antamalla 
viitteitä siitä, mistä aiemmin esiin tulleet ongelmat johtuivat. 

Paljastukset auttoivat mediaa legitimoimaan omaa asemaansa valtaapitävien 
väsymättömänä vahtina. Skuuppeja haluttiin kaikkialla, joten medialogiikalle omi-
naisesti tarkastelunäkökulmaa laajennettiin alkuperäisestä. Tämä on nähdäkseni 
herkistymisprosessin luonnollinen seuraus (Ks. Cohen 2002, 80). Virkavapaansa 
aikana vastapuolella työskennelleiden ohella alettiin syynätä tavallisten alanvaih-
tajien työhistoriaa. Tätä kautta myös Kevitsan kaivos saatiin kytkettyä korruptiota 
ilmentävään tarinalinjaan. Esimerkiksi jo useita vuosia aiemmin työ- ja elinkeino-
ministeriöstä kaivosteollisuuden palvelukseen siirtynyt Krister Söderholm on nipu-
tettu Kainuun Sanomien jutussa joukkoon, jonka toiminta saa kirjoittajan pohti-
maan virkamiesten riippumattomuutta ja avoimen ja toimivan yhteiskunnan peri-
aatteita. 

Viranomaisvalvonnan ohella kaivosten yva-prosesseja pidetään kehykseen va-
likoimissani jutuissa läpeensä korruptoituneina. Monissa teksteissä valvojien ja 
konsulttien sidonnaisuudet liitetään osaksi samaa, koko kaivosalaa koettelevaa epä-
selvyyksien jatkumoa. Huoli korruptiosta herää, kun Talvivaaran yva-selvityksen 
tekijäksi paljastuu yhtiön omistaja. Selvitysten väitettyjen epäselvyyksien julki-
tuonti ei lopu, vaikka prosessit todetaan lain mukaisiksi. Valvojien sidonnaisuus-
keskustelun tavoin media laajentaa tarkastelunäkökulmaansa: arviointiselostusten 
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tekijöistä siirrytään selostuksiin ja niiden puutteisiin. Jutuissa yva-selostukset tuo-
mitaan kopioiduiksi, vääristeleviksi, ristiriitaisiksi ja kauttaaltaan huolimattomasti 
laadituiksi. 

Leikkaa ja liimaa ympäristöselvitys (LK 1.4.2012.) 

Arviointi kaipaa uudistusta (LK 1.4.2012.) 

Korruption alakehykseen valikoimiani tekstejä leimaa poliittisten käytäntöjen ja 
hallinnan muotojen kritiikki, mikä on ominaista ekologistiselle ideologialle (ks. 
Hayward 1999, 369; Dobson 2000). Kehyksessä nykyisenkaltaisen lainsäädännön 
ja viranomaiskäytäntöjen nähdään suorastaan edesauttavan ekologisen kriisin ete-
nemistä. Näin ollen toimijoiden retoriikassa korostetaan moraalisen vastuullisuu-
den keskeisyyttä. Moraalisiin arvoihin vetoaminen on siten kehyksen keskeisin le-
gitimaatiostrategia. Sitä hyödynnetään niin oman argumentaation legitimointiin 
kuin vastapuolen illegitimointiin. Moraalisen vastuullisuuden kääntöpuolena näyt-
täytyvät poliittisessa kontekstissa määritellyt oikeudelliset raja-aidat. Harvainval-
lan hegemonisen blokin tilalle vaaditaan osallistavan ja tasa-arvoisen politiikan 
mahdollistavia instituutiomuotoja. Kehyksessä niitä edustavat muun muassa kan-
salaiskuulemiset ja avoimet tiedotusfoorumit. Vaatimusten tueksi nostetaan esimer-
kiksi kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.  

Olen luokitellut korruption alakehykseen kaikkiaan 41 tekstiä, mikä vastaa 
noin kolmea prosenttia kaikista tutkimukseen valitsemistani teksteistä. Valvonnan 
epäselvyyksiä käsittelevä kehys on rakentunut ennen kaikkea toimituksellisen ai-
neiston pohjalta. Korruptiota henkivää retoriikkaa on käytetty suhteellisesti enem-
män STT:n aineistossa kuin lehtien omien toimittajien teksteissä. Tämä johtuu tosin 
siitä, että Kainuun Sanomista kehykseen valikoimistani jutuista lähes kolmannes 
on tietotoimiston laatimia. Muissa lehdissä STT:n suhteellinen osuus on jäänyt 
oman toimituksen panosta pienemmäksi. Yhtä kaikki, korruptiota voi pitää STT:lle 
ominaisena valtakunnallisena kehystyyppinä. Lisäksi Kainuun Sanomissa maakun-
nalliseen ely-keskukseen kohdistuva kritiikki on esitetty mieluiten ulkopuoliseksi 
asemoituvan tietotoimiston suulla. 
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8.5.2 Yhteistyö 

”Teimme vastikään ympäristöministeriölle selvityksen valvontatoimista. Mi-
nisteriössä huomattiin, että valvontamme on ollut tarvetta vastaavaa ja monin-
kertaista verrattuna muiden teollisuuskohteiden valvontaan.” (Kaleva 
6.1.2012.) 

Yhteistyön alakehyksen voi määritellä korruption kehyksessä viranomaisia koh-
taan esitetyn kritiikin vastineeksi. Kehys rakentuu viranomaisten puolustuspuheen-
vuoroista ja heidän palveluasenteensa myönteisistä kuvauksista. Kehyksessä ko-
rostetaan etenkin virkamiesten keskinäisen yhteistyön tuloksia ja valvonnan toimi-
via käytäntöjä. Kehys nostaa esiin viranomaisten tiiviit suhteet valvomiinsa kaivos-
yhtiöihin. Näin ollen alakehykseen valikoimani tekstit perustuvat ennen muuta per-
heyhteyden diskurssiin, jossa valvontatoimia määrittää konsensushakuisuus (ks. 
Ylönen 2011, 104). Valvojan noudattama korjaamisstrategia perustuu tällöin sovit-
teluun ja vastavuoroisiin neuvotteluihin. Yhteistyö on näin ollen konfliktikehyksen 
konsensushenkisin alakehys.  

Nähdäkseni perheyhteyteen perustuvaa pehmeää valvontaa tuottavat paitsi re-
surssipula ja traditiot, myös ympäristöviranomaisten motiivit, jotka eroavat olen-
naisilta osin esimerkiksi median ja aktivistien motiiveista. Kun tiedotusvälineet 
vaativat päitä vadille ja aktivistit kaivosta suljettavaksi, valvojien tärkeimpänä ta-
voitteena on saada olosuhteet lainmukaiselle tasolle. Siksi toimijoille tarjotaan mie-
luummin porkkanaa kuin keppiä: työ on usein sitä helpompaa, mitä parempina välit 
toiminnanharjoittajaan säilyvät. (Ks. myös Harju 2015.) 

Koska Talvivaaran ja Kevitsan kaivokset olivat vuonna 2012 keskenään erilai-
sissa toiminnan vaiheissa, kehystä tuottavaa retoriikkaa sovellettiin kaivoksiin hiu-
kan erilaisin strategioin. Kun Talvivaaraa käsittelevässä kirjoittelussa yhteistyö on 
määrittynyt vahingontorjunnan ja maineenhallinnan välineeksi, Kevitsaan liitty-
vässä julkisuudessa yhteistyön kehyksellä on ollut kaivokselle mandaattia raken-
tava funktio: valvojan retoriikassa kaivokselle on katsottu olevan tilausta, eikä sen 
toiminnassa ole nähty juuri riskejä. 

Viranomaiset pyrkivät vaientamaan epäilyt hyvä veli -verkostoista korosta-
malla avoimuuttaan ja kansalaisten eteen tekemiään ylimääräisiä toimia. Esiin nos-
tetaan kansalaisten vaikutusmahdollisuudet niin valvonnan täydentäjinä kuin luvi-
tusprosessien osallisina. Etenkin aluehallintovirasto tiedottaa aktiivisesti vapaaeh-
toisiksi asemoituvista osallistamistoimistaan. Otsikoissa viraston kerrotaan esimer-
kiksi toimittavan lupahakemukset sohvalle ja avaavan Talvivaaran kansiot apposen 
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auki. Tiedotusstrategia tuntuu toimivan, sillä organisaation omaksuma poikkeuk-
sellinen palveluasenne saa paljon huomiota.  

Avi näkee paljon vaivaa ja polttaa ympäristölupatiedostot cd-levyille mökki-
läisille (Kaleva 10.1.2012.) 

Avoin menettely lisää luottamusta (Kaleva 5.7.2012.) 

Yhteistyön kehyksessä marraskuun vesikriisin hoito näyttäytyy ennen kaikkea vi-
ranomaisten ja muiden valtion organisaatioiden yhteisenä ponnistuksena. Teks-
teissä katastrofin ottavat haltuun ely-keskus, Suomen ympäristökeskus, Säteilytur-
vakeskus, Tukes, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Metsähallitus ja lopulta 
Onnettomuustutkintakeskus. Viranomaistoiminta saa legitimaationsa tarkkojen toi-
minnan kuvausten kautta. Reportaasimaiset, yksityiskohtaiset kertomukset näyt-
teidenotto- ja mittausreissuista rakentavat kuvaa tarpeellisista ja tehokkaista toimi-
joista. Kun toiminnan kuvaukset yhdistyvät viranomaisille varsin ominaisiin mant-
roihin resurssien puutteesta, kenelläkään tuskin tulee edes mieleen epäillä viran-
omaistoiminnan tehokkuutta saati vaatia toiminnan virtaviivaistamista esimerkiksi 
tehtäviä yhdistelemällä ja henkilökuntaa vähentämällä. 

Yhteistyön alakehykseen luokittelemissani jutuissa on kerrottu myös Talvivaa-
ran omista toimista jätevesikriisin ratkaisemiseksi. Vesienhallinnan kanssa kamp-
pailleet kaivosyhtiön edustajat ovat säännöllisesti toistelleet toimivansa ely-kes-
kuksen ohjeiden mukaisesti. Yhtiö on korostanut noudattavansa keskuksen mah-
dollisia määräyksiä myös ennallistamistoimissa.  

Perheyhteyttä ilmentävät myös valvojan viranomaisen pitkin vuotta kaivosyh-
tiöille jakamat tunnustukset. Kainuun ely-keskus on kertonut aktiivisesti Talvivaa-
rassa tehdyistä korjaus- ja parannustöistä ja antanut kaivokselle kiitosta päästöra-
joissa pysymisestä ja lupaehtojen noudattamisesta. Marraskuun vesikriisin aikana 
se on tuottanut Talvivaaralle edullisia asiantuntijalausuntoja, joihin kaivosyhtiö on-
kin mielellään tukeutunut. Lapin ely-keskus on vastaavasti korostanut Kevitsan ri-
kastusmenetelmän tunnettuutta ja perinteisyyttä. Lisäksi se on nostanut säännölli-
sesti esiin valvojan ja kaivosyhtiön välisen yhteistyön toimivuuden.  

Edellä mainitun kaltaiset toimet voi nähdäkseni sisällyttää Ylösen (2011, 113–
115) tunnistamaan valvonta ohjaustaitona -diskurssiin. Ylösen tutkimissa tapauk-
sissa ohjaustaito viittasi valvojan ja valvottavan välisen yhteisymmärryksen tavoit-
telemiseen. Ohjaustaitoa edustivat ohjaamisen ja motivoinnin keinot, joilla valvot-
tavat saatiin ottamaan vapaaehtoisesti vastuuta ympäristöstä ja omasta toiminnas-
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taan. Konsensushakuisuus yhdistyi rationaalisiin perusteluihin hyödyistä, joita val-
vottaville koitui lain ja lupien noudattamisesta. Vastaavasti toiminnanharjoittajalle 
osoitettiin haitat, joita laiton toiminta aiheutti. Ohjaustaitoa ilmentävä diskurssi ra-
kentui näin ollen valvojan psykologisista, hienovaraisista johdatteluista. Valvonta-
strategiassa tehtiin siten pesäeroa lakiin ja auktoriteettiin perustuvaan sanktiointi-
strategiaan, ja valvontainstituutiota rakennettiin pikemminkin yhteisymmärryksen 
ja vapaaehtoisuuden pohjalta. Vaikka diskurssi antaa tunnustusta valvojan aktiivi-
selle roolille ja pelisilmälle, se rakentaa pohjimmiltaan valvottavan edun mukaista 
sosiaalista todellisuutta. Ylösen mukaan on aiheellista pohtia, onko diskurssissa 
kyse nurinkääntymisestä, jonka seurauksena valvottava perustelee omien intres-
siensä mukaiset toimet valvojan toiminnan ja motivoinnin aikaansaannoksena. 

Yhteistyöhalukkuudestaan huolimatta ely-keskus on korostanut vesikriisin 
koittaessa itsenäisyyttään, mikä toimii organisaatiota legitimoivana toimena. Se on 
painottanut, etteivät poliitikkojen tai edes ministereiden kannanotot vaikuta sen 
päätöksiin. Ely-keskukselle on tarjottu tukea etenkin Kainuun Sanomissa, jonka 
pääkirjoituksessa hallintopakkovaatimukset tuomitaan poliittiseksi peliksi. Pääkir-
joitus on vastine etenkin ympäristöministerin kannanottoihin. Samalla se rakentaa 
käsitystä, jonka mukaan päätösvallan siirtäminen etelään olisi monin tavoin vahin-
gollista koko pohjoiselle. Kirjoitus indikoi jälleen ajatusta Etelä-Suomen harjoitta-
masta sortopolitiikasta, jonka pääarkkitehdiksi asemoidaan ympäristöministeri Nii-
nistö. Tekstin taustaoletuksena on käsitys alueiden epätasaisesta kilpailusta, jota 
pyritään vieläpä sabotoimaan poliittisin väliintuloin. 

Olen luokitellut yhteistyön alakehykseen kaikkiaan 136 tekstiä. Kehykseen va-
likoimani jutut muodostavat siten vajaan kymmenyksen koko aineistosta. Kehys on 
ollut toimituksellisessa aineistossa varsin yleinen. Olen valikoinut kehykseen vain 
vähän mielipidekirjoituksia, ja harvoistakin kirjoituksista osa on viranomaisten ja 
kaivostoimijoiden itsensä laatimia. Toimitukselliseen aineistoon kehystä on tuotta-
nut nähdäkseni etenkin puhelinjournalismi, johon maakunnan ulkopuoliset mediat 
ovat käytännössä olleet pakotettuja. Kun tapahtumia on jouduttu seuraamaan 
etäältä, puhelimen ja viranomaislähteiden käyttö on korostunut. Viranomaiset ovat 
puolestaan mielellään antaneet ymmärtää, että tilanteet ovat hallinnassa, vahingot 
torjuttu ja jälkihoitosuunnitelmat tehty. Viranomaisten puheissa ”edistys” on voitu 
laittaa yksinomaan oman toiminnan aikaansaannokseksi, millä on ollut toimintaa 
legitimoiva vaikutus. Kun vesistövaikutukset on todettu vähäisiksi ja kaivosyhtiö 
saatu patistettua korjaustoimiin, valvonta on näyttänyt kaikesta huolimatta onnis-
tuneelta.  
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Toisaalta kehystä on esiintynyt kaikkein eniten kaivosmaakunnan omassa leh-
dessä, jolla on ainakin periaatteessa ollut parhaat edellytykset tehdä aiheesta muu-
takin kuin puhelinjournalismia. Kehyksen suurta suosiota Kainuun Sanomissa voi 
nähdäkseni selittää niin alueellisuudella kuin vastakkaisen tarinalinjan harvinaisuu-
della. Selitykset kietoutuvat yhteen, sillä jälkimmäisen voi nähdä ensimmäisen seu-
rauksena. Maakunnallisen ely-keskuksen kritisointi ei ole sopinut aluepoliittiseen 
strategiaan. Kainuun Sanomissa kaivoksen valvonnan puutteellisuudesta kertova 
tarinalinja ei ole saanut samalla tavalla tilaa kuin esimerkiksi Helsingin Sanomissa. 
Kritiikin sijaan lehti on pyrkinyt antamaan paineiden alla työskentelevälle ely-kes-
kukselle tunnustusta. Toimituksen omissa teksteissä on kerrottu mieluummin kes-
kuksen tekemistä valvontatoimista ja tarkastuskäynneistä kuin valvontahenkilöstön 
esteellisyysepäilyistä. Julkisuudessa esitetyt epäilyt valvonnan puutteellisuudesta 
on tuomittu selväsanaisesti. Maakunnallisen ely-keskuksen tukeminen ja ikävien 
asioiden kertominen STT:n suulla viestivät pyrkimyksistä ylläpitää yhteisön kiin-
teyttä. Tällöin kriitikot suljetaan paikallisyhteisön ulkopuolelle, ja kainuulaisiksi 
määritellään ne, jotka tukevat ”ystävää” hädän hetkellä. 

8.5.3 Yltiökapitalismi 

Talvivaara on osoittanut, miten tärkeä asia ympäristöhallinnon itsenäisyys on. 
Kun alueelliset ympäristökeskukset liitettiin elinkeino- ja liikennekeskuksiin, 
niiden mahdollisuudet huolehtia luonnonsuojelusta vähenivät. Se lienee ollut 
edellisen hallituksen päähallituspuolueen ilmeinen tavoitekin, jotta luonnon-
suojelu voitaisiin siirtää syrjään haittaamasta voimaperäistä maaperän ja 
luonnon taloudellista hyödyntämistä. (HS 9.6.2012.) 

Yltiökapitalismin alakehys välittää ajatusta, jonka mukaan kaivosten aiheuttamat 
ympäristöongelmat ovat erityisesti epäonnistuneen aluehallintouudistuksen seu-
rausta. Vuonna 2010 toteutetussa aluetason hallintouudistuksessa luotiin ely-kes-
kukset, joissa aiemmin itsenäisenä toiminut ympäristöhallinto sulautettiin elin-
keino- ja liikennehallintoon. Kehykseen valikoimissani teksteissä hallintouudistuk-
sen pääarkkitehdeiksi nimetään Matti Vanhasen ja Mari Kiviniemen johtaman por-
varihallituksen ministerit. Uudistuksen motiivina pidetään ympäristöhallinnon tar-
koituksellista alasajoa, jonka katsotaan olleen etenkin keskustan ikiaikainen 
unelma. Ympäristöhallinnon kurjistamisen nähdään tarjoavan elinkeinoelämälle 
entistä vapaammat kädet maamme luonnonvarojen hyödyntämisessä. 

Talvivaarassa näkyvät keskustan kädenjäljet (Kaleva 13.11.2012.) 
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Kurjistettu ympäristöhallinto kovilla kaivosbuumissa (HS 11.5.2012.) 

Kehyksessä ely-keskuksia pidetään esimerkkinä hallinnollisesta paradoksista. Kes-
kusten perustehtävien katsotaan olevan keskenään ristiriitaisia: ympäristönsuoje-
lusta ja talouden kilpailukyvystä huolehtii yksi ja sama virasto. Keskusten esitetään 
painottavan toiminnassaan elinkeinopolitiikkaa ympäristön kestävyyden kustan-
nuksella. Tämän puolestaan uskotaan johtuvan siitä, että keskusten rahoituksesta ja 
ohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö, ei ympäristöministeriö.  

Osana kapitalistista strategiaa pidetään ympäristöhallintoon kohdistuvia leik-
kauksia. Riippumattomuutensa ohella ympäristöhallinnon katsotaan menettäneen 
rahansa ja työntekijänsä. Ainoastaan työtä on tullut lisää. Jatkuvan resurssipulan 
uskotaan hyödyttävän kaivosyhtiöitä ja ainaisia investointeja hamuavia poliitikkoja. 
Kun esimerkiksi Talvivaaran kokoiselle megahankkeelle on varaa laittaa vain yksi 
valvoja, suuryritys painostuskoneistoineen on vahvoilla. 

Yhtä ihmistä on helppo painostaa. Varsinkin jos pöytään lyödään kovat rätingit 
köyhälle maakunnalle tärkeistä sadoista työpaikoista ja verotuloista. (Kaleva 
17.11.2012.) 

Kehykseen valikoimissani kirjoituksissa katsotaan, että ympäristöhallinnon alista-
minen elinkeinoelämän talutusnuoraan on johtanut teollisuustoimijoiden itseval-
vonnan lisääntymiseen. Itsevalvonta on puolestaan rinnastettu yritysvetoiseen ym-
päristönsuojeluun. Samalla koko nykyisenkaltainen valvontajärjestelmä on nähty 
ympäristöpoliittisen korporatismin ilmentymänä. Valvontavastuun siirtäminen yh-
tiölle itselleen on näyttäytynyt kirjoituksissa viranomaistahon tarkoituksellisena 
vastuunpakoiluna. 

Ylönen (2011, 127) on sisällyttänyt itsevalvonnan etäältä hallitsemisen eetok-
seen, jonka hän on puolestaan määritellyt valvontaviranomaisten valvontadiskurs-
sien toteuttamaksi eettis-poliittiseksi diskursiiviseksi projektiksi. Eetoksessa elin-
keinoelämän, ympäristönsuojelun ja ympäristöhallinnon intressit yhdistyvät komp-
romissinomaisesti. Tällöin valvojan pyrkimyksenä on kontrolloida saastuttamista 
mahdollisimman tehokkaasti vähin ajallisin ja taloudellisin resurssein. Elinkei-
noelämän intressinä on puolestaan mahdollisimman itsenäinen ja ulkopuolisesta 
valvonnasta vapaa tuotantotoiminta. Ylösen mukaan etäältä hallitseminen tiivisti 
2000-luvun vaihteen suomalaisten valvontaviranomaisten saastumisen kontrollin 
moraalisääntelyn eetoksen. Se viittasi viranomaisten pyrkimykseen asettaa entistä 
enemmän valvontavastuuta toiminnanharjoittajille ja samalla vähentää omaa vas-
tuunottoaan.  



232 

Vaikka yltiökapitalismin kehys on perusolemukseltaan diagnostinen, ongelmia 
tunnistava ja syyllisiä nimeävä, se sisältää kosolti prognostisia aineksia. Tärkeim-
pänä ratkaisuna määriteltyihin ongelmiin pidetään uutta hallintoremonttia: ely-kes-
kusten ympäristövastuualueet on palautettava ympäristöministeriön itsenäiseen oh-
jaukseen. Samalla ympäristöhallinnon rahoitusta ja henkilöresursseja vaaditaan 
kärkkäästi lisättäväksi. Itsenäisten ympäristökeskusten katsotaan pystyvän teke-
mään ratkaisunsa luonnontieteellisin perustein, ei valvottavan intressejä mukaillen. 
Teksteissä nykyisenkaltaisen ely-keskusjärjestelmän purkaminen määritellään suo-
rastaan vahingontorjuntatoimeksi. Näin ollen se näyttäytyy välttämättömänä: ai-
noana keinona pelastaa se, mitä pelastettavissa vielä on. Ratkaisuehdotus sisältää 
siten hypoteettisen ennusteen siitä, millaisia seurauksia toimintaehdotusten noudat-
tamatta jättäminen aiheuttaa. Toimintaehdotus oikeutetaan jo tapahtuneella epä-
kohdalla, joten legitimaatiossa yhdistyvät kaikki aikatasot. (Ks. Reyes 2011, 793.) 
Ratkaisuretoriikka rakentuu näin ollen ahneuden seurauksia esittelevistä moraali-
sista arvioista ja rationaalisina näyttäytyvistä mobilisaatiopyrkimyksistä. Rationa-
lisointia hyödynnetään jälleen niin oman argumentaation legitimointiin kuin vasta-
puolen toiminnan illegitimointiin: vastakkain asettuvat tietoisesti tehdyn hallinto-
uudistuksen karmeat seuraukset ja nyt esitetyt, itsestään selvät toimet vahinkojen 
minimoimiseksi. 

Ympäristönsuojelu tarvitsee itsenäisen hallinnon (HS 21.11.2012.) 

Ely-keskukset on purettava heti (HS 9.6.2012.) 

Yltiökapitalismin kehys perustuu siis poliittisesti luodun hallintokoneiston kritiik-
kiin. Kehyksessä katsotaan, etteivät demokraattisesti valitut poliittiset päättäjät ole 
legitiimejä toimijoita päättämään ympäristöpolitiikan suuntaviivoista. Liberalistis-
demokraattisten edustuksellisten menetelmien on nähty laajemminkin johtavan nä-
ennäisestä tasapuolisuudestaan ja osallistavuudestaan huolimatta korporativististen 
sidos- ja intressiryhmien valtaan. Tällaisessa järjestelmässä esimerkiksi ympäristö-
poliittinen päätöksenteko perustuu eri valtaryhmittymien väliseen poliittiseen 
kamppailuun, jota luonnehtii yleensä lyhytnäköinen, voitto-orientoitunut tuotan-
nollinen regiimi. Näin ollen suurinta valtaa käyttävät ryhmittymät, joiden taloudel-
liset ja poliittiset tavoitteet ovat ympäristöliikkeen näkökulmasta vahingollisia. (Ks. 
Kyllönen 2010, 44; Dryzek 1995, 16; Kopnina 2012; 12; Stevenson 2006, 279–
280.) Esimerkiksi liberalistis-demokraattisissa konteksteissa ilmastonmuutokseen 
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neuvoteltujen ratkaisujen on katsottu marginalisoivan kansalaisyhteiskuntaa, suo-
sivan tehokkuutta kestävyyden kustannuksella ja tukevan luonnon kapitalisointia 
kannattavia näkemyksiä (Byrne & Yun 1999, 493–500). 

Olen luokitellut yltiökapitalismin alakehykseen kaikkiaan 49 tekstiä, mikä vas-
taa noin kolmea prosenttia kokonaisaineistosta. Kehystä on esiintynyt niin abso-
luuttisesti kuin suhteellisesti eniten Helsingin Sanomissa. Poliittisen pelin kieltei-
siin seurauksiin kytkeytyvä teema on ollut konfliktinomaisempi ja siten valtakun-
nallisesti kiinnostavampi kuin esimerkiksi edellä käsitelty, viranomaisten ja kaivos-
toimijoiden yhteistyön hedelmällisyyttä korostava teema. Olen valikoinut toiseksi 
eniten yltiökapitalismin kehykseen niin ikään kaivosalueen ulkopuolella ilmesty-
vän Kalevan julkaisemia tekstejä. Olen luokitellut kehykseen molemmista lehdistä 
enemmän oman toimituksen kuin STT:n tuottamia tekstejä. Kaivosmaakuntien leh-
dissä tilanne on päinvastainen: kaivoskriittistä kehystä ovat tuottaneet suhteessa 
useammin STT:n kuin omien toimittajien laatimat jutut.  

Toisin kuin edellä käsitellyt korruption ja yhteistyön kehykset, yltiökapitalis-
min kehys on kaikkein selkeimmin mielipidekirjoittajien kehys. Olen luokitellut 
kehykseen Kainuun Sanomia lukuun ottamatta kaikista tutkimukseni lehdistä suh-
teellisesti eniten mielipidetekstejä. Poliittisesti motivoituneeksi määritelty aluehal-
lintouudistus on tarjonnut konkreettisen selityksen kaivosvalvonnan epäonnistumi-
selle. Tällaisella selityksellä on ollut resonanssipintaa markkinaehtoiseen politiik-
kaan kyllästyneiden kansalaisten keskuudessa. ”Rötösherroille” irvailu edustaa 
kulttuurista tuttuutta. Kirjoitusintoa lienee lisännyt myös se, että tilanteen ratkaisu 
on näyttänyt periaatteessa yksinkertaiselta. Koska ongelmien syyksi on määrittynyt 
epäonnistunut hallintouudistus, loogisena ratkaisuna on näyttäytynyt epäonnistu-
neen järjestelmän purku. Yltiökapitalismia henkivä tarinalinja on tarjonnut siten 
aineksia mielipidekirjoittajien motivoiviin pyrkimyksiin. 

8.5.4 Onnettomuus21 

”Vielä ei tiedetä tarkkaan, miksi kipsisakka-allas alkoi vuotaa. Epäilyksiä on, 
mutta asiaan pitää saada varmistus. Siksi on tosi hienoa, että Onnettomuustut-
kintakeskus saatiin mukaan. Kaikkien etu on, että syyt ja seuraukset saadaan 
selville.” (Kaleva 23.11.2012.) 

                                                        
21 Otteita tästä alaluvusta on julkaistu aiemmin Media & Viestintä -lehden artikkelissa ”Lipeä yllätti 
Talvivaaran: Onnettomuusnarratiivi ja onnettomuuden kehys kaivoskirjoittelussa” (Harju & Karvonen 
2016). 
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Onnettomuuden alakehyksellä on yhteys aiemmin esiteltyyn yhteistyön kehykseen. 
Molemmissa kehyksissä painotetaan kaivostoimijoiden ja viranomaisten aktiivi-
suutta ympäristövahinkojen torjumisessa. Onnettomuus luo tarpeen yhteistyön re-
toriikalle. Kun ympäristöonnettomuus pääsee – olosuhteiden pakosta – tapahtu-
maan, tilanne otetaan haltuun aktiivisen yhteistyön keinoin. Siinä missä yhteistyön 
kehyksessä päätoimijoina ovat viranomaiset, onnettomuuden kehyksessä toimija-
subjekteina ovat Talvivaaran puhemiehet. Kun yhteistyötä ilmentävässä kehyk-
sessä Talvivaaran edustajien roolina on tukea viranomaisia, onnettomuuden kehyk-
sessä asetelma on päinvastainen: viranomaiset antavat tukea kaivosyhtiölle. 

Onnettomuuden kehykseen luokittelemani tekstit kertovat kaivoksilla tapahtu-
neista poikkeustilanteista. Kehykseen valikoimilleni teksteille on leimallista pas-
siivin käyttö. Kielteisiä asioita käsiteltäessä tekijyys hämärretään. Silloinkin, kun 
onnettomuuksien myönnetään johtuvan inhimillisistä virheistä, tekijä jätetään pas-
siivia käyttämällä ikään kuin tuntemattomaksi tai kollektiiviseksi massaksi. Passii-
vin käyttö, toiminnallista agenttia vaativien verbien välttäminen ja nominalisaatio 
hämärtävät lukijan käsitystä aktiivisesta, toiminnallisesta tapahtumasta ja vaikeut-
tavat tapahtumien ja syy- ja seuraussuhteiden hahmottamista. Passiivi nostaa kes-
kiöön toiminnan subjektin sijaan toiminnan kohteen. Passiivilauseilla tapahtumat 
voidaan saada näyttämään luonnonlainomaisilta. Tällöin ihmiset eivät määrity nii-
den aiheuttajiksi vaan pikemminkin niiden uhreiksi. (Tiittula 1989.) 

Talvivaarasta pääsi metallipitoisia vesiä (Kaleva 21.3.2012.) 

Useimmiten inhimilliset piirteet on karsittu esityksistä kokonaan pois. Tällöin on-
nettomuuksia aiheuttavat kivet, kaivinkoneet ja kurottajan piikit. Korjaustoimet sen 
sijaan esitetään poikkeuksetta aktiivissa. Silloin asialla ovat sadat omat miehet, 
jotka paiskivat töitä ympärivuorokautisesti ja onnistuvat siten rajaamaan niin öljy- 
kuin jätevesivuodot kaivosalueelle. (Ks. Karvonen 1996; Jarvanne 2007; Koskinen 
2008.) 

Valtaosa onnettomuuden kehykseen valikoimistani teksteistä esittelee Talvi-
vaaran allasvuotojen jälkeisiä vahingontorjuntatoimia. Korjaustöistä kertovat paitsi 
kaivoksen puhemiehet myös Kainuun ely-keskuksen edustajat. Niin toiminnanhar-
joittajan kuin valvojan aktiivisuuden ansiosta tilanteen katsotaan olevan hallinnassa, 
minkä vuoksi esimerkiksi Talvivaaran päätös pysäyttää metallitehtaansa tuotanto 
asemoituu vapaaehtoiseksi varmistustoimeksi. Samalla tavalla kevään lintukuole-
mien jälkeiset toimet määritellään vapaaehtoisiksi ja ylimääräisiksi. Ylimääräiset 
allaskierrokset, käsien taputtelu ja huutelu ilmentävät teksteissä vapaaehtoista vas-
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tuunottoa, sillä lintujen kohtaloksi koituneiden liuotusaltaiden katsotaan olevan lu-
vallisia. Koska lintukuolemat määritellään onnettomuudeksi, syyllisiksi tapauk-
sessa leimautuvat lähinnä lintujen löytäjät. Lintutuhoista kertovissa uutisissa ko-
rostuvat kaivosyhtiön vaatimukset alueella luvatta liikkuneiden henkilöiden vas-
tuuseen saattamiseksi. 

Lintukuolemista uutisoidessa käytetään sanoja poikkeuksellinen ja yllättävä, 
jotka kuvastavat hyvin koko onnettomuuden kehyksen pääviestiä. Kehyksessä Tal-
vivaaran katsotaan olevan kerta toisensa jälkeen yllättävien ja täysin poikkeuksel-
listen sattumusten uhri. Vaaroja aiheuttavat tilanteet määritellään siten kaivosyhti-
östä riippumattomiksi tapahtumasarjoiksi. Ongelmia aiheuttavat milloin ilmastol-
liset olosuhteet, milloin toimimaton tekniikka. Toisinaan selitykset yhdistyvät. Täl-
löin yllätyksenä tulevien teknisten ongelmien katsotaan johtuvan esimerkiksi sa-
teista ja ukkosmyrskyistä. 

Sateet lisäävät kaivosriskejä Kaleva (25.10.2012.) 

Sataako kaivoksilla yhä lisää? (KS 2.12.2012.) 

Lipeä yllätti Talvivaaran (LK 24.2.2012.) 

Kehykseen valikoimissani jutuissa esitellään tarkkoja teknisiä kuvauksia siitä, mi-
ten esimerkiksi kipsisakka-altaan vuodon uskotaan syntyneen. Yksityiskohtaiset 
selitykset kalvojen saumauksesta ja veden kovertavasta voimasta luonnollistavat 
teknistä näkökulmaa ja marginalisoivat ihmistoimijoiden osuuden tapahtumiin. 
Näin ollen jätevesivuodon syyksi määrittyy suojamuovin ratkeaminen, ei esimer-
kiksi lainsäädäntö, joka mahdollisti ohutpohjaisen altaan rakentamisen. Samasta 
syystä ongelmien ennaltaehkäisyssä luotetaan yksinomaan teknisiin ratkaisuihin. 
Koska ihmistoimijoiden osuutta onnettomuuksiin ei tunnisteta, myöskään ratkai-
suja ei haeta kulttuurin muutoksesta vaan teknisistä laitteista. 

Onnettomuuden kehys pohjautuu ympäristöjournalismia jo varhain hallinnee-
seen onnettomuusnarratiiviin. Onnettomuusnarratiivi nostaa keskiöön vahingon-
korjaustoimet ja rajaa syiden ja seurausten määrittelyn kontekstin onnettomuusyh-
teisöön ja onnettomuuteen itseensä. Tällöin esimerkiksi allasvuodot näyttäytyvät 
yksittäisinä, selvästi rajautuvina teknisinä ongelmina. Tapahtumia ei kytketä laa-
jempiin yhteyksiin, eikä syitä ongelmille haeta esimerkiksi valvonnan voimavaroja 
ja käytäntöjä määrittävästä poliittisesta kulttuurista. Näin ollen onnettomuusnarra-
tiivi pelkästään uusintaa vallitsevaa elämäntapaa. Ainutlaatuisuuden ajatus ei luo 
painetta kulttuurin muutokselle, joten onnettomuusnarratiivissa korostuvat paikal-
liset, lyhytjänteiset ratkaisuehdotukset. Koska Talvivaaran allasvuotojen katsotaan 
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johtuvan kovista sateista ja sulamisvesistä aiheutuneesta vedenpaljoudesta, ratkai-
suna pidetään vesien hallintaa helpottavan metallitehtaan käynnistämistä, mikä tu-
kee myös kaivosyhtiön tavoitteita. 

Kaivosonnettomuudet ovat aktivoineet Hanniganin (1995, 84) tunnistamiin 
saavutus- ja päätöksentekodiskursseihin pohjautuvia puhetapoja. Esimerkiksi tek-
nisten korjausratkaisujen esittely integroituu saavutusdiskurssiin. Ympäristöinves-
tointeja ja teknisten laitteiden toimintaperiaatteita esittelevä puhetapa limittyy on-
nettomuusnarratiiviin, sillä se rajaa esimerkiksi ympäristönsuojelun arvoista ja in-
tresseistä riippumattomaksi tekniseksi kysymykseksi. 

Päätöksentekodiskurssiin paikantuu puolestaan etenkin poliittisesti virittynyt 
puhe ongelmien institutionaalisista hallintamuodoista, kuten ympäristötyöryhmien 
perustamisesta ja lainsäädäntömuutosten tarpeesta. Strategia- ja visiopuheet voivat 
edistää ympäristöongelmien institutionalisoitumista ja valaa uskoa kansallisen tai 
globaalin ympäristöpolitiikan rooliin ongelmien ratkaisijana (Suhonen 1994, 181–
182). Päätöksenteko- ja saavutusdiskursseja ilmentävät puhetavat eivät useinkaan 
kannusta henkilökohtaiseen vastuunottoon, minkä vuoksi diskurssit voi nähdä on-
nettomuusnarratiivin jatkeena. 

Olen luokitellut onnettomuuden alakehykseen yhteensä 79 tekstiä. Kehyksen 
osuus koko aineistosta on siten noin viisi prosenttia. Olen luokitellut kehykseen 
eniten juttuja Kalevasta. Onnettomuusnarratiivia tuottavia tekstejä on poimittu suh-
teellisesti enemmän STT:n kuin lehtien omien toimitusten tuottamasta aineistosta. 
Edellä kuvatun kaltainen onnettomuuskehystäminen on nähdäkseni luontevaa 
STT:n kaltaiselle organisaatiolle, jonka toiminnan lähtökohtana on nopeus. Onnet-
tomuus täyttää uutiskriteerit ja tarjoaa yleensä yksiselitteiset vastaukset useimpiin 
uutiskysymyksiin. Onnettomuusuutinen on siten helppo tehdä pelkkiin rutiineihin 
nojautuen. (Ks. Mörä 1999; Cottle 1993; Dunwoody & Griffin 1993.) Onnetto-
muusnarratiivi edellyttää yksiselitteisyyttä, mikä on nähdäkseni STT:n uutisten 
voimakkain ominaispiirre. Yksiselitteisyys perustuu usein tarkkaan, havaintoihin 
perustuvaan tilannekuvaan. Fyysisistä muutoksista kertovia kovia uutisia ei usein-
kaan laajenneta kannanotoilla tai vaihtoehtoisilla näkökulmilla. Varmoina esitetty-
jen havaintojen rinnalla kulttuurisia yhteyksiä tavoittelevat pohdiskelut tuntuvat 
herkästi spekulatiivisilta. Kun onnettomuusuutisessa tullaan miksi-kysymyksen ää-
relle, vastaukseksi annetaan välitön syy: allas vuotaa, koska sen pohjassa on veden-
paineen aiheuttama reikä. Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että en ole juuri va-
likoinut onnettomuuden kehykseen mielipidekirjoituksia. Omaa julkisuushetkeään 
ei ole kannattanut tuhlata tilannekuvausten antamiseen. 
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8.5.5 Ammattitaidottomuus 

Myös valvova viranomainen alkaa tuskastua toistuviin ympäristöongel-
miin. ”Tämä on jo kolmas kerta, kun pato vuotaa. Vuonna 2010 padon reuna-
muovi meni rikki, kun työmiehiltä putosi raskas pumppu kipsisakka-altaaseen”, 
huomauttaa Kainuun ely-keskuksen ylijohtaja Kari Pääkkönen. (HS 6.11.2012.) 

Ammattitaidottomuuden alakehykseen luokittelemani jutut viestivät valvojan ja 
valvottavan välisen perheyhteyden rakoilemisesta. Kehys kuvastaa poikkeavaksi 
nimeämisen prosessia. Kun yhteistyön kehys indikoi valvojan noudattamisen tul-
kintojen joustoa, ammattitaidottomuuden kehys kuvaa tilannetta, jossa jousto päät-
tyy. Tärkeimpinä yllykkeinä poikkeavaksi nimeämiselle ovat toimineet etenkin ym-
päristöongelmien jatkuvuus ja Talvivaaran omien ympäristötoimien puutteellisuus. 
Poikkeavaksi nimeämiselle ovat luoneet paineita monet valvonnan ulkopuoliset ta-
hot, joiden ympäristöä koskevat havainnot ja mittaustulokset ovat saaneet paljon 
julkisuutta. (Ks. Ylönen 2011, 141.) Poikkeavaksi nimeäminen näyttää paradoksaa-
lisesti edellyttävän tilannetta, jossa valvottavan kielteiseksi määrittyviä toimia ei 
pidetä enää poikkeuksellisina.22  Ammattitaidottomuuden kehys representoi vai-
hetta, jossa viranomaiset eivät enää ylläty kaivosyhtiön ympäristöongelmista. 

Perheyhteyden rikkoutumisesta kertovat ennen kaikkea valvojan Talvivaarasta 
tekemät tutkintapyynnöt. Mediassa tutkintapyynnöt on tulkittu merkiksi ely-kes-
kuksen pitkämielisyyden päättymisestä. Keskuksen lisäksi aluehallintovirasto on 
tehnyt pesäeroa Talvivaaraan korostamalla yhtiön vastuuta aiheuttamistaan ympä-
ristövahingoista. Yhtiön omasta vastuusta ovat viestineet myös kehyksessä esitetyt 
näkemykset, joissa on kritisoitu viranomaisiin kohdistuvia syytöksiä. Talvivaaran 
omalla toiminnallaan aiheuttamien ongelmien on katsottu kaatuneen täysin aiheetta 
viranomaisten niskaan. 

Kainuun ely-keskus teki poliisille tutkintapyynnön (KS 13.11.2012.) 

Professori Tapio Määttä: Talvivaaran ongelmia kaadetaan viranomaisten sy-
liin (Kaleva 20.11.2012.) 

Ammattitaidottomuudesta syytetään Talvivaaran ohella Kevitsaa ja Raahen kulta-
kaivosta. Esimerkiksi Kevitsan kyvyttömyys pysyä sille määrätyissä luparajoissa 
määritellään etenkin mielipidekirjoituksissa ammattitaidottomuuden seuraukseksi. 

                                                        
22 Poikkeavaksi nimeäminen konkretisoi organisaation legitimiteetin menetyksen. Legitimiteetin me-
nettämistä edeltäviä tapahtumia ovat tyypillisesti voimakas mediajulkisuus, kansalaisjärjestöjen paine 
ja valvonnan ja sääntelyn tiukentuminen (Tilling 2004, 9). 



238 

Raahen kaivoksen arviointivirheet nousevat esiin kaivosyhtiön hakiessa lupaa las-
kea jätevesiänsä luontoon. 

Ely-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Heikki Aron-
pää ihmettelee, miten kokeneelle kaivosyhtiölle voi tapahtua tällainen lasku-
virhe. (Kaleva 17.3.2012.) 

Olen luokitellut ammattitaidottomuuden kehykseen runsaasti juttuja, joissa otetaan 
kantaa valvonnan ja luvituksen instrumentteihin. Tämä on laajentanut kehystä ra-
kentavaa toimijajoukkoa merkittävästi: mukaan on tullut sellaisia yhteisöjä ja or-
ganisaatioita, jotka ovat patistelleet viranomaisvalvojaa aiempaa järeämpiin toi-
miin ja siten myös perheyhteyden murentamiseen. Näin ollen valvontaan kohdis-
tuva paine on ollut edistämässä poikkeavaksi nimeämisen prosessia. 

Talvivaaralle vaaditaan pakkotoimia (Kaleva 19.4.2012.) 

Poikkeavaksi nimeäminen perustuu tilannekohtaisten mekanismien lisäksi yhteis-
kunnan sietokyvyn ylittymiseen. Sietokyvyn taso on sidoksissa vallitseviin yhteis-
kunnallisiin ja oikeudellisiin olosuhteisiin. (Ylönen 2011, 140–144.) Nähdäkseni 
sietokykyä määrittävät aivan erityisesti taloudelliset tekijät. Taloudellisesti vai-
keina aikoina kestetään enemmän teollisuustoiminnan haittavaikutuksia kuin hy-
vinä aikoina. (Ks. Väliverronen 1996, 187; Väisänen 2008, 2–72.) Esimerkiksi 
1950-luvun jälleenrakennuksen ilmapiirissä hyvinvointia jauhavan teollisuusko-
neiston arvostelu ei ollut sopivaa, eikä sellaiseen ollut edes valmiuksia. Monin pai-
koin näkymättömänä etenevän ympäristökriisin havaitseminen edellytti ympäristö-
tietoisuuden lisääntymisestä kumpuavaa asennemuutosta, jonka aikaansaamisessa 
medialla oli keskeinen rooli (ks. Zucker 1978, 227). 

Mediaa ei ole syytä tarkastella yhteiskunnasta irrallisena saarekkeena vaan yh-
teiskunnallisen todellisuuden rakentajana. Media on siten paitsi yhteiskunnan sie-
tokyvyn kuvastaja myös sen määrittäjä. Erityisesti Talvivaaran ja Raahen tapauk-
sissa median toiminta on epäilemättä laskenut hyväksyttävyyden rajaa. Median her-
kistyminen kaivoskahnauksille on muovannut yleisön käsitystä tapausten painoar-
vosta. Yleisön tarjoama vähäinenkin vastakaiku on puolestaan vahvistanut entises-
tään median toteuttamaa priorisointiprosessia.  

Tapausten saama julkisuus on muodostunut siten keskeiseksi tilannekoh-
taiseksi mekanismiksi. Ongelmien toisteisuus, tilanteiden jatkuvuus ja poikkeavuu-
den tekninen selkeys ovat vahvistaneet julkista kohua ja lisänneet samalla valvojan 
paineita viheltää peli poikki. Ulkopuolisten tahojen tekemät tutkintapyynnöt ja ym-
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päristöministeriöstä kaikunut kritiikki ovat niin ikään viestineet valvonnan heik-
koudesta, mikä on osaltaan ollut estämässä noudattamisen tulkintojen venymistä. 
Kylätoimikunnilla ja kalastuskunnilla on ollut historiallisestikin konkreettinen pa-
nos poikkeavaksi nimeämisen prosesseissa (ks. Ylönen 2011, 141). Niin Raahessa 
kuin Talvivaarassa kyläläiset ovat paitsi kannelleet viranomaisten toiminnasta 
myös omaksuneet valvojan tehtäviä itselleen. Alueen asukkaat ovat esimerkiksi ko-
keneet olevansa pakotettuja ottamaan omia vesinäytteitä, koska valvojan toimia ei 
ole pidetty enää luotettavina saati riittävinä. 

Luonnonsuojelupiiri ryöpyttää ely-keskuksia (KS 29.9.2012.) 

Erityisesti mielipidekirjoituksissa Talvivaaran puutteellisina näyttäytyvät toiminta-
tavat kategorisoidaan edustamaan koko kaivosteollisuutta. Näin ollen kirjoituksissa 
aletaan suorastaan odottaa, milloin myös Kevitsan virheellisesti rakennetut padot 
alkavat vuotaa. Kevitsan varautumisen vuotoihin katsotaan olevan yhtä heikolla 
tolalla kuin Talvivaaran varautumisen. Talvivaaran kielteisillä tapahtumilla painos-
tetaan tietoisesti Kevitsan valvojia.  

Talvivaara ei yllättänyt – miten Kevitsa? (LK 11.11.2012.) 

Olen luokitellut ammattitaidottomuuden alakehykseen kaikkiaan 108 tekstiä. Ke-
hyksen osuus koko aineistosta on näin ollen noin seitsemän prosentin luokkaa. Ke-
hystä ovat rakentaneet etenkin toimitukselliset tekstit. Kehyksen tärkeimpinä toi-
mijoina ovat olleet kaivosten värikkäitä vaiheita kommentoineet viranomaiset, 
jotka ovat päässeet luontevimmin ääneen toimitetuissa jutuissa. Kehys perustuu 
kielteisiksi määriteltyihin, jo toteutuneisiin tapahtumainkulkuihin, mikä tekee siitä 
ennen kaikkea toimituksellisen faktakehyksen. Kehykseen luokittelemissani har-
voissa mielipidekirjoituksissa faktuaaliseksi määriteltyjen asiaintilojen pohjalta on 
muodostettu myös synkkiä tulevaisuuskuvia, joilla on pyritty lisäämään valvonnan 
painetta. Olen valikoinut kehykseen kaikista lehdistä suhteellisesti enemmän STT:n 
kuin lehtien omien toimitusten tekstejä. Tutkintapyynnöt, kantelut ja muut poik-
keavaksi nimeämistä ennustaneet ja edustaneet tapahtumat ovat olleet tietotoimis-
ton toimintalogiikkaan sopivia yksiselitteisiä ja tarkkarajaisia uutisaiheita. 

Olen luokitellut kaivoskielteiseen kehykseen jo tutuksi tulleeseen tapaan eniten 
kaivosmaakuntien ulkopuolisten lehtien tekstejä. Ammattitaidottomuuden kehystä 
on esiintynyt eniten Kalevassa. Kehyksen osuutta lehdessä on kasvattanut STT:n 
tuottaman aineiston runsas käyttö, Raahen kaivoksen ongelmien tiivis seuranta 
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sekä lehden toimituksen jo aiemmin esiin tullut taipumus nojautua – ehkä olosuh-
teiden pakosta – viranomaislähteisiin.  

8.6 Ahneuden alakehykset 

8.6.1 Saastuttaja 

Onko tosiaan niin, että osakkeenomistajien hyödyksi on uhrattava koko Kai-
nuun ja Pohjois-Savon vesistöt? Kuka auttaa paikallista asujaa, joka on kyn-
netön ja hampaaton suuren rahanahneuden edessä? (KS 16.11.2012.) 

Saastuttajan alakehyksessä ympäristön saastumisen katsotaan johtuvan yksin-
omaan kaivosyhtiöiden ylenpalttisesta ahneudesta. Kehyksessä kaivosyhtiöiden 
edustajat representoidaan epäluotettaviksi ja toimintaympäristönsä säännöistä ja 
perinteistä piittaamattomiksi oman edun tavoittelijoiksi. Toimijoiden dismeritoin-
nissa käytetään pitkälti samoja keinoja kuin alueellisen taantumisen kehyksessä. 
Tällä kertaa asetelma on päinvastainen: kritiikki kohdistetaan ympäristöväen sijaan 
etenkin kaivosyhtiöiden osakkeenomistajiin ja kovapalkkaisiin johtajiin. Saastutta-
jan voikin määritellä taantumisen vastakehykseksi. Myös saastuttajan kehys nostaa 
tarkasteluun eliitin ja tavallisen kansan välisen juovan. Ainoastaan eliitin katsotaan 
hyötyvän kaivosten tuotoista, kun taas haittojen nähdään kohdistuvan pelkästään 
kansalaisiin. 

Kehyksessä korostetaan kaivostuottojen lyhytaikaisuutta ja vahinkojen pitkä-
aikaisuutta. Kaivostoiminnan katsotaan hyödyttävän – pientä piiriä – korkeintaan 
muutaman kymmenen vuoden ajan, kun taas saasteiden nähdään tuhoavan ympä-
ristöä ja haittaavan tavallisten kainuulaisten ja lappilaisten elämää miljoonia vuosia. 
Kaivosten laajennussuunnitelmat tulkitaan yksinomaan ahneuden merkiksi. Esi-
merkiksi Talvivaaran halu lisätä tuotantokapasiteettiaan nykyisen tuotannon vaka-
vista ongelmista huolimatta näyttäytyy moraalittomana. Myös uraanilaitoksen ra-
kentamiseen suhtaudutaan tuomitsevasti. Kehykseen valikoimissani teksteissä kat-
sotaan, että laitokseen menneet rahat olisi pitänyt käyttää yhtiön aiheuttamien ym-
päristövahinkojen korjaamiseen.  

Kevitsan päätös käynnistää tuotantonsa ja aloittaa jätealtaansa täyttäminen jo 
ennen altaan pohjaa koskevan oikeuskäsittelyn päättymistä määrittyy niin ikään ah-
neuden indikaattoriksi. Yhtiön haluttomuutta investoida pitävään pohjaan perus-
tellaan ahneudella: edes 50 prosentin liikevoitto ei saa yhtiötä piittaamaan ympä-
ristönsä hyvinvoinnista.  
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Kehys nostaa esiin etenkin Talvivaaran vesistöpäästöjen vaikutukset. Vesistö-
muutoksista annetaan paitsi aistinvaraista myös mittauksiin perustuvaa tietoa. 
Etenkin lähialueiden asukkaat ja aktivistit kunnostautuvat aistinvaraisten havainto-
jen välittäjinä. Lähivesien mönjät, liemet ja pahanhajuiset vaahtohattarat pannaan 
kaivosvastustajien retoriikassa automaattisesti Talvivaaran syyksi. Lisäksi esimer-
kiksi nikkeliä, sinkkiä ja kadmiumia kutsutaan järjestään myrkyiksi.  

Myrkkypitoisuudet yhä korkeita (LK 20.11.2012.) 

Myrkkyjä havaittu jo neljä vuotta (HS 18.11.2012.) 

Myrkky-sanan tapaan katastrofia käytetään kategorisoivana ilmauksena. Saastutta-
jan kehyksessä kynnys nimetä kaivosten kielteiset tapahtumasarjat katastrofeiksi 
on matalimmalla. Katastrofi-sanaa käyttävät paitsi monet mielipidekirjoittajat 
myös toimitettuihin juttuihin haastatellut kaivoksen lähialueen asukkaat ja muuta-
mat poliitikot. Sanalla viitataan niin konkreettisiin, tarkkarajaisiin ympäristöä kuor-
mittavin onnettomuuksiin kuin abstraktimpiin ilmiöihin, kuten kaivosyhtiöiden toi-
mintakulttuuriin. Tutkimustulosten viedessä pohjaa ympäristökatastrofia julista-
valta retoriikalta katastrofi-sanaa aletaan käyttää yhä enemmän metaforana. Tällöin 
ympäristökatastrofi muuttuu esimerkiksi asiainhoitokatastrofiksi. 

Myrkyn ja katastrofin ohella kehyksen avainsanoja ovat ympäristörikos, -rike 
ja -rikollinen. Rikos-sanaa käytetään useimmiten tarkentamatta, mihin rikoslain 
mukaiseen tekoon tai laiminlyöntiin sillä viitataan. Näin ollen rikos on kehyksessä 
pikemminkin metafora kuin tiettyyn oikeudenvastaiseen tekoon viittaava termi. 
Metaforinen käyttö mahdollistaa käsitteen soveltamisen lain puitteissa tapahtuvaan 
ympäristöä saastuttavaan toimintaan. Siten rikollisuus voidaan määritellä kaikkea 
kaivosyhtiöiden toimintaa leimaavaksi universaaliksi ominaisuudeksi. 

Argumentaation kohteena olevan toimijan luonteen, motiivien ja ominaisuuk-
sien määrittely on osa teoreettista rationalisointia. Etenkin illegitimaation tarkoi-
tuksessa kohteeseen voidaan kytkeä ominaisuuksia, joita siinä ei todellisuudessa 
ole. Konkurssin partaalla oleva Talvivaara representoidaan saastuttajan kehyksessä 
mieluusti rikkaaksi ja menestyväksi. Vastapuolen rikkautta indikoivat esitykset luo-
vat kaivoskriitikoiden motiiveja tukevan kontrastin. Ahneus konkretisoituu, kun 
vastapuolen voidaan näyttää taloudellisesti hyötyvän elämää ja ympäristöä uhkaa-
vasta saastuttamisestaan. 

Epäoikeudenmukaisuutta indikoivaa viestiä vahvistetaan muistuttamalla taa-
jaan lupauksista, joiden saattelemana kaivos perustettiin. Saasteettomuutta ja hy-
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vinvointia lupailleet puheenvuorot muodostavat kontrastin lehtijuttujen kuvaa-
malle nykyisyydelle. Lupausten rikkomisen ohella Talvivaaraa syytetään salailusta 
ja paikallisten aliarvioimisesta. Asukastilaisuuksissa esitettyjen huolien ja toivei-
den katsotaan kaikuneen kuuroille korville. 

Usko loppuu Tuhkakylässä (Kaleva 8.11.2012.) 

Tunteet käyvät kuumina Ylä-Savossa (KS 4.1.2012.) 

Saastuttajan kehys perustuu ekologistiseen tulkintaan markkinaehtoisen luonnon-
käytön vahingollisuudesta. Alueellisen taantumisen kehyksen tapaan saastuttaja on 
olemukseltaan tavanomainen kiistakehys. Kehykseen valikoimissani esityksissä 
korostetaan mieluummin vastapuolen arvomaailman ja toiminnan aiheuttamia tap-
pioita kuin oman toiminnan tuottamia hyötyjä. Biosentrisen arvojärjestelmän eks-
plikoinnin sijaan keskiöön nousee antroposentrisen maailmankuvan kritiikki.  

Kehyksessä moraaliset arviot toiminnan sopimattomuudesta yhdistyvät ratio-
nalisointiin, jota käytetään käänteisesti vastapuolen illegitimointiin: yhtiöiden mo-
raalittoman toiminnan katsotaan aiheuttavan kosolti vahinkoja koko yhteiskunnalle. 
Rationalisointia käytetään instrumentaalisesti niin ikään oman argumentaation le-
gitimointiin. Kehyksessä esitetyt toimintaehdotukset kaivosten sulkemisesta, uhka-
sakoista ja lupaehtojen tiukentamisesta määritellään järkeviksi, hyötyjä tuottaviksi. 
Hyödyiksi määrittyvät näin ollen moraalittomuuden pysäyttäminen ja uusien va-
hinkojen välttäminen. Teoreettista rationalisointia edustavat puolestaan dystooppi-
set tulevaisuuden ennusteet sekä kaivoskriitikoiden tavoitteita tukevat intentionaa-
liset selitykset kaivostoimijoiden universaaleista ominaisuuksista. Ne rakentavat 
pohjaa moraalittomuutta indikoivan argumentaation legitimaatiolle. 

Olen luokitellut saastuttajan alakehykseen kaikkiaan 137 tekstiä. Alakehyksen 
osuus koko aineistosta on siten noin yhdeksän prosenttia. Olen valikoinut kehyk-
seen suhteellisesti eniten mielipidekirjoituksia. Mielipideteksteissä ahneeksi saas-
tuttajaksi on määritelty yhtä lailla niin Talvivaara kuin Kevitsa. Suhteellisesti eniten 
kehykseen valikoimiani mielipidekirjoituksia on julkaistu kaivosmaakuntien 
omissa lehdissä. Lehtiin kirjoittaneilla kansalaisilla on ainakin omien sanojensa 
mukaan omakohtaista kokemusta kaivospäästöjen haitallisuudesta. Helsingin Sa-
nomissa on julkaistu puolestaan varsin runsaasti eteläsuomalaisten mielipidekir-
joittajien altruistisia avunpyyntöjä pohjoisen luonnon pelastamiseksi. Mielipidekir-
joitusten ohella olen valikoinut kehykseen kohtalaisesti STT:n tuottamia tekstejä. 
Tietotoimiston osuutta on kasvattanut etenkin sen aktiivinen uutisointi kaivosvas-
taisista mielenosoituksista ja ympäristöjärjestöjen kannanotoista. 
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Saastuttajan kehystä on käytetty suhteellisesti eniten Kainuun Sanomissa ja 
Helsingin Sanomissa. Mielenosoittajien lisäksi kehystä ovat rakentaneet etenkin 
kaivoksen lähialueen asukkaat. Heidän tuntemuksilleen on annettu tilaa erityisesti 
Kainuun Sanomien julkaisemissa asukastilaisuuksista kertovissa teksteissä sekä 
Helsingin Sanomissa taajaan julkaistuissa reportaaseissa, joissa on jalkauduttu kai-
vosalueen liepeille.  

8.6.2 Luonnonarvo 

Emme omista maapalloa, se on meillä lainassa, ja lapsillamme ja lapsenlap-
sillamme on myös oikeus saada elää puhtaassa, myrkyttömässä maailmassa. 
(KS 16.11.2012.) 

Luonnonarvon kehyksessä luonnolla on sananmukaisesti itseisarvo. Luontoa ei 
määritellä ihmisen toimintaympäristöksi, vaan ihminen nähdään pikemminkin yh-
tenä luontoympäristöstä riippuvaisena toimijana. Ihminen-luonto-dualismin sijaan 
kehyksessä nojaudutaan moraaliekstensionismiin. Moraaliekstensionismi laajentaa 
moraalisen yhteisön koskemaan ei-humaaneja entiteettejä, jolloin moraaliseen huo-
lenpitoon tulevat maa- ja vesialueet lajistoineen. (Carter 2007, 26.) 

Luonnonarvon kehyksessä kaivosyhtiöiden saastuttavaa toimintaa pidetään ri-
koksena maapalloa, ei niinkään ihmistä kohtaan. Kehys korostaa ihmisen vastuuta 
suunnanmuutoksen airuena. Kehyksen tunnusomaisin piirre on me-retoriikan 
käyttö. Monikon ensimmäisen persoonan käyttö sitouttaa esittäjää argument-
teihinsa ja rakentaa yhteisyyttä, jonka kääntöpuolena on vastakohtaisuus muihin eli 
kaivosjulkisuuden kontekstissa niihin, jotka seisovat suunnanmuutoksen tiellä. Yh-
teisyyttä erontekojen kautta rakentava retoriikka toimii samalla taistelukutsuna. Se 
motivoi vastaanottajaa toimimaan rakentamalla vaihtoehdottomuutta. Kehykseen 
valikoimissani kirjoituksissa luodaan usein laajoja katsauksia ekosysteemien tu-
houtumiseen. Epäkohdat toimivat pohjustuksena valintatilanteelle, johon lukija 
seuraavaksi asetetaan. Valintaa sävyttää usein hypoteettinen tulevaisuuskuva vää-
rän valinnan seurauksista: voimme valita joko pelastuksen tai tuhon. 

Isi, miksi maapallo tuhoutuu? (KS 26.5.2012.) 

Elämme unessa! (KS 6.12.2012.) 

Tekstien tasolla moraaliekstensionismi konkretisoituu luonnon inhimillistämisenä, 
josta esimerkkinä ovat sairausmetaforat. Kehyksessä luonto näyttäytyy aktiivisena 
toimijana, joka pyrkii taistelemaan kulutuskulttuurin lieveilmiöitä vastaan. Taistelu 
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määritellään epätasaiseksi, ja luonnon katsotaan jääneen alakynteen. Sen ei enää 
uskota pystyvän puskuroimaan ihmisen ympäristöönsä syytämiä myrkkyjä. Luon-
non sietokyvyn ylittymisen seurauksina näyttäytyvät niin sairaudet kuin kuolema. 

Kivijärvi voi huonosti (KS 29.8.2012.) 

Puille myrkky on kuolemaksi. (LK 28.7.2012.) 

”Kainuun kaunis luonto on saanut haavan.” (KS 21.11.2012.) 

Luonnonarvon kehyksen keskeisimpiä legitimaatiostrategioita ovat tunteisiin ve-
toaminen ja altruismi. Ekosentrismille ominaisesti argumentaatio etäännytetään 
omista intresseistä. Silloin kun kehyksessä viitataan eksplisiittisesti inhimillisiin 
tarpeisiin, kyse on tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksista. Nähdäkseni myös 
me-retoriikan käyttö integroituu altruismin strategiaan. Epäitsekkäästi kirjoittajat 
tunnistavat oman osuutensa luonnon tuhoon. Kehyksessä kaivokset ovat meidän 
itsekkyytemme muistomerkkejä. Luonnonarvo kontekstualisoi kaivokset ympäris-
töä tuhoavan elämäntavan jatkumoon. Kaivoksia ei pidetä paikallisina ympäristö-
ongelmina, vaan ne nähdään koko ihmiskuntaa riivaavan sairauden oireina. Sa-
malla tavalla kaivosten paikalliset haittavaikutukset kytketään osaksi koko globaa-
lin ekosysteemin tuhoa. Tältä osin kehys asemoi luonnon pragmatistisessa hen-
gessä kaikkien itseisarvojen ulkopuolelle. Uhattuna eivät enää olekaan vain Oulu-
joen vedet ja Vuoksen kalat vaan koko elämän konteksti.  

Luonnon asemoiminen elämän perustaksi antaa pontta ympäristörikosten ran-
gaistuskäytäntöjen arvostelulle. Elämän edellytysten tuhoaminen samastetaan mur-
haan, josta kuitenkin selviää useimmiten rangaistuksetta. Oikeuskäytännön näh-
dään heijastelevan materialistisen kulutuskulttuurin ihanteita ja siten jopa edistävän 
ekosysteemien tuhoa. 

Kansalaisjärjestö rinnastaisi luonnon tuhoamisen kansanmurhaan (Kaleva 
16.8.2012.) 

Kehyksessä luontoon liitetään kansallisromanttisessa hengessä henkisiä arvoja. 
Kaivostoiminnan uhkaamiin luontoympäristöihin ladataan kansallista symboliik-
kaa. Jylhät ja koskemattomat korpimaat määritellään kansallisomaisuudeksi, seu-
tukuntien aarteiksi. Jo kadotetun kauneuden symboliksi muodostuu maakuntalaulu, 
jota lauletaan mielenosoituksissa ja jonka sanoja toistellaan mielipidekirjoituksissa. 

Kuulkaa korpiemme kuiskintaa, jylhien järvien loiskintaa (KS 15.11.2012.) 

Nälkämaan laulu soi Talvivaaran vesien puolesta (Kaleva 15.11.2012.) 
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Kehyksessä tunteiden herättely ja altruismi yhdistyvät teoreettiseen rationalisoin-
tiin: muutoksen välttämättömyys esitetään itsestäänselvyytenä. Instrumentaaliseen 
rationalisointiin integroituvia hyöty- ja haittakuvauksia vahvistetaan autorisoinnin 
strategialla. Auktoriteettina käytetään monin paikoin tiedettä. Tieteellisinä näyttäy-
tyvät, usein kvantifiointiin perustuvat esitykset saasteiden ekosysteemivaikutuk-
sista luovat pohjaa inhimillisiä menetyksiä indikoivalle argumentaatiolinjalle. 
Luonnonarvo yhdistää uhkakehysten tapaan tunteisiin vetoamisen ja tieteelliset ku-
vaukset: biodiversiteetin heikkenemisen vaikutuksia tarkastellaan erityisesti jälki-
polvien näkökulmasta.  

Olen luokitellut luonnonarvon kehykseen yhteensä 66 tekstiä. Luonnonarvo on 
saastuttajan tapaan selkeimmin mielipidekirjoittajien kehys. Yli puolet kehykseen 
luokittelemistani teksteistä on mielipidekirjoituksia. Tekstien sisältöä organisoivan 
idean suosiota havainnollistaa se, että olen luokitellut lähes kuudenneksen kaikista 
tutkimukseen valikoimistani mielipidekirjoituksista luonnonarvon kehykseen. 
Luonnon merkitystä niin elinehtona kuin henkisenä voimavarana korostava tarina-
linja on muodostunut siten Talvivaaraa ja Kevitsaa käsittelevän mielipidekirjoitte-
lun yleisimmäksi perustaksi. Tosin Lapin Kansan mielipidekirjoittajien keskuu-
dessa talouteen kytkeytyvät alueellisen taantumisen ja puutteellisen verotuksen ala-
kehykset ovat olleet luonnonarvoakin suositumpia. Olen valikoinut luonnonarvon 
alakehykseen vain vähän toimituksellista aineistoa. Kulutuskulttuurin ja ekosystee-
mien romahtamisen yhteyttä on tarkasteltu kaikkein vähiten STT:n toimittamissa 
teksteissä. Vastakulttuuria ilmentävä kehys on peräänkuuluttanut poliittista aktivis-
mia. Tällaiselle mobilisoivalle retoriikalle on ollut vain harvoin sijaa objektiivisuu-
den rituaaliin nojautuvissa uutisjutuissa. Valtaosa luonnonarvon kehykseen luokit-
telemistani lehtien omien toimitusten teksteistä on kolumneja ja muita avoimen 
subjektiivisia, kirjoittajien omia arvoja ja asenteita heijastelevia tekstejä. 

8.6.3 Väistelijä 

Mitä teki uudenlaisen avoimuuden nimiin vannova Natunen, kun linnunraadot 
löytänyt toimittaja-aktivistiporukka toi löytönsä julkisuuteen? Harkitsi vaka-
vasti paljastajien haastamista oikeuteen, koska nämä ”olivat tunkeutuneet lu-
vatta kaivosalueelle”. Toimitusjohtajalla näyttäisi olevan vielä paljon opitta-
vaa käännytystyöstä. (LK 1.5.2012.) 
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Väistelijän alakehyksessä hyökätään erityisesti kaivostoimijoiden persoonaa ja 
asennetta vastaan. Kehyksessä arvioidaan kriittisesti etenkin toimijoiden puhete-
koja. Puheiden sisällön katsotaan olevan ristiriidassa aktuaalisen toiminnan kanssa. 
Todellisuuden kääntöpuolen muodostavat performanssit, joilla yritysten katsotaan 
ostavan itselleen myönteistä julkisuutta. Näin ollen kritiikin kohteeksi joutuvat 
kaikki toimet, joilla kaivosyhtiöt omien sanojensa mukaan pyrkivät parantamaan 
ympäristövastuullisuuttaan. Kehyksessä katsotaan, että yhtiöt pyrkivät hankkimaan 
yhteiskunnallisen valtakirjansa yksinomaan korulausein ja sirkustempuin. Koska 
yhtiöt määritellään perusolemukseltaan ahneiksi, myös vastuullisuutta indikoivat 
puheet ja teot tulkitaan epärehellisiksi. Niitä pidetään silmänkääntötemppuina, 
joilla kaivosyhtiöt yrittävät pelata itselleen aikaa ja yhteiskunnan tukea. 

Talvivaara ryhtyi kilven kiillotukseen (Kaleva 19.1.2012.) 

Talvivaara putsaa imagoaan (Kaleva 11.2.2012.) 

Kehykseen valikoimissani teksteissä hyökätään kärkkäästi etenkin Talvivaaran 
avoimuuspyrkimyksiä vastaan. Kaivosyhtiön ympäristöparannusohjelma, johon si-
sältyi myös uudenlainen tiedotusstrategia, tuomitaan jo ennalta pelkäksi viherpe-
suksi. Kaivosyhtiön sanahelinään ei luoteta, sillä yhtiön katsotaan toimineen alusta 
lähtien lupauksiensa vastaisesti. Talvivaaran järjestämiä asukastilaisuuksia kutsu-
taan puolestaan lobbausilloiksi. Avoimuutta julistavat puheet pyritään osoittamaan 
naurunalaisiksi kertomalla esimerkkejä tilanteista, joissa kaivosyhtiö on pyrkinyt 
suitsimaan omaan toimintaansa liittyvää julkista keskustelua. Mielipidekirjoituk-
sissa salaajien kerhoon liitetään myös Kevitsa, jonka niin ikään katsotaan estelleen 
tiedotusvälineiden toimintaa. 

Väistelijän alakehystä voisi perustellusti kutsua myös selittelijän kehykseksi. 
Kehykseen luokittelemissani teksteissä yhtiöiden katsotaan näet aina selittelevän 
tilanteet itselleen mahdollisimman edullisiksi. Selittelyn ohella kehyksen avainver-
bejä ovat esimerkiksi vääristellä, saivarrella, valehdella ja vähätellä. Selittelyn, 
vähättelyn ja vääristelyn katsotaan edustavan vastuun väistelyä. Vääristelyksi mää-
ritellään esimerkiksi vetoaminen luparajojen puuttumiseen. Kielteisen julkisuuden 
osuessa kohdalle kaivosyhtiöiden katsotaan ryhtyvän tarkoituksellisiin harhautuk-
siin. Osaksi vastuun välttelyn strategiaa määritellään tuomitsijoiden tuomitseminen. 
Kirjoittajien mukaan tällaista menettelytapaa edustivat muun muassa salakatselu-
väitteet, joihin Talvivaaran kaivosyhtiö turvautui kevään lintutuhojen paljastuttua.  
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Moraaliset arviot kaivostoimijoiden luonteesta yhdistyvät intentionaalisiin se-
lityksiin heidän kyvyttömyydestään. Yhtiöiden puhemiehiä ei representoida pel-
kästään valehtelijoiksi vaan myös huonoiksi valehtelijoiksi. Legitimaatiota tavoi-
tellaan näin ollen arvioimalla sekä puhetekojen tarkoituksellisuutta että niiden 
kömpelyyttä. Teksteissä tuodaan usein eksplisiittisesti esiin etenkin Talvivaaran 
edustajien esittämien väitteiden, vaatimusten ja lausuntojen naurettavuus. Tämän-
kaltainen taitamattomuuden eksplikointi on paitsi tavanomaista dismeritointia 
myös osa teoreettista rationalisointia. Strategiaan sisältyvillä määrittelyillä ja seli-
tyksillä on yhteys ennusteiden alakategoriaan. (Ks. Van Leeuwen 2008, 115–117). 
Kyvyttömyys ja moraalittomuus ”tässä” implikoivat epäonnistumista ja synkkää 
tulevaisuutta myös toisaalla. 

Me otettiin pienempi riski ja se toteutui, Perä sanoi ja markkinoi metalliteh-
dasta heti perään Suomen suurimpana vedenpuhdistuslaitoksena, mikä pisti 
yleisön nauramaan kuten vesisateisiinkin vetoaminen. (KS 29.11.2012.) 

Väistelijän alakehys toimii hyvänä esimerkkinä uudelleen kehystämisen proses-
sista (ks. esim. Hatakka 2012). Se rakentuu toisaalla esitettyjen puhetekojen kon-
tekstualisoinnista. Muissa yhteyksissä julki lausutut tavoitteet ja lupaukset muo-
dostavat kielteisen kontrastin esityksiin rakennetulle todellisuudelle. Kiistämiset, 
vähättelyt ja selitykset asetetaan kyseenalaisiksi listaamalla kielteisestä kehityk-
sestä kertovia todisteita. Tämäntyyppistä kontekstualisointia edustaa esimerkiksi 
Kainuun Sanomissa julkaistu toimituksellinen juttu, jossa Talvivaaran ympäristö-
ongelmat on vedetty yhteen eräänlaiseksi epäonnistumisten jatkumoksi. Kiistatto-
malta vaikuttavien todisteiden perässä on lause, jossa Talvivaaran kerrotaan kiistä-
vän ympäristörikokset. Kielteisiä ympäristövaikutuksia eriteltäessä muistutetaan 
puolestaan kaivostoimijoiden saasteettomuutta lupailleista puheenvuoroista. Sa-
malla ympäristöparannuksiin tähtäävät tavoitteet ja lupaukset tehdään tyhjiksi ve-
toamalla jo toteutuneisiin ympäristövahinkoihin. Mitätöidyilläkin lupauksilla on 
silti todistusvoimaa moraalittomuuden ja kelvottomuuden indikaattoreina.  

Olen luokitellut väistelijän kehykseen kaikkiaan 52 tekstiä. Siinä missä saas-
tuttajan ja luonnonarvon alakehykset ovat rakentuneet pitkälti mielipidekirjoitta-
jien tekstien pohjalta, olen valikoinut väistelijän kehykseen suhteellisesti tarkastel-
len lähes yhtä paljon kaikkien kirjoittajaryhmien tekstejä. Mielipidekirjoitusten 
osuus on silti hienokseltaan suurin myös väistelijän kehyksessä. Kehykseen vali-
koimani lehtien omien toimitusten tuottama aineisto koostuu suurimmaksi osaksi 
pääkirjoituksista, kolumneista, kommenteista, uutisanalyyseista ja muut lehdet -si-
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teerauksista. Tällaiset juttutyypit antavat parhaiten tilaa kehystä tuottavaan puhete-
kojen kriittiseen arviointiin. Toimitetuissa jutuissa vastuuttomuutta ilmaisevaa re-
toriikkaa ovat hyödyntäneet etenkin kaivoksen lähialueen asukkaat ja vihreitä edus-
tavat poliitikot.  

8.7 Elinmahdollisuuksien heikentämisen alakehykset 

8.7.1 Kaaoksen tuoja 

Hän rakensi 1995 vaimoineen talon kotitilansa luontoon, marjasti ja kalasti. 
Sitten nikkelikaivos saartoi talon kolmelta suunnalta. Talvivaarasta vakuutet-
tiin, ettei se häiritse lainkaan, minkä poliitikot vahvistivat. Kivet kirskuivat 
murskaimissa ja maa vapisi, kun 100 000 kiloa räjähteitä ammuttiin päivittäin, 
ja perhe nukkui tulpat korvissa. Musta grafiittipöly ja rikkivedyn kuvottava 
haju peittivät seudun. (Kaleva 10.12.2012.) 

Kaaoksen tuojan alakehys kuvastaa paikkasuhteen elämäkerrallisuutta. Kehykseen 
luokittelemani tekstit heijastelevat ympäristön kokemusperäistä luonnetta: paikat 
ja rakennukset muodostavat osan ihmisenä olemisen kokonaisuudesta. Kehyksessä 
tutut ympäristöt edustavat kulttuurista kategoriaa, jota määrittävät puhtauden, tur-
vallisuuden, koskemattomuuden ja omistamisen kokemukset. Kaivokset puoles-
taan näyttäytyvät tämän kulttuurisen järjestyksen rikkojina. Niihin liitetään saastu-
misen, turvattomuuden ja menettämisen kokemuksia. Näin ollen ne uhkaavat elä-
mäkerralliseen paikkasuhteeseen perustuvaa kokonaisuutta. (Ks. Meriläinen-Hyvä-
rinen ym. 2016, 215.) 

Kaaoksen tuojan alakehys antaa tutkimuksessa erittelemistäni kehyksistä kaik-
kein eniten tilaa ihmisen inhimilliselle kokemusmaailmalle. Kehys nostaa keskiöön 
kaivosten takia elinmahdollisuuksiaan menettäneiden miesten ja naisten kielteiset 
tunteet. Kehyksessä käsitellään etenkin toimijoiden omia menetyksiä. Näin ollen 
alakehys on olemukseltaan hyvin subjektiivinen ja individualistinen. Kehys on ni-
mensä mukaisesti kaaoksen kuvausta. Alueen asukkaiden toiveiden vastaisesti elin-
piiriin ilmestyneiden kaivosten katsotaan murentaneen ihmisten elämän perustan. 
Kehys kuvaa menetystä ja edustaa vaihetta, jossa toivoa paremmasta ei enää juuri 
ole. Jäljellä on vain kaaos, jota jäsentää korkeintaan kaipuu menneeseen. Omien 
tunteiden eksplikointi on niin vuolasta, että henkisen tilan kuvaukset määrittyvät 
kehyksen avainsanoiksi. Epätasaisena näyttäytyvän taistelun häviäminen näkyy 
alueen ihmisissä voimattomuutena, väsymyksenä, uupumuksena ja pelkona. 
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”Mihinkä tämä kaikki johtaa” (KS 15.3.2012.) 

Huoli lähijärvien rannoilla on kova (KS 10.11.2012.) 

Kehykseen valikoimissani jutuissa tutustutaan seikkaperäisesti niin ihmisiin, paik-
koihin kuin rakennuksiinkin. Lukija sitoutetaan toimijoiden elämismaailmaan eten-
kin tarinallistamisen keinoin. Teksteissä annetaan yksityiskohtaisia kuvauksia esi-
merkiksi kesämökkien ja kotitalojen historiasta. Asukkaiden henkilökohtaista suh-
detta paikkoihinsa ja rakennuksiinsa korostetaan tarinallisilla kerrontajaksoilla ta-
loihin ja metsäpalstoihin liittyvistä henkilökohtaisista muistoista. Esiin tuodaan toi-
veet, haaveet ja suunnitelmat, jotka kaivoksen tulo teki mahdottomaksi, sekä kaikki 
työ, jonka kaivos teki turhaksi. 

Kaipuu lapsuuden maisemaan jäi (HS 23.12.2012.) 

Kehyksessä alueet ja rakennukset kytkeytyvät osaksi ihmisten identiteettiä. Tämä 
kuvastaa ajatusta ympäristön kokemusperäisestä luonteesta. Menetetyt paikat rep-
resentoituvat usein täydellisiksi, ja niiden mukana kadotetaan osa itseä. Kaikissa 
tapauksissa kyse ei ole konkreettisesta menettämisestä, vaan menetyksenä näyttäy-
tyy myös se, ettei esimerkiksi kesämökkiään voi tai halua käyttää entiseen malliin. 
Myös kalastuksen vaikeutuminen tai muuttuminen mahdottomaksi määrittyy luon-
teenomaisen elämäntavan jatkuvuuden murentajaksi. 

Vaikka monissa teksteissä tuodaan esiin menetyksen rahallinen hinta, kehyk-
sessä korostetaan ennen muuta henkistä yhteyttä menetettyihin maihin. Henkinen 
yhteys muodostaa kontrastin kaivosyhtiön taloudelliselle hyödyntämiselle: itselle 
rakkaasta paikasta on tullut yhtiön materiaalista omaisuutta: tuotannon tekijä ja ai-
neellisten tarpeiden täyttäjä. 

Kaaoksen kokonaisvaltaisuus kuvastuu kehyksen metaforissa, jotka kytkevät 
menetykset esimerkiksi sodan teemaan. Vihollisen tavoin kaivos saartaa niin ih-
misiä kuin asumuksia ja pakottaa rajan taakse jääneiden alueiden asukkaat evak-
koon. Sodan lailla kaivos kadottaa kokonaisia maisemia. Kaivoksen aiheuttamat 
mullistukset vertautuvat kehyksessä myös sairauteen ja lopulta kuolemaan. Pai-
kalle jätetään hyvästit samoin säännöin kuin kuolevalle ihmiselle. 

”Työ on hyvä lääke”, Anneli sanoo. 

Sukulaiset on ikuistettu viimeisellä vierailulla, hyvästelemässä paikkaa. Vaikka 
ei sitä koskaan sanottu ääneen. (HS 23.12.2012.) 
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Menetetyistä seuduista puhutaan lyyrisesti ja kauniisti kuin edesmenneistä ihmi-
sistä. Muistot rauhan tyyssijoista ja turvapaikoista muodostavat epävarman ja pe-
lottavan nykyisyyden kääntöpuolen. Toimijoiden yhteyttä menettämiinsä ympäris-
töihin syvennetään esimerkiksi lapsuusmuistojen julkituonnilla. Tällainen reto-
riikka hyödyntää käänteisesti kaivoskirjoitteluun vakiintunutta jälkipolvien dis-
kurssia. Kehyksessä ympäristö integroidaan osaksi kotia, jolloin ympäristön tuho 
muodostuu henkilökohtaiseksi pyhäinhäväistykseksi. Kaivosyhtiön rooliksi kirjoi-
tetaan pyhien paikkojen suoranainen häpäisy, kotien ja ympäristöjen raiskaaminen. 
Vastakohtaisuuksiin perustuvan argumentaation voi nähdä osana rationalisoinnin 
strategiaa. Vaikka kyse on subjektiivisesta arvokokemuksesta, menetyksestä kum-
puavat tunteet pyritään esittämään yleisinhimillisinä. Kiintymys fyysisiin ympäris-
töihin määritellään ihmisen yleispäteväksi ominaisuudeksi, mitä se voikin olla, sillä 
paikkasuhteet ovat elämäkerrallisesti koettuinakin kulttuurisia ja jaettuja kokemuk-
sia (Meriläinen-Hyvärinen ym. 2016, 214). Paikkasuhde on aina moninainen, ja 
esimerkiksi kokemukset samankaltaisista menetyksistä tai niiden uhkasta voivat li-
sätä myötäelämisen kykyä. 

Olen luokitellut kaaoksen tuojan alakehykseen yhteensä 18 tekstiä. Kyseessä 
on näin ollen aineiston kolmanneksi harvinaisin kehys. Alakehyksen osuus koko 
aineistosta on vain noin prosentin luokkaa. Kehystä on esiintynyt lähes yhtä vähän 
kaikissa tutkimukseni sanomalehdissä. Kaaosta implikoiva tarinalinja ei ole juuri 
integroitunut Kevitsaan liittyvään kirjoitteluun, minkä vuoksi kehys on saanut suh-
teellisesti ja absoluuttisesti pienimmän roolin Lapin Kansassa. Aineistoni perus-
teella Kevitsan kaivos ei ole ollut vaikutusalueellaan Talvivaaran kaltainen elämän-
mullistaja. Kaaoksesta ammentava teema ei ole innostanut laajemmin edes lappi-
laislehden aktiivisimpia kaivoskriittisiä mielipidekirjoittajia. Koko aineiston ta-
solla kehys on ollut kolme kertaa useammin mielipidekirjoittajan kuin lehden oman 
toimittajan tai STT:n toimittajan tekstiä organisoivana ideana. 

8.7.2 Oikeuksien kaventaja 

Kaivostoiminta on osoittanut konkreettisia haittavaikutuksia alueen ympäris-
töön, asukkaiden viihtyvyyteen ja Kainuun matkailuelinkeinon harjoittamiseen. 
Talvivaara Sotkamo Oy:n ratkaisuna on lakaista ympäristöhaitat maton alle 
vain nimellisesti, hakemalla päästöjen monikymmenkertaista korotusta, vaikka 
päästörajojen ylitys jo pienemmillä luvilla on aiheuttanut mittavia haittoja. 
(KS 16.3.2012.) 
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Oikeuksien kaventajan alakehys nostaa keskiöön kollektiivisen huolen kaivosten 
kielteisistä vaikutuksista ihmisten elinmahdollisuuksiin. Siinä missä kaaoksen tuo-
jan kehys esittelee etenkin kaivostoiminnasta kärsiviä yksityisiä kainuulaisia, oi-
keuksien kaventaja antaa puheenvuoron osakaskuntien ja kyläyhdistysten edusta-
jille, paikallispoliitikoille ja eri elinkeinoalojen puhemiehille. Kehykseen vali-
koimieni tekstien toimijat esiintyvät tyypillisesti laajojen joukkojen edustajina. Toi-
sinaan edustettavina näyttäytyvät esimerkiksi matkailualan toimijat, toisinaan etu-
ryhmäksi kategorisoidaan kaikki kainuulaiset.  

Kun kaaoksen tuojan kehyksessä oikean ja väärän eronteossa luotetaan yksit-
täisten ihmisten tunteiden eksplikointiin, oikeuksien kaventajan kehyksessä vedo-
taan paitsi kollektiivisiin arvoihin myös taloudellisiin ja ekologisiin menetyksiin. 
Näin ollen kehys näyttäytyy faktaperusteisempana kuin edellä käsitelty kaaoksen 
tuoja. Laajentuvien kaivosten katsotaan uhkaavan niin yksilön oikeutta hankkia 
elantonsa itse valitsemallaan työllä kuin luonnon monimuotoisuuttakin. Kaivostoi-
minnan nähdään rajaavan luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia ja jokamiehen-
oikeuksien toteutumista. 

Kehystä tuottavassa retoriikassa hyödynnetään vastakohtaparien polaarisuutta. 
Oikeuksien asteittaisen kaventumisen katsotaan johtavan lopulta täysin oikeudet-
tomaan tilaan. Esimerkiksi kaivoksen tuotannon kasvattamisen nähdään muuttavan 
nykyiset viihtyisät elinympäristöt jopa asuinkelvottomiksi. Kaivoksen laajentumi-
sen ja uraanin tuotannon aloittamisen seuraukseksi määritellään näin ollen suora-
nainen asukaskato.  

Kehykseen integroituvat varsin kirjavat korvausvaatimukset, joita esittävät 
muun muassa Metsähallitus, yksityiset kiinteistönomistajat ja kalastusalueet. Kor-
vauksia vaaditaan niin vesistöjen pilaantumisesta kuin melu- ja pölyvaikutuksista 
eli sellaisista tekijöistä, jotka vaikeuttavat luonnon tuotteistamista ja virkistyskäyt-
töä. Kehykseen luokittelemissani teksteissä ideoidaan uudenlaisia korvausmalleja. 
Kaavailtu louhintavero asemoidaan korvaukseksi ympäristön muokkaamisesta ja 
luonnon käyttömahdollisuuksien kaventamisesta. Tyypillisimmin kolonialismin 
kritiikkiä huokuviin selitysmalleihin kytkeytyvä ajatus kaivosrahastosta määritel-
lään niin ikään kehyksessä uudelleen. Yhtiöiltä kerättävät rahat nähdään pikemmin-
kin luonnonkäyttömaksuna, ei korvauksena menetetyistä arvomineraaleista. Kai-
vosrahasto määritellään vakuusrahastoksi, jota veloitetaan, jos kaivoksista aiheutuu 
haittaa ympäristölle. 

Talvivaaraa odottavat suuret korvausvaatimukset (KS 2.10.2012.) 

Kaivosyhtiöiltä ympäristörahaa (Kaleva 28.3.2012.) 
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Tällaisen ympäristörahaston keräämistä voi nähdäkseni pitää taloudellisena oh-
jauskeinona. Sen tarkoituksena on kannustaa esimerkiksi teollisuustoimijoita ym-
päristön kannalta kestävään toimintaan vaikuttamalla toiminnan kustannuksiin. 
Ympäristörahastoa voi verrata esimerkiksi luonnonarvotalletukseen, jolla voidaan 
tarvittaessa korvata rakennushankkeiden haitat. Esimerkiksi Australiassa on otettu 
käyttöön niin sanottu Biobanking-järjestelmä, joka perustuu luontotyyppien hei-
kennysten laadulliseen korvaavuuteen. Myös Saksassa ja Yhdysvalloissa on ollut 
käytössä vastaavankaltaisia ohjauskeinoja. Ne sallivat ympäristöarvojen heikentä-
misen rajoitetusti, jos vastaavia ominaisuuksia parannetaan vähintään yhtäläisissä 
määrin esimerkiksi toisaalla. Järjestelmä perustuu ekologiseen kompensaatioon, 
jonka kokonaistavoitteena on pitää kyseisten ympäristöarvojen taso vähintään en-
nallaan. (Suvantola 2010, 123–159.)23 

Oikeuksien kaventajan alakehyksen avainsanat linkittyvät perusoikeuden kä-
sitteeseen ja luokitteluun. Kaivostoiminnan katsotaan polkevan alueen asukkaiden 
oikeusturvaa, minkä esitetään sotivan oikeudenmukaisuuden periaatetta vastaan. 
Etenkin valtiolla nähdään olevan erityinen rooli asukkaiden oikeudenmukaisen 
kohtelun varmistamisessa. Alueen maanomistajien toivotaan käyttävän kaikkia 
mahdollisia oikeudellisia keinoja perusoikeuksien rikkomisen päättämiseksi. Oi-
keus-sanalla viitataan paitsi kulttuurin ja käytäntöjen kautta muotoutuneeseen oi-
keuteen myös lainsäädännön turvaamaan tilaan. Sanaa käytetään kuvaamaan sekä 
positiivisia että negatiivisia oikeuksia. Kaivosalueen asukkailla katsotaan esimer-
kiksi olevan oikeus kaikkeen olennaiseen tietoon ympäristövaikutusten arviointia 
tehtäessä. Asukkailla määritellään niin ikään olevan oikeus olla joutumatta tilan-
teeseen, jossa esimerkiksi omalta elinkeinolta putoaa pohja. Kriittisimmissä kirjoi-
tuksissa oikeuden toteutumisen nähdään edellyttävän sitä, että myös muilta viedään 
negatiiviset oikeudet: kärsimystä kokeneiden asukkaiden oikeudeksi määrittyy se, 
että kärsimystä tuottaneet päättäjät joutuvat itse asumaan kaivoksen saastuttamille 
alueille. 

Lappilaisilla oikeus puhtaaseen ympäristöön (LK 23.4.2012.) 

                                                        
23 Markkinoihin perustuviin ohjauskeinoihin suhtaudutaan tyypillisesti kielteisesti. Niiden katsotaan so-
tivan kestävän kehityksen periaatteita vastaan. Taloudellisten ohjauskeinojen on katsottu tekevän luon-
non pilaamisesta kaupankäynnin kohteen. Suvantolan (2010, 146–147) mukaan talouteen nojautuvia 
ohjauskeinoja vieroksutaan kuitenkin yleensä ilman, että niiden hyväksyttävyyttä olisi analyyttisesti ar-
vioitu. Markkinoihin perustuvat järjestelmät siirtävät kustannusvastuuta ympäristön kuormittamisesta 
julkisyhteisöltä sille taholle, joka saa biodiversiteettiä heikentävästä toiminnasta taloudellista hyötyä. 
Tämä on uskoakseni hyväksytty lähtökohta myös ympäristöjärjestöjen piirissä. 
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Niinistö: Hakekaa korvauksia (HS 9.11.2012.) 

Oikeuksien kaventajan alakehyksen perustana on käsitys eri luonnonkäyttömuoto-
jen arvojärjestyksestä ja sopivuudesta tiettyihin, rajattuihin ympäristöihin. Kehyk-
seen valikoimissani teksteissä katsotaan, että kaivoksia rakennetaan ja suunnitel-
laan paikkoihin, joihin ne eivät kulttuurisista tai ekologisista syistä sovi. Kehyk-
sessä kulttuuri ja ekologia yhdistyvät, ja ekosysteemi muodostaa lopulta vain alus-
tan kulttuurin harjoittamiselle.  

Kehys kuvastaa ihmisten luontosuhteissa ja arvomaailmassa tapahtuneita muu-
toksia. Kun jälkiteollinen kehitys siirsi elinkeinoelämän painopisteen palvelu- ja 
informaatioaloille, ympäristöä kuormittavan teollisuustoiminnan merkitys kansa-
kunnan vaurauden ja hyvinvoinnin tuottajana väheni. Samaan aikaan luonnon suo-
jelu- ja virkistyskäytön merkitys kasvoi. Tämän kehityskulun seurauksena histori-
allisesti huomattava, luonnon yksioikoiseen teolliseen käyttöön perustuva luonto-
suhde menetti oikeutustaan. Luontoa alettiin yhä useammin määritellä vapaa-ajan 
ympäristöksi ja virkistyksen lähteeksi. (Rannikko 2012.) Uudenlaisessa yhteiskun-
nallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa kaivosteollisuus ei ole kasvanut vaurautta 
tasaisesti jakavaksi kansalliseksi projektiksi. Näin ollen alan epäkohtiin puututaan 
herkästi toisin kuin esimerkiksi metsäteollisuuden haittavaikutuksiin sotien jälkei-
sinä vuosikymmeninä. Kritiikki ei kumpua ainoastaan ekologisesta diskurssista, 
vaan myös taloudellisella puhetavalla on osansa kaivosalan yhteiskunnallisen oi-
keutuksen murentamisessa. Kaivostoiminnan katsotaan vaikeuttavan esimerkiksi 
luonnonkäyttöön perustuvien elinkeinojen harjoittamista. Kaivosten nähdään usein 
sijoittuvan sellaisiin paikkoihin, joissa luonnolla on erityistä kulttuurista tai esimer-
kiksi matkailullista arvoa. Luonnon tuotteistaminen edellyttää usein paradoksaali-
sesti ainakin mielikuvaa ympäristön puhtaudesta ja koskemattomuudesta. Metsien, 
vesistöjen ja maisemien tuotteistamiseen perustuvien elinkeinojen merkityksen 
kasvu lienee muokannut metsä- ja kaivoskeskustelujen asetelmia myös syrjäseu-
duilla. Paikallisuuden diskurssiin (ks. Harju 2011) nojautuva jako hyvinvointia ja 
edistystä vaikkapa hakkuiden muodossa kannattaviin paikallisiin ja suojelua ja 
taantumista penääviin ulkopuolisiin ei enää päde. Rintamalinjat murtuvat, kun kas-
vua voidaan hakea myös aloilta, joiden harjoittaminen ei perustu ympäristön kuor-
mittamiseen ja muokkaamiseen. 

Olen luokitellut oikeuksien kaventajan alakehykseen kaikkiaan 25 tekstiä, 
mikä vastaa kahta prosenttia koko aineistosta. Suhteellisesti eniten kehykseen va-
likoimiani juttuja on julkaistu Lapin Kansassa. Oikeuksien kaventumisen teema on 
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linkittynyt paitsi Kevitsasta käytyyn keskusteluun myös Soklin ja Sakatin kaivos-
hankkeiden mediakäsittelyyn. Kalevassa alakehys on ollut Talvivaaran ohella Kuu-
samon Juomasuon kaivoshankkeeseen liittyvän kirjoittelun jäsentäjänä. Olen luo-
kitellut kehykseen suhteellisesti enemmän mielipidekirjoituksia kuin toimitukselli-
sia tekstejä. Mielipidesivut ovat muodostuneet vahvimmin kehystä organisoivan 
kollektiivisen huolen ilmaisupaikoiksi.  

Taulukko 17. Ympäristön alakehysten osuus kokonaisaineistosta. 

Alakehys Osuus aineistosta 

Saastuttaja 9 % (137 tekstiä) 

Yhteistyö 9 % (136 tekstiä) 

Ammattitaidottomuus 7 % (108 tekstiä) 

Onnettomuus 5 % (79 tekstiä) 

Luonnonarvo 4 % (66 tekstiä) 

Väistelijä  4 % (52 tekstiä) 

Yltiökapitalismi 3 % (49 tekstiä) 

Korruptio 3 % (41 tekstiä) 

Oikeuksien kaventaja 2 % (25 tekstiä) 

Kaaoksen tuoja 1 % (18 tekstiä) 

Taulukossa 17 olen esittänyt ympäristön alakehykset suosittuusjärjestyksessä. Tau-
lukko kertoo kunkin alakehyksen prosentuaalisen osuuden kokonaisaineistosta. 
Kaivosten kielteisiä ympäristövaikutuksia tarkasteltiin siis paitsi kaivosyhtiöiden 
ahneuden seurauksena myös valvontaan liittyvänä ongelmana. Valvontaan kytkey-
tyvä kirjoittelu tiivistyi etenkin viranomaisten välisen yhteistyön myönteisiin ku-
vauksiin. Valvonnan taloudellisia ja poliittisia motiiveja tunnistavat tekstit jäivät 
sen sijaan vähemmistöön. Kaivostoiminnasta aiheutuneiden ympäristöhaittojen 
syyksi määrittyi hiukan useammin alan toimijoiden ammattitaidottomuus kuin tek-
nisten virheiden ja poikkeustilanteiden aiheuttama onnettomuus. Ympäristövahin-
koja tarkasteltiin puolestaan useimmiten inhimillisinä menetyksinä. 
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9 Turvallisuuden kehykset kaivoskirjoittelussa 
Tässä luvussa siirryn kolmannen aineistoa jäsentäneen pääkehyksen, turvallisuu-
den, analysointiin. Aloitan kehyksen rakentumisen ja esiintymisen tarkastelun ar-
vioimalla Kevitsaan liittyvää kirjoittelua. Sen jälkeen on jälleen Talvivaaran vuoro. 
Pääkehyksistä etenen tuttuun tapaan toiselle tasolle ja välikehyksiin, joita turvalli-
suuden tapauksessa on kaksi. Turvallisuuden välikehykset jakautuvat analyysin 
kolmannella tasolla vielä kuuteen eri alakehykseen. 

9.1 ”Radon on leskien tekijä” – Turvallisuuden pääkehys Kevitsaa 
käsittelevässä aineistossa 

Turvallisuus-sanalla on arkiajattelussa myönteinen kaiku, sillä turvallisuuden arki-
käsitys ilmentää varmuutta ja pysyvyyttä (ks. esim. Vuori 2005).24 Turvallisuustoi-
met, kuten varautuminen, kumpuavat kuitenkin negatiivisista tarpeista. Turvalli-
suus on negatiivinen huoli, sillä turvallisuuden ylläpitämiseksi tehtyjä toimia oh-
jaavat kielteiset tarpeet, kuten uhkien torjuminen. (Buzan ym. 1997, 29.) Turvalli-
suus edellyttää paradoksaalisesti uhkia, sillä turvallisuus on tilanne, jossa on keinot 
olemassaolon uhkan torjumiseksi. Turvattomuus edustaa puolestaan tilannetta, 
jossa näitä keinoja ei ole. Turvallisuudesta voidaan johtaa myös kolmas asiaintila, 
ei-turvallisuus. Ei-turvallisuus viittaa paradoksaalisesti myönteiseen tilanteeseen, 
sillä käsite ilmentää uhkattomuutta. (Wæver 1998, 81; Vuori 2005, 49.)  

Analyysissa tunnistamani turvallisuuden pääkehys heijastelee turvallisuuskä-
sitteen häilyvyyttä. Kehyksessä tarkastellaan paitsi kaivostoiminnan aiheuttamia ja 
toimintaan sisältyviä uhkia myös kaivosyhtiöiden keinoja ennaltaehkäistä näitä uh-
kia. Turvallisuus on Kevitsa-kirjoittelua jäsentävistä pääkehyksistä harvinaisin. 
Olen luokitellut turvallisuuskehykseen yksitoista prosenttia aineistoon valikoimis-
tani teksteistä. Kevitsaan liittyvissä kirjoituksissa turvallisuudesta puhutaan usein 

                                                        
24 Turvallisuuden myönteinen arkikäsitys esittää turvallisuuden objektiivisena ja politiikasta vapaana 
asiaintilana. Turvallisuuden ymmärtäminen objektiivisena tosiasiana luo edellytyksiä moraalittoman 
politiikan harjoittamiselle. (Vuori 2005, 49; Buzan ym. 1997, 29; Taureck 2006, 55.) Organisaation 
turvallisuuspuhe, pyrkimys leimata tietyt asiat turvallisuuskysymyksiksi, tuottaa legitimaatiota organi-
saation toimille ja rajoituksille. Turvallistaminen luo kuvaa toiminnan tehokkuudesta ja toimijoiden pä-
tevyydestä ja rakentaa siten oikeutusta koko organisaation olemassaololle. Turvallisuuden käsitteen 
problematisoiminen on siten tärkeää. Vuori (2005, 50) on laatinut eri turvallisuustilanteille suomenkie-
liset vastineet, jotka ovat uhkantorjunta (security), uhkanalaisuus (insecurity) ja uhkattomuus (asecu-
rity). 
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uhkien kautta, uhkanalaisuuden hengessä. Jutuissa ei juuri esitellä kaivosten val-
miussuunnitelmia tai moderneja turvalaitteita vaan spekuloidaan kaivostoiminnan 
aiheuttamilla riskeillä. Turvallisuus näyttää olevan hyvä rinnakkaiskehys ympäris-
töarvojen kautta rakentuvaan argumentaatioon, sillä kaivosten aiheuttamilla ympä-
ristöhaitoilla voi olla vaikutuksia ihmisten terveyteen.  

Kaivostoiminta louhinta-alueilla kestää vain muutamia vuosia, mutta louhin-
nassa syntyneet radioaktiiviset jätteet jäävät säteilemään alueelle tuhansiksi 
vuosiksi. Uraanikultalouhinta altistaisi alueen asukkaat monille terveysuhille. 
(Kaleva 7.1.2012.) 

Lapin Kansa on tutkimukseni lehdistä ainoa, jonka Kevitsaa käsittelevissä teks-
teissä turvallisuuden kehystä käytetään uhkan torjunnan merkityksessä. Turvalli-
suuden pääkehyksellä on myönteisessä muodossaan yhteys hallinnan kehykseen, 
joka on noussut esiin monissa ympäristöviestinnän tutkimuksissa (ks. esim. Kan-
tola 1996; Väliverronen 1996). Niin mielipidekirjoituksissa kuin toimituksellisissa 
teksteissä turvallisuuden tunnetta rakennetaan erityisesti tieteellisen argumentaa-
tion avulla. Etenkin mielipidesivuilla esitettyä uhkapuhetta pyritään mitätöimään 
teknisillä yksityiskohdilla ja lukemattomilla indikaattoreilla. 

Radonpitoisuutta huoneissa mitataan laitteilla, joissa radonpitoinen ilma vir-
taa laitteen läpi. Siitä päätellään ilman radonpitoisuus. Mittaus perustuu sii-
hen, että radon on ilmaa kevyempää. Ilman tiheys on 1,225 kg/m³ ja radonin 
1,219 kg/m³. Tämä huomioiden voidaan radonin pelko poistaa Kevitsan ympä-
ristöstä. (LK 30.4.2012.) 

Hallinnan retoriikkaa ja tiedeuskoa voi löytää myös jutusta, jossa kerrotaan elin-
keinoministeri Jyri Häkämiehen vierailusta Sodankylään. Tekstin pääviesti välittyy 
hyvin jo otsikosta: Teknologia ratkaisee vaikean yhtälön. Tekstissä kaivoksen kes-
tävä ja turvallinen toiminta nähdään haasteena, johon tiede ja teknologia tarjoavat 
lopulta ratkaisun.  

Teknologian kaikkivoipaisuuteen ympäristö- ja turvallisuusongelmien ratkai-
sijana on uskottu Suomessa aiemminkin. Suomalaisen median ympäristötietoisuu-
den kehittymistä tutkineen Pekka Väisäsen (2008, 2–72) mukaan teknologiausko 
oli joukkoviestimissä vahvimmillaan 1970-luvulla. Varhaisten ympäristökiistojen 
käsittelyssä taloudellinen diskurssi korostui, sillä ainoastaan talouskasvun uskottiin 
mahdollistavan teknologian kehittymisen. Aikakauden konsensusjournalismissa 
varottiin arvostelemasta yhteiskunnan teollistamisponnisteluja. Huomion kiinnittä-
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minen esimerkiksi ympäristön saastumiseen olisi ollut tällaista arvostelua. Tutki-
muksessani Ylä-Lapin metsäkiistaa käsittelevästä lehtikirjoittelusta huomasin, ettei 
Väisäsen 1970-luvun diskurssiksi nimeämä talouspuhe ole kadonnut julkisuudesta 
vielä 2000-luvullakaan (Harju 2011, 72). Samalla tavalla usko teknologian rooliin 
ympäristö- ja turvallisuusongelmien ratkaisijana näyttää säilyttäneen asemansa jul-
kisessa keskustelussa. 

Asiantuntijuutta on rakennettu monin tavoin Kevitsan toimintaan liittyvissä 
turvallisuuskeskusteluissa. Oman argumentaation uskottavuus on ankkuroitu asi-
antuntijarooliin, joka on perua joko tieteellisestä koulutuksesta, työstä tai yleisestä 
elämänkokemuksesta kaivoksen naapurissa. Tutkimustietoon vetoaminen on tuo-
nut tieteellistä uskottavuutta myös niille, jotka eivät ole voineet nojata koulutuksen 
antamaan auktoriteettiin. 

Kysymys asiantuntijuudesta on keskeinen pohdittaessa ympäristöjulkisuuden 
rakentumista. Asiantuntijat ovat tyypillisesti olleet tärkeimpiä ympäristöjournalis-
min lähteitä. Asiantuntijan käsite on kuitenkin varsin joustava. Asiantuntijuuden 
kriteerejä määritellään eri konteksteissa hyvin erityyppisin perustein. Yksinkertai-
sen näkemyksen mukaan asiantuntija on henkilö, jolla on käytössään erityistietoa, 
jota muilla ei ole. Asiantuntijuuteen linkittyy myös toiminnallinen ulottuvuus: asi-
antuntijuudessa keskeistä on tiedollisen kompetenssin käyttö. Asiantuntija siis tar-
joaa tietoja ja tulkintoja erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Asiantuntijuus on si-
ten suhdetta kuvaava käsite, sillä se perustuu tiedon käyttöarvoon. Suhteen toinen 
osapuoli on tietoja ja ratkaisuja tarvitseva asiakas, tai maallikko, jota asiantuntija 
valistaa. (Väliverronen 1996, 154; 2016, 52.) 

Sosiologiassa asiantuntijuutta ei ole perinteisesti määritelty ongelmanratkaisun 
tai tiedon käytön kautta, vaan asiantuntemus on kytketty rakenteisiin ja perinteisiin. 
Tällöin esimerkiksi ammattieettisten sääntöjen ja kirjattujen pätevyysvaatimusten 
kollektiivinen luonne on korostunut. Asiantuntemus on rakentunut vakiintuneiden 
ammattikuntien varaan, vaikka esimerkiksi valtio, sukupuolijärjestelmä, markkinat 
ja asiakkaat ovat muovanneet asiantuntijuuden määritelmiä. Toisaalta sosiologit 
ovat tutkineet asiantuntijuutta avoimena, vuorovaikutukseen perustuvana järjestel-
mänä. Asiantuntijuus on nähty diskurssina, jota pidetään yllä retorisin strategioin. 
Asiantuntijat pyrkivät osoittamaan oman toimintansa oikeutetuksi käyttämällä eri-
laisia vakuuttelun tapoja. (Pirttilä 2002, 11–19.) Myös sosiaalikonstruktivistinen 
asiantuntijanäkemys painottaa distinktiota: asiantuntijuus rakentuu eronteosta 
maallikoihin. Asiantuntijakieli tuottaa statusrajoja ja ylläpitää esimerkiksi amma-
tillisia hierarkioita (ks. Eriksson 2002). 
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Media suosii avointa asiantuntijuutta. Se venyttää asiantuntijuuden rajoja tar-
peidensa ja tavoitteidensa mukaan. Media voi laittaa esimerkiksi tutkijan ja vastak-
kaista näkökulmaa kannattavan kenttäasiantuntijan25 keskustelemaan tasaveroisina 
kysymyksistä, joista tieteen valtavirta on yksimielinen. Vastakkainasettelu tarjoaa 
median kaipaamaan konfliktin. Sen toivossa ollaan toisinaan valmiita välittämään 
jopa sellaista tietoa, joka voi tuottaa yhteiskunnallisesti ei-toivottuja seurauksia. 

Kaivoskeskusteluissa kenttä- tai kokemusasiantuntijoita ovat olleet kaivosten 
lähialueen asukkaat ja toimijat. Heitä on käytetty pääosin henkilökohtaisten koke-
musten välittäjinä ja inhimillisen kärsimyksen ilmentäjinä, mutta myös ympäris-
tössä havaittujen fysikaalisten muutosten selittäjinä. 

Retorisesta näkökulmasta asiantuntijuus on rooli, jonka voi vapaasti antaa joko 
itselleen tai toiselle. Koulutukseen ja asemaan liittyvät kriteeritkään eivät poista 
asiantuntijuuden poliittista ulottuvuutta, sillä virallisetkin asiantuntijat ovat usein 
erimielisiä esimerkiksi kaivostoiminnan terveysvaikutuksista. Asiantuntijoillakin 
on taustansa ja mielikuvansa, jotka vaikuttavat heidän näkemyksiinsä muun muassa 
oikeista ja vääristä ratkaisuista. Asiantuntijalähteitä ja tutkimustuloksia valikoi-
malla media voi näin ollen viedä julkisuutta haluamaansa suuntaan. Mediajulkisuus 
valitsee mielitiettynsä, kuten tiedeviestinnän tutkija Ulla Järvi (2015, 1) on toden-
nut. Asiantuntijoiden argumentaatiota tutkittaessa on tärkeää huomioida, millaisista 
lähtökohdista he milloinkin toimivat. Institutionaalisesta asemastaan huolimatta 
heidänkään näkemyksensä eivät aina perustu pelkästään tutkittuun tietoon, vaan 
taustalla voivat vaikuttaa niin stereotypiat, oletukset, kollegoiden käsitykset kuin 
yleisjulkisuudesta omaksuttu tieto. Tutkimustietokaan ei ole yksiselitteinen käsite 
eikä tiedon tulkinta aina yhdenmukaista. Esimerkiksi tieteellisiä kausijulkaisuja on 

                                                        
25 Julkisen asiantuntijuuden ulottuvuuksia on määritelty etenkin terveysviestinnän kontekstissa. Setälä-
Pynnönen (2010; 2015) on pitänyt kenttäasiantuntijoina sellaisia terveydenedistämisen ammattilaisia, 
joilla on työnsä kautta lähikosketus maallikoihin. Setälä-Pynnösen tutkimassa Helsingin Sanomien 
käynnistämässä Läskikapina-kampanjassa ravitsemusterapeuttien ja kuntovalmentajien kaltaiset kent-
täasiantuntijat esittivät omalla äänellään normatiivisia näkemyksiä sopivista elintavoista, jotka olivat 
linjassa kampanjan tavoitteiden kanssa. Setälä-Pynnösen mukaan kenttäasiantuntijoiden ammattikunta 
pehmentää tieteen ja kansalaisen välistä sosiaalista kuilua ja välittää liberaalia mielikuvaa omaehtoisesta 
yksilöstä, jota minkään instituution auktoriteetti ei käskytä. (Emt.) Muuttuvan asiantuntijuuden kentältä 
on tunnistettu myös kokemusasiantuntijoiden ryhmä. Kokemusasiantuntijoita ovat esimerkiksi entiset 
potilaat, heidän omaisensa ja itseoppineet terveys- ja ravitsemusvalmentajat. Kokemusasiantuntijoiden 
uskottavuus perustuu elämänkokemukseen. He ovat asiantuntijoita omaan alaansa, sairauteensa tai elä-
mäntilanteeseensa liittyvissä kysymyksissä. Kokemusasiantuntijoiden kautta mediaesityksiin saadaan 
samastumispintaa. Kokija puhuu usein konkreettisesti ja yleistäen, kun taas tutkija asettelee sanansa 
varovasti ja viittaa epävarmoihin muuttujiin. Kokemusasiantuntija on siten medialle usein tutkijaa hou-
kuttavampi haastateltava. (Väliverronen 2016, 53, 56; Sarja 2016, 138.) 
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hyvin monen tasoisia, eivätkä kaikki noudata edes vertaisarvioinnin periaatteita (ks. 
esim. Shen & Björk 2015). 

Asiantuntija-aseman notkeus antaa kiistakumppaneille mahdollisuuden käyt-
tää vasta-asiantuntijoita retoriikkansa tukena. Luonnonsuojelijoiden leiristä löyde-
tylle kaivostoiminnan kannattajalle on suurta kysyntää kaivoskeskusteluissa. Esi-
merkiksi Ylä-Lapin metsäkiistassa sekä hakkuita vastustaneet että kannattaneet 
hyödynsivät julkisuustyössään vasta-asiantuntijoita. Hakkuiden jatkamista tuke-
neet toivat aktiivisesti julkisuuteen poromiehiä, jotka eivät pitäneet metsien hak-
kuita porotaloutta vaarantavina toimina. Greenpeace ja hakkuita vastustaneet pyr-
kivät puolestaan tuomaan esiin metsureita, joiden mielestä metsätalouden työpaik-
koja uhkasivat metsäkoneet eikä porotalous. (Harju 2011, 44–45.) 

Vasta-asiantuntijoita on käytetty jonkin verran myös Kevitsaa käsittelevässä 
lehtikirjoittelussa. Lapin Kansassa vasta-asiantuntijan rooliin on laitettu muun mu-
assa Kevitsan kaivoksen valvonnasta vastaavia ely-keskuksen virkamiehiä. Ylitar-
kastajia ja ympäristönsuojelupäälliköitä on tuotu julkisuuteen korostamaan kaivok-
sen rikastusmenetelmien turvallisuutta ja kaivosyhtiön ja valvovan viranomaisen 
välisen vuoropuhelun erinomaisuutta. 

9.2 ”Uraania on luonnossa kaikkialla” – Turvallisuuden pääkehys 
Talvivaaraa käsittelevässä kirjoittelussa 

Turvallisuuden pääkehys on ollut harvinaisin kirjoittelun jäsentäjä Talvivaaraa kä-
sittelevässä aineistossa. Olen luokitellut pääkehykseen vajaan kymmenyksen kai-
kista kaivokseen liittyvistä teksteistä. Turvallisuuden kehystä on käytetty runsaasti 
etenkin maalis-huhtikuun aikaan, jolloin lehdissä on käsitelty kaivoksella sattu-
nutta kuolemantapausta. Tällöin kehys on ilmentänyt etenkin uhkan alaisuutta. Rik-
kivetypäästöjen aiheuttama kuolemantapaus on herättänyt keskustelua kaivoksen 
työturvallisuudesta, joka jutuissa todetaan monin paikoin heikoksi. Turvallisuuden 
pääkehys on vahvasti mukana myös Talvivaaran uraanisuunnitelmista kertovassa 
kirjoittelussa. Uraanin tuotantoa tarkastellaan ennen kaikkea ihmisen terveyden 
eikä niinkään ympäristön saastumisen kautta. Uraani-sanalla näyttää olevan muu-
tenkin poikkeuksellista voimaa kaivoskirjoittelussa. Etenkin kaivostoiminnan vas-
tustajien retoriikassa säteilevällä surmalla lyödään varjo koko Talvivaaran toimin-
nan ylle. Uraanin todetaan olevan arvaamatonta ja vaikeasti hallittavaa myrkkyä. 
Uraanin tuotannon seuraukset nähdään usein varsin konkreettisina ja dramaattisina. 
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Kun uraanin tytäraineet pääsevät ympäristöön, ne kertyvät ravintoketjun 
kautta eläviin organismeihin ja lopulta ihmisiin. Säteilevät aineet eivät aiheuta 
ihmisissä ulkoisia palovammoja ja epämuodostumia vaan sairauksia, kuten 
luusyöpää ja leukemiaa sekä lisääntymiskyvyn heikkenemistä. (LK 7.11.2012.) 

Uraanin tuotantoon liittyvillä keskusteluilla on ollut muutenkin keskeinen merkitys 
Talvivaaran ja koko kaivosteollisuuden legitimiteetille. Uraanin tuotannon hyväk-
syttävyyttä ja riskejä on arvioitu hyvin erityyppisin perustein kuin muiden kaivan-
naisten hyödyntämiseen liittyviä kysymyksiä (ks. Jartti & Litmanen 2011). Kyse-
lytutkimusten perusteella uraanin louhinta hyväksytään selvästi huonommin kuin 
muiden metallien ja mineraalien louhinta. Uraanin tuotannon alhaista hyväksyttä-
vyyttä on selitetty muun muassa asian vieraudella: Suomessa uraanikaivostoimin-
taa ei ole juuri harjoitettu. Uraanin louhintaa voidaan pitää myös riskialttiimpana 
kuin muiden kaivannaisten louhintaa. (Rantala ym. 2016, 120.) Suomessa uraanin 
louhintaan on kytketty merkittäviä kielteisiä terveysvaikutuksia (Jartti & Litmanen 
2011, 151).26 

Turvallisuuden pääkehystä on käytetty myös rauhoitteluun, jolloin kehys on 
ilmentänyt uhkan torjuntaa. Rauhoittelijan paikalla on ollut ympäristöjournalis-
mille ominaisesti asiantuntija, joka on päässyt ääneen toimituksellisessa aineistossa. 
Asiantuntija-argumenteilla on hillitty etenkin jätevesivuotoihin liittyviä kauhuku-
via. Esimerkiksi marraskuussa STT:n haastattelemat Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen asiantuntijat ovat todenneet, ettei jätevesivuodoista aiheudu minkään-
laista konkreettista haittaa terveydelle. Samoissa teksteissä on kuitenkin annettu 
suosituksia olla käyttämättä kaivoksen lähialueen vesiä. 

Sotkamo Kallio- ja Kivijärven veden käyttöä pesu ja löylyvetenä ei suositella 
edelleenkään, toteaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuoreessa lau-
sunnossaan. (Kaleva 13.7.2012.) 

Ely-keskus suosittaa varotoimena välttämään talousveden ottamista lähialuei-
den luonnonvesistä. (Kaleva 13.11.2012.) 

Turvallisuuden pääkehys legitimoi viranomaisten aseman turvallisuustiedon tuot-
tajina ja tulkitsijoina. Vaikka professionalistisessa diskurssissa uraanin tuotannon 

                                                        
26 Vuonna 2007 tehdyssä kyselyssä 56 prosenttia vastaajista liitti uraanin louhintaan suuria terveysris-
kejä, kun vain 9 prosenttia vastaajista oli niistä jokseenkin tai täysin eri mieltä. Erityisesti ulkomaalais-
ten yhtiöiden harjoittamaan uraanitoimintaan on suhtauduttu kielteisesti. Kyselytutkimuksessa peräti 73 
prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että ulkomaisia yhtiöitä ei pidä päästää hyödyntämään Suomen 
uraanivaroja. (Jartti & Litmanen 2011, 151.) 
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katsotaan tyypillisesti vain lisäävän turvallisuutta, tuotantoprosessin käsittely tar-
joaa turvallisuudesta vastaaville viranomaisille tilaisuuden kohottaa julkista profii-
liaan. Vaikka tuotannon aloittaminen määritellään valtioneuvoston päätöksellä yh-
teiskunnan kokonaisedun mukaiseksi, Säteilyturvakeskuksen asiantuntijoilla säilyy 
viimeinen sana laitoksen käynnistymisedellytyksiä arvioitaessa. 

Säteilyturvakeskus (STUK) ei anna uraanilaitokselle käynnistämislupaa ennen 
kuin olemme todenneet, että kaikki on ok. Näin toteaa ydinjätteiden ja ydinma-
teriaalin valvonnan apulaisjohtaja Arja Tanninen. ”Käynnistämistä ei voi 
aloittaa, ennen kuin STUK on todennut laitoksen turvalliseksi.” (KS 2.3.2012.) 

Turvallisuuden kehystä on tuottanut uraaniin liittyvien pelkojen mitätöinti. Uraanin 
tuotannon vastustajia dismeritoivissa teksteissä uraaniin liittyvät pelot halutaan 
osoittaa epärationaalisiksi. Tämänkaltaista valistavaa asetelmaa pohjustetaan usein 
itsensä autorisoinnilla. Asiantuntija-asemaa rakennetaan tyypillisesti viittaamalla 
tutkimuksiin, kirjallisiin lähteisiin ja työkokemukseen ja koulutukseen sekä käyt-
tämällä runsaasti alan sanastoa.  

Turvallisuuden pääkehystä on tuottanut myös Kalevassa käyty keskustelu Tal-
vivaaran vaikutuksista oululaisten juomaveteen. Lehdessä Talvivaaran tuomaa uh-
kaa on käytetty perusteena kiistellyn Viinivaaran pohjavesihankkeen toteuttami-
selle. Juomavesikeskusteluissa vedenottamon rakentaminen on määritelty turvalli-
suusteoksi, jolloin hankkeeseen ympäristösyistä kohdistuva vastustus on näyttäy-
tynyt yksinomaan turvattomuutta luovana. 

Lisäksi turvallisuuskehys on ensisijaisena uutisissa, joissa esitellään uimarien 
ja saunojien vedestä saamia oireita sekä kaivostoiminnan aiheuttamia pelkoja ja 
vaaratilanteita. Kaivostoiminnasta terveyshaittoja kokeneilla kansalaisilla on vahva 
asema etenkin Helsingin Sanomissa. 

”Pelkäämme, että lapset saavat ihottumaa. Emme uskalla päästää heitä enää 
uimaan”, sanoo seurakunnan kiinteistöpäällikkö Juha Vornanen. (HS 
13.6.2012.) 

9.3 Yhteenveto ja lehtikohtainen vertailu 

Turvallisuuden pääkehys jäi selvästi ympäristön ja talouden kehyksiä pienempään 
rooliin molempien kaivosten käsittelyssä. Pääkehyksen käytössä ei ollut merkittä-
viä lehtikohtaisia eroja. Eri kirjoittajaryhmistä kehystä tuottivat aktiivisimmin mie-
lipidekirjoittajat. Toimittajien teksteissä turvallisuuden pääkehystä käytettiin usein 
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hallinnan retoriikalle ominaisesti pelkojen hillitsemiseen. Erityisesti uraanista ai-
heutuvat säteilypelot pyrittiin osoittamaan turhiksi viranomaislähteisiin vetoamalla. 
Riski- tai uhkakehystämistä esiintyi toimituksen teksteissä vain vähän. Mielipide-
kirjoituksissa turvallisuuden pääkehys oli sen sijaan useammin uhkia kuin hallin-
nan tunnetta konstruoiva. Mielipidesivuja käytettiin muutenkin selvästi enemmän 
kritiikin kuin kehujen esittämiseen. 

Taulukossa 18 olen kuvannut turvallisuuden pääkehyksen rakentumista Kevit-
saa ja Talvivaaraa käsittelevissä aineistoissa. Muuttujina taulukossa ovat tuttuun 
tapaan paitsi kaivos myös lehti ja kirjoittajaryhmä. 
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Taulukko 18. Turvallisuuden pääkehykseen valikoimieni juttujen määrä ja kehyksen 
suhteellinen prosenttiosuus sanomalehdittäin ja kirjoittajaryhmittäin Talvivaaraa ja Ke-
vitsaa käsittelevissä aineistoissa. 

 Talvivaara Kevitsa 

Toimituksen juttu   

 KAL: 26 (14 %) KAL: 1 (8 %) 

 HS: 21 (11 %) HS: 2 (13 %) 

 KS: 33 (8 %) KS: -  

 LK: 5 (3 %) LK: 6 (10 %) 

 YHT. 85 (9 %) YHT. 9 (10 %) 

STT:n juttu   

 KAL: 3 (5 %) KAL: -  

 HS: 6 (21 %) HS: -  

 KS: 4 (8 %) KS: -  

 LK: 5 (15 %) LK: -  

 YHT. 18 (10 %)  

Mielipidekirjoitus   

 KAL: 5 (14 %) KAL: -  

 HS: 2 (4 %) HS: -  

 KS: 10 (16 %) KS: -  

 LK: 3 (8 %) LK: 8 (21 %) 

 YHT. 25 (13 %) YHT. 8 (19%) 

Asiantuntijakirjoitus   

 KAL: -  KAL: -  

 HS: 1 (17 %) HS: -  

 KS: -  KS: -  

 LK: -  LK: -  

 YHT. 1 (5 %)  

Kehyksen osuus lehdittäin   

 LK: 34 (12 %) LK: 14 (14%) 

 HS: 30 (11 %) HS: 2 (11 %) 

 KAL: 47 (9 %) KAL: 1 (5 %) 

 KS: 13 (5 %) KS: -  

 YHT. 124 (9 %) YHT. 17 (11 %) 

Seuraavaksi vuoronsa saavat turvallisuuden välikehykset. Pääkehys on jaoteltu 
analyysin toisella tasolla hallinnan ja uhkan välikehyksiin. 
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9.4 Turvallisuuden välikehykset 

9.4.1 Varautumista ja viranomaistietoa: Hallinnan kehys 

Hallinnan kehys heijastelee tilannetta, jossa on olemassa keinot uhkien torju-
miseksi. Hallinta on muodostunut siten turvallisuuden välikehykseksi, kun taas uh-
kan kehys ilmentää turvattomuutta. Kun uhkakehyksessä kaivostoimintaa pidetään 
vaarallisena, pelottavana ja jopa hallitsemattomana, hallinnan kehys korostaa toi-
mia, joilla kaivosten turvallisuutta voidaan lisätä. Kehys näyttäytyy kaikin tavoin 
faktaperusteisena ja ottaa etäisyyttä vaaroja konstruoivaan uhkakehystämiseen. 
Kaivostoimintaan liittyvien pelkojen kuvataan olevan tunneperusteisia uskonasi-
oita, kun taas turvallisuuden tunteen katsotaan perustuvan järkeen. Uskottavuutta 
haetaan esimerkiksi tutkimusviittauksista ja erilaisista raja- ja ohjearvoista. 

Kehys korostaa etenkin viranomaisten auktoriteettiasemaa turvallisuuteen liit-
tyvien tulkintojen tekijöinä. Siinä missä esimerkiksi ahneuden ja uhkan kehykset 
huokuvat epäluottamusta viranomaisiin, hallinnan kehyksessä vain viranomaisten 
katsotaan olevan puolueettomia turvallisuustiedon tuottajia. Tämä näkyy paitsi vi-
rallisten asiantuntijoiden korostumisena toimittajien lähdevalikoimassa, myös eks-
plisiittisinä yksityisiin tahoihin kohdistuvina epäilyinä ja subjektiivisuussyytöksinä 
etenkin mielipidekirjoituksissa. Kehyksessä suhtaudutaan kriittisesti esimerkiksi 
yksityishenkilöiden ja yksityisten yhteisöjen tekemiin pitoisuusmittauksiin. Epävi-
rallisilla näytteillä ei katsota olevan todistusarvoa. Viranomaistoimintaan ja lain-
säädäntöön kohdistuvan luottamuksen on havaittu laajemminkin lisäävän kaivos-
toiminnan hyväksyttävyyttä. Luottamuksella on ollut erityisesti uraanin tuotannon 
hyväksyttävyyttä lisäävä vaikutus. Myös kaivosten tuttuuden on havaittu korreloi-
van toiminnan yleisen hyväksyttävyyden kanssa. (Rantala ym. 2016, 122–131.) 

Hallinnan kehys nostaa esiin kaivosten ylivarmistetut turvallisuusjärjestelyt ja 
turvallisuutta lisäävät tekniset laitteet. Kehyksessä nojaudutaan etenkin varautumi-
sen ajatukseen. Teksteissä ei siten kielletä riskien olemassaoloa, mikä onkin retori-
sesti järkevää, sillä hallinnan tunne syntyy pikemminkin riskien tunnistamisesta 
kuin niiden kieltämisestä. Kun riskit on tunnistettu kattavasti, ne voidaan ehkäistä 
tehokkaasti ennalta. Kaivosjulkisuudessa riskejä on kerrottu vältettävän niin tekni-
sillä laitteilla kuin turvallisuusinfrastruktuuriin panostamalla.  

Kiista- ja riskiuutisoinnin keskellä hallinnan retoriikka antaa toivoa ja tuo vas-
tapainon uhkauutisoinnin kauhuskenaarioille. Hallintaa indikoivassa kehystämi-
sessä tieteellä on ainakin kaksi roolia. Ensinnäkin tieteellisellä argumentaatiolla 
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voidaan osoittaa uhkakuvat epätodellisiksi. Jos tämä ei onnistu, tieteen tuloksista 
voidaan etsiä ratkaisuja uhkaaviin ongelmiin. 

Hallinnan retoriikkaa ovat hyödyntäneet etenkin kaivosturvallisuudesta vastaa-
van Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin edustajat. Tilausta hallinnan retorii-
kalle syntyi erityisesti maaliskuussa, jolloin Talvivaarassa työskennellyt mies me-
nehtyi äkillisesti kaivosalueella. Vaikka tilanne kaivoksella oli kuolemantapauksen 
jälkeen monin paikoin epäselvä, viranomaiset olivat uutisten mukaan tehtäviensä 
tasalla ja laittoivat koko metallitehtaan kiinni. Näin tilanteen esitettiin olevan hal-
linnassa ja vaaran ohitse. Hallinnan kehykselle ominaisesti tilanteesta alettiin tehdä 
nopeasti analyyseja. Viranomaisen selitys tapahtumien kululle lisää hallinnan tun-
netta, olipa selitys kuinka spekulatiivinen tahansa. 

Kantolan (1996, 163–170) mukaan uutisvälityksen pyrkimys onnellisiin lop-
puihin luo tarpeen hallinnan retoriikalle. Onnellisuus syntyy järjestyksestä, joka 
puolestaan on vaatinut syntyäkseen epäjärjestyksen. Hallinnan kehys muodostuu 
näin ollen kaaoksen kautta. Useimmiten kaaos konstruoidaan koko ihmiskuntaa uh-
kaavaksi, kaukaiseksi vaaraksi, jonka yhteys omaan elämänpiiriimme on hyvin 
ohut. Hallinnan kehystä tarvitaan, kun esimerkiksi ympäristöongelmaa aletaan en-
simmäistä kertaa asemoida osaksi jokapäiväistä elämäämme. Tällöin asiantuntijat, 
tilastot ja säteilytiedotukset ottavat ongelman haltuunsa, ja paikallinen uutinen rau-
hoittaa ja palauttaa päiväjärjestyksen. 

Hallinnan kehyksessä media muuttaa toimintalogiikkaansa ja ryhtyy kriittisen 
arvioinnin sijaan tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa. Se ei pyri synnyttä-
mään monipuolista keskustelua vaan konstruoi hallinnan illuusiota hyödyntämällä 
pelkästään objektiivisiksi koettuja viranomaislähteitä. Kaivostyötekijän kuoleman-
tapauksen jälkeen julkaistuissa STT:n uutisissa muistutetaan säännöllisesti Tukesin 
toimista turvallisuuden varmistamiseksi. Teksteissä korostetaan viraston kaivosyh-
tiöltä vaatimia selvityksiä sekä tuodaan esiin, että juuri Tukes päättää, milloin me-
tallitehtaan voi käynnistää.  

Tehdas voidaan käynnistää uudelleen vasta sen jälkeen, kun Tukes on saanut 
varmistuksen siitä, että tehtaan toiminta on turvallista. (LK 3.4.2012.) 

Kuten yllä oleva esimerkki osoittaa, hallinnan kehys ei aina rakenna myönteistä 
kuvaa kaivoksista. Toisinaan esimerkiksi Talvivaaran tilannetta on kuvattu hyvin-
kin kaoottiseksi. Tarinalinjassa kaivosyhtiölle on kirjoitettu kaaoksen aiheuttajan 
rooli, kun taas viranomaiset esitetään pelastajina, epäjärjestyksen ratkaisijoina. 
Hierarkkisesta asetelmasta kertovat muun muassa jutuissa käytetyt verbit: viran-
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omaiset kieltävät, vaativat, määräävät ja antavat vakavia moitteita. Hallinnan ke-
hys tarjoaa turvallisuudesta vastaaville viranomaisille mahdollisuuden korottaa 
säännöllisesti julkista profiiliaan ja vahvistaa omaa auktoriteettiasemaansa turval-
lisuuden tärkeimpinä tuottajina.  

Bakteerit hallittuina ja hallitsemattomina toimijoina – kaksi näkökulmaa 
bioliuotukseen 

Hallinnan retoriikan tueksi on kaivoksia käsittelevässä kirjoittelussa asetettu paitsi 
viranomaisorganisaatioiden myös koko tieteen tarjoama auktoriteetti. Hallinnan 
kehyksessä tiede näyttäytyy konservatiivisesti arvoitusten ratkaisijana ja kumula-
tiivisena järjestelmänä. Hallinnan kehyksessä ehdotettua tiedekäsitystä voi kuvata 
matkan metaforiikan avulla: tiede on askel kohti lopullista päämäärää, luonnon täy-
dellistä hallintaa. (Ks. Michelsen 2000; Väliverronen 2007, 109–110.) Täydellisen 
hallinnan ajatusta indikoi muun muassa Talvivaaran bioliuotusasiantuntijan kirjoit-
tama mielipidekirjoitus, jossa käsitellään kaivosyhtiön liuotusprosessia. Kirjoitus 
on vastine aiemmin julkaistuun mielipidetekstiin, jossa Talvivaaran prosessia pi-
dettiin liuotuksen osalta epävakaana ja väistämättä rikkivetyä tuottavana. Kaivok-
sen edustaja antaa vastineessaan prosessista hyvin hallitun kuvan. Huomionar-
voista on, että kuvauksesta on karsittu pois kaikki ihmistoimintaan viittaava, jolloin 
itse prosessista tulee abstrakti entiteetti. Passiivi korostaa toimintaa mutta jättää 
yksilöimättä aktiiviset toimijat. Aktiivilauseilla tekstissä kerrotaan ainoastaan bak-
teerien toiminnasta. Bakteerit puolestaan määritellään luonnosta erillisiksi toimi-
joiksi. Niiden olemusta kuvaillaan aktiivisuuteen viittaavin verbein. 

Ne ovat alueen kotoperäisiä mikrobeja ja siksi ne ovat sopeutuneet hyvin val-
litseviin ympäristöolosuhteisiin. (KS 24.3.2012.) 

Täydellisen hallinnan ajatus on kiinnostavalla tavalla ristiriidassa toisen, niin ikään 
Talvivaaran toiminnan jatkoa kannattavien toimijoiden suosiman tarinalinjan 
kanssa. Muutamat tutkijat, ely-keskuksen edustajat sekä monet toimittajat ja polii-
tikot ovat jo vuosien ajan antaneet ymmärtää, että vasta Talvivaaran toiminnan py-
säyttäminen aiheuttaisi ympäristökatastrofin. Ajatusta on perusteltu jälleen baktee-
rien toiminnalla. Bakteerien on kerrottu jatkavan metallien liuotusta vielä vuosi-
kymmenien ajan, vaikka talteenottolaitoksen toiminta lopetettaisiinkin. Tuotanto-
kasoista liukenevan nikkeli- ja uraanipitoisen liuoksen on kerrottu päätyvän suo-
raan luontoon, jos kaivosalueella ei ole asianmukaista toimintaa. Tarinalinjassa 



267 

bakteerit on määritelty omalakisen luonnon hallitsemattomiksi osasiksi, joiden toi-
mintaa ihmisen on mahdotonta kontrolloida. Tiede nähdään jälleen matkana, mutta 
tällä kertaa määränpäässä odottaa luonnon kosto siitä, että sen kiertokulkuun on 
puututtu. 

Omassa aineistossani bakteeritoiminnan pysäyttämättömyydestä ponnistavaa 
tarinalinjaa on käytetty kahdessa eri tarkoituksessa: yhtäältä sillä on pyritty hillit-
semään konkurssivaatimuksia, toisaalta sillä on havainnollistettu Talvivaaran toi-
minnan luonnottomuutta ja vaarallisuutta. Helsingin Sanomista poimimassani esi-
merkissä personifikaatio korostaa tilanteen hallitsemattomuutta: tilanne on valunut 
omista käsistä bakteerien käsiin. 

Altaissa tapahtuva liuotusprosessi on bakteerien käsissä, joten sen katkaisemi-
nen on käytännössä mahdotonta. (HS 13.11.2012.) 

Bioliuotusprosessin totaalisesta pysäyttämättömyydestä kertova teoria on sittem-
min kumottu monessa yhteydessä. Esimerkiksi lukuisista mikrobiologian ja bioke-
mian tutkijoista koostuva Luontoväen asiantuntijaryhmä esitti vuonna 2014, että 
liukeneminen jatkuu ainoastaan niin kauan kuin bakteerien toiminnalle on edulliset 
olosuhteet. Ryhmän mukaan bakteerit tarvitsevat toimiakseen happaman ympäris-
tön, happea ja vettä. Kun rikkihapon syöttäminen liuotuskasoihin lopetetaan, bak-
teerien olosuhteet heikkenevät ja niiden liuotusteho laskee oleellisesti. Ryhmän asi-
antuntijoiden mukaan kasojen ilmauksen lopettaminen vie puolestaan muutamassa 
päivässä bakteereilta lopullisesti kyvyn liuottaa metalleja, sillä liuotusprosessi vaa-
tii happea. Samalla bakteerit menettävät lisääntymiskykynsä, ja lopulta muut mik-
robit tuhoavat ne. (Luontoväen asiantuntijaryhmä 2014.) 

Taulukoissa 19 ja 20 olen esitellyt hallinnan välikehykseen valikoimieni juttu-
jen jakautumisen lehdittäin Kevitsaa ja Talvivaaraa käsittelevässä kirjoittelussa. 
Kevitsan käsittelyssä kehyksen käyttö on rajautunut Lapin Kansan aineistoon. 
Muissa tutkimukseni lehdissä Kevitsan turvallisuudesta on puhuttu yksinomaan 
riskien kautta. Syitä tähän voi nähdäkseni jälleen etsiä etenkin aineiston pienuu-
desta. Lehtien harvat Kevitsaa käsittelevät uutiset on johdettu mieluiten ilmeisim-
mästä teemasta, taloudesta. Hallinnan retoriikalle ei ole ollut tarvetta, sillä riskikes-
kusteluakin on käyty lopulta vain vähän. Hallinta onkin luonteeltaan vastakehys, 
joka aktivoituu siinä vaiheessa, kun julkisuudessa on käyty riittävästi uhkia käsit-
televää debattia. Esimerkiksi Lapin Kansassa julkaistut hallintaa korostavat mieli-
pidetekstit ovat suoria vastineita uhkia konstruoiviin mielipidekirjoituksiin. Toimi-
tettujen juttujen voi niin ikään katsoa olleen vastineita julkisuudessa kulloinkin 
käytyyn riskikeskusteluun. 
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Talvivaaraa käsittelevästä aineistosta olen valikoinut kehykseen suhteellisesti 
eniten Kalevan ja vähiten Lapin Kansan tekstejä. Kehys on ollut selvästi useammin 
toimittajan kuin mielipidekirjoittajan käytössä. Hallinnan retoriikka vaatii usein tu-
ekseen viranomaisorganisaation auktoriteetin, ja toimituksellisessa aineistossa vi-
ranomaisille on usein käyttöä. Olen luokitellut kehykseen suhteellisesti enemmän 
STT:n uutisia kuin lehtien omien toimittajien juttuja. Esimerkiksi Helsingin Sano-
mat on kertonut kaivoksen turvallisuudesta lähes pelkästään STT:n aineistolla. Vi-
ranomaisten käyttö lähteenä on erityisen luontevaa STT:n kaltaiselle toimijalle. 
Tietotoimistolta on totuttu odottamaan kovia ja yksiselitteisiä uutisia, joissa väite-
lauseita ei juuri kommentoida. Voimakkaan väitelauseen todistusvoiman takaa par-
haiten puolueettomaksi mielletty viranomainen. Tietotoimistoilta on perinteisesti 
edellytetty myös nopeutta, ja nopeus on yksi STT:n avainarvoista (STT-Lehtikuva 
2015). Nähdäkseni pyrkimys maksimaaliseen nopeuteen lisää osaltaan houkutusta 
käyttää ensisijaisesti viranomaislähteitä. Viranomaisorganisaatiossa tiedotusvas-
tuussa olevat henkilöt on yleensä yksilöity hyvin selvästi, ja vastuuhenkilöt saa 
useimmiten helposti puhelimella kiinni. Talvivaaraa käsittelevässä STT:n aineis-
tossa yksiselitteisyyden ja nopeuden vaatimukset konkretisoituvat muun muassa 
haastateltavien määrässä: jutuissa on lähes aina vain yksi haastateltava. 

Taulukko 19. Hallinnan kehyksen jakautuminen lehdittäin Kevitsa-aineistossa. 

 Kaleva KS HS LK Yhteensä 

Toimituksen juttu -   -   4 (7 %) 4 (4 %) 

STT:n juttu -  -  -  -  -  

Mielipidekirjoitus -  -  -  5 (13 %) 5 (12 %) 

Yhteensä -  -   9 (9 %) 9 (6 %) 

Taulukko 20. Hallinnan kehyksen jakautuminen lehdittäin Talvivaara-aineistossa. 

 Kaleva KS HS LK Yhteensä 

Toimituksen juttu 12 (7 %) 15 (4 %) 1 (1 %) 3 (2 %) 31 (3 %) 

STT:n juttu 1 (2 %) 2 (4 %) 5 (17 %) 2 (6 %) 10 (6 %) 

Mielipidekirjoitus -  2 (3 %) -  1 (3 %) 3 (2 %) 

Yhteensä 13 (5 %) 19 (4 %) 6 (2 %) 6 (2 %) 44 (3 %) 
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9.4.2 Ihottumaa ja myrkkylöylyjä: Uhkan kehys 

Uhkan välikehyksessä tarkastellaan kaivostoiminnan terveydelle aiheuttamia ly-
hyen ja pitkän aikavälin uhkia. Terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia tilanteita aiheut-
tavat etenkin tuotantoprosessien hallitsemattomuus ja yhtiöiden puutteellinen tur-
vallisuusvarautuminen. Kehykseen valikoimissani teksteissä esitellään varsin 
konkreettisin ilmauksin kaivospäästöjen seurauksia. Teksteissä viitataan esimer-
kiksi iho-oireisiin, hengityslamaannuksiin, vakaviin sairauksiin ja sikiövaurioihin. 
Uhkan ilmapiiriä luodaan lisäksi kertomalla esimerkkejä kaivospäästöjen sivulli-
sille aiheuttamista vaaratilanteista. Kehys ilmentää epäluottamusta viranomaisiin: 
viranomaisten katsotaan suosivan kaivosyhtiöitä, minkä vuoksi esimerkiksi viralli-
siin pitoisuusmittauksiin suhtaudutaan monin paikoin epäluuloisesti. 

Uhkan kehykseen valikoimani Kevitsaa käsittelevät tekstit voi jaotella kahteen 
ryhmään. Toisen ryhmän muodostavat liikenneturvallisuuteen liittyvät toimitetut 
jutut ja toisen puolestaan kaivosten tuotantotoiminnan uhkia ja vaaroja esittelevät 
mielipidekirjoitukset. Toimitetuissa jutuissa tarkastellaan Kevitsan kaivoskuljetus-
ten vaikutuksia nelostien liikenneturvallisuuteen. Esimerkiksi Kalevassa ja Lapin 
Kanssa Kevitsan kuljetusten toivotaan vauhdittavan nelostien remonttisuunnitel-
mia. Lehtien mukaan tiellä liikennöitiin jo ennen kaivoskuljetusten aloittamista ris-
kirajoilla. Kummatkin lehdet ovat näin olleen asettaneet uhkakehystämisen alue-
poliittiseksi välineeksi. Uhkakuvien maalailulla pyritään varmistamaan nelostien 
pohjoisten osuuksien remontin pääsy hallituksen kärkihankkeeksi.27 

Uhkan kehykseen luokittelemissani mielipideteksteissä kuvataan etenkin Ke-
vitsan radon- ja säteilypäästöjen kielteisiä terveysvaikutuksia. Lisäksi kaivoksen 
raskasmetallipitoisten prosessivesien uskotaan myrkyttävän lähivesistöjen kalat. 
Uhkakuvia rakennetaan varsin voimakkaalla retoriikalla. Radonin esimerkiksi to-
detaan olevan leskien tekijä. Konkretiaa riskikehystämiseen tuodaan puheilla vaka-
vista sairauksista, joita kaivostoiminta kirjoittajien mukaan väistämättä aiheuttaa 
niin kaivostyöläisille kuin lähiseudun asukkaille. 

Siinä missä hallinnan kehyksessä annetaan mielellään ymmärtää, että kaikki 
toiminnan riskit on selvitetty, uhkan kehys rakentaa kuvaa kaivostoimijoista, jotka 

                                                        
27 Vuonna 2012 nelostien vaarallisuudesta saatiin osviittaa, kun neljä Kevitsan rakennustöihin osallis-
tunutta virolaismiestä kuoli rekan ja pakettiauton kolarissa Rovaniemellä. Mediassa onnettomuus kyt-
kettiin lähinnä työturvallisuuden kontekstiin, ja sitä tarkasteltiin etenkin välinpitämättömyyden näkö-
kulmasta: lehtijutuissa viitattiin esimerkiksi rakennusalan keikkatyöläisten poikkeuksellisen kovaan 
työtahtiin ja rakennusalalle ominaiseen piittaamattomuuteen työajoista.  
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ovat huonosti perillä omaan toimintaansa liittyvistä uhkista. Kehykseen valikoimis-
sani kirjoituksissa nostetaan esille yksittäisiä turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, joi-
den ei uskota olevan kunnossa. Esimerkiksi avolouhoksen pohjan ilmanvaihdon 
epäillään olevan puutteellinen ja säteilysuojauksen riittämätön. Prosesseissa käyte-
tyt ja vapautuvat aineet esitetään puolestaan epävakaina ja arvaamattomina. Uhkan 
kehys representoi Kevitsan johtajat ja kaivostoiminnan valvojat paitsi välinpitämät-
tömiksi myös ammattitaidottomiksi päättäjiksi, joiden ymmärtämättömyys esimer-
kiksi kemiallisten yhdisteiden toiminnasta altistaa tavalliset kaivosmiehet lukemat-
tomille terveysriskeille. 

Riski on itsessään varsin myyvä ja konkreettinen kehys, vaikka riskille on lu-
kemattomia määritelmiä ja vielä enemmän määrittelijöitä. Riskejä käytetään her-
kästi argumentaation pohjana ympäristökiistoissa.28 Riskeihin ja kriittisiin raja-ar-
voihin vetoaminen on tehokas keino rakentaa omaa asiantuntijuuttaan julkisessa 
keskustelussa. Riskispekulaatioita tehostetaan usein viittauksilla tutkimusraporttei-
hin ja tieteellisiin organisaatioihin. Kaivosten turvallisuudesta kirjoitetaan useim-
miten jutuissa, joissa suhtautuminen kaivostoimintaan on kielteinen. Riskikommu-
nikaatio ei siten ole pelkkää tiedeviestintää vaan myös poliittisen vaikuttamisen 
keino. 

Väliverrosen (1996, 82) tulkinnan mukaan riskin käsite valottaa sitä, että ym-
päristöjournalismin kohteena eivät ole vain menneet tapahtumat ja tämänhetkiset 
kehitysprosessit vaan myös niiden seuraukset ja uhkat luonnolle ja ihmisille. Huo-
mion kiinnittäminen tulevaisuuteen on Väliverrosen mukaan mahdollistanut uu-
denlaisten ympäristökysymysten käsittelyn tiedotusvälineissä. Tulevaisuusorien-
taatiosta on tullut laajemminkin modernin journalismin tunnuspiirre. Journalismin 
ja ajan suhdetta tutkineen Koljosen (2013, 83–85) mukaan mediaesityksiä leimaa 
kasvava pyrkimys ennakoida tulevaa. Ennakoinnissa voi olla kyse yrityksistä hal-
lita itse konstruoituja uhkia riskikommunikaation läpäisemässä yhteiskunnassa. Ar-
kisempi selitys tulevaisuusorientaation lisääntymiselle on jatkuvasti voimistuva 
uutiskilpailu. Koska kaikilla medioilla on mahdollisuus saada samat tiedot mennei-
syyden tai nykyhetken tapahtumista, medioiden välinen kilpailu on siirtynyt kos-
kemaan myös tulevaisuuden ennusteita. Yleisöä pyritään haalimaan tarjoamalla 
analyyseja ja ennustuksia siitä, miten asiat tulevat jatkossa kehittymään. Tulevai-
suuspuhe on keskeisessä asemassa etenkin sanoma- ja aikakauslehtien toiminnassa, 

                                                        
28 Uhka- ja riskikehystämisestä, riskikommunikaatiosta ja riskeistä ks. esim. Väliverronen 1996; Peters 
1992; Renn 1992. 



271 

sillä nykyhetken raportoinnissa ne häviävät julkaisurytminsä takia sähköisille uu-
tisvälineille. 

Paikalliset äänessä: oireita ja rajoituksia 

Uhkan kehys on ollut Talvivaaraa käsittelevässä kirjoittelussa vastakehystään hal-
lintaa suositumpi. Uhkakehystämistä hyödyntäneiden toimijoiden joukko on sel-
västi laajempi ja kirjavampi kuin hallinnan tunnetta konstruoineiden asiantuntijoi-
den joukko. Talvivaaran kielteiset tapahtumat ja niitä käsittelevä uutisointi ovat tar-
jonneet runsaasti aineksia uhkakehystämiseen. Uhkia ja riskejä maalailevan reto-
riikan käyttö on painottunut etenkin maalis- ja huhtikuulle, jolloin lehdissä on kä-
sitelty kaivostyöntekijän kuolemantapausta, sekä marraskuulle, jolloin Talvivaaraa 
käsittelevissä jutuissa on tarkasteltu erityisesti jätevesipäästöjen terveysvaikutuksia. 
Läpi vuoden uhkan kehystä tuottanut aihe on ollut puolestaan uraanin tuotanto. 

Toimituksellisessa aineistossa uhkan kehystä ovat rakentaneet etenkin kaivok-
sen lähialueen asukkaat. Iso osa kehykseen luokittelemistani toimituksellisista 
teksteistä kertoo asukastilaisuuksista ja kaivoskatselmuksista. Toisinaan lähteiden 
epäilykset turvattomuudesta ovat siirtyneet toimittajan johtolauseisiin. Lähteiden 
kielenkäytön siirtyminen kertojan diskurssiin on ominaista hallinnan kehyksessä 
(ks. Horsti 2005, 110) mutta selvästi harvinaisempaa uhkakehyksissä. Esimerkiksi 
uraanin talteenottoa käsittelevästä katselmuksesta kirjoitetussa STT:n jutussa toi-
mittaja mainitsee erikseen Talvivaaran käyttävän neljää uutta kemikaalia uraanin 
liuotusprosessissa. Kemikaalien uutuuden korostaminen vahvistaa asukkaiden ju-
tussa esittämiä pelkoja uudesta koelaitoksesta. 

Katselmusten ohella kaivoksen lähialueen asukkaat ja mökkiläiset ovat puhu-
neet peloistaan kotitiluksillaan, jonne on jalkautunut etenkin Helsingin Sanomien 
pohjoisen aluetoimittaja.29 Hän on tarkastellut teksteissään esimerkiksi kaivoksen 
laajennussuunnitelmia ensisijaisesti asukkaiden tilanteesta kokeman huolen ja pe-
lon kautta. Esimerkiksi syyskuussa julkaistussa jutussa tunnelman kaivoksen lähi-
naapurissa kerrotaan olevan ahdistava. Pelkoa ja suuttumusta aiheuttavat paitsi 

                                                        
29 Paikalla olemisen kaltaisen konkreettisen osallistumisen on havaittu vahvistavan toimittajien taipu-
muksia liittää teksteihinsä omia näkemyksiä ja luonnehdintoja. Kun toimittaja seuraa tapahtumia paikan 
päällä, hän muuttuu tarkkailijasta osalliseksi. Tämä helpottaa tilanteisiin eläytymistä ja madaltaa kyn-
nystä sisällyttää juttuun omia kannanottoja. (Mäkilä 2007, 242, 251.) Vain faktojen kertomiseen rajau-
tuvan journalismin on katsottu sopivan huonosti erityisesti poikkeuksellisten tilanteiden raportointiin. 
Siten toimittajilta on alettu uutisvälineissä odottaakin aktiivista tulkintaa. (Ks. Palmer 1998, 187.) 
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hengitystä haittaava pöly ja metallipäästöt myös huoli kodin menettämisestä. 
Viime vuosisadan alussa rakennettu koti on vieläpä vasta remontoitu. 

”Lähtö tulee, jos kaivoksen laajennus toteutuu. Ei ole ihmisen elämää asua 
montun reunalla.” (HS 19.9.2012.) 

Kohtuuttomuutta ja terveyshuolta huokuu myös toinen saman toimittajan kirjoit-
tama teksti, jossa Sonkajärven kesäasukkaat pääsevät kertomaan elämästään kai-
voksen katveessa. Jutun mukaan uiminen mökkijärvellä piti lopettaa, kun rannat 
täyttyivät haisevasta vaahdosta ja iholle alkoi ilmestyä outoa ihottumaa. Varsin ka-
rulta kuulostaa myös kirkasvetisen Kiltuanjärven rannalla mökkeilevän iisalmelai-
sen betonimiehen kohtalo:  

”Löylynheiton yhteydessä alkoi viime kesänä kirvellä silmiä. Sen jälkeen olen 
rahdannut saunaveden kärryllä kotoani Iisalmesta. Hitsasin sitä varten veden-
kuljetuskärryn.” (HS 16.11.2012.) 

Talvivaaran mediakäsittelyä Kirottu kaivos -kirjassaan kritisoinut Marko Erola 
(2014) on suominut kovin sanankääntein Helsingin Sanomien pohjoisen aluetoi-
mittajan työskentelytapoja. Erolan mukaan toimittajan jutuissa pääsee aina ääneen 
sama kourallinen kaivosta vastustavia paikallisia. Jutuissa esimerkiksi iho-oireis-
taan ja vesistömuutoksista kertovia paikallisia tituleerataan lähiasukkaiksi, vaikka 
osa heistä asuu Erolan mukaan yli 30 kilometrin päässä kaivoksesta. (Emt., 49, 78.) 

Kiltuanjärven betonimies ei ole ainoa Talvivaarasta kärsinyt löylynheittäjä, 
joka on saanut puheenvuoron valtakunnallista julkisuutta edustavassa sanomaleh-
dessä. Sauna- tai löylyvesi eri taivutusmuotoineen mainitaan Helsingin Sanomien 
aineistossa kymmeniä kertoja. Saunomisen kieltäminen näyttäytyy lehden teks-
teissä miltei kansalaisoikeuden epäämisenä. Helsingin Sanomien mukaan Talvivaa-
ran myrkyllisistä jätevesipäästöistä joutuvat kärsimään myös paikalliset lapset ja 
nuoret. Epäillyt vesistöpäästöt ovat nimittäin estäneet seurakunnan erämaisen lei-
rikeskuksen käytön. 

”Emme ole voineet ihottuman vuoksi järjestää leirejä Kivijärvellä kahteen ke-
sään. Ensimmäiset ihottumatapaukset havaittiin keväällä 2010. Saunomisen ja 
uimisen jälkeen nuoret valittivat ihon kutiamisesta”, Vehkaoja kertoo. (HS 
14.11.2012.) 

Kajaanin evankelisluterilaisen seurakunnan leirien perumisesta ja leirikeskuksen 
tyhjillään olosta on julkaistu niin ikään monta juttua. Tekstien mukaan tilannetta 
pahentaa entisestään se, että osa perutuista leireistä oli tarkoitettu erityislapsille 
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ja -nuorille. Jutuissa ympäristövaikutuksia ja haitallisten aineiden pitoisuuksia 
kommentoivat seurakunnan nuorisotyöntekijä ja kiinteistöpäällikkö. Tilanne ku-
vastaa asiantuntijuuden laajenemista. Sopivan näkemyksen omaavia, konkreettisia 
tulkintoja tarjoavia kokemusasiantuntijoita käytetään selittämään myös sellaisia 
asioita ja ilmiöitä, joiden kommentointi on perinteisesti ollut tieteellisten asiantun-
tijoiden yksinoikeus. 

”Järvessä on liikaa mangaania, joten vettä ei uskalla käyttää myöskään löyly-
vetenä. Lisäksi järven pohjaan on kerrostunut raskaampaa sulfaattipitoista 
vettä. Sulfaattia on arviolta 3 000 milligrammaa litrassa. Se ei ole lähtenyt 
syys- ja kevätkierron mukana pois”, (kiinteistöpäällikkö) Vornanen kertoo. (HS 
13.6.2012.) 

Uhkan ilmapiiriä ovat konstruoineet myös ensimmäiset kaivostyöntekijän kuolin-
tapauksesta kirjoitetut jutut. Turvattomuuden tunnetta on synnyttänyt etenkin ju-
tuista huokuva epävarmuus. Kuolemalle ei löytynyt heti selitystä, mikä tarjosi ti-
laisuuden erilaisille spekulaatioille. Viranomaisista asiaa kommentoi ensiksi poliisi. 
Esimerkiksi Tukesin edustajat saivat puheenvuoronsa vasta myöhemmissä jutuissa. 
Tutkinnanjohtajan ensimmäiset lausunnot eivät ole vähentäneet epävarmuutta vaan 
pikemminkin lisänneet sitä. 

”Jotain yllättävää siellä on tapahtunut. Hälyttimet ovat alkaneet hälyttää vaa-
rallisista aineista ilmassa, ja työntekijät ovat laittaneet suojaimet päälleen”, 
kertoo tutkinnanjohtaja Seppo Nordström Kainuun poliisista. (HS 16.3.2012.) 

Kuolintapauksen jälkeen rikkivetyä on alettu yhä useammin kutsua myrkyksi, solu-
hengitysmyrkyksi ja myrkkykaasuksi. Kun rikkivetyä aletaan määritellä saostusai-
neen sijasta myrkkykaasuksi, sen funktio muuttuu: prosessin tärkeästä ainesosasta 
tuleekin tappava tuhoase. Tällöin myrkky puolestaan muodostuu rikkivedyn me-
tonymiaksi: koko aineen olemus määritellään yksittäisen ominaisuuden perusteella. 
Laajemmassa kontekstissa kyse on sosiaalisesta representaatiosta, jonka median to-
teuttama ankkurointi rakentaa. Ankkuroinnissa uusi ja vieras liitetään osaksi aiem-
pia representaatioita tai asetetaan tuttuun viitekehykseen. Luokittelemalla näkymä-
tön ja heikosti tunnettu kaasu erittäin merkityslatautuneeseen genreen aineelle saa-
daan universaali nimi ja kuolemaa symboloiva varoitusmerkki. Pohjimmiltaan ank-
kuroinnilla pyritään kaaoksen järjestämiseen ja hallinnan tunteen lisäämiseen. Kun 
luokittamaton ja nimeämätön asia on alien, ei olemassa oleva mutta silti uhkaava, 
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kategorisoitu ja nimen saanut ilmiö on ainoastaan epätavallinen tavallisessa maail-
massamme.30 Lääketieteilijöille sairauden nimeäminen tai luokittaminen on paitsi 
legitimaation keino myös edistyksen indikaattori. Iversenin (1989, 59) mukaan ni-
met ja luokat luovat myös lääketieteilijöiden keskuudessa illuusiota siitä, että sai-
raudet on tunnistettu ja niiden luonne ymmärretty, vaikka sekä nimillä että luoki-
tuksilla on tapana muuttua ajan kuluessa.  

Uhkakuvat turvallistamisen välineenä – esimerkkinä juomavesikeskustelu 

Talvivaaran tapahtumat ja niistä luodut representaatiot synnyttivät vuoden aikana 
joitakin paikallisia teemoja. Aika ajoin kaivoksen jätevesipäästöjen vaikutusten on 
uskottu vaikuttavan jopa satojen kilometrien päähän. Esimerkiksi Kalevan Talvi-
vaaraa käsittelevässä kirjoittelussa on spekuloitu juomaveden laatumuutoksilla. 
Uhkan kehykseen valikoimissani teksteissä ollaan huolissaan kaivospäästöjen vai-
kutuksista etenkin oululaisten juomaveteen. Kolumneissa ja mielipidekirjoituksissa 
on kysytty, milloin Talvivaaran kaivoksen myrkkyvedet juotetaan oululaisille. Uh-
kakuvat juomaveden laadun heikkenemisestä ovat säilyttäneet asemansa lehden si-
vuilla, vaikka viranomaiset ja vesilaitosten edustajat ovat yksiselitteisesti todenneet, 
etteivät Talvivaaran raskasmetallipäästöt voi näkyä Oulussa asti. 

Juomavesikeskustelua on hyödynnetty Kalevan sivuilla paikallispolitikointiin. 
Muutamat kuntavaaliehdokkaat ovat esittäneet mielipidekirjoituksissaan tulkinnan, 
jonka mukaan Talvivaaran vesistöpäästöt paljastivat Oulun vesihuollon heikon ti-
lan. Oulun kaupungin ja samalla yli 200 000 ihmisen vesihuolto perustuu raakave-
denottoon Oulujoesta. Vesistön saastuessa puhdistettavan pintaveden käyttö tulisi 
lopettaa. Ratkaisuksi vesihuollon heikkoon tilaan kirjoituksissa ehdotetaan kiistel-
lyn Viinivaaran pohjavesialueen ottamista kaupungin pääasialliseksi vedenläh-
teeksi. Mielipidekirjoittajien ehdotusta on kannattanut Oulun vesilaitoksen toimi-
tusjohtaja. Lisäksi Kalevan pääkirjoituksessa oululaisten on katsottu ansaitsevan 
nykyistä parempaa juomavettä. Parempaa vettä saataisiin tekstin mukaan juuri Vii-
nivaarasta. 

                                                        
30 Esimerkiksi 1980-luvulla voimakkaasti pelkoja herättäneen ja huonosti tunnetun Aidsin ankkuroimi-
nen parantumattomien sairauksien jatkumoon tarjosi mahdollisuuden määritellä sairaus toiseuden 
osaksi. ”Homorutosta” muodostui näin ollen länsimaisen kulttuurisen järjestyksen kääntöpuoli. (Mos-
covici 2000, 42; Joffe 1995, 29–40.) 
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Jos Vaasan hallinto-oikeus hylkää Viinivaarasta tehdyn valituksen ja jos enem-
mistö valtuutetuista pysyy kannassaan, heidän pitää kyetä esittämään todelli-
nen vaihtoehto, joka takaisi paremman veden ja varavesijärjestelmän. (Kaleva 
23.11.2012.) 

Oulun Veden johtajan Jouni Lähdemäen mukaan Talvivaara osoittaa, ettei voi 
tuudittautua siihen, ettei mitään voi tapahtua. (Kaleva 9.11.2012.) 

Kiisteltyyn Viinivaara-hankkeeseen liittyvää keskustelua tutkinut Salla Lauhava 
(2013, 3–82) asemoi pohjavesikamppailun suomalaisten ympäristökiistojen jatku-
moon, jossa vastakkain ovat niin ympäristö ja talous, keskus ja periferia kuin luonto 
ja kulttuuri. Lauhavan tutkimuksen mukaan pohjaveden käyttöön tähtäävää han-
ketta puolustetaan useimmiten turvallisuusargumentein. Hankkeen kannattajien re-
toriikassa turvallisuus syntyy varautumisesta riskeihin, joita ovat esimerkiksi ydin-
laskeuma, kemikaalivuoto ja rekan kaatuminen. Ydinlaskeuman uhkaan on viitattu 
myös Oulun Veden tuottamissa teksteissä ja esitteissä, vaikka esimerkiksi Säteily-
turvakeskuksen asiantuntijat ovat pitäneet pohjaveden pelastavan vaikutuksen ja 
ydinlaskeuman yhdistämistä lähestulkoon moraalittomana mielikuvien luomisena 
(ks. Reinikainen & Talvenheimo 2002, 32.) Enimmäkseen turvallisuuskehystä hyö-
dyntäneet hankkeen kannattajat ovat pitäneet pohjaveden ottoa ennen kaikkea ih-
misten suojelemisena. Siten Viinivaaran alueen luontoarvoja puolustamaan organi-
soituneen Vesivaara-liikkeen toiminnan on nähty uhkaavan oululaisten turvalli-
suutta. Hankkeen kannattajat ovat perustelleet pohjaveden käyttöä suosittavaa kan-
taansa myös kestävällä kehityksellä. Luontaisen vedentuoton suunnitelmallista 
hyödyntämistä on pidetty ekologisena vaihtoehtona. Pohjaveden luonnollisuuden 
korostaminen on kytkeytynyt kiinnostavalla tavalla uhkakehystämiseen. Raik-
kaaksi ja luonnonmukaiseksi kuvattua pohjavettä ei tarvitse juuri puhdistaa kemi-
kaaleilla, minkä on katsottu vähentävän juomaveden terveyshaittoja. Sen sijaan 
raakaveden entisestään heikentynyt laatu pakottaa käyttämään yhä enemmän kemi-
kaaleja, joiden on uskottu aiheuttavan muun muassa mutageenisuutta. Mutageeni-
suuden on puolestaan kerrottu lisäävän syöpäriskiä. (Lauhava 2013, 47, 56–57.) 

Turvallisuuteen vetoaminen on tehokas strategia etenkin vaikuttamiseen pyr-
kivässä poliittisessa retoriikassa. Koska turvallisuuden käsite luo arkikäytössä yk-
sinomaan myönteisiä mielikuvia, turvallisuutta lisääviksi kuvailluille toimille on 
helppo saada tukea. Esimerkiksi pohjavesihankkeen määritteleminen turvallisuus-
toimeksi luo vaihtoehdottomuutta yhtä tehokkaasti kuin pohjaveden merkityksel-
listäminen yksinomaan vesivarannoksi. Turvallisuuspuhe luo samalla kuvaa poli-
tiikan tuloksellisuudesta, sillä esitettyjen tai toteutettujen muutosten kerrotaan 
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usein yksiselitteisesti lisäävän turvallisuutta, vaikka sosiaalisesti rakentuneena tur-
vallisuuden käsite on luonteeltaan hyvin abstrakti ja turvallisuuden tasossa tapah-
tuneita muutoksia vaikea mitata. Turvallisuuden perustarpeeseen vastaava reto-
riikka ammentaa voimansa yhteiskuntaa uhkaavista riskeistä. Haavoittuvuuksien 
tunnistamiseen perustuva turvallisuuspuhe antaa ymmärtää, että esitettyjen toimien 
tekemättä jättäminen saisi aikaan turvattomuutta. (Vuori 2011, 95; 2005, 48; Bal-
zacq 2005, 173.) 

Politiikkaan ja hallintokoneistoon pesiytyneellä turvallisuuspuheella osa pää-
töksenteosta voidaan rajata demokratian yläpuolelle. Moni on valmis tinkimään oi-
keuksistaan, jos kokee turvallisuuden sillä tavalla lisääntyvän. Tiettyjen toimien 
esittäminen välttämättöminä rajaa puolestaan tehokkaasti esimerkiksi turvallisuus-
politiikasta käytävää julkista keskustelua ja heikentää siten kansalaisten vaikutus-
mahdollisuuksia. Turvallisuuspuheen avulla voidaan legitimoida sellainenkin poli-
tiikka, joka normaalioloissa määriteltäisiin moraalittomaksi. (Huysmans 2014, 3, 
190; Vuori 2004, 5.) 

Tosin poliittisesti kontroversiaaleissa tai muuten kiistanalaisissa kysymyksissä 
etenkin intressiryhmät näkevät herkästi turvallisuuspuheen taakse. Institutionaali-
selta tasolta esitetty turvallisuuspuhe ei ole tehonnut esimerkiksi Viinivaara-hank-
keen vastustajiin. He ovat pysyneet tiukasti kannassaan, jonka mukaan pohjaveden 
käyttöön siirtyminen ei lisäisi millään tavalla turvallisuutta. Talvivaaran tapauk-
sessa esimerkiksi uraanin tuotannon turvallistaminen on torjuttu laajalla rintamalla. 
Vastustajat eivät ole allekirjoittaneet asiantuntijoidenkin esittämää ajatusta siitä, 
että uraanin talteen ottaminen olisi turvallisempaa kuin sen jättäminen luontoon. 

Taulukoissa 21 ja 22 olen esittänyt uhkan välikehykseen luokittelemieni juttu-
jen jakautumisen lehdittäin Kevitsaa ja Talvivaaraa käsittelevässä kirjoittelussa. 
Kevitsa-aineistosta olen valikoinut kehykseen suhteellisesti eniten Helsingin Sano-
mien toimituksellista aineistoa. Varsinaisen riskien maalailun ovat kuitenkin hoita-
neet Lapin Kansan mielipidekirjoittajat. Helsingin Sanomat on käyttänyt kehystä 
eniten myös Talvivaara-kirjoittelussa. Vähiten kehystä on esiintynyt puolestaan La-
pin Kansassa. Lehtien väliset erot ovat samansuuntaisia kuin muiden kaivoskriit-
tisten kehysten jakautumisessa. Helsingin Sanomissa kehyksen käyttöä ovat lisän-
neet esimerkiksi kaivostyöntekijän kuolemantapauksen tutkinnan tiivis seuraami-
nen sekä kaivoksen lähialueen asukkaiden huolien aktiivinen käsittely. Kalevassa 
asukkaiden murheista on kirjoitettu Helsingin Sanomia vähemmän, mutta esimer-
kiksi juomavesivaikutuksilla spekuloiminen on kasvattanut uhkan kehyksen 
osuutta lehdessä. 
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Uhkan kehystä on käytetty suhteellisesti enemmän mielipideteksteissä kuin 
toimituksellisessa aineistossa. Tämä ei ole yllättävää, sillä uhkakehystäminen edel-
lyttää usein spekulatiivista otetta, joka sopii sellaisenaan huonosti uutisvälityksen 
tarpeisiin. Eniten uhkan tunnetta konstruoivia mielipidetekstejä on julkaistu Kai-
nuun Sanomissa. Kainuun Sanomien mielipidekirjoittajat ovat paheksuneet etenkin 
kuolemantapausta ja sen jälkihoitoa, pelänneet uusia onnettomuuksia ja olleet läpi 
vuoden huolissaan kaivospäästöjen vaikutuksista niin lasten kuin sikiöiden kehi-
tykseen. 

Taulukko 21. Uhkan kehyksen jakautuminen lehdittäin Kevitsa-aineistossa. 

 Kaleva KS HS LK Yhteensä 

Toimituksen juttu 1 (8 %) -  2 (13 %) 2 (3 %) 5 (5 %) 

STT:n juttu -  -  -  -  -  

Mielipidekirjoitus -  -  -  3 (8 %) 3 (7 %) 

Yhteensä 1 (5 %) -  2 (12 %) 5 (5 %) 8 (5 %) 

Taulukko 22. Uhkan kehyksen jakautuminen lehdittäin Talvivaara-aineistossa. 

 Kaleva KS HS LK Yhteensä 

Toimituksen juttu 14 (8 %) 18 (4 %) 20 (11 %) 2 (1 %) 54 (6 %) 

STT:n juttu 2 (3 %) 2 (4 %) 1 (3 %) 3 (9 %) 8 (5 %) 

Mielipidekirjoitus 5 (14 %) 8 (17 %) 2 (4 %) 2 (5 %) 17 (9 %) 

Yhteensä 21 (7 %) 28 (5 %) 23 (8 %) 7 (3 %) 79 (6 %) 

9.4.3 Yhteenveto turvallisuuden välikehyksistä 

Turvallisuudesta johtamani välikehykset hallinta ja uhka olivat Kevitsaa käsittele-
vässä kirjoittelussa vasta kuudenneksi ja seitsemänneksi suosituimmat välikehyk-
set. Talvivaaraan liittyvässä aineistossa kehykset olivat puolestaan sijalla seitsemän 
ja neljä. Kevitsan turvallisuutta tarkasteltiin siis hieman useammin hallinnan kuin 
uhkan näkökulmasta. Talvivaarasta puhuttiin puolestaan selvästi useammin uh-
kanalaisuuden kuin uhkan torjunnan tai uhkattomuuden hengessä.  

Kevitsan käsittelyssä hallintaa tukevia määritelmiä esitettiin vain Lapin Kan-
sassa, kun taas uhkakehystämistä esiintyi lappilaislehden lisäksi Helsingin Sano-
mien ja Kalevan sivuilla. Myös Talvivaarasta kirjoitettaessa uhkan kehystä hyö-
dynnettiin eniten kaivosmaakuntien ulkopuolella toimivissa lehdissä. Helsingin Sa-
nomiin uhkan tematiikkaa toi etenkin kuolemaan johtaneen rikkivetyonnettomuu-
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den tiivis seuranta. Lisäksi kehystä rakensivat kaivoksen lähialueen asukkaat, joi-
den lausunnoille Helsingin Sanomat antoi paljon tilaa. Kalevassa kehyksen käyttöä 
lisäsi etenkin Talvivaaran juomavesivaikutuksista syntynyt keskustelu. Lisäksi Ka-
leva antoi paljon painoarvoa eri tahoilta esitetyille epäilyille työturvallisuuspuut-
teista. Kaleva käytti toisaalta runsaasti hallinnan kehystä. Lehti nojasi onnetto-
muusuutisoinnissaan ennen kaikkea viranomaisiin, joiden lausunnot tuottivat 
useimmiten hallinnan tunnetta. Viranomaislähteiden käyttö korostuu nähdäkseni 
yleisesti silloin, kun tapahtumia seurataan etäältä ja puhelimen välityksellä. Lapin 
Kansan Talvivaara-kirjoittelussa niin hallinnan kuin uhkan välikehyksen käyttö oli 
vähäistä. Hallintaa indikoiville jutuille ei ollut tarvetta, koska uhkaa konstruoivia 
juttujakaan ei juuri julkaistu. Lehdessä ei tunnistettu sellaisia uhkia, jotka olisi tar-
vinnut ottaa haltuun tieteen, teknologian tai viranomaistoiminnan avulla.  

Koko aineiston tasolla uhka näyttäytyi selvimmin mielipidekirjoittajien kehyk-
senä, kun taas hallinta oli useimmiten STT:n ja lehtien omien toimittajien käytössä. 

Seuraavaksi otan käsittelyyni turvallisuuden alakehykset. Käyn ensiksi läpi 
hallinnan alakehykset varautumisen, lainsäädännön ja mitätöinnin. Sen jälkeen siir-
ryn uhkan välikehyksiin, jotka ovat nimeltään välinpitämättömyys, kuolemanleiri 
ja terveyshaitta. 

9.5 Hallinnan alakehykset 

9.5.1 Varautuminen 

“Meillä kuuluu rutiineihin se, että turvallisuuskoulutusta annetaan jatkuvasti. 
Esimerkiksi tämän vuoden aikana kaikki työntekijämme ja aliurakoitsijamme 
ovat käyneet turvallisuuskoulutuksen kahteen kertaan. Työsuojelukysymykset 
ovat tämän tyyppisellä tehtaalla arkipäivää, ja jos joku asia otetaan vakavasti, 
niin se on juuri tämä.” 

Varautumisen alakehys rakentuu kaivosyhtiöiden turvallisuuskulttuurin myöntei-
sistä kuvauksista. Kehyksen keskiössä ovat kaivostoimijoiden omat arviot yhti-
öidensä varautumisen tasosta. Medialogiikan mukaisesti tilausta varautumista ko-
rostavalle retoriikalle on syntynyt erityisesti varautumisen puutteet paljastaneiden 
onnettomuuksien jälkeen. Esimerkiksi Talvivaaran kaivosyhtiö on päässyt esittele-
mään turvallisuusohjeitaan ja tehdaspalokuntaansa vasta työntekijän kuolemaan 
johtaneen rikkivetyonnettomuuden jälkeen. Lähtökohdastaan huolimatta kehys ei 
muodostu kaivostoimijoiden puolustuspuheenvuorojen alustaksi. Tämä johtuu siitä, 
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ettei onnettomuuksia juuri tarkastella puutteellisen varautumisen seurauksina. Ne 
määrittyvät pikemminkin jo ennestään hyvätasoisen varautumisen tehostajiksi. Tä-
mänkaltaisesta orientaatiosta viestii muun muassa kuolemantapauksen jälkeen käy-
tetty verbi ylivarmistaa. 

Kuolemantapaus tehosti varautumista (KS 4.6.2012.) 

Ylivarmistettuja turvallisuusratkaisuja esitellessään kaivostoimijat korostavat 
aiempaa varautumistaan. Näin ollen esimerkiksi kulkuesteiden asentaminen ei 
määrity turvallisuuspuutteen paikkaamiseksi vaan ylimääräiseksi varmistustoi-
meksi, jolla estetään mahdollisuus sääntöjen rikkomiseen. Tällainen määrittelytapa 
sysää vastuun vaaratilanteista yksittäisten työntekijöiden harteille, sillä turvalli-
suusohjeiden katsotaan olevan kaikkien tiedossa. 

Kehyksessä varautuminen näyttäytyy ennen kaikkea teknisenä kysymyksenä. 
Varautumista esittelevissä teksteissä pääosaan nousevat suojainvarusteet, kaasu-
mittarit, pelastautumislaitteet ja suojatilat. Varautumisen indikaattoreina näyttäyty-
vät myös testatut viestintäratkaisut, väliaikaiset ja kiinteät aidat, valvontakamerat, 
kulunvalvontajärjestelmä ja kulkurajoituksista kertovat opasteet. Myös varautumi-
sen tehostuminen on sidoksissa teknisiin ratkaisuihin: onnettomuuden seurauksena 
rikkivetymittareita lisätään ja suojainvelvoitteita tarkennetaan. Turvallisuutta tuot-
tavien laitteiden toimintaperiaatteiden esittely vahvistaa varautumisen teknispai-
notteisuutta. Tarkka tekninen kuvaus komentopöydistä, infonäytöistä ja punaisena 
vilkkuvista kaasumittareista lisää hallinnan tuntua: poikkeustilanteet eivät näyt-
täydy enää uhkaavina, kun niiden hallintaan on olemassa lukemattomia teknisiä 
laitteita ja kokonaisia järjestelmiä.  

Turvallisuuskulttuurin teknistämisen seurauksena on epävarmuuden inhimil-
listäminen. Kun turvallisuutta tuotetaan erehtymättömillä teknisillä laitteilla, tur-
vallisuuspuutteet ja vaaratilanteet määrittyvät inhimillisten virhearvioiden seurauk-
siksi. Jopa hengenvaarallisia onnettomuuksia pääsee syntymään, kun työntekijät 
eivät noudata ohjeistuksia teknisten laitteiden käytöstä. Esimerkiksi vuonna 2010 
tapahtuneen, työntekijän tajuttomuuteen johtaneen rikkivetyonnettomuuden syynä 
pidetään tarvittavan työluvan puutetta.  

Aikaisempi onnettomuus sattui, kun henkilöt menivät ilman asianmukaista työ-
lupaa säiliöön, jossa voi olla kaasuja. (KS 20.6.2012.) 

Kaivosyhtiö minimoi oman vastuunsa onnettomuudesta vetoamalla asianmukai-
sesti tehtyyn kemikaaliturvallisuusselvitykseen, jonka Turvallisuus- ja kemikaali-
virasto on hyväksynyt. Yhtiö nojautuu Tukesin auktoriteettiin myös maaliskuun 
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kuolemantapauksen ja marraskuun jätevesivuotojen jälkeen. Syksyllä Tukes takaa, 
että Talvivaaran patotyömaalla työskentely on turvallista myös ulkopuolisille. Ke-
väällä viraston roolina on todistaa, että metallitehtaan toiminta on kuolemantapauk-
sesta huolimatta turvallista ja että tehtaan henkilökunta tuntee turvallisuusohjeet. 
Tukesin kautta kaivosyhtiö saa uudet, ylivarmistamiseen perustuvat turvallisuus-
suunnitelmansa julki ikään kuin puolueetonta väylää pitkin. Talvivaara pyrkii häl-
ventämään Tukesin tekemän turvallisuustarkastuksen poikkeuksellisuutta korosta-
malla kaivosyhtiön ja viraston yhteistyön jatkuvuutta. Kuolemantapauksen jälkei-
nen valvontakäynti määritellään kaivosjohtajan retoriikassa osaksi organisaatioi-
den arkista yhteistyötä. Kaivosyhtiö korostaa osana retorista strategiaansa yhteistä 
agendaansa viraston kanssa. Koska molempien tavoitteena on kaivosturvallisuuden 
lisääminen, valvontakäynti määrittyy yksinomaan myönteiseksi kehittämispäiväksi, 
ei turvallisuuspuutteiden paljastamistilaisuudeksi. Samassa kollegiaalisessa hen-
gessä Tukes tarjoaa Talvivaaralle lähinnä parannusehdotuksia, joihin kaivosyhtiö 
omien sanojensa mukaan reagoi nopeasti, suunnitelmallisesti ja luontevasti. 

Talvivaaran laitos vakuutti Tukesin (LK 17.4.2012.) 

Olen luokitellut varautumisen alakehykseen yhteensä 13 tekstiä. Varautuminen on 
näin ollen tutkimuksen toiseksi harvinaisin kehys. Suhteellisesti eniten kehystä on 
käytetty Lapin Kansassa. Erot Kainuun Sanomiin ja Kalevaan ovat kuitenkin lähes 
olemattomia. Huomionarvoista on sen sijaan se, että Helsingin Sanomissa varautu-
misen kehystä ei ole käytetty lainkaan. Olen luokitellut Lapin Kansasta kehykseen 
enemmän Kevitsaan kuin Talvivaaraan liittyvää aineistoa. Muissa lehdissä kehys 
on ollut yksinomaan Talvivaaraan liittyvän kirjoittelun jäsentäjänä. Olen valikoinut 
varautumisen alakehykseen suhteellisesti tarkastellen yhtä paljon lehtien omien toi-
mitusten kuin STT:n tuottamia tekstejä. Varautumisesta viestivää retoriikkaa ovat 
käyttäneet lähinnä kaivosyhtiöiden, Kaivannaisteollisuuden ja Tukesin edustajat, 
joita on haastateltu toimituksellisiin juttuihin. Kehys on rakentunut näin ollen yk-
sinomaan faktaperusteisina näyttäytyvistä toimitetuista uutisjutuista. 

9.5.2 Mitätöinti 

Välittömän uhan alla ovat ainakin rovaniemeläiset, enontekiöläiset, ylitornio-
laiset, sallalaiset, savukoskelaiset, ranualaiset, tervolalaiset ja posiolaiset 
sekä ne, joilla on tapana retkeillä Ounasvaaralla sekä Rompaksen ja Käsivar-
ren alueella. Matkailukin on uhattuna. Ja Lapin maine poroineen kaikkineen. 
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Mistä uraanipelko kumpuaa? Miksi uraani saa fiksutkin ihmiset vauhkoiksi? 
(LK 1.11.2012.) 

Mitätöinnin alakehyksessä arvioidaan kriittisesti etenkin uraanin tuotantoon ja kai-
voksen rikkivetypäästöihin liittyviä pelkoja. Näin ollen kehys konstruoi hallinnan 
tunnetta illegitimoimalla sellaisia kannanottoja ja toimijoita, jotka pyrkivät rapaut-
tamaan hallintaa indikoivat tilannemäärittelyt. Kehys sisältää pyrkimykset määri-
tellä terveyttä uhkaavat kaivospäästöt liioiteltuna ongelmana, joiden taustalla on 
epärationaalisia pelkoja ja uskomuksia. Kehyksessä esimerkiksi uraaniin liittyvät 
huolet näyttäytyvät nykyajalle tyypillisinä turhina pelkoina ja moraalisen paniikin 
oireina. 

Kehyksen perustana on ajatus yksinkertaisesta kansasta, joka on paitsi tun-
teidensa myös viisaampiensa vietävänä. Pelon ja huolen taustalla nähdään paitsi 
tietämättömyyttä myös neofobiaa, uusien ja vieraiden asioiden pelkoa. Kehyksessä 
uraanin talteenotto määrittyy edistykseksi, kun taas tuotannon vastustaminen näyt-
täytyy yhteiskunnallisen kehityksen jarruttamisena. Samalla uraanimyönteinen 
kanta neutraloituu asiakeskeiseksi energiapoliittiseksi sanomaksi ja asiantuntijuu-
den indikaattoriksi. 

Uraani pelottaa (KS 4.3.2012.) 

Uraanin uhka (LK 1.11.2012.) 

Uhkainformaatiota mitätöidään hyökkäämällä sekä esitettyjä väitteitä että väittei-
den esittäjiä vastaan. Uraanin tuotannon vastustajia kutsutaan muun muassa hätäi-
lijöiksi ja vauhkoiksi ja heitä verrataan tosiuskovaisiin, joiden uskoa eivät horjuta 
edes faktat. Talteenottoon kriittisesti suhtautuvista kansalaisista tehdään olkiukko-
maisia määritelmiä, jotka tukevat yksinkertaisuutta indikoivaa taustaoletusta. 

Jos päättäjien perustelut ovat yllä kuvatulla tasolla, niin ei tarvitse ihmetellä 
miksi kansa kyselee uraanin talteenoton vaikutuksesta sotkamolaiseen lehmän 
maitoon, ilmaan, puihin, eläimiin ja kaloihin. (KS 4.3.2012.) 

Kehykselle tyypillisiä avainsanoja ovat esimerkiksi kauhu, kammo, hysteria ja pa-
niikki. Sanat kuvaavat tunnetiloja, joiden vallassa elävä ihminen ei pysty toimimaan 
järkevästi. Avainsanat lataavat vastaanottajan mieleen kaiken epärationaalisuuden, 
joka termien alaisuuteen on tallennettu (ks. Karvonen 2000). Ne rakentavat vaihto-
ehdottomuutta kätkemällä alleen kaikki rationaalisetkin syyt, joita esimerkiksi 
uraaniin liittyvien pelkojen taustalla voi olla (ks. Rönkä 2011, 36). 
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Riskikehysten tapaan hallinnan kehykset sisältävät arvioita siitä, mitkä lähteet 
ovat luotettavia (vrt. Kaufman ym. 2003). Mitätöinnin kehyksessä esimerkiksi Suo-
men Luonto -lehti määritellään epäluotettavaksi lähteeksi. Luotettavina näyttäyty-
vät yksinomaan tutkimustiedot. Usein autorisoijana käytetään pelkkiä viittauksia 
tutkimukseen tai tutkimustietoon ilman että tutkimuksen tekijästä, asetelmasta tai 
otsikosta annetaan tarkempaa tietoa. 

Tutkitaan, niin ei hutkita (LK 6.11.2012.) 

Toisaalta uhkainformaatiota pyritään mitätöimään yksityiskohtaisilla, tieteellisinä 
näyttäytyvillä kuvauksilla esimerkiksi bakteerien toiminnasta biokasaliuotuspro-
sessissa. Pikkutarkkojen yksityiskohtien tarjoamisen on katsottu lisäävän hallinnan 
tuntua (ks. Horsti 2005, 111–112; Iversen 1989, 59). Yksityiskohtaiset selitykset 
esimerkiksi bakteerien toiminnasta vahvistavat selittäjän asemaa legitiiminä asian-
tuntijana. Kun bakteerien käyttäytyminen on selvitetty ja yksilöity, bioliuotuspro-
sessin hallitsemattomuuteen liittyvät uhkakuvat alkavat näyttää entistä epätoden-
näköisemmiltä. 

Kehyksessä uraanin tuotannon vastustajat typistetään kategorioihin, joita mää-
rittävät lähinnä fanatismi ja faktojen väistely. Julkilausuttuja kategorioita ovat 
myös luontoväki ja ympäristöjärjestöläiset. Ne yhdistyvät kirjoituksissa implisiit-
tisiin kategorioihin, jolloin esimerkiksi luontoväki ja fanaatikot alkavat tarkoittaa 
samaa asiaa. Kategorioihin kytketään ominaisuuksia, jotka tukevat kirjoittajan il-
legitimaatiotarkoitusta. Koska kehys asemoi uraanin talteenoton vastustajat yksin-
kertaisiksi totuudenkieltäjiksi, teksteissä ehdotetuista tehokkaista valistustoimista-
kaan ei uskota olevan lopulta apua, onhan vastapuolella faktoille sokeita uraa-
niuskovaisia. Vaikka kirjoituksissa hyökätään varsin avoimesti uraanin tuotantoa 
kritisoivien persoonaa vastaan, huono käytös ja piittaamattomuus asiallisesta kes-
kustelukulttuurista määritellään ainoastaan talteenottoa vastustavien fanaatikkojen 
ominaisuudeksi. 

Samankaltainen ristiriitaisuus leimaa kehyksen asennoitumista uraanin säteily-
vaaroihin. Vaikka kehyksen lähtökohtana on esittää radioaktiivisen säteilyn mah-
dolliset terveysriskit turhana ja suorastaan naurettavana huolenaiheena, säteily-
vaara kelpaa myös rauhoittelijan esitykseen silloin, kun sen avulla voidaan korostaa 
ympäristöjärjestöjen toiminnan epäloogisuutta. Talteenoton vastustamisen kerro-
taan nimittäin johtavan tilanteeseen, jossa uraani jää säteilemään Kainuun maape-
rään. Tuotannon turvallistaminen onkin yksi keskeisimmistä puheakteista uraaniin 
linkittyvissä kaivoskeskusteluissa. Onnistuessaan turvallistamisen puheaktit anta-
vat toimijoille turvallisuusstatuksen mukanaan tuomat deonttiset oikeudet (ks. 
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Vuori 2013). Tuotannon aloittamista on vaikea kyseenalaistaa, jos uraanin talteen-
otto onnistutaan määrittelemään turvallisuusteoksi, jonka avulla säteilyn uhkasta 
päästään pysyvästi eroon. 

Uraanikaivostoiminnan vastustamisen esittäminen epärationaalisena on näyt-
täytynyt viime vuosina varsin yleisenä strategiana (Jartti 2010, 8–9).31 Siihen näh-
den on hiukan yllättävää, että mitätöinti on jäänyt aineistoni harvinaisimmaksi ke-
hykseksi. Toisaalta uraanin tuotanto on ollut vain sivujuonne vuonna 2012 käy-
dyissä kaivoskeskusteluissa. Koska tuotannon kritisointia on lopultakin tehty vain 
harvoissa teksteissä ja pääosin mielipidesivuilla, kritiikin laajamittainen mitätöinti 
ei ole ollut tarpeellista. 

Olen luokitellut mitätöinnin alakehykseen yhteensä kymmenen tekstiä, mikä 
vastaa alle prosenttia koko aineistosta. Mitätöinnin kehystä on käytetty varsin odo-
tetusti vain mielipidekirjoituksia ja kolumneja organisoivana ideana. Kehystä tuot-
tava kärkäs, usein henkilöön käyvä retoriikka ei ole sellaisenaan sopinut toimituk-
selliseen aineistoon. Kehykseen luokittelemiani mielipidekirjoituksia on julkaistu 
eniten Lapin Kansassa, jossa kehystä on käytetty sekä Kevitsaan että Talvivaaran 
liittyvän kirjoittelun jäsentäjänä.  

9.5.3 Lainsäädäntö 

Tukesin onnettomuustutkijat ovat käyneet läpi kaivoksen prosessia ja mahdol-
lisia rikkivetylähteitä. ”Se on tosiasia, että rikkivetyä oli ilmassa suuria mää-

                                                        
31 Viime vuosien aikana uraanikritiikin julkisessa mitätöimisessä on kunnostautunut erityisesti geologi 
Toni Eerola, joka on saanut käyttää etenkin Geologi- ja Materia-lehtiä oman luonnontieteellistä tietoa 
ylistävän agendansa ajamiseen. Teksteissään hän on hyödyntänyt miltei kaikkia yllä kuvattuja mitätöin-
nin strategioita, argumentaatiotapoja ja avainsanoja. Hän on niin ikään tunnistanut vastustuksen taustalta 
sekä tietämättömyyttä että tavoitteellista toimintaa eli tietämättömyyden hyväksikäyttöä. Eerola on ver-
rannut uraanin vastustamista uskontoon ja selittänyt uraanivastaisuutta muun muassa vastustajien ro-
manttisella luontokäsityksellä ja yhteiskunnallis-humanistisella koulutuksella. Selittävänä tekijänä on 
ollut myös aktivismin olemus, jota hänen mukaansa luonnehtivat esimerkiksi uhkakuvien ja vihollisten 
tarve, auktoriteettivastaisuus ja moraalinen ylemmyydentunto. Hän on kritisoinut myös yhteiskuntatie-
teellistä kaivostutkimusta tehden samalla oletuksia paitsi yhteiskuntatieteistä yleensä myös tutkijoiden 
taustasta ja ideologisista siteistä. Eerola on nähnyt uraaninetsinnän vastustamisen osana globalisaation 
ja kapitalismin vastustusta. Lisäksi hän on kytkenyt uraanivastaisuuden puoluepolitiikkaan: vastustami-
nen on ollut hänen mukaansa ominaista sekä vihreille että vasemmistoliittolaisille. Eerolan mukaan ym-
päristökysymykset ovat tarjonneet vasemmistolle oivan käsikassaran globalisaation vastustamiseen. 
(Eerola 2007; 2008a; 2008b; 2009; 2014a.) 
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riä”, sanoo Tukesin Päivi Rantakoski. Kaivokselta vaaditaan selvitys toimen-
piteistä, joilla työturvallisuus taataan jatkossa. ”Arvioimme lainsäädännön 
perusteella, onko selvitys riittävä”, Rantakoski kertoo. (KS 3.4.2012.) 

Lainsäädännön alakehys korostaa viranomaisten auktoriteettiasemaa turvallisuu-
teen liittyvän tiedon tuottamisessa ja tulkinnassa. Kehyksessä vastaus turvallisuus-
haasteeseen löytyy lainsäädännöstä, kansainvälisistä sitoumuksista, raja-arvoista ja 
laatusuosituksista. Ratkaisuna näyttäytyvät myös turvallisuudesta vastaavien viran-
omaisten toimivat käytännöt ja viranomaistoimijoiden omaksuma erityistieto. Ke-
hyksessä kaivosten tuottamat terveyshaitat nähdään asiantuntijoiden hallitsemana 
ongelmana. Lainsäädännön kehys eroaa muista hallinnan alakehyksistä siinä, että 
se tunnistaa kaivosyhtiön oman panoksen riskien eskaloitumiseen. Kehykseen va-
likoimissani teksteissä yhtiön prosesseista ja käytännöistä löydetään puutteita, joi-
den ratkaisijoina viranomaiset esiintyvät. Lainsäädännön alakehyksessä hallinnan 
tuntu syntyy kaikkein selvimmin kaaoksen kautta. Järjestyksen edellytyksenä on 
näin ollen sekä prosessivirheiden että inhimillisten erheiden aiheuttama epäjärjes-
tys, joka otetaan haltuun eri säädöksistä johdetuilla määräyksillä ja toimintakei-
noilla. 

Lainsäädännön kehys korostaa viranomaisten veto-oikeutta kaivosturvallisuu-
teen liittyvässä päätöksenteossa. Kehykseen luokittelemissani teksteissä muistute-
taan taajaan, että Tukesilla ja Säteilyturvakeskuksella on viimeinen sana metalli-
tehdasta ja uraanilaitosta käynnistettäessä. Virastojen edustajat painottavat säännöl-
lisesti, ettei lupia myönnetä, jos laitosten turvallisuudesta ei olla täysin vakuuttu-
neita. Tämänkaltaisen argumentaation voi nähdä osana rauhoitteluretoriikkaa, 
mutta sillä on roolinsa myös viranomaistoiminnan legitimoijana. Turvallisuuden 
varmistamiseksi virastoilla on oikeus vaatia yhtiöltä selvityksiä, joiden riittävyyttä 
ne voivat omaehtoisesti arvioida. 

Metallitehdas sai jatkoluvan Tukesilta (KS 6.4.2012.) 

Kehyksessä hallinnan indikaattoriksi määrittyvät viranomaisten käynnistämät tut-
kimukset, joilla on pyritty selvittämään esimerkiksi kaivostyöntekijän kuolemaan 
johtaneet syyt. Kuolemantapauksen jälkeen paikalle lähetettiin Tukesin tutkinta-
ryhmä, joka löysi metallitehtaalta nopeasti puutteita, joiden yhteys onnettomuuteen 
näytti selvältä. Puutteet paljastamalla ja toimistaan tiedottamalla organisaatio on 
osoittanut olevansa tilanteen tasalla. Syyselitykset hälventävät tilanteen uhkaa-
vuutta: riski normalisoidaan ja otetaan hallintaan erityistiedon turvin. Vaikka tutki-
mukset paljastivat lopulta lukuisia turvallisuusongelmia, itse tutkintaprosessi ja 
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siitä laadittu onnettomuustutkintaraportti representoituivat hallinnan symboleiksi. 
Onnettomuuspäivän tapahtumat tarkasti selvittävä, syyt, seuraukset ja toimenpide-
ehdotukset sisältävä raportti korostaa viranomaistoimijan asemaa ja kykyä onnet-
tomuuksien ehkäisijänä. Onnettomuustutkintaraporteille ominaiset juurianalyysit 
konstruoivat tehokkaasti hallinnan illuusiota, minkä vuoksi esimerkiksi kulttuuris-
ten käytäntöjen ja lainsäädännöllisten tekijöiden osuuden tunnistaminen voi vai-
keutua (ks. Leveson & Dekker 2014; Sanders 2015). 

Lainsäädännön kehys on integroitunut kaivostyöntekijän kuolemantapauksen 
käsittelyn ohella marraskuun jätevesivuotoja käsittelevään kirjoitteluun. Vuotoihin 
liitettyjen terveysriskien torjunta määrittyy kehyksessä niin ikään viranomaisten 
yhteisoperaatioksi. Tukesin, Säteilyturvakeskuksen ja ely-keskuksen ohella järjes-
tyksen palauttajina näyttäytyvät Evira ja Onnettomuustutkintakeskus. Kukin insti-
tuutio vastaa toimialansa turvallisuudesta valvomansa lainsäädännön ja oman auk-
toriteettiasemansa turvin. Rauhoittelijan ja turvallisuuden tuottajan rooliin asemoi-
tuvat viranomaiset saavat esiintyä teksteissä poikkeuksetta ilman kilpailevia haas-
tateltavia. Näin ollen riskit muuttuvat herkästi teknisiksi kysymyksiksi, joihin saa-
daan aukoton vastaus mittaustuloksia ja toimenpiderajoja vertaamalla. Kaivospääs-
töjen haitalliset vaikutukset määrittyvät teoreettiseksi ongelmaksi, jolla ei ole väli-
töntä yhteyttä arkitodellisuuteen. Tällöin päähuomio ei kohdistu päästöjen terveys-
haittoihin vaan pikemminkin asiantuntijoiden keinoihin poistaa kyseessä olevat on-
gelmat. 

Olen luokitellut lainsäädännön alakehykseen yhteensä 30 tekstiä. Kehyksen 
osuus koko aineistosta on siten noin kaksi prosenttia. Olen valikoinut kehykseen 
suhteellisesti eniten STT:n toimittamia juttuja. Puolueettomiksi varman tiedon tuot-
tajiksi asemoituvat viranomaiset ovat STT:lle luontevia tietolähteitä. Esimerkiksi 
Helsingin Sanomista kehykseen valikoimistani teksteistä peräti 80 prosenttia on 
tullut tietotoimistolta. Kehystä on käytetty eniten Kalevassa, jonka kirjoittelussa 
hallinnan retoriikkaa hyödyntäneillä viranomaislähteillä on ollut pitkin vuotta 
vahva asema.  

9.6 Uhkan alakehykset 

9.6.1 Kuolemanleiri 

Uraanilouhokset pysyvät radioaktiivisina satojatuhansia vuosia. Lukuisat tut-
kimukset ovat tuoneet esille yhteyden matalatason säteilyaltistuksen ja lasten 
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leukemian välille. Uraani juomavedessä vaikuttaa haitallisesti hedelmällisyy-
teen, sikiön kehitykseen ja lapsen henkiinjäämiseen. Radon on suuri syy kai-
vostyöntekijöiden kohonneeseen keuhkosyöpäriskiin. Hyvin todennäköisiä 
haittavaikutuksia terveyteen on paljon. (KS 19.4.2012.) 

Olen nimennyt kuolemanleirin alakehyksen kehykseen luokittelemani mielipide-
tekstin mukaan. Tekstissä kuolemanleiriä käytetään toistuvasti Talvivaaran meta-
forana. Muita kaivokseen viittaavia metaforia kehyksessä ovat esimerkiksi syöpä-
pesäke ja syöpäkasvain. Myös nämä kielikuvat vertautuvat kuolemaan, sillä syöpää 
on pidetty yleisesti tappavana tautina. Kehyksessä kaivoksiin liittyvä keskustelu 
tiivistyy kuoleman uhkaan. Kehykseen valikoimissani teksteissä kuolema ei näyt-
täydy vain onnettomuuksien tai poikkeustilanteiden seurauksena vaan kaivostoi-
minnan vääjäämättömänä lopputuloksena. Kuolemaan johtavat olosuhteet kytke-
tään osaksi kaivosten normaalia toimintaympäristöä. Myrkkypilvet, tuntemattomat 
kemikaalipölyt ja tehdastilojen tappavat pitoisuudet määrittyvät tuotannon väistä-
mättömiksi sivuvaikutuksiksi. 

Näin ollen rikkivedyn esiintymistä kaivosalueella ja sen ympäristössä ei mie-
lestäni voida selittää prosessihäiriöillä. Ilmiö kuuluu prosessin olemukseen. 
(KS 21.3.2012.) 

Kaikkein tiiveimmin kuoleman uhka kytketään rikkivetyyn, uraaniin ja uraanin ha-
joamistuotteisiin. Kaivostyöntekijän kuolemaan johtaneen onnettomuuden jälkeen 
rikkivedyn ja kuoleman välille luodaan yhtäläisyys. Kyse ei ole enää vain yhden 
työntekijän kuolintapauksesta vaan kuolemasta eksistenssinä. Rikkivedystä muo-
dostuu näin ollen koko elämää uhkaava ainesosa, jota kaivoksella tarkoitukselli-
sesti valmistetaan kuolemaa uhmaten. Rikkivetyä aletaan määritellä yhä useammin 
myrkyksi ja vaaralliseksi aineeksi viranomaisten puheenvuoroissa. Uhkaavuutta li-
sää aineen salakavaluus: kyse on värittömästä ja hajuaistin nopeasti turruttavasta 
kaasusta, joka aiheuttaa hengenvaaran huomaamatta. 

Uraanin tuotannon uhkaavuutta konstruoidaan määrittelemällä prosessi epä-
varmaksi ja tuntemattomaksi. Uraanilaitos representoidaan koelaitokseksi, jonka 
toiminnan seuraukset näyttäytyvät arvaamattomina. 

Katselmus herätti epäluuloa (LK 4.4.2012.) 

Kainuulaiset eivät halua uutta koelaitosta. (LK 4.4.2012.) 
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Kehyksessä kuoleman uhka syntyy epävarmuudesta ja prosessien hallitsematto-
muudesta. Kaivostoimijoiden katsotaan pelaavan vaarallista peliä, jonka lopputu-
lemana on luonnon kosto. Luonto kostaa kiertokulkuunsa puuttumisen säteilynä, 
myrkytyksinä, sairauksina ja lopulta kuolemana. Luonnon kostoa implikoivissa se-
litysmalleissa niin elollinen kuin eloton luonto nähdään suunnitelmallisena toimi-
jana päämäärineen ja pyrkimyksineen. Personifikaatio antaa maakerroksellekin in-
himillisiä tavoitteita. 

Kun hallinnan alakehyksissä tiede asemoidaan arvoitusten ratkaisijaksi ja luon-
non täydellisen hallinnan välineeksi, uhkan kehyksissä tiede näyttäytyy epävar-
mana ja epätäydellisenä järjestelmänä. Se ei kykene tarjoamaan ratkaisuja ihmisiä 
uhkaaviin ongelmiin. Tiede ei auta pitämään maailmaa hallussa vaan ajaa sen pi-
kemminkin kaaokseen. Tutkijoiden kehittämien prosessien seuraukset ovat tieteen 
näkökulmasta tuntemattomia. 

Talvivaaran tutkimaton puoli (Kaleva 18.11.2012.) 

”Näistä metalleista tulee sellainen cocktail, ettei selkeää vaikutusta voi enna-
koida tieteelliseltä pohjalta.” (HS 14.11.2012.) 

Sama perustavanlainen ero leimaa kehysten suhtautumista viranomaistoiminnan 
luotettavuuteen. Kun esimerkiksi lainsäädännön kehyksessä turvallisuuden ta-
keeksi määritellään etenkin viranomaisten riittävät toimintaedellytykset ja toimi-
joiden poikkeuksellinen kompetenssi, kuolemanleirin kehyksessä viranomaisia pi-
detään kyvyttöminä ja jopa haluttomina tunnistamaan kaivoksiin liittyviä turvalli-
suusuhkia. Haluttomuutta selitetään muun muassa kaivosten taloudellisilla lupauk-
silla. Kehyksessä esiintyy runsaasti vastakkainasettelua talouden ja terveyden vä-
lillä. Lupiin ja asetuksiin kirjatut raja-arvot ja laatusuositukset menettävät niin 
ikään merkityksensä, sillä niiden katsotaan olevan määritelty puutteellisin tiedoin 
ja virheellisin motiivein. 

Vaikka kuolemanleirin kehys kyseenalaistaa tieteen täydellisen auktoriteetti-
aseman turvallisuuden tuottamisessa ja uhkien tunnistamisessa, kehykseen luokit-
telemissani kirjoituksissa viitataan varsin usein tieteellisiin tutkimuksiin. Koska 
tutkimuksia ja niiden tuloksia esittelevä puhe sisältää yleensä runsaasti arkiajatte-
lulle vieraita käsitteitä, uhkaretoriikkaa hyödyntäviin kirjoituksiin on rakennettu 
usein toinen, konkretiaa edustava taso. Erikoiskielen vastapainona ovat sairaudet 
ja oireet, joita kaivospäästöjen katsotaan aiheuttavan. Etenkin keuhko- ja luusyö-
vän ja leukemian kaltaiset tutut ja pelottavat sairaudet korostavat päästöistä johtu-
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vien mahdollisten haittojen yhteyttä arkielämään. Kyse ei näin ollen ole teoreetti-
sesta ongelmasta vaan konkreettisesta riskistä. Lapsiin kohdistuvat vaikutukset 
mainitaan usein erikseen sairauksia ja oireita luetellessa. Lapsia uhkaaviin vaaroi-
hin viittaaminen on tehokas argumentoinnin keino, sillä lapset ovat suojelua kai-
paava erityisryhmä. Lasten suojeleminen on kulttuurissamme tärkeänä pidetty arvo. 
(Rönkä 2011, 33.) 

Esimerkiksi mangaani, jota Talvivaaran kaivos vesistöihin laskee, voi aiheut-
taa lapsille kehityshäiriöitä ja älyllistä kykyjen heikentymistä matalinakin pi-
toisuuksina, jos altistus on pitkäaikaista. (KS 19.4.2012.) 

Olen luokitellut kuolemanleirin alakehykseen 22 tekstiä, mikä vastaa reilua pro-
senttia kokonaisaineistosta. Kuolemaa ja tuhoa julistava kehys on löytänyt odote-
tusti paikkansa lähinnä mielipidekirjoittajien tekstejä organisoivana ideana. Vah-
vimman aseman kehys on saanut Kainuun Sanomien mielipidekirjoittajien keskuu-
dessa. Lehdessä julkaistuista mielipidekirjoituksista joka kymmenennessä nojau-
dutaan kuolemaa ennakoivaan hypoteettiseen ennusteeseen. Toimintahistoriasta 
löydetyt epäkohdat, kuten työntekijän kuolemantapaus, vaaratilanteet ja jätevesi-
vuodot, toimivat mobilisoivissa teksteissä esitettyjen toimintaehdotusten oikeutta-
jina. Näiden toimien toteuttaminen on tyypillisesti nähty ainoaksi keinoksi kääntää 
tulevaisuuden suunta. 

9.6.2 Välinpitämättömyys 

”En tiedä mitä se oli, mutta pirusti se silmiä kirveli. Oli pakko mennä huuhte-
lemaan silmät, kun ne vuotivat koko ajan. Ei meillä mitään suojapukuja ollut.” 
(Kaleva 1.4.2012.) 

Välinpitämättömyyden alakehys esittää Talvivaaran johtohahmot työ- ja prosessi-
turvallisuudesta piittaamattomina toimijoina. Kehys nostaa tarkasteluun kaivoksen 
todetut ja väitetyt turvallisuuslaiminlyönnit. Valtaosa kehykseen luokittelemistani 
teksteistä linkittyy kaivostyöntekijän kuolemantapauksen tutkintaan. Kehyksessä 
työntekijän kuoleman syynä pidetään yksinomaan Talvivaaran heikkoa turvalli-
suuskulttuuria.  

Välinpitämättömyyttä implikoiva tarinalinja on saanut lisää rakennusaineita 
onnettomuustutkinnan edetessä. Yhtiön toimintahistoriasta paljastuneet aiemmat 
vaaratilanteet sekä entisiltä ja nykyisiltä työntekijöiltä juttuihin kerätyt turvalli-
suuslaiminlyönneistä kertovat lausunnot konstruoivat tehokkaasti uhkan tuntua. 
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Kehykseen luokittelemani tekstit rakentavat kuvaa toiminnanharjoittajasta, jonka 
turvallisuustoimintaa leimaa sattumanvaraisuus. Osoituksena tästä pidetään muun 
muassa yhtenäisten käytäntöjen puutetta.  

Kuolintapauksesta laaditun tarkastusraportin julkaisemisen jälkeen median 
huomio on kiinnittynyt suunnitelmiin, joita kaivosyhtiö oli tehnyt turvallisuuspuut-
teidensa paikkaamiseksi. Yhtiö ei kuitenkaan ollut pannut suunnitelmiaan täytän-
töön. Välinpitämättömyyden vaikutelma vahvistuu, kun uutiset näin paljastavat, 
ettei onnettomuus johtunut esimerkiksi osaamattomuudesta vaan pikemminkin piit-
taamattomuudesta. Omien suunnitelmien sivuuttamisesta kertovat esitykset ovat 
asettaneet toiminnanharjoittajan kiusalliseen tilanteeseen. Suunniteltujen toimen-
piteiden välttely viestii ennen kaikkea välinpitämättömyydestä. Tilanne olisi voinut 
olla helpompi, jos suunnitelmia ei olisi ollut lainkaan. Suunnitelmien puuttuminen 
olisi paljastanut ainoastaan varautumisen ongelmat, joita olisi voinut yrittää selittää 
vaikkapa teknisillä poikkeuksilla tai vähäisillä kokemuksilla toiminnasta. 

Talvivaara tiesi rikkivedystä (LK 13.4.2012.) 

Talvivaara viivytti korjausta (Kaleva 13.4.2012.) 

Toisin kuin kuolemanleirin alakehyksessä, välinpitämättömyyden kehyksessä tur-
vattomuus ei ole toimijasta riippumaton ominaisuus. Siinä missä kuolemanleirin 
kehys asemoi kuoleman kaivostoiminnan vääjäämättömäksi seuraukseksi, välinpi-
tämättömyyden kehyksessä kuoleman uhka on toimijan osaamattomuuden ja piit-
taamattomuuden seuraus. Arvaamattomuus ei näyttäydy kaivostoiminnan elimelli-
senä ominaisuutena vaan kaivosyhtiön toimintakulttuuria leimaavana ominaispiir-
teenä. Tämä perustavanlaatuinen ero määrittää myös kehystä tuottavaa toimija-
joukkoa. Kun kuolemanleirin kehys on ollut etenkin tunnettujen kaivoskriitikoiden 
ja kaivoksen lähialueen asukkaiden toimintakenttää, välinpitämättömyyttä indi-
koivaa retoriikkaa soveltavat lähinnä poliisin, Tukesin ja aluehallintoviraston työ-
suojelun vastuualueen edustajat. Myös välinpitämättömyyden kehyksessä Tukesin 
edustajien suhtautuminen kaivosyhtiöön on moittiva. Organisaatio jää kuitenkin 
tällä kertaa sivurooliin, eikä se representoidu niinkään turvallisuuden palauttajaksi 
vaan ennemminkin piittaamattomuudesta aiheutuvan epävarmuuden ilmentäjäksi. 

”Olemme huolissaan rikkivedyn annostuksesta.” (HS 3.4.2012.) 
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Välinpitämättömyyden alakehyksen voi katsoa perustuvan vastuiden kehystämisen 
malliin32, sillä siinä on keskitytty ennen kaikkea syyllisten tunnistamiseen (ks. Hal-
lahan 1999, 219–221; vrt. Benford & Snow 2000, 616). Vastuullisten etsintä tiivis-
tyy poliisitutkinnasta kertovissa teksteissä. Työturvallisuusrikostutkinnan vaiheita 
esittelevät tekstit konstruoivat välinpitämättömyyden vaikutelmaa, sillä rikoksen 
toteutuminen edellyttää työturvallisuusmääräysten rikkomista joko tahallisesti tai 
huolimattomuudesta. Kehys kurkottaa välittömien syiden taakse ja etsii onnetto-
muutta selittäviä tekijöitä etenkin turvallisuuskäytännöistä. Koko yhtiön tai ylim-
män johdon sijaan rikosepäilyt kohdistuvat työnjohtajiin. Vastuuseen ei siten joudu 
kulttuuri vaan kulttuuria toteuttava toimija.  

Kehyksessä välinpitämättömyys ei ole ainoastaan tekstien rakentama implisiit-
tinen vaikutelma vaan myös julkilausuttu tulkinta Talvivaaran turvallisuuskulttuu-
rista. Välinpitämätön-adjektiivin ohella kehykseen luokittelemissani teksteissä 
käytetään sanoja leväperäinen ja piittaamaton. Lisäksi kirjoituksissa viitataan 
muun muassa löystyneisiin asenteisiin. Toimijan välinpitämättömyyteen tukeutu-
vat tulkinnat ovat vaikuttaneet toimittajien kysymyksenasetteluihin. Tämä on tuot-
tanut teksteihin negaatioita, jotka implikoivat positiivisia väitteitä, hypoteeseja tai 
odotuksia (ks. Tiittula 1989). 

Työntekijöiden pääluottamusmies Jukka Vetola ei syytä kaivosyhtiötä lepsui-
lusta. (HS 20.6.2012.) 

Kaivosyhtiön kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen kieltää, että vasta 
kuolemantapaus olisi saanut yhtiön havahtumaan ongelmaan. (HS 20.6.2012.) 

Olen luokitellut välinpitämättömyyden kehykseen kaikkiaan 30 tekstiä. Suurim-
man roolin kaivoskielteinen kehys on saanut Helsingin Sanomien kirjoittelussa. 
Vähiten kehystä on hyödynnetty Lapin Kansan teksteissä. Suhteellisesti tarkastel-
len kehys on ollut miltei yhtä usein niin lehtien oman toimituksen, STT:n toimitta-
jien kuin mielipidekirjoittajienkin käytössä. Sinänsä kiinnostavaa on, että kehyk-
sessä mielipidekirjoittajat pyrkivät esiintymään asiantuntijan mandaatilla, vaikka 

                                                        
32 Hallahanin (1999) määrittelemässä vastuiden kehystämisen mallissa etsitään syyllisiä ja ratkaisuja 
ilmi tulleisiin ongelmiin. Hallahanin mukaan yleisö ei ole vastuullisten etsinnässä kovinkaan looginen 
saatikka objektiivinen joukko. Syiden ja seurausten hahmottamista vaikeuttavat muun muassa henkilö-
kohtaiset tarpeet ja motiivit, syntyneet skeemat ja vaihtoehtoisten selitysten runsaus. (Emt., 219–221.) 
Toiminnan seuraukset voivat olla kuitenkin vakavia. Kun esimerkiksi yhteiskunnalliset ongelmat laite-
taan korruption tai vastuuttomien valtaapitävien syyksi, tarvittava yhteiskunnallinen keskustelu jää käy-
mättä ja ongelmat ratkaisematta. Esimerkiksi terveydenhoito-ongelmat ratkotaan herkästi medikalisaa-
tiolla, jolloin ennaltaehkäisyn sijaan keskitytään vain sairastuneiden hoitoon.  
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välinpitämättömyyttä implikoivan argumentaation voisi kuvitella sopivan hyvin 
myös tunneperusteisten tekstien mobilisoiviin tarkoituksiin. 

9.6.3 Terveyshaitta 

”Tyttöystävän rintaan tuli kummallisia näppyjä uinnin jälkeen. Hänen lap-
sensa saivat jalkoihin ihottumaa, joka kutisi viikon.” (HS 16.11.2012.) 

Terveyshaitan alakehyksessä kaivostoiminnan haitallisia terveysvaikutuksia koske-
vat pohdinnat on viety laajimmilleen. Kehys ei ole rakentunut muiden uhkan ala-
kehysten tapaan yksinomaan tiettyjen kielteisten tapahtumien käsittelystä, vaan sii-
hen sisältyvä käsitteellistämistapa on ollut elinvoimainen läpi vuoden. Kehyksessä 
ei siten rajauduta tarkastelemaan vain rikkivedyn ja uraanipäästöjen fataaleja vai-
kutuksia, vaan käsittelyyn tulevat lievemmät, etenkin vesistömuutoksiin liittyvät 
terveyshaitat. Teksteissä käsitellään paitsi ihmisten saamia konkreettisia oireita 
myös päästöihin liittyviä uhkia ja uhkaan perustuvia rajoituksia ja suosituksia.  

Kehyksen perustan muodostavat lähiseudun asukkaiden kertomukset kaivok-
sen vesistöpäästöjen terveyttä uhkaavista vaikutuksista. Keskiöön nousevat ihottu-
mat, kutinat, silmätulehdukset, kirvelyt, näppylät, turvotukset ja monet muut kum-
mallisina pidetyt oireet. Toisaalta kehykseen integroituvat myrkkypäästöjen pitkä-
aikaisvaikutuksiin liittyvät pohdinnat. Pitkäaikaisen altistumisen mahdollisina seu-
rauksina mainitaan esimerkiksi syöpä, munuaisvauriot ja dementia.  

Valtaosassa jutuista asukkaiden kokemien oireiden ja Talvivaaran päästöjen 
yhteys näyttäytyy kiistattomana. Tällaisissa teksteissä toimijoina on yleensä vain 
kaivoksen lähialueen asukkaita ja esimerkiksi sellaisia yrittäjiä ja kuntapäättäjiä, 
jotka ovat kokeneet kaivoksen päästöjen vaikeuttavan elinkeinotoimintaa kaivos-
alueen liepeillä. 

Seurakunta perui leirit Talvivaaran saasteiden vuoksi (HS 13.6.2012.) 

Vesiongelma levisi Talvivaarasta Vuoksen suuntaan (HS 21.10.2012.) 

Vain muutamissa jutuissa subjektiivisten oirekuvausten kääntöpuoleksi on nostettu 
tutkimuksia ja asiantuntija-arvioita, joiden mukaan esimerkiksi uimarien iho-oireet 
johtuvat todennäköisimmin vedenlaatuun liittyvistä luonnollisista tekijöistä. Toi-
saalta asiantuntijalausunnot ovat olleet pitkin vuotta ristiriitaisia, mikä on vahvis-
tanut välittömiin terveyshaittoihin pohjaavaa tarinalinjaa. Esimerkiksi Sonkajärven 
ja lähikuntien yhteinen ympäristöjohtaja on kehottanut välttämään uimista lähijär-
vissä kohonneiden sulfaatti- ja mangaanipitoisuuksien takia, vaikka esimerkiksi 
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THL:n asiantuntija-arvion mukaan veden metallipitoisuuksista ei ole haittaa uima-
reille, sillä metallit eivät uidessa imeydy ihon läpi elimistöön. 

Silti niin THL, Säteilyturvakeskus kuin ely-keskus antoivat vuoden aikana va-
rovaisuusperiaatetta myötäillen järviveden käyttöön liittyviä suosituksia. Esimer-
kiksi heinäkuussa THL suositti, ettei Kallio- ja Kivijärven vettä käytettäisi pesu- ja 
löylyvetenä. Suosituksen perusteena oli epävarmuus siitä, miten löylyvedessä ole-
vat epäorgaaniset aineet käyttäytyvät höyrystyessään kiukaalla. Viralliselta taholta 
tullut löylyveden käyttörajoitus on laajentunut maallikkojen hallitsemassa kärsinei-
den diskurssissa koskemaan myös uimavesiä. Tällöin esimerkiksi vesien puhtau-
desta kertovien mittaustulosten todistusvoimaa on ryhdytty rapauttamaan epäile-
mällä mittausprosesseja puutteellisiksi: mittauksilla ei ole voitu kiistää asukkaiden 
kokemuksia, sillä näytteistä on etsitty vääriä asioita. 

”He ovat mitanneet vain bakteeripitoisuuden, mutta eivät metalleja ja sulfaat-
tia”, Vornanen lisää. 

Olen luokitellut terveyshaitan kehykseen myös tekstit, joissa käsitellään Talvivaa-
ran päästöjen juomavesivaikutuksia. Juomaveden saastumiseen liittyvää teemaa on 
tosin esiintynyt ainoastaan Kalevassa. Talvivaaran päästöjen on pelätty pilaavan 
oululaisten juomavedet, sillä Oulun kaupungin vesihuolto perustuu raakavedenot-
toon Oulujoesta. Kalevan kirjoittelussa pintaveden saastumiseen liittyvä uhka on 
luonut pohjaa etenkin Viinivaaran pohjavesihanketta tukeville kannanotoille. Leh-
dessä pohjaveden käytöstä on muodostunut turvallisuuskysymys. Kiistellyn Viini-
vaaran pohjaveden käyttöönotto on esitetty vastauksena Talvivaaran tuottamaan 
uhkaan. 

Pohjavesihankkeen turvallistamisessa on käytetty myös kemikaalien aiheutta-
maa uhkaa. Pintaveden puhdistamisessa käytetään saostuskemikaaleja, jotka tur-
vallistamisretoriikassa muodostavat vaaratekijän luonnolle vieraina aineina. Alu-
een luonnontilaisuuden purkamista ja vedenottamoiden rakentamista kannattaneet 
ovat asemoineet pohjavesikamppailun paradoksaalisesti luonnollisen ja keinote-
koisen kohtaamiseksi. Tässä asetelmassa sellaisenaan juotavaksi kelpaava pohja-
vesi määrittyy luonnolliseksi ja turvalliseksi, kun taas kemikaaleja vaativa pinta-
vesi näyttäytyy keinotekoisena ja siten vaarallisena. 

Kemikaalien uhkaan on tiivistynyt myös moni muu uhkan eri alakehyksiin luo-
kittelemani teksti. Vaikka esimerkiksi Pekka Perä on tehnyt puheissaan eroa kemi-
kaalien ja myrkkyjen välille, kaivoskirjoittelussa sanoja on käytetty useimmiten sy-
nonyymeina. Uhkaretoriikassa kemikaali määrittyy luonnollisuuden vastakohdaksi: 
keinotekoisena vaaralliseksi aineeksi. Vaaroja ja uhkia tunnistavassa kirjoittelussa 
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sanalla pyritään synnyttämään yksinomaan kielteisiä konnotaatioita. Sanakirjamää-
ritelmän mukaan kemikaali on kemiallinen valmiste eli kemian teollisuuden tuote. 
Juuri synteettisyyden eli ihmistekoisuuden katsotaan tekevän aineesta arvaamatto-
man. Tällaisessa katsannossa luonnonmukaisuus on itseisarvo, ja esimerkiksi maa-
kerrosten puhdistama pohjavesi koetaan automaattisesti paremmaksi kuin ihmisen 
puhdistama pintavesi. Esimerkiksi tuotteen luonnollisuudesta puhuttaessa viitataan 
poikkeuksetta vain luonnon myönteisiin konnotaatioihin, kuten puhtauteen, raik-
kauteen ja terveellisyyteen, vaikka myös luonto tuottaa tappavia aineita ja luon-
nossa esiintyvät kemikaalit aiheuttavat yhtä lailla syöpää, mutaatioita ja epämuo-
dostumia kuin ihmisen kehittämät kemikaalit. (Ks. Ames & Gold 2000; Timbrell 
2012.) 

Olen luokitellut terveyshaitan alakehykseen yhteensä 36 tekstiä, mikä vastaa 
reilua kahta prosenttia koko aineistosta. Kehys on rakentunut ennen kaikkea toimi-
tuksellisten tekstien pohjalta. Suhteellisesti vahvimman aseman kehys on saanut 
Helsingin Sanomissa. Etenkin lehden pohjoisen aluetoimittaja on antanut paljon 
palstatilaa kaivoskriittisille Talvivaaran lähialueen asukkaille, jotka ovat olleet ke-
hyksen keskeisimpiä toimijoita. Asukkaiden ja seurakunnan leiriläisten kokemia 
iho-, silmä- ja hengitysoireita on esitelty ainoastaan Helsingin Sanomien teksteissä. 
Kalevassa kehyksen käyttöä on lisännyt etenkin Talvivaaran päästöjen kytkeytymi-
nen vuosikymmeniä jatkuneeseen juomavesikeskusteluun. 

Taulukko 23. Turvallisuuden alakehysten osuus kokonaisaineistosta. 

Alakehys Osuus aineistosta 

Terveyshaitta 2 % (36 tekstiä) 

Lainsäädäntö 2 % (30 tekstiä) 

Välinpitämättömyys 2 % (30 tekstiä) 

Kuolemanleiri 1 % (22 tekstiä) 

Varautuminen 1 % (13 tekstiä) 

Mitätöinti 1 % (10 tekstiä) 

Taulukossa 23 kokoan turvallisuuden alakehykset suosittuusjärjestykseen. Kaivos-
toiminnan turvallisuutta tarkasteltiin hiukan useammin toteutuneiden ja mahdollis-
ten uhkien kuin yhtiöiden varautumisen ja lainsäädännön takaamien turvallisuus-
keinojen kautta. Kirjoittelussa uhkaa indikoivat, subjektiiviset oirekuvaukset nou-
sivat suurempaan rooliin kuin hallintaa konstruoivat, viranomaisten auktoriteetti-
asemaan pohjautuvat esitykset riskikohteiden tunnistamisesta ja turvallisuuden pa-
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lauttamisesta. Kuolema määriteltiin arvaamattomaksi ja hallitsemattomaksi repre-
sentoidun toiminnan vääjäämättömäksi seuraukseksi kaksi kertaa useammin kuin 
nämä määritelmät ehdittiin mitätöidä. 
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10 Otsikkotason analyysi 

10.1 Analyysin tausta 

Otsikossa tulisi tiivistyä mediaesityksen keskeisin sisältö. Näin ollen otsikkoja ei 
sovi jättää analyysin ulkopuolelle. Väitelauseiden muotoon puetut otsikot ilmaise-
vat tärkeimmän osan uutistekstin makrorakenteesta. Otsikko muodostaa makrora-
kenteen ylätason, joka ohjaa tekstin muodostaman kokonaisuuden tulkintaa. Vaikka 
tekstin tulkinta on aina neuvottelua, lukija muistaa yleensä parhaiten makroraken-
teelliset tekijät eli teemat ja pääasiat. (Van Dijk 1988, 143.) Bell (1991) on kutsunut 
otsikkoa linssiksi, jonka läpi tekstiä tarkastellaan. Siten jo pelkästään otsikon voi 
katsoa muodostavan merkittävän tulkintakehyksen. 

Useimmiten lehtijuttujen otsikot ovat ytimekkäitä ja argumentoivia. Toisinaan 
otsikko sisältää myös väitelauseen perustelut. Otsikkorivien tilat ovat kuitenkin ra-
jallisia, joten yleensä otsikkoa selittävät lauseet ovat ingressissä tai leipätekstin 
alussa. (Koistinen 1998, 50.) Ingrid Mårdhin (1980, 39) mukaan juttujen otsikointi 
on pohjimmiltaan kompromissien tekemistä, sillä sisällölliset ja kielelliset ratkaisut 
tehdään aina lehden typografian määrittelemissä rajoissa. 

Otsikot ovat graafisia elementtejä, joihin lukijan katse ensimmäisenä kiinnittyy. 
Sanomalehden rooli selailumediana lisää näin ollen otsikkojen merkitystä. Otsikoi-
hin on syytä panostaa, sillä niiden perusteella lukija päättää, mitä tekstejä hän lo-
pulta lukee lehdestä. (Van Dijk 1988, 141–142.) Uutisten vaikutusten kannalta ot-
sikko on hyvin keskeinen elementti. Se tiivistää aiheen tulkintapaketiksi niillekin 
vastaanottajille, jotka eivät lue koko tekstiä. (Löytömäki 1998a, 215.) 

Otsikon sananvalinnoilla voidaan helposti ottaa kantaa. Etenkin verbit ja ad-
jektiivit ovat tehokkaita mielipiteen muodostajia. Varsin myönteinen kuva aiheesta 
syntyy, kun kaivos suorastaan kylvää työtä tai tuo potkua lähitoimialoilleen. Kai-
vosyhtiöiden etuja ajavana voi pitää myös otsikkoa, jossa lupaviidakon todetaan 
uhkaavan kaivostoimintaa. Otsikossa kaivoslain mukaista lupajärjestelmää kutsu-
taan kielteisesti lupaviidakoksi. Lupajärjestelmän sekavuuden katsotaan vaikeutta-
van kaivosyhtiöiden investointeja ja tuotannon kasvattamista. 
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Tässä luvussa analysoin kaivoskirjoittelua edustavan aineistoni otsikkoja. Luo-
kittelen tekstien otsikot myönteisiin, kielteisiin ja neutraaleihin eli tasapuolisiin.33 
Myönteiset otsikot ovat myönteisiä kaivostoimijoiden näkökulmasta. Ne esittävät 
kaivosteollisuuden toivottuna ja tarpeellisena toimialana. Myönteisissä otsikoissa 
kaivostoimintaa tarkastellaan siis positiivisessa valossa. Kielteiset otsikot puoles-
taan problematisoivat nykymallisen kaivostoiminnan. Kielteisissä otsikoissa esi-
merkiksi kaivostoimijoihin, toiminnan hyötyihin ja ympäristövaikutuksiin suhtau-
dutaan kielteisesti tai varauksellisesti. Kielteiset otsikot ovat sellaisia, joita kaivos-
toimijat eivät todennäköisesti olisi itse kirjoittaneet. Kielteisiksi on laskettu myös 
uutismaiset otsikot, jotka kertovat kaivostoimijoiden kannalta kielteistä viestiä. 
Neutraalit otsikot ovat puolestaan sellaisia, joissa ei oteta eksplisiittisesti tai impli-
siittisesti kantaa. Neutraaliksi luokittelemani otsikot kertovat ilman arvolatausta 
esimerkiksi kaivosyhtiöiden ja valvojien toimista. Otsikon päätyminen neutraalit-
luokkaan on edellyttänyt sitä, että otsikon välittämä viesti on kaivosteollisuuden tai 
alan toimijan kannalta neutraali. 

Tarkastelen otsikkojen jakautumista niin koko aineiston kuin eri kehysten ta-
solla. Otsikkotason analyysin yhdistäminen kehysanalyysiin tuo tutkimukseen sy-
vyyttä ja kiinnostavan lisäjännitteen. On mielenkiintoista tietää, missä määrin esi-
merkiksi kaivoskielteisiin alakehyksiin valikoimieni juttujen otsikot ovat kielteisiä. 
Analyysin avulla voin selvittää, miten hyvin otsikot vastaavat juttujen sävyä ja 
päällimmäisiä kehyksiä. 

 

                                                        
33 Analyysin neljännen luokan muodostavat jutut, joiden otsikko ei liity kaivostoimintaan tai joista ot-
sikko puuttuu kokoaan. Tällaisia juttuja olivat lähinnä Muut lehdet -palstojen tekstit, joissa ensimmäi-
nen siteeraus käsitteli jotakin muuta aihetta kuin kaivostoimintaa. Lisäksi muutamissa pitkissä henkilö-
haastatteluissa otsikko liittyi johonkin toiseen jutussa käsiteltävään aiheeseen. Tällaiset jutut otettiin 
kuitenkin mukaan tutkimukseen, koska niissä käsiteltiin jonkin verran kaivostoimintaa. Neljänteen 
luokkaan päätyi noin kuusi prosenttia aineiston teksteistä. En ole huomioinut luokan osuuksia luvussa 
esittämissäni taulukoissa. 
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10.2 Otsikkojen jakautuminen koko aineiston tasolla 

Kuvio 2. Kaivoksia käsittelevien tekstien otsikkojen jakautuminen sävyluokkiin. 

Valtaosa aineistoon valikoimistani teksteistä sisältää kaivostoimijoiden kannalta 
kielteisen otsikon. Kielteisten otsikkojen osuus koko aineistosta on noin 46 pro-
senttia. Otsikkojen sävyyn ovat vaikuttaneet etenkin Talvivaaran ongelmat ja pit-
kälti niiden aiheuttama kaivosalan huono maine. Kielteisiä otsikoita on kirjoitettu 
paitsi kaivosten ympäristövaikutuksista myös yhtiöiden heikoista talousnäkymistä. 
Talvivaaran pahenevasta kassakriisistä ja rahoitusvaikeuksista viestivät otsikot 
ovat heikentäneet toimijan uskottavuutta ja yleisön luottamusta yhtiön toiminnan 
jatkuvuuteen. Olen arvioinut kielteisiksi myös esimerkiksi otsikot, joissa ehdote-
taan muutoksia nykykaivosten omistuspohjaan ja vaaditaan tiukennuksia kaivos-
lainsäädäntöön. Kaivostoimijoiden kannalta kielteisinä näyttäytyvät myös sinänsä 
kiihkottomatkin otsikot, joissa kaivosalan vastustaman kaivosveron säätämistä toi-
votaan. 

Verotus kevyttä (LK 25.5.2012.) 

Kielteisissä otsikoissa viitataan myös ympäristöonnettomuuksien toisteisuuteen, 
vahingontorjuntatöiden tuloksettomuuteen ja jätevesivuotojen vakavuuteen. Tilan-
teen jatkuvuudesta ja vakavuudesta viestivät muun muassa otsikkojen vahvikesanat 
yhä ja jo, jotka sisältävät toistuvuuden aspektiin perustuvan presupposition (ks. 
Tiittula 1989). 

Vuoto jo 6 000 rekallista (KS 7.11.2012.) 

Sakka-altaan vuoto yhä 6 000 kuutiota tunnissa (KS 7.11.2012.) 
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Myönteisten otsikkojen osuus on puolestaan noin 28 prosenttia. Myönteisissä otsi-
koissa kerrotaan esimerkiksi kaivosteollisuuden talous- ja työllisyysvaikutuksista. 
Olen luokitellut myönteisiksi myös otsikot, joissa esitetyt kannanotot tukevat Tal-
vivaaran toiveita ja tavoitteita esimerkiksi uraanin tuotannon aloittamisesta, metal-
litehtaan käynnistämisestä tai kaivosveropuheiden lopettamisesta. Olen arvioinut 
myönteisiksi esimerkiksi seuraavat otsikot:  

Kevitsa on sysännyt Sodankylän nousuun (LK 10.11.2012.) 

”Kaivokset tukevat matkailua” (LK 3.12.2012.) 

Hiukan esimerkkejä enemmän tilaa tulkinnalle jättää muun muassa Helsingin Sa-
nomien otsikko, jossa kysytään, miten yhteiskunta hyötyy kaivoksista. Neutraalilta 
vaikuttava otsikko on kuitenkin nähdäkseni kaivosmyönteinen, sillä kysymys sisäl-
tää oletuksen siitä, että yhteiskunta todella hyötyy kaivoksista. Presuppositiot, si-
säänkirjoitetut väittämät, ovat aina kannanottoja, sillä ne esittävät tietynlaiset tilan-
nemäärittelyt tunnettuina itsestäänselvyyksinä. Neutraaliksi naamioituvat otsikot 
voivat olla manipulatiivisempia kuin avoimen puolueelliset otsikot. Lukijan on hel-
pompi ottaa kantaa väitteiden uskottavuuteen, kun ne on ilmaistu avoimesti. Neut-
raalina näyttäytyvä otsikko voi implikoida sävyjä ja arvoja esimerkiksi modaali-
suudella ja metaforilla. (Tiittula 1989; Nurminen 1994, 106; Löytömäki 1998b, 39–
42.)  

Neutraalisti otsikoitujen tekstien osuus koko aineistosta on noin 20 prosenttia. 
Neutraaliksi arvioimani otsikot ovat usein uutismaisia, verbin sisältäviä ja lähimen-
neisyyden tai tulevaisuuden tapahtumista kertovia. Olen valikoinut Neutraalit-
luokkaan muun muassa otsikkoja, jotka kertovat kaivosyhtiöiden henkilövalin-
noista. Kannanotto näyttää puuttuvan myös monista sellaisista otsikoista, joissa 
kerrotaan kaivoksen ja viranomaisten toimista marraskuun jätevesivuotojen aikana. 
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Kuvio 3. Otsikkojen jakautuminen lehdittäin. 

Kielteisten otsikkojen osuus on suurin kaikissa tutkimukseni lehdissä. Suhteelli-
sesti eniten kielteisiä otsikkoja on julkaistu Helsingin Sanomissa ja vähiten Lapin 
Kansassa. Lapin Kansassa myönteisten otsikkojen osuus on puolestaan suurin ja 
neutraalien pienin. Lappilaislehdessä kielteisiä otsikkoja on julkaistu vain vähän 
enemmän kuin myönteisiä. Helsingin Sanomissa on julkaistu yhtä paljon neutraa-
leja kuin myönteisiä otsikkoja. Suhteellisesti ja absoluuttisesti eniten neutraaleja 
otsikkoja on julkaistu Kainuun Sanomissa. Kainuulaislehti on seurannut paikalli-
sena mediana kaikkein tarkimmin Talvivaaran luvitusprosesseja sekä viranomais-
ten ja kaivosyhtiön toimia vesikriisin jälkihoidossa. Nähdäkseni muita medioita ak-
tiivisempi tapahtumien seuranta on tuottanut lehteen neutraaleja otsikkoja: kun uu-
tiskynnystä on pidetty matalalla eikä kaivoksen tapahtumissa ole aina riittänyt ai-
dosti ammennettavaa jokapäiväisiin tarpeisiin, lehden sivuille on päätynyt varsin 
uutisettomia tekstejä. Tällöin neutraalius on niin otsikon kuin leipätekstin tasolla 
seurausta siitä, ettei jutussa oikeastaan edes sanota mitään. 
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10.3 Otsikot pääkehysten sävyttäjinä 

Kuvio 4. Eri pääkehyksiin luokiteltujen juttujen otsikkojen jakautuminen sävyluokkiin. 

Pääkehysten tasolla otsikot jakautuvat sävyluokkiin varsin odotetunlaisesti. Talou-
den pääkehyksessä myönteisten otsikkojen osuus on suurin ja kielteisten pienin. 
Talouskehyksessä myös neutraaleja otsikkoja on suhteellisesti eniten, enemmän 
kuin kielteisiä otsikkoja. Monet kehykseen valikoimani neutraalisti otsikoidut jutut 
rakentavat kuitenkin myönteistä julkisuutta kaivosyhtiöille. Esimerkiksi henkilö-
valinnoista kertovissa jutuissa ainoana toimijana on kaivosyhtiön johtotehtävään 
valittu henkilö, joka usein pääsee korostamaan tekstissä kaivostoiminnan hyötyjä. 
Vastaavasti esimerkiksi konsensushenkisesti otsikoiduissa pääkirjoituksissa käsi-
tellään usein teemoja, jotka ovat kaivostoimijoille mieluisia. Kielteisiä talouteen 
linkittyviä otsikkoja ovat puolestaan tuottaneet sekä toimialan kurjat talousnäkymät 
että sen väitetty verotuksellinen erityisasema.  

Olen valikoinut ympäristön pääkehykseen odotetusti eniten kielteisesti otsikoi-
tuja juttuja. Kehyksessä myös neutraalien otsikkojen osuus on myönteisiä suurempi. 
Neutraaliksi arvioimani otsikot ovat paitsi uutismaisia, tapahtumia toteavia, myös 
esimerkiksi valvonnan asianmukaisuuteen linkittyviä ilmiöitä kahdesta eri näkö-
kulmasta tarkastelevia. Ympäristöön kytkeytyviä neutraaleja otsikkoja on tuottanut 
esimerkiksi Talvivaaran allasvuotojen korjaustöiden yksityiskohtainen seuranta. 
Myönteisiksi arvioimani toiminnan ympäristövaikutuksiin liittyvät otsikot kertovat 
esimerkiksi Talvivaaran ylimääräisiksi representoiduista toimista uusien ympäris-
töonnettomuuksien ehkäisemiseksi. Otsikoissa kerrotaan myös valvojan toimista ja 
päätöksistä, jotka ovat edesauttaneet kaivosyhtiöiden toimintaa ja tukeneet niiden 
näkemyksiä.  
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Turvallisuuden pääkehyksessä otsikot ovat jakautuneet sävyluokkiin selvästi 
tasaisimmin, mikä heijastelee kehyksen ambivalenssia. Silti kielteisten otsikkojen 
osuus on suurin myös turvallisuuden kehyksessä. Koska kehys rakentuu etenkin 
uhkaa ja hallintaa korostavien näkökulmien kilpailusta, neutraalien otsikkojen 
osuus on jäänyt odotetusti pienimmäksi. Kielteisiksi arvioimani otsikot konstruoi-
vat välinpitämättömyyden vaikutelmaa paljastamalla esimerkiksi Talvivaaran rea-
goimattomuuden tiedossa olleisiin ongelmiin. Kielteisissä otsikoissa viitataan 
myös kaivospäästöjen haitallisiin terveysvaikutuksiin. Lisäksi otsikot ilmentävät 
asukkaiden pelkoa ja korostavat tuotantoprosessien epävarmuutta. 

Turvallisuuden pääkehyksestä myönteisiksi luokittelemissani otsikoissa kerro-
taan muun muassa varautumisen tehostumisesta, työturvallisuuskulttuurin hyvistä 
käytännöistä ja kaivosturvallisuuden parantumisesta. Myönteisinä näyttäytyvät 
myös Talvivaaran ja Tukesin suhdetta arvioivat otsikot.  

Turvallisuutta edistetään (Kaleva 12.10.2012.) 

”Työturvallisuudesta on annettu ohjeet” (KS 12.11.2012.) 

Neutraaleiksi arvioimissani otsikoissa keskiöön nousevat esimerkiksi viranomais-
toiminnan tuloksellisuus ja valtion eri organisaatioiden välinen yhteistyö. 

Ely-keskus pyytää Tukesin kantaa Talvivaaran tehtaasta (HS 15.11.2012.) 

Tukes kirjoittaa raporttia kuolintapauksesta (KS 29.5.2012.) 
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10.4 Otsikkojen jakautuminen väli- ja alakehyksittäin 

Kuvio 5. Eri välikehyksiin luokiteltujen juttujen otsikkojen jakautuminen sävyluokkiin. 

Kaivoskirjoittelua jäsentävistä välikehyksistä kolme sisältää eniten myönteisesti 
otsikoituja juttuja. Myönteisimmin otsikoidut kehykset ovat alueellisuus, globali-
saatio ja hallinta. Kussakin kehyksessä myönteisten otsikkojen suhteellinen osuus 
on noin 60 prosenttia. Kielteisten otsikkojen osuus vaihtelee puolestaan globalisaa-
tion nollasta prosentista hallinnan yhdeksääntoista prosenttiin. Taloudesta johde-
tuista välikehyksistä riisto sisältää odotetusti eniten kielteisiä otsikkoja. Kehyk-
sessä myös neutraalien otsikkojen osuus on myönteisiä suurempi. Otsikkojensa 
osalta kielteisinä näyttäytyvät myös kaikki ympäristön välikehykset sekä turvalli-
suudesta johdettu uhkan kehys. Suhteellisesti eniten kielteisesti otsikoituja tekstejä 
on elinmahdollisuuksien heikentämisen välikehyksessä. Suuressa valvonnan ke-
hyksessä otsikot jakautuvat tasaisemmin, joskin myös siinä kielteisten osuus on 
selvästi suurin. Olen valikoinut valvonnan kehykseen runsaimmin myös neutraa-
listi otsikoituja juttuja. Tällaisissa jutuissa kerrotaan esimerkiksi viranomaistoimin-
nan tuloksellisuudesta ja kaivosten lupaprosessien etenemisestä. 
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Kuvio 6. Alakehykset, joissa enemmistö jutuista on otsikoitu myönteisesti. 

Myönteiset otsikot ovat enemmistössä kaikkiaan yhdeksässä eri alakehyksessä. 
Niistä kaksi on johdettu hallinnan välikehyksestä, viisi alueellisuudesta ja kaksi 
globalisaatiosta. Suhteellisesti eniten myönteisiä otsikoita on hallintaa ilmentä-
vässä mitätöinnin alakehyksessä. Mitätöinti on hyvä esimerkki kehyksestä, johon 
valikoimieni tekstien otsikkoja ei voi luokitella sävyluokkiin tuntematta otsikkojen 
yhteyksiä kokotekstiin, aiempiin tapahtumiin ja uutissanomiin. Koska kehys tekee 
huumoria kaivostoimintaan liittyvistä peloista, tekstien otsikkojen asetelma on 
usein ironisoiva.  

Kevitsan myrkylliset kivet (LK 10.8.2012.) 

Saastuuko Perämeri kaivospäästöistä? (LK 17.9.2012.) 

Myönteiset otsikot saavat toiseksi suurimman osuuden ympäristöinvestointien ke-
hyksessä. Kehykseen luokittelemani tekstit tuovat jo otsikkotasolla esiin investoin-
tien arvon, määrän tai merkityksen tai vaihtoehtoisesti kaivostoimijoiden hyvät 
pyrkimykset ympäristövastuullisuuden lisäämiseen.  

Myönteiset otsikot ovat huomattavassa osassa myös varautumisen, mahdollis-
tajan ja alueellisen taantumisen kehyksissä. Varautumisen kehykseen luokittele-
mani otsikot viestivät yhtiöiden turvallisuusvarautumisen hyvästä tasosta ja antavat 
esimerkkejä työturvallisuuskulttuurin hyvistä käytännöistä. Mahdollistajan kehyk-
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sen otsikoissa pääosaan nousevat puolestaan myönteiset muutokset, joita kaivoste-
ollisuus on aiheuttanut syrjäseuduilla. Alueellisen taantumisen alakehyksessä myös 
otsikkojen myönteisyys syntyy kontrastin ja illegitimaation kautta: kaivostoimin-
nan vastustaminen esitetään kielteisenä, mikä rakentaa kaivosyhtiöille positiivista 
julkisuuskuvaa.  

 

Kuvio 7. Alakehykset, joissa enemmistö jutuista on otsikoitu kielteisesti. 

Valtaosa alakehyksistä on sellaisia, joissa enemmistö jutuista on otsikoitu kaivos-
toiminnan kannalta kielteisesti. Kielteiset otsikot saavat suurimman osuuden peräti 
kuudessatoista eri kehyksessä. Niistä neljä on johdettu taloudesta, neljä turvallisuu-
desta ja kahdeksan ympäristöstä. Otsikkojensa osalta kielteisimpinä näyttäytyvät 
elinmahdollisuuksien heikentämisen alakehykset oikeuksien kaventaja ja kaaoksen 
tuoja. Oikeuksien kaventajan kehyksessä kaivosteollisuus määritellään jo otsikko-
tasolla muun elinkeinotoiminnan uhkaajaksi. Olen määritellyt kielteisiksi myös ot-
sikot, joissa kerrotaan kiinteistön omistajien, osakaskuntien, kalastusalueiden ja 
Metsähallituksen korvausvaatimuksista.  

Kaaoksen tuojan kehyksessä otsikot kuvastavat kaivoksen lähialueiden asuk-
kaiden huolta, pelkoa, suuttumusta ja väsymystä. Otsikoissa tulee esiin myös kai-
vosten aiheuttamien kielteisten muutosten kokonaisvaltaisuus. 

Tuli kaivos, tuli lähtö (HS 23.12.2012.) 

Kaivokset tuhoavat kaikkialla (Kaleva 10.12.2012.) 
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Kielteiset otsikot saavat yli 80 prosentin osuuden myös korruption, väistelijän, vä-
linpitämättömyyden, saastuttajan ja ammattitaidottomuuden alakehyksissä. Kor-
ruption kehykseen valikoimissani teksteissä kaivosyhtiöiden ja ely-keskuksen kat-
sotaan tekevän yhteistyötä, joten valvovaan viranomaiseen kohdistuva kritiikki is-
kee samalla kaivosyhtiöihin. Valvonnan vähäisyydestä ja suoranaisista laiminlyön-
neistä kertovat otsikot tuovat etenkin Talvivaaralle kielteistä julkisuutta siksi, että 
se on nähdäkseni pyrkinyt päinvastaisesti korostamaan valvonnan toimivuutta ja 
valvovan viranomaisen asiantuntemusta. Väistelijän alakehykseen luokittelemieni 
juttujen otsikoissa viitataan avoimesti yhtiöiden vastuuttomuuteen, kutsutaan kai-
vosalan toimijoita muun muassa pettureiksi ja valehtelijoiksi, arvioidaan kieltei-
sesti yhtiöiden toiminnan arvoja sekä annetaan esimerkkejä vastuuttomuuden seu-
rauksista. Moni otsikko kuvastaa kirjoittajien epäilystä yhtiön esittämiä motiiveja 
kohtaan.  

Kaivosyhtiöt pettivät luottamuksen (HS 11.11.2012.) 

Kaivosyhtiöiden röyhkeys on universaalia (HS 29.4.2012.) 

 

Kuvio 8. Alakehykset, joissa enemmistö jutuista on otsikoitu neutraalisti. 

Tutkimuksessa tunnistamistani alakehyksistä kaksi sisältää eniten neutraalisti otsi-
koituja tekstejä. Kehykset ovat valvonnan välikehyksestä johtamani onnettomuus 
ja yhteistyö. Onnettomuuden kehys perustuu ympäristöjournalismia vanhastaan 
hallinneeseen onnettomuusnarratiiviin, ja juuri otsikon neutraalius on onnetto-
muusnarratiivin ominaispiirre. Onnettomuuden kehys haastaa otsikkotason analyy-
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sissa käytettävät sävyluokat, sillä periaatteessa kaikkien poikkeustilanteista kerto-
vien otsikkojen voi katsoa olevan kaivosyhtiöiden kannalta kielteisiä. Esimerkiksi 
jätevesivuodot vaikeuttivat Talvivaaran perustoimintaa ja lintukuolemien paljastu-
minen toi sille kosolti kielteistä julkisuutta. Kaikki tämänkaltaisiin tapauksiin viit-
taavat otsikot nostavat siten julkisuuteen myös itse onnettomuuden, olipa otsikko-
jen eksplisiittinen näkökulma millainen tahansa. Jotta otsikkotason analyysissa 
olisi tämänkin alakehyksen osalta mieltä, olen jaotellut otsikot sävyluokkiin sen 
mukaan, millaiseksi ne määrittelevät kaivosyhtiöiden oman roolin tapahtumien ke-
hittymisessä. Näin ollen olen luokitellut neutraalit-luokkaan otsikot, joissa onnet-
tomuuksien katsotaan johtuvan yhtiöistä riippumattomista tekijöistä. Neutraaleissa 
otsikoissa kerrotaan kaivosyhtiöitä pitkin vuotta koetelleista yllätyksistä, jätevesi-
vuotojen torjuntatöistä ja lintukuolemien tutkinnasta. Vaikka linnut kuolivat Talvi-
vaaran altaaseen, tapaukseen liittyvissä otsikoissa toimijana on useimmiten jokin 
muu taho kuin kaivosyhtiö. Silloin kun toimeksiantajana on Talvivaara itse, otsi-
koissa viitataan linnut löytäneisiin henkilöihin, millä nähdäkseni pyritään vähentä-
mään kaivosyhtiön vastuuta tapahtuneesta. 

Talvivaara tarkentaa tietoa alueella liikkuneista (KS 4.5.2012.) 

Evira tutkii kuolleet linnut vapun jälkeen (Kaleva 1.5.2012.) 

Lintukuolemat selvitetään (Kaleva 29.4.2012.) 

Yhteistyön kehykseen sisältyvä konsensushenki tulee esiin jo otsikkotasolla. Kon-
sensuksen tuntua tuottavat etenkin tasapuoliset, usein varsin ympäripyöreästi muo-
toillut otsikot. Neutraaliksi arvioiduissa otsikoissa kerrotaan nähdäkseni ilman ar-
volatausta niin valvojan, lupaviranomaisen kuin kaivosyhtiönkin toimista. Neut-
raaleiksi luokittelemani otsikot ovat useimmiten toteavia tapahtumainkuvauksia. 
Toisaalta joidenkin marraskuun jätevesivuotojen aikana julkaistujen, neutraaliksi 
arvioimieni otsikkojen voi – ainakin laveasti tulkiten – katsoa kertovan viranomais-
ten aktiivisuudesta. Näin ollen kaivosyhtiön kannalta neutraalit otsikot legitimoivat 
viranomaisten asemaa rauhan ja järjestyksen palauttajina.  

10.5 Yhteenveto otsikkotason analyysista 

Otsikkotason analyysin tulokset vahvistavat kehysanalyysin pohjalta muotoutu-
neita käsityksiä kaivoskirjoittelun kokonaisuudesta. Talvivaaran kielteiset tapahtu-
mat ja kaivosalan mainekolaukset olivat otsikkotason keskeisimpiä sävyttäjiä. Sel-
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västi suurin osa aineiston teksteistä oli otsikoitu kaivostoiminnan kannalta kieltei-
sesti. Lehtien otsikot jakautuivat sävyluokkiin odotetunlaisesti. Pääosin myöntei-
senä näyttäytyvä talouden pääkehys keräsi eniten myönteisiä otsikoita. Toisaalta 
valikoin kehykseen kohtalaisesti myös kielteisiä otsikoita, mikä selittyy paitsi Tal-
vivaaran heikoilla talousnäkymillä myös kolonialismin kritiikistä kumpuavan tari-
nalinjan elinvoimaisuudella. Talousnäkökulmien vastakkaisuus vaikutti kehysten 
jakautumiseen. Kaivokset eivät olleet yksinomaan myönteisiä talousaiheita, vaan 
niiden käsittelyyn sisältyi huoli kansallisomaisuuden karkaamisesta ulkomaille.  

Yksinomaan kielteisenä näyttäytyvä ympäristön pääkehys keräsi huomatta-
vasti enemmän kielteisiä otsikoita kuin talouden pääkehys myönteisiä. Ympäris-
tönsuojelun näkökulmasta kaivokset olivat pelkästään kielteisiä ilmiöitä. Turvalli-
suuden pääkehyksessä otsikot jakautuivat selvästi tasaisimmin. Jakautuminen hei-
jasteli turvallisuuden käsitteen häilyvyyttä. Turvallisuutta lähestyttiin paitsi uhkan 
alaisuuden myös uhkan torjunnan kautta. Suurin osa kehykseen valikoimistani 
teksteistä sisälsi kuitenkin kielteisen otsikon. Tähän vaikutti uhkan välikehyksen 
hallintaa suurempi koko. Toisaalta hallinnan kehyksessä oli suhteellisesti enemmän 
kielteisiä otsikoita kuin uhkan kehyksessä myönteisiä. 

Myös lehtien väliset erot olivat odotettuja. Kriittisimmin kaivosteollisuudesta 
kirjoittanut Helsingin Sanomat otsikoi juttunsa kielteisimmin, suopeimmin teolli-
suudenalaan suhtautunut Lapin Kansa puolestaan myönteisimmin. Kaleva ja Kai-
nuun Sanomat olivat keskikastissa, joskin kaivosmaakuntien ulkopuolinen Kaleva 
näytti otsikkojensa perusteella suhtautuvan kaivostoimintaan hieman Kainuun Sa-
nomia kielteisemmin. 

Myös välikehysten tasolla otsikkojen jakautuminen myötäili kehysten välittä-
mää viestiä. Myönteisimpinä näyttäytyivät alueellisuus, globalisaatio ja hallinta. 
Kielteisimpiä olivat puolestaan elinmahdollisuuksien heikentäminen, ahneus, uhka, 
riisto ja valvonta. Otsikot vastasivat siten pääsääntöisesti juttujen sävyä. Kaikissa 
tapauksissa otsikon merkitys luennalle ei ollut kuitenkaan kaikkivoipa. Hajontaa 
oli etenkin suurissa välikehyksissä. Esimerkiksi alueellisuuden kehykseen luokit-
telemieni pääkirjoitusten ja kolumnien otsikoissa viitattiin usein ajankohtaisiin on-
gelmatilanteisiin. Tekstit saivat innoituksensa kriiseistä ja onnettomuuksista, jotka 
heijastuivat tekstien otsikoihin. Kriittisistä otsikoistaan huolimatta ne kannattivat 
usein pysyvyyttä eli ongelmien nopeaa ratkaisemista ja palaamista päiväjärjestyk-
seen, jossa kaivosteollisuuden taloudellinen potentiaali oli kiistaton tosiasia. 

Valvonnan kehyksessä pääosassa olivat kaivosten valvojat ja lupaviranomaiset, 
jotka usein korostivat paitsi oman toimintansa tehokkuutta myös kaivosyhtiöiden 
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halukkuutta noudattaa annettuja ohjeita, mikä niin ikään viesti valvonnan tuloksel-
lisuudesta. Lisäksi kehys kiinnittyi ympäristölupamenettelyihin, joita käsiteltiin 
useimmiten uutismaisella otteella. Uutismainen ote tuotti toimintaa sisällön kus-
tannuksella korostavia otsikoita, jotka arvioin usein neutraaleiksi. Otsikoissa uu-
tiseksi nostettiin esimerkiksi mittaustulosten julkistaminen, ei niiden sisältö. Val-
vonnan kehystä ajoittain määrittänyt konsensushenki heijastui näin ollen tekstien 
otsikoihin. Valikoin kehykseen huomattavasti enemmän myönteisesti ja neutraalisti 
otsikoituja tekstejä kuin muihin ympäristön välikehyksiin. 

Suhteellisesti eniten neutraaleja otsikkoja oli varsin pieneksi jääneessä globa-
lisaation välikehyksessä. Kehyksessä käytiin ristivetoa kotimaisen ja kansainväli-
sen kaivosteollisuuden hyödyistä ja haitoista. Kehys aktivoitui etenkin kolonialis-
tisia kehityskulkuja tunnistavan puhetavan edessä. Se oli vastine luonnonvarojen 
omistussuhteista käytyyn keskusteluun. Kansainvälisten kaivostoimijoiden yliver-
taisuutta implikoivan puhetavan taustalla vaikutti näkemys kotimaisen kaivosteol-
lisuuden kelvottomuudesta. Tämä tasoitti otsikkojen näkemyksiä. Niiden vaikutus 
kaivostoiminnan julkiseen kuvaan ei ollut yksinomaan myönteinen. 

Pääosin myönteisesti otsikoitujen kehysten joukossa oli vain taloudesta ja hal-
linnasta johdettuja alakehyksiä. Myönteiset otsikot eivät siten muodostaneet enem-
mistöä yhdessäkään ympäristöstä johdetussa alakehyksessä. Lähimmäksi pääsi val-
vonnan välikehyksestä johtamani yhteistyö, joka perheyhteyden diskurssiin poh-
jautuvana ilmensi sovitteluun ja vastavuoroisuuteen perustuvaa strategiaa. Kehyk-
sessä valvontatoimia määritti konsensushakuisuus. Se ilmeni esimerkiksi valvojan 
toimissa, päätöksissä ja kannanotoissa, jotka olivat kaivosyhtiöiden edun mukaisia. 
Nämä valvojan aktiivisuutta ilmentävät teot nostettiin usein juttujen otsikoihin. Ne 
rakensivat tuloksellista ja uskottavaa kuvaa sekä kaivostoiminnan sääntelystä että 
sen harjoittamisesta. 

Pääosin kielteisesti otsikoitujen alakehysten joukkoon päätyi kaksi kehystä, 
jotka oli johdettu myönteisinä näyttäytyvistä välikehyksistä. Kielteiset otsikot oli-
vat enemmistössä sekä alueellisuudesta johdetussa sijoituksessa että hallinnasta 
johdetussa lainsäädännössä. Sijoituksen kehyksessä kaivosyhtiöitä tarkasteltiin lä-
hinnä taloudellisten mittarien kautta. Talvivaaran mittarit olivat pääosin miinuk-
sella, minkä vuoksi kehykseen luokittelemani jutut saivat usein kielteisen tai neut-
raalin otsikon. Lainsäädännön kehyksessä Talvivaaran panos riskien eskaloitumi-
seen tunnistettiin. Kehys kirjoitti turvallisuusviranomaisille järjestyksen palautta-
jan roolin. Epäjärjestyksen aiheuttajaksi nimettiin puolestaan Talvivaara. Tämä 
asetelma tuli esiin jo otsikkotasolla. 
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Neutraalit otsikot olivat enemmistössä vain kahdessa alakehyksessä. Luokitte-
lussani otsikon neutraalius syntyi paitsi kannanoton puuttumisesta myös otsikko-
sanoman sisällöstä. Molemmat neutraalisti otsikoidut kehykset oli johdettu valvon-
nasta, joka oli lähtökohtaisesti kaivoskielteinen välikehys. Kaivosten valvonta he-
rätti keskustelua lähinnä silloin, kun sille koettiin olevan erityistä tarvetta tai kun 
sen katsottiin epäonnistuneen. Valloilleen ryöpsähtänyt valvontakeskustelu syn-
nytti monentyyppisiä puhuja-asemia. Neutraalisti otsikoidut yhteistyön ja onnetto-
muuden kehykset esittivät valvonta- ja lupaviranomaiset asiantuntevina ja tehok-
kaina toimijoina. Kompetenssissa kautta he lunastivat legitiimin puhuja-aseman. 
Viranomaistoimijoiden avoimuutta ja tuloksellisuutta korostavat otsikot vahvisti-
vat toimijoiden omaa painoarvoa mutta eivät juuri antaneet eväitä kaivosteollisuu-
den kannattamiseen tai vastustamiseen. Onnettomuuden alakehys heijasteli lisäksi 
onnettomuusnarratiivia, joka tyypillisesti pelkistää onnettomuustapahtuman pel-
käksi tekniseksi kysymykseksi. Onnettomuuden kehyksessä pääosaan nousivat va-
hingonkorjaustoimet, jotka kuvastivat valvojan ja toiminnanharjoittajan aktiivi-
suutta yllättävinä näyttäytyvien tilanteiden ratkaisemiseksi. Kehyksen otsikot il-
mensivät onnettomuusnarratiivin edellyttämää yksiselitteisyyttä. Niissä kerrottiin 
paitsi onnettomuuksien välittömistä syistä ja seurauksista, myös vahingonkorjaus-
töiden etenemisestä, uusien onnettomuuksien välttämiseksi tehdyistä toimista ja ta-
pahtumiin liittyvistä tutkinnoista. 
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11 Kaivosjulkisuuden määrittelijät 

11.1 Määrittelijäluokat ja luokittelun tausta 

Määrittelytapojen ohella olennainen osa kaivoskirjoittelun kokonaisuutta ovat toi-
mijat, jotka näitä määrittelytapoja luovat ja uusintavat. Tässä luvussa selvitän, mikä 
on kunkin toimijaryhmän panos kaivosjulkisuuden muotoutumisessa. Tutkimusme-
netelmänä käytän toimija-analyysia. Analyysin perustana on ajatus journalistisesta 
esityksestä julkisuustilana, jossa eri toimijat kilpailevat oikeudesta luoda toinen 
toistaan paikkansapitävämpiä kuvauksia ja tulkintoja sosiaalisesta todellisuudesta. 
Median tarjoama kilpailun ja politiikan areena antaa olosuhteet paitsi kamppailulle 
siitä, kenen määritelmästä tulee yleisesti hyväksytty, myös siitä, ketkä asemoituvat 
päteviksi asiantuntijoiksi ja siten luotettavan tiedon tarjoajiksi. (Väliverronen 1996, 
89.) 

Mediajulkisuus on vain yksi monista ongelmamäärittelyjen areenoista. Esimer-
kiksi ympäristökysymyksiin liittyvää julkisuutta rakennetaan median ohella muun 
muassa politiikan ja hallinnon areenoilla, tieteen kentällä ja kansalaisyhteiskun-
nassa. (Hilgartner & Bosk 1988, 58–59.) Medialla on kuitenkin erityinen rooli in-
terdiskursiivisena areenana. Se kokoaa erityyppiset toimijat, puhetavat ja erityis-
kielet samaan tilaan ja kertoo, millaista keskustelua yhteiskunnan muilla areenoilla 
käydään. (Väliverronen 1996, 89; Luostarinen 1994, 33.) Median luoman julki-
suustilan säännöt eivät usein toimi ristiriidattomasti eri puheyhteisöjen normien 
kanssa. Kun samaan tilaan tuodaan esimerkiksi aktivisteja, tutkijoita, hallintovir-
kamiehiä ja poliitikkoja, on selvää, että osapuolien on tehtävä kompromisseja. 
Yleensä kompromissit tavalla tai toisella onnistuvat, sillä vain harvat kieltäytyvät 
asettumasta mediajulkisuuteen. Säännöt tunnetaan yleisesti, ja keskusteluun haluk-
kaat ovat useimmiten tietoisia siitä, millaisin rajoituksin mediassa toimitaan. Toi-
saalta journalismin säännöt voi nähdä myös mahdollistavina tekijöinä. Yksinker-
taistamalla ja typistämällä journalismi avaa keskusteluyhteyksiä eri tahojen ja toi-
mijoiden välille. (Luostarinen 1994, 33.)  

Journalistisen julkisuuden sääntöjen erilaisuus suhteessa muiden areenojen 
normeihin ja toimintatapoihin aiheuttaa epäluuloa, joka ilmenee esimerkiksi eh-
doissa, joita monet julkisuuteen tottuneetkin toimijat asettavat esiintymiselleen. Si-
taatit ja asiayhteydet halutaan usein tarkistaa, ja osa haastateltavista suostuu puhu-
maan vain suorissa lähetyksissä. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että esimerkiksi 
sanomalehtien on katsottu noudattavan niin sanottuja seurallisuusnormeja. Etujen 
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ja intressanttien törmäyttämisen sijaan lehdet järjestävät sovinnaisia kohtaamisia. 
Lehtien ja lähteiden väliset pelit ovat varautuneita ja hienotunteisia. Niistä puuttu-
vat kärjekkyys ja intohimot. Maltillisuus turvaa kanssakäymisen piirin: se madaltaa 
ulkopuolisten kynnystä heittäytyä mukaan keskusteluihin. Median käsitys omasta 
asiallisuudestaan heijastuu siihen, miten hillitysti tai kärjekkäästi se asettaa eri toi-
mijat samaan julkisuustilaan. Asian ei kuitenkaan tarvitsisi olla näin. Vaikka esi-
merkiksi sanomalehti olisikin mielestään pidättyvä ja tahdikas, se voisi reippaasti 
houkutella ulkopuoliset aiempaa suorasukaisempiin keskinäisiin peleihin. (Pietilä 
& Söndemann 1994, 199.) 

Media ei ole julkisuuden ovimiehenä toimiessaan mitenkään objektiivinen saa-
tikka analyyttinen toimija, eikä eri foorumeiden asema suhteessa mediaan ole mil-
loinkaan tasa-arvoinen. Niin sanotut viralliset lähteet, kuten julkishallinnon orga-
nisaatioiden ja tutkimuslaitosten edustajat, valikoituvat selvästi useammin uutistoi-
mijoiksi kuin vaikkapa ympäristöjärjestön jäsenet. (Ks. Hansen 1991, 449; Gandy 
1982, 61; Suhonen 1994, 110–111; Väliverronen 1996, 94–98.) 

Olen tehnyt koko 1 490 jutun pääaineistolle määrällisen sisällönerittelyn, jossa 
olen laskenut jokaisesta jutusta kaikki toimijat, jotka ovat päässeet ääneen joko 
suorassa sitaatissa tai epäsuorassa lainauksessa. Olen jaotellut kaivoskirjoittelun 
määrittelijät kolmeentoista määrittelijäryhmään. Kurkistan analyysissa myös ryh-
mien sisäpuolelle ja tunnistan toimijaluokkien aktiivisimmat edustajat. Kehysten 
yhteydessä olen jo esitellyt kosolti luonnehdintoja siitä, ketkä tai mitkä toimijaryh-
mät ovat tuottaneet aktiivisimmin kulloistakin kehystä. Tämän luvun tarkoituksena 
on selventää näiden toimijoiden luonnetta ja luoda systemaattinen kuva kunkin toi-
mijaryhmän panoksesta paitsi kokonaisjulkisuuden myös eri kehysten rakentumi-
seen. 

Olen ottanut analysoitavaksi myös kolumnit, pääkirjoitukset, asiantuntijakir-
joitukset ja mielipidekirjoitukset. Niistä olen laskenut toimijaksi aina vähintään 
tekstin kirjoittajan. Toisinaan tällaisissa avoimen subjektiivisissa teksteissä laina-
taan myös jonkin muun toimijan, esimerkiksi tutkijan tai poliitikon, sanomisia. 
Olen kirjannut jokaisesta aineiston tekstistä kaikki toimijaluokkien edustajat. Jos 
tekstissä on esiintynyt esimerkiksi kolme ympäristöjärjestöjen edustajaa, kyseinen 
toimijaluokka on kasvanut kolmella määrittelijällä. Näin ollen toimijoiden koko-
naismäärä on suurempi kuin aineiston tekstien määrä. Toisaalta olen vetänyt rajan 
juuri kolmeen saman luokan määrittelijään juttua kohden. Vaikka yksittäisessä ju-
tussa olisi siis annettu puheenvuoro vaikkapa viidelle kaivosyhtiön edustajalle, olen 
ottanut heistä vain kolme mukaan vertailuun. Rajaus on supistanut jonkin verran 
lähinnä poliitikkojen ja lähialueen asukkaiden toimijaluokkien kokoa. Esimerkiksi 
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asukastilaisuuksista ja yva-katselmuksista tehdyissä jutuissa on tyypillisesti ollut 
äänessä ainakin puolenkymmentä lähialueen asukasta tai mökkiläistä. Vastaavasti 
esimerkiksi eduskunnan kyselytunneista kertovissa jutuissa puheenvuoro on usein 
annettu kaikkien eduskuntapuolueiden edustajille. Tällaiset jutut olisivat kasvatta-
neet tiettyjen määrittelijäryhmien painoarvoa perusteettomasti. Siksi rajaus enim-
millään kolmeen toimijaan on nähdäkseni perusteltu. 

Toimijoita luokitellessani olen nojautunut pelkästään lehtien ja toimijoiden it-
sensä tarjoamiin määritelmiin. Jos esimerkiksi muissa yhteyksissä kansalaisaktivis-
tina tunnetuksi tullut henkilö on esiintynyt jutussa yksinomaan huolestuneena lähi-
alueen asukkaana, olen luokitellut hänet toimija-analyysissa sellaiseksi. Samalla 
tavalla olen luokitellut esimerkiksi tutkijat, jotka ovat signeeranneet mielipidekir-
joituksensa pelkällä nimellään ja asuinpaikallaan, ryhmään muu kansalainen. Lä-
hialueen asukkaita ja mökkiläisiä luokitellessani en ole selvitellyt toimijoiden ko-
tiosoitteita tai mitannut etäisyyksiä kaivosalueen rajalle, vaan olen luottanut teks-
teissä esitettyihin luonnehdintoihin. Olen luokitellut lähialueen asukkaiksi toimijat, 
joiden kohdalla etäisyys kaivokseen on mainittu tai jotka ovat omien sanojensa mu-
kaan kärsineet kaivoksen päästöistä. 

Esittelen seuraavassa lyhyesti analyysissa käyttämäni määrittelijäryhmät, 
minkä jälkeen tarkastelen omassa alaluvussaan kunkin ryhmän panosta niin koko-
naisjulkisuuden kuin eri kehysten muotoutumiseen. Pitäydyn lähinnä määrällisen 
analyysin tuloksissa, sillä erittelyn tarkoituksena on tuottaa ennen muuta kehysana-
lyysia tukevaa aineistoa. Tavoitteenani on luoda yleiskuva etenkin siitä, ketkä oli-
vat tutkimieni lehtien rakentaman kaivosjulkisuuden keskeisimpiä arkkitehtejä ja 
kenen ääni jäi vastaavasti pimentoon. Vaikka pääpaino on kvantitatiivisessa ana-
lyysissa, kiinnitän huomiota myös siihen, millaisen roolin eri toimijat ottavat tai 
millaiseen positioon lehdet heidät asemoivat. Määrällistä tutkimusotetta on miele-
kästä täydentää etsimällä avoimesti yhteyksiä eri toimijoiden pyrkimysten, näky-
vyyden ja toimintatapojen välille (ks. Vehkalahti 2015, 93–94). 

Olen tehnyt toimijaluokkien jaottelun aineiston kattavan läpikäynnin jälkeen, 
jolloin olen ollut jo varsin hyvin perillä siitä, millaisia toimijoita jutuissa ylipäätään 
esiintyy. Silti osa määrittelijäryhmistä on olennaisia vain tiettyjen kehysten koh-
dalla. 

Toimija-analyysissa käyttämäni määrittelijäryhmät ovat: 
 

Kaivosalan edustaja: Talvivaaran, Kevitsan tai jonkin muun kaivosyhtiön toimija. 
Olen laskenut kaivosalan edustajiksi myös alan edunvalvojat, kuten Kaivosteolli-
suuden toimihenkilöt. 
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Valvonta- tai lupaviranomainen: Ely-keskuksen tai aluehallintoviraston edustaja. 

 
Muu viranomainen: Poliisin, Eviran, Tukesin, Säteilyturvakeskuksen tai oikeus-
laitoksen edustaja. 

 
Valtion tai kunnan virkamies: Valtion tai paikallishallinnon viranhaltija kuten mi-
nisteriön kansliapäällikkö tai kunnanjohtaja. 

 
Poliitikko: Ministeri, kansanedustaja tai kunnanvaltuutettu. Olen kirjannut myös 
puolueet ja muut poliittiseksi luokiteltavat tahot ja toimijat poliitikko-luokkaan. 

 
Tutkija: Yliopiston tai tutkimuslaitoksen asiantuntija kuten professori, yliopiston-
lehtori, erikoistutkija tai tutkimusprofessori. 

 
Ympäristöliikkeen jäsen: Ympäristönsuojeluun keskittyvän kansalaisjärjestön 
edustaja, kuten Stop Talvivaaran, Suomen luonnonsuojeluliiton tai Greenpeacen 
aktiivinen toimija. 
 
Lähialueen asukas: Jo rakennetun tai suunnitteilla olevan kaivoksen lähettyvillä 
asuva tai mökkeilevä kansalainen. 

 
Matkailualan edustaja: Matkailualan yrittäjä tai matkailuyrityksen työntekijä. 

 
Muu kansalainen: Kansalainen, joka osallistuu kaivoskeskusteluun omana itse-
nään eikä tuo esiin yhteyttään esimeriksi johonkin ympäristöjärjestöön, eturyh-
mään, kaivosalueeseen tai -yhtiöön. 

 
Talouselämän toimija: Yrityksen, elinkeinoelämän etujärjestön tai rahoitusalan 
edustaja. Talouselämän toimijoiksi on laskettu myös kaivosyhtiöiden alihankki-
jayritykset ja tavarantoimittajat. 

 
Muu toimija: Metsähallituksen, seurakunnan tai muun sellaisen organisaation 
edustaja, jota ei voi sisällyttää mihinkään edellä mainittuun luokkaan. 

 
Toimittaja: Kolumnin, kommentin, pääkirjoituksen tai uutisanalyysin kirjoittanut 
toimittaja. Olen laskenut myös muuntyyppisen journalistisen tekstin kirjoittajan 
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määrittelijäksi silloin, kun hän on ottanut omissa nimissään kantaa kaivosteollisuu-
den ongelmiin tai mahdollisuuksiin. Toimittaja-luokkaa ovat kasvattaneet myös 
lehdissä julkaistut siteeraukset muista medioista. 

11.2 Kaivosalan edustajat 

Kaivosalan edustajat ovat odotetusti olleet kaivoksia käsittelevän kirjoittelun kes-
keisimpiä määrittelijöitä. Kaivosteollisuudesta ja -yhtiöistä kirjoitettaessa on ollut 
luontevaa kuulla alan omien edustajien näkemyksiä, olipa tekstin käsittelytapa sit-
ten kaivoskielteinen tai -myönteinen. Alan toimijoiden osuutta kaivoskirjoittelussa 
lienee kasvattanut journalistien toimintaa ohjaava periaate kuulla kielteisen julki-
suuden kohdetta jo samassa yhteydessä. Tämän vuoksi kaivosalan toimijoilla on 
ollut merkittävästi määrittelyvaltaa myös kehyksissä, joiden pääviestin voi katsoa 
olevan toimialan kannalta kielteinen. Toisaalta erityisesti kaivosyhtiöiden puhe-
miehet ovat olleet tärkeitä ensi käden lähteitä hankittaessa tietoa esimerkiksi vuoto-
onnettomuuksista ja vahingontorjuntatöiden etenemisestä. 

Kaivosalan edustajat muodostavat suurimman määrittelijäryhmän yhdessä 
pääkehyksessä ja kahdessa välikehyksessä. Pääkehys on odotetusti talous ja väli-
kehykset yhtä yllätyksettömästi alueellisuus ja globalisaatio. Alan toimijoiden pu-
heissa kaivosteollisuutta on tarkasteltu ennen muuta taloutta kasvattavana ilmiönä. 
Alueellisuuden kehystä ovat hallinneet odotetusti Talvivaaran puhemiehet, kun taas 
globalisaation kehyksessä määrittelijöinä ovat olleet etenkin kansainvälisten kai-
vosyhtiöiden, kuten Yaran, Gold Fieldsin, Belvederen, Nordic Minesin ja North-
land Resourcesin edustajat.  

Alakehysten toimijoita tarkastellessani kaivosalan edustajat nousevat ykkössi-
jalle kahdeksassa kehyksessä. Kaikkein suurimman roolin alan puhemiehet ovat 
saaneet ympäristöinvestointien ja varautumisen kehyksissä. Molemmissa kehyk-
sissä kaivosalan toimijoiden rooli on ollut suurempi kuin muiden toimijaryhmien 
edustajien yhteensä. Tämäkään ei juuri yllätä, kun tarkastelee kehysten sisältämää 
viestiä. Ympäristöinvestointien markkinointi ja varautumisen tason korostaminen 
ovat istuneet luontevimmin juuri kaivostoimijoiden retoriikkaan. Puhe ympäristön 
tilan parantamiseen tähtäävistä investoinneista ja ylivarmistetuista turvallisuusjär-
jestelyistä on palvellut eniten yhtiöiden omaa etua. 

Kaivosalan edustajat ovat olleet ensisijaisia määrittelijöitä alueellista taantu-
mista lukuun ottamatta kaikissa alueellisuuden ja globalisaation alakehyksissä sekä 
näiden lisäksi valvonnasta johdetussa onnettomuuden kehyksessä. Kaivostoimi-
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joilla on ollut hiukan yllättäen keskeinen asema myös uhkakehystämistä edusta-
vassa välinpitämättömyyden alakehyksessä. Toisaalta välinpitämättömyyden ke-
hyksessä asetelma on monin paikoin kaivostoimijoita haastava. Kehys on rakentu-
nut pitkälti esityksistä, joissa kaivostoimijat pannaan lujille. Esityksiin uskotta-
vuutta rakentava journalistinen terävyys on edellyttänyt sitä, että kaivostoimijat 
saadaan kommentoimaan itseään koskevia kriittisiä väitteitä. Yhtä kaikki, alan 
edustajat ovat saaneet myös tällaisissa teksteissä kerrottua oman versionsa tapah-
tumien kulusta. Se lienee riittänyt ainakin sellaisille lukijoille, joiden suhtautumi-
nen kaivostoimialaan on ollut ongelmista huolimatta myönteinen tai joiden mie-
lestä kaivoskohut ovat saaneet tarpeettoman suuret mittasuhteet. 

Vertailussa peränpitäjiksi jääneitä alakehyksiä yhdistää se, että olen luokitellut 
niihin suhteellisesti ja osin absoluuttisestikin vähän toimitettuja uutisjuttuja. Sama 
pätee riiston ja ahneuden välikehyksiin, joissa kaivostoimijoilla on niin ikään ollut 
vain vähän sananvaltaa. Vaikka kaivostoimijat ovat kirjoittaneet myös muutamia 
mielipidekirjoituksia, he ovat profiloituneet vahvimmin tiedonlähteiksi, joilla on 
ollut paikkansa ensisijaisesti toimitetuissa teksteissä. 

Vahvin asema kaivosalan edustajilla on ollut Kainuun Sanomissa. Lehdellä on 
ollut kaivosmaakunnan ykkösmediana tiiviit yhteydet etenkin Talvivaaran johto-
hahmoihin. Kaivosalan toimijoiden osuus lehden aineiston kaikista määrittelijöistä 
on noin 21 prosenttia. Kaivosyhtiöiden puhemiehet ja alan edunvalvojat ovat olleet 
käytetyimpiä lähteitä myös Kalevassa ja Helsingin Sanomissa. Lapin Kansassa toi-
mittajat ovat ottaneet kantaa kaivosalan mahdollisuuksiin ja uhkiin vielä kaivostoi-
mijoitakin enemmän. Tästä huolimatta myös kaivosalan edustajat ovat saaneet lap-
pilaislehdessä suuremman roolin kuin kaivosmaakuntien ulkopuolisissa lehdissä. 

Taulukossa 24 vedän määrällisen analyysin tulokset yhteen. Taulukko osoittaa 
kaivostoimijoiden osuuden kunkin pää- ja välikehyksen kaikista määrittelijöistä. 
Olen listannut alakehyksistä taulukkoon ainoastaan kymmenen kärjen. Prosenttilu-
vun perässä oleva numero kertoo, millä sijalla toimijaluokka on määrittelijäryh-
mien välisessä vertailussa. 
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Taulukko 24. Kaivosalan edustajien osuus kehysten kaikista määrittelijöistä. 

Pääkehykset Välikehykset Alakehykset 

Talous 25 % (1.)   

 Alueellisuus 29 % (1.) Ympäristöinvestoinnit 58 % (1.) 

 Hallinta 27 % (2.) Varautuminen 58 % (1.) 

 Globalisaatio 25 % (1.) Sijoitus 49 % (1.) 

Turvallisuus 19 % (2.)   

 Valvonta 16 % (2.) Onnettomuus 34 % (1.) 

 Uhka 15 % (3.) Välinpitämättömyys 27 % (2.) 

 Elinmahdollisuuksien 

heikentäminen 10 % (4.) 

Rahoittaja 26 % (1.) 

 Mahdollistaja 26 % (1.) 

Ympäristö 13 % (2.)   

 Ahneus 8 % (6.) Eettinen tuotanto 23 % (1.) 

 Riisto 4 % (5.) Vastuullinen omistus 22 % (1.) 

  Yhteistyö 21 % (2.) 

11.3 Valvonta- ja lupaviranomaiset 

Valvonta- ja lupaviranomaiset ovat muodostaneet niin ikään merkittävän määritte-
lijäryhmän tutkimukseni lehtien kaivoskirjoittelussa. Ely-keskuksen ja aluehallin-
toviraston edustajista koostuva toimijaluokka on ollut neljänneksi suurin kaivostoi-
mintaa julkisuudessa jäsentävä ryhmä. 

Kaivosten ympäristöongelmat ovat vahvistaneet valvonta- ja lupaviranomais-
ten toimijuutta kaivosteollisuutta käsittelevissä esityksissä. Koska asiat kaivoksilla 
eivät useinkaan ole sujuneet lupaehtojen mukaisesti, valvonnalle ja siten myös val-
vojien arvioille ja tulkinnoille on ollut runsaasti tarvetta. Kaivosten ympäristöon-
gelmista on vastuutettu valvojia ja lupien myöntäjiä, mikä on konfliktoinut viran-
omaisten noudattamisen tulkinnat ja tehnyt valvonnan instrumentteihin ja käytän-
töihin kytkeytyvistä teemoista elinvoimaisia. Puheenaiheiksi ovat siten nousseet 
esimerkiksi valvonnan vähäisyys ja viranomaisten haluttomuus ryhtyä vaadittuihin 
pakkokeinoihin. Valvojien väitettyä passiivisuutta on selitetty esimerkiksi viran-
omaistoimijoiden sidonnaisuuksilla valvomiinsa yhtiöihin ja muuhun elinkeinoelä-
mään. Tämänkaltainen viranomaisia avoimesti haastava asetelma on pakottanut 
valvojat säännöllisesti julkisuuteen kiistämään poliitikkojen, toimittajien ja monien 
ympäristöalan toimijoiden määritelmät. 

Korruptiota ja poliittista peliä henkivät selitysmallit ovat tehneet kaivosten val-
vojista ajoittain jopa kaivostoimijoita itseään keskeisempiä toiminnan määritteli-
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jöitä. Samalla valvojat ja lupaviranomaiset ovat nousseet eturiviin ympäristökata-
strofien syyllisiä nimettäessä. Valvonnan vähäisyyttä korostavat määrittelyt ovat 
saaneet pontta esimerkiksi kanteluista, joita on tehty etenkin Kainuun ely-keskuk-
sen ylijohtajan Kari Pääkkösen toiminnasta. Sidonnaisuuskeskustelu on kytkeyty-
nyt kaivoksille läheisten konsulttiyhtiöiden kautta ympäristölupamenettelyihin, 
mikä on niin ikään vahvistanut sekä valvojien että lupaviranomaisten roolia ympä-
ristövahinkojen väitettyinä mahdollistajina. Kun erityisesti Talvivaaran ympäristö-
ongelmat on kategorisoitu koskemaan koko alaa, myös muiden kaivosten valvojat 
ovat joutuneet julkisuudessa arvioimaan kaivostoimintaan liittyviä uhkakuvia. Tä-
män vuoksi myös Kevitsan valvojille oli mediaesityksissä käyttöä, vaikka kaivok-
sen toiminta ei ollut vielä edes käynnistynyt. 

Valvonta- ja lupaviranomaiset muodostavat suurimman määrittelijäryhmän yh-
dessä pää- ja välikehyksessä ja kahdessa alakehyksessä. Pääkehys on odotetusti 
ympäristö ja välikehys yhtä luontevasti valvonta. Kaivosten ympäristövaikutuksia 
on näin ollen tarkasteltu useimmiten valvojien näkökulmasta ja suhteessa valvon-
nan instrumentteihin kuten luparajoihin. Ensisijaisesti valvojien ja lupaviranomais-
ten puhetekojen pohjalta rakentuneet alakehykset ovat puolestaan valvonnasta joh-
detut yhteistyö ja ammattitaidottomuus. Viranomaisten välisen yhteispelin tulok-
sellisuutta korostavassa yhteistyön kehyksessä valvonta- ja lupaviranomaisten rooli 
on odotetusti ollut kaikkein suurin. Noin 41 prosenttia kehyksessä kirjaamistani 
toimijoista on joko valvonta- tai lupaviranomaisia. Ammattitaidottomuuden alake-
hys edustaa puolestaan valvojan noudattamisen tulkintojen jouston päättymistä ja 
poikkeavaksi nimeämisen prosessia. Näin ollen valvonta- ja lupaviranomaisten 
suurta osuutta kehyksen määrittelijöiden joukossa voi pitää niin ikään odotettuna. 
Kuvaan sopii varsin hyvin toimijaluokan kunnostautuminen myös onnettomuuden 
alakehyksessä. Onnettomuusnarratiiviin nojautuvassa kehyksessä valvojat ja lupa-
viranomaiset muodostavat toiseksi suurimman määrittelijäryhmän. Ely-keskuksen 
ja aluehallintoviraston edustajat ovat niin ikään merkittävä määrittelijäryhmä ym-
päristöinvestointien ja oikeuksien kaventajan alakehyksissä. Ympäristöinvestoin-
tien kehyksessä viranomaisvalvojia on käytetty etenkin Talvivaaran ympäristöin-
vestointien merkityksen arvioijina. Oikeuksien kaventajan kehys on puolestaan 
kulminoitunut pitkälti lähiseudun asukkaiden korvausvaatimuksiin, joiden kom-
mentoijina ovat esiintyneet ennen kaikkea aluehallintoviraston toimijat. 

Talouden pääkehykseen luokittelemissani teksteissä valvonta- ja lupaviran-
omaiset ovat vasta kahdeksanneksi suurin määrittelijäryhmä. Viranomaistoimijoi-
den rooli on siten ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta varsin pieni myös 
talouden väli- ja alakehyksissä.  
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Turvallisuuskehysten rakentumisessa valvonta- ja lupaviranomaisten panos on 
ollut hiukan talouskehyksiä suurempi: toimijaluokka on noussut neljänneksi kes-
keisimmäksi määrittelijäryhmäksi sekä turvallisuuden pääkehyksessä että uhkan ja 
hallinnan välikehyksissä. Valvojilla ja lupaviranomaisilla on ollut merkittävä rooli 
paitsi kaivosyhtiön varautumisen tunnustajana ja lainsäädännön tarjoamien turval-
lisuustakeiden korostajana, myös vedenkäyttöön ja kalojen syömiseen liittyvien 
suositusten välittäjänä. 

Valvonta- ja lupaviranomaiset ovat saaneet suhteellisesti ja absoluuttisesti eni-
ten puhevaltaa Kainuun Sanomissa. Talvivaaran kotimaakunnan lehti on seurannut 
kaikkein tiiveimmin kaivoksen ympäristölupaprosessien etenemistä, mikä on tar-
jonnut kosolti julkisuustilaa yhteys- ja lupaviranomaisille. Olen kirjannut noin kol-
metoista prosenttia lehden kaikista määrittelijöistä valvojien ja lupaviranomaisten 
ryhmään. Kalevassa toimijaryhmän osuus on ollut yhtä prosenttiyksikköä pienempi. 
Selvästi vähiten valvonta- ja lupaviranomaisia on käytetty Lapin Kansan teksteissä. 
Toimijaryhmän osuus lehden kaikista määrittelijöistä on vain noin viisi prosenttia. 
Vaikka lehti on haastatellut myös Talvivaaraa käsitteleviin juttuihinsa verrattain vä-
hän viranomaistoimijoita, suurin syy pieneen prosenttilukuun löytyy Kevitsa-ai-
neistosta. Kevitsaan liittyvät jutut muodostavat noin 40 prosentin osuuden lappi-
laislehden kokonaisaineistosta. Näissä teksteissä valvontaan liittyvät pohdiskelut ja 
määritelmät ovat lopulta kohtalaisen harvinaisia. 

Taulukko 25. Valvonta- ja lupaviranomaisten osuus kehysten kaikista määrittelijöistä. 

Pääkehykset Välikehykset Alakehykset 

Ympäristö 15 % (1.)   

 Valvonta 24 % (1.) Yhteistyö 41 % (1.) 

 Uhka 12 % (4.) Ammattitaidottomuus 22 % (1.) 

 Elinmahdollisuuksien 

heikentäminen 8 % (6.) 

Onnettomuus 20 % (2.) 

 Terveyshaitta 16 % (2.) 

Turvallisuus 11 % (4.)   

 Hallinta 7 % (4.) Ympäristöinvestoinnit 13 % (2.) 

 Alueellisuus 5 % (7.) Välinpitämättömyys 12 % (4.) 

 Riisto 4 % (5.) Oikeuksien kaventaja 11 % (3.) 

Talous 4 % (8.)   

 Ahneus 4 % (9.) Pelkkiä voittajia 10 % (4.) 

 Globalisaatio 1 % (11.) Lainsäädäntö 9 % (3.) 

  Yritysvalta 9 % (4.) 
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11.4 Muut viranomaiset 

Vaikka olen kelpuuttanut muut viranomaiset -ryhmään toimijoita varsin monesta 
organisaatiosta, toimijaluokan kokonaispanos kaivoskirjoittelussa on alle puolet 
valvonta- ja lupaviranomaisten panoksesta. Koko aineiston tasolla muut viranomai-
set ovat vasta yhdenneksitoista suurin toimijaluokka. Pääosin kaivosturvallisuu-
desta vastaavat viranomaiset ovat esiintyneet kaivosjulkisuudessa hyvin rajatussa 
roolissa. Tästä huolimatta viranomaistoimijat muodostavat merkittävimmän mää-
rittelijäryhmän yhdessä pääkehyksessä ja kahdessa väli- ja alakehyksessä. Heillä 
on odotetusti ollut kaikkein keskeisin panos turvallisuuden pääkehyksen ja siitä 
johtamieni uhkan ja hallinnan välikehysten rakentumisessa. Poliisin, Tukesin ja Sä-
teilyturvakeskuksen edustajat ovat lisäksi toimineet keskeisimpinä määrittelijöinä 
hallinnasta johtamassani lainsäädännön alakehyksessä sekä uhkasta johtamassani 
välinpitämättömyyden kehyksessä. 

Viranomaistoimijoiden auktoriteettiasemaa turvallisuustiedon tuottamisessa 
korostava lainsäädännön kehys on rakentunut lähes 60-prosenttisesti muiden viran-
omaisten puhetekojen pohjalta. Kaivosalan turvallisuuslaiminlyönteihin pureutu-
vassa välinpitämättömyyden kehyksessä lähinnä Kajaanin poliisin ja Tukesin edus-
tajien määrittelyosuudeksi on tullut noin 33 prosenttia. Muut viranomaiset -toimi-
jaryhmällä on ollut merkittävä panos myös varautumisen ja onnettomuuden alake-
hysten muotoutumisessa. Hallinnasta johtamassani varautumisen kehyksessä eri-
tyisesti Tukesin edustajat ovat toimineet kaivosyhtiöiden omatoimisen varautumi-
sen tunnustajina. Onnettomuuden kehyksessä viranomaisten ensisijaisena roolina 
on ollut antaa tukea vahingontorjuntatoimissaan ponnistelevalle kaivosyhtiölle. 
Erityisesti Säteilyturvakeskuksen ja Tukesin toimijoiden toissijaiseksi tehtäväksi 
kehyksessä on muodostunut onnettomuuksien seurausten arviointi.  

Edellä mainittujen organisaatioiden toimijat ovat saaneet kohtalaisen paljon 
puhetilaa myös terveyshaitan ja kuolemanleirin alakehyksissä. Molemmissa ke-
hyksissä hiukan alle kymmenen prosenttia kaikista määrittelijöistä on eri viran-
omaistahojen edustajia. Muista kehyksistä toimijaryhmä on kerännyt vain yksittäi-
siä merkintöjä. Viidessätoista alakehyksessä muiden viranomaisten kokonaispanos 
on jäänyt prosenttiin tai sen alle. 

Viranomaiset ovat esiintyneet kaivoksia käsittelevissä teksteissä monin pai-
koin viimeisen sanan sanojina. Heidän tilannemäärittelyjään ei ole juuri haastettu, 
mikä lienee vähentänyt toimijoiden esiintymistarvetta kaivosjulkisuudessa. Toisin 
kuin vaikkapa valvontaviranomaiset, muut viranomaistoimijat eivät useinkaan ole 
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joutuneet muiden määrittelijöiden kritiikin kohteeksi. Viranomaistoimijoiden luon-
nehdinnat ja puolueettomuus on kyseenalaistettu järjestelmällisesti vain kuoleman-
leirin kehyksessä. Kritiikkiä on esitetty kuitenkin vain mielipidekirjoituksissa, 
minkä vuoksi viranomaisille ei ole syntynyt tarvetta ryhtyä kiistämään määritelmiä. 
Yksittäisiä kriittisiä arvioita poliisin toiminnasta on esitetty Talvivaaran lintukuole-
mien käsittelyn yhteydessä.34 

Muut viranomaiset ovat saaneet suhteellisesti eniten määrittelyvaltaa Kale-
vassa. Toimijaluokan osuus lehden kaikista määrittelijöistä on noin seitsemän pro-
senttia. Kaleva on nojautunut Tukesin arvioihin toistuvasti etenkin kaivostyönteki-
jän kuolemantapauksen käsittelyn yhteydessä ja hyödyntänyt organisaatiota ajatto-
mien juttujensa lähteenä. Kaleva on kirjoittanut runsaasti myös Talvivaaran toimin-
taa koskevista ympäristörikosepäilyistä, toimihan niiden tutkijana Oulun poliisin 
talousrikosyksikkö. Kainuun Sanomien aineistossa muiden viranomaistoimijoiden 
määrittelyosuus on jäänyt viiteen prosenttiin. Helsingin Sanomissa ja Lapin Kan-
sassa ryhmän osuus lehtien kaikista määrittelijöistä on puolestaan noin neljän pro-
sentin luokkaa. 

Taulukko 26. Muiden viranomaisten osuus kehysten kaikista määrittelijöistä. 

Pääkehykset Välikehykset Alakehykset 

Turvallisuus 24 % (1.)   

 Hallinta 42 % (1.) Lainsäädäntö 59 % (1.) 

 Uhka 16 % (1.) Välinpitämättömyys 33 % (1.) 

 Valvonta 6 % (8.) Varautuminen 26 % (2.) 

  Onnettomuus 18 % (3.) 

Ympäristö 3 % (10.)   

 Globalisaatio 2 % (10.) Kuolemanleiri 9 % (5.) 

 Riisto 2 % (11.) Terveyshaitta 8 % (6.) 

  Pelkkiä voittajia 5 % (7.) 

Talous 1 % (13.)   

 Alueellisuus 1 % (13.) Ammattitaidottomuus 5 % (7.) 

 Ahneus 1 % (13.) Yritysvalta 4 % (6.) 

  Yhteistyö 2 % (8.) 

                                                        
34 Stop Talvivaara -liike katsoi poliisin vaikeuttaneen mahdollisen luonnonsuojelurikoksen tutkintaa hä-
vittämällä prosessiliuotusaltaasta löytyneitä kuolleita lintuja. Linnut löytänyt ryhmä piti tapauksen tut-
kintaa ja lavastusepäilyjä loukkaavina. Tutkimukseni lehdissä annetaan tosin ristiriitaista tietoa siitä, 
kuka lavastusepäilyt lopulta esitti. Toisaalla epäilijän kerrotaan olleen kaivosyhtiö, kun taas toisaalla 
lavastuskysymyksen esittäjäksi nimetään poliisi. 
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11.5 Valtion ja kuntien virkamiehet 

Valtion ja kuntien virkamiehet ovat osallistuneet kaivoksiin liittyvään keskusteluun 
hiukan edellä käsiteltyjä muita viranomaisia enemmän. Virkamiesten muodostama 
toimijaluokka on tutkimukseni lehtien kaivoskirjoittelun yhdeksänneksi suurin 
määrittelijäryhmä. Julkisen sektorin viranhaltijat ovat esiintyneet kaivosjulkisuu-
dessa viranomaisia monipuolisemmin, sillä toimijaluokan edustajien tarjoamat 
määritelmät ovat jakautuneet varsin tasaisesti moniin eri kehyksiin. Ryhmä ei siten 
ole noussut keskeisimmäksi toimijaryhmäksi yhdessäkään kehyksessä. Koska vir-
kamiehet ovat työskennelleet hyvin monilla aloilla, heiltä on kuultu myös monen-
laisia kannanottoja. Virkamiehet ovat muodostaneet varsin heterogeenisen ryhmä, 
minkä vuoksi he eivät ole puhuneet kaivosjulkisuudessa viranomaisten tapaan yh-
dellä suulla. Suurinta määrittelyvaltaa kaivoksiin liittyvissä teksteissä ovat silti 
käyttäneet ympäristövirkamiehet. Virkamiehillä on ollut suurin rooli ympäristön 
pääkehyksen rakentumisessa. Toimijaryhmän osuus kehyksen kaikista määritteli-
jöistä on noin seitsemän prosenttia, mikä tekee virkamiehistä pääkehyksen seitse-
männeksi suurimman määrittelijäryhmän. Virkamiesten puheissa talousnäkökulma 
on jäänyt ympäristökatsannon jalkoihin, sillä toimijaluokan prosenttiosuus talou-
den pääkehyksessä on jäänyt viiteen. Kaikkein vähiten viranhaltijat ovat osallistu-
neet kaivosturvallisuuteen liittyviin keskusteluihin: toimijaryhmän osuus turvalli-
suuden pääkehyksen kaikista määrittelijöistä on vain noin kolmen prosentin luok-
kaa. 

Välikehysten tasolla virkamiesten määritelmät ovat keskittyneet globalisaation, 
elinmahdollisuuksien heikentämisen ja valvonnan kehyksiin. Elinmahdollisuuk-
sien heikentämisen kehyksessä ja etenkin siitä johdetussa oikeuksien kaventajan 
alakehyksessä määrittelyvaltaa ovat käyttäneet paitsi ympäristövahinkojen kor-
vauskäytäntöjä arvioineet ympäristöministeriön virkamiehet myös Talvivaaran laa-
jennushanketta kritisoineet Sotkamon kunnan toimielimet.  

Globalisaatiosta johtamissani rahoittajan ja eettisen tuotannon alakehyksissä 
ulkomaalaisvetoisen kaivosteollisuuden hyviä puolia ovat korostaneet etenkin La-
pin kuntien johtavat viranhaltijat ja työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet. Val-
vonnan alakehyksissä virkamiesten määritelmät ovat painottuneet ammattitaidot-
tomuuden ja korruption kehyksiin. Korruption kehyksessä keskeisessä asemassa 
ovat olleet erityisesti ympäristöministeriön edustajat, jotka ovat kritisoineet kaivos-
viranomaisten väitettyjä kaksoisrooleja. Vastakohta heidän määritelmilleen on löy-
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tynyt työ- ja elinkeinoministeriöstä, jonka kaivosylitarkastajan mukaan virkava-
paudet yhtiöissä antavat valvontaviranomaisille työssä tarvittavaa käytännön koke-
musta. 

Ammattitaidottomuuden kehyksessä edustettuina ovat olleet etenkin kunnat ja 
kuntayhtymät lautakuntineen. Kuntien toimielinten Talvivaaran lupahakemuksista 
jättämiä kriittisiä lausuntoja on esitelty erityisesti Kainuun Sanomissa. Kehyksessä 
on käsitelty myös Talvivaaran toimintaan kytkeytyviä hallintopakkovaatimuksia, 
joiden esittelijänä on toiminut usein Ylä-Savon kuntien ympäristöjohtaja Martti Ve-
teli.  

Hallintopakon käytön puolesta on puhunut myös ympäristöministeriön kans-
liapäällikkö Hannele Pokka, joka on yksi määrittelijäryhmän keskeisimmistä toi-
mijoista. Ammattitaidottomuuden kehyksessä Pokka on arvostellut toistuvasti ely-
keskuksen pehmeitä valvontakäytäntöjä ja patistanut organisaatiota aiempaa jä-
reämpiin toimiin. 

Valtion ja kuntien virkamiehillä on ollut kohtalaisen merkittävä rooli myös ah-
neudesta johtamissani saastuttajan ja väistelijän kehyksissä. Molemmissa kehyk-
sissä kaivoskriittisiä kantojaan ovat esitelleet etenkin Pokka ja Veteli. Pokka on ar-
vioinut kriittisesti niin viranomaisvalvojien kuin kaivosyhtiöiden toimintaa ja otta-
nut lisäksi kantaa joihinkin toimialueensa ulkopuolisiin asioihin, kuten päätökseen 
Talvivaaran metallitehtaan käynnistämisestä.  

Virkamiehet ovat osallistuneet kaivoskeskusteluihin suurin piirtein samanko-
koisella panoksella kaikissa tutkimukseni lehdissä. Jokaisessa lehdessä virkamies-
ten osuus kaikista määrittelijöistä on noin kuusi prosenttia. 
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Taulukko 27. Valtion ja kuntien virkamiesten osuus kehysten kaikista määrittelijöistä. 

Pääkehykset Välikehykset Alakehykset 

Ympäristö 7 % (7.)   

 Globalisaatio 12 % (4.) Ammattitaidottomuus 15 % (2.) 

 Elinmahdollisuuksien 

heikentäminen 9 % (5.) 

Rahoittaja 13 % (4.) 

 Oikeuksien kaventaja 13 % (2.) 

Talous 5 % (7.)   

 Valvonta 7 % (5.) Korruptio 9 % (4.) 

 Ahneus 6 % (8.) Eettinen tuotanto 9 % (5.) 

 Riisto 4 % (6.) Vastuullinen omistus 8 % (4.) 

  Yltiökapitalismi 7 % (5.) 

Turvallisuus 3 % (9.)   

 Alueellisuus 4 % (8.) Väistelijä 7 % (7.) 

 Uhka 3 % (8.) Saastuttaja 7 % (7.) 

 Hallinta 1 % (7.) Mahdollistaja 6 % (5.) 

11.6 Poliitikot 

Valtakunnan- ja paikallistason poliitikot muodostavat kaivoskirjoittelun kolman-
neksi suurimman määrittelijäryhmän. Poliitikkojen aktiivisuutta – ja lehtien lähde-
käytäntöjä – kuvastaa se, että toimijaluokka on kolmen tärkeimmän määrittelijä-
ryhmän joukossa peräti kahdessatoista eri alakehyksessä. Poliitikot ovat osallistu-
neet lähes yhtä suurella panoksella niin kaivosten ympäristövaikutuksista kuin kai-
vostoimialan taloudellisesta merkityksestä käytyyn keskusteluun. Ympäristön pää-
kehyksessä poliitikkojen määrittelyosuus on kaksitoista prosenttia ja talouden pää-
kehyksessä prosenttiyksikön pienempi. Kaivosturvallisuuteen kytkeytyvässä deba-
tissa poliitikot eivät sen sijaan ole juuri esiintyneet. 

Kaivosteollisuus kasvoi vuoden edetessä etenkin Talvivaaran ongelmien takia 
valtakunnan kärkiteemaksi, jonka äärellä oli kannattavaa näkyä. Kaivosalan ongel-
mille haettiin julkisuudessa syitä paitsi poliittisen kulttuurin mädännäisyyksistä 
myös lainsäädäntöön jääneistä epäkohdista. Sekä kaivosten todetut ympäristöpääs-
töt että toimialan etuoikeutetuksi koettu asema tarjosivat mahdollisuuden poliittis-
ten kilpailijoiden ruoskimiseen. Niin lainsäädännön valuviat kuin ympäristöval-
vonnan käytäntöjen ongelmat asemoitiin erityisesti keskusta-oikeistolaisen politii-
kan seuraukseksi. Toisaalta kaivokset näyttäytyivät sekä alueellisesti että kansalli-
sesti merkittävinä hankkeina, joiden puolesta oli kannattavaa puhua. Erityisesti kai-
vosmaakuntien kansanedustajien retoriikassa kaivokset määrittyivät alueellisen 
elinvoiman ja hyvinvoinnin takaajiksi. Maakunnan merkittäville työnantajille oli 
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näin ollen tarjottava tukea ongelmienkin keskellä. Kansan äänistä kisaavien polii-
tikkojen ei sopinut jättää huomiotta ympäristöarvojakaan. Ympäristöystävällisyys 
oli siten järkevää sitoa ekologisen modernisaation hengessä tuottavuuteen: jotta 
yritys saattoi olla toimissaan ympäristövastuullinen, sen tuli olla myös taloudelli-
sesti kannattava. 

Hän (Timo Korhonen) huomautti, että vain toimiva ja kannattava yritys voi 
hoitaa velvoitteensa ja tuoda hyvinvointia Kainuuseen. (KS 20.11.2012.) 

Etenkin marraskuun jätevesivuotojen aikana niin yksittäisiltä poliitikoilta kuin puo-
lueilta kuultiin runsaasti konsensushenkisiä kannanottoja, joissa toivottiin paitsi 
ympäristöongelmien ratkaisemista myös työpaikkojen säilyttämistä. Tällaisissa 
kannanotoissa ei usein esitetty minkäänlaisia ratkaisuja käsiteltyihin ongelmiin, 
vaan tekstien funktiona oli tuoda toimijoille näkyvyyttä. Tältä osin konsensusta il-
mentävä politiikkatyyli limittyi valvontaa ohjaaviin periaatteisiin. Sen ensisijaisena 
pyrkimyksenä oli sovitella asioita, vaikka ajoittain kovemmatkin otteet olisivat ol-
leet perusteltuja. On mahdotonta sanoa, oliko konsensushenkisyydessä kyse yksin-
omaan poliittisesta pelistä vai oliko linja seurausta poliittisten toimijoiden näkö-
alattomuudesta. Yhtä kaikki, konsensuspolitiikkaa tuottava pyrkimys laajaan yh-
teisymmärrykseen politiikan avainasioissa on ollut suomalaista päätöksentekoa 
hallitseva piirre (ks. esim. Herkman 2011, 47). Ympäristöpolitiikassa konsensus on 
nojannut hegemonisen diskurssin tarjoamaan yhtäläiseen määrittelyyn ympäristö-
ongelman luonteesta, toimintatavoitteista ja riskien hallintamuodoista. Hyvin eri-
tyyppisin intressein toimivien osapuolten muotoilemaan kompromissimääritel-
mään nojautuminen on ollut omiaan tuottamaan vain lyhyen aikavälin ratkaisuja 
ympäristökonflikteihin. Hegemoninen puhe kestävästä kehityksestä on rakentanut 
mielikuvaa yhteisestä päämäärästä ja ekologisesta konsensuksesta rajaten ulkopuo-
lelleen talouskasvun ja vallitsevien talousrakenteiden kritiikin. (Eskelinen 2006, 81; 
Tirkkonen 2000, 81; Hukkinen 1995, 102.) 

Poliitikkojen tarjoamat tilannemääritelmät ovat jakautuneet varsin tasaisesti 
kaikkiin talouden ja ympäristön välikehyksiin. Suhteellisesti suurimmalla panok-
sella toimijaryhmän edustajat ovat osallistuneet globalisaation välikehyksen raken-
tamiseen. Globalisaation kehykselle vastakkaista tulkintaa edustava riiston kehys 
on niin ikään rakentunut merkittävissä määrin poliitikkojen puheenvuorojen poh-
jalta. Tämä on varsin luonnollista, sillä kehyksessä käyty keskustelu on linkittynyt 
muun muassa valtion omistajapolitiikkaan, kaivoslakiin ja erilaisiin verotusmallei-
hin eli asioihin, joihin voidaan poliittisella päätöksenteolla vaikuttaa.  
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Välikehyksistä kolmanneksi eniten poliitikkojen määritelmiä on kerännyt val-
vonta. Valvonnan puutteille on löydetty usein poliittisia motiiveja. Valvonnan voi-
mavaroihin ja käytäntöihin vaikuttaneella aluehallintouudistuksella on nähty ole-
van poliittiset juuret. Hallintouudistuksen kapitalistisia motiiveja ja kielteisiä seu-
rauksia esittelevä yltiökapitalismin alakehys on muodostunut poliitikkojen keskei-
simmäksi esiintymispaikaksi tutkimukseni kaivoskirjoittelussa: lähes joka toinen 
kehyksen määrittelijöistä on poliitikko.  

Poliitikot ovat kolmanneksi suurin määrittelijäryhmä myös voimakkaita kan-
nanottoja sisältävässä ahneuden välikehyksessä. Toimijaryhmän pyöristetty osuus 
kehyksen kaikista määrittelijöistä on riiston ja valvonnan tapaan kolmetoista pro-
senttia. Politiikan toimijat ovat saaneet runsaasti puhetilaa sekä saastuttajan että 
väistelijän alakehyksessä. Kaivosyhtiöiden ympäristöä saastuttavaa toimintaa ja 
alan toimijoiden asenteita ja väitettyjä harhautuspyrkimyksiä ovat kritisoineet eten-
kin vihreiden kansanedustajat, europarlamentaarikot ja kaupunginvaltuutetut puo-
lueensa puheenjohtajan Ville Niinistön johdolla. 

Poliittisilla päättäjillä on ollut paikkansa myös elinmahdollisuuksien heikentä-
misen kehyksessä ja etenkin siitä johtamassani oikeuksien kaventajan alakehyk-
sessä, jossa kaivosten laajentumisen on katsottu polkevan lähialueen asukkaiden 
perusoikeuksia. Monet poliitikot ja puoluejärjestöt ovat halunneet esiintyä asukkai-
den oikeusturvan varmistajina ja ihmisoikeusongelman ratkaisijoina.  

Turvallisuuden välikehyksistä poliitikot ovat rakentaneet useammin myön-
teistä hallinnan kehystä kuin kielteistä uhkan kehystä, olkoonkin, että poliitikkojen 
panos kaivosturvallisuuteen liittyvissä keskusteluissa on jäänyt kohtalaisen pie-
neksi. Poliitikot ovat lausunnoillaan tukeneet aktiivisimmin lainsäädännön alake-
hyksen rakentumista. Viranomaisten omaksuman erityistiedon, lainsäädännön ja 
raja-arvojen merkitystä turvallisuushaasteen ratkaisemissa ovat korostaneet eten-
kin senhetkiset ministerit Ville Niinistö mukaan lukien.  

Poliitikot ja heidän edustamansa puolueet ovat saaneet suhteellisesti ja abso-
luuttisesti eniten puhetilaa Kainuun Sanomissa. Kainuulaislehti on antanut selvästi 
muita lehtiä enemmän tilaa kuntatason päättäjille. Lehti on julkaissut muita aktii-
visemmin myös puolueiden paikallisjärjestöjen kannanottoja. Vähiten määrittely-
valtaa poliitikot ovat saaneet Helsingin Sanomissa. Kiinnostavaa on, että lehti on 
käyttänyt poliitikkoja runsaasti sellaisten juttujensa lähteenä, joissa on tarkasteltu 
kaivoksen ympäristövaikutuksia. Kaivosten taloudellisia vaikutuksia esittelevistä 
teksteistä poliitikot ovat sen sijaan puuttuneet lähes tyystin. Kalevassa ja Lapin 
Kansassa suhde on ollut päinvastainen. 
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Taulukko 28. Poliitikkojen osuus kehysten kaikista määrittelijöistä. 

Pääkehykset Välikehykset Alakehykset 

Ympäristö 12 % (3.)   

 Globalisaatio 14 % (3.) Yltiökapitalismi 43 % (1.) 

 Riisto 13 % (3.) Puutteellinen verotus 26 % (2.) 

 Valvonta 13 % (3.) Oikeuksien kaventaja 21 % (1.) 

Talous 11 % (3.)   

 Ahneus 13 % (3.) Pelkkiä voittajia 20 % (2.) 

 Elinmahdollisuuksien 

heikentäminen 12 % (2.) 

Vastuullinen omistus 19 % (3.) 

 Eettinen tuotanto 19 % (2.) 

  Kotimainen omistus 19 % (3.) 

Turvallisuus 4% (8.)   

 Alueellisuus 10 % (4.) Saastuttaja 17 % (2.) 

 Hallinta 5 % (6.) Väistelijä 14 % (3.) 

 Uhka 3 % (9.) Ammattitaidottomuus 13 % (3.) 

11.7 Tutkijat 

Tutkijat ovat ympäristöjournalismin keskeisiä lähteitä. Ympäristöongelmien käsit-
telyssä median riippuvuus tieteellisestä tutkimuksesta on suuri. Tutkijoita tarvitaan 
paitsi paljastamaan aistinvaraisen havainnoinnin ulottumattomissa olevat muutok-
set myös arvioimaan näiden muutosten syyt ja seuraukset. Väliverrosen (1996, 94–
101) tutkimuksessa Lapin metsätuhojen mediajulkisuudesta tutkijat osoittautuivat 
ylivoimaisesti tärkeimmiksi tietolähteiksi. Tutkijoiden osuus kaikista metsätuho-
keskustelun määrittelijöistä oli yli 50 prosenttia. Väliverrosen tulkinnan mukaan 
tutkijoiden panosta kasvattivat sekä toimijaryhmän oma aktiivisuus että metsätu-
hokeskustelun representoituminen tieteilijöiden väliseksi kiistaksi. Tutkijat esitti-
vät hanakasti toisistaan poikkeavia näkemyksiä tuhojen syistä ja laajuudesta. Tie-
teilijöiden väliset erimielisyydet lisäsivät median kiinnostusta aiheeseen ja antoivat 
toimittajille syyn haastatella juuri tutkijoita. 

Kaivosteollisuudessa ja sen representaatioissa on kyse paljon muustakin kuin 
ympäristöongelmista, olkoonkin, että myös tarkkarajaisiksi määrittyvillä ympäris-
tötuhoilla on aina taloudelliset ja poliittiset ulottuvuutensa. Tutkimukseni sanoma-
lehdissä kaivosteollisuus on määrittynyt paitsi taloudelliseksi ja ekologiseksi myös 
sosiaaliseksi ja kulttuuriseksi ilmiöksi. Sen käsitteellistäminen puhuttelevaksi jour-
nalismiksi on edellyttänyt niin luonnon- ja yhteiskuntatieteellistä asiantuntemusta 
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kuin kokijoita ja näkijöitäkin. Teollisuudenalan aiheuttamat ympäristöongelmat ei-
vät ole olleet ratkaistavissa yksinomaan tieteellisesti, joten keskusteluun on tarvittu 
poliitikkoja ja viranomaisia. 

Tutkijat muodostavat kaivoskirjoittelun seitsemänneksi suurimman määritteli-
järyhmän. Toimijaluokan osuus aineiston kaikista määrittelijöistä on noin kuusi 
prosenttia. Tutkijat ovat esiintyneet kaivosjulkisuudessa paitsi tutkimustulostensa 
välittäjinä ja tulkitsijoina myös toimintaohjeiden antajina sekä ympäristö- ja luon-
nonvarapolitiikan kriittisinä arvioijina. Tutkijoiden kokonaispanos ei ole kuiten-
kaan ollut erityisen merkittävä yhdessäkään pää- tai välikehyksessä. Myös kehys-
ten väliset erot ovat pieniä – tosin alakehysten tasolla jonkinlaisia eroja alkaa jo 
olla. Suurimmalla panoksella toimijaluokka on osallistunut turvallisuuden pääke-
hyksen ja siitä johtamani uhkan välikehyksen rakentamiseen. Uhkan kehyksessä 
erityisesti Talvivaaran vesistöpäästöjen terveysvaikutuksia ovat arvioineet toistu-
vasti muun muassa Suomen ympäristökeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen tutkijat.  

Tutkijoiden esiintymisstrategioita ja median tapoja käsitellä tiedettä ja tutki-
musta voi eritellä esimerkiksi Väliverrosen (emt., 156–160; 2016, 58–63) kehitte-
lemän viisiportaisen mallin pohjalta. Väliverronen tunnisti metsätuhoja käsittele-
västä media-aineistostaan popularisoinnin, orientaation, ympäristöpolitiikan, legi-
timaation ja tiedekritiikin näkökulmat. Kukin näkökulma antaa tutkijalle erilaisen 
asiantuntijaroolin. Kun popularisointi edustaa passiivista todellisuuden raportointia, 
tiedekritiikki kyseenalaistaa koko passiivisen raportoinnin ajatuksen. Popularisoin-
nissa tutkijan roolina on olla tutkimustulosten välittäjä, kun taas tiedekritiikin nä-
kökulma tarjoaa tieteilijälle mahdollisuuden kyseenalaistaa toisten tutkijoiden esit-
tämiä tuloksia. Ääripäiden väliin jäävät tulkitsijan, osallistujan ja managerin roolit. 

Kaivoksia käsittelevä kirjoittelu ei ole ollut tiedejournalismia, vaan tiedettä on 
käsitelty pikemminkin mahdollisena ratkaisuna havaittuihin ongelmiin. Ongelma-
keskeinen lähestymistapa on rajannut kaivoskeskusteluun osallistuvien tutkijoiden 
esiintymismahdollisuuksia. Tutkijoilta on vaadittu paitsi tutkimustulosten tulkintaa 
myös konkreettisia toimintasuosituksia. Kaivospäästöjen vaikutuksia arvioitaessa 
median käsittelytapa on noudatellut orientaatiota, ja esimerkiksi Suomen ympäris-
tökeskuksen ja THL:n tutkijoille on ollut tarjolla ensisijaisesti tulkitsijan rooli. Val-
tion tutkimuslaitosten edustajat ovat omaksuneet nähdäkseni vahvimmin rauhoit-
telijan roolin. Heidän esiintymistapansa on noudatellut viranomaisilta tuttua linjaa, 
jolloin tulosten tulkinnassa olennaisinta on, aiheutuuko ympäristömuutoksista vä-
litöntä terveysvaaraa ihmisille. 
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Ympäristöpolitiikan näkökulma antaa julkisuudessa esiintyvälle tutkijalle 
mahdollisuuden soveltaa laajaa asiantuntijastrategiaa. Käsiteltävä ilmiö kytketään 
laajaan yhteiskunnalliseen kontekstiin, kuten esimerkiksi ympäristö- tai luonnon-
varapolitiikkaan. Ympäristöpolitiikan näkökulmaa vastaava asiantuntijarooli on ni-
meltään osallistuja. Osallistujan roolissa tutkija voi antaa ohjeita ja kritiikkiä esi-
merkiksi viranomaisille ja lainsäätäjille. Rooliin kuuluu myös erilaisten uhkaku-
vien ja ennusteiden esittäminen. Osallistujan näkökulmasta tieteen ja politiikan raja 
ei ole yhtä olennainen kuin popularisoijan roolissa. (Väliverronen 1996, 156–160; 
2016, 58–63.) 

Kaivosjulkisuudessa osallistujan roolin ovat ottaneet esimerkiksi yhteiskunta-
tieteilijät Pertti Rannikko ja Tapio Määttä sekä kulttuuriantropologi Hannu I. Heik-
kinen. Ympäristöpolitiikan professorina työskentelevä Rannikko on kritisoinut 
paitsi poliittisia päättäjiä avuttomuudesta myös kaivosteollisuutta menneisyyteen 
jämähtäneistä asenteista. Ympäristöoikeuden professorina työskentelevä Määttä on 
puolestaan toistuvasti soimannut Talvivaaran tapahtumista etenkin Kainuun ely-
keskusta. Kulttuuriantropologian professori Heikkinen on niin ikään arvostellut 
suomalaisviranomaisia, puhunut kansainvälisten kaivosyhtiöiden puolesta ja kriti-
soinut suomalaisyhtiöiden käytäntöjä suhteessa paikallisyhteisöihin.  

Vaikka kilpailevien toimijoiden dismeritointi on ollut tavanomaista kaivoksiin 
kytkeytyvissä julkisuuskiistoissa, tutkimukseen ja tutkijoihin nämä illegitimoivat 
määritelmät eivät ole kohdistuneet. Tämä on vähentänyt tutkijoiden tarvetta esiin-
tyä kaivoksiin liittyvissä teksteissä. Kaivoskamppailu ei ole määrittynyt tiedekiis-
taksi, eikä tutkijoiden välisiä erimielisyyksiä ole käsitelty mediassa. Ajoittain ra-
juakin retoriikkaa sisältävässä julkisuusmyllyssä tutkimus on ollut miltei kritiikistä 
vapaa saareke. Esimerkiksi pääkirjoituksissa tutkimuksen tärkeyttä on päinvastoin 
korostettu. Tutkijat eivät ole myöskään arvostelleet toistensa näkemyksiä, vaikka 
aineksia kiistoihin olisi ollut. Esimerkiksi professori Kari Heiskasen näkemys bak-
teeritoiminnan pysäyttämättömyydestä kumottiin vasta seuraavana vuonna tutki-
joista koostuvan Luontoväen asiantuntijaryhmän toimesta, tosin Heiskasen nimeä 
mainitsematta.  

Myös Heiskanen on esiintynyt kaivosjulkisuudessa osallistujan roolissa. Hän 
on lähtenyt ratkaisemaan esiin noussutta ongelmaa tarjoamalla toimintaohjeita niin 
poliitikoille, viranomaisille kuin tavallisille kansalaisille. Heiskasen aktiivisuus 
agendansa ajamisessa on tehnyt pelkkiä voittajia -alakehyksestä tukijoiden keskei-
simmän esiintymispaikan kaivosjulkisuudessa. Kaikkien osapuolten etujen yhty-
mistä indikoiva alakehys on tutkimuksessa tunnistetuista kehyksistä ainoa, jonka 
rakentamisessa tutkijoilla on ollut suurin rooli. 
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Toiseksi eniten tutkijat ovat esiintyneet niin ikään ympäristö- ja luonnonvara-
politiikkaan kietoutuvassa kotimaisen omistuksen alakehyksessä. Toimija-analyy-
sin perusteella tutkijoilla on ollut kosolti ymmärrystä ja kannatusta kaivosverovaa-
timuksille. Toisaalta heillä on ollut kohtalainen panos riiston kehyksille vastak-
kaista tulkintaa edustavassa eettisen tuotannon alakehyksessä. Kansainvälisten yh-
tiöiden hyviä käytäntöjä ovat kehuneet esimerkiksi Oulun yliopiston kulttuuriant-
ropologian professori Hannu I. Heikkinen ja Itä-Suomen yliopiston ympäristöpoli-
tiikan professori Rauno Sairinen. Molemmat ovat tutkineet kaivostoiminnan hy-
väksyttävyyttä paikallisyhteisöissä, joten lausunnoilla lienee tutkimuksellista poh-
jaa. Tutkijan julkisen roolin muotoutumisen kannalta olennaista on kuitenkin se, 
millä tavalla tutkimustuloksensa esittää ja kuinka universaaleja johtopäätöksiä 
niistä tekee. Vaikka kumpikaan professoreista ei ole suoranaisesti esittänyt, ettei 
esimerkiksi suomalaista kaivosomistusta pitäisi lisätä, heidän lausunnoillaan on ol-
lut kansainvälisille yhtiöille mandaattia rakentava vaikutus. 

”Mitä isompi angloamerikkalainen yhtiö, sitä vankemmin ne ottavat paikalli-
set tekijät huomioon. Pohjoismaiset yhtiöt eivät tätä osaa.” (HS 6.5.2012.) 

Hän uskoo, että kansainväliset, pitkään alalla toimineet yhtiöt ovat tällaisissa 
asioissa jo oppirahansa maksaneet. Yhtiöt itse puhuvat termistä social license, 
sosiaalinen toimilupa. Tämä sosiaalinen lupa on paljon tiukempi kuin suoma-
lainen ympäristölupa, Heikkinen toteaa. (KS 18.3.2012.) 

Valvonnan alakehyksistä tutkijoiden puheenvuorot ovat painottuneet ammattitai-
dottomuuden ja onnettomuuden kehyksiin. Tosin toimijaryhmän suhteellinen osuus 
on ollut miltei samansuuruinen myös muissa valvonnasta johdetuissa kehyksissä. 
Onnettomuuden alakehys on odotetusti ollut yksinomaan luonnontieteilijöiden toi-
mintakenttää. Kehys ei ole rakentunut yhteiskuntakritiikistä vaan faktaperusteisina 
näyttäytyvistä tilannekuvauksista. Juttuihin haastatellut tutkijat ovat esiintyneet 
neutraaleina tiedon tuottajina. Toisaalta he ovat muotoilleet tutkimustensa ja tilas-
tojensa pohjalta varautumisohjeita, jotka on tosin ilmaistu popularisoijan roolille 
ominaisesti passiivissa. 

”Yhtäkkiä saattaa tulla isoja sadantoja, ja ne täytyy ottaa huomioon tulvapen-
kereiden ja vesivarastojen yhteydessä.” (Kaleva 25.10.2012.) 

Kaivosten toimintajänne on kymmeniä vuosia. Näkyykö ilmastonmuutos sinä 
aikana? ”Se pitää ehdottomasti ottaa huomioon ja siihen pitää varautua.” (LK 
2.12.2012.) 
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Tutkimukseni sanomalehdistä Helsingin Sanomat on antanut selvästi eniten tilaa 
tutkijoille. Tutkijoiden osuus lehden kaikista määrittelijöistä on noin kymmenen 
prosenttia. Muissa lehdissä vastaava osuus on 5–6 prosenttia. Tutkijoiden esiinty-
mishalukkuuteen juuri Helsingin Sanomissa lienee vaikuttanut lehden näkyvä 
asema kansakunnassa. Tutkijat ovat kirjoittaneet asiantuntija- ja mielipidekirjoituk-
sensa hanakimmin valtakunnan ykköslehteen. Toisaalta etenkin Helsingin Sano-
mien harjoittama ilmiöitä monin paikoin problematisoiva ote esimerkiksi riiston, 
valvonnan ja ahneuden kehyksissä on kutsunut tutkijoita herkästi myös toimitettu-
jen juttujen asiantuntijoiksi. 

Toimija-analyysin perusteella kaivosteollisuutta on tarkasteltu useimmiten 
luonnontieteellisenä ilmiönä ja ongelmana. Kahdenkymmenen eniten määrittely-
valtaa saaneen tutkijan joukossa on kymmenen luonnontieteilijää, neljä yhteiskun-
tatieteilijää, kolme oikeustieteilijää, kaksi teknisten tieteiden tutkijaa ja yksi lääke-
tieteilijä. Median keskittyminen kaivostoiminnan objektiivisiin, ekologisiin vaiku-
tuksiin on pönkittänyt luonnontieteilijöiden valta-asemaa kaivosjulkisuudessa. Esi-
merkiksi kaivosten haitalliset päästöt ovat olleet paljon useammin ekologinen kuin 
sosiaalinen uhka. Toisaalta kaivosten ympäristö- ja yritysvastuukäytännöissä ha-
vaitut ongelmat ovat vieneet keskustelua ajoittain yhteiskuntatieteelliseen suuntaan. 
Elinmahdollisuuksien heikentymiseen liittyvien teemojen sekä ympäristölainsää-
dännön ja valvonnan rakenteiden kautta kaivosteollisuus on kietoutunut myös oi-
keustieteelliseen keskusteluun. 

Taulukko 29. Tutkijoiden osuus kehysten kaikista määrittelijöistä. 

Pääkehykset Välikehykset Alakehykset 

Turvallisuus 8 % (6.)   

 Uhka 11 % (5.) Pelkkiä voittajia 23 % (1.) 

 Globalisaatio 8 % (6.) Kotimainen omistus 15 % (4.) 

 Riisto 7 % (5.) Terveyshaitta 14 % (3.) 

Ympäristö 6 % (9.)   

 Valvonta 7 % (6.) Kuolemanleiri 12 % (2.) 

 Elinmahdollisuuksien 

heikentäminen 6 % (7.) 

Eettinen tuotanto 12 % (4.) 

 Oikeuksien kaventaja 9 % (7.) 

  Ammattitaidottomuus 8 % (6.) 

Talous 6 % (6.)   

 Ahneus 6 % (7.) Puutteellinen verotus 8 % (4.) 

 Alueellisuus 5 % (6.) Onnettomuus 8 % (4.) 

  Luonnonarvo 8 % (5.) 
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11.8 Ympäristöliikkeen jäsenet 

Siinä missä media on ympäristöongelmia käsitellessään usein riippuvainen tutki-
joista, ongelmien ehkäisemisen puolesta kampanjoiva ympäristöliike on riippuvai-
nen mediasta. Medialla on ollut merkittävä vaikutus paitsi ympäristötietoisuuden 
lisääntymiseen myös koko ympäristöliikkeen kehittymiseen. Suuren yleisön tavoit-
taminen ja laajamittaisen ympäristöjulkisuuden synnyttäminen ovat edellyttäneet 
tiedotusvälineiden tehokasta käyttöä. (Ks. esim. Bob 2005; Anderson 2000; Neuzil 
& Kovarik 1996.) 

Hackettin ja Carrollin (2004) mukaan kansalaisliikkeen ja median suhde on 
epäsymmetrinen: kansalaisliikkeet ovat paljon riippuvaisempia mediasta kuin me-
dia kansalaisliikkeistä. Kun tiedotusvälineiden huomio on esimerkiksi ympäristö-
järjestön tavoitteiden ja toiminnan kannalta välttämättömyys, medialle järjestö on 
vain yksi tiedon tarjoaja muiden joukossa. (Emt.) Toisaalta pelkkä huomiokaan ei 
vielä takaa ympäristöjärjestön tavoitteiden täyttymistä. Vaikka järjestö saisi vies-
tinsä median tietoon, toimittajien hallinnoimassa uutistehtaassa se voidaan kääntää 
päälaelleen. Tällöin seurauksena voi olla järjestön kannalta epäedullista julkisuutta. 
(Ks. Bob 2005, 25; Carroll & Hackett 2006, 87–88.) 

Monissa ympäristöjournalismin tutkimuksissa ympäristöliikkeen osuus julki-
suuden määrittymiseen on näyttäytynyt marginaalisena (ks. esim. Pompper 2004; 
Greenberg ym. 1989; Hansen 1990; Suhonen 1994; Väliverronen 1996). Kansalais-
järjestöjen edustajien sijaan julkisuutta ovat hallinneet lähinnä julkishallinnon toi-
mijat ja tutkijat. Suomalaista ydinvoimauutisointia tutkineen Vehkalahden (2017, 
119) mukaan kansalaisjärjestöillä ei ole vallitsevan mediajulkisuuden kontekstissa 
mitään sellaista tarkastelukehystä, jonka avulla ne pystyisivät esiintymään voittoi-
sasti julkisuudessa. Ne eivät ole vahvoilla teknisessä tai taloudellisessa keskuste-
lussa, eikä myöskään poliittisen päätöksenteon näkökulma tue niiden esiintymistä. 
Koska journalistinen julkisuus ei noudattele tasapuolisuuden ja -arvoisuuden ihan-
teita, järjestöjen ei kannattaisi Vehkalahden mukaan jäädä odottelemaan medialta 
reilua kohtelua. Odottelun sijaan niiden tulisi vaihtaa viitekehystä julkisuusteoreet-
tisen ideaalin näkökulmasta verkostoitumisen näkökulmaan ja pyrkiä tekemään 
vaikuttamistyötä kulisseissa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.  

Toisaalta, kuten Väliverronen (1996, 94) huomauttaa, ympäristöongelmat ovat 
usein luonteeltaan keskenään hyvin erilaisia. Julkinen keskustelu vaikkapa har-
suuntumisesta kutsuu osallistujikseen osin erilaisia toimijoita kuin esimerkiksi kai-
vosten vesistöpäästöjä virkistysalueella luotaava keskustelu. Toisekseen pelkkä uu-



333 

tistoimijoiden laskeminen hukkaa olennaisen osan ympäristöjulkisuuden päiväjär-
jestyksen muotoutumisesta. Kansalaisjärjestöjen on havaittu olevan ennen kaikkea 
ympäristökeskustelun taustavaikuttajia. Niiden tarjoamilla määrittelyillä on keskei-
nen vaikutus siihen, mitkä asiat ylipäätään kehittyvät median tunnistamiksi ympä-
ristöongelmiksi. (Emt.; ks. myös Anderson 2003, 131.) Näin ollen hallinnon, poli-
tiikan ja tieteen yliedustus lähdevalikoimassa paljastaa lähinnä vain sen, että medi-
alla on tapana hyödyntää viralliseksi representoituvia lähteitä ympäristöjärjestöjen 
esiin tuomien havaintojen ja näkemysten vahvistajina. Määrälliset toimija-analyy-
sit voivat siten antaa ympäristöjärjestöjen toiminnan tuloksellisuudesta turhan pes-
simistisen kuvan. Toimijakirjausten määrän ohella merkitystä on sillä, millaiseen 
rooliin media nämä toimijat asemoi. 

Ympäristöjärjestöjen jäsenet muodostavat tutkimukseni lehtien kaivoskirjoit-
telussa yhtä merkittävän määrittelijäryhmän kuin edellä käsitellyt tutkijat. Järjestö-
jen jäsenten osuus kirjoittelun kaikista määrittelijöistä on samat kuusi prosenttia. 
Toimijaluokan määrittelyosuutta on kasvattanut päätökseni niputtaa kaikki ympä-
ristöstä kiinnostuneet, vähänkin organisoituneet ryhmittymät samaan joukkoon. 
Olen näin ollen laskenut ympäristöjärjestöiksi niin institutionalisoituneet Green-
peacen, Maailman luonnonsäätiön (WWF), Maan ystävät ja Suomen luonnonsuo-
jeluliiton kuin paikalliset, edellisiä löyhemmin organisoituneet vesiensuojeluliik-
keet. Olen luokitellut ympäristöjärjestöksi myös Stop Talvivaaran, vaikka liike on-
kin pyrkinyt esiintymään pikemminkin tavallisten maaseudun asukkaiden kuin 
luonnonsuojelijoiden yhteenliittymänä.  

Ympäristöliikkeellä on odotetusti ollut eniten määrittelyvaltaa ympäristön pää-
kehyksessä. Toimijaluokan osuus kehyksen kaikista määrittelijöistä on noin kym-
menen prosenttia. Ympäristöjärjestöjen jäsenet muodostavat näin ollen pääkehyk-
sen viidenneksi suurimman määrittelijäryhmän.  

Talouden ja turvallisuuden pääkehyksissä ympäristöliikkeen näkyvyys on ollut 
sen sijaan hyvin vähäistä. Kummassakin kehyksessä toimijaluokan määrittelyosuu-
deksi on tullut vain noin kaksi prosenttia, mikä riittää toimijaryhmien keskinäisessä 
vertailussa sijalle 11. Välikehysten tasolla ympäristöliike on näkynyt erityisesti ah-
neuden ja valvonnan kehyksissä. Liikkeen tarjoamat määrittelyt ovat odotetusti pai-
nottuneet kaikkein kielteisimpiin kehyksiin. Monin paikoin keskustelun kriittisintä 
antia edustava ahneus on ainoa välikehys, jonka rakentamisessa ympäristöliik-
keellä on ollut kaikista toimijaryhmistä merkittävin panos. Vastaavasti kaivos-
myönteisissä alueellisuuden, globalisaation ja hallinnan kehyksissä ympäristöjär-
jestöillä on ollut vain marginaalinen rooli. 
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Alakehyksistä ympäristöliike on rakentanut voimakkaimmin luonnonarvon, 
korruption ja saastuttajan kehyksiä. Näistä jälkimmäisissä järjestöt edustajineen 
muodostavat kaikkein suurimman toimijaryhmän. Korruption kehyksessä ympäris-
töjärjestöt ovat ilmaisseet hanakasti huolensa esimerkiksi yva-prosessien epäsel-
vyyksistä, valvojien ja kaivosyhtiöiden välisistä sidonnaisuuksista ja valvontatie-
tojen pimityksistä. Saastuttajan kehyksessä järjestöjen jäsenet ovat esiintyneet 
etenkin Talvivaaran toimintaa vastustavien mielenosoitusten toimijoina ja kaivos-
alan edustajien motiivien ja toimintatapojen kriittisinä arvioijina. Ekosysteemien 
tuhosta varoittavassa luonnonarvon kehyksessä ympäristöliike on sijoittunut 
toiseksi tavallisista kansalaisista koostuvan toimijaluokan muodostaessa kehyksen 
suurimman määrittelijäryhmän. Tästä huolimatta juuri luonnonarvo on ollut suh-
teellisesti tarkastellen ympäristöjärjestöjen edustajien keskeisin esiintymispaikka 
kaivoskirjoittelussa. 

Ympäristöliikkeen mediavaikuttaminen on perinteisesti perustunut niin tapah-
tumien ja spektaakkelien järjestämiseen kuin informaatioavustukseen (ks. esim. 
Hansen 2010, 59; Bob 2005, 25–26; Willis & Okunade 1997, 82). Järjestöt ovat 
omaksuneet samat suhdetoiminnan keinot kuin institutionaaliset tahot. Median 
käyttöön tuotetaan tasaiseen tahtiin uutisen muotoon puettuja tiedotteita, jotka toi-
sinaan sujahtavat lehtien sivuille sellaisenaan. Toimituksellisten resurssien vähen-
tyessä ja kiireen lisääntyessä valmiiksi tuotetun materiaalin käyttö on entistä hou-
kuttavampaa.  

Toistuvasti järjestettyjä spektaakkeleja olivat Talvivaaraa vastustavat mielen-
osoitukset. Valtaosa ympäristöjärjestöjen jäsenten toimijakirjauksista on peräisin 
mielenosoituksia käsittelevistä jutuista. Mielenosoitukset ja muut spektaakkelit oli-
vat varsinkin tuntemattomille organisaatioille ainoa väylä julkisuuteen. Green-
peacen ja SLL:n kaltaiset suuret toimijat pystyivät sen sijaan tuottamaan muun mu-
assa omia tutkimustuloksia, joille medialla oli runsaasti käyttöä. SLL hyödynsi ak-
tiivisesti laillisia valitusteitä ja sai tällä tavoin runsaasti näkyvyyttä eri lehdissä. 
Lain takaaman resurssin muovaaminen julkisuusresurssiksi on ollut toimiva esille 
pääsemisen strategia myös ydinvoimalahankkeita vastustaville kansalaisjärjestöille 
(ks. Vehkalahti 2017, 114). 

Ympäristöjärjestöistä juuri SLL on määrittynyt kaikkein vahvimmin yhteis-
kunnalliseksi vaikuttajaksi. Stop Talvivaaran tapaan se on kelvannut toistuvasti ot-
sikkotoimijaksi, ja sen puheenjohtaja on profiloitunut mielipidejohtajaksi ja yhteis-
kunnalliseksi keskustelijaksi, jolla on kriittistä sanottavaa niin lainsäädännöstä, po-
liittisesta kulttuurista kuin ympäristövaikutuksistakin. SLL on ollut määrittelijänä 
kaikkiaan 50 tekstissä. Toimijakirjauksissa se on päihittänyt toiseksi kirineen Stop 
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Talvivaaran seitsemällä merkinnällä. Stop Talvivaaran vahva asema selittyy usko-
akseni ryhmän koostumuksella. Ryhmä on määrittynyt paikallisten omaksi organi-
saatioksi, eräänlaiseksi osallisten kollegioksi. Sen jäsenet eivät ole sopineet stereo-
tyyppiseen kuvaan paikallisia oloja tuntemattomista aktivisteista. Organisaatiolla 
ei ole ollut resursseja tehdä tutkimuksia, mutta se on kirjoittanut aktiivisesti tiedot-
teita, kerännyt adressia ja tehnyt muun muassa tutkintapyynnön poliisin toimin-
nasta. Lisäksi sen jäsenet ovat liikkuneet taajaan kaivosalueen liepeillä. Media on 
saanut siten tietoa tapahtumapaikalta kansalaisliikkeen välityksellä. Organisaatiota 
on käytetty ajoittain myös viranomaistoiminnan tehokkuuden arvioijana. 

Luontoaktiivit Stop Talvivaara -liikkeestä pitävät selvityspyyntöjä ”heikkona 
signaalina paremmasta”. ”Pitäisi saada läpinäkyvyyttä siihen, mitä selvityksiä 
viranomaiset yhtiöltä haluavat”, sanoo aktiivi Hannu Hyvönen. (HS 
21.11.2012.) 

Tutkimukseni lehdistä Kaleva on antanut suhteellisesti eniten tilaa ympäristöliik-
keen edustajien määritelmille. Lehdessä erityisesti paikallisten järjestöjen, kuten 
Stop Talvivaaran ja Kainuun luonnonsuojelupiirin asema on ollut vahva. Lehti on 
seurannut tiiviisti myös Talvivaaran vastaisia mielenosoituksia, joiden järjestämi-
sessä ympäristöjärjestöillä oli keskeinen rooli. Pienimpään roolin ympäristöliik-
keen toimijat ovat jääneet Lapin Kansassa. Lehti on antanut uutisoinnissaan kohta-
laisesti tilaa SLL:lle, mutta paikallisten ympäristöjärjestöjen ääni on jäänyt leh-
dessä marginaaliin. Lappilaislehdessä ympäristöliike on ollut useimmin myös kiel-
teisten määritelmien kohteena. (Ks. myös Harju 2011.) 



336 

Taulukko 30. Ympäristöliikkeen jäsenten osuus kehysten kaikista määrittelijöistä. 

Pääkehykset Välikehykset Alakehykset 

Ympäristö 10 % (5.)   

 Ahneus 18 % (1.) Luonnonarvo 25 % (2.) 

 Valvonta 6 % (7.) Korruptio 19 % (1.) 

 Riisto 3 % (9.) Saastuttaja 18 % (1.) 

Talous 2 % (11.)   

 Elinmahdollisuuksien 

heikentäminen 3 % (9.) 

Väistelijä 10 % (4.) 

 Yltiökapitalismi 9 % (4.) 

 Globalisaatio 3 % (8.) Kotimainen omistus 7 % (6.) 

  Yhteistyö 6 % (5.) 

Turvallisuus 2 % (11.)   

 Uhka 2 % (11.) Sijoitus 5 % (4.) 

 Alueellisuus 2 % (11.) Oikeuksien kaventaja 5 % (8.) 

  Ammattitaidottomuus 5 % (7.) 

11.9 Lähialueen asukkaat 

Olen tutkimuksessani erottanut kaivosten lähialueen asukkaat muista kansalaisista, 
vaikka myös kaivosten liepeillä vakituisesti asuvia ja mökkeileviä suomalaisia voi-
nee pitää tavallisina kansalaisina. Muista kansalaisista lähialueen asukkaat erottaa 
henkilökohtainen kosketus kaivoksiin ja niiden vaikutuksiin. Kaivospiirien lähet-
tyvillä asuvat ihmiset ovat monin paikoin määrittyneet kaivoskiistojen osapuoliksi. 
Asuinpaikka kaivosten vaikutusalueella on tarjonnut toimijoille aseman, jota 
etäämpänä asuvilla kansalaisilla ei ole. Vaikutusalue on tietysti täysin subjektiivi-
nen käsite. Esimerkiksi osa teksteissä esiintyneistä kainuulaisista ja savolaisista on 
kertonut kokevansa haittaa Talvivaaran päästöistä, vaikka he asuvat yli viidenkym-
menen kilometrin päässä kaivosalueesta. Toisaalta julkisuuteen vakiintui vuonna 
2012 käsitys, jonka mukaan Talvivaaran vesistövaikutukset ulottuvat jopa sadan 
kilometrin etäisyydelle kaivoksesta. Luokittelun pohjaksi ei siten ole voinut asettaa 
tiukkaa kilometrirajaa.  

Olen ottanut valintaperusteeksi sen sijaan subjektiivisen kokemuksen kaivok-
sen haitallisista vaikutuksista. Pelkkä asuinpaikka esimerkiksi Sotkamossa ei vielä 
ole tehnyt julkisuudessa esiintyvästä toimijasta lähialueen asukasta. Toisaalta koti-
kunnalla ei ole ollut merkitystä, jos jutussa on tuotu esiin toimijan henkilökohtainen 
kokemus kaivoksen haittavaikutuksista kotitiluksillaan. Tämän lisäksi olen luoki-
tellut lähialueen asukkaiksi toimijat, joiden kohdalla etäisyys kaivokseen on mai-
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nittu. Lähes aina etäisyyden mainitseminen on luonut pohjaa haittakokemuksen il-
maisulle. Muutamissa tapauksissa etäisyyden eksplikointi on toiminut käänteisesti 
ja vahvistanut toimijan asemaa vasta-asiantuntijana, joka saattaa kauempaa huute-
levien haitankärsijöiden lausunnot kyseenalaiseksi. 

Hieman lähempänä kaivosta asuva Kyllikki Hyvönen puolestaan ei ole kokenut 
kaivoksesta haittaa. ”Tonttini on pieni, eikä siinä ole rantaviivaa. Ei tässä ole 
mitään myymistä. Tuuli pyyhkii myös kaikki hajut tästä ylitse.” (Kaleva 
19.5.2012.) 

Lähialueen asukkaista koostuva toimijaluokka muodostaa kaivoskirjoittelun vii-
denneksi suurimman määrittelijäryhmän. Asukkaat ovat saaneet näin ollen julki-
suudessa enemmän puhetilaa kuin esimerkiksi edellä käsitellyt tutkijat ja ympäris-
töliikkeen jäsenet. Talvivaaran ohella asukkaita ovat huolettaneet esimerkiksi Kit-
tilän ja Raahen kaivokset sekä Kuusamon ja Kainuun valmisteilla olevat kaivos-
hankkeet. Asukkaiden muodostama ryhmä on määrittynyt erityisen kriittiseksi suh-
teessaan kaivoksiin. Tämän osoittaa toimijaryhmän tarjoamien määritelmien pai-
nottuminen kaikkein kielteisimpiin kehyksiin. Asukkaat ovat rakentaneet miltei ta-
savahvasti turvallisuuden ja ympäristön pääkehyksiä. Talouden pääkehykseen va-
likoimissani teksteissä asukkaat eivät sen sijan ole juuri esiintyneet. Turvallisuuden 
välikehyksistä asukkaat ovat konstruoineet odotetusti vain uhkan kehystä.  

Välikehyksistä lähialueen asukkaiden asemapaikaksi on määrittynyt etenkin 
elinmahdollisuuksien heikentäminen. Kehyksessä on keskitytty lähinnä asukkaiden 
kokemien haittojen eksplikointiin, joten toimijaryhmän merkittävä panos ei ole yl-
lätys. Asukkaiden osuus kehyksen kaikista toimijoista on yli 30 prosenttia, mikä 
tekee toimijaluokasta kehyksen selvästi suurimman määrittelijäryhmän. Asukkailla 
on lisäksi ollut huomattava rooli uhkan ja ahneuden kehyksissä. Muiden välikehys-
ten rakentamisessa lähialueen asukkaat ovat jääneet sivuosaan.  

Alakehyksistä kaikkiaan neljä on rakentunut vahvimmin juuri asukkaiden pu-
heenvuorojen pohjalta. Toimijaryhmällä on ollut suurin panos voimakkaan kieltei-
sissä kaaoksen tuojan, kuolemanleirin, väistelijän ja terveyshaitan kehyksissä. Esi-
merkiksi kuolemanleirin alakehyksessä laajentuvan kaivoksen kemikaalien käyttö 
ja prosessien hallitsemattomuus ovat kammottaneet erityisesti lähiseudun asukkaita. 
Terveyshaitan kehyksessä tarkasteluun ovat nousseet lähiasukkaiden kaivospääs-
töistä saamat oireet ja vaivat. Elinmahdollisuuksien heikentämisestä johdetussa 
kaaoksen tuojan kehyksessä asukkaista koostuvan määrittelijäryhmän osuus on pe-
räti 58 prosenttia. Ihmisen inhimilliselle kokemusmaailmalle tilaa antava kehys on 
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nostanut tarkasteluun kaivosten takia elinmahdollisuuksiaan menettäneiden lähi-
alueiden asukkaiden kielteiset tunteet. 

Kaivoksia käsittelevissä teksteissä asukkaat määrittyvät henkilökohtaisten tun-
tojensa välittäjiksi myös johto- ja referointiverbien kautta. Siinä missä asiantuntijat 
arvioivat, tulkitsevat ja havainnollistavat, asukkaat puuskahtavat, taivastelevat ja 
huokailevat. Lehdissä niin sanottuja oman asiansa asiantuntijoita asemoidaan sel-
västi institutionaalisia asiantuntijoita leimaavammin. Toimittaja ikään kuin saa lu-
van värikkääseen kielenkäyttöön, kun jutussa esiintyy viralliseksi representoituvan 
lähteen sijaan tavallinen kansalainen, jolla on asiassa vieläpä henkilökohtainen 
agenda. 

Kansalaisten puheenvuorojen representoituminen väsyneiksi puuskahduksiksi 
ja kiukunpurkauksiksi ei liene vain kaivoskirjoittelun ominaispiirre. Alueellisuu-
den rakentumista maakuntalehtien teksteissä tutkinut Hujanen (2000a, 200) kiin-
nitti vuosituhannen vaihteessa huomiota samankaltaiseen roolitukseen. Hän puki 
havaintonsa kysymyksen muotoon ja tiedusteli, onko puhujia luvallista taustoittaa 
esimerkiksi värikkään kielenkäytön keinoin, koska heillä on konkreettisesti oma 
lehmä ojassa ja koska he puhuvat paitsi järjellä myös tunteella. 

Huomionarvoista on, että lähialueen asukkaiden ja muiden tavallisina kansa-
laisina näyttäytyvien toimijoiden sanomiset laitetaan helposti yhtä useamman lau-
sujan suuhun. Vaikka haastateltavat ovat tuskin puhuneet päällekkäin ja vieläpä 
täysin samoin sanoin, suorankin sitaatin perässä saattaa olla kaksi lausujaa. Erityi-
sesti pariskunnille ja ystävyksille näyttää teksteissä muodostuvan helposti yhteinen 
suu. Tämänkaltaisten esitystapojen voi katsoa lisäävän journalismin elitistisyyttä. 
Ne vahvistavat valtaapitävien ja vallankäytön kohteiden välistä erottelua ja asemoi-
vat eliitin edustajat niiksi, jotka toimivat, ja kansalaiset ja yleisön puolestaan niiksi, 
jotka katsovat. 

Lähialueen asukkaat ovat saaneet eniten puhetilaa Helsingin Sanomissa. Lehti 
on hyödyntänyt asukkaiden tarjoamia määritelmiä etenkin kaivostoiminnan turvat-
tomuutta korostavissa teksteissään. Siinä missä asukkaiden määrittelyosuus Hel-
singin Sanomien turvallisuusteksteissä on noin 20 prosenttia, Kalevassa vastaava 
osuus on kymmenen kertaa pienempi. Toisaalta Kaleva on antanut Helsingin Sano-
miakin runsaammin asukkaille tilaa teksteissä, joissa tarkastellaan ensisijaisesti 
kaivosten ympäristövaikutuksia. Kalevassa kaivosten lähiseudun asukkaiden koko-
naispanos on miltei yhtä suuri kuin Helsingin Sanomissa. Selvästi pienimpään roo-
liin asukkaat ovat jääneet Lapin Kansassa. Lappilaislehti on hyödyntänyt asukkai-
den kommentteja määrällisesti lähes yhtä vähän niin talouden, turvallisuuden kuin 
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ympäristön pääkehykseen luokittelemissani teksteissä. Lehti on tarkastellut esimer-
kiksi Talvivaaran tapahtumia vain vähän asukkaiden kokemusten kautta. Maakun-
nan omiin kaivoksiin kytkeytyvissä keskusteluissa lähialueiden asukkailla ei ole 
ollut juuri lainkaan toimijuutta. 

Kainuun Sanomissa asukkaiden määrittelyosuutta on kasvattanut erityisesti 
lehden aktiivinen uutisointi kaivostoimintaan liittyvistä asukastilaisuuksista. Li-
säksi lehdessä on julkaistu runsaasti asukkaiden ja heidän yhteenliittymiensä toi-
mittamia mielipidetekstejä. 

Talvivaara-uutisoinnin toimijoita tutkineen Salosen (2015, 51) mukaan Helsin-
gin Sanomissa Talvivaaran vaikutus paikallisten elämään on näyttäytynyt selvästi 
henkilökohtaisempana kuin Kainuun Sanomissa. Hän uskoo, että representaatioi-
den eroavaisuudet selittyvät ainakin osin erilaisilla haastatteluympäristöillä. Kai-
nuun Sanomat on kuullut asukkaita lähinnä julkisissa tilanteissa ja ympäristöissä, 
mikä on saattanut etäännyttää käsiteltävät ongelmat toimijoiden henkilökohtaisesta 
elämästä. Kun asioista on keskusteltu kollektiivisesti, myös ongelmat ovat määrit-
tyneet yhteisiksi. Helsingin Sanomien toimittaja on puolestaan jalkautunut asuk-
kaiden kotitiluksille, jossa on ollut luontevaa puhua kaivoksen vaikutuksista kun-
kin henkilökohtaiseen elämään. Esimerkkejä on löytynyt usein sopivasti omasta 
pihapiiristä. 

”Tämän piti olla luonnontilainen erämaajärvi, kun ostin tontin 12 vuotta sit-
ten”, Virkkunen sanoo (HS 16.11.2012.) 

Haastatteluympäristö lienee vaikuttanut semanttisen roolin muotoutumiseen (ks. 
Berk 1999, 17–18). Asukastilaisuuksissa toimijaryhmän kärkiedustajat ovat otta-
neet vastuulleen laajojen joukkojen edustamisen, jolloin omien tunteiden ekspli-
koinnille ei ole jäänyt tilaa. Asukastilaisuudet ja katselmukset ovat olleet vaikutta-
misen paikkoja. Niissä on neuvottu, haastettu ja vaadittu. Emotionaalisia kokemuk-
sia on käsitelty sen sijaan komeilla rannoilla, honkien katveessa ja muissa rauhal-
lisissa ympäristöissä, usein kahdenkeskisissä vuorovaikutustilanteissa. 
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Taulukko 31. Lähialueen asukkaiden osuus kehysten kaikista määrittelijöistä. 

Pääkehykset Välikehykset Alakehykset 

Turvallisuus 11 % (3.)   

 Elinmahdollisuuksien 

heikentäminen 31 % (1.) 

Kaaoksen tuoja 58 % (1.) 

 Kuolemanleiri 30 % (1.) 

 Ahneus 16 % (2.) Väistelijä 21 % (1.) 

Ympäristö 10 % (6.)   

 Uhka 16 % (2.) Terveyshaitta 20 % (1.) 

 Riisto 3 % (9.) Luonnonarvo 16 % (3.) 

 Alueellisuus 3 % (9.) Saastuttaja 14 % (3.) 

  Oikeuksien kaventaja 11 % (3.) 

Talous 3 % (9.)   

 Valvonta 3 % (10.) Yritysvalta 7 % (5.) 

 Globalisaatio 1 % (11.) Korruptio 7 % (6.) 

  Vastuullinen omistus 5 % (9.) 

11.10 Matkailualan edustajat 

Matkailualan edustajat muodostavat tutkimukseni lehtien kaivoskirjoittelun pie-
nimmän toimijaryhmän. Tämä tuntuu hiukan yllättävältä, kun ottaa huomioon, mi-
ten paljon kaivosten on yleisesti uskottu heikentävän matkailun menestysmahdol-
lisuuksia. Käsitys siitä, että kaivosteollisuus todella aiheuttaa haittaa matkailulle, 
on saanut kaivosjulkisuudessa faktan statuksen, jonka varmentamiseen ei ole enää 
tarvittu alan edustajia itseään. Esimerkiksi pääkirjoituksissa ja mielipideteksteissä 
on säännöllisesti viitattu kaivosteollisuuden matkailulle aiheuttamiin haittavaiku-
tuksiin, vaikka näkemysten tueksi ei ole tarjottu minkäänlaisia perusteluja, esi-
merkkejä tai tilastotietoja. 

Matkailualan edustajien osuus kaivoskirjoittelun kaikista määrittelijöistä on 
vain noin prosentin luokkaa. Alan edustajien vähäistä esiintymistä voi selittää esi-
merkiksi Kemppaisen (2013, 56) tekemällä havainnolla: matkailuyrittäjät eivät ole 
halunneet lisätä vettä myllyyn. Talvivaaraa käsittelevien lehtikirjoitusten vaikutuk-
sia Vuokatin matkailun imagoon pro gradussaan tutkinut Kemppainen on esittänyt, 
että etenkin suuret matkailutoimijat ovat olleet haluttomia puhumaan kaivostoimin-
nan aiheuttamista haitoista, koska he ovat pelänneet potentiaalisten asiakkaiden yli-
reagoivan uutisiin. Esimerkiksi ajoittain ilmeneviä hajuhaittoja ei ole kannattanut 
nostaa aktiivisesti esiin, sillä tieto mahdollisista hajupäästöistä ei ole ainakaan li-
sännyt matkailijoiden innokkuutta tulla Vuokattiin. 
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Matkailualan toimijoiden puheenvuorot ovat painottuneet teksteihin, jotka olen 
luokitellut talouden pääkehykseen. Julkisuuteen antamissaan määritelmissä alan 
yrittäjät ja muut edustajat eivät tosin ole juuri tarkastelleet kaivosteollisuuden tuot-
tamia taloudellisia hyötyjä, vaan pääosaan ovat nousseet toiminnan matkailulle ai-
heuttamat rahalliset tappiot. Talouden pääkehyksessä toimijoiden määrittelyosuus 
on kolmen prosentin luokkaa. Alan toimijat muodostavat talouden pääkehyksen yh-
deksänneksi suurimman määrittelijäryhmän. 

Välikehyksistä toimijaryhmän edustajat ovat rakentaneet kohtalaisen merkittä-
vällä panoksella vain riiston kehystä. Matkailualan toimijat ovat linkittyneet kolo-
nialismin kritiikkiin kiteytyvään keskusteluun lähinnä yritysvallan alakehyksen 
kautta. Kehykseen luokittelemissani teksteissä matkailualaa ovat edustaneet eten-
kin alan pienyrittäjät. He ovat kokeneet menettäneensä Talvivaaran takia asiakkaita, 
vaikka Vuokatin matkailijamäärät ovat samaan aikaan olleet kasvusuunnassa. 

Yrityksen koko on näyttänyt määrittävän matkailualan toimijoiden suhtautu-
mista kaivokseen. Kriittisimmät äänenpainot on kuultu yksityisiltä elinkeinonhar-
joittajilta kuten lomamökki- ja maatilamatkailuyrittäjiltä. Muutamien suurempien 
organisaatioiden edustajat taas ovat katsoneet, ettei Talvivaaran toiminnalla ole ol-
lut juuri minkäänlaista vaikutusta Vuokatin matkailun näkymiin. 

Sotkamo Talvivaaran kaivos ei vaikuta Vuokatin matkailuun, vakuuttaa Vuoka-
tin markkinoinnista vastaava Juha Tanskanen Pohjolan Mylly Oy:stä. (Kaleva 
1.4.2012.) 

”(Päästöjen) suurin vaikutus on julkisuusryöppy. Ei täällä sen kummempaa ole 
tapahtunut”, sanoo Vuokatissa sijaitsevan kylpylähotelli Katinkullan johtaja 
Sanna Leinonen. (KS 19.5.2012.) 

Kaivosjulkisuudessa esiintyneet matkailualan edustajat eivät siis ole muodostaneet 
kovin yksimielistä toimijaluokkaa. Mielipiteet kaivostoiminnan todellisista haitta-
vaikutuksista ovat vaihdelleet, ja osa kriittisiäkin lausuntoja antaneista alan toimi-
joista on vuoden aikana esittänyt myös myönteisiä arvioita kaivosteollisuuden ja 
matkailun yhteensovittamisen mahdollisuuksista. Matkailualan edustajien tukala 
asema on saattanut vaikuttaa näkemysten huojumiseen. Matkailuyrittäjät ovat myy-
neet mielikuvia Kainuun puhtaasta luonnosta, eikä päästöistä huuteleminen ole ai-
nakaan parantanut alueen matkailuimagoa. Toisaalta imagon tahrijan toimintaan on 
haluttu kosolti parannuksia, minkä vuoksi haittakokemusten eksplikointi on ollut 
ajoittain välttämätöntä. 
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Selvästi eniten puhetilaa kaivoksia käsittelevissä teksteissä ovat kuitenkin saa-
neet ne matkailualan pienyrittäjät, joiden suhtautuminen kaivostoimintaan on ollut 
kielteinen. Tämän osoittaa matkailualan edustajien tarjoamien määritelmien pai-
nottuminen kaikkein kielteisimpiin alakehyksiin. Viiden eniten alan toimijoiden 
puheenvuoroja keränneen alakehyksen joukossa on yritysvallan ohella kaaoksen 
tuojan, oikeuksien kaventajan, luonnonarvon ja väistelijän kehykset. Kaaoksen tuo-
jan kehyksessä pienimuotoista matkailutoimintaa harjoittavat majoitusyrittäjät ovat 
representoituneet tavallisiksi kainuulaisiksi, joiden elämäntyön Talvivaara on tu-
honnut. Oikeuksien kaventajan kehyksessä matkailuväki on ajanut asiaansa puo-
lestaan kollektiivisena joukkona. Kehykseen luokittelemissani teksteissä alueiden 
yrittäjät on kategorisoitu yhtenäiseksi ja yksimieleiseksi joukoksi, vaikka jutuissa 
esitetyt näkemykset eivät perustukaan esimerkiksi tutkimuksiin tai etujärjestöjen 
yhteisiin kannanottoihin. Kategorisointi on vahvistanut teksteissä esitettyjä väite-
lauseita. Yleistävien johtolauseiden kautta yhdenkin ihmisen mielipide on saatu 
muutettua yleispäteväksi faktaksi. 

Kuusamon matkailuväki on tyrmistynyt kaavaillusta kultakaivoksesta. (Kaleva 
24.2.2012.) 

Myös matkailu on katsonut karsaasti kaivosta. Erämaamatkailuun ei sovi erä-
mainen kaivos ja rikastuslaitos. (LK 5.2.2012.) 

Matkailualan toimijat ovat saaneet suhteellisesti eniten puhetilaa Helsingin Sano-
missa. Vähiten toimijaryhmän edustajia on kuultu puolestaan Lapin Kansassa. Leh-
tien väliset erot ovat kauttaaltaan hyvin pieniä. Helsingin Sanomien ja Lapin kan-
san välillä eroa on lopulta vain kuuden määrittelijän verran. 
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Taulukko 32. Matkailualan edustajien osuus kehysten kaikista määrittelijöistä. 

Pääkehykset Välikehykset Alakehykset 

Talous 3 % (9.)   

 Riisto 11 % (4.) Yritysvalta 23 % (2.) 

 Elinmahdollisuuksien 

heikentäminen 4 % (8.) 

Kaaoksen tuoja 5 % (4.) 

 Oikeuksien kaventaja 4 % (9.) 

  Luonnonarvo 3 % (7.) 

Ympäristö 1 % (13.)   

 Alueellisuus 2 % (12.) Väistelijä 2 % (10.) 

 Ahneus 1 % (10.) Alueellinen taantuminen 2 % (7.) 

  Mahdollistaja 2 % (11.) 

Turvallisuus 0 % (13.)   

 Uhka 1 % (13.) Ympäristöinvestoinnit 2 % (7.) 

  Vastuullinen omistus 2 % (10.) 

  Terveyshaitta 1 % (13.) 

11.11 Muut kansalaiset 

Julkisuudessa kaivosteollisuus on määrittynyt useimmiten paitsi ekologiseksi uh-
kaksi myös taloudelliseksi mahdollisuudeksi. Tämänkaltainen katsanto on suoras-
taan kutsunut tavalliset kansalaiset kaivoskeskustelun osapuoliksi. Toisaalla kansa-
laisia ovat huolettaneet kaivostoiminnan ympäristövaikutukset, toisaalla toimin-
taan ympäristösyistä kohdistuva vastustus. 

Uutisissa esiintyvät kansalaiset ovat tyypillisesti osallisia. He ovat ihmisiä, joi-
hin ympäristökatastrofit, lääketieteen innovaatiot tai eliittien tekemät päätökset vai-
kuttavat. Näiden symboli-ihmisten tai lajinedustajien tehtävänä ei useinkaan ole 
kertoa, miten asiat maailmassa ovat. Heidän roolinaan on sen sijaan antaa esimerk-
kejä siitä, miten uutisarvoiset tapahtumat vaikuttavat heidän omaan elämäänsä. 
(Ampuja 1997, 45–46; ks. myös Cottle 2000, 33–38; Tuchman 1978, 123; Karvo-
nen 1996, 162.) 

Rajoitetusta esiintymisroolistaan huolimatta tavallisilla ihmisillä on havaittu 
olevan keskeinen rooli erityisesti television uutiskerronnassa (ks. esim. Cottle 2000, 
33–38, Väliverronen 2007, 42, 61–68; Ampuja 1997, 39–41). Ympäristöuutisten 
toimijoita tutkinut Cottle (2000, 37–38) pitää yhtenä syynä maallikoiden voimak-
kaaseen uutisnäkyvyyteen median koventunutta kilpailutilannetta. Uhrien ja todis-
tajien presenssi on siten osa journalismin henkilöitymiskehitystä. Ympäristöuuti-
sissa esiintyviltä näkijöiltä ja kokijoilta ei odotetakaan analyyttisia, yleispäteviä 
lausuntoja vaan tunteiden ilmaisemista ja partikulaarien intressien vaalimista. 
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Maallikon symbolisena roolina on olla olemassa ja tuoda uutiseen ihmisen kasvot. 
Analyyttinen ajattelu, rationaalisuus ja yksityisestä kokemussfääristä poikkeami-
nen rikkoisivat roolin, minkä vuoksi media kontrolloi tavallisen kansalaisen esiin-
tymismahdollisuuksia tarkasti.  

Kaivosjulkisuudessa osalliset ovat jakautuneet kahteen kastiin. Vahvimpia 
osallisia ovat olleet edellä käsitellyt lähialueen asukkaat ja mökkiläiset. Heillä on 
ollut paikkansa toimitetuissa jutuissa, ja heidän tehtävänään on ollut havainnollis-
taa inhimillistä kärsimystä, jota laajeneva kaivosteollisuus aiheuttaa. Kansalaiset, 
joilla ei ole ollut asunnon, mökin tai tonttimaan kaltaista kiinteää sidettä kaivosalu-
eeseen, ovat jääneet lähiasukkaita heikommiksi toimijoiksi. Heillä ei ole ollut asiaa 
toimitettuihin uutisjuttuihin muutoin kuin satunnaisesti. Muiden kansalaisten esiin-
tymispaikaksi ovatkin vakiintuneet lehtien mielipidesivut. Yksittäisiä puheenvuo-
roja toimijaryhmän edustajat ovat saaneet lisäksi esimerkiksi gallupeissa ja Talvi-
vaaran vastaisista mielenosoituksista kertovissa jutuissa. Mielenosoituksissa kan-
salaiset ovat toimineet lähinnä tuntemustensa välittäjinä ja tilannekuvausten anta-
jina. Asiantuntijoiksi representoituvien toimijoiden määritelmiä he eivät ole juuri 
haastaneet. Heillä on ollut valta paheksua, päivitellä ja hämmästellä, mutta konk-
reettiset toimintamahdollisuudet ovat jääneet suoran toiminnan varaan. Sekin on 
jäänyt lopulta teoreettiseksi mahdollisuudeksi, joka on tuotu esiin nollapersoonaa 
käyttäen. 

”Jos Talvivaarassa aikoisi harrastaa suoraa toimintaa, mitä se olisi?” (HS 
10.11.2012.) 

Kuopiolainen Tuukka Pasanen hämmästelee, miten tarpeeksi iso toimija voi 
viitata kintaalla sopimuksille ja rikkoa niitä saamatta rangaistusta. (Kaleva 
27.4.2012.) 

Muut kansalaiset muodostavat kaivoskirjoittelun kuudenneksi suurimman määrit-
telijäryhmän. Toimijaluokan edustajien osuus aineiston kaikista määrittelijöistä on 
seitsemän prosentin luokkaa. Ryhmä on saanut siten miltei yhtä paljon puhetilaa 
kuin kaivosten lähialueen asukkaista koostuva toimijaluokka. Siinä missä lähialu-
een asukkaat ovat osallistuneet aktiivisimmin kaivosten ympäristövaikutuksista ja 
kaivosturvallisuudesta käytyyn keskusteluun, muiden kansalaisten puheenvuorot 
ovat liittyneet useimmiten taloudellisiin teemoihin. Ryhmän määrittelyosuus talou-
den pääkehyksessä on noin kahdeksan prosenttia. Puhtaita papereita kaivosteolli-
suus ei ole tosin saanut muilta kansalaisiltakaan, sillä toimijaryhmän edustajien 
määritelmät ovat painottuneet kaivostuottojen epätasaista jakautumista kritisoivaan 
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riiston kehykseen. Riisto on kaivoskirjoittelua jäsentävistä välikehyksistä ainoa, 
jonka rakentamisessa muilla kansalaisilla on eri toimijaryhmistä suurin panos. Ryh-
män edustajien puheenvuorot kattavat neljänneksen kaikista kehyksessä tehdyistä 
määritelmistä. Ykkössijasta kansalaiset saavat kiittää – tai moittia – muutamaa eri-
tyisen aktiivista mielipidekirjoittajaa. Heidän ansiostaan toimijaluokka muodostaa 
suurimman määrittelijäryhmän sekä puutteellisen verotuksen että kotimaisen omis-
tuksen alakehyksissä. 

Muut kansalaiset ovat muodostaneet odotetusti hyvin heterogeenisen toimija-
ryhmän. Edustettuina ovat olleet niin sanotut kansan syvät rivit, joten on luonnol-
lista, että ryhmään luokittelemieni toimijoiden määritelmät ovat jakautuneet varsin 
tasaisesti eri kehyksiin. Toimijaryhmän jäsenet ovat olleet veronmaksajina, luon-
nonkäyttäjinä ja ympäristön hyvinvoinnista kiinnostuneina suomalaisina kaivos-
kamppailun osallisina, mutta heitä ei ole yhdistänyt toisiinsa juuri muu kuin kansa-
laisuus ja kiinnostus kaivosasioihin. Tätä taustaa vasten on varsin ymmärrettävää, 
että toimijaryhmä on rakentanut lopulta miltei yhtä aktiivisesti kaikkia tutkimuk-
sessa tunnistamiani pääkehyksiä. Väli- ja alakehysten rakentumista vertailtaessa 
trendi tulee kuitenkin selväksi: molemmilla tasoilla kärkisijoilla on eniten kaivos-
teollisuudesta kielteisen kuvan maalaavia kehyksiä. 

Välikehyksistä toiseksi eniten muiden kansalaisten puheenvuoroja on kerännyt 
ahneus, joka on riiston tapaan ollut mielipidekirjoittajien suosiossa. Olen luokitel-
lut ahneuden kehykseen runsaasti mielenosoituksista kertovia tekstejä, mikä niin 
ikään on kasvattanut muiden kansalaisten roolia kehyksen konstruoijina. Ahneuden 
alakehyksistä kansalaisten asemapaikaksi on vakiintunut erityisesti luonnonarvo. 
Toimijaryhmän edustajat muodostavat kehyksen suurimman määrittelijäryhmän lä-
hes 30 prosentin osuudellaan.  

Välikehyksistä kolmanneksi on kirinyt puolestaan hallinta, jonka tuottamisessa 
muutamalla uhkainformaatiota säännöllisesti mitätöineellä mielipidekirjoittajalla 
on ollut keskeinen rooli. Uhkakuvien epärationaalisuutta korostaneiden mielipide-
kirjoittajien kova kirjoitustahti selittää myös mitätöinnin kehyksen ykkössijan ala-
kehysten välisessä vertailussa. Muiden kansalaisten osuus mitätöinnin alakehyksen 
kaikista toimijoista on peräti 60 prosenttia. 

Välikehyksistä muut kansalaiset ovat rakentaneet kohtalaisen aktiivisesti myös 
alueellisuutta. Alueellisuuden alakehyksistä ryhmän edustajat ovat konstruoineet 
erityisesti alueellista taantumista, johon olen niin ikään luokitellut suhteellisesti 
eniten mielipidetekstejä. Kansalaiset ovat siis nostaneet paljon hanakammin esiin 
kaivosten vastustamisen aiheuttamat haitat kuin kaivostoiminnan tuottamat hyödyt. 
Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että taantumisen kehyksessä viherpiipertäjiä ja 
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muita reservaattien rakentajia suomineista kansalaisista 95 prosenttia on miehiä. 
Kolumnistien kohdalla vastaava prosenttiluku on täydet sata. 

Muiden kansalaisten esittämien puheenvuorojen jakautumista eri kehyksiin on 
siis määrittänyt etenkin kehysten sisäinen rakentuminen: mitä vahvemmin kehys 
on rakentunut mielipideteksteistä, sitä suurempi rooli muilla kansalaisilla on ollut 
sen konstruoimisessa. Mitä faktuaalisempana kehys on näyttäytynyt, sitä vähem-
män tavallisilla kansalaisilla on ollut asiaa siihen luokittelemiini esityksiin. Näin 
ollen esimerkiksi valvonnan alakehyksistä vain poliittisen kulttuurin kritiikkiin ki-
teytyvä yltiökapitalismi on kerännyt merkittävissä määrin tavallisten kansalaisten 
määritelmiä. Vastaavasti esimerkiksi onnettomuuden ja yhteistyön kehyksissä kan-
salaisten rooli on ollut lähes olematon. 

Muiden kansalaisten puheenvuoroja on kuultu suhteellisesti eniten Lapin Kan-
sassa. Kansalaisten osuus kaikista lehdessä esiintyneistä määrittelijöistä on kol-
mentoista prosentin luokkaa. Lapin Kansa on lehdistä ainoa, jossa muut kansalaiset 
ovat rakentaneet absoluuttisesti suuremmalla osuudella talouden kuin ympäristön 
pääkehystä. Tämä tosin selittyy jälleen muutaman aktiivisen mielipidekirjoittajan 
panoksella.  

Kainuun Sanomien aineistossa mielipidekirjoitusten osuus on ollut suhteelli-
sesti pienin, minkä vuoksi myös muiden kansalaisten määrittelyosuus on jäänyt 
lehdessä vähäiseksi. Kun esimerkiksi Lapin Kansassa muut kansalaiset ovat muo-
dostanet kolmanneksi näkyvimmän toimijaryhmän, Kainuun Sanomissa ryhmä on 
jäänyt sijalle 11.  

Taulukko 33. Muiden kansalaisten osuus kehysten kaikista määrittelijöistä. 

Pääkehykset Välikehykset Alakehykset 

Talous 8 % (5.)   

 Riisto 25 % (1.) Mitätöinti 60 % (1.) 

 Ahneus 12 % (5.) Puutteellinen verotus 39 % (1.) 

 Hallinta 8 % (3.) Luonnonarvo 28 % (1.) 

Ympäristö 7 % (8.)   

 Alueellisuus 6 % (5.) Kotimainen omistus 22 % (1.) 

 Uhka 5 % (7.) Alueellinen taantuminen 18 % (3.) 

 Valvonta 4 % (9.) Yritysvalta 16 % (3.) 

  Yltiökapitalismi 16 % (2.) 

Turvallisuus 6 % (7.)   

 Globalisaatio 3 % (8.) Kuolemanleiri 12 % (2.) 

 Elinmahdollisuuksien 

heikentäminen 1 % (11.) 

Pelkkiä voittajia 8 % (6.) 

 Saastuttaja 7 % (6.) 
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11.12 Talouselämän toimijat 

Olen luokitellut talouselämän toimijoiksi esimerkiksi Talvivaaran omistajana ollei-
den sijoitus- ja eläkeyhtiöiden edustajat, rahoituslaitosten analyytikot ja kaivosten 
alihankinta- ja jatkojalostusketjun osapuolet. Tällaisten toimijoiden tarjoamat mää-
ritelmät ovat painottuneet taloudellisesta näkökulmasta kaivostoimintaa tarkastele-
viin kehyksiin. Toimijaryhmän määrittelyosuus talouden pääkehyksessä on noin 
kymmenen prosenttia. Ryhmä muodostaa siten kehyksen neljänneksi suurimman 
määrittelijäryhmän. Koko aineiston tasolla ryhmän määrittelyosuus jää kuuteen 
prosenttiin, mikä riittää toimijaryhmien välisessä vertailussa kymmenennelle si-
jalle. Ympäristön ja turvallisuuden pääkehyksissä talouselämän edustajilla ei ole 
juuri ollut sanansijaa. Ryhmän määrittelyosuus on jäänyt kehyksissä 1–2 prosent-
tiin.  

Välikehyksistä talouselämän toimijat ovat rakentaneet kohtalaisen merkittä-
vällä panoksella vain kaivosmyönteisiä alueellisuuden ja globalisaation kehyksiä. 
Alueellisuuden kehyksessä ryhmä muodostaa toiseksi suurimman määrittelijäryh-
män kuudentoista prosentin osuudellaan. Globalisaation kehyksessä toimijaryhmän 
määrittelyosuus on puolestaan yksitoista prosenttia, mikä riittää ryhmien välisessä 
vertailussa sijalle viisi.  

Alueellisuuden alakehyksistä taloustoimijat ovat rakentaneet aktiivisimmin 
vastuullisen omistuksen, mahdollistajan ja sijoituksen kehyksiä. Näissä kehyksissä 
toimijaryhmän määrittelyosuus on yli 20 prosenttia. Suurimmalla panoksella 
ryhmä on konstruoinut vastuullisen omistuksen kehystä, jossa omistajapolitiik-
kansa kestävyyttä ovat korostaneet erityisesti Solidiumin edustajat. Sijoituksen ke-
hyksessä Talvivaaran rahoitustilannetta ovat puolestaan arvioineet lähinnä pank-
kien ja sijoitustalojen asiantuntijat. 

Laajimmillaan talouselämän edustajien muodostama toimijaluokka on näyttäy-
tynyt mahdollistajan alakehyksessä. Kehykseen luokittelemissani teksteissä ääneen 
ovat päässeet esimerkiksi kaivosten alihankkijat, kaivoskuntien palveluntuottajat, 
jatkojalostusketjun osapuolet sekä maakuntien elinkeinotoiminnan kehittämisyhti-
öiden ja elinkeinoelämän etujärjestöjen edustajat. Etujärjestöjen kannanotoissa kai-
vosteollisuus on määrittynyt ennen muuta alueellista elinvoimaa lisääväksi toimi-
alaksi. Järjestöjen edustajien puheenvuoroissa on iloittu erityisesti teollisuudenalan 
tuomista yksityisistä työpaikoista ja paikallisten yritysten saamista alihankintaso-
pimuksista. Yrittäjien tehtävänä on ollut pysytellä yksityisessä sfäärissä ja antaa 
esimerkkejä siitä, millä tavalla kaivosteollisuus on piristänyt juuri heidän yritys-
tensä toimintaa. 
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”YBT elää kaivoksista. On eletty vuodesta 2005 alkaen”, sanoo YBT Oy:n toi-
mitusjohtaja Juha Alapuranen. (LK 20.11.2012.) 

”Olin tekemässä kaivinkoneella pohjia jokaiselle Talvivaaran kaivoksen ra-
kennukselle. Yksin niissä oli työtä minulle ja pojalle kahdeksi vuodeksi.” (HS 
10.11.2012.) 

Mahdollistajan kehyksessä toistuvimmin äänessä ovat olleet satamien ja logistiik-
kaoperaattorien puhemiehet. Elintärkeistä kuljetuksista on käyty satamissa kilpai-
lua, jossa on voittajia ja häviäjiä. Puhe kaivoskuljetusten tärkeydestä on hyödyttä-
nyt erityisesti kaivosyhtiöitä. Julkisuudessa kaivokset ovat määrittyneet resurssiksi, 
jolla on kyky tuottaa aluetaloudelle elintärkeitä asioita. Teollisuudenalan kehitystä 
ei siten ole ollut sopiva jarruttaa. 

Talouselämän toimijat ovat kolmen suurimman määrittelijäryhmän joukossa 
myös rahoittajan ja ympäristöinvestointien alakehyksissä sekä hallinnasta johde-
tussa mitätöinnin kehyksessä. Globalisaatiosta lohkaisemassani rahoittajan kehyk-
sessä kansainvälisten investointien tuomia hyötyjä ovat esitelleet muun muassa La-
pin liiton, Teollisuussijoituksen ja teknologiayhtiö Outotecin edustajat. Taloustoi-
mijoiden retoriikassa kaivoshankkeet ovat olleet alueellisen kehityksen airuita. Ke-
hitystä ovat edustaneet niin laajentuvat kaivokset kasvavine tuotantoineen kuin lii-
kenteen lisääntyminen. Toimijoiden argumentaatiossa ympäristönäkökulma on ty-
pistynyt puheeksi ekoteknologiasta. Teollisuustoiminnan kestävyys on sidottu tek-
nologiseen kehitykseen, mikä mahdollistaa ympäristöongelman ulkoistamisen. 
Tällaisessa katsannossa ympäristöön liittyvät ongelmat on voinut ratkaista rahalla. 

Lopulta ympäristövaikutukset jopa pienevät, kun tuotanto kasvaa. Kestävä ke-
hitys on innovaation kuudes aste, Korhonen katsoo. (KS 7.9.2012.) 

Talouselämän toimijat ovat saaneet absoluuttisesti ja suhteellisesti eniten määritte-
lyvaltaa Kalevassa. Toimijaluokan edustajien määrittelyosuus lehden aineistossa 
on kahdeksan prosenttia eli kaksi prosenttiyksikköä keskivertoa suurempi. Määrit-
telijäryhmän jäsenet ovat saaneet toiseksi eniten puhetilaa Lapin Kansassa. Lapin 
Kansassa ja Kalevassa kaivosteollisuutta on tarkasteltu usein paikallisen yrityselä-
män kautta. Lehdet ovat nostaneet hanakasti esiin maakunnissa toimivia pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, jotka ovat olleet mukana kaivosten rakennus-, kunnostus- tai 
huoltotöissä.  

Paikallisilla elinkeinotoimijoilla ei sen sijaan ole ollut asiaa Helsingin Sano-
mien luomaan julkisuustilaan. Valtakunnan ykköslehdessä talouselämän toimijoi-
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den asema on ollut muutenkin selvästi heikoin. Toimijaluokan edustajien osuus leh-
den kaikista määrittelijöistä on vain noin neljä prosenttia. Olen kirjannut Helsingin 
Sanomien aineistosta talouselämän toimijoiden määrittelijäryhmään lähinnä valta-
kunnalliseksi profiloituvien tahojen, kuten Solidiumin, eläkeyhtiöiden ja rahoitus-
laitosten edustajia. 

Kainuun Sanomissa talousalan toimijat ovat monin paikoin hukkuneet muiden 
toimijoiden ja teemojen alle. Median herkistyminen ympäristö- ja hallinto-ongel-
mille on aktivoinut kielteisiä teemoja, jolloin myönteisille tarinoille ja esimerkeille 
ei ole ollut tarvetta. Kun esimerkiksi Kevitsan kaivoskuljetusten myönteiset talous-
vaikutukset ovat olleet Lapin Kansassa ja Kalevassa kestoaihe, Kainuun Sanomissa 
Talvivaaran kuljetusten merkityksestä on puhuttu vain kerran. Vaikka Talvivaaran 
talous- ja työllisyysvaikutuksista on ollut usein puhetta esimerkiksi pääkirjoituk-
sissa ja kolumneissa, Kainuun Sanomat on käyttänyt vain harvoin alueen yrittäjiä 
kaivoksen positiivisten talousvaikutusten ilmentäjinä. 

Taulukko 34. Talouselämän toimijoiden osuus kehysten kaikista määrittelijöistä. 

Pääkehykset Välikehykset Alakehykset 

Talous 10 % (4.)   

 Alueellisuus 16 % (2.) Vastuullinen omistus 22 % (2.) 

 Globalisaatio 11 % (5.) Mahdollistaja 21 % (2.) 

 Uhka 2 % (12.) Sijoitus 20 % (2.) 

Turvallisuus 2 % (11.)   

 Riisto 2 % (11.) Rahoittaja 15 % (3.) 

 Hallinta 1 % (7.) Ympäristöinvestoinnit 12 % (3.) 

 Ahneus 1 % (12.) Mitätöinti 10 % (3.) 

  Alueellinen taantuminen 7 % (5.) 

Ympäristö 1 % (12.)   

 Valvonta 1 % (12.) Korruptio 7 % (6.) 

 Elinmahdollisuuksien 

heikentäminen 1 % (11.) 

Pelkkiä voittajia 5 % (7.) 

 Eettinen tuotanto 5 % (7.) 

11.13 Muut toimijat 

Noin kaksi prosenttia tutkimusaineistosta kirjaamistani toimijoista ei ole sopinut 
mihinkään ennalta määritettyyn luokkaan. Nämä harvat toimijat muodostavat siten 
oman ryhmänsä, jonka nimeksi olen valikoinut muut toimijat. Muihin toimijaluok-
kiin sopimattomia määrittelijöitä ovat olleet esimerkiksi seurakuntien ja Metsähal-
lituksen edustajat, muutamat ammattiroolistaan kaivosteollisuutta tarkastelleet 
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kansalaiset sekä sellaisten kansalaisjärjestöjen edustajat, joita ei ole voinut pitää 
ympäristöliikkeen jäseninä. Koska olen rakentanut toimijaluokan analyysissa yli-
jääneistä määrittelijöistä, se on muodostunut paitsi koostumukseltaan myös näke-
myksiltään hyvin heterogeeniseksi ryhmäksi. Näin ollen toimijoiden paikantumi-
sen pohjalta on vaikea tehdä koko ryhmää edustavia tulkintoja. Ryhmään luokitte-
lemani toimijat ovat konstruoineet yhtä suurella panoksella kaikkia tutkimuksessa 
tunnistamiani pääkehyksiä. Välikehysten tasolla kolmen kärjen muodostavat glo-
balisaatio, elinmahdollisuuksien heikentäminen ja uhka, eli edustettuina ovat jäl-
leen kaikki päänäkökulmat. Sama trendi jatkuu kolmannella tasolla. Alakehyksistä 
kolmen kärkeen sijoittuvat eettisen tuotannon, korruption ja kuolemanleirin kehyk-
set. 

Eettisen tuotannon kehyksessä toimijaluokan määrittelyosuus on yhdeksän 
prosenttia, mikä riittää ryhmien välisessä vertailussa sijalle viisi. Kehykseen luo-
kittelemissani teksteissä ryhmän edustajat ovat useimmiten olleet vaihtoehtoisia 
määrittelijöitä. He ovat pyrkineet kyseenalaistamaan muiden toimijoiden esittämiä 
kestävyysargumentteja. 

Tietoisuus vaihtoehtoisten määrittelijöiden olemassaolosta pakottaa pohtimaan 
suoraviivaisen toimija-analyysin puutteita. Yksistään määrällinen analyysi ei ky-
kene paljastamaan, millaisen aseman eri toimijaryhmien edustajat juttutodellisuu-
dessa saavat. Pelkästään toimijoita laskemalla ei voi saada käsitystä siitä, ovatko 
tietyt toimijaryhmät mediaesityksissä esimerkiksi meritoinnin vai pikemminkin 
dismeritoinnin kohteena. Vehkalahti (2015, 93–94) on aiheellisesti kysynyt, luoko 
toimijoiden määrällinen analyysi tulkinta-asetelman, jossa mediassa esiintyminen 
on joko–tai-kysymys. Tällaisessa katsannossa mediaan joko päästään tai sieltä syr-
jäydytään. On huomioitava, että näkyvyys ei automaattisesti muodosta valtaresurs-
sia, sillä mediajulkisuuteen ei pelkästään päästä vaan toisinaan sinne joudutaan. 
Vehkalahden (2017, 51, 113, 116–117) mukaan lähteiden valta voi ilmetä taitona 
piiloutua julkisuuden valokeilalta. Esimerkiksi ydinjätteen loppusijoitukseen liitty-
vissä keskusteluissa ydinvoiman lisärakentamista kannattavien eliittilähteiden re-
surssi on näyttäytynyt kykynä pysyä poissa näistä keskusteluista ja estää siten ai-
heeseen liittyvän julkisen huomion laajentuminen. 

Muiden toimijoiden määrittelyosuus on jäänyt kahteen prosenttiin tai sen alle 
peräti kahdessakymmenessä alakehyksessä. Niistä yli puolet on rakentunut koko-
naan ilman toimijaryhmän edustajien panosta. Nollaluokassa on kahdeksan talou-
desta johdettua alakehystä ja neljä turvallisuusnäkökulmaa painottavaa kehystä. 
Tämän perusteella toimijaryhmän voi katsoa pyrkineen edistämään aktiivisemmin 
ympäristö- kuin turvallisuus- ja talousnäkökulmia. Tulkinta ympäristönäkökulman 
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ensisijaisuudesta vahvistuu, kun ottaa huomioon ryhmän edustajille toisinaan tar-
joutuneen vaihtoehtoisen määrittelijän position. Talouskehyksissäkin esiintyneet 
toimijaluokan edustajat ovat toisinaan representoituneet kestävyys- ja työllisyyslu-
pausten kumoajiksi. 

Muut toimijat ovat saaneet suhteellisesti eniten puhetilaa Helsingin Sanomissa, 
jossa toimijaryhmän osuus lehden kaikista määrittelijöistä on neljä prosenttia. 
Muissa lehdissä vastaava luku on kaksi prosenttiyksikköä pienempi. Ero selittyy 
pitkälti Kajaanin seurakunnan edustajien vahvalla asemalla pääkaupungin lehdessä. 
Helsingin Sanomat on kirjoittanut runsaasti Talvivaaran aiheuttamia välittömiä ter-
veysuhkia esitteleviä tekstejä, joihin seurakunnan työntekijöiden kokemukset ovat 
tuoneet lisäarvoa. 

Taulukko 35. Muiden toimijoiden osuus kehysten kaikista määrittelijöistä. 

Pääkehykset Välikehykset Alakehykset 

Ympäristö 2 % (11.)    

 Globalisaatio 4 % (7.) Eettinen tuotanto 9 % (5.) 

 Elinmahdollisuuksien 

heikentäminen 3 % (9.) 

Korruptio 8 % (5.) 

 Kuolemanleiri 6 % (6.) 

Turvallisuus 2 % (10.)   

 Uhka 3 % (9.) Mahdollistaja 4 % (7.) 

 Valvonta 2 % (11.) Onnettomuus 4 % (6.) 

  Oikeuksien kaventaja 4 % (9.) 

  Terveyshaitta 4 % (9.) 

Talous 2 % (12.)   

 Alueellisuus 2 % (10.) Kaaoksen tuoja 2 % (7.) 

 Ahneus 1 % (10.) Yhteistyö 2 % (9.) 

  Saastuttaja 2 % (10.) 

11.14 Toimittajat 

Ammattiroolinsa mukaisesti muille toimijaryhmille puheenvuoroja jakavat toimit-
tajat ovat lopulta muodostaneet itse paljon suuremman määrittelijäryhmän kuin 
monet kaivoskamppailujen osapuoliksi representoituneet toimijaluokat edustaji-
neen. Toimittajat ovat kivunneet määrittelijäryhmien välisessä vertailussa toiselle 
sijalle. Heidän edelleen ovat yltäneet vain kaivosalan edustajat. Toimittajien huo-
mattava rooli kehysten rakentumisessa tuskin yllättää muut kuin objektiivisuusnor-
miin mieltyneet median edustajat itsensä. Toimittajat ovat voineet vaikuttaa kaivos-
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julkisuuden muotoutumiseen ainakin kolmella eri tavalla. Heillä on ensinnäkin ol-
lut vapaus valita juttujensa näkökulma ja haastateltavat sekä päättää tekstin sisäi-
sestä jäsentämisestä. He ovat voineet valita haastattelupuheesta mieleisimmät kat-
kelmat ja jättää juttutodellisuuden kannalta sopimattomimmat kohdat huomiotta. 
Toisekseen heillä on ollut juttutyyppien kaltaisten rakenteiden tarjoamia vapauksia. 
Heillä on ollut mahdollisuus kirjoittaa uutisten ohella mielipideaineistoa, kuten ko-
lumneja, kommentteja, uutisanalyyseja ja pääkirjoituksia. Kolmanneksi, kuten 
aiempi analyysi osoitti, heillä on ollut taipumusta kirjoittaa omia näkemyksiään 
toimitettuihin uutisjuttuihin. On huomioitava, että kiivaana käyneessä kaivoskes-
kustelussa suosituimmat mielipiteet ovat ennen pitkää alkaneet muuttua tosiasioiksi. 
Kun yksittäisen toimijan alulle panemaa käsitystä esimerkiksi vesien pilaantumi-
sesta on riittävästi toistettu, se on saanut faktan statuksen, jolloin näkemys on alka-
nut esiintyä teksteissä ilman viittausta alkuperäiseen lausujaan. Tällöin väitelau-
seilla on ollut lähteensä, mutta tätä yhteyttä ja määritelmän näkökulmaisuutta ei ole 
tuotu esiin.  

Toki toimitetuissa uutisjutuissa on esiintynyt myös puhtaan mielipiteellisiä lau-
seita, joita ei ole voinut palauttaa mihinkään aiemmin tai samassa yhteydessä jul-
kilausuttuihin väittämiin. Tällaiset väitelauseet ovat perustuneet usein joko kirjoit-
tajan omiin tulkintoihin tai yleisiin käsityksiin, jotka ovat kirjoittajia ja lukijoita 
puhuttelevina vakiintuneet tapahtumia selittäviksi tekijöiksi.35 

Se kirjelmöi ylityksistä, mutta ei heti ryhtynyt kovempiin toimiin, sillä Talvi-
vaara on yksi Kainuun suurimmista työnantajista. (HS 28.3.2012.) 

Uraani ei tule nousemaan ongelmaksi Soklin kaivoksen fosfaattituotannossa. 
(LK 7.11.2012.) 

Metallit liukenevat malmista jättimäisissä aumoissa vuosien ajan, eikä proses-
sia voi pysäyttää. Jos metalleja ei oteta talteen, ne päätyvät lopulta luontoon. 
(Kaleva 13.11.2012.) 

Toimittajat ovat viiden suurimman määrittelijäryhmän joukossa kaikissa pää- ja vä-
likehyksissä. Suurin syy toimittajien määrittelyvallan kasautumiseen on kaivostoi-
mintaan liittyvän toimituksellisen mielipideaineiston runsaus. Mielipideaineiston 
määrä ja journalismin tulkitsevuus näyttävät lisääntyneen viime vuosikymmenien 
aikana. Kommentointi ei ole enää päällikkö- ja tähtitoimittajien yksinoikeus, sillä 
                                                        
35 Uutiskerronnan johtavan näkökulman tulkitseminen lehtien omiin nimiin ei ole aivan ongelmatonta. 
Vaikka kerronta näyttäisikin olevan niin sanotun sidosdiskurssin hallussa, se on voinut sulauttaa itseensä 
jonkin toisen tahon suosiman näkökulman. (Heikkilä 2001, 97.) 
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kolumni- ja kommenttipaikkoja on alettu raivata enenevissä määrin uutissivuille. 
(Ks. Kivioja 2008, 52; Reunanen 2013, 25; Reunanen & Koljonen 2014, 20; Djerf-
Pierre & Weibull 2008, 209; Salgado & Strömback 2012, 145.) Aiempaa tulkitse-
vamman journalismin määrän lisääntymistä on selitetty esimerkiksi median koven-
tuneella kilpailutilanteella. Koska yhä suurempi osa sanomalehden perussisällöstä 
on saatavissa ilmaiseksi internetistä, lehtien on pyrittävä tarjoamaan lukijoilleen 
lisäarvoa aiempaa persoonallisempien juttutyyppien muodossa. Journalismin ek-
sistentiaalisessa kriisissä toimittajien on kohdistettava energiansa työhön, jota esi-
merkiksi bloggaajat, kansalaisjournalistit tai algoritmit eivät voi helposti korvata. 
(Vehkoo 2011, 12–21, 84–104.) 

Toisaalta tulkitsevuuden ja mielipidejournalismin lisääntyminen on nähty 
osana journalismin henkilöitymiskehitystä. Samalla tavalla kuin aiheet ovat henki-
löityneet, myös toimittajan ammattiroolin on katsottu henkilöityneen. Kun taka-
vuosina jutut signeerattiin korkeintaan nimikirjaimilla, nykyisin niin kolumnit, 
kommentit kuin uutisetkin allekirjoitetaan sekä nimellä että kuvalla. Reunanen ja 
Koljonen (2014) näkevät 2000-luvulla yleistyneet journalistipalkinnot henkilöity-
miskehityksen jatkeena. Kehityksen myötä näkymättömien ja objektiivisten välit-
täjien ajasta on siirrytty toimittajabrändien aikaan. Reunasen ja Koljosen tutkimuk-
sessaan haastattelemien päätoimittajien ja toimittajien mukaan suurin syy persoo-
nallisen otteen suosimiseen oli pyrkimys vahvistaa yleisösuhdetta. Yleisön uskot-
tiin kiinnittyvän viestimeen paremmin, jos viestimessä oli tuttuja ja tunnettuja toi-
mittajia, joista pidettiin ja joihin luotettiin. Tulkitsevuuden kasvua ei tule automaat-
tisesti nähdä matkana kohti sensaatioteollisuutta ja asiapitoisuuden rappiota, vaan 
kehityksen voi samastaa myös itsenäisyyden, kriittisyyden ja syvällisyyden lisään-
tymiseksi. (Emt., 18–19, 117; ks. myös Djerf-Pierre & Weibull 2008, 209; Salgado 
& Strömback 2012, 147, 157.) 

Vuonna 2012 kaivosteollisuus on määrittynyt etenkin Talvivaaran kielteisten 
tapahtumien kautta monin paikoin valtakunnan ykkösaiheeksi, joten on luontevaa, 
että teemaan on tartuttu myös uutispaikkojen ulkopuolella. Voimakkaan uutisoin-
nin vaiheet ovat resonanssihypoteesin mukaisesti stimuloineet mielipideaineiston 
syntymistä: mitä enemmän kaivosteollisuudesta on puhuttu uutissivuilla, sitä aktii-
visemmin alan ongelmia ja mahdollisuuksia on ruodittu pääkirjoituksissa ja kolum-
neissa. Vaikka toimituksellista mielipideaineistoa on leimannut reaktiivisuus, kir-
joittelun volyymi on lisännyt aiheen painoarvoa uutisaiheena ja lopulta lukijoiden 
maailmamankuvan jäsentäjänä. Näin ollen herkistymistä implikoiva vaikutusketju 
on ollut monipolvinen ja -suuntainen, kuten uutisaalloissa aina on. 
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Kaivoskeskustelussa on toden totta riittänyt puolia, joita kolumneilla, kom-
menteilla tai muulla mielipideaineistolla on voinut aktivoida tai pyrkiä sulkemaan 
pois. Kirjoittajat ovat saaneet polttoainetta paitsi kaivosten ongelmista ja alaa lei-
manneista epäkohdista myös yleisön suhtautumisesta ongelmiin. Paheksuttavina 
ovat siten näyttäytyneet niin ympäristöongelmien aiheuttaminen kuin niiden tuo-
mitseminenkin. Oma lukunsa ovat journalisteille ominaiset hyökkäykset valtakes-
kittymiin, kuten virkamiesten ja poliitikkojen hallitsemiin piireihin. Pääkirjoittajien, 
kolumnistien ja muiden kommentaattorien sanansäilältä ovat säästyneet vain harvat 
toimijaryhmät edustajineen. Tällaisia ryhmiä ovat olleet esimerkiksi tutkijat ja tur-
vallisuusviranomaiset. Toistuvimmin ryöpytettävinä ovat puolestaan olleet poliiti-
kot, valvontaviranomaiset ja kaivostoimijat, mutta myös ympäristöliikkeen jäsenet 
ja tavalliset kansalaiset ovat saaneet osansa kirjoittajien arvostelusta. Kritiikki on 
kohdistunut myös mediaan itseensä, joskin vain harvoin. Huomattavasti toimittajia 
useammin mediakritiikkiä ovat jakaneet kaivosalan edustajat, aktivistit ja kaivok-
siin niin myönteisesti kuin kielteisestikin suhtautuvat kansalaiset. Toimitukselli-
sessa mielipideaineistossa esitetty mediakritiikki on useimmiten linkittynyt osaksi 
etelä–pohjoinen-vastakkainasettelua. Tällaisessa katsannossa etelän media on rep-
resentoitunut pohjoisen oloja tuntemattomaksi kollektiiviksi, jonka toimintaan on 
liitetty taantumuksellisia piirteitä. 

Kiinnostava yksityiskohta on, että eniten mediakritiikkiä ovat jakaneet vieras-
kolumnistit eli kirjoittajat, jotka eivät ole ammatiltaan toimittajia. Itsekritiikin on 
usein katsottu olevan toimittajille vaikea laji. Journalistit eivät ole jostain syystä 
oppineet tarkastelemaan omaa toimintaansa samanlaisella kriittisyydellä kuin ym-
päröivää yhteiskuntaa. (Ks. esim. Vehkoo 2013; Saari 2010; Koroma 2005.) Toi-
mittajat avautuvat harmittomista erheistään herkästi kepeissä mokakoosteissa, 
mutta periaatteelliseen keskusteluun toimintalogiikkansa epäkohdista media ei 
useinkaan antaudu. Vehkoon (2013) mukaan mediakritiikillä ei juuri ole käytännön 
vaikutusta, tulipa se sitten oman ammattikunnan sisältä tai ulkoa. Sisältä päin tule-
van kritiikin journalistit ottavat itseensä ja loukkaantuvat sen sijaan, että harjoittai-
sivat sen aktivoimana tervettä itsekritiikkiä. Median toimintaa julkisesti kritisoiva 
toimittaja sitä paitsi leimautuu helposti oman pesän likaajaksi. Ulkoapäin tuleva 
kritiikki on puolestaan helppo jättää kokonaan huomiotta. Riippumattomuuden var-
jolla on mitätöity sekä journalismin sisältöjä että median toimintaympäristöä kos-
keva kritiikki. Virheistä nousseita sosiaalisen media kohuja on lisäksi pyritty hil-
jentämään vertaamalla niitä esimerkiksi koulukiusaamiseen. 
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Omissa kannanotoissaan toimittajat ovat asemoineet kaivosteollisuuden use-
ammin taloudelliseksi ilmiöksi kuin esimerkiksi ympäristön tilaan kielteisesti vai-
kuttavaksi toiminnaksi. Toimittajien määrittelyosuus talouden pääkehyksessä on 
noin 17 prosenttia, mikä oikeuttaa toimijaryhmien välisessä vertailussa toiselle si-
jalle. Ainoastaan kaivosalan omat edustajat ovat kiinnittäneet toimittajia enemmän 
huomiota kaivosteollisuuden taloudellisiin vaikutuksiin. Toimittajien taloudesta 
kumpuavat näkemykset ovat tosin painottuneet kielteiseen riiston välikehykseen, 
kun taas kaivosalan edustajat ovat rakentaneet määritelmillään aktiivisimmin 
myönteisiä alueellisuuden ja globalisaation kehyksiä. Ympäristön ja turvallisuuden 
pääkehyksissä toimittajien määrittelyosuus on jäänyt selvästi talouskehystä pie-
nemmäksi.  

Taloudesta johtamieni kehysten voittokulku on jatkunut toisella ja kolmannella 
tasolla. Välikehyksistä kolmen kärkeen kiilaavat riiston ohella globalisaatio ja alu-
eellisuus. Taloudellisesta orientaatiostaan huolimatta toimittajat ovat siis nähneet 
kaivosalan nykytilanteen usein kielteisenä. Luonnonvarapolitiikan suuntaviivoja 
on ruodittu erityisen aktiivisesti Lapin Kansassa, jossa sääntelyn puute tai pikem-
minkin sen valikoivuus on usein määrittynyt pohjoiseen kohdistuvan sortopolitii-
kan ilmentymäksi. Lehti on katsonut Etelä-Suomeen paikantuvien valtaapitävien 
suosivan ympäristöä tuhoavaa teollista kaivostoimintaa kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaan kullankaivun kustannuksella. Tämän tarinalinjan elinvoimaisuus selittää 
myös yritysvallan kehyksen kakkossijan alakehysten välisessä vertailussa. Toimit-
tajien tekemien määritelmien painottuminen yritysvallan kehykseen havainnollis-
taa myös median taipumusta asettua konfliktitilanteissa Daavidin puolelle Goljatia 
vastaan (ks. esim. Hansen 2000, 62; Carol 2015, Bob 2005, 25; Jurin ym. 2010, 58). 

Toimittajat ovat rakentaneet kannanotoillaan aktiivisesti myös kotimaisen 
omistuksen alakehystä. Vapaa valtausoikeus on problematisoitu niin pääkirjoituk-
sissa kuin uutisanalyyseissa. Riiston välikehyksestä johtamani yritysvallan alake-
hyksen ohella toimittajat ovat muodostaneet suurimman määrittelijäryhmän alueel-
lisen taantumisen kehyksessä. Toimittajien määrittelyosuus kaivostoiminnan vas-
tustamisen aiheuttamia tappioita eksplikoivassa alakehyksessä on peräti 30 pro-
senttia. Taantumisen kehykseen luokittelemissani teksteissä asetelma on ollut pit-
kälti samanlainen kuin yritysvallan kehyksessä. Toimittajien kannanotoissa syrjä-
seutujen tavoitteellisina taannuttajina ovat näyttäytyneet ulkopuolisiksi represen-
toituvat poliittiset päättäjät ja heitä petkuttaneet aktivistit. Pohjoiselle on kirjoittau-
tunut kehyksessä jälleen Daavidin osa. Toimittajien merkittävä rooli taantumisen 
ennustajina ei juuri yllätä. Ulkoapäin tulevien vaarojen ja uhkien edessä aktivoituva 
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alueellisuuden retoriikka löytää tyypillisesti paikkansa juuri maakuntalehden pää-
kirjoituksesta. 

Turvallisuuden alakehyksistä toimittajat ovat konstruoineet aktiivisimmin mi-
tätöinnin kehystä, joka on olemukseltaan määritelmiä illegitimoivana samankaltai-
nen kuin alueellinen taantuminen. Jossain määrin samaa dismeritoivaa linjaa jatkaa 
ahneudesta johtamani väistelijä, joka sijoittuu kehysten välisessä vertailussa kuu-
denneksi. Olen luokitellut myös väistelijän alakehykseen runsaasti toimittajien kir-
joittamia kommentteja, kolumneja ja pääkirjoituksia, joissa etenkin Talvivaaran 
vastuullisuuspyrkimyksiin on suhtauduttu vähätellen ja jopa naureskellen. Kun me-
dialle on tarjoutunut tilaisuus moittia kelvottomaksi osoittautunutta suuryritystä, 
sitä ei ole maltettu olla käyttämättä. Toimittajilla jos keillä on moraalin vartioimi-
sen taito. Sama impulsiivisuus selittää nähdäkseni toimittajien huomattavaa pa-
nosta välinpitämättömyyden alakehyksessä. Mediassa on otettu kaikki irti kaivos-
yhtiön väitetystä piittaamattomuudesta. Toimijan välinpitämättömyyttä indikoi-
valla tarinalinjallaan media on viestittänyt paitsi omasta vastuullisuudestaan myös 
tiedonhankintamenetelmiensä tehokkuudesta. 

Alakehysten välinen vertailu osoittaa varsin yksiselitteisesti toimittajien mää-
ritelmien painottumisen kehyksiin, joissa tarkastelunäkökulma on kielteinen. Toi-
mittajat ovat tarkastelleet kannanotoissaan niin kaivosteollisuutta kuin sen vastus-
tamista ongelmalähtöisesti. Journalismin tulkitsevuuden lisääntyminen on useissa 
yhteyksissä yhdistetty kielteisyyden ja kyynisyyden kasvuun (ks. esim. Djerf-
Pierre & Weibull 2008; Patterson 1993; Semetko & Schoenbach 2003). 

Kuuluvatko kyynisyys ja epäluulo toimittajan ammattiroolin? Omien koke-
muksieni perusteella tällainen asenne on helppo omaksua. Kun toimittaja määritte-
lee itsensä ideaalikuvan mukaisesti väärinkäytösten ja korruption paljastajaksi, hä-
nen tärkein ominaisuutensa, uteliaisuus, muuttuu epäluuloksi, joka alkaa määrittää 
kaikkea, mitä hän kohtaa työssään. Omia tekstejäni vaivaa miltei aina negatiivinen 
pohjavire, jolloin haastateltavien on ikään kuin todistettava ennakkoluuloni vää-
riksi. Jos saan testattavakseni jonkin uuden laitteen tai palvelun, pyrin ensim-
mäiseksi löytämään siitä mahdollisimman monta vikaa tai huonoa puolta. Liekö 
kyse sitten subjektiivisuuden pelosta? Voiko toimittaja innostua esimerkiksi kai-
vosvesien puhdistuslaitteen toiminnasta ja silti säilyttää kriittisyytensä? Vai onko 
turvallisempaa epäillä, ettei laite tositilanteessa välttämättä toimikaan? Edellyt-
tääkö kriittisyys kyynisyyttä? Onko markkinamiehiä uskova toimittaja itsekin lo-
pulta markkinamies? Lunastaako journalisti kriittisyytensä kehystämällä vieraan 
puheen aina oman edun tavoittelun kontekstiin? 
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Journalismin tulkitsevuuden kasvun myötä esimerkiksi politiikkaa on alettu 
tarkastella yhä useammin pelinä, jossa siirtoja määrittää ennalta luotu strategia ja 
pyrkimys oman edun maksimoimiseen (ks. Patterson 1993, 57–58; Cappella & Ja-
mieson 1997, 34–37; Kivioja 2008, 154). Tämänkaltainen asetelma on lähtökoh-
tana esimerkiksi valvonnasta johtamissani yltiökapitalismin ja korruption alake-
hyksissä, joissa toimittajien määrittelyvalta on ollut huomattava.  

Toimittajien ja median tekemien määritelmien jakautumista tarkastellessa toi-
mijaluokka alkaa herkästi vaikuttaa jakomieliseltä. Media on suominut miltei yhtä 
aktiivisesti sekä kaivostoiminnasta kriittistä keskustelua herättävää tahoa että kes-
kustelun vaientamiseen pyrkivää tahoa. Toimittajat ovat kutsuneet uhkaskenaa-
rioita esittäneitä kansalaisia uskovaisiksi ja vauhkoiksi, vaikka samaan aikaan he 
ovat itse nostaneet innokkaasti esiin Talvivaaran väitetyn välinpitämättömyyden ai-
heuttamia uhkakuvia. Media on kritisoinut kaivosyhtiöitä hampaat irvessä vastus-
tavia lähiasukkaita, mutta samaan aikaan se on ollut huolissaan asukkaiden oikeuk-
sien toteutumisesta ahneiden kaivosyhtiöiden heikentäessä syrjäseudun ihmisten 
elinmahdollisuuksia. 

Media ei ole mikään homogeeninen yksikkö vaan erilaisten organisaatioiden 
ja toimijoiden hallitsema kenttä, joka sitä paitsi kollektiivisenakin esiintyessään voi 
helposti vaihtaa mielipidettään. Sanomalehti voi huoletta heristää sormeaan teolli-
suusalan työpaikkoja vainoaville ympäristöaktivisteille ja heti perään moittia työ-
paikkoja tarjoavaa teollisuutta ympäristöarvojen väheksymisestä. Medialle täysin 
vastakkaisetkaan näkökulmat eivät usein ole toisiaan poissulkevia.  

Usein journalismissa joudutaan tilanteeseen, jossa edustettavan yleisön intres-
sit eivät ole yhdenmukaisia. Jotta journalismi kykenisi vakuuttamaan yleisönsä siitä, 
että sen nimissä esitetyt kommentit ovat edustavia, sen on pyrittävä huomioimaan 
vuoroin erilaiset intressit. Esimerkiksi politiikan uutisoinnissa tämä ilmenee sa-
manaikaisena tarpeena sekä tukea että huojuttaa pysyvyyttä edustavaa poliittista 
eliittiä. Kaksinaamaisuus ja mielipiteenmuutokset kuuluvat journalismin ominai-
suuksiin. Toimittajien omissa piireissä ne ilmentävät vain journalismin moniarvoi-
suutta. Paradoksaalisesti journalistit eivät kuitenkaan hyväksy samankaltaista käy-
töstä tarkkailtaviltaan. Esimerkiksi niin ikään edustamistehtävää hoitavien poliitik-
kojen roolin vaihtelut tulkitaan mediassa herkästi epärehellisyydeksi ja taktikoin-
niksi. Edellä kuvatun kaltainen taktinen monimielisyys palvelee eniten uutisjour-
nalismia itseään. Sen tavoitteena ei ole niinkään asioihin vaikuttaminen vaan jour-
nalismin riippumattomuuden ja ammattimaisuuden korostaminen. (Heikkilä 2001, 
70–71, 109–111.)  



358 

Omia määritelmiään ovat tarjoilleet suhteellisesti ja absoluuttisesti eniten La-
pin Kansan toimittajat. Lehti on julkaissut miltei kaksi ja puoli kertaa enemmän 
toimituksellista mielipideaineistoa kuin Helsingin Sanomat ja lähes kaksi kertaa 
enemmän kuin Kaleva. Lapin Kansan toimittajien määrittelyosuus talouden pääke-
hyksessä on 22 prosenttia, kun ympäristön pääkehyksessä se on jäänyt noin viiteen-
toista prosenttiin. Kainuun Sanomissa suhde on samansuuntainen. Kalevassa ja 
Helsingin Sanomissa toimittajat ovat tulkinnoillaan konstruoineet miltei yhtä aktii-
visesti ympäristön ja talouden pääkehyksiä. Kainuun Sanomissa toimittajien mää-
rittelyosuus on jäänyt vertailun pienimmäksi. Lehti on julkaissut niin paljon kai-
vostoimintaan liittyviä uutisjuttuja, että mielipideaineiston suhteellinen osuus on 
jäänyt väistämättä vähäiseksi. 

Taulukko 36. Toimittajien osuus kehysten kaikista määrittelijöistä. 

Pääkehykset Välikehykset Alakehykset 

Talous 17 % (2.)   

 Riisto 21 % (2.) Alueellinen taantuminen 30 % (1.) 

 Globalisaatio 16 % (2.) Yritysvalta 23 % (1.) 

 Alueellisuus 16 % (3.) Kotimainen omistus 22 % (2.) 

Ympäristö 11 % (4.)   

 Ahneus 13 % (3.) Mitätöinti 20 % (2.) 

 Elinmahdollisuuksien 

heikentäminen 11 % (3.) 

Puutteellinen verotus 18 % (3.) 

 Väistelijä 18 % (2.) 

  Rahoittaja 18 % (2.) 

Turvallisuus 10 % (5.)   

 Uhka 11 % (5.) Välinpitämättömyys 18 % (3.) 

 Valvonta 10 % (4.) Korruptio 18 % (2.) 

 Hallinta 7 % (4.) Sijoitus 16 % (3.) 

11.15 Yhteenveto määrittelijöistä 

Edellä esitetyn perusteella teollisuudenalan edustajilla itsellään on vahva asema te-
ollisuustoimintaan liittyvien uhkien ja mahdollisuuksien määrittelijöinä. Objektii-
visuuden strategiseen rituaaliin nojautuva journalismi suosii niin sanottujen ensi 
käden lähteiden kuulemista: kun kyse on vaikkapa kaivosteollisuuden aiheutta-
mista ongelmista, puheenvuoro on annettava toimialan edustajille itselleen. Tällai-
selle toimintaa ja sisältöjä ohjaavalle näkemykselle löytää halutessaan tukea Jour-
nalistin ohjeista, joiden mukaan kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma 
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näkemyksensä jo samassa yhteydessä. Vaikka etenkin Talvivaaran edustajien saat-
toi katsoa ajoittain pikemminkin joutuneen kuin päässeen mediajulkisuuteen, jo-
kainen tarjottu puheenvuoro sisälsi mahdollisuuden ohjata keskustelua yhtiön ja 
toimialan kannalta aiempaa suotuisammille urille. Julkisuuden hallinta on pohjim-
miltaan siinä esiintymistä. Mitä kielteisempää keskustelu organisaation kannalta on, 
sitä hanakammin sen on pyrittävä osallistumaan siihen. 

Kaivosalan edustajilla oli runsaasti määrittelyvaltaa myös alan ympäristö- ja 
turvallisuusvaikutuksia luotaavassa keskustelussa. Yhtiöiden puhemiehet saivat 
paitsi suhteuttaa toimintansa kielteisistä vaikutuksista esitettyjä argumentteja myös 
korostaa hyviä käytäntöjään niin ympäristöön kuin ihmisten turvallisuuteen liitty-
vissä asioissa. Talvivaaran toimijoiden panos kaivosjulkisuuden arkkitehteinä ha-
vainnollistuu vertailtaessa yksittäisten toimijoiden saamia puheenvuoroja (tau-
lukko 38). Kymmenen eniten toimijakirjauksia keränneen määrittelijän joukossa 
on viisi Talvivaaran johtohahmoa. Tämä on seurausta ennen kaikkea aineiston va-
linnasta, muodostivathan juuri Talvivaaraa käsittelevät tekstit suurimman osan tut-
kimusaineistosta. On mahdollista, että kaivosyhtiöiden edustajien määrittelyosuus 
olisi ollut tätäkin suurempi, jos olisin ottanut aineistoon Talvivaaraa pienempiä yh-
tiöitä käsitteleviä mediaesityksiä. Suomessa toimivista kaivosyhtiöistä ainoastaan 
Talvivaara on määrittynyt laajamittaiseksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi ja on-
gelmaksi, jota on pyritty julkisuudessa ratkomaan niin poliittisin, hallinnollisin 
kuin tieteellisinkin keinoin. 

Kaivosalan omien asiantuntijoiden jälkeen innokkaimmin määritelmiään tar-
joilivat toimittajat. Toimittajat tekivät tilannemäärittelyjä ja tulkintoja paitsi toimi-
tuksellisessa mielipideaineistossa myös neutraaleina näyttäytyvissä uutisissa. Toi-
saalta toimittajat kirjoittivat runsaasti uutis- ja mielipideaineiston välimaastoon pai-
kantuvia uutisanalyyseja ja muita taustoittavia juttuja, joissa muita määrittelijöitä 
ei usein nimetty.  

Niin toimittajat kuin kaivosalan edustajat tarkastelivat kaivosteollisuutta 
useimmiten taloudellisena ilmiönä. Vaikka toimittajien suhteellinen määrittely-
osuus oli suurimmillaan nykyisenkaltaista kaivostoimintamallia kritisoivassa riis-
ton kehyksessä, toimijaryhmällä oli merkittävästi määrittelyvaltaa myös monissa 
myönteisissä kehyksissä, jotka olivat juttumäärältään selvästi riistoa ja sen alake-
hyksiä suurempia. 

Kolmanneksi vahvimman aseman kaivoskeskustelussa saivat poliitikot. Poli-
tiikan toimijoiden merkittävä asema yhteiskunnallisesti virittyneessä keskustelussa 
ei yllätä. Yksistään journalistiset käytännöt ja rutiinit ohjaavat toimittajia poliitik-
kojen pakeille: medialla on tapana seurata rutiininomaisesti politiikan tapahtumia 
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ja etsiä juttuaiheita poliittisten instituutioiden liepeiltä. Toisekseen etenkin valta-
kunnan tason poliitikot määrittyvät journalistisissa prosesseissa mielipidejohtajiksi, 
joiden kannanotto on arvo sinänsä. Siksi esimerkiksi kansanedustajilta kysytään 
taajaan kommentteja sellaisiinkin asioihin, joihin he eivät voi itse vaikuttaa.  

Politiikka integroitui kaivosdebattiin joka suunnasta. Se oli määrittämässä esi-
merkiksi valvonnan ja luvituksen käytäntöjä ja resursseja, toimialaa koskevaa lain-
säädäntöä sekä ympäristö- ja raaka-ainepolitiikan suuntaviivoja. Kaivokset olivat 
aluetaloudellisesti merkittäviä hankkeita, mikä aktivoi maakuntien omia kansan-
edustajia esiintymään julkisuudessa niin haastateltavan kuin mielipidekirjoittajan 
ja vieraskolumnistin roolissa. Kaivosteollisuuden hyödyt ja haitat tarjosivat polii-
tikoille mahdollisuuden myös muiden asioiden ajamiseen. Kaivosteollisuuden kiel-
teiset ympäristövaikutukset ja toiminnan tuottojen epätasainen jakautuminen näh-
tiin herkästi vääränlaisen politiikan seurauksiksi, millä puolestaan pyrittiin legiti-
moimaan omat, vastakkaista lähestymistapaa edustavat poliittiset pyrkimykset. 

Siinä missä kaivosalan edustajat ja toimittajat ajoivat voimakkaimmin talou-
dellista näkökulmaa, poliitikot antoivat miltei yhtä aktiivisesti tukensa niin ympä-
ristön hyvinvoinnille kuin taloudelliselle tuottavuudelle. Vaikka luokittelin toimi-
jaryhmään hyvin erilaisista lähtökohdista toimivia poliitikkoja, määritelmien ta-
saista jakautumista selittänee myös suomalaista politiikkaa leimaava konsen-
sushenki. Yksittäisen tekstin tasolla tämä näkyi erilaisten näkökulmien pyörittelynä: 
ympäristökriisin keskellä oli muistettava talouskriisin uhka, kuten kajaanilainen 
kansanedustaja Raimo Piirainen kirjoitti. Taloudellisesti orientoituneessa katsan-
nossa ympäristövastuullisuus näyttäytyi usein ikään kuin itsestäänselvyytenä. Siinä 
missä kaivoksen työllistävä vaikutus ja talouskriisin mahdollisuus olivat asioita, 
jotka tuli muistaa, toiminnan ympäristöystävällisyys oli puolestaan itsestäänsel-
vyys, josta muistuttaminen oli tarpeetonta. Tämänkaltainen environmentalismia 
heijasteleva ajattelutapa on omiaan vahvistamaan käsitystä, jonka mukaan ekolo-
ginen kriisi on ratkaistavissa vallitsevien institutionaalisten hallintamuotojen ja oh-
jausjärjestelmien sisällä ja välityksellä. Se omaksuu yksinomaan teknokraattisten 
ratkaisukeinojen kirjon ja legitimoi siten kestävän kehityksen identifikaation reto-
riikkaa. (Ks. Louhimaa 2002, 238.) 

Poliitikoista eniten puheenvuoroja saanut Ville Niinistö oli lopulta koko aineis-
ton aktiivisin määrittelijä. Hän linkittyi kaivoskeskusteluun sekä ammattiroolinsa 
että ideologisen katsantonsa kautta. Niinistö oli paitsi ympäristö- ja luonnonsuoje-
luasioista vastaava ministeri myös ympäristöarvojen edistämiseen pyrkivän puo-
leen puheenjohtaja. Kahdenkymmenen eniten määrittelyvaltaa saaneen toimijan 
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listalle ylsi kaikkiaan viisi poliitikkoa, joista kaikki toimivat tutkimusvuonna mi-
nistereinä. Heistä kaksi oli puoluetaustaltaan vihreitä ja kolme kokoomuslaisia. 

Myös valvonta- ja lupaviranomaiset muodostivat yhden kaivoskirjoittelun suu-
rimmista toimijaryhmistä. Ely-keskuksen ja aluehallintoviraston edustajilla oli 
merkittävästi määrittelyvaltaa sekä ympäristöstä että turvallisuudesta johtamissani 
kehyksissä. Valvojien ja lupaviranomaisten määritelmille oli tarvetta, koska asiat 
kaivoksilla eivät usein sujuneet suunnitellusti. Kaivosten toiminnassa havaitut on-
gelmat asettivat niin viranomaistoiminnan tehokkuuden kuin valvojien ammattitai-
don ja riippumattomuuden ajoittain kyseenalaisiksi. Ympäristöongelmista vastuu-
tettiin myös valvojia ja lupien myöntäjiä, mikä konfliktoi viranomaisten noudatta-
misen tulkinnat. Valvonta- ja lupaviranomaisiin kohdistuva arvostelu pakotti viran-
omaisorganisaatioiden edustajat säännöllisesti julkisuteen vastaamaan mediassa 
esitettyyn kritiikkiin. Kahdenkymmenen aktiivisimman määrittelijän listalle kipusi 
neljä valvonta- tai lupaviranomaisen edustajaa.  

Myös lähialueen asukkaat saivat kaivoskirjoittelussa keskimääräistä enemmän 
määrittelyvaltaa, mikä ei sopinut perinteiseen käsitykseen tavallisten kansalaisten 
olemattomista osallistumismahdollisuuksista. Kaivosten lähiseutujen asukkaiden 
huomattavaa panosta niin ympäristön kuin turvallisuuden pääkehyksissä selittää 
osaltaan se, että analyysissa olivat mukana lehtien mielipidesivut, jotka olivat niin 
lähialueen asukkaiden kuin muiden kansalaisten pääasiallista toimintakenttää. Li-
säksi on muistettava, että kaivosjulkisuuteen kelpuutetuille asukkaille oli tarjolla 
vain hyvin rajallinen rooli: he edustivat subjektiivista kokemustietoa ja olivat pel-
kästään oman elämäntilanteensa määrittelijöitä. He saivat uhrin roolin ja havain-
nollistivat inhimillistä kärsimystä, jota sielunmaisemia halkova ja elämänpiiriä uh-
kaava kaivosteollisuus aiheutti. Vääryyksiä etsivälle journalismille kärsijät ovat 
välttämättömyys. Jotta voi olla roistoja, tarvitaan myös uhreja ja inhimillinen sa-
mastumispinta. 

Toimijaryhmien välisessä vertailussa lähiasukkaiden kantaan kirivät muut kan-
salaiset, joiden osallistumismahdollisuudet rajoittuivat pitkälti mielipidekirjoitus-
ten laatimiseen. Kansalaiset saivat yksittäisiä puheenvuoroja gallupeissa ja Talvi-
vaaran vastaisista mielenosoituksista kertovissa jutuissa. Lähialueen asukkaiden ta-
paan muut kansalaiset toimivat lähinnä henkilökohtaisten tuntemustensa välittäjinä 
ja tilannekuvausten antajina.  

Tutkijat jäivät määrittelijöiden joukossa keskikastiin. Tutkijat eivät saaneet 
kaivoskirjoittelussa niin huomattavaa roolia kuin tieteen ja tutkimuksen edustajat 
ympäristöjournalismissa usein saavat (ks. esim. Väliverronen 1996; Suhonen 1994; 
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Wilkins & Patterson 1991; Hansen 1990). Tutkijoiden määritelmiä tai roolia ei ky-
seenalaistettu lainkaan, mikä vähensi toimijaryhmän edustajien tarvetta esiintyä 
kaivoksiin liittyvissä teksteissä. Kaivoskamppailu ei määrittynyt myöskään tiede-
kiistaksi, eikä tutkijoiden välisiä erimielisyyksiä käsitelty mediassa. Julkisuudessa 
tutkijoille tarjottiin useimmiten tulkitsijan roolia. Tutkijoiden esiintyminen ei 
useinkaan saanut alkusysäystään tieteen omilta areenoilta, vaan media laittoi tutki-
jat kommentoimaan ja selittämään akuutteja tilanteita ja ajankohtaisia ilmiöitä. Asi-
antuntijatietoa vaativat kysymykset eivät olleet yksinomaan tieteellisiä tai teknisiä 
vaan myös poliittisia ja kulttuurisia. Valtaosa kaivoskeskusteluun osallistuneista tu-
kijoista noudatti laajaa asiantuntijastrategiaa (ks. Väliverronen 2016, 58–63; 1996, 
156–160). Etenkin yhteiskunta- ja ihmistieteilijät esiintyivät julkisuudessa pikem-
minkin ympäristöpolitiikan ja hallinnon instituutioiden kriittisinä arvioijina kuin 
tutkimustulosten esittelijöinä tai tieteen popularisoijina. 

Aivan tutkijoiden kantaan toimijaryhmien välisessä vertailussa kirivät ympä-
ristöliikkeen jäsenet. Ympäristönsuojeluun keskittyvien kansalaisjärjestöjen edus-
tajilla oli kohtalaisesti määrittelyvaltaa ympäristön pääkehykseen luokittelemissani 
teksteissä. Liikkeen tarjoamat määrittelyt painottuivat odotetusti kaikkein kieltei-
simpiin väli- ja alakehyksiin. Ympäristöjärjestöistä eniten näkyvyyttä saivat Suo-
men luonnonsuojeluliitto ja paikallinen Stop Talvivaara -liike. Luonnonsuojelulii-
ton saama huomio perustui sekä organisaation asemaan yhteiskunnallisena vaikut-
tajana että sen kykyyn vaikuttaa suoraan journalistiseen työprosessiin informaatio-
avustuksen keinoin. Lisäksi se hyödynsi aktiivisesti laillisia valitusteitä ja sai toi-
miensa ansiosta usein median huomion. Stop Talvivaara representoitui puolestaan 
paikallisten omaksi järjestöksi. Järjestön jäsenten asema kaivoskamppailun osa-
puolina vahvisti heidän toimijuuttaan suhteessa muihin, usein ulkopuolisiksi miel-
lettyihin ympäristöliikkeisiin jäsenineen.  

Hiukan ympäristöliikkeen jäseniä pienempään rooliin jäivät valtion ja kuntien 
virkamiehet. Koska julkisen sektorin viranhaltijat työskentelivät hyvin monilla 
aloilla, heiltä kuultiin monenlaisia kannanottoja. Virkamiehet eivät voineet puhua 
kaivosjulkisuudessa viranomaisten tapaan yhdellä suulla, minkä vuoksi toimijoi-
den määritelmät jakautuivat varsin tasaisesti eri kehyksiin. Suurinta määrittelyval-
taa kaivoksiin liittyvissä teksteissä käyttivät ympäristövirkamiehet. Tästä syystä 
toimijaryhmä rakensi suurimmalla panoksella ympäristön pääkehystä.  

Talouselämän toimijat tarjoilivat odotetusti vain talouteen kietoutuvia määri-
telmiä. Vaikka ryhmä oli koko aineiston tasolla vasta kymmenenneksi suurin toi-
mijaryhmä, talouden pääkehyksessä ryhmän määrittelyosuus oli neljänneksi suurin. 
Talouselämän toimijoita kaivosjulkisuudessa edustivat esimerkiksi Talvivaaran 
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omistajayhtiöiden puhemiehet, elinkeinoelämän etujärjestöjen edustajat sekä kai-
vosten alihankinta- ja jatkojalostusketjun osapuolet. Heidän argumentaatiossaan 
kaivosteollisuus näyttäytyi paitsi vastuullisena myös työllistävänä elinkeinoalana. 
Lapin Kansassa ja Kalevassa kaivosteollisuutta tarkasteltiin usein paikallisen yri-
tyselämän kautta, kun taas Helsingin Sanomat käsitteli taloudellisessa katsannos-
saan teollisuudenalaa lähinnä valtion sijoituskohteena. Pohjoisen maakuntalehdet 
nostivat hanakasti esiin alueillaan toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joille 
kaivosyhtiöt olivat tuoneet lisää työtä.  

Pääosin kaivosturvallisuudesta vastaavat viranomaiset saivat huomattavan roo-
lin vain turvallisuuden pääkehyksessä. Vaikka toimijaluokka muodosti selvästi ke-
hyksen suurimman määrittelijäryhmän, koko aineiston tasolla ryhmän määrittely-
osuus jäi viiteen prosenttiin, mikä riitti vertailussa sijalle 11. Viranomaiset esiintyi-
vät paitsi Talvivaaran omatoimisen varautumisen tunnustajina myös kaivostoimin-
taan liittyvien turvallisuuspuutteiden paljastajina. Näin he onnistuivat paitsi torju-
maan riskispekulaatioita ja konstruoimaan hallinnan tunnetta myös legitimoimaan 
oman asemansa turvallisuustiedon tuottajina ja tulkitsijoina. Viranomaiset saivat 
toimia kaivosjulkisuudessa poikkeuksetta viimeisen sanan sanojina. Viranomaisor-
ganisaatioiden edustajat eivät useinkaan joutuneet muiden määrittelijöiden kritiikin 
kohteeksi, mikä vähensi heidän tarvettaan esiintyä kaivoksia käsittelevissä teks-
teissä.  

Selvästi pienimpään rooliin kaivosjulkisuudessa jäivät muista toimijoista ja 
matkailualan edustajista koostuvat ryhmät. Koska rakensin muiden toimijoiden 
luokan analyysissa ylijääneistä määrittelijöistä, ryhmään valikoimieni toimijoiden 
paikantumisen perusteella on vaikea tehdä koko ryhmää edustavia tulkintoja. Ryh-
mään luokittelemani toimijat pyrkivät kuitenkin edistämään aktiivisemmin ympä-
ristö- kuin turvallisuus- ja talousnäkökulmia. Talouskehyksissä ryhmän edustajat 
asemoituivat toisinaan vaihtoehtoisen määrittelijän positioon representoituen kes-
tävyys- ja työllisyyslupausten kumoajiksi. 

Matkailualan edustajien vähäinen määrittelyosuus tuntuu yllättävältä, kun ot-
taa huomioon, miten paljon kaivoskirjoittelussa puhuttiin matkailusta ja alan hei-
kentyneistä toimintamahdollisuuksista. Käsitys siitä, että kaivosteollisuus todella 
aiheuttaa haittaa matkailulle, muuttui julkisuudessa yleiseksi tosiasiaksi, jonka var-
mentamiseen ei tarvittu alan edustajia itseään. On mahdollista, että matkailualan 
toimijat olivat myös haluttomia puhumaan kaivostoiminnan aiheuttamista haitoista, 
koska he pelkäsivät potentiaalisten asiakkaiden ylireagoivan uutisiin. Esimerkiksi 
hajuhaitoista ei kannattanut pitää meteliä, sillä tieto hajupäästöistä ei ainakaan li-
sännyt matkailukohteen houkuttavuutta asiakkaiden silmissä. Vaikka matkailualan 
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edustajien puheenvuorot painottuivat talouden pääkehykseen, niissä ei useinkaan 
tarkasteltu kaivosteollisuuden tuottamia taloudellisia hyötyjä. Pääosaan nousivat 
sen sijaan kaivostoiminnan matkailulle aiheuttamat rahalliset tappiot. Selvästi eni-
ten puhetilaa kaivosjulkisuudessa saivat sellaiset makailualan yrittäjät, joiden suh-
tautuminen kaivostoimintaan oli kielteinen. Tämän osoittaa alan toimijoiden tarjo-
amien määritelmien painottuminen kaikkein kielteisimpiin alakehyksiin.  

Taulukossa 37 laitan analyysissa eritellyt toimijaryhmät kokonaispanoksensa 
mukaiseen järjestykseen. Talouden pääkehyksessä suurinta määrittelyvaltaa käytti-
vät kaivosalan edustajat, ympäristön pääkehyksessä valvonta- ja lupaviranomaiset 
ja turvallisuuden pääkehyksessä muut viranomaiset. Kuusi määrittelijäryhmää 
konstruoi eniten ympäristön pääkehystä ja viisi puolestaan talouden pääkehystä. 
Kahden toimijaluokan edustajien määritelmät linkittyivät useimmiten kaivostoi-
minnan turvallisuuteen. 

Taulukko 37. Toimijaluokkien osuudet kunkin pääkehyksen ja kokonaisaineiston kai-
kista määrittelijöistä. 

Toimijaluokka Talous Ympäristö Turvallisuus Yhteensä 

Kaivosalan edustajat 25 % 13 % 19 % 18 % 

Toimittajat 17 % 11 % 10 % 13 % 

Poliitikot 11 % 12 % 4 % 11 % 

Valvonta- ja lupaviranomaiset 4 % 15 % 11 % 11 % 

Lähialueen asukkaat 3 % 10 % 11 % 7 % 

Muut kansalaiset 8 % 7 % 6 % 7 % 

Tutkijat 6 % 6 % 8 % 6 % 

Ympäristöliikkeen jäsenet 2 % 10 % 2 % 6 % 

Valtion ja kuntien virkamiehet 5 % 7 % 3 % 6 % 

Talouselämän toimijat 10 % 1 % 2 % 6 % 

Muut viranomaiset 1 % 3 % 24 % 5 % 

Muut toimijat 2 % 2 % 2 % 2 % 

Matkailualan toimijat 3 % 1 % 0 % 1 % 
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Taulukko 38. Eniten puheenvuoroja saaneet määrittelijät. 

Määrittelijä Tehtävä / Organisaatio Toimijakirjaukset 

1. Ville Niinistö Ympäristöministeri / Vihreät 85 

2. Olli-Pekka Nissinen Viestintäpäällikkö / Talvivaara 84 

3. Pekka Perä Pääomistaja / Talvivaara 61 

4. Harri Natunen Toimitusjohtaja / Talvivaara 42 

5. Veli-Matti Hilla Ympäristöpäällikkö / Talvivaara 41 

6. Ilkka Haataja Vastuuvalvoja / Ely-keskus 40 

7. Sami Koivula Ympäristöneuvos / Aluehallintovirasto 36 

8. Heidi Hautala Kehitysministeri / Vihreät 28 

9. Hannele Pokka Kansliapäällikkö / Ympäristöministeriö 28 

10. Eeva Ruokonen Kestävän kehityksen johtaja / Talvivaara 27 

11. Kari Pääkkönen Ylijohtaja / Ely-keskus 27 

12. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri / Kokoomus 25 

13. Seppo Nordström Rikoskomisario / Kainuun poliisilaitos 22 

14. Unto Ritvanen Ympäristöyksikön päällikkö / Ely-keskus 21 

15. Andrew Reid Kaivoksen johtaja / Kevitsa 16 

16. Päivi Rantakoski Kaivosvalvontayksikön johtaja / Tukes 16 

17. Petri Kauppinen Kunnanjohtaja / Sotkamon kunta 16 

18. Jyrki Katainen Pääministeri / Kokoomus 14 

19. Jan Vapaavuori Elinkeinoministeri / Kokoomus 13 

20. Veikko Vuontisjärvi Kuntalainen, Sodankylä 13 
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12 Kaivokset mediassa vuosina 2009 ja 2015 

12.1 Vertailun tausta 

Tässä luvussa otan käsittelyyni vertailuaineiston, joka koostuu Talvivaaran osalta 
pääaineistoa vanhemmasta aineistosta ja Kevitsan osalta primaaria aineistoa uu-
demmasta aineistosta. Vertailuaineiston analyysin avulla tunnistan ja havainnollis-
tan kaivosjulkisuudessa tapahtuneita muutoksia. Teen vertailua paitsi etsimällä 
avoimesti eroavaisuuksia aineistojen väliltä myös vertailemalla järjestelmällisesti 
kehysten jakautumista eri aineistoissa. Sovitan vertailuaineiston samaan kehys-
pankkiin kuin pääaineiston. Luokittelun perustan muodostavat siis samat pää-, väli- 
ja alakehykset, jotka jäsensivät myös vuodelta 2012 kerättyä pääaineistoa. 

Olen kerännyt Talvivaaraa käsittelevän vertailuaineiston vuodelta 2009, jolloin 
kaivoksen kaupallinen toiminta käynnistyi. Talvivaaralle vuosi 2009 oli siten sa-
mankaltainen kuin vuosi 2012 Kevitsalle. Kevitsaa käsittelevä aineisto on julkaistu 
vuonna 2015, jolloin kaivoksen toiminta oli jatkunut noin kolmen vuoden ajan. Ke-
vitsalle vuosi 2015 oli siten toimintavaiheen osalta samanlainen kuin vuosi 2012 
Talvivaaralle. 

Tarkastelen analyysissa paitsi kaivosten julkisuuskäyrissä tapahtuneita muu-
toksia myös kaivosten samankaltaisissa toimintavaiheissa keräämän julkisuuden 
eroja. Miten Talvivaaran ensimmäisen toimintavuoden mediakäsittely erosi Kevit-
san vastaavan vaiheen käsittelystä? Entä mitä kolme ensimmäistä toimintavuotta 
tekivät Kevitsan julkisuuskuvalle: kehittyikö julkisuus samaan kielteiseen suuntaan 
kuin Talvivaaralla? 

Kuten viimeistään tässä vaiheessa jo tiedämme, Talvivaaralle vuosi 2012 oli 
monella tapaa vaikea. Kevitsa puolestaan selvisi ensimmäisestä toimintavuodes-
taan pääosin kunnialla – nähdäkseni paremmin kuin Talvivaara aikanaan omastaan. 
Kevitsa kuitenkin joutui aloittamaan toimintansa hyvin toisenlaisessa julkisuusym-
päristössä kuin Talvivaara. Siinä missä Talvivaara pääsi käyntiin historiallisena 
suurhankkeena, Kevitsan avaaminen osui aikaan, jolloin – paikoin kiistanalaisina 
näyttäytyviin – kaivoshankkeisiin oli totuttu. Kevitsaa aiemmin toimintansa aloit-
taneiden kaivosten vaikeudet olivat herkistäneet niin median kuin yleisön teolli-
suudenalan mahdollisesti aiheuttamille ympäristöongelmille. Uutisoinnin määrän 
kasvu oli kasvattanut puhetapojen kirjoa. Uudessa tilanteessa esimerkiksi taloudel-
linen katsanto ei ollut enää yksinomaan myönteinen, sillä toiminnan synnyttämien 
tuottojen nähtiin ajoittain päätyvän vääriin taskuihin. 
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Vertailuasetelma antaa mahdollisuuden pohtia monentyyppisiä kysymyksiä. 
Miten toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset vaikuttivat Kevitsan aloitusvai-
heen mediakäsittelyyn? Missä määrin kaivosteollisuuden yleiset ongelmat sävytti-
vät Kevitsan myöhempää julkisuutta? Säilyivätkö kaivokseen sovelletut puhetavat 
samanlaisina, vai saiko kaivoskeskustelu uusia ulottuvuuksia? Miten kaivosbuu-
min hiipuminen vaikutti julkisuuden trendiin? 

Entä millaista kaivoskirjoittelu oli 2000-luvun buumin kuumimmassa vai-
heessa? Oliko Talvivaaran aloitusvaiheessaan saama julkisuus todella yltiöpositii-
vista, kuten Pekka Perä vuonna 2012 esitti selittäessään yhtiön huonoa mainetta 
yksinomaan medialogiikan kummallisuuksilla? Oliko myönteisyys seurausta vain 
toiminnan taloudellisten ulottuvuuksien käsittelystä vai ylistettiinkö teksteissä 
myös toimijan ympäristövastuullisuutta ja turvallisuusvarautumisen periaatteita? 
Milloin ympäristöön liittyvät teemat alkoivat aktivoitua ja mikä ne aktivoi? Mistä 
julkisuudessa tapahtunut täyskäännös lopulta johtui? 

12.2 Vertailuaineiston valinta ja juttujen määrä 

Kuvio 9. Vertailu- ja pääaineistovuosina julkaistujen juttujen yhteismäärä tutkimuksen 
kohteena olevissa lehdissä. 

Olen kerännyt vertailuaineiston samalla logiikalla kuin tutkimuksen pääaineiston. 
Olen ottanut kustakin lehdestä kaikki vertailuvuonna julkaistut Talvivaaraa tai Ke-
vitsaa käsittelevät jutut. Aineiston keräämiseen sovelletun logiikan samankaltai-
suudesta huolimatta vertailuaineisto on jäänyt molempien kaivosten osalta olennai-
sesti pääaineistoa pienemmäksi. Siinä missä pääaineistoon kertyi kaikkiaan 1 490 
tekstiä, vertailuaineistoon valikoitui vain 269 kirjoitusta. 
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Kun vuonna 2012 tutkimukseen valitut lehdet julkaisivat yhteensä 150 Kevit-
saan liittyvää tekstiä, vuonna 2015 juttujen lukumäärä oli vain 54. Kaivoksen kä-
sittely väheni kaikissa lehdissä noin kolmannekseen entisestä. Absoluuttisesti suu-
rin pudotus tapahtui kaivoksen kotimaakunnassa ilmestyvässä Lapin Kansassa, 
jossa juttujen määrä tipahti yli sadasta alle neljäänkymmeneen. 

Pudotusta tapahtui kaikissa kirjoittajaryhmissä. Kun kaivoksen perustamis-
vuonna esimerkiksi mielipidekirjoitusten osuus koko vuoden aineistosta oli miltei 
30 prosenttia, kolme vuotta myöhemmin mielipidetekstien osuus oli pudonnut alle 
viidennekseen. Vielä rajumpi pudotus nähtiin STT:n osuudessa. Tietotoimisto 
näytti kolmessa vuodessa menettäneen kiinnostuksensa kaivokseen miltei koko-
naan, sillä sen osuus Kevitsaa käsittelevistä teksteistä putosi kahdeksasta prosen-
tista kahteen prosenttiin. 

Talvivaaraa käsittelevässä kirjoittelussa tapahtuneet määrälliset muutokset oli-
vat vielä huomattavampia, joskin muutossuunta oli Kevitsaan verrattuna kääntei-
nen. Vaikka Talvivaaran perustamista pidettiin monin tavoin historiallisena tapah-
tumana, kaivoksen aloittamisvuotenaan saama kokonaishuomio jäi valitsemissani 
lehdissä selvästi myöhempää kriisiytymisvuotta vähäisemmäksi. Vuonna 2009 tut-
kimukseen valitsemissani lehdissä julkaistiin yli tuhat Talvivaaraa käsittelevää kir-
joitusta vähemmän kuin vuonna 2012. Varhaisemman kirjoittelun verrattain pienen 
volyymin syynä ja seurauksena voi pitää näkemysten monoliittisyyttä. Kaivos oli 
ennen kaikkea toimituksellinen uutisaihe, josta kirjoitettiin pitkälti samankaltaisia 
tekstejä. Kun kirjoittelun määrä myöhemmin kasvoi, myös resonanssia tuottaneet 
puhetavat lisääntyivät, mikä aktivoi toimittajien ohella mielipidekirjoittajia ilmai-
semaan kantaansa. 

Talvivaara-kirjoittelun osalta suurimmat määrälliset muutokset tapahtuivat 
Helsingin Sanomissa. Lehti julkaisi vuonna 2012 yli 23 kertaa enemmän Talvivaa-
raa käsitteleviä juttuja kuin vuonna 2009. Kainuun Sanomissa juttujen määrä kas-
voi vastaavana aikana noin nelinkertaiseksi, Lapin Kansassa kahdeksankertaiseksi 
ja Kalevassa seitsenkertaiseksi. Vaikka Talvivaara listautui vuonna 2009 Helsingin 
pörssiin, mediassa kaivosta tarkasteltiin lähinnä alueellisena menestystarinana. 
Helsingin Sanomissa tällaiselle paikallisen elinkeinoelämän riemujuhlalle ei juuri 
annettu tilaa. Käsittelyn myönteisyys oli omiaan sulkemaan julkisuuden piiriä. Kai-
vos ei kytkeytynyt poliittisiin lehmänkauppoihin saati muihin korruptiota henkiviin 
teemoihin, minkä vuoksi aiheella ei ollut toistuvasti uutisarvoa lähialueensa ulko-
puolella. Seuraavana vuonna voimaan astunut aluehallintouudistus, sen taustalta 
myöhemmin tunnistetut poliittiset motiivit ja uudistuksen väitetty yhteys Talvivaa-
ran aiheuttamiin ympäristöongelmiin muuttivat tilanteen täysin.  
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Valtakunnalliseksi toimijaksi paikantuvan STT:n osalta kehitys oli samansuun-
taista. Kun vuonna 2009 tietotoimiston osuus tutkimukseen valitsemieni lehtien 
Talvivaara-kirjoittelusta oli vain neljän prosentin luokkaa, kolme vuotta myöhem-
min osuus oli jo 14 prosenttia. 
 

Kuvio 10. Talvivaaraa käsittelevien tekstien jakautuminen kirjoittajaryhmittäin. 

 

Kuvio 11. Kevitsaa käsittelevien tekstien jakautuminen kirjoittajaryhmittäin. 

Talvivaaraa käsittelevän julkisuuden räjähdysmäinen kasvu selittää osaltaan Kevit-
saan liittyvän kirjoittelun muutoskulkua. Kevitsan toiminta käynnistyi aikana, jol-
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loin kaivosteollisuus oli – enimmäkseen Talvivaaran takia – kaikkien huulilla. Kai-
vosten toiminnassa havaitut ongelmat ruokkivat mediaa, ja media ruokki itseään 
herkistymällä kaivoskahnauksille. Kun ongelmat oli julkisuudessa kytketty poliit-
tiseen ja kulttuuriseen kontekstiin, ne oli helppo siirtää sellaisenaan uusiin kaivos-
hankkeisiin. Koska valvonnan tulkittiin monin paikoin epäonnistuneen Talvivaaran 
kohdalla, sen asianmukaisuutta oli syytä epäillä myös Kevitsaa käsiteltäessä. 
Koska Talvivaaran katsottiin aiheuttaneen monenlaista haittaa niin lähiympäristölle 
kuin lähialueen asukkaille, myös Kevitsassa nähtiin olevan potentiaalia samankal-
taisiin kielteisiin vaikutuksiin. Kaivoksen toiminnan ympäristö- ja terveysvaiku-
tuksiin oli siten perusteltua perehtyä tarkkaan. Kevitsassa ei kuitenkaan tapahtunut 
Talvivaarasta tuttuja äkillisiä poikkeustilanteita, jotka olisivat yksiselitteisesti täyt-
täneet uutiskriteerit ja tuoneet mediakäsittelyyn jatkuvuutta. 

Kaivoksen toiminnan käynnistyminen vuonna 2012 oli itsessään tapahtuma, 
joka lisäsi Kevitsan merkittävyyttä uutisaiheena. Toiminnan jatkuessa uutuuden-
viehätys karisi. Myös Talvivaaran huomio alkoi hiipua, mikä vaikutti myös muiden 
kaivosaiheiden käsittelyyn. Kevitsan perustamisvuonna kaivokseen linkittyviä kes-
toaiheita olivat muun muassa Sodankylän asuntopula, paikallisten alihankkijoiden 
menestys ja satamien kilpailu kaivoskuljetuksista. Kolme vuotta myöhemmin täl-
laisiin teemoihin viitattiin vain harvakseltaan.  

Mediahuomion määrän lasku kohdistui samalla tavalla Talvivaaraan. Siinä 
missä esimerkiksi Lapin Kansa julkaisi vuonna 2012 miltei 250 Talvivaaraan lin-
kittyvää juttua, vuonna 2015 juttujen määrä oli enää reilut sata. Helsingin Sano-
missa juttujen määrä putosi yhtä lailla noin puoleen aiemmasta.  

Objektiivisilla mittareilla, kuten investointien arvolla mitattuna kaivosbuumin 
voi todeta laantuneen selvästi aiemmasta. Kaivosten kokonaisinvestoinnit ovat pie-
nentyneet, ja malminetsintä on vähentynyt. (Kokko 2014, 63–64). Lehtikirjoittelun 
määrän muutos tukee näkemystä buumin laantumisesta. Medialla on kuitenkin oma 
logiikkansa, eikä se useinkaan heijastele niin sanottuja objektiivisia tapahtumain-
kulkuja. Konstruktivistisesta viitekehyksestä ponnistaen on syytä pohtia, oliko kä-
sitys kaivosbuumin hiipumisesta mediakäsittelyn vähentymisen syy vai seuraus, 
sekä aivan erityisesti sitä, millaisia seurauksia tällaisella käsityksellä saattoi olla. 
Kaivosbuumin päättymistä ilmentävät tulkinnat ja näiden tulkintojen seuraukset ei-
vät välttämättä olleet toiminnan kannattajien näkökulmasta pelkästään kielteisiä. 
Kaivosteollisuuden käsitteellistäminen auringonlaskun alaksi oli omiaan hiljentä-
mään kaivosten ympäristövaikutuksiin liittyvää kriittistä keskustelua. Kaivosbuu-
min sitominen investointeihin ja hankkeisiin esti näkemästä paraikaa käynnissä 
olevia kehityskulkuja ja niiden vaikutuksia. Uutisarvoisina näyttäytyvien talous- ja 
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työllisyysvaikutusten latenssi häivytti ympäristökäytäntöjen ongelmiin ja ekologi-
siin uhkiin liittyvät näkemykset julkisuudesta. Tämänkaltaiset käsittelytapaa ohjaa-
vat periaatteet eivät kyseenalaistaneet toimintakulttuurin tai arvopohjan oikeutusta 
eivätkä aktivoineet yleisöä vaatimaan yhtiöiltä aiempaa suurempaa ympäristövas-
tuullisuutta. 

Etenkin Talvivaaran keräämän mediajulkisuuden määrässä tapahtuneita muu-
toksia voi tarkastella yleisön odotusten ja toimintatapojen valossa. Downsin (1972, 
38–41) huomiosyklimalli tarjoaa löyhän kehikon tällaiseen tarkasteluun. Talvivaa-
raa vuonna 2012 koetelleet ongelmat ja onnettomuudet nostivat teollisuudenalan 
ympäristövaikutukset aiempaa laajemman yleisön tietoisuuteen. Ongelmia pahek-
suttiin aikansa, kunnes niiden yhteys arkielämään havaittiin ohueksi. Ongelmien 
vakavuudesta ei päästy yksimielisyyteen, eivätkä ratkaisumahdollisuudet paikan-
tuneet yleisön elinpiiriin. Vaikka ongelmat kytkettiin ajoittain poliittiseen ja yhteis-
kunnallisen kontekstiin, median tarjoama katsanto antoi mahdollisuuden lähinnä 
poliittisen ja taloudellisen eliitin moittimiseen. Tällaiseen, sinänsä miellyttävään ja 
tuttuun toimintaan kyllästyttiin ennen pitkää. Teema alkoi polkea paikallaan, mikä 
houkutti niin yleisön kuin mediankin siirtymään uusien aiheiden pariin. 

Tällainen tulkinta on helppo mitätöidä vetoamalla Talvivaaran myöhempään 
mediahuomioon: olihan aihe jatkossakin pinnalla. Osoituksena tästä voi pitää esi-
merkiksi sitä, että vuosina 2014 ja 2015 kaivos toimi lukuisten elokuvien ja kirjojen 
aiheena. Kiistatonta kuitenkin on, että tutkimukseen valitsemissani lehdissä kai-
voksen käsittely väheni aiemmasta. Olettaa sopii, että trendi oli samansuuntainen 
myös muissa tiedotusvälineissä. Talvivaaran tarinassa on kuitenkin ollut yksi ulot-
tuvuus, joka on taannut aiheelle jatkuvaa – pääosin kielteistä – huomiota, eikä tämä 
ulottuvuus juuri liity toiminnan ympäristövaikutuksiin. Kyse on pikemminkin ra-
hasta: kaivoksen kannattamatonta toimintaa on pyöritetty verovaroin, kansalaisilta 
kerätyillä yhteisillä euroilla. Tämä ulottuvuus on lisännyt aiheen kulttuurista mer-
kittävyyttä ja purkautunut paitsi lukemattomina hinta-arvioina, vertailuina sekä 
kyynisinä kolumneina ja kommentteina, myös yleisön yhteiskuntajärjestelmään 
kohdistamaa epäilyä ilmentävinä sosiaalisen median päivityksinä, blogikirjoituk-
sina ja juttukommentteina. 
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12.3 Talvivaara vuonna 2009 

12.3.1 ”Pohjoisen juhlaa” – Talouskehykset vertailuaineistossa 

Kuvio 12. Talouden pääkehyksen osuus Talvivaaraa käsittelevissä aineistoissa. 

Siinä missä talouden pääkehys jäi Talvivaaraa käsittelevässä pääaineistossa sivu-
osaan, vertailuaineistossa talouskehys on ollut suorastaan murskaavan ylivoimai-
nen. Vertailuvuonna Talvivaara on näyttäytynyt erityisesti taloudellisena ilmiönä 
useammassa kuin neljässä jutussa viidestä. Kaupallisen toiminnan käynnistyttyä 
Talvivaara näytti etenevän kuin juna. Kaivos oli aloittanut edellisenä vuonna mal-
minmurskauksen ja saanut metallitehtaansa käyntiin. Helmikuussa 2009 juna eteni 
myös konkreettisesti: kaivoksen ensimmäinen tuote-erä, 100 tonnia nikkeli-kobolt-
tisakkaa, lähti junalla kohti Harjavallan jalostamoa. Vertailuaineiston teksteissä 
päivän nähdään jäävän historiaan ja Talvivaaran nikkelikaivoksen tarinan katsotaan 
olevan vailla vertaa. Ensilastista kertovia tekstejä sävyttää juhlavuus. Ensimmäinen 
nikkelikuljetus näyttäytyy merkittävänä askeleena, virstanpylväänä ja historialli-
sena tapahtumana.  

Ensilastista syntyneet juhlat ovat vasta alkusoittoa Talvivaaran historialliseksi 
representoidulla taipaleella. Toukokuussa yhtiö listautuu Helsingin pörssiin ensim-
mäisenä uutena yrityksenä kahteen vuoteen. Kurssi lähtee nousuun, ja listautumi-
nen käy kuin tanssi, kuten Kainuun Sanomat kirjoittaa tapauksesta. Kesäkuussa 
vuorossa ovat kaivoksen avajaiset. Koko pohjoinen juhlii, ja hurraa-huutoihin on 
kerrankin aihetta. Siinä, missä aiemmin oli vain kainuulainen turvesuo, sijaitsee nyt 
maailman neljänneksi suurin nikkelikaivos, joka on onnistuttu rakentamaan vieläpä 
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kotimaisin voimin keskellä maailmantalouden taantumaa. Kainuun Sanomissa ava-
jaispäivä nimetään Kainuun sotienjälkeisen taloushistorian suurimmaksi päiväksi. 
Tapahtuman historiallisuutta julistavassa tekstissä käytetään jopa varhaisista Raa-
matunkäännöksistä tuttua futuurirakennetta. Uskonnollissävytteisyytensä ja van-
hahtavuutensa takia se onkin tyypillisesti löytänyt paikkansa formaalista ja juhlal-
lisesta kielenkäytöstä. (Hakulinen ym. 2014, 1470.) 

Sotkamossa Talvivaarassa avattiin virallisesti kaivos, joka on työllistävä suo-
raan 400 ihmistä ja välillisesti 2 000 Kainuussa. (KS 12.6.2009.) 

Niin Kainuun Sanomien kuin Kalevankin pääkirjoituksissa valetaan uskoa kaivok-
sen onnistumiseen, eikä esimerkiksi nikkelin maailmanmarkkinahinnan laskun kat-
sota uhkaavan Talvivaaraa, onhan yhtiön kannattavuuslaskelmat tehty erityisen va-
rovaisesti. Edes murskauksessa havaittujen ongelmien ei uskota hidastavan kaivok-
sen matkaa, vaan ne ratkaistaisiin parikymmenen miljoonan investoinnilla. 

Synkistelyyn ei ole syytä, sillä ei Talvivaaran kokoluokan hanketta laskettu nik-
kelin hintapiikin varaan. (Kaleva 26.2.2009.) 

Kun murskaamoasia tulee muutamassa kuukaudessa kuntoon, kaivoksen tuo-
tanto etenee varmasti kuin juna. (KS 12.6.2009.) 

Yksi journalismin ja suhdetoiminnan yhteensulautumisen oireista on näkökulmien 
tai mielipiteiden esittäminen faktoina ilman eksplisiittistä yhteyttä nimettyyn läh-
teeseen. Ihailua, luottamusta tai asiantuntemattomuutta ilmentävää assimilaatiota 
on tapahtunut kaivokirjoittelun kontekstissa pitkin matkaa, mutta aivan erityisen 
roolin attribuoimattomien tietojen käyttö on saanut vertailuvuonna. Vielä tuolloin 
Talvivaaran edustajat ovat saaneet viestinsä sellaisenaan esimerkiksi toimitukselli-
seen mielipideaineistoon. Pääkirjoituksissa on esitelty ajoittain tutunkuuloisesti 
muun muassa bioliuotusmenetelmän etuja ja toiminnan kustannustehokkuutta li-
sääviä tekijöitä. Lisäksi yhtiön omiin tavoitteisiin ja arvioihin pohjautuvat luvut 
tuotantomääristä, uusista työpaikoista ja toiminnan aikajänteestä on esitetty kirjoi-
tuksissa ikään kuin varmoina, lukuisista muuttujista riippumattomina tietoina. 

Myös toimitetuissa uutisjutuissa äänet ovat poikkeuksetta myönteisiä. Esimer-
kiksi kaivoksen avoimien ovien päivään osallistuneet pelkästään kiittelevät pulla-
kahviensa lomassa Talvivaaran työllistävää vaikutusta. Aiheeseen liittyvässä toi-
mittajan kommentissa kainuulaisia suorastaan kannustetaan joukolla Talvivaaran 
taakse. 
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Talvivaaran profiloituminen maakunnan yhteiseksi asiaksi ei vahingoita ke-
tään. Kateus tai ylenkatseet ovat sen sijaan turhaa turinaa ja pidemmällä ai-
kavälillä myös keventävät kainuulaisia rahapusseja. (KS 14.6.2009.) 

Myös kaivoksen pörssilistaus kytketään yhteisölliseen kontekstiin. Listautuminen 
representoidaan suomalaisia ja aivan erityisesti kainuulaisia palvelevaksi toimeksi. 
Sen katsotaan mahdollistavan juuri kainuulaisten piensijoittajien ryhtymisen Talvi-
vaaran omistajiksi. Kaivoksesta tulee näin ollen alueen asukkaiden yhteinen hanke 
myös konkreettisesti. 

Kainuulainen piensijoittaja pian Talvivaaran osakkaaksi (KS 5.3.2009.) 

Vaikka maailmantaloutta riepotteleva taantuma on tehnyt hallaa Talvivaaralle, lama 
on antanut myönteisen sysäyksensä kaikkeen kaivokseen liittyvään kirjoitteluun. 
Irtisanomisten, lomautusten ja lakkautusten keskellä Talvivaara on ollut piristävä 
poikkeus, joka on valanut uskoa tulevaisuuteen. Kielteiset talous- ja työllisyysnä-
kymät ovat luoneet pontta Talvivaaran myönteiselle mediakäsittelylle. Menestysta-
rina on ollut vaikuttavampi, kun sille on ollut olemassa motiivi: ongelma, johon 
Talvivaara on näyttänyt tuovan ratkaisun. Huomattava osa Kainuun Sanomien Tal-
vivaaraan liittyvästä kirjoittelusta kytkeytyy tavalla tai toisella maakunnan työlli-
syystilanteeseen. Talvivaara on tuonut tällaisiin uutisiin toivoa paremmasta. Se on 
ollut poikkeuksetta taho, jonka varaan toivo tulevaisuudesta on laskettu. On mah-
dollista, että juuri talouden syöksykierre oli tekijä, joka esti näkemästä kaivoksen 
muuna kuin työllistäjänä ja tulevaisuuden varmistajana. Ajat olivat huonot, joten 
toiminnan ympäristövaikutukset eivät tulleet ensimmäisinä mieleen. Myönteiset 
uutiset innovatiivisuuden, rohkeuden ja yhteistyön käänteentekevästä voimasta tar-
josivat mahdollisuuden luoda tarinoita, jotka olivat omiaan lisäämään yhteisön 
kiinteyttä. Tällaisiin tarinoihin soraäänet eivät sopineet.  
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Kuvio 13. Talouden välikehysten osuus Talvivaaraa käsittelevissä aineistoissa. 

Kuvio 14. Talvivaaraa käsittelevässä vertailuaineistossa käytetyt talouden alakehykset 
ja niiden osuus molemmissa aineistoissa. 

Kuviossa 13 olen esittänyt Talvivaaraa käsitteleviin aineistoihin sisältyvien tekstien 
jakautumisen talouden välikehyksiin. Kuviossa 14 puolestaan osoitan vertailuai-
neistossa käytettyjen alakehysten osuuden sekä pää- että vertailuaineistossa. Ver-
tailuvuonna kaivosta käsittelevä keskustelu on ollut selvästi yksimielisempää kuin 
muutamaa vuotta myöhemmin. Puhetapojen kirjo on ollut suppeampi, ja vallitsevia 
näkemyksiä on kyseenalaistettu vain harvoin. Kaivosta on tarkasteltu lähes yksin-
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omaan alueellisena menestystarinana, joka sysää syrjäseudut nousukiitoon tarjoa-
malla töitä paikallisille ihmisille. Pääaineistosta tutut tarinat paikallisten alihankki-
jayritysten menestyksestä ovat läsnä myös vertailuaineistossa. Vasta perustettu kai-
vos on säteillyt ympärilleen hyvinvointia ja tehnyt urakoita saaneista pk-yrityksistä 
maakuntiensa vahvimpia. Kaivos on näyttäytynyt myös henkisenä piristysruis-
keena, joka lisää taloudellista toimeliaisuutta ja vahvistaa pohjoissuomalaisten it-
setuntoa. Alueellisuuden alakehyksistä käytössä on ollut erityisesti mahdollistajan 
kehys, joka on jäsentänyt lähes joka toista Talvivaaraa käsittelevää tekstiä. Kolme 
vuotta myöhemmin kaivos näyttäytyi mahdollistajana vain joka kymmenennessä 
kirjoituksessa. Myös sijoituksen kehystä on käytetty vertailuvuonna selvästi myö-
hempää tarkastelujaksoa enemmän. Tämä selittyy etenkin kaivosyhtiön pörssilis-
tautumisella, joka osui vertailuvuoden puoliväliin.  

Alueellisen taantumisen alakehyksen käyttö on ollut vertailuaineistossa puo-
lestaan pääaineistoa vähäisempää. Kun uudemmassa aineistossa alakehyksen ko-
konaisosuus oli noin seitsemän prosentin luokkaa, vanhemmassa aineistossa vas-
taava osuus on vain noin kolme prosenttia. Taantumisen uhkasta kumpuavaa argu-
mentaatiolinjaa on sovellettu vertailuvuonna vain harvoin, sillä tarvetta taantumuk-
sellisten tuomitsemiseen ei ole juuri ollut. Tämä johtuu etenkin siitä, ettei esimer-
kiksi suojelukeskustelu ole vielä tuolloin integroitunut kovin laajassa mittakaa-
vassa kaivoshankkeiden mediakäsittelyyn.  

Ympäristöinvestointien kehyksen osuus on jäänyt vertailuaineistossa pääai-
neiston tapaan noin kolmeen prosenttiin. Vertailuvuonna ympäristöinvestointien 
korostamiselle ei ole ollut tarvetta, sillä julkisuudessa ei ole käsitelty ongelmia, 
jotka olisi voinut ratkaista ympäristöteknologialla. Myöhemmin ongelmia käsitel-
tiin puolestaan sellaisella volyymilla, ettei ympäristöinvestointien tehosta voinut 
useinkaan puhua uskottavasti. Vertailuvuonna harvoista esillä olleista ongelmista 
on kerrottu ratkaisujen tai edistyksen kautta, jolloin teknisten laitteiden tehokkuus 
on näyttäytynyt kiistattomana. 

Talvivaaran pölyäminen loppuu tällä viikolla (KS 3.3.2009.) 

Lipeäpesurit: Rikkivetypäästöt saadaan kuriin loppuvuoden aikana (KS 
10.12.2009.) 

Kolonialistisiin teemoihin kytkeytyvien tekstien suhteellinen osuus on kolmessa 
vuodessa kasvanut alle prosentista kuuteen prosenttiin. Absoluuttisesti muutos on 
vielä huomattavampi. Pääaineistossa riiston kehykseen luokittelemiani Talvivaaraa 
käsitteleviä juttuja on kaikkiaan 73, vertailuaineistossa vain kaksi. Vuonna 2009 
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kaivostoiminnan korkeaan ulkomaisuusasteeseen kiteytyvä kriittinen keskustelu ei 
linkittynyt Talvivaaraan. Kainuun kaivos näyttäytyi pikemminkin kotimaisena vas-
tavetona teollisuudenalan kielteiseen kehitykseen. Siinä missä kansainvälisen yh-
tiön katsottiin myöhemmin miltei järjestään olevan kotimaista aloittelijaa vastuul-
lisempi ja parempi toimija, vuonna 2009 kotimaisuus laskettiin vielä lisäarvoksi, 
joka tuo toimijalle luotettavuutta ja antaa yritykselle kasvot, kuten esimerkiksi Ka-
levan pääkirjoituksessa on todettu. Kun pääaineistossa esitetty ulkomaisiin tahoihin 
kohdistuva kritiikki oli peräisin lähinnä yksittäisten mielipidekirjoittajien kynästä, 
kolme vuotta aiemmin kolonialismiin linkittyvää argumentaatiota on sovellettu 
myös toimituksellisessa mielipideaineistossa. 

Mutta esimerkiksi Kevitsan nykyään omistavan yhtiön muut kohteet löytyvät 
Afrikasta, etenkin Kongon ja Sambian rajamailta. Tuon suunnan uutiset riittä-
vät todistamaan, että pelkkä kaivos ei tuo kukoistusta ja hyvinvointia. (Kaleva 
6.3.2009.) 

Nähdäkseni luonnonvarapolitiikan ja kaivoslainsäädännön epäkohtiin pureutuva 
keskustelu aktivoitui laajemmassa mittakaavassa vasta hieman myöhemmin. Esi-
merkiksi verotuksellisia epäkohtia ruotiva keskustelu lisääntyi, kun median kaivos-
teollisuuteen kohdistama yleinen huomio kasvoi. Mediahuomiota kasvattivat eten-
kin toimialan kohtaamat ongelmat, ja samat ongelmat saivat monet vaatimaan niin 
verotuksen aloittamista kuin kotimaisen kaivosomistuksen lisäämistä. Näin ollen 
dekolonisaatiota peräänkuuluttavien puhetapojen syntyminen edellytti konflikteja, 
joita vertailuvuoden media-aineisto ei ole juuri esitellyt. Pääaineistossa Talvivaa-
raan sovellettiin erityisesti yritysvallan alakehystä, joka vertailuaineistossa on jää-
nyt puolestaan nollaluokkaan. Vertailuvuonna kaivosyhtiön ja tavallisten kansalais-
ten välisiä suhteita on käsitelty yksinomaan myönteisessä valossa. Pääosaan ei siten 
ole noussut suuryrityksen sanelupolitiikka vaan yhtiön ja paikallisyhteisön vasta-
vuoroiset suhteet. Valtion miljoonaluokan kaivospanostuksia ei myöskään ole vielä 
kritisoitu eikä lainsäädäntöä saati viranomaisia haastettu. 

Myös globalisaation kehysten käyttö on vertailuvuonna ollut selvästi vähäi-
sempää kuin kolme vuotta myöhemmin. Vertailuaineistossa on ainoastaan yksi 
teksti, jonka voi luokitella globalisaation välikehykseen. Varhaisessa mediajulki-
suudessa paikallisin voimin pystytetty Talvivaara on ollut ennen kaikkea kotimai-
sen osaamisen käyntikortti. Lisäksi Talvivaaraa käsittelevissä teksteissä on keski-
tytty useimmiten Kainuun kaivokseen itseensä, olihan kyseessä kokonaan uusi asia 
eikä vertailukohta tai huono esimerkki, kuten muutamaa vuotta myöhemmin. Glo-
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balisaation kehyksen puuttumista vertailuaineistosta voi selittää myös kehyksen re-
aktiivisella luonteella. Globalisaation voi nähdä vastakehyksenä, joka aktivoituu 
etenkin kolonialistisia kehityskulkuja tunnistavan puhetavan edessä. Näin ollen 
riisto ja globalisaatio esiintyvät tyypillisesti yhdessä, ja toisen kehyksen puuttumi-
nen enteilee myös toisen näkymättömyyttä. 

Miten Talvivaara sitten lopulta selvisi vuodesta, joka mediakäsittelyn perus-
teella oli lähestulkoon pelkkää juhlaa alusta loppuun? Kaivos teki 7,6 miljoonan 
euron liikevaihdolla 55 miljoonaa euroa tappiota. Nikkelin vuosituotanto jäi reiluun 
seitsemäänsataan tonniin. Se oli alle neljä prosenttia edellisvuoden pörssitiedot-
teessa esitetystä arviosta. Näin ollen Talvivaaran saamat voitot olivat lähinnä hen-
kisiä. Kaivoksen juhlimien merkkipaalujen aitouttakin on tosin myöhemmin 
epäilty.36 Sittemmin julkisuuteen vuodettujen yhtiön kokouspöytäkirjojen mukaan 
metallituotannossa oli kosolti ongelmia pitkin vuotta. Esimerkiksi syyskuussa 2009 
tuotannon käynnistämistä yritettiin, mutta menestys oli heikonlaista. Viimeistään 
tuolloin kaivoksen vedenhallintaongelmat alkoivat tulla kiusallisen selviksi. Ennen 
vuodenvaihdetta kipsisakka-altaan vesitilannetta pidettiin erittäin kriittisenä. Julki-
suuteen vuodetut asiakirjat paljastavat, että kaivoksen rajusti arvioitua suuremmat 
päästöt olivat yhtiön tiedossa jo vuonna 2009. (Kauppinen 2014.) 

                                                        
36 Esimerkiksi toimittaja Juha Kauppinen (2014) on Long Playssa julkaistussa artikkelissaan pitänyt kai-
voksen metallitehtaan käynnistämistä näytöksenä. Kauppisen haastattelemien kaivoksen entisten työn-
tekijöiden mukaan tehdasalueelle rakennettiin ”Potemkinin kulissit”, jotta kaivos pysyisi ilmoittamas-
saan aikataulussa: menestystarinaan ei saanut tulla säröjä. Työntekijöiden mukaan laitos laitettiin ko-
vassa kiireessä toimimaan erilaisilla hätäratkaisuilla: kriittisiä putkiyhteyksiä korvattiin erilaisilla leik-
kaa–liimaa-patenteilla. Näiden, osin vaarallistenkin viritysten avulla tehtaan liuoskierto saatiin toimi-
maan, ja laitoksessa onnistuttiin valmistamaan liraus lopputuotetta. Näytöksen jälkeen viritykset puret-
tiin ja tehtaan rakentaminen aloitettiin alusta. Tähän kului alkuvuosi 2009, mikä Kauppisen mukaan 
osaltaan selittää kaivoksen senaikaisia alhaisia tuotantolukuja. 
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12.3.2 ”Parametrien mukaisia päästöjä” – Ympäristökehykset 
vertailuaineistossa 

Kuvio 15. Ympäristön pääkehyksen osuus Talvivaaraa käsittelevissä aineistoissa. 

Kun vuonna 2012 valtaosa Talvivaaraa käsittelevästä kirjoittelusta kytkeytyi kai-
vostoiminnan ympäristövaikutuksiin, vielä kolme vuotta aiemmin ympäristönäkö-
kulma oli enemmän poikkeus kuin sääntö. Olen luokitellut vertailuaineiston ju-
tuista vain 14 prosenttia ympäristön pääkehykseen. Näistäkään teksteistä kaikki ei-
vät linkity Talvivaaran ympäristövaikutuksiin, sillä monen kriittisen jutun innoitta-
jana on toiminut Sotkamon Naapurinvaaraan kaavailtu kaivoshanke. Suomalainen 
Magnus Minerals suunnitteli tekevänsä malminetsintävaltauksen kahteen eri maa-
alueeseen Naapurinvaaralla. Alueella on oletettu olevan nikkeliä, sinkkiä, kuparia 
ja kobolttia Talvivaara-tyyppisissä mustissa liuskeissa.  

Vertailuaineiston perusteella Naapurinvaaraan kohdistunut vastustus on ollut 
samankaltaista kuin myöhemmin esimerkiksi Talvivaaraan ja Sakattiin ympäris-
tösyistä kohdistunut vastustus. Kaivoshankkeeseen sovellettu julkinen käsittely-
tapa noudattelee myöhemmiltä vuosilta tuttua linjaa. Lehtien toimittajat ovat vie-
railleet asukastilaisuuksissa ja jalkautuneet valtausalueen lähettyvillä asuvien koti-
tiluksille. Teksteissä puheenvuoron saavat kyläyhdistyksen edustajat, jotka käyvät 
kaivostaisteluun keräämällä nimiä kaivoshanketta vastaan ja vetoamalla maakun-
nan kansanedustajiin. Lehtien julkaisemat reportaasit antavat tilaa potentiaalisen 
valtausalueen liepeillä asuvien ihmisten kielteisille tunteille ja nostavat esiin asuk-
kaiden pelot sielunmaiseman tuhoutumisesta. Niin kaaoksen tuojan kuin oikeuk-
sien kaventajan kehystä ilmentävät puhetavat ovat käytössä. 



381 

Illan pimeydessä silmä tavoittaa kaivoksen valot Talvivaarassa, jonne on neli-
senkymmentä kilometriä linnuntietä. Se loistaa Kirsti Kosken mukaan kuin 
pieni kaupunki. Häntä puistattaa ajatus, että samalla tavalla valot voisivat 
loistaa Naapurinvaaralta, jos kauhukuva kaivoksesta toteutuisi. ”Järjetön 
hanke”, kuittaa paluumuuttaja. Kirsti Koski ei aio sallia avolouhosmaisen kai-
voksen pilata synnyinmaisemiaan. (KS 29.3.2009.) 

Toimitetuissa teksteissä Naapurinvaaran kaivoshankkeen katsotaan uhkaavan 
luonto- ja kulttuuriarvoja, Vuokatin matkailua ja maankäyttöä myös kaivosalueen 
ulkopuolella. Lisäksi toiminnan kielteiset ympäristö- ja terveysvaikutukset nouse-
vat jutuissa esiin.  

On kiinnostavaa pohtia, miksi kaivoshankkeiden julkisuuskuvat eriytyivät näin 
voimakkaasti. Miksi Magnus Mineralsia ei nähty Talvivaaran tapaan mahdollista-
jana eli työpaikkojen ja aliurakoiden tarjoajana? Miksi vain toinen kaivoshanke uh-
kasi Vuokatin matkailua, luonnon monimuotoisuutta ja maankäyttöä? Miksi Naa-
purinvaaraan kaavaillut koekairaukset tuomittiin yksin tein, vaikka samaan aikaan 
muualla suoritettavia kairauksia pidettiin kansantaloutta edistävinä toimina? 
Miksei Sotkamon uuteen kaivoshankkeeseen liitettyjä uhkakuvia kytketty lehti-
teksteissä Talvivaaran toimintaan? Olihan jo tuolloin tiedossa, että myös Talvivaa-
rasta aiheutuisi esimerkiksi kielteisiä ympäristö- ja maankäyttövaikutuksia, jotka 
ulottuisivat kaivosalueen ulkopuolelle. Vastauksia näihin kysymyksiin voi etsiä 
vaikkapa Kalevan pääkirjoituksesta, joka on julkaistu Sotkamon kunnanhallituksen 
annettua jyrisevän vastalauseensa Magnus Mineralsin valtaushakemukselle. 

Jokainen paikan päällä käynyt näkee heti, millä hinnalla tuo kaivos toimisi. 
Naapurivaara on osa Vuokatin huikeaa maisemaa, valtakunnallisesti arvok-
kaaksi määriteltyä näkymää. Matkailu taas on Sotkamon kunnan tärkein elin-
keino. Talvivaaran kaivos on sekin sinänsä karmean näköinen paikka, mutta se 
sijaitsee keskellä korpea ja niin piilossa katseilta kuin nyt Kainuun metsissä 
voi olla. (Kaleva 5.4.2009.) 

Naapurinvaaran alueen maisemallisten ja kulttuuristen arvojen katsottiin siis ole-
van niin merkittäviä, ettei kaivoksen perustamista voinut kerta kaikkiaan sallia. 
Asiassa painoivat myös taloudelliset arvot, sillä suunnitellun kaivostoiminnan us-
kottiin vievän työpaikkoja esimerkiksi matkailualalta. Myöhemmin myös Talvivaa-
ran alue koki arvonnousun, kun maisemallisen paratiisin kaltaisia ilmauksia alet-
tiin soveltaa myös siihen. Uhattuna eivät olleetkaan enää pelkät perämetsät vaan 
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upea erämaaluonto, alueen herkät joet ja järvien rikkaat ja ainutlaatuiset florat ja 
faunat. 

Naapurinvaaran kaivoshankkeen yksinomaan kielteinen käsittely osoittaa, että 
tietoisuus kaivosteollisuuden haittavaikutuksista oli olemassa jo Talvivaaran toi-
minnan käynnistymisen aikoihin. Kaivoksen aloitusvaiheessaan saamaa yltiöposi-
tiivista julkisuutta ei siten voi selittää tiedon puutteella tai naiivilla uskolla teolli-
suustoiminnan päästöttömyyteen. Juhlavuonna kaivoksen ympäristövaikutusten ja 
kielteisten sosiaalisten seurausten käsittely olisi ollut pilaamassa Talvivaaran suurta 
kertomusta samaan tapaan kuin kaivoksen taloudellisen lupauksen epäileminen. 

Koska Talvivaaran ympäristövaikutukset eivät ole vertailuvuonna juuri herät-
täneet keskustelua, aineistoa on analysoitava etenkin suhteessa siihen, mitä siitä 
puuttuu. Kun myöhempänä ajankohtana esimerkiksi kaivoksen pölyäminen aktivoi 
pohtimaan lähinnä tuhkanharmaiden hankien symboliikkaa, vertailuvuonna pöly-
valituksia on käytetty miltei yksinomaan pontimena kaivoksen ympäristöinvestoin-
tien esittelylle. Pölyhaitoista keskusteltaessa puheenvuoro on annettu ensimmäi-
senä kaivoksen edustajille, jolloin pääosaan ovat nousseet kertomukset pölyämisen 
vähentämiseksi tehdystä työstä ja arviot mahdollisten päästöjen haitattomuudesta. 
Samalla tavalla kaivoksen aiheuttamista vesistömuutoksista on uutisoitu ongelman 
ratkaisun kautta: kaivoksen alapuolisissa vesissä on aiemmin havaittu happamuu-
den, kiintoaineen ja metallipitoisuuksien kohoamista, mutta nyt parametrit on saatu 
ympäristöluvan edellyttämälle tasolle. 

Kun myöhempi kaivoskiistely tiivistyi erityisesti valvonnan käytäntöihin ja 
valvojien ammattitaitoon, aiemmin kaivoksen valvontaan liittyvää keskustelua ei 
ole käyty juuri lainkaan. Siinä missä Talvivaaran vastuuvalvoja Ilkka Haataja oli 
vuonna 2012 määrittelijänä kaikkiaan 40 tekstissä, vuonna 2009 hän on saanut pu-
heenvuoron vain kahdessa jutussa. Vertailuvuonna vastuuvalvojan ensiesiintymi-
nen tutkimukseni lehdissä on tapahtunut vasta marraskuun lopussa. Tuolloin Haa-
taja on kommentoinut Talvivaarasta tehtyjä hajuvalituksia. Hajuhaittojen käsittelyn 
yhteydessä on viitattu kaivoksen ympäristölupaan ja luvanhakuprosessin aikana 
esitettyihin lupauksiin toiminnan hajuttomuudesta. Juttuihin haastateltujen val-
vonta- ja lupaviranomaisten retoriikka on noudatellut kuitenkin yhteistyön kehyk-
sestä tuttua linjaa: kaivoksen on kerrottu toimittaneen vastineensa, ja yhtiön on us-
kottu tekevän parhaansa. Kaivoksen ympäristölupaan ei ole harkittu tehtävän muu-
toksia. 

Yhteistyön kehystä ovat tuottaneet myös kaivospatojen valvonnan keskittämi-
sestä kertovat tekstit. Päätös valvonnan siirtämisestä Kainuuseen tehtiin kesällä 
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2009. Kainuun Sanomat on nostanut keskittämisuutisensa kärjeksi asian myöntei-
set työllisyysvaikutukset: valvontavastuun siirtyminen Tukesista silloiseen Kai-
nuun ympäristökeskukseen toi mukanaan kaksi uutta työpaikkaa. Yhtä kaikki, pa-
tojen valvonnan siirtyminen kaivosmaakunnaksi profiloituneeseen Kainuuseen 
näyttäytyy jutussa valvonnan käytäntöjä parantavana muutoksena. Kun myöhem-
min teollisuustoimijan ja valvojan läheiset suhteet herättivät lähinnä epäilyjä vää-
rinkäytöksistä, vertailuvuonna toimijoiden välisen tiiviin yhteistyön on katsottu 
esimerkiksi mahdollistavan uudenlaisten valvontamenetelmien kehittämisen. Näin 
ollen keskittämispäätös on määrittynyt toiminnan käytäntöjen ja tuloksellisuuden 
osalta onnistuneeksi esimerkiksi alueellistamisesta. 

Myöhemmän kaivosdebatin vakioaineistoksi muodostuneet arviot kaivostoi-
mijoiden luonteesta ja motiiveista ovat vielä vertailuvuonna olleet harvassa. Ainoat 
persoonaan kohdistuvat kielteiset luonnehdinnat on esitetty kaivosyhtiön järjestä-
mästä asukastilaisuudesta kertovassa jutussa. Jutussa tilaisuuteen osallistuneet 
asukkaat ja mökkiläiset epäilevät, ettei Talvivaaran ylimmällä johdolla ole enää tar-
vetta piitata asukkaiden huolista ja toiveista, sillä valtaukset ja ympäristöluvat ovat 
jo varmistuneet. 

Vuoden aikana Talvivaaran kielteisiin ympäristövaikutuksiin on viitattu muu-
tamaan otteeseen Kainuun Sanomien tekstiviesti- ja verkkokeskustelupalstalla. 
Lehden sivuilleen nostamat viestit osoittavat, että lukijoille kaivos on näyttäytynyt 
selvästi problemaattisempana asiana kuin toimituksellinen aineisto antaa ymmärtää. 
Lukijat ovat soveltaneet kaivokseen eri puhetapoja huomattavasti monipuolisem-
min kuin toimittajat. Lehdessä julkaistuissa viesteissä ja kommenteissa paheksu-
taan sekä kaivostoiminnan aiheuttamia konkreettisia ympäristömuutoksia että vi-
ranomaistoimijoiden ja poliitikkojen haluttomuutta puuttua kaivoksen ympäristöä 
kuormittavaan toimintaan. Valvovan viranomaisen on jo tuolloin katsottu olevan 
elinkeinoelämän ohjauksessa. Lukijoiden palstoilla käytetään taajaan niin saastut-
tajan, ammattitaidottomuuden, korruption kuin luonnonarvon alakehyksistä tuttua 
retoriikkaa. 

Nämä hajuthan eivät tietenkään ole mikään ympäristöhaitta, nehän tulevat täy-
dellisesti hyvin hoidetusta ja turvallisesta laitoksesta, Talvivaarasta, josta ei 
aiheudu mitään muuta kuin pelkkää hyvää kaikille ja kaikkialle. 

Suomen historian pahin ympäristörikos, eikä kukaan tee mitään. Onko ahneu-
della mitään rajaa?  
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Mutta ylösalaisin kaivettuja Kainuun vaaroja ei takaisin saada! (KS 
24.11.2012.) 

Kuvio 16. Ympäristön välikehysten osuus Talvivaaraa käsittelevissä aineistoissa. 

 

Kuvio 17. Talvivaaraa käsittelevässä vertailuaineistossa käytetyt ympäristön alakehyk-
set ja niiden osuus molemmissa aineistoissa. 

Kuviossa 16 olen esittänyt Talvivaaraa käsitteleviin aineistoihin sisältyvien tekstien 
jakautumisen ympäristön välikehyksiin. Kuviossa 17 puolestaan kuvaan vertailu-
aineistossa käytettyjen alakehysten osuutta niin pää- kuin vertailuaineistossa. Väli-
kehysten tasolla merkittävimmät muutokset ovat tapahtuneet valvonnan kehyk-
sessä. Kun vuonna 2012 miltei kolmasosa Talvivaaraa käsittelevistä teksteistä kyt-
keytyi valvonnan teemoihin, kolme vuotta aiemmin valvontaan liittyvää keskuste-
lua käytiin harvemmassa kuin joka kolmannessakymmenennessä kirjoituksessa. 
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Vertailuvuonna Talvivaaran toiminnan kielteisiin seurauksiin ei ole juuri kiinnitetty 
huomiota, joten valvontatoimijoiden suuntaan ei ole kohdistunut laajamittaista jul-
kista painetta. Koska kaivoksen toimintaa ei ole julkisesti problematisoitu, valvon-
nan laadun ja käytäntöjen kriittiseen arviointiin ei ole ollut tarvetta. Harvakseltaan 
teksteissä esiintyneet valvontaorganisaation edustajat ovat toiminnan varhaisessa 
vaiheessa olleet yksinomaan määrittelijöitä, eivät määrittelyjen kohteita. Heille on 
varattu esityksen viimeinen sana, joka yhteistyön hengessä on rakentanut miltei 
poikkeuksetta mandaattia kaivostoimijoille. 

Uskon, että yhtiö tekee parhaansa ja tavoitteena on hajuttomuus, Haataja las-
kee. (KS 22.11.2009.) 

”Nyt pitäisi olla oleellisesti parempi tilanne”, Haataja sanoo. (KS 10.12.2009.) 

Yhteistyö on noussut vertailuaineiston toiseksi suosituimmaksi ympäristöstä joh-
detuksi alakehykseksi. Tästä huolimatta kehyksen osuus on jäänyt vain kahteen 
prosenttiin kokonaisaineistosta. Yhteistyön retoriikkaa aktivoivia onnettomuuksia 
ja ongelmia ei ole ilmennyt ainakaan julkisen käsittelyn mukaan. Kolme vuotta 
myöhemmin tilanne oli toinen. Tämän seurauksena valvontaa kyseenalaistavat 
määrittelyt alkoivat yleistyä voimakkaasti. Myöhemmässä toiminnan vaiheessa yh-
teistyön kehystä tuottavaa retoriikkaa käytettiin usein vastauksena viranomaistoi-
mijoihin kohdistuvaan kritiikkiin. Uhkaavat tilanteet otettiin haltuun aktiivisen yh-
teistyön keinoin ja kaivoksen hyvät pyrkimykset tunnustaen. Kun pääaineistossa 
yhteistyötä korostavaa retoriikkaa sovellettiin reaktiivisesti etenkin maineenhallin-
nan välineenä ja korjausstrategian osasena, vertailuaineistossa kehyksen käyttö on 
ollut proaktiivista, kaivokselle tarvetta ja tilausta konstruoivaa. Tältä osin Talvivaa-
ran varhainen mediajulkisuus osuu yhteen Kevitsan aloitusvuoden julkisuuden 
kanssa. 

Pääaineistossa niin ikään huomattavan roolin saanut ammattitaidottomuuden 
alakehys on ollut vertailuaineistossa vielä harvinaisempi kuin edellä käsitelty yh-
teistyön kehys. Ainoastaan kahden vertailuaineiston jutun voi katsoa viestivän val-
vojan ja valvottavan välisen perheyhteyden rakoilemisesta. Joulukuussa on uuti-
soitu ympäristökeskukselle jätetystä kantelusta, jossa on vaadittu Talvivaaran ha-
juhaittojen kitkemistä ja kaivoksen poistokaasun rikkivetypitoisuuden systemaat-
tista tarkkailua. Vaikka kantelu tehtiin kaivosyhtiön toimista, se viesti samalla val-
vonnan heikkouksista. On mahdollista, että kantelu toimi tilannekohtaisena meka-
nismina poikkeavaksi nimeämiselle, joka tapahtui muutamaa viikkoa myöhemmin. 
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Joulukuun puolivälissä Kainuun sanomat on kertonut ympäristökeskuksen anta-
neen Talvivaaralle noottia esimerkiksi päästötiedottamisesta.  

Talvivaaran myöhempi ongelmalähtöinen käsittely aktivoi valvonnan teemo-
jen ohella ahneuden kehykseen pohjautuvia puhetapoja. Kun pääaineiston Talvi-
vaaraa käsittelevistä jutuista miltei joka viides paikantui ahneuden välikehykseen, 
kolme vuotta vanhemmassa aineistossa kehyksen osuus on vain neljän prosentin 
luokkaa. Esimerkiksi väistelijän alakehykseen olen valikoinut vain yhden vertailu-
aineiston jutun. Vielä vuonna 2009 Talvivaaraan kohdistuva kriittinen arviointi on 
pohjautunut toiminnan seurauksiin, ei toiminnan väitettyihin motiiveihin tai toimi-
joiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Ahneuden alakehyksistä saastuttaja on 
saanut eniten jalansijaa myös vertailuaineistossa. Olen luokitellut saastuttajan ke-
hykseen paitsi Naapurinvaaran kaivoshankkeesta kertovia toimituksellisia juttuja 
myös Talvivaaran toimia kritisoivia tekstiviesti- ja verkkokeskustelukoosteita.  

Ympäristön välikehyksistä vain elinmahdollisuuksien heikentäminen on saa-
nut suhteellisesti enemmän tilaa vertailuaineistossa kuin pääaineistossa. Pääaineis-
ton harvinaisimmaksi jääneen välikehykseen osuus vertailuaineistossa on yhtä 
suuri kuin muiden ympäristön välikehysten osuus yhteensä. Elinmahdollisuuksien 
heikentämisen alakehyksistä käytössä on ollut etenkin oikeuksien kaventaja, jonka 
osuus vertailuaineistossa on peräti kuusi prosenttia eli neljä prosenttiyksikköä suu-
rempi kuin pääaineistossa. Vertailuvuonna kaivostoiminnan haittavaikutuksia on 
tarkasteltu useimmiten suhteessa muihin elinkeinoaloihin, asuinoloihin ja maan-
käytön mahdollisuuksiin. Koska toiminnan haitallisista ympäristövaikutuksista ei 
ole juuri pidetty meteliä, kaivosten merkittävimmiksi haittavaikutuksiksi ovat rep-
resentoituneet esimerkiksi luonnonkäyttöön kohdistuvat rajoitukset ja maakunnan 
maineen pilaantuminen. Kaivos on haitannut ihmisiä ja elinkeinoja ennen kaikkea 
fyysisellä olemassaolollaan, ei niinkään saastuttamisellaan.  

Toisaalta ympäristössä havaittuja muutoksia on peilattu ihmisten arkiaska-
reissa tapahtuneisiin muutoksiin: tuhkapilvet ja -sateet ovat tehneet siivoamisesta 
aiempaa työläämpää, eikä esimerkiksi pyykkiä ole voinut enää kuivata ulkona. Kai-
vostoiminnan vaikutuksista esimerkiksi vesistöjen tilaan tai vesieliöstöön ei vielä 
tuolloin ole keskusteltu. Luonto ei useinkaan ole näyttäytynyt itseisarvona vaan ih-
miselle erilaisia toimintamahdollisuuksia tarjoavana ympäristönä.  

Talvivaaran ympäristövaikutuksiin kytkeytyvissä vertailuaineiston teksteissä 
on käytetty kaikkiaan kahdeksaa alakehystä. Niistä kahta, onnettomuutta ja väiste-
lijää, on käytetty vain yhdessä aineiston tekstissä. Kokonaan käyttämättä ovat jää-
neet puolestaan korruption ja yltiökapitalismin kehykset. Tämä ei ole yllättävää, 
sillä kehyksiä konstruoivat puhetavat syntyivät vasta myöhemmän mediakäsittelyn 
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tuoksinassa. Korruptiota ja poliittista peliä henkivillä tulkinnoilla selitettiin etenkin 
kaivostoiminnan myöhempiä vaikeuksia. 

Kaikkinensa ympäristökehysten käyttö on ollut vertailuvuonna hyvin vähäistä, 
ja olen luokitellut useimminkin käytössä olleisiin kehyksiin vain puolenkymmentä 
tekstiä. Kaivoksen ympäristöongelmista julkisuuteen ovat päätyneet vain pöly- ja 
hajuhaitat, ja niistäkin on kerrottu usein ratkaisujen kautta, jolloin päähuomio on 
kiinnittynyt Talvivaaran ympäristöpanostuksiin. Kaivostoiminnan vesistövaikutuk-
sia ei ole käsitelty, vaikka esimerkiksi kohonneista sulfaatti-, natrium- ja mangaa-
niarvoista tiedettiin jo tuolloin yhtiön johdossa (ks. Kauppinen 2014). Näyttää var-
sin selvältä, että vielä vuonna 2009 ympäristöön liittyvien teemojen aktivoituminen 
on vaatinut konkreettisia, aisteilla havaittavia ympäristömuutoksia. Koska esimer-
kiksi vesistömuutoksia ei ole voinut omin silmin havaita, niitä ei ole käsitelty 
myöskään julkisuudessa. Kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista on puhuttu eri-
tyisesti hegemonisen diskurssin ja ongelmien ratkaisun yhtäläisen määrittelyn hen-
gessä: kaivostoiminnan, ympäristön ja muiden elinkeinoalojen intressit on kyetty 
sovittamaan yhteen. Haittavaikutusten puristaminen minimiin on näyttäytynyt täl-
löin ympäristön edun huomioon ottamisena ja siten yleisen edun vartiointina. 

12.3.3 ”Ohjeista ei tingitä” – Turvallisuuskehykset vertailuaineistossa 

Kuvio 18. Turvallisuuden pääkehyksen osuus Talvivaaraa käsittelevissä aineistoissa. 

Turvallisuuden pääkehystä on käytetty myös vertailuvuonna selvästi vähiten. Olen 
luokitellut pääkehykseen noin neljä prosenttia vertailuaineiston Talvivaaraa käsit-
televistä teksteistä. Kolme vuotta myöhemmin kaivoksen turvallisuuteen liittyvä 
keskustelu vilkastui, sillä pääaineistossa kehyksen osuus oli yhdeksän prosentin 
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luokkaa. Vertailuvuonna turvallisuuskeskustelu on typistynyt Talvivaaran varautu-
misen korostamiseen. Kehykseen luokittelemissani jutuissa kerrotaan esimerkiksi 
kaivosyhtiön järjestämistä turvallisuuskoulutuksista, suuronnettomuusharjoituk-
sista ja teknisistä turvallisuusratkaisuista.  

Koska kaivostoiminnan turvallisuuteen liittyvä keskustelu on vertailuvuonna 
ollut marginaalista, sitä on analysoitava etenkin suhteessa siihen, mitä aineistosta 
puuttuu. Kun vuonna 2012 esimerkiksi rikkivedyn käyttö yhdistettiin laajalti kuo-
leman uhkaan, kolme vuotta aiemmin ainetta on käsitelty useimmiten vain kiusal-
listen hajuhaittojen aiheuttajana. Myös vaarallisen rikkihapon käyttö on määritty-
nyt pelkäksi kustannuskysymykseksi: lehdissä on iloittu säästöistä, joita proses-
sissa tarvittavan rikkihappomäärän puolittuminen väistämättä tuo. Vaikka rikkive-
dyn myrkyllisyys on selvästi tiedostettu, kaasua ei ole ilmeisesti osattu nähdä konk-
reettisena vaaratekijänä, olihan sen aiheuttamaan teoreettiseen uhkaan varauduttu 
kattavasti. Käytössä on ollut niin erehtymättömiä mittareita kuin suojavarusteita. 
Työpaikan ilmanlaadun vaatimusten on lisäksi kerrottu olevan rikkivedyn osalta 
huomattavasti ympäristöluvan päästörajoitteita tiukempia. Uhka on siten poistettu, 
ja työntekijöiden turvallisuuden on voinut ehdottomasti taata. 

Tehdasalue on lisäksi varustettu kiinteillä kaasumittareilla, joten turvallisuus-
käytännöt ovat tiukat. Terveydellistä haittaa työntekijöille ei näistä pitoisuuk-
sista synny. (KS 22.11.2009.) 

Vertailuaineiston juttujen perusteella Talvivaaran turvallisuusvarautuminen on ol-
lut suorastaan esimerkillisellä tasolla. Vaikka ylivarmistamisen kaltaisia termejä ei 
vielä tuolloin ole julkisesti käytetty, kaivoksen varautumisen on katsottu olevan pe-
danttia ja kaikenkattavaa. Kaivokselta saatuja viestejä ei ole kyseenalaistettu, vaan 
kaivostoimijoiden esittämät turvallisuuskulttuurin myönteiset kuvaukset on pai-
nettu lehtiin ilman vastaväitteitä. Viitteitä välinpitämättömyydestä tai toiminnan 
vaarallisuudesta ei ole saatu, sillä poikkeavuudet on voitu selittää prosessien luon-
teella ja luparajojen noudattamisella: tilanne ei ole voinut olla kenellekään vaaral-
linen, sillä höyryt ja huurut ovat viranomaisten hyväksymien lupaehtojen mukaisia. 
Olisiko turvallisuuspuutteiden epäily ollut sitten kyynistä spekulointia, johon var-
haisen Talvivaara-julkisuuden konteksti ei ole houkutellut? Niin sanotut hankalat 
kysymykset ja varsinkin vastausten haastamiset ovat vertailuvuoden aineistossa ää-
rimmäisiä poikkeuksia. 

Myöhemmin Talvivaarassa tapahtunutta kuolemantapausta tutkinut Onnetto-
muustutkintakeskus löysi kaivoksen työturvallisuuskäytännöistä lukuisia puutteita. 
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Niiden valossa näytti olevan vain ajan kysymys, milloin kaivoksella tapahtuu va-
kava rikkivetymyrkytys. Lienee selvää, etteivät turvallisuuskulttuurissa havaitut 
puutteet ja huonot käytännöt syntyneet yhtäkkiä vaan vuosien saatossa, vallankin 
kun ensimmäinen vakava rikkivetyonnettomuus tapahtui jo vuonna 2010. Tästä ta-
pauksesta ei kuitenkaan hiiskuttu julkisuuteen, vaan asia tuli median tietoon myö-
hemmän onnettomuustutkinnan yhteydessä. Vuonna 2012 sattunut työntekijän kuo-
lema konkretisoi rikkivedyn myrkyllisyyden. Tapauksen jälkeen kaasua alettiin yhä 
useammin kutsua myrkyksi, jolle altistuminen aiheutti tajuttomuuden ja kuoleman 
kaltaisia seurauksia. Tällöin kaivostoimijoiden käyttämää turvallisuusretoriikkaa 
alettiin kehystää lehtijutuissa uudelleen. 

Pääaineistossa kaivoksen vesistöpäästöt näyttäytyivät monin paikoin uhkaa-
vina. Teksteissä esiteltiin paitsi sulfaatti- ja raskasmetallipäästöjen mahdollisia ter-
veysvaikutuksia myös lähiasukkaiden uima- ja saunavesistä saamia konkreettisia 
oireita. Uhkan kehystä tuottivat myös monet uraanin tuotannon kielteisiä terveys-
vaikutuksia käsitelleet kirjoitukset. Vertailuvuonna uraanista ei ole puhuttu sanaa-
kaan, eikä uimarien ja löylynheittäjien kutinoista, ihottumista tai hengitysvaikeuk-
sista ole ollut minkäänlaisia mainintoja edes tekstiviestipalstoilla. Pääaineistossa 
niin ikään terveydelle vaarallisiksi määritellyt kadmium, alumiini ja mangaani ovat 
vertailuaineistossa tuntemattomia sanoja. Natrium- ja sulfaattipäästöihin ei ole 
myöskään viitattu, vaikka yhtiössä on ollut jo tuolloin tieto poistoveden selvästi 
arvioitua suuremmista pitoisuuksista (ks. Kauppinen 2014). 

Olivatko kaivoksen lähivedet sitten tuossa vaiheessa vielä puhtaita, vai mikä 
selittää sen, ettei esimerkiksi uimarien saamia oireita vielä vertailuvuonna käsitelty? 
Saastuivatko vesistöt todella vasta myöhemmin, vai kävikö kenties niin, että Talvi-
vaaran myöhempi ongelmalähtöinen mediakäsittely herkisti lukijat kehittelemään 
itselleen kuvitteellisia oireita tai laittamaan luonnollisista syistä johtuneet veden-
laadun muutokset kaivoksen piikkiin? Oliko herkistymisprosessi tyypillisen moni-
ulotteinen, jolloin mediakäsittely ruokki yleisöä, yleisö mediaa ja media jälleen 
suosituksia jakavia ympäristö- ja terveysviranomaisia, jotka puolestaan tarjosivat 
niin medialle kuin yleisöllekin varmistuksen siitä, että esitetty huoli oli aiheellinen? 
Vai osattiinko uima- ja löylyvesien yhteyttä terveysongelmiin epäillä vasta siinä 
vaiheessa, kun Talvivaaran poistovedet paljastuivat ennakoitua suolaisemmiksi ja 
metallipitoisemmiksi? Juha Kauppisen ja Sampsa Oinaalan (2016) kirjoittamassa 
Talvivaaran vangit -pamfletissa kerrotaan tosin muutamista kaivoksen lähialueen 
asukkaista ja toimijoista, jotka omien sanojensa mukaan saivat jo vuosina 2009 ja 
2010 selviä iho- ja hengitysoireita Kivijärven vedestä. Jo vuosia jatkuneisiin iho-
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oireisiin on viitattu myös esimerkiksi MTV:n uutisjutussa, joka julkaistiin syys-
kuussa 2011. Kauppisen ja Oinaalan kirjan mukaan oireista kerrottiin sähköpostitse 
myös Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveysvalvontaan, mutta vies-
tiin ei koskaan vastattu. (Emt., 111–123.) 

Varmaa on, että esimerkiksi sulfaattia, natriumia, mangaania, nikkeliä ja sink-
kiä päätyi vesistöihin jo vertailuvuoden aikana. Poliisin esitutkintamateriaaleista 
selviää, että Talvivaara kertoi kohonneista sulfaattiarvoista valvontaviranomaiselle 
jo syksyllä 2009. Valvoja oli tuolloin huomannut arvojen kasvun itsekin. (Kauppi-
nen 2014.) Myös metallipitoisuuksien kohoamista havaittiin. Tieto tästä tallentui 
valvojan mittaustuloksiin, joista kerrotaan niin ikään Kauppisen ja Oinaalan (2016, 
252–261) kirjassa ja Suomen Luonnon keväällä 2012 julkaisemassa artikkelissa 
(Kauppinen 2012b). 

Tietoja arvioitua korkeammista pitoisuuksista ei annettu julkisuuteen. Esimer-
kiksi sulfaattiongelma konkreettisine vaikutuksineen ”keksittiin” vasta muutamaa 
vuotta myöhemmin. Talvivaaran vesiongelmia alettiin käsitellä järjestelmällisesti 
mediassa vuonna 2011. Valtakunnallisen huomion kohteeksi kaivoksen vesistö-
päästöt nousivat Helsingin Sanomien uutisoitua näkyvästi kaivoksen ympäristöon-
gelmista. Kesäkuussa lehti kertoi esimerkiksi Kalliojärven kohonneista sulfaattipi-
toisuuksista ja lähiasukkaiden tekemistä vaahtohavainnoista. 

Pian esimerkiksi MTV3 tarttui aiheeseen ja kertoi uutisessaan seurakunnan lei-
rikeskuksen käyttökiellosta ja kotoaan saunavesiä rahtaavista mökkiläisistä. Lop-
pusyksystä Helsingin Sanomat palasi aiheeseen ja tarjosi jälleen puheenvuoron lä-
hiseudun asukkaille ja mökkiläisille. Lehdessä esitettiin paljonpuhuva vertaus, joka 
nähdäkseni osaltaan selittää aiheen kiinnostavuutta myös muiden tiedotusvälinei-
den silmissä: järvivesi oli päästöjen seurauksena muuttunut meriveden kaltaiseksi. 
Jutussa on annettu puheenvuoro tutkijalle, joka kommentoi tilannetta ironiseen sä-
vyyn: 

”Ensi kertaa Suomessa on onnistuttu tekemään merelliset olosuhteet sisäjär-
veen”, sanoo erikoistutkija Jouni Lehtoranta Suomen ympäristökeskuksen me-
rikeskuksesta. Hän pitää pienois-Itämerta merentutkijoiden kannalta mielen-
kiintoisena. (HS 8.11.2011.) 

Nähdäkseni Helsingin Sanomien julkaisemaa uutista ja sitä seurannutta uutisaaltoa 
voi pitää Talvivaaraan liittyvän uutisoinnin avaintapahtumana ja alkusysäyksenä 
kaivosyhtiön kujanjuoksulle. Lehden uutista siteerattiin laajasti, ja uutisaallon 
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myötä etenkin sulfaatista tuli sana, joka useimmiten liitettiin Talvivaaran toimin-
taan. Seuraavalta vuodelta peräisin olevassa pääaineistossa sulfaatti on mainittu jo 
yli viisisataa kertaa. 

Varsinkin marraskuussa julkaistua Helsingin Sanomien uutista voi nähdäkseni 
verrata journalismin ulkoiseen kriittiseen tapahtumaan, kuten dramaattiseen onnet-
tomuuteen tai ympäristöliikkeen aktioon eli tilanteisiin, jotka tyypillisesti nostavat 
latentin teeman tai ongelman harvojen asiantuntijoiden keskuudesta julkiseksi ja 
poliittiseksi kysymykseksi.  

 

Kuvio 19. Turvallisuuden välikehysten osuus Talvivaaraa käsittelevissä aineistoissa. 

Kuvio 20. Talvivaaraa käsittelevässä vertailuaineistossa käytetyt turvallisuuden alake-
hykset ja niiden osuus molemmissa aineistoissa. 
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Kuviossa 19 olen esitellyt Talvivaaraa käsitteleviin aineistoihin sisältyvien tekstien 
jakautumisen turvallisuuden välikehyksiin. Kuviossa 20 puolestaan osoitan vertai-
luaineistossa käytettyjen turvallisuuden alakehysten osuuden pää- ja vertailuaineis-
tossa. Koska Talvivaaran ei ole vielä vertailuvuonna katsottu muodostavan turval-
lisuusuhkaa sen enempää yrityksen työntekijöille kuin lähiasukkaillekaan, kaivok-
seen liittyvä turvallisuuskeskustelu on typistynyt yhtiön varautumisen korostami-
seen. Kaivosyhtiön varautumistoimia esittelevissä teksteissä uhkakuvat ovat teo-
reettisia, mutta ne otetaan silti haltuun niin teknisin ratkaisuin kuin turvallisuus-
kulttuuria aktiivisesti kehittämällä. Olen luokitellut vertailuaineistosta uhkan ke-
hykseen ainoastaan yhden tekstin, joten kehyksen prosentuaalinen osuus on jäänyt 
alle yhteen. 

Vaikka hallinnan kehyksen suhteellinen osuus pysytteli myös pääaineistossa 
kolmen prosentin paikkeilla, kaivoksen turvallisuuteen liittyvä keskustelu sai kol-
messa vuodessa kosolti uusia ulottuvuuksia. Hallinnan tunnetta ei konstruoitu enää 
yksinomaan kaivoksen varautumisen tasoa korostavilla esityksillä, vaan mukaan 
tulivat uhkaretoriikkaa mitätöivät ja viranomaistoiminnan tehokkuutta ilmentävät 
esitykset. Niin mitätöinnin kuin lainsäädännön alakehykset ovat olemukseltaan re-
aktiivisia: ne aktivoituvat ennen muuta ulkoapäin tulevien kuvaannollisten tai 
konkreettisten uhkien edessä. Vertailuvuonna kaivos ei ole representoitunut turval-
lisuusuhkaksi, joten uhkakuvien mitätöimiselle tai kontrolloimiselle ei ole tullut 
tarvetta.  

Samalla kun turvallisuuskeskustelu monipuolistui, kaivoksen omaa varautu-
mista korostavien esitysten suhteellinen osuus pienentyi. Kun vertailuvuonna va-
rautumisen alakehyksen osuus on ollut vielä kolme prosenttia, vuonna 2012 kehyk-
sen osuus putosi yhteen prosenttiin. Samalla esimerkiksi välinpitämättömyyden 
alakehyksen osuus kasvoi nollan tuntumasta kahteen prosenttiin. Pääaineistossa 
turvallisuusuhkaa ilmentäviä kehyksiä olivat myös kuolemanleiri ja terveyshaitta, 
joihin luokittelin yhteensä lähes 60 tekstiä. Vertailuvuonna näihin kehyksiin sopivia 
tekstejä ei ole julkaistu. 
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12.4 Kevitsa vuonna 2015 

12.4.1 ”Suomen suurin kaivos” – Talouskehykset vertailuaineistossa 

Kuvio 21. Talouden pääkehyksen osuus Kevitsaa käsittelevissä aineistoissa. 

Talouden pääkehys on säilyttänyt vertailuvuonna asemansa Kevitsaa käsittelevän 
kirjoittelun keskeisimpänä määrittelijänä. Kehyksen suhteellinen osuus on kasva-
nut kolmessa vuodessa noin yhdeksällä prosenttiyksiköllä. Kaivosta on siis yhä 
useammin tarkasteltu työpaikkojen ja aliurakoiden tarjoajana, kylien elämän vil-
kastuttajana ja alueiden elinvoiman takaajana. Kaivosteollisuus on näyttäytynyt 
julkisuudessa muuttoliikkeen pysäyttäjänä ja työttömyyslukujen alentajana. Toi-
saalta vuonna 2015 julkaistut tekstit kuvastavat hieman aiempaa useammin epävar-
muutta: kaivosbuumi on päättynyt, metallien hinnat jyrkässä laskussa ja esimer-
kiksi asuntokaupan huippuvuodet ohitse. Kuluneet vuodet ovat tuoneet realismia 
odotuksiin, joskin päällimmäisenä viestinä tuntuu yhä olevan usko kaivoksen on-
nistumiseen. Kirjoittajien luottamusta vahvistavat muun muassa yhtiöiden inves-
toinnit. Ne on tulkittu takeeksi toimijoiden pitkämielisyydestä: miljoonainvestoin-
nit varmistavat, ettei yhtiöissä nostettaisi kytkintä, vaikka toiminnasta koituisi al-
kuvaiheessa pelkkiä tappioita. Toisaalta myös taloudellisia lupauksia mitätöivät nä-
kemykset ovat pitäneet kirjoittelunsa pintansa. Kriittisten näkemysten esiin tuomi-
sesta on huolehtinut pääosin sama yksittäinen mielipidekirjoittaja, joka jo vuosia 
aiemmin tunnisti Kevitsan tarinassa kolonialismia ilmentäviä piirteitä. 

Siinä missä vertailuvuosi (2009) on vaikuttanut olevan Talvivaaralle pelkkää 
tapahtumaa alusta loppuun, Kevitsassa ei ole vuonna 2015 näyttänyt tapahtuvan 
juuri mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Kaivokselle julkisuutta taanneet pitkälli-
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set prosessit, kuten tuotannon laajentamiseen liittyvän ympäristöluvan haku ja jä-
tealtaan pohjaa koskeva oikeuskiista, oli saatu päätökseen jo edellisenä vuonna. 
Kaivoksessa on keskitytty normaaliin tuotantotoimintaan, eikä esimerkiksi poik-
keustilanteita ole aineiston perusteella ilmennyt. Kaivoksen tapahtumat eivät siten 
itsessään ole juuri tarjonneet uutisoitavaa. Näin ollen toimittajien on täytynyt ke-
hittää uutisia itse. Näin on tehty oikeastaan vain Lapin Kansassa, sillä lehti on ainoa, 
jossa Suomen suurimmaksi kasvanutta kaivosta on käsitelty edes kuukausittain.  

Normaaliolosuhteissa median toiminta on useimmiten reagoivaa. Toimitukset 
seuraavat ympärillään tapahtuvia asioita ja yhteiskunnan eri areenoilla käytäviä 
keskusteluja ja välittävät niitä julkisuuteen. Reagoivan toimintatavan vastakohtana 
on aloitteellinen rooli. Aloitteellisesti toimiessaan media nostaa itse havaitsemiaan 
asiaintiloja uutisiksi. Ääripäiden välissä on jatkava rooli. Media toimii jatkavassa 
roolissa, kun se päättää viedä toimituksen ulkopuolelta kummunneen aiheen käsit-
telyä uuteen suuntaan. Aloitteellisten uutisten määrä kasvaa, kun maailmalla on hil-
jaista. Kun esimerkiksi valtakunnan politiikka on tauolla, median on tilattava gal-
lupeja, kehiteltävä kesäsarjoja ja järjestettävä keskustelutilaisuuksia. Kun poliitti-
nen debatti taas käynnistyy, aloitteellisuus jää taka-alalle ja reagoivien uutisten 
osuus kasvaa. Toisaalta reagoivuuden ja aloitteellisuuden on nähty kulkevan käsi 
kädessä. Kun tiettyä aihetta käsittelevien reagoivien uutisten määrä kasvaa, myös 
aloitteelliset uutiset yleistyvät. Tämä osoittaa, että median oma-aloitteisuus on si-
doksissa journalismin ulkopuolisiin tapahtumiin. Toimituksen rooleja tutkittaessa 
on lisäksi havaittu, että tapahtumiin liittyvillä toimijoilla on merkittävä vaikutus 
siihen, missä roolissa media kulloinkin toimii: mitä vallakkaampia aiheeseen kyt-
keytyvät toimijat ovat, sitä reagoivampi median rooli on. (Rahkonen 2006, 62–66.) 

Kevitsan kaivoksesta kirjoitetut vertailuaineiston jutut linkittyvät poikkeuk-
setta niin sanottuihin kestoaiheisiin, kuten Sodankylän kunnan asuntotilanteeseen, 
metallien hintakehitykseen, kaivosveroon, Lapin junaratasuunnitelmiin ja maakun-
nan muihin kaivoshankkeisiin. Näitä tapahtumia käsitellessään media on toiminut 
aloitteellisessa roolissa. Tarinat kaivoksen paikallisten alihankkijoiden menestyk-
sestä ovat niin ikään läsnä, joskin tällaisia tarinoita on kerrottu huomattavasti har-
vemmin kuin kaivoksen perustamisvuonna. 

Kun vuonna 2012 Kevitsan mediajulkisuus rakentui ennen kaikkea suhteessa 
Talvivaaran kaivokseen, kolme vuotta myöhemmin Kevitsasta on puhuttu useim-
miten Soklin ja Sakatin kaivoshankkeisiin liittyvien juttujen sivulauseissa. Kevitsa 
oli onnistunut parantamaan seutukuntansa työllisyystilannetta, joten samaa saattoi 
odottaa esimerkiksi Sakatilta.  
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Talvivaaran väistyminen Kevitsan käsipuolesta on vähentänyt kaivostoimin-
nan ympäristövaikutusten käsittelyä ja vahvistanut taloudellisen katsannon osuutta. 
Koska kaivostoiminnan konkreettisia ympäristövaikutuksia ei ole enää käsitelty 
säännöllisesti, Kevitsaakaan ei ole nähty potentiaalisena haittojen aiheuttajana vaan 
pikemminkin vain taloudellisen tuloksen tekijänä. Kuten jo aiemmin on huomattu, 
talous tuntuu sopivan kestoaiheeksi huomattavasti ympäristöä paremmin. Talous-
puheen taustaksi riittävät mainiosti visiot, ohjelmapaperit ja jopa julkisuudessa esi-
tetyt näkemykset, kun taas ympäristökeskustelu vaatii virittyäkseen onnettomuuk-
sia tai muita poikkeustilanteita. Taloudelliseen kehitykseen liittyviä tulevaisuusske-
naarioita esitellään mielellään, vaikka niiden taustalla olevat muuttujat ovat tyypil-
lisesti enemmän kuin epävarmoja. Ympäristön tilaan liittyville ennusteille ei sen 
sijaan ole useinkaan kysyntää, vaikka niiden epävarmuus ei liene sen suurempi kuin 
talousennusteidenkaan.  

Mediassa ollaan herkkiä tunnistamaan hankkeiden taloudellinen potentiaali. Il-
massa leijuva visio esimerkiksi malmiterminaalista nähdään mieluusti mahdolli-
sena elinvoiman lisäyksenä. Se saa toimittajat soittelemaan aluekehitysorganisaa-
tioihin ja laittaa pääkirjoittajat pohtimaan suunnitelmien työllisyys- ja infrastruk-
tuurivaikutuksia. Kun hyvät uutiset ovat harvassa, on otettava ilo irti harvoista va-
lonpilkahduksista, perustuivatpa ne sitten konkreettisiin muutoksiin tai puhtaisiin 
spekulaatioihin. Toimituksissa tällaista toimintatapaa tuskin pidetään mitenkään 
problemaattisena. Kysehän on oman maakunnan tulevaisuudesta, ja alueen tulevai-
suutta luotaavat ennusteet ovat tietysti uutisia. 

Selviytymisen ja hyvinvoinnin ripustaminen yksinomaan taloudelliseen tuot-
tavuuteen heijastelee varsin yksipuolista arvottamisen logiikkaa. Tällaisessa kat-
sannossa esimerkiksi oman alueen etujen puolustaminen näyttäytyy ensisijaisesti 
taloudellisen toiminnan edellytysten turvaamisena. Syitä siihen, miksi juuri talou-
dellinen kasvu, tekninen edistys ja aineellinen hyvinvointi määrittyvät erityisesti 
suomalaismedian aihe- ja näkökulmavalintoja ohjaaviksi arvoiksi ja ihanteiksi, voi 
nähdäkseni etsiä lähihistoriasta. Jälleenrakennuksen ilmapiirissä ympäristö ase-
moitui ennen kaikkea hyödynnettäväksi voimavaraksi. Suomi teollistui verrattain 
myöhään, minkä vuoksi usko taloudellisten hankkeiden käänteentekevään voimaan 
elää yhä vahvana. Tämä ohjaa mediaa paitsi painottamaan ilmiöiden taloudellisia 
ulottuvuuksia, myös konstruoimaan asiantuntijuutta, joka on sidoksissa taloudelli-
seen osaamiseen tai ainakin eksplisiittisiin käsityksiin tietyn toiminnan tai hank-
keen myönteisistä talousvaikutuksista. 
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Vertailuvuonna Kevitsaan liittyvän kirjoittelun suuret linjat ovat siis pysyneet 
ennallaan. Vaikka Sodankylän kunnan on katsottu heränneen kaivoksen myötä uu-
teen eloon, Lappi on näyttäytynyt edelleen ensisijaisesti taantumamaakuntana, 
jossa työpaikoista on jatkuvasti pulaa. Ristiriitaisuus kuvastaa erityisesti pääkirjoit-
tajien tarvetta kuvata Lappi yhtä aikaa sekä vahvana että hauraana maakuntana. 
Tältä osin kirjoittajien logiikka nähdäkseni rinnastuu propagandassakin tunnistet-
tuun pysyvään ongelmaan perustella samanaikaisesti sekä voiton varmuutta että 
laajojen uhrausten tarpeellisuutta (ks. Luostarinen 1994). Maakuntalehden tuli sekä 
konstruoida omien onnistumisten kautta rakentuvaa identiteettiä että tunnistaa alu-
eellista omaleimaisuutta ja selviytymistä uhkaavia tekijöitä. Kaivoksille oli luotava 
tilausta, mutta se oli tehtävä maakunnallisessa hengessä. Dilemma ratkaistiin pilk-
komalla maakunta menestys- ja kehitysalueisiin. Kehitysalueiden tulevaisuus ri-
pustettiin yksinomaan kaivoksiin: vain kaivoshankkeet saattoivat pysäyttää asukas-
kadon Itä-Lapin synkillä seuduilla. Siten kaivosten rakennussuunnitelmia tuli mie-
luummin tukea kuin vastustaa, ja vastustettaessakin oli syytä pitää mielessä vaih-
toehtojen vähäisyys ja ratkaisujen lopullisuus. 

Kaivokset ovat yhä merkittävä työllistäjä maakunnassa, jossa työpaikkojen 
puute on krooninen ongelma. (LK 19.3.2015.) 

Kaivoksen vastustajat korostavat, että malmia kaivetaan ehkä vain 20 vuotta. 
Maailmassa mikään ei ole kuitenkaan ikuista. Työpaikoista on ollut Itä-
Lapissa huutava pula ja vain työpaikat ratkaisevat, pysähtyykö väen vähene-
minen alueella. (LK 5.2.2015.) 
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Kuvio 22. Talouden välikehysten osuus Kevitsaa käsittelevissä aineistoissa. 

Kuvio 23. Kevitsaa käsittelevässä vertailuaineistossa käytetyt talouden alakehykset ja 
niiden osuus molemmissa aineistoissa. 

Kuviossa 22 olen esittänyt Kevitsaa käsitteleviin aineistoihin sisältyvien tekstien 
jakautumisen talouden välikehyksiin. Kuviossa 23 puolestaan kuvaan vertailuai-
neistossa käytettyjen talouden alakehysten osuutta pää- ja vertailuaineistossa. 
Myös vertailuvuoden Kevitsa-kirjoittelun kärkenä ovat olleet kaivoksen tuomat ta-
loudelliset mahdollisuudet. Tämän osoittaa etenkin alueellisuuden kehyksen voit-
tokulku aineistossa. Kehyksen suhteellinen osuus vertailuaineistossa on kuusi pro-
senttiyksikköä suurempi kuin pääaineistossa. Myös riiston kehyksen suhteellinen 
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osuus on kasvanut, tosin vain yhden prosenttiyksikön verran. Kaivosveron puuttu-
misesta, tuottojen epätasaisesta jakautumisesta ja maaperän aarteiden katoamisesta 
valloittajien taskuun on oltu huolissaan lähinnä Lapin Kansan mielipidesivuilla. 
Vertailuvuonna kolonialistisia selitysmalleja on alettu soveltaa myös Soklin kai-
voshankkeeseen, jota norjalainen Yara on valmistellut. Toimituksellisessa aineis-
tossa riiston kehyksen käyttö on sen sijaan vähentynyt entisestään. Olen luokitellut 
Kevitsaa käsittelevästä vertailuaineistosta kehykseen vain yhden toimitetun jutun. 
Kaivostoiminnan ympäristövaikutuksiin liittyvien näkemysten katoaminen on 
näyttänyt vievän mennessään toiminnan taloudellisia epäkohtia ruotivat näkemyk-
set. Esimerkiksi kaivosveroa ja kotimaista omistusta peräänkuuluttavat esitykset 
ovat häipyneet mediajulkisuudesta samaa tahtia kaivostoiminnan ympäristöongel-
mien kanssa. 

Riiston vastakehyksen, globalisaation, käyttö on lisääntynyt puolestaan kah-
della prosenttiyksiköllä. Vertailuvuonna kehystä ovat käyttäneet vain lehtien omat 
toimittajat. Kaivosveroon liittyvän poreilun väheneminen on heijastunut globali-
saation kehyksen rakentumiseen. Alan kansainvälisyyteen myönteisesti suhtautu-
van kehyksen käyttö on muuttunut reaktiivisesta proaktiivisesti, kun yleinen kes-
kustelu esimerkiksi luonnonvarojen omistussuhteista on hiipunut. Kehykseen luo-
kittelemani jutut eivät enää ole luonteeltaan vastineenomaisia vaan pikemminkin 
avauksia, joissa kerrotaan omin ehdoin esimerkiksi kanadalaisten yhtiöiden tarjoa-
mista työpaikosta sekä niin ikään Kanadasta omaksutusta kestävän kaivostoimin-
nan mallista. Koska kansallisaarteiden anastamiseen ja kaivosyhtiöiden verosuun-
nitteluun liittyvää keskustelua on käyty vain mielipidesivuilla, siihen ei ole ollut 
tarvetta reagoida esimerkiksi uutis- tai artikkelisivuilla. Mielipidesivujen karsi-
noista ponnistetaan vain harvoin lehtien muille osastoille. Tosin Helsingin Sano-
mien mielipidesivusta näyttää nyttemmin muodostuneen eräänlainen yhteiskunnal-
lisen keskustelun alusta, jossa julkaistuihin kirjoituksiin muut lehdet viittaavat sa-
maan tapaan kuin toimitettuihin uutisiin. 

Vertailuvuoden Kevitsa-kirjoittelussa on käytetty kaikkiaan yhdeksää talouden 
alakehystä. Käyttämättä ovat jääneet ainoastaan pelkkiä voittajia, jota ei käytetty 
myöskään pääaineistossa, ja vastuullinen omistus, jonka osuus pääaineistossa oli 
noin kahden prosentin luokkaa. Suurimman roolin on odotetusti saanut mahdollis-
taja, johon olen luokitellut yli kolmasosan kaikista Kevitsaa käsittelevistä vertailu-
aineiston teksteistä. Kehyksen suhteellinen osuus on kasvanut kolmessa vuodessa 
neljällä prosenttiyksiköllä. Kaivoksen työllisyysvaikutuksiin kulminoituva keskus-
telu on saanut aiempaa enemmän tilaa, kun esimerkiksi toiminnan ympäristövaiku-
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tuksiin ja tuottojen epätasaiseen jakautumiseen liittyvät tarinalinjat ovat jääneet si-
vuun. Toisaalta mahdollistajan kehyksen korkeissa prosenteissa näkyy Soklin kai-
voshankkeen väitetty eteneminen.37  Soklista kertovissa teksteissä on keskitytty 
miltei yksinomaan tulevan kaivoksen mittaviin työllisyysvaikutuksiin. Kevitsaa on 
käytetty Soklin hanketta käsittelevissä teksteissä esimerkkinä siitä, miten kaivos 
voi konkreettisesti sysätä toiminta-alueensa nousukiitoon.  

Alueellisen taantumisen kehyksen osuus on pudonnut osin samasta syystä kuin 
mahdollistajan kehyksen osuus on kasvanut. Koska kaivostoiminnan ympäristövai-
kutuksiin liittyvä debatti ei ole juuri ottanut tuulta alleen, taantumisen retoriikalle 
ei ole syntynyt tilausta. Taantumuksellisena pidettyjen toimijoiden moittimiseen ei 
ole ollut tarvetta, koska sellaisia tahoja ei ole lehdissä edes esiintynyt.  

Riiston alakehyksistä puutteellinen verotus on menettänyt asemiaan, kun taas 
kotimainen omistus ja yritysvalta ovat lisänneet suosiotaan. Vuonna 2012, jolloin 
verotuskeskustelu oli pinnalla, puutteellisen verotuksen kehystä rakensivat mieli-
pidekirjoittajien ohella toimittajat. Sen sijaan vertailuvuonna kehyksen konst-
ruointi on jäänyt ainoastaan mielipidekirjoittajien vastuulle. Kotimaista omistusta 
peräänkuuluttavan kehyksen käyttö on kasvanut, kun Sokliin liittyvä keskustelu on 
vilkastunut.  

Globalisaation alakehyksistä rahoittajan osuus on pienentynyt noin viidellä 
prosenttiyksiköllä, kun taas eettisen tuotannon osuus on kasvanut kaikkiaan seitse-
män prosenttiyksikön verran. Myös nämä muutokset heijastelevat ajan henkeä. Ul-
komaalaisvetoisen kaivostoiminnan vastustamisen aiheuttamien tappioiden ja esi-
merkiksi Talvivaaran ongelmien sijaan teksteissä on korostettu myönteisempänä 
näyttäytyviä asioita, kuten globaalisti toimivien jättiyhtiöiden toiminnan hyviä käy-
täntöjä ja kansainvälisen kaivosrahan pitkämielisyyttä.  

Kuten yllä olevat kuviot osoittavat, talouden kehysten jakautumisessa tapahtu-
neet muutokset ovat lopulta vähäisiä, joskin muutossuunta on johdonmukainen. 
Kun toimialaan kytkeytyvät julkiset kohut ovat hiipuneet, myönteisiä kehityskul-
kuja tunnistavat puhetavat ovat lisääntyneet ja toiminnan vastustamisen aiheutta-
miin tappioihin tiivistyvät argumentaatiolinjat jääneet sivuosaan. Kehysten sisäiset 
muutokset kuvastavat niin ikään julkisuuden määrässä ja laadussa tapahtuneita 
muutoksia. Herkistymisvaiheen päättyminen on häivyttänyt kielteisiä puhetapoja, 

                                                        
37 Toimittajien ja poliitikkojen lujasta uskosta huolimatta Soklin eteneminen pysähtyi vertailuvuoden 
syksyllä, kun Yara ilmoitti laittavansa kaivoshankkeen toistaiseksi jäihin muun muassa kannattavuus-
syistä (Hautala 2017). 
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vähentänyt kirjoittelun reaktiivisuutta ja antanut tilaa kestoaiheille, jotka kaivosjul-
kisuuden kontekstissa ovat usein myönteisiä. Vaikka esimerkiksi kielteisen riiston 
kehyksen suhteellinen osuus on kasvanut, kehystä konstruoiva toimijajoukko on 
pienentynyt olennaisesti. Vertailuvuonna kaivostoiminnan ulkomaalaisvetoisuuden 
kritisointi on jäänyt miltei kokonaan yhden mielipidekirjoittajan vastuulle. 

12.4.2 ”Naturasta mittaa” – Ympäristökehykset vertailuaineistossa 

Kuvio 24. Ympäristön pääkehyksen osuus Kevitsaa käsittelevissä aineistoissa. 

Ympäristö on ollut myös vertailuvuonna Kevitsaa käsittelevän kirjoittelun toiseksi 
käytetyin pääkehys. Noin joka viides vuonna 2015 julkaistu kaivokseen liittyvää 
teksti nostaa tavalla tai toisella esiin toiminnan ympäristövaikutukset. Ympäristön 
pääkehyksen suhteellinen osuus on pienentynyt kolmessa vuodessa noin kolmen 
prosenttiyksikön verran eli hiukan vähemmän kuin talouskehyksen osuus on kas-
vanut. Absoluuttisesti muutos on kuitenkin huomattavampi: kun vuoden 2012 ai-
neistossa ympäristön pääkehykseen valikoimiani juttuja on kaikkiaan 33, kolme 
vuotta uudemmassa aineistossa tällaisia tekstejä on vain kymmenen. Ympäristöke-
hykseen luokittelemieni juttujen määrä on siis pudonnut kolmannekseen aiemmasta. 
Talouden kehykseen luokittelemieni tekstien määrä on tippunut samassa ajassa hiu-
kan alle puoleen. 

Absoluuttisesti tarkastellen kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia ruotiva 
keskustelu on vertailuvuoden Kevitsa-aineistossa hyvin vähäistä. Kaivostoimin-
taan liittyvän yleisen keskustelun hiipuminen on sävyttänyt siten myös Kevitsaa 
käsittelevää kirjoittelua. Koska Talvivaara ei ole ollut enää päivän polttavin pu-
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heenaine, kaivosten ja ympäristön suhde on jäänyt aiempaa selvemmin vastatee-
maksi, jonka aktivoituminen on edellyttänyt konkreettisia muutoksia kaivosten toi-
minnassa tai esimerkiksi lupaprosesseissa. 

Vertailuvuonna konkreettisena muutoksena on näyttäytynyt esimerkiksi Kitti-
län kultakaivoksen rikastushiekka-altaan vuoto. Kittilän kaivoksen tapahtumat ovat 
herätelleet henkiin tarinalinjaa Suomessa toimivien kaivosten ympäristöturvalli-
suuden heikosta tasosta. Uusin allasvuoto sopi kaivosonnettomuuksien luonnolli-
seen jatkumoon. Teeman jatkuvuuden olivat taanneet paitsi Talvivaara ja Raahen 
kultakaivos myös Kevitsa, joka myös on kärsinyt vesiongelmista. Kittilässä kuu-
kausia jatkunut allasvuoto on palauttanut julkisuuteen Kevitsan aiemmat ympäris-
töongelmat. Vuodon syitä ja seurauksia arvioitaessa Kevitsa on mainittu kaivok-
sena, joka niin ikään on tinkinyt lupaehdoistaan. Vuotokeskustelu on ajautunut tu-
tuille uomille, kun vastuuta ongelmista on alettu sysätä valvojille. Osansa kritiikistä 
on saanut myös löperönä pidetty lupajärjestelmä. Talvivaaran allasvuodosta virin-
nyt debatti on toistunut, kun julkisuudessa on kiistelty siitä, johtuiko Kittilän kai-
voksen jätevesivuoto altaan tavallista heikommaksi väitetystä rakenteesta.  

Allasvuodon yhteydessä julkisuuteen ovat nousseet kultakaivoksen sulfaatti-
päästöt. Kaivoksen on laskettu päästäneen vuonna 2015 noin 15 miljoonaa kiloa 
sulfaattia lähijokeen (Virta 2015). Yhtiö on kommentoinut päästöjä täsmälleen sa-
maan tapaan kuin Talvivaara: koska yhtiön alkuperäisessä ympäristöluvassa ei ollut 
raja-arvoja sulfaatille, sulfaattikuormituksen pienentämiseen tähtäävät toimet oli-
vat ylimääräisiä ja vapaaehtoisia (ks. Juntti 2015). Miksi Kittilänkään kaivoksen 
lupaan ei sitten kirjattu raja-arvoa purkuveden sulfaattipitoisuudelle?38 Lupaviran-
omaisen selitys vaikuttaa varsin tutulta: 

”Kun Riddarhyttan haki aikoinaan ympäristölupaa Kittilän kaivokselle, se ar-
vioi sulfaatin aivan pieleen. Sulfaattia piti tulla murto-osa nykyisestä ja sen 
takia sille ei nähty tarpeelliseksi laittaa raja-arvoja ollenkaan”, Koivula sanoo. 
(LK 5.12.2015.) 

Ympäristön pääkehykseen luokittelemaani vertailuaineistoon pätee pitkälti sama 
havainto kuin talouskehykseen luokittelemiini teksteihin: kirjoituksissa puhutaan 
enemmän muista kaivoksista kuin Kevitsasta. Kevitsan ympäristövaikutusten si-
jaan esiin nousevat paitsi Kittilän kaivoksen ongelmat myös Natura-alueelle kaa-

                                                        
38 Kultakaivoksen uusi ympäristölupa tuli voimaan vuonna 2016. Luvassa on raja-arvo myös sulfaatille. 
Lupa rajaa sulfaatin vuosikuormituksen aluksi kahdeksaan miljoonaan kiloon ja myöhemmin 5,5 mil-
joonaan kiloon. (Mauno 2016.) 
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vaillun Sakatin mahdollisesti aiheuttamat luontomenetykset ja Soklin kaivoskulje-
tusten poronhoidolle aiheuttamat ongelmat. Nämä käsitteellistämistavat ovat tuo-
neet aineistoon esimerkiksi elinmahdollisuuksien heikentämisen kehystä. Huomi-
onarvoista on, että Sakatin kiistanalaisesta hankkeesta keskusteltaessa Kevitsa on 
saanut osakseen myös myönteistä julkisuutta, sillä sen on katsottu nostaneen So-
dankylän työllisyyden niin hyvälle tasolle, ettei uusille kaivoksille ole enää tarvetta. 

Vertailuaineistossa on käsitelty kovin vähän Kevitsan todellisia ympäristövai-
kutuksia. Esimerkiksi normaaliin tuotantotoimintaan liittyvistä ympäristöpääs-
töistä ei ole kirjoitettu lainkaan, vaan käsitellyt ympäristöongelmat ovat liittyneet 
onnettomuuksiin ja muihin poikkeustilanteisiin. Puhe Kevitsan ympäristöpääs-
töistä on usein ollut spekulatiivista: kaivoksen haittavaikutuksista on puhuttu tule-
vaisuuden ongelmana. Saasteiden himmentämä huominen on näyttäytynyt tosin 
väistämättömänä. Tämänkaltainen argumentointi on pohjautunut kategorisointiin: 
koska esimerkiksi Kittilän kaivoksessa ja Talvivaarassa on ollut vuoto-ongelmia, 
niitä on sopinut odottaa myös Kevitsalta. 

 

Kuvio 25. Ympäristön välikehysten osuus Kevitsaa käsittelevissä aineistoissa. 
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Kuvio 26. Kevitsaa käsittelevässä vertailuaineistossa käytetyt ympäristön alakehykset 
ja niiden osuus molemmissa aineistoissa. 

Kuviossa 25 olen esitellyt Kevitsaa käsitteleviin aineistoihin sisältyvien tekstien 
jakautumisen ympäristön välikehyksiin. Kuviossa 26 puolestaan kuvaan vertailu-
aineistossa käytettyjen ympäristön alakehysten osuutta pää- ja vertailuaineistossa. 
Kuvioiden esittämiin prosenttilukuihin on suhtauduttava varauksellisesti ympäris-
tökehykseen luokittelemani vertailuaineiston pienen koon vuoksi.  

Ahneuden kehyksen osuus on pudonnut kolmessa vuodessa kolmella prosent-
tiyksiköllä. Muutos on linjassa talouden kielteisimmissä kehyksissä havaittujen 
heilahdusten kanssa. Kaivostoiminnan mediakäsittelyn hiipuminen on vienyt toi-
mijoiden kannalta kielteisimmät puhetavat julkisuudesta. Koska kaivosteollisuus ei 
ole representoitunut enää katastrofitehtaaksi, alan toimijoiden luonteen ja motiivien 
arviointi on jäänyt syrjään. Koska toiminnan ympäristövaikutuksia ei ole juuri tar-
kasteltu uutissivuilla, niihin ei ole reagoitu myöskään mielipidesivuilla. Kun lehdet 
sitten loppuvuodesta ovat alkaneet etsiä syitä Kittilän kaivoksen allasvuodolle, ta-
pahtumiin on alettu välittömästi viitata myös mielipideteksteissä. Esiin ovat nous-
seet muun muassa epäilyt näytteiden väärentämisestä. 

Kaiken lisäksi Kevitsassa ja ehkä muuallakin näytteet toimistaan on sälytetty 
kaivosyhtiöille, josta Helsingin Sanomien toimittajakin epäili laimennuslusi-
kan käyttöä. (LK 12.11.2015.) 

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet valvonnan kehyksessä. Kehyksen osuus on 
pudonnut kolmessa vuodessa seitsemällä prosenttiyksiköllä. Vuonna 2012 Kevitsaa 
oltiin vasta perustamassa, joten valvonta ja etenkin luvitus olivat ajankohtaisia ai-
heita. Lupiin, valvontaan ja esimerkiksi patojen rakenteisiin haluttiin yhä vaikuttaa, 
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ja valittajien eri tilaisuuksissa ja instansseissa kokemista ”nöyryytyksistä” haluttiin 
puhua julkisesti. Perustamisvaiheessa valvojat olivat aktiivisia ja kävivät kuntalais-
ten kuultavana, mikä tuotti valvonnan kehystä maakunnan omaan lehteen. Kaivos-
buumi näytti käyvän kuumimmillaan, ja uusia kaivoksia uskottiin perustettavan lä-
hivuosina runsaasti. Tilanne herätti kuntien ympäristötoimijat, ja esimerkiksi So-
dankylässä ympäristönsuojeluun toivottiin lisää resursseja. Samaan aikaan valvon-
nan riippumattomuudessa ja ympäristöluvissa havaitut epäkohdat lisäsivät valvon-
taan liittyvien teemojen suosiota. Tämä ohjasi niin mediaa kuin yleisöä etsimään 
syitä esimerkiksi Talvivaaran ja Raahen kaivoksen ongelmiin valvonnasta ja sen 
resursseihin vaikuttaneesta aluehallintouudistuksesta. Kun etenkin Talvivaaran ai-
heuttamien ympäristöhaittojen juurien katsottiin olevan valvonnan käytännöissä ja 
instrumenteissa, valvonnan, luvituksen ja muiden rakenteiden asianmukaisuutta 
sopi epäillä myös muiden kaivosten kohdalla riippumatta siitä, oliko kaivoksen toi-
minnassa havaittu ongelmia vai ei. Myöhemmin, kun esimerkiksi kaivosten ympä-
ristöluvat tiukkenivat, valvonnan teema menetti resonanssiaan. 

Olen luokitellut Kevitsaa käsittelevästä vertailuaineistosta vain kolme tekstiä 
valvonnan välikehykseen. Ensisijaisesti Kevitsan toimintaan linkittyvissä teks-
teissä on käytetty vain valvonnan myönteisimpiä alakehyksiä, yhteistyötä ja onnet-
tomuutta. Ammattitaidottomuuden alakehys on puolestaan ollut käytössä vain Kit-
tilän allasvuodosta uutisoitaessa. 

Ympäristövaikutusten arvioinneista ja kaivosluvista on puhuttu myös Sakattia 
ja Soklia käsittelevissä jutuissa, olivathan nämä kaivoshankkeet edelleen suunnit-
teluasteella. Valvonnan instrumentteihin kytkeytyvä debatti on jäänyt kuitenkin 
näitä kaivoksia käsittelevissä teksteissä sivuosaan. Muilta osin kaivoshankkeiden 
ympäristövaikutuksiin liittyvä keskustelu on näyttänyt noudattelevan aiemmalta 
vuodelta tuttua linjaa. Soklista kirjoitettaessa päähuomio on kohdistunut kaivostoi-
minnan poronhoidolle aiheuttamiin haittavaikutuksiin ja erityisesti kaivoskuljetus-
ten ihmisille ja eläimille tuomiin uhkiin. Sakatin hankkeen ympäristövaikutuksista 
kirjoitettaessa keskiöön ovat nousseet kaivoksen luonnonkäytölle ja luonnon mo-
nimuotoisuudelle aiheuttamat haitat. Brittiyhtiön havittelema malmiesiintymä si-
jaitsee suojellun aapasuoalueen alla, ja kaivoksen perustaminen edellyttäisi esimer-
kiksi Natura-suojelun purkamista.39 Lännen Median hankkeesta kirjoittaman jutun 

                                                        
39 Valtioneuvosto voi myöntää luvan Natura-alueen luonnonarvoja heikentävälle hankkeelle, jos se on 
toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. 
Tällöinkin on toteutettava korvaavia toimenpiteitä verkoston yhtenäisyyden säilyttämiseksi. (Luonnon-
suojelulaki 1996.) Yleinen etu voi tarkoittaa esimerkiksi työpaikkoja. 
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mukaan Sodankylän Viiankiaavalla testataan, kestääkö Natura-verkosto kansainvä-
lisen kaivosyhtiön vaatimukset ja talouden paineet. Brittiläinen Anglo American on 
halunnut selvittää, missä määrin Viiankiaavan luontoarvot olisivat korvattavissa. 
Tehtävää varten se on pyytänyt apua muun muassa kansainväliseltä ympäristöjär-
jestöltä Fauna & Flora Internationalilta. (Neslen 2016.) Hanketta ympäristösyistä 
vastustavien mukaan minkäänlainen ekologinen kompensaatio ei ole Viiankiaavan 
tapauksessa mahdollista. 

”Lapissa on aikoinaan ollut samanlaisia alueita, mutta ne ovat jääneet teko-
altaiden alle. Viiankiaavan tekee arvokkaaksi sen harvinaisuus. Vaikka saman-
laisia palasia löytyisi sieltä ja täältä, palaset eivät koskaan voisi vastata koko-
naisuutta, hän sanoo.” (Kaleva 6.6.2015.) 

Kevitsaa käsittelevässä vertailuaineistossa on käytetty kaikkiaan kuutta ympäristön 
alakehystä. Koska ympäristön pääkehykseen luokittelemieni juttujen määrä on jää-
nyt hyvin pieneksi, analyysin yksityiskohtaisimmissa yksiköissä tapahtuneista 
määrällisistä muutoksista ei voi tehdä kovin kestäviä johtopäätöksiä. Sen sijaan se, 
mitä vertailuaineistosta on jäänyt puuttumaan, antaa aihetta jonkinlaisille tulkin-
noille. Kokonaan käyttämättä jääneitä alakehyksiä ovat valvonnasta johtamani yl-
tiökapitalismi ja korruptio sekä ahneudesta johtamani väistelijä ja luonnonarvo. 
Näistä yltiökapitalismi jäi nollaluokkaan myös Kevitsaa käsittelevässä pääaineis-
tossa. Kehys vakiintui yksinomaan Talvivaaran ongelmia selittäväksi tulkintapake-
tiksi. Korruption kehyksen osuus on pudonnut yhdestä prosentista nollaan. Pääai-
neistovuoden ”pyöröovihuumassa” pengottiin myös Kevitsassa tapahtuneiden hen-
kilöstömuutosten taustoja. Sittemmin myös päättäjien sidonnaisuuksista ja esteel-
lisyyksistä käyty keskustelu hiipui. Väistelijän ja luonnonarvon kehysten katoa-
mista voi selittää etenkin mielipidekirjoittelun vähentymisellä. Mielipidekirjoitte-
lun hiipumisen voi nähdä reaktiona journalistisen käsittelyn vähentymiseen: kriit-
tistä mielipidekirjoittelua aktivoivaa toimituksellista aineistoa ei ole julkaistu aiem-
man vuoden tahtiin. 

Vuonna 2012 Kevitsaan sovitettiin monin paikoin Talvivaarasta tuttuja käyt-
täytymis- ja selitysmalleja. Talvivaara oli teksteissä myös eksplisiittisesti läsnä. 
Tämä yhteys toi esimerkiksi väistelijän kehystä myös Kevitsaan liittyvään aineis-
toon. Talvivaaran ympäristöongelmat virittivät luonnonarvon kehykseen pohjautu-
via puhetapoja, joita sovellettiin ajoittain myös Kevitsaan. Ekosysteemien tuhon 
kaltaisen ajattoman teeman esiinnousu näyttää paradoksaalisesti edellyttävän ajan-
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kohtaisia tapahtumia. Toisaalta esimerkiksi ympäristöä hitaasti tuhoavan kehitys-
kulun sitominen vastikään tapahtuneeseen muutokseen, kuten onnettomuuteen, voi 
lisätä kirjoituksen houkuttavuutta julkaisupäätöksiä tekevien toimittajien silmissä. 

Kirjoittelussa käytettyjen kehysten sisäisessä rakentumisessa ei ole juuri tapah-
tunut muutoksia. Esimerkiksi onnettomuuden kehyksessä on kerrottu tutuksi tul-
leeseen tapaan vaarattomana pidetystä kuljetusonnettomuudesta, jossa malmirekan 
kyydissä olleet rikasteet levisivät maastoon. Oikeuksien kaventajan kehys on nos-
tanut etenkin Viiankiaavan soiden puolesta ponnekkaasti taistelevan Riikka Karp-
pisen sekä paikallisten asukkaiden että ympäristöarvojen edustajaksi ja puolusta-
jaksi. Edustuksellinen ja moralisoiva puhetapa on tuottanut diskurssia, jossa ympä-
ristön suojeleminen on kaikkien yhteinen asia ja muutoksen aikaansaaminen jokai-
sen henkilökohtaisella vastuulla. Kansallista heräämistä peräänkuuluttava argu-
mentaatio on ollut yhtä aikaa sekä kollektivisoivaa että vallankäytön subjekteja 
konstruoivaa. 

Paikalliset, muun muassa Karppisen mummo, myivät aikoinaan pakon edessä 
valtiolle maitaan, kun suo päätettiin suojella. ”On valtiolta suuri petos, jos 
luonnonsuojeluun pakolla ostetut ja lunastetut maat myydään ulkomaiselle 
kaivosyhtiölle täysin päinvastaiseen tarkoitukseen”, sanoo Karppinen. Hän 
toivoisi, että suomalaiset näkisivät Viiankiaavan arvon – ja luonnonsuojelu-
alueiden merkityksen kokonaisuutena. (Kaleva 6.6.2015.) 
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12.4.3 ”Ulkopoliittista kädenvääntöä” – Turvallisuuskehykset 
vertailuaineistossa 

Kuvio 27. Turvallisuuden pääkehyksen osuus Kevitsaa käsittelevissä aineistoissa. 

Ympäristön pääkehyksen tapaan turvallisuuden kehys on menettänyt vuosien saa-
tossa asemiaan Kevitsaa käsittelevässä kirjoittelussa. Olen luokitellut kehykseen 
kuusi prosenttia vertailuaineiston teksteistä. Vuonna 2012 kehyksen osuus oli yk-
sitoista prosenttia eli viisi prosenttiyksikköä myöhempää ajankohtaa suurempi. 
Molemmissa aineistoissa turvallisuus on silti selvästi pienin pääkehys. Kevitsan 
perustamisvuonna turvallisuuskehystä konstruoivat etenkin mielipidekirjoittajat, 
jotka kiistelivät taajaan siitä, aiheutuuko Kevitsan päästöistä vaaraa ihmisille. Vas-
takkain olivat sekä toimintaan liittyviä uhkia tunnistavat näkemykset että näitä nä-
kemyksiä mitätöivät kirjoitukset. Vuonna 2012 etenkin Talvivaaran päästöt ja nii-
den mahdolliset terveysvaikutukset antoivat pontta Kevitsan päästöjen vaarallisuu-
den arviointiin. Käynnistyvän kaivostoiminnan terveysvaikutuksista tehtiin mo-
nenkirjavia tulkintoja, ja näiden tulkintojen kumoamisessa hyödynnettiin paitsi tie-
teellistä puhetapaa myös viranomaisten auktoriteettia. Uudella kaivoksella oli tar-
vetta korostaa omatoimista varautumistaan. Talvivaaran tapahtumat ja kaivostoi-
minnan mainekolaukset antoivat kontekstin varautumispuheille: kaivoksen oli va-
kuutettava yleisö toimintansa turvallisuudesta ja tuotava aktiivisesti esiin turvalli-
suuskäytäntöjään. 

Kaivoksen turvallisuuteen tai turvattomuuteen kytkeytyvää debattia ei ole 
käyty enää vertailuvuonna. Suurimmat kuohut ovat laantuneet, joten esimerkiksi 
uhkaretoriikan mitätöintiin ei ole ollut enää tarvetta. Olen luokitellut vertailuaineis-
tosta turvallisuuden kehykseen vain yhden mielipidekirjoituksen. Kirjoitus pitää si-
sällään miltei kaikki argumentaatiolinjat, joiden avulla kaivosteollisuus on pyritty 
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vuosien saatossa representoimaan vaaralliseksi toimialaksi. Uutta kirjoituksessa on 
se, että siinä esimerkiksi Soklin kaivoshanketta tarkastellaan ulko- ja turvallisuus-
poliittisessa kontekstissa. Kaivokselta Venäjälle kulkeutuvien uraanipölyjen usko-
taan nimittäin johtavan noottien vaihtoon. Norjan puolestaan katsotaan hyödyntä-
vän Naton arvovaltaa kaivoslupien hankkimisessa, ja luvat myöntävän Suomen us-
kotaan toimillaan provosoivan Venäjää, joka on jo valmiiksi Suomen sotilasliitto-
haaveiden ärsyttämä. 

Sinänsä vastustamansa kaivoshankeen kytkeminen ulko- ja turvallisuuspoliit-
tiseen kontekstiin voi olla retorisesti järkevä strategia, onhan arvaamattomana pi-
detyn naapurimaan aiheuttama sotilaallinen uhka aihe, joka puhuttaa suomalaisia 
vuodesta toiseen. Turvallistamispyrkimyksissä on huomioitava kulttuuriset tekijät 
sekä historiallisten ja sosiaalisten prosessien muovaamat yhteiskunnalliset säännöt. 
Yhteisöissä vallitsevat kollektiiviset pelot ovat pääosin uniikkeja ja kumpuavat 
paitsi haavoittuvuuksista myös kansan muistiin iskostuneista kokemuksista. (Vuori 
2004, 7; Wæver 1989, 301.) Venäjän uhkaa ilmentävät puheet ovat viime vuosina 
saaneet lisää resonanssia, sillä esimerkiksi Itämeren alueen jännitteiden on tulkittu 
kasvaneen. 

Liian spekulatiivinen ote ei kuitenkaan palvele tarkoitustaan. Vaikka kirjoituk-
sessa hyödynnetty uhka on tuttu ja kulttuuriin juurtunut, uhkan eskaloijina esitetyt 
asiaintilat ovat epärealistisia. Kaivoshankkeita ei ole tavattu pitää turvallisuusky-
symyksinä, joten uhkan ominaisuudet jäävät yleisön näkökulmasta vieraiksi. Tur-
vallisuus on intersubjektiivinen konstruktio. Onnistunut turvallistaminen edellyttää 
sitä, että yleisö vakuuttuu esitettyjen argumenttien legitiimiydestä. (Buzan ym. 
1998, 23–26.) Turvallistamista yrittävän toimijan on kyettävä esiintymään jonkin 
kollektiivin edustajana: vaaran on uhattava muitakin kuin väitteiden esittäjää. Jos 
kollektiivi jää liian pieneksi, turvallistamisyritykset voivat suuren yleisön silmissä 
näyttäytyä jopa vainoharhaisina. 

Turvallisuuden pääkehykseen luokittelemani toimitukselliset tekstit linkittyvät 
liikenneturvallisuuteen ja kertovat paitsi Kevitsan kaivoskuljetusonnettomuudesta 
myös pohjoisen teiden parantamiseen tähtäävistä toimista. Korjaussuunnitelmista 
kertovassa tekstissä Kevitsan kaivosliikenteen katsotaan heikentävän teiden kuntoa. 
Tästä huolimatta teksti indikoi hallintaa: Lapin maanteiden kuntoa tarkkaillaan nyt 
huippumodernin tekniikan avulla. Tekstissä varautuminen näyttäytyy puhtaasti tek-
nisenä kysymyksenä, ja pääosaan nostetaan mittarekan tekniset toimintaperiaatteet. 
Hallintaa konstruoivat kerrontatavat ovat siten säilyttäneet asemansa kirjoittelussa. 
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Myös pääaineistossa liikenneturvallisuuteen kytkeytyvät toimitetut jutut muo-
dostivat merkittävän osan Kevitsaa turvallisuusnäkökulmasta käsittelevistä kirjoi-
tuksista. Kaivoskuljetusten aiheuttamaa uhkaa käytettiin pohjoisen lehdissä alue-
poliittisena verukkeena: vaarallisen rekkarallin takia pohjoiseen kaivattiin entistä 
kipeämmin valtion tierahaa. 

 

Kuvio 28. Turvallisuuden välikehysten osuus Kevitsaa käsittelevissä aineistoissa. 

 

Kuvio 29. Kevitsaa käsittelevässä vertailuaineistossa käytetyt turvallisuuden alakehyk-
set ja niiden osuus molemmissa aineistoissa. 

Kuvioissa 28 ja 29 olen esittänyt Kevitsaa käsitteleviin aineistoihin sisältyvien 
tekstien jakautumisen turvallisuuden väli- ja alakehyksiin. Kuten ylempi kuvio 
osoittaa, suurimmat muutokset ovat tapahtuneet hallinnan kehyksen suhteellisessa 
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osuudessa: kehyksen osuus on pudonnut neljällä prosenttiyksiköllä. Pääaineistossa 
hallintaa käytettiin erityisesti uhkan vastakehyksenä. Turvallisuusuhkien esittämi-
nen ja niiden torjuminen ovat kulkeneet kirjoittelussa rinta rinnan. Näin ollen ke-
hyksillä on ollut toisiaan kasvattava vaikutus. Siinä missä hallinnan kehyksen suh-
teellinen osuus on pudonnut kolmasosaan aiemmasta, uhkan kehyksessä pudotusta 
on tapahtunut vain yhden prosenttiyksikön verran. Asetelmat ovat kääntyneet, sillä 
vertailuvuonna hallinta on ollut uhkaa suositumpi välikehys. Vertailua tehtäessä on 
kuitenkin jälleen muistettava aineiston pieni koko. 

Pääaineistovuonna Talvivaaran tapahtumat vaikuttivat Kevitsaan liittyvään tur-
vallisuuskeskusteluun. Talvivaaran päästöjen epäillyt terveysvaikutukset ja kaivos-
yhtiön väitetyt toimintatavat saivat mielipidekirjoittajat esittämään mitä mielikuvi-
tuksellisempia uhkaskenaarioita Kevitsan toiminnasta. Useissa mielipideteksteissä 
viitattiin suoraan Talvivaaran tapahtumiin. Loppusyksyn mittavat allasvuodot vai-
kuttivat Kevitsaan liittyvään turvallisuuskeskusteluun kahtalaisesti. Mielipidesi-
vuilla alettiin spekuloida Kevitsan mahdollisten allasvuotojen terveysvaikutuksilla, 
kun taas uutissivuilla Talvivaaran tapahtumia käytettiin pontimena lappilaisten kai-
voskäytäntöjen erinomaisuuden korostamiseen: Kevitsan ja Suurikuusikon kaivos-
ten patojen kerrottiin olevan turvallisia. Kaivosten katsottiin siten varautuneen ris-
keihin erinomaisesti. 

Vertailuaineistosta turvallisuuden pääkehykseen luokittelemissani teksteissä ei 
ole enää viitattu Talvivaaraan. Kainuun kaivoksen tapahtumainkulut eivät enää 
vuonna 2015 ole ohjanneet Kevitsan turvallisuusvaikutusten käsittelyä julkisuu-
dessa. 

Kun pääaineistossa käytössä olivat kaikki kuusi turvallisuuden alakehystä, ver-
tailuaineistossa on käytetty vain kahta kehystä: varautumista ja välinpitämättö-
myyttä. Nollaluokkaan ovat pudonneet siis mitätöinnin, lainsäädännön, kuoleman-
leirin ja terveysuhkan kehykset. Vuonna 2012 näiden alakehysten osuus koko vuo-
den Kevitsa-kirjoittelusta oli noin kahdeksan prosentin luokkaa. Erityisesti käy-
tössä olivat mitätöinnin ja kuolemanleirin kehykset, jotka siis esiintyivät kirjoitte-
lussa rinnakkain. Kaivosteollisuuden yleisen kiinnostavuuden hiipuminen on typis-
tänyt Kevitsaan liittyvää turvallisuuskeskustelua. Näkökulmat ovat kaventuneet, 
kun esimerkiksi mielipidekirjoittelu on laantunut. Uhkakuvien mitätöimiselle ei ole 
ollut tarvetta, sillä kaivosta ei ole enää pyritty representoimaan kuolemanleiriksi. 
Koska vastavuoroista debattia ei ole syntynyt, osallisten ei ole tarvinnut miettiä 
uusia näkökulmia turvallisuuskeskusteluun. Kaivoksen omatoimisen varautumisen 
korostamiselle ei ole ollut tilausta, sillä varautumisen riittävyyttä epäileviä ääniä-
kään ei ole kuultu. 
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12.5 Yhteenveto vertailuanalyysista 

12.5.1 Yläkäyrältä alakäyrälle ja päinvastoin 

Vertailuanalyysin tulokset näyttävät varsin selviltä: Talvivaaran julkisessa käsitte-
lyssä tapahtuneet muutokset olivat suorastaan dramaattisia. Kaivos pääsi liikkeelle 
historiallisena suurhankkeena, jonka mediakäsittely oli kauttaaltaan hyvin myön-
teistä. Sittemmin julkisuuden valtavirta kääntyi, ja kaivoksen imago muuttui miltei 
kertarysäyksellä hyvästä huonoksi. Kevitsaan liittyvässä kirjoittelussa tapahtuneet 
muutokset olivat sen sijaan selvästi vähäisempiä. Talvivaaran julkisuudesta poike-
ten Kevitsan saaman julkisen huomion voi katsoa kehittyneen aiempaa myöntei-
sempään suuntaan. Vertailuvuonna kaivosta tarkasteltiin entistä enemmän taloudel-
lisesta näkökulmasta, ja taloudesta johdetut käsitteellistämistavat olivat aiempaa 
useammin myönteisiä. Samaan aikaan kaivoksen ympäristövaikutuksiin liittyvät 
kriittiset äänet harvinaistuivat. 

Kehitykseen vaikuttivat paitsi kaivosteollisuuden yleisen kiinnostavuuden hii-
puminen myös Talvivaaran väistyminen Kevitsan saaman julkisuuden määrittäjän 
paikalta. Kun Talvivaaran kielteisiä tapahtumia ei enää jatkuvasti peilattu Kevit-
saan, kaivoksen oman toiminnan myönteiset vaikutukset pääsivät entistä useammin 
esiin. Vaikutusta oli myös sillä, ettei Kevitsan toiminnassa juuri ilmennyt niin sa-
nottuja poikkeustilanteita ainakaan Talvivaaran mittakaavassa. Kevitsan julkisessa 
käsittelyssä tapahtuneiden muutosten suuntaan vaikuttaa ajankohta, jolloin kaivok-
sen toiminta käynnistyi. Vuonna 2012 kaivosala näytti kulkevan konfliktista toi-
seen. Mediassa pengottiin paitsi kaivostoimijoiden ja valvojien motiiveja ja sidon-
naisuuksia myös itse teollisuustoiminnan aiheuttamia ympäristövahinkoja. Erityi-
sesti Talvivaaran tapahtumat olivat laittaneet oraalle kosolti kielteisiä puhetapoja, 
joita saatettiin soveltaa sellaisenaan Kevitsaan. Yleisen mediailmapiirin osalta aika 
ei näin ollen ollut kaikkein otollisin uuden kaivoksen perustamiselle. Toisaalta ti-
lanteesta saattoi olla hyötyä Kevitsalle. Alaa koetelleiden vaikeuksien vuoksi Ke-
vitsan talousvaikutuksiin osattiin suhtautua ehkä realistisemmin kuin Talvivaaran 
vaikutuksiin aikanaan. Kaivoksen käynnistymiseen ei kytketty samankaltaisia lu-
pauksia kuin Talvivaaran perustamiseen. On tunnetusti turvallisempaa lähteä liik-
keelle vähäisin kuin valtavin odotuksin. On tosin huomioitava, että Talvivaaran 
odotusten konstruointiin osallistuivat toimittajien ohella kaivoksen omat puhemie-
het. Kevitsan edustajat sen sijaan puhuivat esimerkiksi toiminnan työllisyysvaiku-
tuksista selvästi toimittajia ja alan edunvalvojia maltillisemmin. Talousrealismista 
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kertoi myös kaivoksen johtajan elokuussa antama lausunto mahdollisuudesta sul-
kea koko kaivos kannattavuussyistä. 

Kevitsan julkisuuskäyrän voi siis katsoa lähteneen liikkeelle tilanteesta, jossa 
kaivosteollisuuden maine oli pohjalukemissa. Pohjalta pääsi vain ylöspäin. Talvi-
vaara puolestaan aloitti yläkäyrältä, josta ainoa suunta oli alaspäin. Tällaiseen tii-
vistykseen sisältyy kosolti yksinkertaistuksia. Se jättää huomiotta paitsi kaivosten 
omat toimet julkisuuden hallitsemiseksi myös esimerkiksi alueelliset eroavaisuudet. 
Kevitsaan liittyvä kiinnostus on ollut suurinta Lapissa, jonka mediaympäristössä 
kaivostoiminnan aiheuttama närkästys on ollut selvästi vähäisempää kuin monilla 
muilla alueilla. Lapissa kaivoskohuja on pidetty ylimitoitettuina, ja maakunnan 
omia kaivoksia on pyritty eristämään mainekolhuja aiheuttavista ongelmakaivok-
sista. Tämä näkyi Kevitsan mediakäsittelyssä vuonna 2012. Vaikka kaivosalan 
maine oli kokenut kovia kolauksia, Kevitsan saama julkisuus oli pääosin myön-
teistä, ja kaivoksesta kirjoitettiin ensisijaisesti työllisyysvaikutusten kautta. 

Talvivaaraa käsittelevässä kirjoittelussa pääkehysten järjestys siis vaihtui: siinä 
missä talous oli aiemmin selvästi suurin kehys, ympäristö otti myöhemmin ykkös-
paikan. Pääaineistovuonna kehysten välinen ero ei tosin ollut alkuunkaan yhtä suuri 
kuin vertailuvuonna. Kun vuonna 2009 talouden pääkehyksen osuus oli 68 prosent-
tiyksikköä ympäristön pääkehyksen osuutta suurempi, vuonna 2012 ero oli 13 pro-
senttiyksikköä ympäristön hyväksi. Toisaalta talouskehyksen lasku oli hiukan dra-
maattisempi kuin ympäristökehyksen nousu. Siinä missä talouden osuus putosi 43 
prosenttiyksiköllä, ympäristön osuus nousi 38 prosenttiyksiköllä. 

Vuonna 2009 kaivoshuuma vaikutti siis huumanneen myös median. Toimitta-
jilla oli kova halu kirjoittaa myönteisiä tarinoita kaivoksen vaiheista ja iloita mu-
kana kaivosyhtiön saavuttaessa virstanpylväitään. Vertailuvuonna talouden synkät 
näkymät antoivat sysäyksensä kaivoksen julkiseen käsittelyyn. Talvivaarasta pe-
dattiin talouden syöksykierteen katkaisijaa. Taloudellisesti vaikeina aikoina teolli-
suustoiminnan ympäristövaikutukset eivät tulleet ensimmäisenä mieleen. Myöntei-
set tarinat paikallisen osaamisen poikkeuksellisista vaikutuksista auttoivat täyttä-
mään etenkin maakuntalehtien tehtävää, yhteisöllisyyden ja alueellisen omaleimai-
suuden korostamista. Yhteisöllisyyttä tuottavaa viitekehystä luotiin Kainuun Sano-
missa paitsi muistuttamalla avoimesti alueen asukkaita kaivoksen tukemisen hyö-
dyistä myös mitätöimällä kaivoksen arvioituihin talousvaikutuksiin liitettyjä epä-
varmuustekijöitä. 

Vertailuvuonna Talvivaaraa käsittelevä keskustelu oli varsin yksimielistä. Kai-
vos näyttäytyi ennen kaikkea työllistäjänä ja alueellisen elinvoiman lisääjänä. Pu-
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hetapojen kirjo oli myöhempää ajankohtaa suppeampi, mikä osaltaan sulki julki-
suuden piiriä. Vertailuvuonna kaivos oli miltei yksinomaan toimituksellinen uutis-
aihe. Vallitsevia näkemyksiä ei juuri kyseenalaistettu, minkä vuoksi erityisesti alu-
eellisuuden välikehys sai rakentua rauhassa. Kehyksen osuus vertailuvuoden ai-
neistossa oli peräti 81 prosenttia. Kolme vuotta myöhemmin osuus putosi kolmeen-
kymmeneen prosenttiin. Siinä missä alueellisuuden kehyksen osuus laski, riiston 
kehyksen osuus kasvoi. Vuonna 2009 ulkomaalaisomisteiseen kaivosteollisuuteen 
kytkeytyvä kriittinen keskustelu ei vielä linkittynyt Talvivaaraan. Suomalaisvoimin 
perustettu kaivos oli pikemminkin piristävä poikkeus ulkomaalaisten hallitsemassa 
kaivoskentässä. Vertailuvuonna yhtiön kotimaisuus laskettiin vielä lisäarvoksi, 
joka antoi toimijalle luotettavuutta. Luokittelin Talvivaaraa käsittelevästä vertailu-
aineistosta riiston kehykseen vain kaksi tekstiä. Pääaineistossa vastaava luku oli 73. 
Esimerkiksi verotuksellisia epäkohtia tunnistava keskustelu lisääntyi, kun median 
kaivosteollisuuteen kohdistama yleinen huomio kasvoi. Erityisesti kaivosten ai-
heuttamiin ongelmiin kytkeytyvä julkinen keskustelu sai monet tahot vaatimaan 
verotuksen aloittamista. 

Myös globalisaation välikehyksen käyttö lisääntyi merkittävästi kolmessa vuo-
dessa. Vertailuvuonna Talvivaaran toimintaa ei vielä kytketty laajempaan talous- ja 
teollisuuspoliittiseen kontekstiin. Myöhemmässä herkistymisen kontekstissa kai-
vosteollisuutta alettiin tarkastella yleisenä ilmiönä, jolloin Talvivaaraa käytettiin 
usein vertailukohtana muille kaivoksille. Tämä toi globalisaation kehystä Talvivaa-
raa käsittelevään aineistoon. Kolmessa vuodessa globalisaation kehyksen osuus 
kasvoi noin neljällä prosenttiyksiköllä. Kasvua selittää myös kehyksen reaktiivinen 
luonne. Se muodosti vastavoiman kolonialistisia kehityskulkuja tunnistavalle pu-
hetavalle. Kun ulkomaalaisvetoisen kaivostoiminnan kritiikki kasvoi, myös kan-
sainvälisten konkarien hyviä käytäntöjä esittelevät tarinat lisääntyivät. Riiston ja 
globalisaation välikehyksiä konstruoivien puhetapojen lisääntyminen kasvatti 
kaikkien kehyksistä johdettujen alakehysten osuutta. 

Talouden alakehyksistä etenkin mahdollistaja ja sijoitus menettivät asemiaan 
vuosien saatossa. Vertailuvuonna lähes joka toinen Talvivaaraa käsittelevä juttu 
konstruoi mahdollistajan kehystä. Myös sijoituksen kehyksen osuus oli suuri, noin 
25 prosenttia, sillä kaivoksen pörssilistautuminen osui vertailuvuodelle. Kolme 
vuotta myöhemmin mahdollistajan osuus oli enää kymmenen prosenttia ja sijoituk-
sen neljä prosenttia. Niin ikään alueellisuudesta lohkaisemani alueellisen taantumi-
sen kehyksen osuus sen sijaan kasvoi. Kasvu oli puhetapojen monipuolistumisen 
luonnollinen seuraus. Kun kaivoskirjoitteluun osaa ottanut toimijajoukko kasvoi, 
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teollisuudenalan käsitteellistämistavat lisääntyivät. Näin ollen myös taantumuksel-
lisina pidettyjä tahoja ja näkemyksiä alettiin tunnistaa toimijoiden ja argumentaa-
tiolinjojen joukosta. 

Alueellisuuden alakehyksistä myös vastuullinen omistus ja pelkkiä voittajia 
kasvattivat suosiotaan. Eri osapuolien etujen yhtymistä korostavan pelkkiä voitta-
jia -kehyksen voi katsoa syntyneen vastineeksi myöhempään Talvivaara-kritiikkiin. 
Vertailuvuonna kaivoksen sulkemisella ei vielä spekuloitu eikä esimerkiksi uraanin 
tuotannosta vielä keskusteltu. Julkisuudessa ei myöskään esitelty toimijoita, joita 
olisi pitänyt vaientaa tai vakuuttaa win–win-retoriikalla. Vertailuvuoden mediakä-
sittelyn konfliktittomuus teki vastuullisen omistuksen periaatteita esittelevästä re-
toriikasta tarpeetonta. Vastuullisuuspuhe aktivoitui myöhemmin, kun kaivos alkoi 
tuottaa niin taloudellisia kuin ympäristöllisiä tappioita. 

Pääaineistoa hallinnut ympäristön pääkehys jäi siis vertailuvuonna sivuosaan. 
Luokittelin kehykseen vain 14 prosenttia vertailuaineiston teksteistä. Talvivaaran 
ympäristövaikutukset eivät nousseet tapetille, vaikka samaan aikaan esimerkiksi 
Sotkamon Naapurinvaaraan kaavaillun kaivoshankkeen ympäristövaikutuksia ruo-
dittiin tarkasti. Samalla kun Talvivaaralle rakennettiin miltei koko yhteisön voimin 
mandaattia, Naapurinvaaran hanke torjuttiin ehdoitta. 

Vertailuvuonna Talvivaarasta tehtyjä pölyvalituksia käytettiin useimmiten vain 
pontimena kaivoksen ympäristöinvestointien esittelylle. Pölyämisestä ja vesistö-
muutoksista kerrottiin tyypillisesti ratkaisujen kautta. Päästöjä kommentoivat lä-
hinnä kaivoksen omat edustajat, jolloin pääosaan nousivat kuvaukset tehdyistä 
töistä ja arviot päästöjen haitattomuudesta. 

Pääaineistovuonna ympäristön välikehyksistä selvästi suurimman roolin saa-
nut valvonta oli vertailuvuoden ympäristökehyksistä harvinaisin. Kehyksen suh-
teellinen osuus kasvoi kolmessa vuodessa peräti 27 prosenttiyksiköllä. Toiminnan 
varhaisessa vaiheessa kaivoksen ympäristövaikutuksista ei juuri keskusteltu, minkä 
vuoksi valvojien näkemyksille ei tullut tilausta. Koska toiminnan kielteisiin seu-
rauksiin ei kiinnitetty juuri ollenkaan huomiota, valvontaan ei kohdistunut min-
käänlaista painetta. Näin ollen valvojilla itsellään ei ollut tarvetta esiintyä kaivos-
julkisuudessa. 

Pääaineistossa merkittävän roolin saanut ahneuden kehys jäi vertailuaineis-
tossa valvonnan tapaan marginaaliin. Luokittelin kehykseen vain neljä prosenttia 
vertailuaineiston teksteistä. Pääaineiston kohdalla vastaava prosenttiluku oli 19. 
Vielä vuonna 2009 Talvivaaraan kohdistuva – vähäinen – kriittinen arviointi poh-
jautui toiminnan seurauksiin, ei toiminnan väitettyihin motiiveihin tai toimijoiden 
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henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Kriittistä arviointia esitettiin paitsi asukastilai-
suudesta kertovassa tekstissä myös Kainuun Sanomien tekstiviesti- ja verkkokes-
kustelupalstoilla. Lehden sivuilleen nostamat viestit osoittavat, että kaivos näyttäy-
tyi yleisölle selvästi kontroversiaalimpana hankkeena kuin toimituksellisesta ai-
neistosta saattoi päätellä. Lukijat sovelsivat kaivokseen puhetapoja, jotka vasta pal-
jon myöhemmin vakiintuivat toimitukselliseen diskurssiin. 

Ympäristön välikehyksistä vain elinmahdollisuuksien heikentäminen oli ver-
tailuaineistossa pääaineistoa suositumpi. Vertailuvuonna kaivostoiminnan haitta-
vaikutuksia tarkasteltiin useimmiten suhteessa maankäyttöön, asuinoloihin ja mui-
den elinkeinoalojen menestysmahdollisuuksiin. Koska kaivoksen kielteiset ympä-
ristövaikutukset jäivät piileviksi, toiminnan merkittävimpinä haittavaikutuksina 
näyttäytyivät ihmisten toimintaa rajoittavat muutokset. Elinmahdollisuuksien hei-
kentämisen kehyksestä johtamani oikeuksien kaventaja oli vastaavasti ainoa alake-
hys, joka sai suhteellisesti enemmän tilaa vertailuaineistossa kuin pääaineistossa. 
Niin ikään elinmahdollisuuksien heikentämisestä lohkaisemani kaaoksen tuoja 
esiintyi samansuuruisella osuudella molemmissa aineistossa. Muut ympäristön ala-
kehykset jäivät vertailuaineistossa selvästi pääaineistoa pienempään rooliin. Suu-
rimmat muutokset tapahtuivat yhteistyön, ammattitaidottomuuden ja saastuttajan 
kehyksissä, jotka olivat pääaineistossa hyvin suosittuja. Vertailuvuonna yhteistyön 
retoriikkaa aktivoivia ongelmatilanteita ei ainakaan mediakäsittelyn perusteella il-
mennyt. Myöhemmin tilanne muuttui, ja tällöin yhteistyön kehystä konstruoivaa 
retoriikkaa käytettiin vastauksena etenkin viranomaistoimijoihin kohdistuvaan kri-
tiikkiin. Kun pääaineistossa yhteistyön kehyksen käyttö oli reaktiivista, ongelmia 
selittävää ja mainetta korjaavaa, vertailuaineistossa käyttö oli proaktiivista, kaivok-
selle tarvetta ja tilausta tuottavaa. Ympäristökeskustelun vähäisyys vei pohjaa 
myös kaivostoimijoiden ammattitaidottomuutta implikoivilta puhetavoilta. Valvo-
jilla ei juuri ollut tarvetta suomia kaivostoimijoita, sillä esimerkiksi lupaylityksistä 
ei käsitelty julkisesti. Valvojien ei tarvinnut terästää otettaan tai korottaa omaa pro-
fiiliaan, sillä valvonnan asianmukaisuutta ei epäilty. 

Vuonna 2009 kaivostoimintaan liittyvä turvallisuuskeskustelu oli vähäistä. 
Luokittelin vertailuaineiston teksteistä vain noin neljä prosenttia turvallisuuden 
pääkehykseen. Pääaineistossa vastaava osuus oli noin viisi prosenttiyksikköä suu-
rempi. Talvivaaran aloitellessa kaupallista toimintaansa turvallisuuskeskustelu ty-
pistyi kaivoksen varautumisen korostamiseen. Kirjoittelussa käytettiin etenkin hal-
linnan välikehystä, jolloin toiminnassa tunnistetut riskit antoivat alkusysäyksen tur-
vallisuuskäytäntöjen myönteisille kuvauksille. Teksteissä kerrottiin kaivoksella jär-
jestetyistä turvallisuuskoulutuksista ja -harjoituksista, joille oli olemassa selkeä 
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tarve. Toiminta sisälsi riskejä, minkä vuoksi varautumiseen oli panostettava erityi-
sen paljon. Varautuminen oli ennen kaikkea teknistä: teknisten turvallisuusratkai-
sujen toiminnasta annettiin tarkkoja kuvauksia. Poikkeuksellisen kattavan varautu-
misen ansiosta riskit jäivät teoreettisiksi. Ne otettiin varautumisessa huomioon, 
vaikka todellista uhkaa ei ollutkaan. Turvallisuusvarautumisen hyvää tasoa ilmen-
täviä tarinoita kerrottiin myöhemminkin. Silloin ne saivat kuitenkin rinnalleen va-
rautumista kyseenalaistavia esityksiä. 

Kaivostoimijoiden esittämiä turvallisuuslausuntoja ei vielä vertailuvuonna 
haastettu. Vaikka joistakin poikkeustilanteista saatiin vihiä, tapauksia ei kytketty 
mediassa esimerkiksi välinpitämättömyyden kontekstiin. Poikkeavuudet määritel-
tiin sen sijaan yllätyksiksi tai prosessien luonteeseen kuuluviksi tapahtumiksi. Esi-
merkiksi rikkivetypäästöjä normalisoitiin vetoamalla luparajoihin, joiden sisällä 
päästöjen katsottiin olevan. Myöhemmin vaarallisuutensa osoittanutta rikivetyä ei 
tosin vielä vertailuvuonna tarkasteltu turvallisuusuhkana vaan ainoastaan kiusallis-
ten hajuhaittojen aiheuttajana.  

Pääaineistovuonna nähty turvallisuuden pääkehyksen osuuden huomattava 
kasvu selittyy etenkin uhkakeskustelun lisääntymisellä. Siinä missä hallinnan väli-
kehyksen suhteellinen osuus pysyi ennallaan, noin kolmessa prosentissa, uhkan ke-
hyksen osuus kasvoi nollasta prosentista kuuteen prosenttiin. 

Turvallisuuskeskustelun monipuolistuessa varautumisen kehyksen osuus laski, 
ja hallinnan tunnetta alettiin konstruoida uhkaretoriikkaa mitätöimällä ja turvalli-
suusviranomaisten auktoriteettiasemaa korostamalla. Tällaisten puhetapojen synty-
minen edellytti sitä, että kaivosta ryhdyttiin tarkastelemaan julkisuudessa riski-
pesäkkeenä ja turvallisuudesta piittaamattomien toimijoiden temmellyskenttänä. 

Myöhempää turvallisuuskeskustelua virittivät etenkin kaivoksella tapahtuneet 
onnettomuudet ja poikkeustilanteet sekä niihin liittyvät tutkinnat ja katselmukset. 
Lisäksi kaivoksen uraanisuunnitelmia tarkasteltiin etenkin mielipideteksteissä tur-
vallisuuskysymyksinä. Myös edellisvuonna käynnistynyttä ”kutinakeskustelua” 
jatkettiin. Helsingin Sanomat toi toistuvasti julkisuuteen kaivoksen lähijärvestä 
iho- ja silmäoireita saaneita kansalaisia. 

Siinä missä Talvivaaran julkisuus muuttui vuosien kuluessa selvästi aiempaa 
kielteisemmäksi, Kevitsan saaman julkisuuden voi katsoa liikahtaneen aiempaa 
myönteisempään suuntaan. Kevitsan julkisessa käsittelyssä tapahtuneet heilahduk-
set olivat tosin selvästi Talvivaaran mediakäsittelyssä tapahtuneita muutoksia vä-
häisempiä. Kun Talvivaaran kohdalla esimerkiksi talouden pääkehyksen osuus pu-
tosi 43 prosenttiyksiköllä, Kevitsa-aineistoissa talouskehyksen osuus nousi yhdek-
sällä prosenttiyksiköllä. Ympäristön pääkehyksen osalta tilanne oli samanlainen, 
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joskin muutossuunta oli päinvastainen. Kun Talvivaarassa nousua tapahtui 38 pro-
senttiyksikön verran, Kevitsassa laskua oli noin kolme prosenttiyksikköä. Siinä 
missä Talvivaaraa käsittelevässä kirjoittelussa pääkehysten järjestys vaihtui, Kevit-
saan liittyvässä kirjoittelussa talouskehys pysytteli ensisijaisena määrittelijänä 
myös vertailuvuonna.  

 Talouden pääkehyksen asemaa vahvistivat etenkin kaivosteollisuuden yleisen 
kiinnostavuuden hiipuminen ja Talvivaaran väistyminen Kevitsan käsipuolesta. 
Kun Talvivaaran tapahtumia ei enää joka tilanteessa peilattu Kevitsan toimintaan, 
kaivoksen ympäristövaikutusten käsittely vähentyi. Niiden sijaan jutuissa keskityt-
tiin ilmeisimpiin teemoihin, joita olivat etenkin kaivostoiminnan taloudelliset vai-
kutukset. Koska kaivosalueella ei näyttänyt tapahtuvan mitään uutisoimisen ar-
voista, Kevitsaan liittyviä uutisia oli keksittävä itse. Tässä tilanteessa toimituksissa 
nojauduttiin niin sanottuihin kestoaiheisiin, jotka kaivosteollisuuden kontekstissa 
näyttävät kumpuavan useimmiten taloudesta. Julkisuuteen nousivat tutut tarinat ky-
lien elämän vilkastumisesta, alihankkijoiden menestyksestä ja kaivoskuljetuksiin 
kytkeytyvistä taloudellisista mahdollisuuksista. 

Vertailuvuonna Kevitsan julkisuus rakentui erityisesti suhteessa Sakatin ja 
Soklin kaivoshankkeisiin. Pitkään valmistelluilla hankkeilla, joiden tulkittiin nyt 
etenevän, oli enemmän uutisarvoa kuin toimintansa vakiinnuttaneella Kevitsalla. 
Merkityksellisinä pidetyistä kaivossuunnitelmista puhuttiin ennen kaikkea talou-
dellisten vaikutusten kautta, ja Kevitsaa käytettiin tällaisissa teksteissä esimerkkinä 
onnistuneesta kaivoshankkeesta. 

 Kevitsalle ja muille Lapin kaivoksille rakennettiin myös vertailuvuonna ti-
lausta representoimalla maakunta kroonisesta työttömyydestä kärsiväksi taantuma-
alueeksi. Koska näkymät olivat pääosin synkkiä, voimakkaasti työllistäviä kaivok-
sia tuli mieluummin tukea kuin vastustaa. Siinä missä talouden syöksykierre antoi 
myönteisen sysäyksensä Talvivaaran mediakäsittelylle vuonna 2009, Lapin väitetty 
asema syrjittynä puutteenperänä sävytti Kevitsan julkista käsittelyä sekä vertailu- 
että pääaineistovuonna. 

Kevitsan myönteisiä talousvaikutuksia ja esimerkiksi alueiden välistä vastak-
kainasettelua ilmentäneet tekstit kasvattivat etenkin alueellisuuden välikehyksen 
osuutta. Kehyksen suhteellinen osuus kasvoi kolmessa vuodessa kuudella prosent-
tiyksiköllä. Luokittelin vertailuaineistosta alueellisuuden kehykseen miltei joka 
toisen Kevitsaa käsittelevän tekstin. 

Myös riiston ja globalisaation kehyksissä tapahtui suhteellisesti tarkastellen 
hienoista kasvua. Vertailuvuonna kaivosalan korkeaa ulkomaisuusastetta kritisoi-
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van riiston kehyksen konstruointi jäi tosin miltei kokonaan yksittäisen mielipide-
kirjoittajan vastuulle. Kaivosveron puuttumisesta ja toiminnan tuottojen epätasai-
sesta jakautumisesta oltiin huolissaan lähinnä Lapin Kansan mielipidesivuilla. Toi-
mituksellisesta aineistosta toiminnan taloudellisia epäkohtia ruotivat näkemykset 
katosivat samaa tahtia kaivostoiminnan ympäristöongelmien kanssa. 

Riiston vastakehyksen, globalisaation, käyttö sen sijaan lisääntyi juuri toimit-
tajien keskuudessa. Kolonialistista asetelmaa alleviivaavan retoriikan hiipuminen 
vaikutti globalisaation välikehyksen rakentumiseen. Koska ulkomaalaisvetoista 
kaivostoimintaa ei enää jatkuvasti arvosteltu, kaivostoiminnan kansainvälisyyteen 
myönteisesti suhtautuvassa kehyksessä ei tarvinnut keskittyä pelkästään tappioiden 
torjumiseen. Sen sijaan teksteissä voitiin korostaa myönteisempiä asioita, kuten 
kansainvälisten kaivoskonkarien hyviä käytäntöjä. Kehyksen käyttö muuttui näin 
ollen reaktiivisesta proaktiiviseksi. 

Talouden alakehyksistä suurimman roolin sai odotetusti mahdollistaja, jonka 
osuus kasvoi 29 prosentista 33 prosenttiin. Myös esimerkiksi ympäristöinvestoin-
tien ja sijoituksen alakehyksissä tapahtui kasvua, kun taas alueellisen taantumisen 
kehyksen osuus laski. Kun kaivostoimialan julkinen vastustus laantui, myönteisiä 
kehityskulkuja tunnistavat puhetavat saivat aiempaa enemmän tilaa. Samalla toi-
minnan vastustamisen aiheuttamiin tappioihin tiivistyvät argumentaatiolinjat jäivät 
sivuosaan. Tästä syystä esimerkiksi globalisaatiosta johdetun rahoittajan alakehyk-
sen osuus pienentyi, kun taas eettisen tuotannon osuus kasvoi. Kolonialistisiin ke-
hityskuluihin kiinnittyvän keskustelun siirtyminen yksinomaan mielipidesivuille, 
tavallisten kansalaisten keskuuteen, kasvatti puolestaan yritysvallan alakehyksen 
osuutta. Samalla esimerkiksi puutteellisen verotuksen kehyksen suhteellinen osuus 
laski. 

Yllä kuvatun kaltaiset kehityskulut sävyttivät myös Kevitsan ympäristövaiku-
tuksiin keskittyvää kirjoittelua. Kaivosteollisuuden yleisen kiinnostavuuden hiipu-
minen sysäsi kaivosten ja ympäristön välisen suhteen aiempaa selvemmin sivu-
osaan. Tilalle tulivat ympäristöä ilmeisemmät teemat, kuten kaivostoiminnan työl-
lisyys- ja talousvaikutukset sekä etenkin uusien kaivoshankkeiden eteneminen. 
Muutoskulku näkyi ympäristön pääkehyksen suhteellisessa osuudessa, joka putosi 
22 prosentista 19 prosenttiin. Ympäristöön liittyvän katsannon aktivoituminen 
näytti vertailuvuoden kontekstissa edellyttävän poikkeustilanteita tai muutoksia 
kaivosten lupaprosesseissa. Esimerkiksi vuoden lopussa ilmenneet Kittilän kaivok-
sen allasvuodot saivat muutamat kirjoittajat muistelemaan Kevitsan aiempia ongel-
mia. Muutoksiin, poikkeustilanteisiin ja uusiin hankkeisiin ripustautuminen palveli 
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ympäristöä kuormittavan teollisuudenalan etuja. Se vei huomion toiminnan jatku-
vilta ympäristövaikutuksilta ja typisti ympäristöpuheen vain menneiden muistele-
miseksi ja tulevaisuuden ennustamiseksi. Kevitsan normaalin tuotantotoiminnan 
aiheuttamista ympäristövaikutuksista ei kirjoitettu vertailuvuonna sanaakaan, vaan 
käsitellyt ympäristöongelmat liittyivät onnettomuuksiin ja muihin poikkeustilantei-
siin. Näin ollen Kevitsaan ja laajemmin koko kaivosteollisuuteen liittyvä ympäris-
tökeskustelu näyttäytyi lähinnä spekulatiivisena. 

Koska ongelmakimpuksi representoitunut Talvivaara ei enää vuonna 2015 ol-
lut Kevitsan pääasiallinen vertailukohta, kaivoksen toiminnan ympäristövaikutus-
ten jatkuva arviointi jäi unholaan. Vertailuaseman perivät valmisteilla olleet Soklin 
ja Sakatin kaivoshankkeet, joiden julkinen käsittely on noudatellut tiukasti talou-
dellista näkökulmaa painottavaa logiikkaa. 

Vaikka myös uusien kaivoshankkeiden mahdollisesti aiheuttamiin luontome-
netyksiin kiinnitettiin jossain määrin julkista huomiota, Kevitsa sai ympäristön pää-
kehykseen luokittelemissani teksteissä paikoin puhtaat paperit. Sen katsottiin esi-
merkiksi nostaneen Sodankylän kunnan työllisyystilanteen jo niin hyvälle tasolle, 
ettei uusille ympäristöä kuormittaville hankkeille ollut enää aitoa tarvetta. Tämän-
kaltainen meritointi oli osa kaivoshankkeiden vastustajien retorista strategiaa. Ke-
vitsan osalta peli oli pelattu, joten kaivoskamppailuissa paukut oli pantava uusien 
hankkeiden torjumiseen. Torjumisstrategiassa hyödynnettiin vastapuolen pääargu-
menttia, kaivoksen myönteisiä talousvaikutuksia. Käänteisistä tarkoitusperistään 
huolimatta retorinen strategia konstruoi Kevitsalle myönteistä julkisuutta. Se 
osoitti, että kaivos toden totta saattoi sysätä kunnan nousukiitoon, vaikka toisenlai-
siakin näkemyksiä oli kuultu. 

Pääaineistovuonna Kevitsan ympäristövaikutuksia tarkasteltiin useimmiten 
suhteessa valvonnan käytäntöihin ja instrumentteihin. Valvonnan ongelmiin tiivis-
tyvän teorian selitysvoima oli suurimmillaan vuonna 2012. Teorialla oli poliittista 
voimaa, ja sen julkinen käsittely antoi uusia aseita kaivoskriitikoille. Valvonnan 
välikehyksen osuus Kevitsaa käsittelevässä pääaineistossa oli noin 13 prosentin 
luokkaa. Vertailuvuonna kehyksen osuus putosi noin kuuteen prosenttiin. Aiemman 
vuoden korkeita lukuja selittää sekä Kevitsan oman toiminnan vaihe että kaivoste-
ollisuuden yleinen vaihe. Kevitsaa oltiin vasta perustamassa, minkä vuoksi lupiin 
ja valvontaan liittyvät asiat olivat erityisen ajankohtaisia. Esimerkiksi lupiin halut-
tiin vielä tavalla tai toisella vaikuttaa, ja valvojien tietämys ja tahto haluttiin haastaa. 
Valvontaan ja luvitukseen liittyvien teemojen elinvoimaisuus laski, kun Kevitsan 
toiminta vakiintui. Prosenttilukujen muutos heijastelee yleisempää herkistymisvai-
heen päättymistä. Pääaineistovuonna media herkistyi paitsi kaivosten aiheuttamille 



420 

konkreettisille ympäristöongelmille myös valvontaan ja luvitukseen kytkeytyville 
luottamusongelmille. Valvonnan konfliktoituminen pakotti valvojat ja lupaviran-
omaiset julkisuuteen, mikä tuotti pääaineistoon etenkin yhteistyön ja ammattitai-
dottomuuden alakehyksiä. Vertailuvuonna molempien alakehysten osuus pienentyi 
noin kolmella prosenttiyksiköllä. 

Herkistymisvaiheen päättyminen ja Talvivaaran vaikutuksen vähentyminen 
näkyvät myös ahneuden välikehyksessä tapahtuneissa muutoksissa. Kehyksen 
osuus putosi kolmessa vuodessa kolmella prosenttiyksiköllä. Kaivosteollisuuden 
mediakäsittelyn vähentyminen häivytti alan toimijoiden kannalta kielteisimmät pu-
hetavat julkisuudesta. Mediassa ei käsitelty enää entiseen tahtiin ongelmia, joita 
olisi voinut selittää esimerkiksi kaivosalan toimijoiden luonteella ja motiiveilla. 
Kaivostoiminnan aiheuttamien ympäristöongelmien toimituksellisen käsittelyn hii-
puminen vähensi alaan liittyvää kriittistä mielipidekirjoittelua. Mielipidekirjoitte-
lun vähentyminen selittää väistelijän ja luonnonarvon alakehysten katoamista Ke-
vitsa-aineistosta, olihan mielipidekirjoittajilla erityisen merkittävä panos näiden 
kehysten rakentumisessa. Kaivoksen perustamisvuonna Kevitsaan sovitettiin mo-
nin paikoin Talvivaarasta tuttuja selitysmalleja. Talvivaara oli teksteissä eksplisiit-
tisesti läsnä, mikä toi monia kielteisinä näyttäytyviä alakehyksiä myös Kevitsaa 
käsittelevään kirjoitteluun. 

Ympäristökeskustelun tapaan kaivostoiminnan turvallisuusvaikutuksiin liit-
tyvä keskustelu hiljeni vuosien saatossa. Turvallisuuden pääkehyksen osuus putosi 
kolmessa vuodessa viidellä prosenttiyksiköllä. Kaivosteollisuuden yleisen kiinnos-
tavuuden laantuminen typisti myös Kevitsaan liittyvää turvallisuusdebattia. Talvi-
vaaran väistyminen Kevitsan rinnalta vei pohjaa kaivostoiminnan jatkuvien ter-
veysvaikutusten arvioinnilta. Journalistisen käsittelyn vähentyminen ei palvellut 
mielipidekirjoittajien spekulatiivisia tarpeita. Toimituksellisessa aineistossa tapah-
tuneet muutokset heikensivät mielipidekirjoittajien mahdollisuuksia representoida 
Kevitsa Talvivaaran kaltaiseksi kuolemanleiriksi. Mielipidekirjoittelu ei ruokkinut 
itseään, kun turvallisuuden tasosta tehtyjä tulkintoja ei tarvinnut enää jälkikäteen 
oikoa tai mitätöidä. 

12.5.2 Konfliktoitumisen tausta 

Talvivaaran toiminnan volyymi, omistuspohja ja ongelmat kasvattivat kaivoksen 
mediahuomion äärimmilleen, mikä teki siitä lopulta suomalaisen kaivosteollisuu-
den synonyymin. Talvivaara on ollut toimija, joka on välillisesti ohjaillut muiden 
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kaivosten, myös Kevitsan, julkista käsittelyä. Suhde on ollut yksipuolinen ja vai-
kutussuunta useimmiten kielteinen. Talvivaaran kiinnostavuudelle löytyy kosolti 
selittäviä tekijöitä, mutta kysymys siitä, miksi Talvivaaran saaman mediahuomion 
suunta muuttui niin dramaattisesti, on yhä ratkaisematta. 

Oliko Talvivaaran mediakäsittelyssä tapahtunut käänne väistämättömyys? 
Lankeaako yltiöpäisestä myönteisyydestä aina lasku maksettavaksi? Toimiiko me-
dia tosiaan niin, kuten esimerkiksi Pekka Perä on esittänyt, että kehut ja ylisanat 
vedetään lopulta takaisin, jolloin myönteisyys vaihtuu kielteisyyteen riippumatta 
niin sanottujen objektiivisten asiaintilojen kehittymisestä? Vai löytyykö vastaus jul-
kisuuden valtavirran kääntymiseen kaivoksen omasta toiminnasta?  

Juha Kauppisen ja Sampsa Oinaalan pamfletissa Talvivaaran julkisuuskuvan 
dramaattista muuttumista perustellaan neljällä eri tekijällä. Kaivos ei ensinnäkään 
pystynyt pitämään lupauksiaan. Sosiaalista toimilupaa ei syntynyt, kun yhtiö rikkoi 
kerta toisensa jälkeen niin ympäristö- kuin talousvaikutuksiin liittyvät lupauksensa. 
Toisekseen yhtiö oli toimissaan ja tiedotuksessaan reaktiivinen. Se kertoi ongel-
mistaan vasta siinä vaiheessa, kun ne oli havaittu esimerkiksi paikallisten asukkai-
den keskuudessa. Kolmanneksi yhtiö tuudittautui myönteiseen julkisuuskuvaansa 
eikä panostanut ulkoiseen viestintään. Talvivaara palkkasi tiedottajan vasta vuonna 
2012, jolloin yhtiön maine alkoi olla jo pohjalukemissa. Neljäntenä syynä on Tal-
vivaaran sijainti vedenjakajalla. Vaikka myös sellutehtaat laskevat vesistöihin sul-
faattia, Talvivaara on Suomen ainoa teollisuuslaitos, joka laskee jätevetensä puroon. 
Talvivaara sijaitsee kahden suuren vesistön latvavesissä, jossa virtaamat ovat pieniä. 
Siksi kaivoksen päästöt näkyvät vastaanottavissa vesissä eri tavalla kuin suurissa 
vesistöissä. (Kauppinen & Oinaala 2016, 192–194.)  

Suomessa kaivosteollisuutta harjoittavien yhtiöiden toiminta on tyypillisesti si-
joittunut alueille, joissa kaivoksiin on totuttu. Merkittävä osa yhtiöistä on jatkanut 
Outokummun aloittamaa toimintaa. Tämä on vähentänyt toimialaan kohdistuvaa 
painetta ja siten myös median kiinnostusta toiminnan kielteisiin vaikutuksiin. (Sai-
rinen ym. 2016, 180.) Talvivaara oli kuitenkin täysin uusi kaivos, joten sen vaiku-
tuksiin ei ollut osattu varautua. Toimintayhteisössä ei ollut myöskään valmista hy-
väksyntää kaivoksen toiminnalle. 

Tiainen, Sairinen ja Mononen (2014, 48–50) ovat tunnistaneet Talvivaaran toi-
minnan – ja julkisuuden – konfliktoitumisen taustalta niin ikään useita syitä. Yh-
tenä tekijänä olivat yhtiön laillisuusargumentit. Talvivaara pyrki osoittamaan kohut 
turhiksi vetoamalla toiminnan laillisuuteen, mikä saattoi heikentää uskottavuutensa 
menettäneen yhtiön asemaa entisestään. Merkittävänä syynä oli myös Talvivaaran 
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toimintapolitiikka, jota ohjasivat huomattava kasvusuuntautuneisuus ja henkilöity-
minen. Yhtiö painotti tuotantotavoitteitaan ja pyrki nopeasti kohti täysimittaista 
tuotantoa. Tässä yhtälössä ympäristöongelmat jäivät ratkaisematta ja avoin vuoro-
puhelu käymättä. Lisäksi ympäristöasioihin ja yhteiskuntavastuuseen liittyvä resur-
sointi jäi liian vähälle. Yhtiö henkilöityi toimitusjohtajaansa, jonka värikkäät lau-
sunnot rakensivat kuvaa ympäristövaikutuksiaan vähättelevästä toimijasta. Ympä-
ristöasioille annetun painoarvon vähäisyys saattoi johtua myös henkilöityneestä 
yritysjohtamisesta. Myös käytetyn teknologian uutuudella oli vaikutusta. Rikastus-
teknologiaa ei ollut testattu pohjoisissa olosuhteissa, minkä vuoksi oppia ja koke-
muksia ei voitu hakea muualta. Yhtiö joutui tekemään pioneerityötä, jonka laaja 
mittakaava kasvatti riskien toteutumisen todennäköisyyttä. Epäonnistumisia ja yl-
lätyksiä tuli, ja niiden jäljet näkyivät päästöinä ympäristöön. 

Mutta miksi Talvivaaran ongelmiin reagoitiin näkyvästi vasta vuonna 2011, 
vaikka esimerkiksi kaivoksen kipsisakka-allas oli vuotanut siihen mennessä jo kah-
desti? Miksi kaikki muuttui peruuttamattomasti juuri tuolloin – tai viimeistään seu-
raavana vuonna, kun kipsisakka-allas alkoi vuotaa kolmannen kerran? Kaivoksen 
ympäristövaikutusten käsittelyssä tapahtunutta muutosta voi havainnollistaa ver-
taamalla allasvuotojen keräämän julkisuuden määrää: vuonna 2012 havaitusta vuo-
dosta tuli valtakunnan ykköspuheenaihe jopa parin viikon ajaksi, kun taas vuosien 
2008 ja 2010 vuodot kelpasivat vain pikku-uutisten aiheiksi. Heijasteliko loppu-
vuonna 2011 yltynyt, kaivoksen ympäristöongelmista kertonut ja kärjistymisvai-
hetta ilmentänyt kirjoittelu yhteiskunnallista asennemuutosta vai toimivatko ympä-
ristövaikutuksia esiin nostaneet tekstit asennemuutoksen alkusysäyksenä? Koliste-
liko media uutisoinnillaan yhteiskunnan arvopohjaa vai reagoiko se arvomaailman 
muutoksiin kiinnittämällä kriittisen huomionsa aiempaa useammin taloudellisen 
toiminnan kielteisiin ympäristövaikutuksiin? Todennäköisesti molemmat vaikutus-
suunnat ovat totta. Lopputulemana tilanteessa oli se, että Talvivaaran päästöistä 
muodostui yllättäen laajasti tunnustettu ympäristöongelma, jonka ratkaiseminen 
tuntui edellyttävän konkreettisia toimia. 

Muutosta voi yrittää ymmärtää pohtimalla jälleen median toimintalogiikkaa ja 
yhteiskunnallisten ongelmien rakentumista koskevia yleisiä malleja. Esimerkiksi 
ympäristössä tapahtuneet muutokset ja niiden seuraukset eivät itsessään ole ongel-
mia. Yhteiskunnallinen ongelma ei kumpua objektiivisista olosuhteista vaan yh-
teiskunnassa havaittuihin muutoksiin tai haitallisiin tapahtumainkulkuihin kytkey-
tyvistä määritelmistä. Määrittelyjä tehdään esimerkiksi tieteen, median, kansalais-
yhteiskunnan, hallinnon ja politiikan kentillä, ja eri ongelmia urakoidaan erilaisin 
tavoin ja erisuuruisin resurssein. Kaikki ongelmallisina nähdyt asiaintilat eivät voi 
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saada yhteiskunnallisen ongelman statusta tai sitä ilmentävää huomiota. (Ks. esim. 
Blumer 1971; Väliverronen 1996, Suhonen 1994.)  

Niin sanotuissa ongelmien elinkaarimalleissa lähdetään tyypillisesti liikkeelle 
ongelman tiedostamisesta ja edetään kohti ratkaisua tarjoavien toimenpideohjel-
mien tai instituutioiden perustamista (Blumer 1971, 301). Ensimmäisessä vaiheessa 
ongelma tunnistetaan ikään kuin yksityisesti: kaivoksen lähialueen asukas havait-
see kotijärvellään vaahtohattaroita ja huomaa, että järvivesi aiheuttaa iho- ja hen-
gitysoireita. Samankaltaisia havaintoja tehdään muualla, ja syyksi epäillään kai-
voksen vesistöpäästöjä. Tieto kaivospäästöjen mahdollisista terveysvaikutuksista 
leviää lähiasukkaiden keskuudessa. Asukkaat eivät tyydy vallitsevaan tilanteeseen 
vaan pyrkivät tekemään epäkohdasta julkisen. Lopulta media tarttuu aiheeseen, jol-
loin ongelma tunnistetaan kollektiivisesti. Vaikka ongelman todenperäisyydestä, 
vakavuudesta ja ratkaisumahdollisuuksista esitetään monenlaisia näkemyksiä, on-
gelma saa legitimaationsa, kun esimerkiksi poliitikot ja viranomaiset reagoivat sii-
hen. Vesistöpäästöistä tulee näin julkinen kiistakysymys, joka saa nimensä, meta-
foransa ja visuaaliset kuvastonsa ja jota aletaan ratkaista niin poliittisin kuin hal-
linnollisin keinoin. 

Julkisen tunnistamisen vaihe huipentuu tyypillisesti kulminaatioon, jolloin on-
gelma on kaikkein huulilla. Sillä tehdään politiikkaa ja hankitaan kannattajia 
omalle toiminnalle tai organisaatiolle. Esimerkiksi Talvivaarasta kantansa lausuivat 
niin tasavallan presidentti kuin piispatkin. Kolmannessa vaiheessa ongelma insti-
tutionalisoituu. Se pyritään ottamaan haltuun asiantuntijatyöryhmien ja virallisten 
toimintasuunnitelmien avulla. Tässä vaiheessa ongelman määrittely usein teknistyy, 
mikä rajaa sekä tilanteen määrittelyn että ratkaisun teknisten asiantuntijoiden etu-
oikeudeksi. Talvivaaran tapauksessa ongelman institutionalisoitumista edustivat 
esimerkiksi puheet ympäristövastuullisuutta peräänkuuluttavista kansallisista stra-
tegioista ja vihreän kaivostoiminnan visioista. Ongelman määrittelyn ja ratkaisu-
mahdollisuuksien rajautuminen yksinomaan yhteiskunnallisen eliitin valtapiiriin 
aiheuttaa tyytymättömyyttä, mikä käynnistää elinkaaren neljännen vaiheen. Tässä 
vaiheessa kansalaiset ja eturyhmät pyrkivät luomaan uudenlaisia lähestymistapoja 
ongelman ratkaisuun. Virallinen totuus saatetaan kiistää, ja esimerkiksi koko hal-
lintokoneiston oikeutus voidaan kyseenalaistaa. Talvivaaran tapauksessa esimer-
kiksi kansalaisten ja ympäristöjärjestöjen epäluulo kohdistui niin viranomaisiin, 
poliittisiin päättäjiin kuin koko ympäristöhallinnon rakenteisiin. Tyytymättömyys 
ongelman ratkaisutapoihin aktivoi uusia teemoja, jotka kokevat oman julkisen tun-
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nistamisen vaiheensa. Näin sykli alkaa tavallaan alusta, ja lopulta alkuperäinen on-
gelma on saanut rinnalleen koko joukon uusia ongelmia. (Piispa 1986; Ross & Stai-
nes 1972; Spector & Kitsuse 2009.) 

Toisaalta, kuten Spector ja Kitsuse (2009) huomauttavat, kullakin ongelmalla 
on omanlaisensa dynamiikka, eikä ongelman käsittelyprosessi aina tuota konkreet-
tisia ratkaisumalleja. Toisinaan ongelma vain tiedostetaan ja hyväksytään. On-
gelma voi olla esimerkiksi etäällä niin fyysisesti kuin kulttuurisestikin. Sen ratkaisu 
saattaa näyttää mahdottomalta tai sotia kulttuurissa vallitsevia perusarvoja vastaan. 
Toisaalta kulminaatiopisteensäkin saavuttanut teema voi lopulta poistua taka-alalle 
ilman, että siihen liittyviä ongelmia olisi saatu varsinaisesti ratkaistua. Esimerkiksi 
päätöksenteko- ja saavutusdiskursseja ilmentävät puhetavat voivat latistaa ympä-
ristöongelmat pelkkien seremoniapuheiden ja ohjelmajulistusten innoittajiksi. 

Ongelmien elinkaaria hahmottelevat mallit eivät juuri kykene selittämään sitä, 
miksi tietyt ongelmat etenevät julkisen tunnistamisen vaiheeseen samalla kun toiset 
lakaistaan esimerkiksi nimby-ilmiön nimissä maton alle. Downsin (1972, 38–41) 
huomiosyklimallissa kantavana ajatuksena on median ja yleisön välinen suhde: me-
dia tuo ongelman suuren yleisön tietoisuuteen, ruokkii ihmisten draamannälkää ai-
kansa, kunnes lopulta huomaa yleisön kyllästyvän koko asiaan. Tähän media reagoi 
siirtymällä muiden aiheiden pariin. Spectorin ja Kitsusen (2009, 75) mallissa ko-
rostetaan puolestaan toimijoita: yhteiskunnallisten ongelmien muotoutumisessa 
ratkaisevana tekijänä on eri toimijaryhmien aktiivisuus haitallisten muutosten ha-
vainnoijina ja julkituojina. 

Mutta miksi suomalaismedia reagoi yllättäen niin voimakkaasti Talvivaaran 
vesiongelmiin? Esimerkiksi vuonna 2011, jolloin kriittisiä juttuja alettiin kirjoittaa 
enenevissä määrin, kaivoksen vesistöpäästöistä huolestuneita toimijoita oli vain 
kourallinen. Stop Talvivaara -liike sai alkunsa vasta seuraavana vuonna, joten 
aiemmin yhteydenotot tulivat yksittäisiltä kansalaisista. 

Vastauksia saadakseen on analysoitava paitsi itse ongelmaa myös uutiskritee-
rejä ja journalistista kulttuuria. Ympäristöongelmia käsittelevän julkisuuden määrä 
ja sisältö eivät ole sidoksissa yksinomaan objektiivisiin asiaintiloihin, yleisön odo-
tuksiin saatikka journalismin ulkopuolisiin valta- ja painostuskeskittymiin. Medi-
alla on oma toimintalogiikkansa ja sisäiset rakenteensa, jotka ohjaavat uutisagen-
dan muotoutumista. Journalismin perinteisen käsityksen mukaan uutinen kertoo 
tuoreesta, poikkeuksellisesta ja kiinnostavasta tapahtumasta. Uutisvälityksessä 
etenkin aiheen merkittävyydellä on väliä. Merkittävyys voidaan käsittää sekä ob-
jektiivisena että subjektiivisena ominaisuutena. Esimerkiksi kulttuurinen merkittä-
vyys on syytä määritellä subjektiiviseksi ominaisuudeksi, sillä jonkin tapahtuman 
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tai ilmiön kulttuurista merkittävyyttä arvioidaan aina suhteessa tiettyyn yleisöön tai 
sen osaan. Objektiivinen merkittävyys tarkoittaa puolestaan sitä, että uutisoitu asia 
on tärkeä riippumatta siitä, millaisia odotuksia tai ennakkokäsityksiä yleisöllä on 
asian suhteen. Merkittävyys voidaan käsitteellisesti erottaa myös kiinnostavuu-
desta, joskin uutisen merkittävyydellä on usein suora yhteys siihen, miten kiinnos-
tavana sitä pidetään. (Suhonen 1994, 62–63.) 

Talvivaara oli toimintavuosiensa aikana kasvanut paitsi kiinnostavaksi myös 
merkittäväksi toimijaksi. Yhtiö toimi alalla, joka oli usein nimetty kansantalouden 
tukijalaksi. Luvituksensa ja valvontansa kautta se kytkeytyi valtionhallintoon. Val-
tionyhtiö Solidiumin tulo Talvivaaran omistajaksi sitoi kaivosta veronmaksajiin. 
Kaivokseen liittyvän julkisuuden valtavirta oli pysynyt myönteisenä, vaikka esi-
merkiksi pöly- ja melupäästöt, allasvuodot ja uraanin talteenottohankkeen yllättävä 
julkistus olivat vaarantaneet kaivoksen julkikuvan. 

Vaikka esimerkiksi sulfaattiongelma oli jatkunut jo vuosia, tieto ongelmasta 
tuli julkisuuteen tapahtumanomaisesti. Uutisella oli näin ollen käänteistä jatku-
vuutta: ongelma oli ollut olemassa pitkään, eikä siihen ollut reagoitu. Päästöuutiset 
kertoivat poikkeavaksi nimeämisen prosessia ennakoivista tapahtumainkuluista, 
kuten lähiasukkaiden ja valvojan tekemistä tutkintapyynnöistä ja Sotkamon kunnan 
päätöksistä puoltaa kaivoksen lupaehtojen tiukentamista. Asukkaiden ja kunnan ak-
tiivisuus antoi tapahtuman käsittelylle kulttuurista merkittävyyttä. 

Vaikka sulfaattiongelman vakavuudesta ei oltu yksimielisiä, Talvivaara oli 
kiistatta toiminut ympäristölupansa vastaisesti. Rike oli yksiselitteinen, ja sen vai-
kutuksista annettiin konkreettisia esimerkkejä: järvivesi on suolaantumisen seu-
rauksena muuttunut meriveden kaltaiseksi. Tapauksessa oli myös vastakkainaset-
telun aineksia. Suuren kaivosyhtiön ympäristöä kuormittava toiminta ajoi esimer-
kiksi kiinteistönomistajat satimeen. Tällainen katsanto puhutteli tapausta seuraavia 
toimittajia. Viranomaisten jaettua vedenkäyttösuosituksiaan lähiasukkaiden sub-
jektiivisista haittakokemuksista tuli tärkeää todistusaineistoa. Oirekuvaukset konk-
retisoivat mittauskäyrien muutokset. Esimerkiksi uimaveden aiheuttamista iho-oi-
reista kerrottiin usein kritiikittömästi, vaikka vedenkäyttösuositus koski aluksi vain 
löylynheittoa järvivedellä. Vesiongelmien paljastuminen antoi viitteitä niin kaivos-
yhtiön omien prosessien puutteellisuudesta kuin ympäristövalvonnan käytäntöjen 
ja lainsäädännön soveltamisen ongelmista. Tapauksen integroituminen poliittiseen 
ja hallinnolliseen kontekstiin muovasi yksittäisen yrityksen ongelmasta yhteiskun-
nallisen ongelman: paikalliset vesistöpäästöt alkoivat näyttäytyä niin poliittista 
kulttuuria kuin koko länsimaista elämäntapaa riivaavan sairauden oireina. Kun ti-
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lanteessa ei ollut enää kyse yksinomaan selvärajaisista vesiongelmista, teeman elin-
voimaisuus lisääntyi. Päästöistä muodostettiin julkinen puheenaihe, johon saattoi 
liittää mitä erilaisempia teemoja, tapahtumia ja ongelmia.  

Ympäristöjulkisuuden nopeaa kehittymistä 1960- ja 1970-lukujen taitteessa on 
selitetty osallistuvan journalismin (participant journalism) yleistymisellä (ks. esim. 
Schoenfeld ym. 1979; Schoenfeld 1980; Lowe & Morrsison 1984). Journalismin 
osallistuvuus lienee näyttäytynyt epäilyttävänä ja siten piilotettavana ominaisuu-
tena erityisesti Yhdysvalloissa, jossa objektiivisuusnormi on elänyt vahvana. Tämä 
lienee vahvistanut journalistityyppien distinktiivistä erottelua, jota on tehty erityi-
sesti 1960- ja 1970-luvun tutkimuksissa. Osallistuvan journalismin vastakohtana 
on näet pidetty perinteistä, objektiivisuutta tavoittelevaa havainnoivaa journalismia, 
jonka tehtäväksi on määritelty todellisia tapahtumia koskevan tiedon välittäminen 
yleisölle. Tietoa siirtäessään objektiivisuuteen sitoutunut ”neutraali” journalisti ei 
heijastele omia arvojaan vaan jättää tulkintojen ja johtopäätösten tekemisen luki-
joille, kuuntelijoille ja katselijoille. Osallistuva journalisti on sen sijaan sananmu-
kaisesti osallinen. Hän on sitoutunut ”koko totuuteen” ja pyrkii kaivamaan esiin 
asian kaikki eri puolet. Hän tarkastelee jutuissaan niin objektiivisia kuin subjektii-
visia syitä ja seurauksia ja antaa tilaa erilaisille arvioille ja mielipiteille. Osallistuva 
journalisti katsoo, että medialla tulee olla merkittävä rooli asioiden ja ilmiöiden 
tulkitsemisessa ja sosiaalisen todellisuuden rakentamisessa. (Schoenfeld ym. 1979, 
39; Johnstone ym. 1976, 114; Cohen 1963, 31.) 

Ympäristöjournalismin on katsottu edellyttävän poikkeuksellista subjektiivi-
suutta ja omistautumista käsiteltäville aiheille (ks. Cross 2007, 133–134). Useissa 
yhteyksissä ympäristötoimittajista on annettu kaunopuheisia, vastajulkisuuteen 
paikantuvia määritelmiä: heidän katseensa maailmaan on näyttäytynyt erilaisena 
kuin muilla journalisteilla. Sitä on määrittänyt tietoisuus siitä, että yhteiskunnassa 
on hierarkkisia rakenteita, jotka ohjaavat painottamaan esimerkiksi taloudellista 
menestystä ympäristön kestävyyden kustannuksella. Tämänkaltaisen orientaation 
pohjalta ympäristöjournalismi on tyypillisesti määritelty esimerkiksi taistele-
miseksi ympäristön puolesta. Ympäristötoimittajuus on puolestaan näyttäytynyt 
elämäntapana, joka vaatii riskinottoa ja uhrauksia. (Ks. esim. Frome 1998, 21.) 
Ympäristöjournalismin käsitettä on verrattu oksymoroniin, semanttiseen ristiriitaan, 
jossa kaksi vastakkaista tai toisensa kieltävää käsitettä yhdistyvät (ks. Ward 2002, 
40). Koska ympäristöstä kirjoittaminen on vertautunut lähinnä taisteluun tai jopa 
ristiretkeen (ks. esim. Willis & Okunade 1997, 84), toimintaa ei ole voitu pitää 
journalismina, sillä sen edellytyksinä on pidetty passiivisuutta ja objektiivisuutta. 
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Ympäristöjournalismin määrittyminen journalistiseksi vastaliikkeeksi ja poliit-
tiseksi projektiksi viestii paitsi yhteiskunnassa vallitsevista arvoista ja journalismin 
sisäisistä rakenteista, myös siitä, että esimerkiksi ekologisia muutoksia ja niihin 
liittyviä uhkia on usein vaikea tunnistaa. 

Vaikka eri journalistityyppien jaottelu perustuu varsin karkeaan dikotomiaan, 
toimittajan osallistumisen tason muutoksista voi nähdäkseni etsiä vastauksia Talvi-
vaaran julkisuuskuvassa tapahtuneeseen heilahdukseen. Kaivostoiminnan ympäris-
tövaikutukset nousivat aiempaa suuremman julkisen huomion kohteeksi, kun ju-
tuissa alettiin kurkottaa virallisen totuuden ulkopuolelle. Kun puheenvuoroja alet-
tiin jakaa lähiseudun asukkaille, toiminnan haittavaikutuksista saatiin tietoa, jota 
yhtiö ja sen valvojat eivät olleet antaneet. Toiminnan eri ulottuvuuksien julkituo-
minen edellytti näkökulmien monipuolistamista ja siten sitoutumista koko totuu-
teen. Osa toimittajista matkusti paikan päälle Kainuuseen ja vieraili esimerkiksi 
lähiasukkaiden kotitiluksilla. Osallistuminen oli siltä osin myös konkreettista. (Vrt. 
Mäkilä 2007, 242, 251.) Kun ympäristövaikutuksiin kytkeytyvä keskustelu myö-
hemmin vilkastui, osallistuvan journalismin määrä lähti kasvuun. Osallistuminen 
oli paitsi konkreettista paikallaoloa myös osallistuvan journalismin periaatteiden 
noudattamista. Uudessa tilanteessa Talvivaaran ympäristövaikutuksista ja esimer-
kiksi kaivoksen valvonnasta ja ympäristöluvista kirjoittaminen ei ollut enää vain 
muutaman asiaan vihkiytyneen toimittajan etuoikeus, vaan kaivoksen toimia pen-
gottiin tutkivalla otteella kaikissa tiedotusvälineissä. 
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13 Yhteenveto ja päätelmät 

13.1 Mitä ja miten tutkittiin? 

Olen edellä tutkinut pohjoisen kaivoksiin liittyvää julkista keskustelua neljässä 
suomalaisessa sanomalehdessä. Olen tarkastellut kaivoskirjoittelua ennen kaikkea 
konstruktivistisesta näkökulmasta: olen tunnistanut kirjoittajien ja keskustelijoiden 
tekemiä valintoja, joilla on ollut keskeinen vaikutus kaivoksiin liittyvän sosiaalisen 
todellisuuden muotoutumiseen. Olen kuvannut käytäntöjä ja rakenteita, joiden 
kautta kaivostoiminnan julkisia merkityksiä on tuotettu. Tärkeimpänä tutkimusme-
netelmänäni on ollut kehysanalyysi. Metodologisesta näkökulmasta analyysin so-
veltaminen on ollut varsin väljää, sillä olen hyödyntänyt työssäni yhtä lailla reto-
riikan tutkimuksen, semiotiikan ja diskurssianalyysin käsitteitä. Olen nojautunut 
etenkin kehysanalyysin konstruktivistiseen ja kriittiseen tulkintaan ja kiinnittänyt 
huomiota erityisesti journalistisen työn tuloksena muotoutuviin tulkintapaketteihin 
sekä kehystämistä ohjaaviin ideologioihin. 

Olen tehnyt kehysanalyysia kolmitasoisena: ensimmäiseksi olen tunnistanut 
kirjoittelua jäsentävät pääkehykset, sen jälkeen pääkehyksiä täsmentävät välike-
hykset ja lopuksi näkökulmat kiteyttävät alakehykset. Kaivoskirjoittelun dynamii-
kan tiivistävä kehyskartta on rakentunut siten sukupuumaisesti. Alakehykset on 
voinut palauttaa välikehyksiin ja välikehykset pääkehyksiin. Olen kiinnittänyt huo-
miota paitsi kehysten sisäiseen rakentumiseen myös eri kehysten välisiin suhteisiin. 
Olen havainnollistanut käsitteellistämistapojen tunnuspiirteitä ja tunnistanut ke-
hyksiä konstruoivia argumentaatiolinjoja. Lisäksi olen tarkastellut kehystämisen 
tapoja eri kirjoittajaryhmillä, lehdillä ja toimijoilla ja vertaillut lehtien välisiä pro-
fiileja suhteessa kaivosteollisuuteen. 

Olen vertaillut eri toimijaryhmien panoksia niin kaivoskirjoittelun kokonaisuu-
den kuin kokonaisuutta jäsentävien kehysten muotoutumiseen sekä eritellyt rooleja, 
joihin lehdet asemoivat eri toimijat. Lisäksi olen kiinnittänyt huomiota kaivoksia 
käsittelevien juttujen otsikoihin ja tarkastellut otsikointia kehyksiä konstruoivana 
ja ilmentävänä tekniikkana. Tutkimuksen lopuksi olen tarkastellut, millaisia muu-
toksia ensimmäiset toimintavuodet toivat kaivosten julkiseen käsittelyyn. 

Edellä kuvatuin menetelmin olen koonnut analyyttisesti luodun yleiskuvan 
suomalaisen kaivoskirjoittelun ominaispiirteistä ja kaivosjulkisuudessa tapahtu-
neista muutoksista. Olen lisäksi pohtinut, millaisia seurauksia kaivoksista muotoil-
luilla määritelmillä on saattanut olla. 
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13.2 Talous ja ympäristö tiukasti erillään 

Hahmotin tutkimusaineistosta kolme pääkehystä: talouden pääkehyksen, ympäris-
tön pääkehyksen ja turvallisuuden pääkehyksen. Talouden pääkehykseen luokitte-
lemissani teksteissä kaivoksia tarkasteltiin taloudellisina ilmiöinä, jolloin pääosaan 
nousivat kaivosteollisuuden taloudelliset vaikutukset ja kaivosten tuomat työpaikat. 
Talouskehys ei ollut kuitenkaan automaattisesti myönteinen, sillä se piti sisällään 
myös jutut, joissa kerrottiin kaivosalan heikoista talousnäkymistä ja kaivosyhtiöi-
den rahoitusongelmista. Ympäristön pääkehys nosti puolestaan esiin kaivostoimin-
nan ympäristövaikutukset ja ympäristönsuojelulliset arvot, mikä toi kaivostoimin-
nan esiin kriittisessä tai kielteisessä valossa. Turvallisuuden pääkehyksessä rajau-
duttiin tarkastelemaan kaivospäästöjen terveysvaikutuksia. Kehys toi tarkasteltuun 
paitsi säteily- ja raskasmetallipäästöihin liittyvät konkreettiset uhkat, kuten monet 
syöpäsairaudet ja kehityshäiriöt, myös viranomaisten auktoriteettiaseman turvalli-
suuteen liittyvän tiedon tuottamisessa ja turvallisuusuhkien mitätöinnissä. 

Tutkimusaineiston perusteella pohjoisen kaivoksia käsittelevä lehtikirjoittelu 
oli hyvin kaksijakoista. Vastakohtaisia talouden ja ympäristön pääkehyksiä käytet-
tiin kirjoittelussa lähes yhtä paljon. Turvallisuuden pääkehys jäi selvästi sivuosaan, 
sillä luokittelin kehykseen vain noin kymmenyksen pääaineiston jutuista. Tyypil-
listä aineiston teksteille oli, että ne esittivät kaivoksiin liittyvät näkemykset ja tul-
kinnat varmoina tietoina, vaikka niin ympäristö- kuin talousvaikutuksiin kytkeyty-
vät arviot olivat usein sidoksissa tulevaisuuden ennusteisiin, joihin liittyy aina ko-
solti epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi keskenään ristiriitaisia tutkimustuloksia tai 
tulkintoja ei yleensä esitetty samassa uutisessa. Kirjoituksissa noudatettiin siten yh-
den totuuden logiikkaa, minkä vuoksi talouden ja ympäristön pääkehykset eivät 
kohdanneet lehtien luomassa julkisuustilassa. Eri näkemykset jaoteltiin eri uutisiin, 
jolloin samoissa lehdissä saatettiin esittää jopa samoina päivinä vastakkaisia tul-
kintoja esimerkiksi kaivoksen raskasmetallipäästöjen vaikutuksista. 

Tällainen jaottelu kertoo paitsi lehtien välisestä uutiskilpailusta myös journa-
listisista käytännöistä ja rutiineista. Modernin uutisoinnin ihanteen mukainen kova 
uutinen kertoo vain tosiasioita. Uutinen on sitä parempi, mitä vakuuttavamman väi-
telauseen se sisältää. (Kantola 1996.) Uutisen kirjoittamisen lähtökohtana on fak-
tojen ja tulkintojen erottaminen toisistaan. Toisaalta faktat rajaavat tulkintoja, sillä 
uutisen eri elementit rakennetaan tukemaan faktojen mukaista kuvaa todellisuu-
desta (Väliverronen 1996). Eri näkökulmien ja toimijoiden eristämiseen ajaa myös 
työekonomia: kun asian käsittelyä voi jatkaa seuraavana päivänä, uuden lehden ra-
kentamista ei tarvitse aloittaa täysin tyhjästä. 
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Vain harvat kaivoksiin kytkeytyvät tekstit toteuttivat siten laadukkaan journa-
lismin perusajatusta: vastakkaisten ja eritasoisten intressien ja niiden artikulaatioi-
den saamista samaan tilaan. Journalistien kyvyttömyys tai haluttomuus asettaa eri-
laisia mielipiteitä yhteyteen toistensa kanssa on pantu merkille useissa muissakin 
journalismin tutkimuksissa (ks. Rahkonen 2006; Luostarinen 1994; Reunanen 
2003). Yhden totuuden logiikkaan voi ohjata toimittajien ja lukijoiden välinen 
juopa. Siinä missä esimerkiksi sanomalehti on toimittajalle jatkumo, lukijalle se on 
useimmiten itsenäinen kokonaisuus. Tarkasti lehtensä suunnitelmat tunteva toimit-
taja voi luottaa siihen, että tasapainottava aines pääsee esiin seuraavana päivänä. 
Lukijan näkökulmasta tilanne on ongelmallisempi. Hän lukee lehteä satunnaisesti, 
valikoivasti ja ennemmin osana yhteiskunnallisia ja ajankohtaisia tematisaatioita 
kuin lehden oman julkisuustilan jatkumoa. Journalismin yhteiskunnallisen tehtävän 
valossa olisi näin ollen suotavaa, että intressantit tapaisivat jo samassa jutussa. 
(Luostarinen 1994, 188; ks. myös Pietilä & Sondermann 1994, 199.) 

13.3 Pääkehykset lehtien ja kirjoittajaryhmien profiilien ilmentäjinä 

Pääkehysten jakautumisessa oli joitakin lehti- ja kaivoskohtaisia eroja. Kevitsaa 
käsiteltiin useimmiten taloudellisesta näkökulmasta, kun taas Talvivaaraan liitty-
vässä kirjoittelussa ympäristökehys oli suosituin. Erityisesti Lapin Kansassa ja Ka-
levassa Kevitsan myönteisiä talousvaikutuksia tarkasteltiin paikallisen elinkei-
noelämän kautta. Lehdet toivat julkisuuteen pk-yrittäjiä, jotka olivat hyötyneet kai-
voksen perustamisesta. Talouskehystä konstruoivat myös tekstit, joissa ympäris-
tönsuojeluun suhtauduttiin kielteisesti. Esimerkiksi suojeluvaatimusten katsottiin 
monin paikoin estävän talouskasvun, ja suojelua ja tiukempia pelisääntöjä alalle 
vaatineet tahot tuomittiin herkästi taantumuksellisiksi. 

Alueellisen taantumisen retoriikka sai tilaa erityisesti Lapin Kansassa. Leh-
delle kaivosuutiset olivat selvästi osa aluepoliittista strategiaa. Lehti eristi maakun-
nan omat kaivoshankkeet Talvivaarasta ja kategorisoi kaivosteollisuuden kannatta-
jat edustamaansa sisäryhmään, jonka identiteetti muotoutui suhteessa ulkoryhmän 
erilaisuuteen. Lapin Kansa hyödynsi samaa strategiaa seitsemän vuotta aiemmin 
Ylä-Lapin metsäkiistaan liittyvässä kirjoittelussaan. Metsäsodan kuohuissa lehti 
hyväksyi paikallisiksi ne, jotka kannattivat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
metsien hakkuita. Hakkuiden vastustajat – olivatpa he sitten kunnan omia asukkaita 
tai muualta tulleita – leimattiin teksteissä ulkopuolisiksi ja yksittäisiksi oman pesän 
likaajiksi. (Harju 2011.) 
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Vaikka ihmisten ympäristösuhteessa ja elämäntavoissa sekä yhteiskunnan ar-
vopohjassa tapahtuneita muutoksia pidetään usein selviönä, taantumuksellisia tun-
nistava puhetapa näyttää säilyttäneen hämmentävän hyvin asemansa teollisuustoi-
minnan vaikutuksiin liittyvissä keskusteluissa. 2010-luvun kannanotot noudatteli-
vat samaa logiikkaa kuin 1960-luvun puheenvuorot Outokummun kaivoksen ym-
päristövaikutusten hyväksyttävyydestä.40  

Toisaalta Lapin Kansassa käytiin myös eniten kaivosten talousvaikutuksiin liit-
tyvää kriittistä keskustelua. Erityisesti lehden mielipidesivuilla oltiin huolissaan 
maaperämme aarteiden valumisesta vieraisiin käsiin. Kolonialistisia kehityskul-
kuja tunnistaneet kirjoittajat kritisoivat avoimesti paitsi valloittajiksi representoi-
tuja kansainvälisiä kaivosyhtiöitä myös suomalaista kaivoslainsäädäntöä, joka 
mahdollisti yhtiöiden kolonialismiin viittaavat toimet. 

Kevitsaa käsittelevässä pääaineistossa talouden pääkehyksen osuus vaihteli 
Helsingin Sanomien 47 prosentista Kainuun Sanomien 80 prosenttiin. Talouske-
hystä käyttivät suhteellisesti eniten lehtien omat toimittajat ja vähiten mielipidekir-
joittajat. Luokittelin ympäristön pääkehykseen vain noin viidenneksen Kevitsaa kä-
sittelevistä pääaineiston teksteistä. Suhteellisesti suurimman roolin ympäristökehys 
sai Helsingin Sanomissa ja pienimmän Lapin Kansassa. Tutkimukseni lehdistä Hel-
singin Sanomat käytti kaivoskirjoittelua selvästi useimmin yhteiskunnallisten epä-
kohtien julkituontiin. Lehti kritisoi kaivosalan toimijoita niin ympäristön turmele-
misesta kuin välinpitämättömästä asenteesta toimintansa kielteisiin seurauksiin. 
Niin Lapin Kansan, Kalevan kuin Kainuun Sanomien Kevitsa-kirjoittelussa ympä-
ristönäkökulmien esiin tuominen jäi pitkälti toimituksen ulkopuolisten tahojen teh-
täväksi.  

Turvallisuuden pääkehyksen osuus Kevitsaa käsittelevässä aineistossa oli noin 
yksitoista prosenttia. Kevitsaan liittyvissä teksteissä turvallisuudesta puhuttiin 
usein uhkien kautta. Terveysriskeillä spekuloitiin etenkin mielipidesivuilla. Turval-
lisuuden kehystä esiintyi selvästi eniten mielipidekirjoittajien keskuudessa. 

Talvivaaran kaivoksen ongelmat ja mustunut maine vaikuttivat käsittelytapoi-
hin ja kehysten jakautumiseen: Talvivaaraa käsittelevässä pääaineistossa talouden 
pääkehys jäi ympäristön pääkehystä pienemmäksi. Lisäksi osa talouskehykseen 
                                                        
40 Outokummun kaivoksen pohjavesivaikutuksista huolestuneita kansalaisia pidettiin yhtiön omassa leh-
dessä lähinnä häiriintyneinä, ja heidän katsottiin syytöksillään vain vastustavan edistystä. Kaivosyhtiö 
noudatteli mitätöinnin kehyksestä tuttuja toiminta- ja argumentaatiotapoja. Yhtiö toi julkisuuteen valit-
tajien nimiä ja kertoi heidän toimivan yksinomaan uskon voimalla. Valittajien esitettiin olevan ihmisiä, 
joihin ei voinut vaikuttaa tieteellisillä tosiasioilla. (Björn 2014.) Myös Ylä-Lapin metsäkiistaan liittyvä 
lehtikirjoittelu pohjautui monin paikoin 1970-luvun diskurssiksi nimettyyn tapaan painottaa työllisyyttä 
ja toimeentuloa ympäristön kestävyyden kustannuksella. (Harju 2011; ks. myös Väisänen 2008.) 
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luokittelemistani jutuista kertoi kaivoksen kannalta kielteistä tarinaa. Teksteissä an-
nettiin esimerkkejä yhtiön kehnosta kassatilanteesta ja osakkeen arvon laskusta 
sekä kritisoitiin esimerkiksi toiminnan yritysvaltaisuutta ilmentäviä piirteitä. Kai-
voksen ongelmat ja niiden julkinen käsittely aiheuttivat sen, että Talvivaarasta 
muodostui lopulta lyömäase, jolla koko kaivosteollisuutta pyrittiin halventamaan 
julkisesti. Kainuusta tutut skenaariot vakiintuivat osaksi kaivoskritiikkiä, ja Talvi-
vaaraan sovellettuja selitysmalleja hyödynnettiin sellaisenaan vastustettaessa muita 
Suomen kaivoksia ja kaivoshankkeita. 

Talvivaaran vaikutus Suomessa harjoitettavan kaivostoiminnan hyväksyttä-
vyyteen on ollut keskeinen (ks. esim. Sairinen ym. 2016; Peltonen 2016; Tiainen 
ym. 2014). Ennen Talvivaaran kaivoshankkeen kriisiytymistä laadittujen kaivos-
alan ohjelmapaperien on katsottu kuvastavan alan toimijoiden jälkijättöistä herää-
mistä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun vaatimuksiin. Kaivosalan vaikuttajien kes-
kuudessa toiminnan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys koettiin itsestäänselvyytenä. 
Kansalaisten ajateltiin jakavan näkemyksen, sillä esimerkiksi alan imagon uskottiin 
parantuvan vain oikeaa tietoa jakamalla. Talvivaaran ongelmien käynnistämä kriit-
tinen keskustelu murensi käsityksiä alan itsestään selvästä oikeutuksesta. Yhteis-
kunnan ja arvopohjan muutokset olivat laajentaneet horisonttia, jonka kautta alan 
hyväksyttävyyttä arvioitiin. Muutos pakotti sekä valtion että kaivostoimijat paitsi 
havahtumaan toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksin myös ryhtymään 
konkreettisiin toimiin alaan liittyvien jännitteiden poistamiseksi. (Sairinen ym. 
2016, 174–176.) 

Suomalaisten verrattain myöhäistä heräämistä yhteiskuntavastuun ja sosiaali-
sen toimiluvan edellytyksiin on selitetty etenkin historiallisilla syillä. Suomessa te-
ollisuushankkeet ovat nauttineet arvostusta, mikä on vaikuttanut myös lainsäädän-
töön. Esimerkiksi kaivosyhtiöihin ei siten ole kohdistunut paikallisyhteisöjen, kan-
salaisjärjestöjen tai viranomaisten taholta tullutta painetta osoittaa vastuullisuut-
taan ja hyviä käytäntöjään. (Rytteri 2012, 65.) Alan moderneihin vaatimuksiin liit-
tyvää asiantuntemattomuutta on perusteltu Outokummun vaikutuksella. Valtionyh-
tiön päätös luopua kaivostoiminnastaan sysäsi suomalaisen kaivosteollisuuden 
taantumaan, jonka aikana alan kansainvälisen kehityksen seuraaminen saattoi jäädä 
sivuun. Toisekseen Outokummun toimintakulttuurin perinnön on esitetty vaikutta-
neen vanhakantaisten asenteiden säilymiseen. (Sairinen ym. 2016, 176; Grund-
ström 2016, 163–164.) Björnin (2014, 134) mukaan Talvivaaran ja Raahen kaivok-
sen allasvuodot ja ympäristöpäästöt osoittivat, että Suomessa toimittiin vielä 2010-
luvullakin outokumpulaisen yrityskulttuurin hengessä. Esimerkiksi vuonna 2013 
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jokaisen Suomessa toimivan kaivosyhtiön johtopaikoilla oli entisiä outokumpulai-
sia (Sorjanen 2014). 

Toisaalta Talvivaaraa käsiteltiin pitkin vuotta myös myönteisessä hengessä. 
Tällöin pääosaan nousivat Kevitsa-kirjoittelun tapaan kaivoksen työllisyysvaiku-
tukset, investointisuunnitelmat ja Kainuun maakunnan ennennäkemätön menestys. 
Esimerkiksi Kainuun Sanomat asemoi Talvivaaran – ongelmistaan huolimatta – 
alueellisen elinvoiman takaajaksi ja konstruoi näin yhteisyyttä, joka representoi yh-
teenkuuluvaisuuden keskeiseksi aseeksi ulkopuolisia uhkia vastaan. 

Talous vaikutti olleen kaivoskirjoittelussa eräänlainen kestoaihe. Taloudesta 
kumpuava teema oli valmiina aktivoitumaan heti, kun ympäristöpuhe hiipuu. Niin 
sanottuina hiljaisina aikoina, jolloin kaivoksilta ei kantautunut katastrofiviestejä, 
teksteissä käsiteltiin toiminnan elinkeino- ja työllisyysvaikutuksia. Ympäristövai-
kutuksiin linkittyviä tekstejä julkaistiin puolestaan ryppäittäin, ja aaltoja seurasi 
usein suvantovaihe, jolloin talouspuhe otti oman tilansa. Esimerkiksi uutissivuille 
ympäristöhuoli näytti kelpaavan lähinnä vain poikkeustilanteiden käsittelyn yhtey-
dessä. Ympäristökeskustelua aktivoivat paitsi konkreettiset onnettomuustilanteet 
myös toiminnan epäkohtia ruotivat paljastukset ja yllättävinä näyttäytyvät kannan-
otot. 

Talouden pääkehystä esiintyi suhteellisesti eniten Lapin Kansan Talvivaara-
kirjoittelussa. Lappilaislehti oli ainoa, jonka Talvivaara-aineistossa talouden pää-
kehys oli ympäristökehystä suurempi. Lapin asema merkittävänä kaivostoiminnan 
kohdealueena näkyi maakunnan oman lehden kirjoittelussa monin tavoin. Lehti kä-
sitteli kaivosteollisuutta usein yleisenä ilmiönä ja arvioi teksteissään maakunnan 
houkuttavuutta kaivosalan toimijoiden silmissä. Talvivaaran se asemoi monin pai-
koin varoittavaksi esimerkiksi, jolloin kohukaivos määrittyi lappilaisen kaivoskult-
tuurin kääntöpuoleksi.  

Talouskehystä konstruoivat aktiivisimmin lehtien omat toimittajat. Valikoin 
kehykseen paitsi uutisjuttuja ja -analyyseja myös kosolti toimituksellista mielipi-
deaineistoa. Talouden pääkehys korostui erityisesti kaivosmaakuntien lehtien ja 
Kalevan pääkirjoituksissa. Pääkirjoitukset heijastelivat tekstityypille ominaista eli-
tismiä (ks. Kunelius ym. 2009, 451; Herkman 2011, 57). Niissä sitouduttiin usein 
talousasiantuntijoiden ja valtaapitävien sanaan. Tekstien taustalla oli ajatus levik-
kialueen hyvinvoinnista, joka kuitenkin rakentui yksinomaan taloudellisen menes-
tyksen kautta. Maakuntalehtien talouteen kiinnittyvissä pääkirjoituksissa tehtiin 
sisä- ja ulkoryhmien välistä erottelua. Teksteissä tehtiin polaarisia identifikaatioeh-
dotuksia, joissa sisäryhmän ominaisuudet esitettiin hyväksyttävinä ja toivottuina ja 
ulkoryhmän ominaisuudet huonoina ja vahingollisina. Lapin Kansassa ulkoryhmän 
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jäseniksi määriteltiin usein sekä ympäristönsuojelua vaatineet tahot että eteläsuo-
malaisiksi määritellyt poliittiset päättäjät. 

Luokittelin talouskehykselle vastakkaiseen ympäristön pääkehykseen yli puo-
let kaikista Talvivaaraa käsittelevistä teksteistä. Ympäristön pääkehyksen käyttöä 
kasvattivat etenkin poikkeuksellisina ja yllättävinä näyttäytyvät tapahtumat, kuten 
jätevesivuodot ja kevään lintukuolemat. Kehystä tuotti myös kaivoksen ympäristö-
lupaprosessien tiivis käsittely. Ympäristön pääkehyksen käyttöä lisäsivät sekä leh-
tien aktiivinen uutisointi asukastilaisuuksista että etenkin Helsingin Sanomien toi-
mittajien taipumus jalkautua kriittisiksi tiedettyjen kaivoksen lähialueen asukkai-
den pariin 

Luokittelin ympäristön pääkehykseen myös koko joukon tekstejä, joissa Talvi-
vaaran kielteiset tapahtumat kytkettiin poliittiseen ja hallinnolliseen kontekstiin. 
Ympäristöpäästöistä ja muista ongelmista syytettiin etenkin valvojia, ja valvonnan 
väitetyille laiminlyönneille etsittiin poliittisia motiiveja. Etenkin loppuvuodesta 
Talvivaaran ympäristövaikutuksista käyty kriittinen keskustelu kiinnittyi yhä use-
ammin aluehallintouudistukseen, jolle ei juuri löytynyt ymmärtäjiä. Loppusyksyn 
jätevesivuotojen kuohuissa media herkistyi kaivoskahnauksille, mikä lisäsi ympä-
ristön pääkehyksen käyttöä voimakkaasti. Ongelmien tiivis käsittely aktivoi mieli-
pidekirjoittajia, joiden suhtautuminen kaivosteollisuuteen oli useimmiten kielteistä. 

Ympäristön pääkehys sai suhteellisesti vahvimman aseman kaivosmaakuntien 
ulkopuolella toimivissa lehdissä. Helsingin Sanomissa ympäristön pääkehyksen 
osuutta kasvatti etenkin aluehallintouudistukseen linkittyvän teeman suosio. Talvi-
vaaran ongelmien kytkeminen poliittisin perustein tehtyyn aluehallintouudistuk-
seen tarjosi valtakunnan ykköslehdelle mahdollisuuden hankkia juttujen haastatel-
tavat valtakunnan eturivistä.  

Ympäristön pääkehys sai selvästi pienimmän roolin Lapin Kansan Talvivaara-
kirjoittelussa. Valikoin lehden julkaisemista jutuista vain reilun kolmanneksen ym-
päristökehykseen. Muita lehtiä pienempi prosenttiluku heijastelee paitsi lehden 
profiilia myös käsittelytapojen eroja. Lapin Kansalle Talvivaara oli muita lehtiä 
useammin vertailukohta, johon se peilasi Lapin omia kaivoksia ja kaivoshankkeita. 
Vaikka teksteissä viitattiin Talvivaaran kielteisiin ympäristövaikutuksiin, päähuo-
mio kohdistui lehden kotimaakunnan kaivossuunnitelmien taloudelliseen potenti-
aaliin. 

Eri kirjoittajaryhmistä STT:n toimittajat konstruoivat aktiivisimmin ympäris-
tön pääkehystä. Kehyksen osuus STT:n Talvivaara-aineistossa oli noin 60 prosentin 
luokkaa. STT:n osuutta kasvatti etenkin Talvivaarassa tapahtuneiden poikkeusti-
lanteiden tiivis käsittely. Lisäksi tietotoimisto kertoi laajasti kaivoksen valvontaan 
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ja lupaprosesseihin liittyvistä epäkohdista. Nämä aiheet näyttäytyivät valtakunnal-
lisina, ja niiden kommentaattoreina käytettiin tyypillisesti pääkaupunkiseudulla 
toimivia asiantuntijoita. 

Turvallisuuden pääkehyksen osuus jäi Talvivaara-kirjoittelussa alle kymme-
neen prosenttiin. Kehystä tuotti etenkin kaivostyöntekijän kuolemantapauksen kä-
sittely. Turvallisuus nousi keskeiseksi arvoksi myös kaivosyhtiön uraanisuunnitel-
mista keskusteltaessa. Kaivosturvallisuutta käsiteltäessä vastakkain asettuivat va-
rautumista ja välinpitämättömyyttä korostavat näkökulmat. Talvivaaraa tarkastel-
tiin sekä erinomaisena varautujana että työntekijänsä toistuvasti vaaraan saattavana 
ongelmaorganisaationa. Vastakkainasettelu heijastui kaivostoiminnan yleisten uh-
kien käsittelyyn. Keskustelussa törmäsivät uhkakuvia maalailevat ja mitätöivät nä-
kemykset. Kehykseen luokittelemissani toimituksellisissa teksteissä viimeisen sa-
nan saivat useimmiten viranomaiset, joiden auktoriteettiasemaa turvallisuustiedon 
tuottamisessa ja tulkitsemisessa kehys useammin vahvisti kuin heikensi. 

Turvallisuuden pääkehys sai suhteellisesti suurimman roolin Kalevan Talvi-
vaara-kirjoittelussa. Lehti seurasi aktiivisesti kaivostyöntekijän kuolemantapauk-
sen tutkintaa ja kontekstualisoi Talvivaaran jätevesivuodot paikallisesti puhuttele-
vaan juomavesikeskusteluun.  

Luokittelin myös Talvivaaraa käsittelevästä aineistosta turvallisuuden pääke-
hykseen suhteellisesti eniten mielipidekirjoituksia. Väittelyä kaivostoiminnan tur-
vallisuudesta ja turvattomuudesta käytiin aktiivisimmin mielipidesivuilla. 

13.4 Välikehykset kirjoittelun jäsentäjinä 

Kehysanalyysin toisella tasolla jaottelin kaivoksia käsittelevät tekstit kahdeksaan 
välikehykseen. Kehyksistä kolme johdin taloudesta, kolme ympäristöstä ja kaksi 
turvallisuudesta. Taloudesta johtamani välikehykset olivat alueellisuus, riisto ja 
globalisaatio. Ympäristökeskustelua jäsentäneet välikehykset olivat puolestaan 
valvonta, ahneus ja elinmahdollisuuksien heikentäminen. Turvallisuuskeskuste-
lusta tunnistin puolestaan hallinnan ja uhkan välikehykset. 

Alueellisuus oli koko aineiston käytetyin välikehys. Kehyksessä päähuomio 
kohdistui kaivosten aluetaloudellisiin vaikutuksiin, kaivosyhtiöiden taloustilantee-
seen, yhtiöiden investointihankkeisiin ja muihin kaivostoiminnan taloudellisiin 
ulottuvuuksiin. Kehykseen valikoimani tekstit esittivät kaivosten myönteiset ta-
lousvaikutukset kiistattomina ja rakensivat siten tilausta kaivostoiminnalle. Kehyk-
sen osuus Kevitsaa käsittelevässä aineistossa oli noin 12 prosenttiyksikköä suu-
rempi kuin Talvivaaraan liittyvässä aineistossa. Kevitsaa tarkasteltiin siis selvästi 
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Talvivaaraa useammin aluetaloudellisesta näkökulmasta. Tämä ei ole yllättävää, 
olihan Talvivaaran toiminta tuolloin kriisiytynyt ja kriisi politisoitunut. Talvivaa-
raan sovellettiin siten selvästi monipuolisemmin eri puhetapoja kuin Kevitsaan. 

Välikehyksistä toiseksi eniten tilaa sai valvonta. Kehys piti sisällään jutut, 
joissa kaivosteollisuutta tarkasteltiin suhteessa valvonnan instrumentteihin ja käy-
täntöihin. Kehys nosti keskiöön esimerkiksi lupaprosessien epäkohdat, valvojien 
sidonnaisuudet ja valvontaa määrittävän poliittisen kulttuurin mädännäisyydet. Eri-
tyisesti valvonnan epäselvyyksiin liittyvät selitysmallit olivat puhuttelevimmillaan 
vuonna 2012. Valvonnan teema sai rakennusaineita paitsi kaivosten kohtaamista 
ongelmatilanteista myös valvonnan käytäntöihin ja resursseihin liittyvistä paljas-
tuksista ja kannanotoista. Valvontadebatti politisoi kaivosten ympäristöongelmat, 
mikä lisäsi median kiinnostusta aiheeseen. Valvonnan kehys jäsensi selvästi use-
ammin Talvivaaraa kuin Kevitsaa käsittelevää kirjoittelua. Talvivaaran valvontaa 
pyrittiin mediassa konfliktoimaan huomattavasti Kevitsan valvontaa enemmän.  

Aineiston kolmanneksi suurimmaksi välikehykseksi nousi ahneus. Kehys toi 
tarkasteluun kaivosalan edustajien kielteisenä näyttäytyvän toiminnan motiivit. Ke-
hys oli kriittisyydessään sukua riiston kehykselle, joskin kehyksiin sisältyneet rat-
kaisuehdotukset olivat hyvin erilaisia. Siinä missä riiston kehys korosti taloudelli-
sia menetyksiä, ahneuden kehys nosti keskiöön ympäristöön kohdistuvat menetyk-
set. Kehyksessä alan toimijat representoitiin – kansallisuudesta riippumatta – ah-
neiksi oman edun tavoittelijoiksi, joiden välinpitämättömän toiminnan seurauksena 
pidettiin luonnon tuhoutumista. Huomattavan kaivoskielteinen ahneuden kehys va-
kiintui ensisijaisesti Talvivaaraan liittyvän kirjoittelun jäsentäjäksi. Luokittelin ke-
hykseen kolme kertaa enemmän Talvivaaraa kuin Kevitsaa käsitteleviä tekstejä. 

Neljänneksi eniten aineiston tekstejä keräsi riiston välikehys. Kehykseen luo-
kittelemissani teksteissä Suomea ja etenkin Lappia tarkasteltiin siirtomaa-alueena, 
jota kansainväliset jättiyhtiöt riistävät suomalaisen lainsäädännön turvin. Kritiikki 
kohdistettiin sekä ahneiksi representoituihin kansainvälisiin kaivosyhtiöihin että 
suomalaiseen kaivospolitiikkaan, jonka katsottiin aiheuttavan pitkällä tähtäimellä 
pelkkiä tappioita. Kehyksessä maaperän aarteita pidettiin kansallisomaisuutena ja 
omaisuudesta saatavan hyödyn nähtiin kuuluvan ensisijaisesti oman maan kansa-
laisille. Riiston kehys jäsensi selvästi useammin Kevitsaa kuin Talvivaaraa käsitte-
levää kirjoittelua. Järjestykselle on varsin looginen selitys: vain Kevitsa oli ulko-
maisessa omistuksessa. 

Viidenneksi suurimman välikehyksen muodosti puolestaan turvallisuudesta 
johtamani uhka. Uhkan kehys toi tarkasteluun etenkin kaivospäästöille altistumisen 
terveysvaikutukset. Välikehys nosti esiin sekä lähiseudun asukkaiden jo toteamat 
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oireet että raskasmetallipäästöjen potentiaaliset terveyshaitat, kuten kehityshäiriöt, 
epämuodostumat, munuaisvauriot sekä muisti- ja syöpäsairaudet. Kehyksessä kai-
vosyhtiöiden tuotantoprosessit näyttäytyivät epävarmoina ja jopa hallitsematto-
mina. Kehys nosti keskiöön kaivoksilla havaitut työturvallisuuspuutteet ja esitti yh-
tiöt kehnoina turvallisuusvarautujina. Kehykseen luokittelemissani teksteissä an-
nettiin esimerkkejä kaivostoimijoiden välinpitämättömyydestä, mikä loi odotuksia 
uusista onnettomuuksista. Uhkan kehystä käytettiin suhteellisesti ja absoluuttisesti 
eniten Talvivaaraan liittyvässä kirjoittelussa.  

Riiston kehykselle vastakkaista tulkintaa edustava globalisaatio oli aineiston 
kuudenneksi suosituin kehys. Kehyksessä kansainvälisiä yhtiöitä pidettiin suoma-
laisia vastuullisempina ja osaavampina toimijoina. Globalisaation välikehys ko-
rosti kansainvälisten konkariyhtiöiden hyviä ympäristö- ja yhteisösuhteita. Kehyk-
seen luokittelemissani teksteissä ulkomaiset kaivosinvestoinnit näyttäytyivät ta-
voittelemisen arvoisina. Kehyksessä suhtauduttiin siten varauksellisesti kaikkiin 
toimiin ja ilmiöihin, joiden katsottiin rajoittavan investointeja ja työtuloja tarjoa-
vien yritysten virtaamista maahan. 

Myös globalisaation kehystä käytettiin odotetusti enemmän Kevitsaa kuin Tal-
vivaaraa käsittelevässä kirjoittelussa. Kehys muodosti vastavoiman kolonialistisia 
kehityskulkuja tunnistavalle kirjoittelulle, joka niin ikään käsitteli useammin Ke-
vitsaa kuin Talvivaaraa.  

Välikehyksistä seitsemänneksi käytetyin oli hallinta, joka muodosti vastavoi-
man kaivosturvallisuudesta esitetyille kriittisille käsityksille ja kysymyksille. Ke-
hys oikoi työ- ja ympäristöturvallisuuteen kytkeytyviä uhkakuvia ja esitti turvatto-
muutta ilmentävät näkemykset subjektiivisina ja tunneperusteisina. Kehyksessä 
nojauduttiin paitsi tieteen myös viranomaisorganisaatioiden auktoriteettiin. Kehys 
tarjosi kaivosturvallisuudesta vastaaville viranomaisille mahdollisuuden korottaa 
julkista profiiliaan: viranomaiset esitettiin epäjärjestyksen ratkaisijoina. He käytti-
vät poikkeustilanteissa ylintä valtaa, löysivät syyt, määrittelivät seuraukset ja häl-
vensivät epäilyjä. Kehys nosti esiin myös kaivosyhtiöiden omat varautumistoimet. 
Hallinnan kehystä käytettiin suhteellisesti enemmän Kevitsaa kuin Talvivaaraa kä-
sittelevässä kirjoittelussa.  

Aineiston harvinaisimmaksi välikehykseksi jäi elinmahdollisuuksien heikentä-
minen, jossa huomio kiinnittyi kaivostoiminnan muille elinkeinoille ja luonnon-
käyttömuodoille aiheuttamiin haittoihin. Kehyksessä teollisuudenalan aiheutta-
mien ympäristötuhojen ja toiminnan vaatiman infrastruktuurin katsottiin vievän 
elintilaa kaivosteollisuutta kestävämmiltä elinkeinoaloilta. Elinkeinovahinkojen 
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ohella kehys nosti tarkasteluun luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksien heikenty-
misen. Kehyksessä kaivosteollisuus määrittyi heikentäjäksi, jolloin muut, yhtä 
lailla ympäristöön vaikuttavat elinkeinomuodot representoitiin heikennetyiksi. 
Elinmahdollisuuksien heikentäminen oli harvinaisin välikehys sekä Kevitsaa että 
Talvivaaraa käsittelevässä kirjoittelussa. 

13.5 Alakehykset suhtautumistapojen kuvastajina 

Analyysini kolmannella tasolla jaottelin Kevitsaa ja Talvivaaraa käsittelevän tutki-
musaineiston välikehyksiä täsmentäviin alakehyksiin, Kehysanalyysini yksityis-
kohtaisimpia yksiköitä, alakehyksiä, kertyi kaikkiaan 27. 

Aineiston suurin välikehys, alueellisuus, jakautui kuuteen alakehykseen, jotka 
olivat mahdollistaja, alueellinen taantuminen, pelkkiä voittajia, ympäristöinves-
toinnit, sijoitus ja vastuullinen omistus. 

Mahdollistaja oli alueellisuuden suurin alakehys. Kehys jatkoi luontevimmin 
alueellisuudesta kumpuavaa tarinalinjaa ja esitti kaivokset syrjäseutujen elämän 
mullistajina. Alakehykseen luokittelemissani teksteissä esiteltiin kaivokselle työl-
listyneitä miehiä ja naisia, joiden unelman paluumuutosta kaivosyhtiöt olivat to-
teuttaneet. Kirjoituksissa hehkutettiin kaivosten työllistämispotentiaalia ja suhtau-
duttiin yksinomaan myönteisesti kaivosyhtiöiden laajennussuunnitelmiin. Kehyk-
sen keskeisimpänä legitimaatiostrategiana näyttäytyi rationalisointi, jota esityk-
sissä käytetyt, edistystä ja savutuksia indikoivat verbit heijastelivat. Kaivokset tuot-
tivat, loivat, tarjosivat ja paransivat.  

Alueellisen taantumisen alakehys nosti keskiöön kaivostoiminnan vastustami-
sen aiheuttamat tappiot. Kehyksessä ei siten pyritty korostamaan esimerkiksi oman 
toiminnan hyviä puolia. Niiden sijaan päähuomio kiinnittyi vastapuolen toiminnan 
katastrofaalisiin seurauksiin. Kehyksessä kaivokset näyttäytyivät pohjoisen pelas-
tajina, ja niiden tarkoituksellisen torppaamisen katsottiin johtavan syrjäseutujen au-
tioitumiseen. Alakehykseen luokittelemissani teksteissä taannuttajiksi ja reservaat-
tien rakentajiksi leimattiin etenkin eteläsuomalaiset poliitikot ja vihreiden kannat-
tajat. Taannuttajina esitettyjen henkilöiden toimijuutta heikennettiin representoi-
malla heidät ulkopuolisiksi oman edun tavoittelijoiksi. Pohjoisen asukkaat sen si-
jaan kategorisoitiin yhtenäiseen ja yksimieliseen rintamaan.  

Pelkkiä voittajia -kehys korosti kaivostoimijoiden ja toiminnan vastustajien 
etujen yhtymistä. Kehyksessä kaivosten kannalta myönteisimmät ratkaisut esitet-
tiin myös muiden osapuolten kannalta järkevimpinä. Retorista strategiaa sovellet-
tiin erityisesti keskusteltaessa Talvivaaran uraanisuunnitelmista, ja sitä kuvastaa 
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uraanin tuotantoa kuvaamaan vakiintunut verbi talteenottaa. Kehyksen keskeisim-
pänä legitimaatiostrategiana oli rationalisointi. Esimerkiksi uraanin tuotannon hyö-
tyinä näyttäytyivät niin ympäristön puhdistuminen kuin lisätyöpaikatkin. Tuotan-
toa puolustettiin myös moraalisiin arvoihin vetoamalla: uraanin kotimainen tuo-
tanto määriteltiin vastuullisuuden ja kestävyyden indikaattoriksi. 

Ympäristöinvestointien alakehys nosti pääosaan kaivosyhtiöiden taloudelliset 
panostukset ympäristöteknologiaan. Kehys heijasteli teknis-taloudellista puhetapaa. 
Se rajasi ympäristön hyvinvoinnin edistämisen tekniseksi kysymykseksi, jolloin 
päähuomio kiinnittyi saastuttamisen seurausten hillitsemiseen, ei niinkään saastut-
tamiseen. Kehyksessä toiminnan tekniset ja taloudelliset reunaehdot laitettiin ohja-
maan päästöjen raja-arvoja, mikä ilmensi teknologista imperatiivia. Kehys korosti 
investointien taloudellista arvoa ja esitti ne vapaaehtoisina vastuullisuuden osoi-
tuksina.  

Sijoituksen alakehykseen luokittelin jutut, joissa kerrottiin kaivosyhtiöiden ta-
lousnäkymistä. Kehykseen valikoimieni tekstien julkaisurytmi noudatteli pitkälti 
osavuosikatsausten ja tulosvaroitusten rytmiä. Yritysten toimittamien dokument-
tien lisäksi juttujen lähteenä käytettiin lähinnä yhtiöiden johtohahmoja. Pörssiyh-
tiöt saivat siten itse määritellä lehtiteksteissä, miksi heidän tuloksensa olivat jälleen 
odotettua heikompia. 

Vastuullisen omistuksen alakehys antoi puheenvuoron etenkin Talvivaaran 
suuromistajien, kuten Solidiumin ja eläkeyhtiöiden edustajille. Kehys korosti sijoi-
tustoiminnan kestävyyttä ja peräänkuulutti vastuullista omistajapolitiikkaa. Omis-
tajuutta ei siten määritelty rahanteoksi vaan pikemminkin pyrkimykseksi avittaa 
pörssiyhtiöitä kehittymään koko yhteiskuntaa palveleviksi toimijoiksi. Sijoituspo-
litiikan vastuullisuuden korostaminen näyttäytyi myös puolustusstrategiana: mitä 
enemmän valtion omistusosuuden arvo laski, sitä enemmän Solidium nojautui kor-
keampiin sitoumuksiin.  

Jaoin kaivostuottojen vääränlaista kohdentumista ilmentävän riiston välike-
hyksen kolmeen alakehykseen, jotka olivat puutteellinen verotus, kotimainen omis-
tus ja yritysvalta. 

Kotimaisen omistuksen alakehyksessä kaivosteollisuuden kestämättömänä 
näyttäytyvä kehitys haluttiin katkaista kotimaista omistusta lisäämällä. Kehykseen 
luokittelemissani teksteissä tuettiin ajatusta valtion kaivosyhtiöstä ja kannatettiin 
suomalaisen yksityisomistuksen lisäämistä. Kehyksessä nojauduttiin normaalistet-
tuun ajatukseen, jonka mukaan maaperän arvomineraalit kuuluvat yksinomaan suo-
malaisille. Kehys heijasteli nationalistista ideologiaa ja asemoi maaperän aarteet 



441 

metsäomaisuuden rinnalla suomalaisen kulttuurin aineellisen ilmiasun ja henkisen 
olemuksen perustaksi.  

Puutteellisen verotuksen alakehyksessä kansainvälisten yhtiöiden harjoittama 
riisto haluttiin päättää toimintaa tuntuvasti verottamalla. Kehykseen luokittelemis-
sani teksteissä esiteltiin erilaisia verotusmalleja ja kannatettiin kaivosoikeuksien 
myymistä. Malleja verotusratkaisuille haettiin mielellään ulkomailta, ja kaivosyh-
tiöiden verottaminen normalisoitiin osaksi sivistysvaltioiden toimintatapaa. Ke-
hyksessä suomittiin paitsi lainsäätäjiä myös kaivosalan toimijoita. Poliittiset päät-
täjät representoitiin yksinkertaisiksi hölmöiksi ja kaivostoimijat puolestaan ah-
neiksi opportunisteiksi. Nykytilanteen järjettömyyttä perusteltiin menetetyillä hyö-
dyillä ja toiminnasta syntyvillä haitoilla.  

Riiston kolmas alakehys, yritysvalta, lisäsi valloittajien joukkoon kotimaiset 
yhtiöt. Kehys toi tarkasteluun eliitin, suuryritysten ja tavallisten kansalaisten väliset 
jännitteiset suhteet. Kehyksessä valtion harjoittaman, suuyrityksiä tukevan kaivos-
politiikan kärsijöinä näyttäytyivät veronmaksajat. Kehyksessä tehtiin rajanvetoa 
niin eliitin ja kansan, etelän ja pohjoisen kuin valtakunnallisen ja paikallisen välille. 
Etelään paikantuvan vallan sisäpiirin katsottiin seurauksitta alistavan pohjoisen 
asukkaita ja elinkeinonharjoittajia. Valtion tason päätöksenteon nähtiin puolestaan 
rapauttavan paikallisdemokratiaa. Kaivosteollisuuden etuoikeuksia peilattiin paitsi 
matkailun ja pienimuotoisen kullankaivun synkkiin näkymiin myös kotitarveraken-
tajien ja pienviljelijöiden vastuihin ja velvollisuuksiin.  

Jaoin kaivosalan kansainvälisyyteen myönteisesti suhtautuvan globalisaation 
välikehyksen kahteen alakehykseen, jotka olivat rahoittaja ja eettinen tuotanto. 

Rahoittajan alakehys välitti ajatusta, jonka mukaan kansainväliset kaivosyhtiöt 
rahoittavat toiminnallaan ja investoinneillaan suomalaisen hyvinvointivaltion ke-
hitystä. Kehys kirjoitti monikansallisille yrityksille pelastajan roolin ja korosti alu-
eellisen taantumisen alakehyksen tapaan tappioita, joita kansainvälisen kaivosteol-
lisuuden jarruttaminen esimerkiksi lainsäädännöllisin keinoin voisi aiheuttaa. Ke-
hys muistutti vapaiden markkinoiden eduista ja antoi kosolti esimerkkejä avoimen 
talouspolitiikan tuottamista paikallisista hyödyistä.  

Globalisaation toinen alakehys, eettinen tuotanto, rakentui tarinoista, jotka nos-
tivat keskiöön kansainvälisten yhtiöiden yritysvastuullisuutta ilmentävät toimet ja 
suunnitelmat. Taloudellisten arvojen sijaan päähuomio kiinnittyi toiminnan kestä-
vyyttä ilmentäviin arvoihin. Monikansallisten toimijoiden eettisiä periaatteita esit-
televällä puhetavalla pyrittiin paitsi rakentamaan mandaattia Suomessa ja etenkin 
Lapissa harjoitettavalle kaivostoiminnalle myös hillitsemään toiminnan hyötyjen 
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jakautumisesta käytyä kriittistä keskustelua. Eettisen tuotannon kehyksessä kan-
sainvälisten jättiyhtiöiden katsottiin toimivan suomalaisyhtiöitä vastuullisemmin 
niin työoloihin ja palkkaukseen kuin ympäristön hyvinvointiin liittyvissä asioissa. 
Suomalaisia kaivosyhtiöitä alakehyksessä edusti Talvivaara, mikä typisti koko ko-
timaisen teollisuudenalan yksittäiseen yhtiöön ja sen ongelmiin. 

Jaoin aineiston toiseksi suurimman välikehyksen, valvonnan, viiteen eri alake-
hykseen. Alakehykset olivat nimeltään korruptio, yhteistyö, yltiökapitalismi, on-
nettomuus ja ammattitaidottomuus. 

Korruption alakehys toi nimensä mukaisesti tarkasteluun eliitin väitetyt vää-
rinkäytökset ja heijasteli syvää epäluottamusta virkamiehiin ja poliittisiin päättäjiin. 
Kehys tunnisti hyvä veli -verkostoja ja niputti korkeat virkamiehet samaan epäilyt-
tävään joukkoon. Kehyksessä ruodittiin etenkin kaivosvalvojien ja lupaviranomais-
ten sidonnaisuuksia ja kaksoisrooleja. Korruption alakehys tiivistyi poliittisten käy-
täntöjen ja hallinnan muotojen kritiikkiin, joka on ominaista ekologistiselle ideolo-
gialle. Kehyksessä lainsäädännön ja vakiintuneiden viranomaiskäytäntöjen nähtiin 
edesauttavan ekologisen kriisin etenemistä. Kehyksessä moraali, käsitys oikeasta, 
asetettiin lainsäädännön yläpuolelle. Sen kääntöpuolen muodostivat poliittisessa 
kontekstissa määritellyt oikeudelliset raja-aidat.  

Yhteistyön alakehys paikkasi korruption kehyksessä esitetyn kritiikin viran-
omaisille aiheuttamia mainekolhuja. Kehys rakentui viranomaistoiminnan tehok-
kuuden ja toimijoiden palveluasenteen myönteisistä kuvauksista. Huomio kiinnit-
tyi paitsi viranomaisten keskinäisen yhteistyön toimivuuteen myös viranomaisten 
ja kaivosyhtiöiden välisen luottamussuhteen myönteisiin vaikutuksiin. Yhteistyön 
kehys perustui näin olleen perheyhteyden diskurssiin. Kehykseen luokittelemani 
tekstit ilmensivät valvojan ja valvottavan välistä yhteisymmärrystä.  

Yltiökapitalismin alakehys tiivisti aluehallintouudistuksesta syntyneen kriitti-
sen keskustelun. Kehys määritteli kaivosten ympäristöongelmat epäonnistuneen 
hallintoremontin seurauksiksi. Kehyksessä uudistus representoitiin ympäristöhal-
linnon tarkoitukselliseksi alasajoksi, ja sen motiivina pidettiin yksinomaan talou-
dellisen tuottavuuden kasvattamista. Ympäristöhallinnossa tapahtuneiden heiken-
nysten katsottiin johtaneen teollisuustoimijoiden itsevalvontaan, mikä määrittyi 
ympäristöpoliittisen korporatismin ilmentymäksi. Alakehys heijasteli poliittisesti 
luodun hallintokoneiston kritiikkiä. Kehys kyseenalaisti demokraattisesti valittujen 
poliittisten päättäjien legitimiteetin ympäristöpolitiikkaan vaikuttavien ratkaisujen 
tekijöinä.  
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Onnettomuuden kehys limittyi ympäristöjournalismia vanhastaan hallinnee-
seen onnettomuusnarratiiviin. Kehyksessä kaivoksilla tapahtuneet poikkeustilan-
teet näyttäytyivät kaivostoimijoista riippumattomina tapahtumasarjoina. Kehys ko-
rosti onnettomuuksien välittömiä syitä ja seurauksia sekä painotti teknisten kor-
jaustoimien kaltaisia nopeita ratkaisuja. Leimallista kehykseen valikoimilleni teks-
teille oli passiivin käyttö. Kielteisiä asioita käsiteltäessä tekijyys ja inhimilliset piir-
teet hämärrettiin, ja passiivin avulla tapahtumat saatiin näyttämään luonnon-
lainomaisilta. Yksityiskohtaiset tekniset selitykset luonnollistivat teknistä näkökul-
maa marginalisoiden ihmistoimijoiden osuuden tapahtumiin.  

Ammattitaidottomuuden kehys heijasteli valvojien ja lupaviranomaisten jous-
ton päättymistä. Kehys ilmensi perheyhteyden rakoilemista ja kuvasti poikkeavaksi 
nimeämisen prosessia. Yllykkeenä poikkeavaksi nimeämiselle toimivat sekä kai-
vosten ongelmien jatkuvuus että valvontatoimiin kohdistunut julkinen kritiikki, 
jota esittivät niin kansalaiset, poliitikot, ympäristöministeriön virkamiehet kuin tut-
kijatkin. Poikkeavaksi nimeämisen prosessi konkretisoitui paitsi käytännön toi-
mina, kuten tutkintapyyntöinä, myös toiminnanharjoittajien avoimena arvosteluna. 
Ammattitaidottomuuden kehys korosti kaivostoimijoiden omaa vastuuta aiheutta-
mistaan vahingoista.  

Jaoin aineiston kolmanneksi suurimman välikehyksen, ahneuden, kolmannen 
tason analyysissa kolmeen eri alakehykseen. Kehykset olivat saastuttaja, väistelijä 
ja luonnonarvo. 

Saastuttajan alakehyksessä ympäristön kuormittaminen näyttäytyi tietoisena 
toimintana. Kehys esitti kaivostoimijat toimintaympäristönsä säännöistä piittaa-
mattomina oman edun tavoittelijoina ja toi tarkasteluun kaivostoimijoiden ahneu-
den seuraukset, kuten ympäristömuutokset ja lähialueen asukkaiden ahdingon. 
Saastuttaja näyttäytyi alueellisen taantumisen vastakehyksenä: siinä missä taantu-
minen dismeritoi ympäristöväkeä, saastuttaja illegitimoi teollisuustoimijoita. Ke-
hystä tuottavassa retoriikassa kaivosalan toimijat eristettiin tavallisesta kansasta, 
kun taas alueen asukkaat kategorisoitiin yhtenäiseksi hätää kärsivien joukoksi. Ke-
hyksessä moraaliset arviot toiminnan sopimattomuudesta yhdistyivät rationalisoin-
tiin, jota käytettiin käänteisesti vastapuolen illegitimointiin. Esiin nousivat vahin-
got, joita yhtiöiden moraaliton toiminta aiheutti koko yhteiskunnalle.  

Luonnonarvon alakehyksessä luonnolla oli itseisarvo. Kehyksessä luontoa ei 
määritelty ihmisen toimintaympäristöksi, vaan ihminen nähtiin yhtenä luontoym-
päristöstä riippuvaisena toimijana. Kehykseen luokittelemissani teksteissä kaivos-
yhtiöiden ympäristöä saastuttavaa toimintaa pidettiinkin rikoksena maapalloa, ei 
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niinkään ihmistä kohtaan. Kehys kontekstualisoi kaivostoiminnan ympäristöä tu-
hoavan elämäntavan jatkumoon. Kaivoksia ei näin ollen tarkastelu paikallisesti ra-
jautuvina ongelmina vaan pikemminkin koko ihmiskuntaa riivaavan sairauden oi-
reina. Kehys korosti ihmisen vastuuta suunnanmuutoksen airuena ja toimi taistelu-
kutsuna maapallon tuhoutumista vastaan.  

Väistelijän kehys esitti kaivosalan toimijat vääristelijöinä, saivartelijoina ja 
vastuun väistelijöinä. Kehys rakentui etenkin kaivostoimijoiden soveltaman reto-
riikan kriittisestä arvioinnista. Kehyksessä kritisoitiin miltei kaikkia tehtyjä ja 
suunniteltuja toimia, joilla kaivosyhtiöt pyrkivät omien sanojensa mukaan lisää-
mään ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuuttaan. Väistelijän alakehys kuvasti uu-
delleen kehystämisen prosessia. Se rakentui toimijoiden puhetekojen kontekstuali-
soinnista: muissa yhteyksissä julki lausutut tavoitteet, lupaukset ja selitykset muo-
dostivat esityksiin rakennetun todellisuuden kääntöpuolen.  

Jaoin aineiston pienimmäksi jääneen välikehyksen, elinmahdollisuuksien hei-
kentämisen, kahteen alakehykseen, jotka olivat nimeltään kaaoksen tuoja ja oi-
keuksien kaventaja. 

Kaaoksen tuojan kehys toi esiin inhimillisen kärsimyksen, jota laajeneva kai-
vosteollisuus aiheutti. Kehys antoi puheenvuoron miehille ja naisille, joiden elä-
män perustan sielunmaisemaan ilmestyneet kaivokset olivat murskanneet. Kehys 
rakentui etenkin kaivosten lähialueiden asukkaiden henkisen tilan kuvauksista. 
Epätasaisena näyttäytyvän taistelun häviäminen aiheutti alueen ihmisissä voimat-
tomuutta, väsymystä, uupumusta ja pelkoa. Kehys sisälsi tarinallisia, jopa runolli-
sena näyttäytyviä tekstejä, joissa korostettiin asukkaiden henkistä yhteyttä mene-
tettyihin maihin. Kehyksessä alueet kytkeytyivät osaksi ihmisten identiteettiä. Näin 
ollen paikkojen mukana kadotettiin osa itseä. Kaivosten aiheuttaman henkilökoh-
taisen kaaoksen kokonaisvaltaisuus kuvastui kehyksen metaforissa. Niiden kautta 
menetykset kytkettiin esimerkiksi sodan teemaan. Kaivos saartoi niin ihmisiä kuin 
asumuksia ja pakotti alueiden asukkaat evakkoon.  

Kun kaaoksen tuojan kehys korosti subjektiivisia menetyksen kokemuksia, oi-
keuksien kaventaja nosti esiin kollektiivisen huolen kaivosten kielteisistä vaikutuk-
sista alueen asukkaiden elinkeinoihin ja elinpiiriin. Kehyksessä kaivostoiminnan 
katsottiin monopolisoivan luonnonkäytön rajaamalla muiden elinkeinoalojen ja ih-
misten mahdollisuuksia hyödyntää luontoa niin taloudellisiin kuin henkisiin tarpei-
siin. Kehyksen perustana oli käsitys eri luonnonkäyttömuotojen arvojärjestyksestä 
ja sopivuudesta erityyppisiin ympäristöihin. Yksittäisten talonomistajien sijaan ää-
nessä olivat asukas- ja elinkeinokollegioiden puhemiehet.  
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Jaoin turvallisuudesta johtamani hallinnan kehyksen kolmeen alakehykseen, 
jotka olivat varautuminen, lainsäädäntö ja mitätöinti. 

Varautumisen kehys korosti nimensä mukaisesti kaivosyhtiöiden omatoimista 
turvallisuusvarautumista. Kehys rakentui kaivosten turvallisuuskulttuurin myöntei-
sistä kuvauksista. Kehyksessä turvallisuutta lisättiin etenkin teknisten ratkaisujen 
avulla: riskeihin varauduttiin paitsi monenlaisin suojavarustein myös kokonaisin 
turvallisuusjärjestelmin. Kehyksessä kaivosonnettomuudet määrittyivät jo ennes-
tään hyvätasoisen varautumisen tehostajiksi. Myös varautumisen tehostuminen oli 
sidoksissa teknisiin ratkaisuihin: onnettomuuden seurauksena rikkivetymittareita 
lisättiin ja suojainvelvoitteita tarkennettiin.  

Mitätöinnin kehys esitti kaivospäästöihin ja uraanin tuotantoon liittyvät pelot 
epärationaalisina uskon asioina ja tarjosi faktoja kauhukuviensa lamaannuttamille 
kansalaisille ja päättäjille. Kehyksessä kaivostoiminnan turvallisuuteen liittyvät 
huolet näyttäytyivät nykyajalle tyypillisinä turhina pelkoina ja moraalisen paniikin 
oireina. Kehys konstruoi hallinnan tuntua illegitimoimalla kannanottoja ja toimi-
joita, jotka pyrkivät rapauttamaan hallintaa indikoivat tilannemäärittelyt. Pelon ja 
huolen taustalta tunnistettiin paitsi tietämättömyyttä ja virheellisiä käsityksiä myös 
tarpeetonta uusien asioiden pelkoa. Kehyksen avainsanoja olivat esimerkiksi kauhu, 
kammo, hysteria ja paniikki. Kehyksessä esitettiin riskikehysten tapaan arvioita 
siitä, mitkä lähteet ovat luotettavia ja mitkä puolestaan epäluotettavia.  

Lainsäädännön alakehys asemoi kaivosturvallisuudesta vastaavat viranomaiset 
kaivosten poikkeustilanteiden ensisijaisiksi ratkaisijoiksi. Kehys legitimoi viran-
omaistoimijoiden asemaa tarpeellisina ja osaavina turvallisuustiedon tuottajina ja 
tulkitsijoina. Kehyksessä vastaus turvallisuushaasteeseen löytyi paitsi lainsäädän-
nöstä, raja-arvoista ja kansainvälisistä sitoumuksista, myös viranomaisten omaksu-
masta erityistiedosta. Kehys esitti kaivosten tuottamat terveyshaitat asiantuntijoi-
den hallitsemana ongelmana. Kehyksessä kaivostoimijat näyttäytyivät epäjärjes-
tyksen aiheuttajina, kun taas viranomaisille oli kirjoitettu järjestyksen palauttajan 
rooli. Turvallisuus taattiin tehostetun valvonnan, selvitysten, tutkimusten, mittaus-
ten ja määräysten avulla.  

Jaoin hallinnan vastakehyksen, uhkan, niin ikään kolmeen alakehykseen. Ala-
kehykset olivat kuolemanleiri, välinpitämättömyys ja terveyshaitta. 

Kuolemanleirin alakehyksessä kaivoksiin liittyvä keskustelu tiivistyi kuole-
man uhkaan. Kuoleman katsottiin uhkaavan sekä yhtiöiden omia työntekijöitä että 
kaivosten liepeillä asuvia sivullisia. Kehyksessä kuolemanleiriä käytettiin toistu-
vasti Talvivaaran metaforana. Teksteissä kuoleman uhka ei määrittynyt pelkästään 
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poikkeustilanteiden seuraukseksi, sillä kaivostoiminnan katsottiin olevan perusole-
mukseltaan hengenvaarallista. Kehyksessä tiede näyttäytyi epävarmana ja epätäy-
dellisenä järjestelmänä, joka ei kyennyt tarjoamaan ratkaisuja ihmiskuntaa uhkaa-
viin ongelmiin. Tieteen ohella kehys antiautorisoi myös viranomaistoimijoita. Ke-
hys kyseenalaisti viranomaisten kyvyn ja halun tunnistaa kaivostoimintaan liittyviä 
turvallisuusuhkia.  

Välinpitämättömyyden alakehys esitti kaivosalan edustajat työturvallisuudesta 
piittaamattomina toimijoina ja toi tarkasteluun etenkin Talvivaaran todetut ja väi-
tetyt turvallisuuslaiminlyönnit. Kehystä tuotti erityisesti kuolemantapauksen jälki-
mainingeissa tehdyn työsuojelutarkastusraportin mediakäsittely. Yhtiön toiminta-
historiasta paljastuneet aiemmat vaaratilanteet ja työntekijöiltä juttuihin kerätyt tur-
vallisuuspuutteista kertovat lausunnot loivat odotuksia uusista onnettomuuksista. 
Kehyksessä välinpitämättömyys ei ollut ainoastaan tekstien implisiittinen vaiku-
telma vaan myös julkilausuttu tulkinta toiminnanharjoittajan asenteesta. Kehys 
kurkotti välittömien syiden taakse ja etsi onnettomuuksia selittäviä tekijöitä etenkin 
turvallisuuskäytännöistä.  

Terveyshaitan alakehys antoi puheenvuoron etenkin kaivoksen lähialueen 
asukkaille. Kehyksen perustan muodostivat asukkaiden kertomukset kaivoksen ve-
sistö- ja ilmapäästöjen terveyttä uhkaavista vaikutuksista. Kehys toi tarkasteluun 
etenkin päästöjen välittömät vaikutukset, kuten ihottumat, kutinat, silmätulehduk-
set, hengitysvaikeudet, kirvelyt, näppylät ja turvotukset. Kehys ei rakentunut yk-
sinomaan tiettyjen kielteisten tapausten käsittelystä, vaan sitä tuottava käsitteellis-
tämistapa oli elinvoimainen läpi vuoden. Kehyksessä asukkaiden kokemien oirei-
den ja Talvivaaran päästöjen yhteys näyttäytyi usein kiistattomana, sillä vain har-
voissa jutuissa subjektiivisten oirekuvausten kääntöpuoleksi oli nostettu oirekoke-
muksia tukemattomia tutkimuksia ja asiantuntija-arvioita. 

13.6 Kielteiset tapahtumat tuottivat kielteisiä otsikoita 

Otsikkotason analyysissa kiinnitin huomiota aineistoon sisältyvien tekstien otsik-
kojen sävyyn. Jaottelin otsikot kaivosyhtiöiden kannalta myönteisiin, kielteisiin ja 
neutraaleihin. Otsikkotason analyysin avulla pyrin selvittämään paitsi otsikoinnin 
päälinjoja, myös sen, miten hyvin juttujen otsikot vastaavat tekstien päällimmäisiä 
kehyksiä. Pyrin lisäksi tunnistamaan kunkin kehyksen ominaisimman otsik-
kosävyn.  
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Otsikot jakautuivat sävyluokkiin odotetunlaisesti. Kielteisten otsikkojen osuus 
oli selvästi suurempi kuin myönteisten tai neutraalien. Talvivaaran ongelmat ja on-
gelmien aiheuttamat kaivosalan mainekolaukset olivat otsikkojen keskeisimpiä sä-
vyttäjiä. Otsikkotason analyysin tulokset tukivat kehysanalyysissa saamiani tulok-
sia. Kielteisimmät otsikot olivat ympäristön pääkehyksessä ja myönteisimmät ta-
louden pääkehyksessä. Turvallisuuden pääkehyksessä otsikot jakautuivat tasaisim-
min. Tämä heijasteli kehyksen kaksijakoisuutta: turvallisuuden kehystä käytettiin 
sekä uhkan torjunnan että uhkan alaisuuden hengessä. 

Ympäristön kehyksessä kielteisten otsikkojen osuus oli suurempi kuin talou-
den kehyksessä myönteisten. Myös tämä tulos oli odotetunlainen. Ympäristön ke-
hys määrittyi jo kehysanalyysissa yksinomaan kielteiseksi, kun taas talouden kehys 
sisälsi sekä myönteisiä että kielteisiä tarinalinjoja. Kielteisten otsikkojen osuus oli 
suurin myös turvallisuuden kehyksessä. Tähän vaikutti erityisesti uhkan alakehyk-
sen hallintaa suurempi koko. Toisaalta myös hallinnan alakehys sisälsi kohtalaisesti 
kielteisiä otsikkoja. Tällaisissa otsikoissa Talvivaara näyttäytyi epäjärjestyksen ai-
heuttajana, ja uhkan torjujan rooli annettiin viranomaisille. 

Välikehyksistä viisi sisälsi eniten kielteisiä otsikkoja ja kolme puolestaan eni-
ten myönteisiä. Pääosin kielteisesti otsikoidut välikehykset olivat odotetusti riisto, 
valvonta, ahneus, elinmahdollisuuksien heikentäminen ja uhka. Myönteiset otsikot 
olivat enemmistössä alueellisuuden, globalisaation ja hallinnan kehyksissä. 

Myös alakehysten tasolla otsikot jakautuivat varsin odotetusti. Pääosin myön-
teisesti otsikoitujen kehysten joukossa oli vain taloudesta ja hallinnasta johdettuja 
alakehyksiä. Myönteiset otsikot eivät vastaavasti muodostaneet enemmistöä yhdes-
säkään ympäristöstä johdetussa alakehyksessä.  

Neutraalit otsikot saivat suurimman roolin vain kahdessa alakehyksessä. Pää-
osin neutraalisti otsikoidut kehykset olivat valvonnasta johtamani yhteistyö ja on-
nettomuus. Yhteistyön kehystä konstruoiva konsensushakuisuus heijastui juttujen 
otsikoihin. Viranomaistoimijoiden avoimuutta ja tuloksellisuutta korostavat otsikot 
lisäsivät toimijoiden omaa uskottavuutta mutta eivät juuri heilauttaneet kaivosteol-
lisuuden julkista kuvaa. Näin ollen arvioin otsikot neutraaleiksi. 

Luokittelin onnettomuuden kehyksestä neutraaleiksi otsikot, joissa kaivoson-
nettomuuksien katsottiin johtuvan yhtiöistä riippumattomista tekijöistä. Neutraalit 
otsikot korostivat tapahtumia ja toimintaa ja vapauttivat kaivosyhtiöt vastuusta.  

Otsikkojen jakautuminen lehdittäin noudatteli niin ikään tuttua linjaa. Kieltei-
simmin juttunsa otsikoi Helsingin Sanomat ja myönteisimmin Lapin Kansa. Kaleva 
ja Kainuun Sanomat olivat keskikastissa, joskin Kalevassa kielteisten otsikkojen 
suhteellinen osuus oli hiukan suurempi kuin Kainuun Sanomissa.  
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13.7 Kaivostoimijat ja toimittajat keskeisimpiä määrittelijöitä 

Kaivoskeskustelun eri osapuolien määrittelyosuuksia selvittäneessä toimija-ana-
lyysissa osoitin, että suurinta määrittelyvaltaa Talvivaaraa ja Kevitsaa käsittele-
vässä kirjoittelussa käyttivät kaivosalan edustajat itse. Alan toimijat konstruoivat 
määritelmillään etenkin myönteisimpiä talouskehyksiä. Kaivosteollisuuden määrit-
tyminen ensisijaisesti kansantaloutta kasvattavaksi toimialaksi palveli yhtiöiden 
etuja. Kaivosalan puhemiehillä oli merkittävästi määrittelyvaltaa myös kehyksissä, 
joiden pääviestin voi katsoa olevan toimialan kannalta kielteinen. Journalistiset ru-
tiinit ja käytännöt ohjasivat toimittajia kaivostoimijoiden pakeille. Kielteisen julki-
suuden kohteelle haluttiin usein antaa mahdollisuus vastineeseen jo samassa yhtey-
dessä.  

Erilaisten intressiartikulaatioiden järjestäjinä ja levittäjinä työskentelevät toi-
mittajat olivat lopulta itse paljon innokkaampia määrittelijöitä kuin monet kaivos-
kamppailujen osallisiksi representoituneet intressiryhmät edustajineen. Toimittajat 
kipusivat määrittelijäryhmien välisessä vertailussa toiselle sijalle. Suurin syy toi-
mittajien määrittelyvallan kasautumiseen oli kaivostoimintaan liittyvän toimituk-
sellisen mielipideaineiston runsaus. Vuonna 2012 kaivosteollisuus määrittyi eten-
kin Talvivaaran kielteisten tapahtumien kautta paikoin valtakunnan ykkösaiheeksi, 
joten sitä oli luontevaa käsitellä myös uutispaikkojen ulkopuolella. Omissa kan-
nanotoissaan toimittajat asemoivat kaivosteollisuuden useimmiten taloudelliseksi 
ilmiöksi. Toisaalta toimittajien määritelmät painottuivat kielteisimpiin talouske-
hyksiin. Toimittajat problematisoivat ahkerasti tulonjakautumiseen, lainsäädäntöön 
ja mineraalipolitiikkaan liittyviä näkökohtia. Toimittajien kannanottoja leimasi 
muutenkin kielteisyys. Esimerkiksi kolumnien ja pääkirjoitusten laatijat tarkasteli-
vat kannanotoissaan niin kaivosteollisuutta kuin sen vastustamista ongelmalähtöi-
sesti. Journalistien suhtautumistapoja valottava havainto tukee näkemystä journa-
lismin tulkitsevuuden kasvun ja kyynisyyden lisääntymisen korrelaatiosta. 

Kirjoittelun kolmanneksi suurin määrittelijäryhmä muodostui poliitikoista. 
Kaivoskeskustelu oli kauttaaltaan poliittisesti virittynyttä, ja suomalaista kaivoste-
ollisuutta voi pitää politiikan läpitunkemana. Kaivosteollisuuden ongelmien ja 
mahdollisuuksien julkinen käsittely tarjosi politiikan toimijoille mahdollisuuden 
suomia kilpailijoitaan ja edistää omia poliittisia tavoitteitaan. Kaivosdebattiin osal-
listuneet poliitikot konstruoivat miltei yhtä aktiivisesti taloudesta ja ympäristöstä 
johdettuja kehyksiä. Määritelmien tasainen jakautuminen kuvastaa suomalaista po-
litiikkaa leimaavaa konsensushenkeä. Ympäristöpolitiikassa konsensusperiaate on 
tuottanut lähinnä kestävän kehityksen retoriikkaa. 
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Kaivoskirjoittelun neljänneksi suurimman määrittelijäryhmän muodostivat 
puolestaan valvonta- ja lupaviranomaiset. Ely-keskuksen ja aluehallintoviraston 
edustajilla oli merkittävä rooli ympäristöstä ja turvallisuudesta johdettujen kehys-
ten rakentumisessa. Valvojien ja lupaviranomaisten määritelmille oli tarvetta, sillä 
kaivosten toiminta ei usein sujunut suunnitelmien mukaan. Kaivosten jatkuvat on-
gelmat konfliktoivat valvontaa ja asettivat luvituksen periaatteet kyseenalaisiksi: 
ongelmista alettiin vastuuttaa myös luvan myöntänyttä ja sen noudattamista valvo-
vaa tahoa.  

Viidenneksi eniten määritelmiään tarjoilivat kaivosten lähialueen asukkaat. 
Asukkaista äänessä olivat lähinnä vain ne, joiden suhtautuminen kaivosteollisuu-
teen oli kielteinen. Toimijaryhmän määritelmät painottuivat kaikkein kielteisimpiin 
kehyksiin. Tavallisiksi kansalaisiksi representoituvien lähiasukkaiden keskimää-
räistä suurempi määrittelyvalta ei sopinut perinteiseen käsitykseen niin sanottujen 
laillistamattomien lähteiden näkymättömyydestä journalistisessa julkisuudessa. 
Toisaalta on huomioitava, että kaivoskirjoittelussa asukkaille oli tarjolla vain hyvin 
rajallinen rooli: he kelpasivat lähinnä vain oman elämänsä määrittelijöiksi.  

Toimija-analyysissa oman määrittelijäryhmänsä muodostivat myös muut kan-
salaiset, jotka saivat esittää näkemyksiään lähinnä lehtien mielipidesivuilla, gallu-
peissa ja esimerkiksi mielenosoituksista kertovissa jutuissa. Muut kansalaiset toi-
mivat lähinnä henkilökohtaisten tuntemustensa välittäjinä ja tilannekuvausten an-
tajina. He saivat teksteissä kuitenkin enemmän puhetilaa kuin esimerkiksi tutkijat, 
joita on perinteisesti pidetty etenkin ympäristöuutisten keskeisinä määrittelijöinä. 
Kaivoskirjoittelussa tutkijoiden roolia tai määritelmiä ei kyseenalaistettu, eikä kai-
voskamppailu määrittynyt tiedekiistaksi. Tutkijoiden erimielisyyksiä ei käsitelty 
lainkaan, eikä tieteen arvovaltaa pyritty rapauttamaan. Nämä seikat vähensivät tut-
kijoiden tarvetta osallistua kaivostoimintaa käsitteleviin keskusteluihin. Lisäksi 
kaivoskonfliktit määriteltiin mediassa pikemminkin poliittisiksi ja hallinnollisiksi 
ongelmiksi kuin tieteen avulla ratkaistaviksi kysymyksiksi. Tutkijat konstruoivat 
suurimmalla panoksella turvallisuuden pääkehystä ja siitä johdettua uhkan välike-
hystä. 

Aivan tutkijoiden kantaan toimijaryhmien välisessä vertailussa nousivat ym-
päristöliikkeen jäsenet. Eri järjestöjen puhemiehet rakensivat odotetusti lähinnä 
ympäristöstä johdettuja kehyksiä. Toimijaluokan edustajien tarjoamat määritelmät 
painottuivat kaikkien kielteisimpiin kehyksiin. Järjestöistä eniten huomiota saivat 
valtakunnallinen Suomen luonnonsuojeluliitto ja paikallinen Stop Talvivaara -liike.  
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Valtion ja kuntien virkamiehet jäivät toimijaluokkien välisessä vertailussa si-
jalle yhdeksän. Teksteihin haastatellut ja niitä kirjoittaneet virkamiehet työskente-
livät monilla aloilla, joten myös heidän määritelmänsä jakautuivat useisiin kehyk-
siin. Suurinta määrittelyvaltaa kaivoksiin liittyvissä kirjoituksissa käyttivät ympä-
ristövirkamiehet, ja virkamiesten toimijaryhmä rakensi aktiivisimmin ympäristö-
kehyksiä. 

Hiukan virkamiehiä pienempään rooliin jäivät talouselämän toimijat. Määrit-
telijäryhmää edustivat esimerkiksi Talvivaaran omistajayhtiöiden puhemiehet, 
elinkeinoelämän etujärjestöjen edustajat ja kaivosten alihankkijat. Talousalan toi-
mijoiden puheissa kaivokset näyttäytyivät ennen kaikkea työllistäjinä ja alueiden 
elinvoimaisuuden takaajina. Määrittelijäryhmän edustajat konstruoivat enimmäk-
seen myönteisimpiä talouskehyksiä. 

Häntäpäähän toimijaluokkien vertailussa jäivät muut viranomaiset, matkai-
lualan edustajat sekä analyysissa ylijääneistä määrittelijöistä kokoamani muiden 
toimijoiden luokka. Vaikka muiden viranomaisten kokonaispanos oli marginaali-
nen, ryhmä muodosti suurimman määrittelijäryhmän turvallisuuden pääkehyksessä. 
Viranomaisilla näytti olevan yksinoikeus kommentoida esimerkiksi turvallisuus- ja 
rikostutkintoihin liittyviä aiheita. Kaivosturvallisuuteen kytkeytyvissä teksteissä 
viranomaiset esiintyivät paitsi Talvivaaran varautumisen korostajina myös kaivos-
toimintaan liittyvien riskien tunnistajina. Turvallisviranomaisten soveltama toimin-
nanharjoittajaa moittiva orientaatio voidaan tulkita legitimiteetin näkökulmasta 
korjausstrategiaksi, jolla viranomaistoimija pyrki tukemaan omaa uskottavuuttaan 
tilanteessa, jossa yleinen luottamus kaivosteollisuuden riskien hallintaan oli hei-
kentynyt.  

13.8 Julkisuuden muutokset: myönteisestä kielteiseen ja 
päinvastoin 

Tutkimuksen päättävässä vertailuanalyysissa vertasin Talvivaaraa käsittelevää pää-
aineistoa kaivoksen aloitusvuodelta kerättyyn aineistoon. Vertasin Kevitsaan liitty-
vää pääaineistoa puolestaan vuodelta 2015 kerättyyn aineistoon. Vertailuaineiston 
avulla selvitin, miten Talvivaaran saama julkisuus oli muuttunut vuoteen 2012 tul-
taessa, ja miten vastaavasti Kevitsan julkisuus muuttui ensimmäisten toimintavuo-
sien aikana. Analyysi osoitti, että suurimmat muutokset tapahtuivat Talvivaaran 
mediakäsittelyssä. Aloitusvuotenaan kaivoksen saama julkisuus oli erittäin myön-
teistä, ja kaivosta käsiteltiin ylivoimaisesti eniten taloudellisesta näkökulmasta. 
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Kaivos määrittyi ennen kaikkea työllistäjäksi ja huonojen aikojen päättäjäksi. Ta-
louden taantuma antoi myönteisen sysäyksensä Talvivaaran varhaiseen mediakä-
sittelyyn: lama loi kaivokselle tilausta ja esti näkemästä kaivostoimintaa muuna 
kuin taloutta elvyttävänä ja kasvattavana toimintana.  

Vertailuvuonna Talvivaaraan liittyvä keskustelu oli varsin yksimielistä. Puhe-
tapojen kirjo oli suppea, eikä vallitsevia näkemyksiä kyseenalaistettu. Nämä asiat 
olivat omiaan sulkemaan julkisuuden piiriä. Kaivosta käsiteltiin lähinnä uutissi-
vuilla, ja käsittelytapa pysytteli koko vuoden ajan myönteisenä. Sittemmin tilanne 
muuttui dramaattisesti, mikä näkyi kehysten jakautumisessa. Kun vertailuaineis-
tossa talouden pääkehyksen osuus oli peräti 82 prosenttia, kolme vuotta uudem-
massa pääaineistossa osuus oli enää 39 prosenttia. 

Myöhemmin päähuomion kohteeksi nousseet toiminnan ympäristövaikutukset 
kiinnostivat vertailuvuonna vain harvaa. Luokittelin ympäristön pääkehykseen 
vain 14 prosenttia vertailuaineiston teksteistä. Pääaineistossa vastaava osuus oli 52 
prosenttia. Vertailuvuonna Talvivaaran todettuja ympäristövaikutuksia käytettiin 
useimmiten vain pontimena kaivoksen ympäristöinvestointien esittelylle. Esimer-
kiksi pölyämisestä ja vesistömuutoksista kerrottiin ratkaisujen kautta. Päästöjen 
kommentoinnin hoitivat kaivoksen omat edustajat, jolloin pääosaan nousivat ku-
vaukset tehdyistä töistä ja arviot päästöjen haitattomuudesta. 

Talvivaaran aloitellessa kaupallista toimintaansa turvallisuuskeskustelu oli niin 
ikään vähäistä. Turvallisuuden pääkehyksen osuus vertailuaineistossa oli vain noin 
neljän prosentin luokkaa. Kolme vuotta uudemmassa pääaineistossa vastaava osuus 
oli puolestaan jo yhdeksän prosenttia. Kun myöhemmin kaivosturvallisuudesta pu-
huttiin useimmiten uhkien kautta, alkuvaiheessa turvallisuuskeskustelu typistyi 
kaivoksen varautumisen korostamiseen. Kirjoittelussa hyödynnettiin etenkin hal-
linnan kehystä. Teksteissä tunnistettiin riskejä, jotka otettiin haltuun omatoimisen 
varautumisen ja sitä ilmentävien teknisten turvallisuusratkaisujen avulla.  

Vertailuvuonna Talvivaaraa käsiteltiin siis kauttaaltaan hyvin myönteisesti, 
eikä kaivos edes omalla toiminnallaan onnistunut kääntämään julkisuuden valtavir-
taa. Täyskäännös koitti vasta muutamaa vuotta myöhemmin. Suhtautumistapojen 
muutosta pohjustivat sekä konkreettiset tapahtumat, kuten uraani-ilmoitus, allas-
vuodot, talousvaikeudet, sulfaattipäästöjen paljastuminen ja yhtiön jatkuva lupaus-
ten vastainen toiminta, että kaivoksen toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. 
Talvivaaran tapahtumat rapauttivat kaivosalan yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä, 
mikä heijastui Kevitsan mediakäsittelyyn vuonna 2012. Kaivos joutui aloittamaan 
toimintansa tilanteessa, jossa kaivosteollisuuden haittoja ja hyötyjä arvioitiin sel-
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västi aiempaa tiukemmin reunaehdoin. Alan julkinen huomio oli lisääntynyt ja ylei-
nen kaivosvastaisuus kasvanut. Kovenevan kritiikin kohteeksi joutuivat sekä kai-
vosalan toimijat että kaivosten valvojat ja valvonnan resursseista päättävät poliiti-
kot. Erityisesti Talvivaaran värikkäät vaiheet olivat synnyttäneet kosolti kielteisiä 
puhetapoja, joita saatettiin soveltaa sellaisenaan Kevitsaan. Vielä vuonna 2012 mai-
neensa pahoin mustannut Talvivaara sääteli pitkälti myös Kevitsan julkisuuskuvaa. 

 Kaivosteollisuuden yleisen kiinnostavuuden hiipuessa Talvivaaran ohjausvai-
kutus väheni. Näin ollen Kevitsan saama mediahuomio kehittyi aiempaa myöntei-
sempään suuntaan: talouskehysten osuus kasvoi ja ympäristökehysten osuus laski. 
Kun toiminnan ympäristövaikutusten arviointi jäi sivuun, uutisissa alettiin keskit-
tyä ilmeisimpiin teemoihin, joita olivat esimerkiksi toiminnan työllisyys- ja elin-
keinovaikutukset. Kiinnostavaa oli, että kaivostoiminnan ympäristövaikutuksiin 
liittyvän keskustelun hiipuminen näytti vievän mennessään toiminnan taloudelli-
siin epäkohtiin kiinnittyvät näkemykset. Esimerkiksi kaivosveroa ja kotimaista 
omistusta peräänkuuluttavat esitykset katosivat mediajulkisuudesta samaa tahtia 
kaivostoiminnan ympäristöongelmien kanssa.  

Ympäristökeskustelun tapaan Kevitsan turvallisuusvaikutuksiin liittyvä kes-
kustelu hiipui. Turvallisuuden pääkehyksen osuus laski kolmessa vuodessa viidellä 
prosenttiyksiköllä. Kaivostoimintaan liittyvien puhetapojen vähentyminen heijas-
tui turvallisuushaasteista kumpuavaan keskusteluun. Talvivaaran poistuminen Ke-
vitsan rinnalta vei pohjaa toiminnan jatkuvien turvallisuusvaikutusten arvioinnilta. 
Kaivosteollisuuden journalistisen käsittelyn vähentyminen hiljensi kaivoksiin liit-
tyvää mielipidekirjoittelua. Koska toimintaan liittyvien uhkakuvien ja varautumi-
sen tarkastelu päättyi uutissivuilla, turvallisuusteemoihin ei osattu viitata enää mie-
lipidesivuillakaan.  

Taulukossa 39 vedän yhteen tutkimuksen tulokset pää- ja välikehysten osalta. 
Olen huomioinut taulukossa kaikki tutkimuksessa soveltamani muuttujat. Ylim-
pänä ovat pääkehykset ja niiden perässä välikehykset. Olen listannut kehykset tau-
lukkoon suosittuusjärjestyksessä. Aineiston suurinta pääkehystä, ympäristöä, so-
vellettiin eniten Talvivaaran julkiseen käsittelyyn. Suhteellisesti suurimman roolin 
kehys sai Helsingin Sanomien aineistossa. Eri kirjoittajaryhmistä kehystä konst-
ruoivat kaikkein aktiivisimmin STT:n toimittajat. Kehyksen suurin määrittelijä-
ryhmä muodostui puolestaan valvonta- ja lupaviranomaisista. Kehykseen luokitte-
lemani jutun otsikko oli useimmiten kielteinen. Talvivaaran käsittelyssä kehyksen 
osuus kasvoi vertailuvuodesta pääaineistovuoteen tultaessa. Kevitsan kohdalla 
muutos oli puolestaan päinvastainen. 
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Taulukko 39. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista. 

Kehys Kaivos Lehti Kirjoittaja Määrittelijä Otsikko Muutos 

Ympäristö Talvivaara Helsingin 

Sanomat 

STT Valvonta- tai 

lupaviranom. 

Kielteinen TV: kasvoi 

KEV: laski 

Talous Kevitsa Lapin Kansa Oma toimitus Kaivosalan 

edustaja 

Myönteinen TV: laski 

KEV: kasvoi  

Turvallisuus Kevitsa Kaleva Mielipide-

kirjoittaja 

Muu viran-

omainen 

Kielteinen TV: kasvoi 

KEV: laski 

       

Alueellisuus Kevitsa Lapin Kansa Oma toimitus Kaivosalan 

edustaja 

Myönteinen TV: laski 

KEV: kasvoi 

Valvonta Talvivaara Kaleva STT Valvonta- tai 

lupaviranom. 

Kielteinen TV: kasvoi 

KEV: laski 

Ahneus Talvivaara Kainuun 

Sanomat 

Mielipide-

kirjoittaja 

Ympäristö- 

liikkeen jäsen 

Kielteinen TV: kasvoi 

KEV: laski 

Riisto Kevitsa Lapin Kansa Mielipide-

kirjoittaja 

Muu 

kansalainen 

Kielteinen TV: kasvoi 

KEV: kasvoi 

Uhka Talvivaara Helsingin 

Sanomat 

Mielipide-

kirjoittaja 

Muu viran-

omainen 

Kielteinen TV: kasvoi 

KEV: laski 

Globalisaatio Kevitsa Lapin Kansa Oma toimitus Kaivosalan 

edustaja 

Myönteinen TV: kasvoi 

KEV: kasvoi 

Hallinta Kevitsa Lapin Kansa STT Muu viran-

omainen 

Myönteinen TV: kasvoi 

KEV: laski 

Elinmahd. 

heikentäminen 

Talvivaara Kaleva Mielipide-

kirjoittaja 

Lähialueen 

asukas 

Kielteinen TV: laski 

KEV: kasvoi 

Kuviossa 30 olen laittanut kaivokset janalle niiden pääaineistossa saaman koko-
naisjulkisuuden sävyn mukaan. Jana kuvaa myös lehtien ja kirjoittajaryhmien eri-
laisia profiileja suhteessa kaivoksiin. Olen laittanut muuttujat janalle kolmannen 
tason analyysissa saatujen tulosten pisteytyksen mukaisesti. Olen jaotellut alake-
hykset myönteisiin ja kielteisiin otsikkotason analyysin perusteella, sillä analyysin 
tulokset vastasivat hyvin kehysanalyysin tuloksia. Myönteisestä kehyksestä olen 
antanut yhden pluspisteen ja kielteisestä kehyksestä yhden miinuspisteen. Neutraa-
lista kehyksestä olen antanut sekä plus- että miinuspisteen. Talvivaara sai suurim-
man roolin useimmissa kaivoskielteisissä kehyksissä, joten sen kokonaispistemää-
räksi tuli -8. Kevitsan pistemäärä jäi lopulta niukasti plussan puolelle. Lapin Kan-
san aineisto painottui puolestaan myönteisiin kehyksiin, joten lehden pistemääräksi 
tuli +4. Kielteisin kuva kaivosteollisuudesta annettiin Helsingin Sanomissa, jonka 
pistemäärä oli -7. Mielipidekirjoittajat taas muodostivat suurimman kirjoittajaryh-
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män useimmissa kielteisissä kehyksissä, minkä vuoksi ryhmän kokonaispistemää-
räksi tuli -9. Myönteisimmin kaivosteollisuudesta kirjoittivat lehtien omat toimit-
tajat. Kirjoittajaryhmän pistemääräksi tuli lopulta +4. 

 

Kuvio 30. Muuttujien paikantuminen kielteinen–myönteinen-janalle. 

13.9 Avauksia journalismin kehittämiseksi 

Tutkimukseni on ollut tähän asti pääosin deskriptiivistä, käytäntöjä ja toimintaa ku-
vaavaa ja analysoivaa. Aivan työn loppuosassa otan toviksi normatiivisen otteen ja 
arvioin, millaista oppia tutkimistani tapauksista voi ammentaa erityisesti ympäris-
töön vaikuttavia hankkeita käsittelevän journalismin kehittämiseksi. 

Kaivosjulkisuuden kaksijakoisuus ja ympäristö- ja talousnäkökulmien vastak-
kaisuus johtuivat pitkälti toimijoiden kohtaamattomuudesta. Erityyppisiä toimijoita 
koottiin samaan julkisuustilaan varsin laiskasti. Vastakkaiset ja eritasoiset intressit 
sekä niiden artikulaatiot jaoteltiin mieluummin omiin karsinoihinsa, minkä vuoksi 
teollisuustoiminnan talous- ja ympäristövaikutukset näyttäytyivät toisistaan irralli-
sina aiheina. Median omaksuma yhden totuuden logiikka vaikeutti toimialan kiel-
teisten ja myönteisten vaikutusten arviointia. Jos eri näkökulmat ja erityyppiset in-
tressantit kohtaisivat jo samassa esityksessä, mielipiteenmuodostus olisi nähdäk-
seni kestävämmällä pohjalla. Keskusteluyhteyksiä aidosti avaamalla media voisi 
edesauttaa paitsi elinkeinojen ja intressien myös päättäjien ja kansalaisten välistä 
vuoropuhelua. Siten se voisi madaltaa sekä ympäristön ja talouden että yhteisön ja 
teollisuuden välisiä rajalinjoja. Media voisi reagoida esimerkiksi mielipidesivuilla 
esitettyihin kysymyksiin ja haastaa päättäjät vastaamaan niihin. Tämä vahvistaisi 
lukijoiden uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja voisi lisätä ihmisten kiinnos-
tusta esimerkiksi ympäristöpolitiikkaa kohtaan. 
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Etenkin maakunnallisessa mediassa luotiin laajalti vaihtoehdottomuutta talous-
kasvun edellytyksistä. Haitallisia ympäristövaikutuksia pidettiin hyvinvoinnin hin-
tana. Tällainen kontekstualisointi vain vahvisti ympäristötavoitteiden ja taloudel-
listen etujen välistä jännitettä. Esimerkiksi suojelun kannattaminen ei useinkaan 
määrittynyt arvovalinnaksi vaan pikemminkin tietoiseksi taannuttamispyrki-
mykseksi. Lehdissä jo pelkkä ympäristövaikutuksiin liittyvä keskustelu nähtiin pai-
koin alueiden museoitumisen käynnistäjänä. Ympäristön asemoiminen yksin-
omaan hyödynnettäväksi voimavaraksi ei kannustanut taloudellisen kasvun aiheut-
tamien ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Vastakkaisuuteen perustuva orientaa-
tio ei tunnistanut ympäristövastuullisuuden taloudellista arvoa. Se ei myöskään oh-
jannut yrityksiä ja kansalaisia arvotyöhön kestävämmän kasvun puolesta. Median 
tulisi nähdäkseni tunnistaa mahdollisuutensa edistää ajatuksia, jotka kannustavat 
talouskasvun ja ympäristövaikutusten irtikytkentään. Resurssitehokkuuteen ja uu-
siutuvaan energiaan nojaava talous- ja elinkeinopolitiikka on kannatettava ja pit-
källä tähtäimellä välttämätön tavoite. Ympäristönsuojelua ei tarvitsisi nähdä yksin-
omaan taloudellisen toiminnan rajoittajana, sillä suojelullakin voi olla taloudellista 
potentiaalia. Kasvua voidaan hakea myös toisenlaiseen luonnonkäyttöön perustu-
vilta aloilta. 

Alueellisen vastakkainasettelun mielekkyyttä on syytä pohtia. Alueen politi-
soiminen ja rajalinjojen rakentaminen ei nimittäin tuota pelkästään alueiden välistä 
vaan myös alueen sisäistä vastakkainasettelua. Voimakkaan arvolatautunut puhe 
vihreistä taannuttajista sulkee sekä sisäänsä että ulos. Kategorisoivat näkemykset 
alueellisesta identiteetistä ja alueen oikeanlaisesta kehityksestä rajaavat osan luki-
joista lehden konstruoiman alueellisen yhteisön ulkopuolelle. Tämä ei ole lehden 
edun mukaista. Alueellinen vastakkainasettelu olisi korvattavissa vuoropuhelulla, 
sillä etenkin yksilön näkökulmasta sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ongelmat ovat 
alueesta riippumatta samankaltaisia. (Ks. Hujanen 2000a, 242, 250–251.) 

Investointipuheiden ei nähdäkseni tarvitsisi olla maakuntalehdillekään sokea 
piste. Esimerkiksi työpaikkalupausten ja verotulopuheiden läpi olisi kyettävä näke-
mään. Lupausten kestävyyden tarkastelua soisi olevan muuallakin kuin mielipide-
sivuilla. Teksteissä tulisi jo lähtökohtaisesti huomioida hankkeiden sosiaaliset vai-
kutukset. Hankkeisiin ja suunnitelmiin liittyvät jännitteet niin resurssien kuin ym-
päristöarvojen hallinnasta ja käytöstä tulisi työpaikkapuheiden ohella huomioida. 
Varauksetonta uskoa hankkeiden käänteentekeviin talousvaikutuksiin ei nähdäk-
seni voi perustella alueellisen koheesion ylläpitämisellä, sillä kulttuuriset identitee-
tit poikkeavat toisistaan samankin alueen sisällä (ks. Hujanen 2000b). Maakunta-
lehdissä pitäisi nähdäkseni pohtia uudella tavalla yhteisöllisyyden ja alueellisen 
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identiteetin kysymyksiä. Yhteiskunnan arvostukset ovat muuttuneet, ja tietoisuus 
teollisuustoiminnan haittavaikutuksista on lisääntynyt. Paikalliset yhteisöt osaavat 
ja uskaltavat vaatia aiempaa aktiivisemmin ympäristövaikutusten ja sosiaalisten 
vaikutusten parempaa hallintaa. Luonnon yksioikoiseen teolliseen hyödyntämiseen 
perustuva ympäristösuhde on menettänyt oikeutustaan syrjäseuduillakin. Paikalli-
suuden diskurssiin nojautuva jako hyvinvointia ja edistystä teollisuushankkeiden 
muodossa kannattaviin paikallisiin ja suojelua vaativiin ulkopuolisiin ei enää päde. 

Teollisuustoiminnan ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulisi painottaa paitsi 
objektiivisia vaikutuksia myös eri toimijoiden kokemuksia ympäristössä tapahtu-
neista muutoksista. Kaivosten lähialueilla asuvien ihmisten asema on tiedostettava 
aiempaa selvemmin niin median, kaivosyhtiöiden kuin koko yhteiskunnan taholta. 
Asukkaiden huolia ja pelkoja ei saa mitätöidä objektiivisilla mittauksilla. Toisaalta 
kansalaisia tulisi myös ympäristöjournalismissa asemoida aiempaa monipuolisem-
piin rooleihin. Ihmisten elämänkokemuksesta kumpuavalle asiantuntijuudelle olisi 
jatkossa löydettävä enemmän käyttöä. Tämä tekisi journalismista moniäänisempää 
ja lukijan näkökulmasta puhuttelevampaa. Henkilönäkökulmaa ei ole syytä vierok-
sua, sillä yhteiskunnallisten kysymysten käsittely tavallisten ihmisten kautta voi 
edesauttaa monimutkaisten ilmiöiden hahmottamista. Kansalaisten määrittelyissä 
erilaiset ongelmat kytkeytyvät toisiinsa selvästi herkemmin kuin institutionaalisten 
asiantuntijoiden puheissa. Asiantuntijoille ominainen tapa pilkkoa ongelmat ja nii-
den seuraukset toisistaan erillisiksi asiakysymyksiksi estää näkemästä yhteiskun-
nallisten ilmiöiden monipolvisia suhteita.  

Koska esimerkiksi kaivoshankkeissa intressit ja tunteet ovat törmäyskurssilla, 
hankkeiden julkisessa käsittelyssä ei voi painottaa pelkästään rationaalisina näyt-
täytyviä kysymyksiä ja käsityksiä. On selvää, että lähialueen asukkaan tai elinkei-
nonharjoittajan näkemykset kaivostoiminnan paikallisista haittavaikutuksista ovat 
samastuttavampia ja konkreettisempia kuin vaikkapa kaivosyhtiön konsultin tai 
ympäristövirkamiehen arviot. Arjen asiantuntijuuden tunnustaminen loisi edelly-
tyksiä julkiselle toiminnalle ja vähentäisi lamaannusta, jota ei-toivotut teollisuus-
hankkeet aiheuttavat tyypillisesti yhteisöissä. Tavallisten kansalaisten puheessa 
niin sanotut ylätason päätökset saavat arjen merkityksiä. Omakohtaisiin kokemuk-
siin ja arkiseen elämismaailmaan ankkuroituva puhe ilmentää konkreettisia toimin-
nan ja tekojen mahdollisuuksia yleiseksi ja juhlavaksi jäävää poliitikko- tai viran-
omaispuhetta enemmän. (Hujanen 2000b; Hujanen 2000a, 253–254; ks. myös 
Heikkilä 2001, 283; Herkman 2011, 169.) 
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Journalismin sisältöjä suunnitellessa lähtökohtana tulisi olla mieluiten kysy-
mys siitä, ketä kaikkia ongelma koskettaa, sen sijaan, että kysyttäisiin, kenen hoi-
dettavaksi asia kuuluu (Heikkilä 2001, 260). Ongelmien määrittelyn asiantuntija-
valtaisuuden karsiminen voisi vähentää käsiteltävien ongelmien abstraktiutta ja in-
tegroida ne tavallisten kansalaisten vaikutuspiiriin. Tämä voisi puolestaan helpot-
taa ongelmiin reagoimista. 

Herkistymisen kontekstissa median pitäisi kyetä analysoimaan omaa toimin-
taansa. Toimittajien pitäisi tunnistaa selvästi vahvemmin oma roolinsa kuvaa-
miensa ilmiöiden synty- ja kehittymisprosesseissa. Paljastushuumassakin median 
olisi pohdittava aiempaa kriittisemmin, millä asioilla on aito yhteys käsiteltäviin 
aiheisiin ja mitkä yhteydet ovat vastaavasti keinotekoisia. Uutisaallon olemus ja 
rakentuminen tulisi kyetä tunnistamaan ja sen vahvistamisen tarpeellisuus tarvitta-
essa kyseenalaistamaan. Uutisaalloille ominainen kielteinen kontekstualisointi en-
nemmin vieraannuttaa kuin kannustaa kansalaisia toimimaan ympäristön puolesta. 

Kaivoskirjoittelun analyysi osoitti, että toimittajat tekevät mielellään omia tul-
kintoja käsittelemistään aiheista. Journalismin tulkitsevuuden lisääntyminen on 
nähdäkseni kannatettava suunta. Kaivoskirjoittelun kontekstissa toimittajien teke-
miä tulkintoja leimasi kuitenkin kielteisyys. Toimittajat tarkastelivat kaivoksiin 
kytkeytyviä ilmiöitä ongelmalähtöisesti ja kritisoivat sekä ympäristöongelmien ai-
heuttamista että niiden paheksumista. Toimituksellisessa mielipideaineistossa kiel-
teisyys tiivistyi usein asiantuntijajärjestelmän kritiikkiin. Teksteissä julistettiin po-
liitikkojen ja viranomaisten vastuuttomuutta, ei juuri muutoksen mahdollisuutta. 
Myös tällä oli pikemminkin vieraannuttava kuin toimintaan kannustava vaikutus.  

Vaikka kaivoskirjoittelu oli vuonna 2012 vilkasta, se näyttäytyi varsin tapahtu-
makeskeisenä. Kirjoittelun volyymin tärkeimpiä muuttujia olivat onnettomuudet ja 
muut kaivosten poikkeustilanteet. Kaivosten aiheuttamat ongelmatilanteet eivät in-
nostaneet toimittajia käsittelemään teksteissään muita, allasvuotoja ja lintukuole-
mia ajattomampia ongelmia. Poikkeustilanteiden ainutlaatuisuutta ja historiatto-
muutta korostavat jäsennystavat sivuuttivat yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kon-
tekstin ja nostivat keskiöön lyhytjänteiset ratkaisuehdotukset. Ongelmien määritte-
lyn teknisyys epäpolitisoi laajasti yhteiskuntaan vaikuttavat ongelmat teknisten asi-
antuntijoiden toiminta-alueeksi. 

Ympäristöongelmia käsitellessään median kuuluisi tunnistaa aiempaa laajem-
min kielteisten tapahtumien taustatekijät. Välittömien syiden ja seurausten ohella 
huomio tulisi kiinnittää yhteiskunnallisiin ja organisatorisiin kehityskulkuihin, 
jotka edesauttavat riskien toteutumista. Tapahtumien odottamattomuutta ja väistä-
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mättömyyttä ilmentävät selitysmallit pitäisi kyseenalaistaa. Ympäristövahingot tu-
lisi nähdä pikemminkin yhteiskunnallisina ilmiöinä kuin yksittäisinä, selvästi ra-
jautuvina teknisinä ongelmina. Ympäristöjournalismin olisi edistettävä muidenkin 
kuin lyhytjänteisten ratkaisujen toteuttamista, ja ympäristöaiheiden käsittelyn tulisi 
mieluummin haastaa kuin vahvistaa vallitsevaa elämäntapaa. Ympäristöjourna-
lismi kaipaa poleemisuutta ja vallitsevia ideologioita haastavaa asennetta. 

Ympäristöaiheita käsitellessään median tulisi vapautua rakenteiden ja rutiinien 
kahleista. Yksiselitteisyyden ja yllätyksellisyyden ideaalit eivät kannusta vaihtoeh-
toisten näkökulmien etsimiseen. Ajankohtaisuuden vaatimus on vaikeuttanut hi-
taasti kehittyvien ympäristöongelmien havaitsemista ja käsittelyä. Tapahtumakes-
keisyys on pyrittävä karistamaan, ja myös pinnan alla eteneville, pitkäkestoisille 
muutosprosesseille on annettava painoarvoa. 

Kaivosten onnettomuustilanteet aktivoivat päätöksenteko- ja saavutusdiskurs-
seja ilmentäviä puhetapoja. Jätevesivuotojen jälkimainingeissa saavutusdiskurssia 
edusti etenkin puhe Talvivaaran panostuksista ympäristöteknologiaan. Ympäristön-
suojelullisen edistyksen sitominen teknologiseen kehitykseen riisui suojelun ar-
voista ja immunisoi teollisuustoimijat kaikelta kritiikiltä. Vaikka teknisten laittei-
den toimivuutta ajoittain epäiltiinkin, ympäristönsuojelun teknispainotteista perus-
asetelmaa ei kyseenalaistettu. 

Päätöksentekodiskurssia ilmensi muun muassa poliittisesti virittynyt puhe lain-
säädäntömuutosten tarpeesta, tapausta selvittävien työryhmien perustamisesta sekä 
ympäristövastuullisuutta peräänkuuluttavista kansallisista strategioista. Ympäristö-
ongelmien yhtäläiseen määrittelyyn ja yhteisiin päämääriin perustuva puhe lyö hel-
posti läpi suomalaisessa konsensuskulttuurissa. Median tulisi kuitenkin – roolilleen 
ominaisesti – haastaa ympäristöpolitiikan konsensusmääritelmät. Toimittajien pi-
täisi kyseenalaistaa aiempaa hanakammin kompromissimääritelmien oikeutus ja 
pyrkiä osoittamaan, kenen etuja ongelmien ja toimintatavoitteiden määrittelyt pal-
velevat. Toimittajien tulisi suhtautua kriittisemmin myös ongelmien institutionaa-
lisiin hallintamuotoihin. Päättäjiltä pitäisi tivata juhlavien strategiapuheiden ja vi-
sioiden sijaan konkreettisia esimerkkejä toimintatavoista, joilla kestävää tuotantoa 
voidaan edistää. Myös strategiatöiden tuloksellisuutta ja visioiden toteutumista tu-
lee seurata. 

13.10  Talvivaaran jälkeen 

Mitä kaivosalan konfliktit ja niiden mediakäsittely lopulta muuttivat? Kaivostoi-
mintaan liittyvien ympäristökysymysten painoarvo on kiistatta kasvanut. Ennen 
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Talvivaaran ongelmia kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia ei pidetty merkittä-
vänä toimialan hyväksyttävyyden haasteena. (Peltonen 2016; Eerola 2014b.) Nyt-
temmin keskustelua määrittävät paitsi ympäristökysymykset myös kaivostoimin-
nan yhteiskuntavastuuseen ja sosiaaliseen toimilupaan liittyvät teemat. Kaivosyh-
tiöiltä edellytetään nyt aiempaa parempaa ympäristöllisten ja sosiaalisten riskien 
hallintaa. Toiminnan hyväksyttävyyttä arvioidaan aiempaa tiukemmin ehdoin, ja 
jokaiseen uuteen kaivoshankkeeseen sisältyy epäilyn lähtökohta. (Sairinen ym. 
2016; Björn 2014.) 

Talvivaaran tapahtumat kytkeytyivät osaksi suomalaisen kaivoskentän laajem-
paa hyväksyttävyyttä. Yhtiön käyttämä muista kaivoksista poikkeava rikastusme-
netelmä ei lopulta riittänyt erottamaan sitä muista Suomessa toimivista kaivoksista. 
Talvivaaran kriisillä oli myös laaja institutionaalinen ulottuvuus. Kaivoksen ongel-
mat uhkasivat paitsi yhtiön ja koko kaivosalan legitimiteettiä myös kaivostoimin-
nan sääntelyn hyväksyttävyyttä. Kaivosalan toimijat ja julkisen vallan edustajat 
ovat reagoineet luottamuskriisiin korostamalla kestävän kaivostoiminnan mahdol-
lisuuksia. Valtion tasolla on käynnistetty kosolti toimia, jotka voi nähdä reaktiona 
hyväksyttävyyden haasteeseen. (Peltonen 2016.) Valtioneuvoston (2012) yhteis-
kuntavastuuta käsittelevään periaatepäätökseen koottiin oma osio kaivostoiminnan 
vastuullisuuden edistämisestä. Periaatepäätöksessä korostetaan ympäristö- ja yh-
teiskuntavastuuseen liittyvien velvoitteiden hoitamista pitkällä aikavälillä. 

Kaivosalan kriisivuonna Suomessa käynnistettiin laajapohjainen sidosryhmä-
keskustelu kestävän kaivostoiminnan mahdollisuuksista. Keskustelujen ja asian-
tuntijatyöryhmissä työstettyjen toimenpide-ehdotusten tuloksena oli kansallinen 
politiikkaohjelma Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2013). Ohjelmassa luonnonvarateollisuuden yhteiskunnallisen 
hyväksyttävyyden todetaan olevan kriittinen menestystekijä. Ohjelma painottaa 
kestävän kehityksen ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaatimuksia. Se si-
sältää hallintoon, koulutukseen ja infrastruktuuriin liittyviä toimenpiteitä, joiden 
katsotaan parantavan kestävän kaivannaisteollisuuden edellytyksiä. Alan ohjelma-
paperien painotukset ovat näin ollen muuttuneet merkittävästi. Ympäristökysy-
mykset ja sosiaalisen toimiluvan teemat ovat nousseet näkymättömyydestä kärki-
aiheiksi. 

Talvivaaran tapahtumien jälkeen kaivostoiminnan valvontaan kohdistuvia es-
teellisyysepäilyjä on pyritty hälventämään. Valtiovarainministeriö antoi vuonna 
2012 ohjeet virkavapauksien myöntämisen periaatteista. Ministeriön ohjeistuksen 
mukaan virkavapautta ei tule myöntää työskentelyyn, joka asettaa virkamiehen 
muutoin kuin tilapäisesti esteelliseksi pääasiallisiin tehtäviinsä. Virkavapautta ei 
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myöskään saa myöntää, jos se vaarantaa yleisen luottamuksen viranomaisen toi-
mintaan. (Valtiovarainministeriö 2012.) Ympäristöministeriö päivitti puolestaan 
valvojille suunnattuja ohjeita esimerkiksi hallintopakon ja muiden kehottavien toi-
mien käytöstä. 

Vuonna 2014 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kiristi Talvivaaran lupaeh-
toja, minkä niin ikään voi tulkita legitimiteettikriisin seuraukseksi (ks. Peltonen 
2016). Samana vuonna toimintansa aloitti Sitran valmistelema Kestävän kaivostoi-
minnan verkosto, joka omien sanojensa mukaan pyrkii ennalta sovittamaan kaivos-
toiminnan, ympäristön ja ympäröivän yhteiskunnan välisiä intressiristiriitoja ja vä-
hentämään konflikteja. (Sitra 2015) Vuonna 2012 alkunsa sai Geologian tutkimus-
keskuksen Kaivosakatemia, joka niin ikään pyrki toimintansa aikana edistämään 
kaivosalan yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuullisuutta. Vuonna 2013 käyn-
nistettiin lisäksi kaivosalan viestinnän kehittämishanke. Myös kaivostoiminnan so-
siaalisiin vaikutuksiin liittyvä tutkimus on lisääntynyt. (Eerola 2014b.) 

Kysymys siitä, missä määrin ohjelmien vastuullisuuspuhe jää vain seremoni-
alliseksi julistukseksi, on edelleen olennainen. Median tulisi aiempaa aktiivisem-
min selvittää, millaisin konkreettisin keinoin alan toimijat panostavat esimerkiksi 
paikallisyhteisöjen huomioimiseen ja osallistamiseen. 

Kaivosalan taloudellisessa toimintaympäristössä on tapahtunut kosolti muu-
toksia, mutta näiden muutosten yhteys kaivosalan ympäristöllisiin ja sosiaalisiin 
haasteisiin ei ole suoraviivainen. Raaka-aineiden hintojen lasku on ajanut kaivos-
alan ankaraan taantumaan. Alaa koettelevat rahoitusvaikeudet ovat pysäyttäneet 
uusien kaivoshankkeiden etenemisen. Kolarin rautakaivoshanketta valmistellut 
Northland hakeutui konkurssiin vuonna 2014. Soklin kaivoshankkeen edistäminen 
pysäytettiin kannattavuussyistä vuonna 2015. Myös Ranualle kaavailtu Suhangon 
kaivoshanke on ollut jäissä. Kaivosalan on uskottu pysyvän suhdannekuopassaan 
pitkään. Konkurssit ovat harventaneet jo rakennettujen kaivosten kenttää. Sodan-
kylän Pahtavaaran kultakaivoksen toiminta päättyi konkurssiin vuonna 2014. Ni-
valassa kaivostoimintaa harjoittanut Belvedere Mining hakeutui konkurssiin joulu-
kuussa 2015. Raahen kultakaivoksen toiminta ehti puolestaan olla pysähdyksissä 
vuosia, kunnes syksyllä 2018 tuotantoa alettiin käynnistellä uudestaan uuden omis-
tajan ohjauksessa. Kullan alhainen markkinahinta on koetellut myös Endominesin 
Pampalon kaivosta. Yhtiö on joutunut lomauttamaan ja irtisanomaan henkilöstöään. 
Syyskuussa 2018 kaivos laitettiin ainakin tilapäisesti kiinni. (Mononen & Suopa-
järvi 2016, 5; Toivonen 2016; Nikula & Sajaniemi 2013; Mauno 2017; 2018; Kurki 
2018; Jaatinen 2018.) 
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13.11  Tutkimuksen arviointia ja jatkotutkimusehdotuksia 

Kaivoskohut sekä muuttivat yhteiskuntaa että olivat yhteiskunnallisen muutoksen 
heijastusta. Se, mikä mahdollisesti muuttui mediassa, on kuitenkin yhä selvittä-
mättä. Kaivoskirjoittelun supervuoden tapahtumia tulisi tutkia myös toimittajien, 
kohujen osallisten, näkökulmasta. Mitä kaivoskonfliktit, niiden julkinen käsittely 
ja käsittelytapojen seuraukset opettivat tiedotusvälineille itselleen? Ovatko toivo-
mani muutokset jo toteutuneet? Kirjoitetaanko kaivoksista aiempaa monipuolisem-
pia juttuja? Onko kaivostoiminnan ympäristövaikutuksiin kytkeytyvä kirjoittelu 
aiempaa syvällisempää? Ovatko talous ja ympäristö yhä törmäyskurssilla? Osa-
taanko toimituksissa katsoa talousuutisten taakse ja arvioida, millä hinnalla luvatut 
työpaikat syntyvät? 

Kaivosalan edustajien ohella mediakritiikkiä ovat jakaneet paitsi yksittäiset 
toimijat myös muutamat organisaatiot. Media ei ole kuitenkaan juuri kommentoi-
nut itseensä kohdistuvaa kritiikkiä. Olisi kiinnostavaa selvittää esimerkiksi haastat-
teluin, mitä mieltä kaivoksia käsitteleviä tekstejä kirjoittaneet ja kaivoskohuihin 
omalla panoksellaan vaikuttaneet toimittajat ovat omista teksteistään, työskentely-
tavoistaan ja omasta roolistaan kaivoskiistojen kuvaajina ja konstruoijina nyt. Yli-
reagoivatko he jätevesivuotoihin, kuten esimerkiksi Onnettomuustutkintakeskus on 
esittänyt? Allekirjoittavatko he väitteen, jonka mukaan media vääristi tapahtumien 
tulkintaa? Menivätkö toimittajat myös omasta mielestään ”ammattiaktivistien tun-
teenpalovipuun”? Vaikuttaako Talvivaaran esittämä arvio satojen miljoonien hin-
taisista mainekolhuista uskottavalta? Ansaitsiko kaivosteollisuus kielteisen julki-
suutensa ja mahdolliset miljoonamenetyksensä? Miltä Talvivaaran perustamisvai-
heen hehkutus tuntuu nyt? Kenen vipuun silloin mentiin? Olisi myös tärkeää sel-
vittää, millä tavalla kaivoksen vaiheita pitkään seuranneet toimittajat itse selittävät 
julkisuuden valtavirran kääntymisen. 

Yllä esitetty kysymysten tulva kytkeytyy erilaisiin käsityksiin median perim-
mäisistä tehtävistä. Onko journalismin keskeisin funktio myydä itsensä houkutta-
vien otsikkojen ja sensaatioiden avulla? Vai tuleeko median pelata yhteen viran-
omaisten kanssa ja välittää vain yksiselitteisiä tulkintoja asioiden todellisesta to-
lasta? Pitääkö asiantuntijuudelle määrittää institutionaaliset kriteerit, vai saako 
kommentaattoreina käyttää myös tavallisia kansalaisia? 

Saako media ylireagoida, moralisoida ja närkästyä? Saako media ylipäätään 
tehdä omia tulkintoja käsittelemistään asioista? Tuleeko jutuissa kertoa vain var-
moista havainnoista, vai saako niissä myös analysoida, spekuloida ja ennakoida? 
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Onko spekulointioikeus vain taloustoimittajilla, vai saako myös ympäristövaiku-
tuksia käsittelevissä teksteissä esittää arvioita tapahtumien kehittymisestä? 

Edellä käsitellyt kysymykset linkittyvät arvoihin. Voiko journalismia tehdä ar-
vovapaasti, kuten monissa mediakritiikeissä edellytetään? Onko arvovapaus sitä, 
että kannattaa pysyvyyttä? Onko esityksen ilmentämä arvovalinta lopulta edes aito? 
Kumpuaako ympäristöhuoli ja sitä ilmentävä moraalinen närkästys vain voiton ta-
voittelun logiikasta? Onko kohuilla yksinomaan kaupallisia intressejä, vai heijas-
televatko ne yhteiskunnan, siis myös journalismin, arvopohjan muutosta? Vai onko 
kyse jostain paljon vanhemmasta: journalistien halusta etsiä syyllisiä ja pudottaa 
päitä? Saako sankarinviitan kaipuu toimittajat pelaamaan kyseenalaisin säännöin? 

Nousevatko arvohaastoja heijastelevat käännökset sittenkin vain journalismin 
omista kertomuksellisista rakenteista? Tuottaako journalismin toimintalogiikka 
väistämättä kohuja ja katastrofeja? Eläähän journalismi pikemminkin muutoksesta 
kuin pysyvyydestä. 

Kehysten tuottajien ohella tutkimuksellinen katse tulisi ulottaa niiden vastaan-
ottajiin. Kehysten rakentamisen ja esittämisen lisäksi olisi tutkittava neuvottelu- ja 
tulkintaprosesseja, joita yleisön kentällä jatkuvasti käydään. Kaivoskirjoittelua 
voisi lähestyä myös kehystämisen prosessimallin hengessä, jolloin kiinnostuksen 
kohteena olisi etenkin linkki, joka median ja yleisön välille muodostuu. Jatkotutki-
muksessa voisi selvittää, miten mediakehysten ja yksilöllisten kehysten välinen 
vuorovaikutus rakentuu. Millainen vaikutus yleisöllä on median käsittelytapoihin? 

Kaivosten mediakäsittelyssä tapahtuneet muutokset osuivat varsin hyvin yh-
teen kaivostoiminnan hyväksyttävyydessä tapahtuneiden muutosten kanssa. Kriit-
tisyys kasvoi samaan aikaan sekä toimittajien että kansalaisten keskuudessa. Kai-
vostoiminnan yhteiskuntavastuuta käsittelevä keskustelu käynnistyi globaalilla ta-
solla jo 1990-luvulla. Suomessa yhteiskuntavastuun haasteeseen herättiin yli kym-
menen vuotta myöhemmin. (Sairinen ym. 2016, 165, 176.) Näin ollen yhteiskuntaa 
heijastelevan ja sitä rakentavan suomalaismedian voi katsoa olleen kymmenen 
vuotta muuta maailmaa jäljessä. Missä suhteessa julkisuuden eri areenat toimivat 
muutosta rakentaessaan? Saiko muutos alkusysäyksensä mediasta, hallinnosta vai 
kenties kansalaisyhteiskunnasta? Vastausten saaminen edellyttäisi paitsi median ja 
yleisön myös median ja muiden julkisuuden areenojen välisen vuorovaikutuksen 
tutkimista.  

Tutkimuksessa tekemäni kaivoskirjoittelun analyysi on monin tavoin rajallista. 
Se ensinnäkin kohdistuu vain lyhyeen ajanjaksoon. Kaivoskirjoittelun supervuo-
deksi nimeämäni vaihe ei lopulta liene kovin edustava otos kaivoksia käsittelevän 
journalismin jatkumosta. Toisaalta supervuoden tapahtumien mediakäsittely tuotti 
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kosolti jäsennystapoja, joihin pääasiallinen kiinnostukseni kohdistuikin. Tutkimuk-
seni keskeisimpänä kohteena olivat kertomukselliset rakenteet, joiden kautta kai-
voksiin liittyvää keskustelua järjestettiin. Näiden tarinamuotojen jäsentäminen ja 
havainnollistaminen ovat tutkimukseni tärkeimpiä tuloksia. 

Analyysin rajaamisen yksinomaan sanomalehtiaineistoon voi problematisoida. 
Tutkimus olisi epäilemättä tukevoitunut, jos mukana olisi ollut esimerkiksi samana 
vuonna julkaistuja televisio- ja radiojuttuja. Tutkimuksen kohdistaminen vain nel-
jään päivälehteen ei myöskään ole ongelmatonta. Esimerkiksi iltapäivälehtien ja 
kaivoskunnissa toimivien paikallislehtien sisällyttäminen tutkimukseen olisi tuonut 
vastauksia muun muassa siihen, millaisia painotuseroja eri lehtityyppien välillä oli. 
Korostuivatko alueellisuuden teemat paikallislehdissä vielä maakuntalehtiäkin 
enemmän? Millaista ymmärrystä niissä tarjottiin esimerkiksi ympäristöaktivisteille? 
Miten iltapäivälehdissä reagoitiin valvojien ja konsulttien sidonnaisuuksiin ja kai-
voskohujen synnyttämään luottamuskriisiin? Sovellettiinko niissä päivälehtiä 
enemmän korruption ja yltiökapitalismin kaltaisia kehyksiä? Oliko iltapäivälehtien 
kaivoskirjoittelu tulkitsevampaa, arvottavampaa ja henkilökeskeisempää? Artiku-
loitiinko niissä päivälehtiä useammin kansalaisyhteiskunnan intressejä? 

Hahmotin kaivoskirjoittelussa tapahtuneita muutoksia ja tasoitin eri kaivosten 
käsittelyn epäsuhtaa vertailuaineiston analyysin avulla. Vertailuaineisto olisi voinut 
olla kuitenkin selvästi laajempi. Lisäksi vertailussa olisi ollut hyvä huomioida – 
edes suppeasti – vertailuvuosien väliin jääneiden vuosien tapahtumia ja niiden me-
diarepresentaatioita. Varsinkin Talvivaaran tapauksessa hyppäys vuodesta 2009 
vuoteen 2012 oli valtaisa. Kriisiytymisvuotta edeltävien ajanjaksojen seuranta ja 
analysointi olisi uskoakseni antanut välineitä paitsi julkisuudessa tapahtuneiden 
käänteiden ymmärtämiseen myös kehyksissä tapahtuneiden muutosten tunnistami-
seen. Vertailtavuus olisi lisäksi ollut parempi, jos mukaan olisi otettu uudemmat 
Talvivaaraa käsittelevät jutut. Olisi tärkeää selvittää, mihin suuntaan Talvivaaran 
mediajulkisuus on kehittynyt sitten kriisivuosien. Onko suunta ollut kenties myön-
teinen, kuten Kevitsan tapauksessa? 

Minkälaisen panoksen tämä tutkimus tuo suhteessa aikaisempaan tietoon? Kai-
vosteollisuus on ongelmistaan huolimatta kansallisesti merkittävä toimiala, jonka 
vaikutukset kietoutuvat monipuolisesti yhteiskunnan eri osa-alueille. Tutkimukseni 
avaa kaivosteollisuuden ja kansallisen keskustelun välisiä suhteita. Työ on keskus-
telunavaus aiheessa, joka on yhteiskunnallisesti tärkeä. Kaivoksiin liittyvää sano-
malehtikirjoittelua on Suomessa tutkittu lähinnä kaivostoiminnan hyväksyttävyy-
den näkökulmasta. Kaivoksia koskeva ympäristöuutisointi on maassamme vielä 
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kohtalaisen uusi ilmiö. Mediarepresentaatiot ovat jatkuvassa muutoksessa, sillä ti-
lanteet kaivoksilla elävät koko ajan. Tutkimukseni tarjoaa avauksia esimerkiksi 
ympäristöjournalismin kehittämiseksi ja tuo uutta tietoa muun muassa toimittajien 
toimintatavoista, kaivosyhtiöiden viestintäkeinoista ja ympäristöuutisoinnin dy-
naamisuudesta. Väitöstyö havainnollistaa paitsi tieteen myös ekologisen diskurssin 
voiman retorisena resurssina.  

Tutkimukseni perustuu hyvin laajan aineiston järjestelmälliseen analyysiin. Se 
yhdistää erilaisia aineistoja ja lähestyy niitä monipuolisin tutkimusmenetelmin. 
Tutkimus tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan kehysanalyyttiselle tutkimukselle. 
Työssäni rakennettu analyysimenetelmä on sovellettavissa myös muihin kuin kai-
voksia tai ympäristöä käsitteleviin aiheisiin. Sen mahdollisuudet eivät rajoitu teks-
tiaineistojen tutkimiseen, vaan menetelmää voi soveltaa yhtä lailla audiovisuaalis-
ten mediatuotteiden analysointiin. Tutkimukseni tarjoaa tieteellisin menetelmin 
luodun yleiskuvan suomalaisen kaivoskirjoittelun dynamiikasta. Se havainnollistaa 
eri toimijoiden rooleja kaivosjulkisuuden rakentamisessa ja paljastaa lehtien ja kir-
joittajaryhmien erilaisia profiileja suhteessa kaivoshankkeisiin. Tutkimus tuo näky-
väksi kaivoskirjoittelussa tapahtuneet muutokset ja tarjoaa selityksiä näiden muu-
tosten syistä. 

Työssä valotan vakiintuneiden argumentaatiolinjojen taustoja ja tarjoan näin 
kriittisen lähtökohdan kaivosteollisuutta käsittelevien keskustelujen arviointiin. 
Työ antaa nähdäkseni hyvät mahdollisuudet punnita myös muiden teollisuushank-
keiden kannattamisessa ja vastustamisessa käytettyjen argumenttien kestävyyttä. 
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