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Johdanto

Tutkin  työssäni  Oulun  Laanilassa  sijainneen  Typpi  Osakeyhtiön1 kemiantehtaan 

päästöistä aiheutunutta uutisointia ja kirjoittelua Oulun sanomalehdissä vuosina 1969–

1970.  Uuden  ammoniakkilaitoksen  rakentamisen  aikana  ilmeni  ongelmia,  joiden 

yhteydessä  laskettiin  Oulujokeen  ammoniakkia  huomattavasti  lupaehtoja  enemmän. 

Tämä aiheutti tohtori  Heikki Hyvärisen tutkimusryhmän mukaan laajan kalakuoleman 

ja saastutti merkittävästi läheistä merialuetta.2 Tapaukseen liittyi myös kansallista kohua 

aiheuttanut Oulun yliopiston hallintokollegion sensuuripäätös Typpi Oy:lle haitallisten 

tulosten  julkaisemisesta.  Typpi  Oy:n  päästöt  olivat  vain  osa  ongelmaa,  mutta 

mahdollisesti merkittävä herättäjä keskustelussa vesien- ja ympäristönsuojelusta.3

Historiallinen tausta

Typpi Oy – perustamisesta fuusioon

Typpi  Oy  perustettiin  vuonna  1944  vuosikymmeniä  kestäneen keskustelun  jälkeen; 

ensimmäiset ajatukset olivat heränneet jo itsenäistymisen alkuvaiheessa. Taustalla oli 

typpilannoitteiden  käytön  kasvu  1900-luvun  maataloudessa  ja  valtion  täydellinen 

riippuvuus ulkomaisista lannoitteista.4 Yhtiön perustamisen jälkeen käytiin vielä kova 

poliittinen kädenvääntö tehtaan sijainnista. Vaikka teollisuuskomitean lausunto kannatti 

tehtaan  paikaksi  Etelä-Suomea,  asettui  valtioneuvosto,  Maalaisliiton  Urho Kekkosen 

johdolla  ja  eduskunnan  tuella,  kannattamaan  Pohjois-Suomea  sen  teollistamiseen 

vedoten.  Myös  vasemmistopuolueet,  Suomen  Kansan  Demokraattinen  Liitto  ja 

Sosialidemokraattinen  puolue5,  kannattivat  valtiojohtoista  Suomen  teollistamista.6 

Yhtiön  johto  valitsi  Oulun  Laanilan  parhaaksi  sijoituspaikaksi,  koska  vuonna  1948 

käynnistynyt  Merikosken  voimalaitos  pystyi  tyydyttämään  tehtaan  sähköntarpeen.7 

Vuonna 1951 Typpi Oy:n toimitusjohtajaksi valittiin diplomi-insinööri Jaakko Lehmus, 

joka  toimi  yhtiön  toimitusjohtajana  yhtiön  olemassaolon  loppuun  asti. Typpi  Oy:n 

1 Jatkossa Typpi Oy.
2 Huotari 1970, 24.
3 Enbuske 2009, 289.
4 Ahtokari 30–33.
5 Jatkossa SKDL ja SDP.
6 Seppälä 1999, 139.
7 Ahtokari 1969, 41.
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suurimmat  osakkaat  olivat  Suomen  valtio,  Kansaneläkelaitos  sekä  Rikkihappo-  ja 

Superfosfaattitehtaat  Oy.8 Tehdas  valmisti  myytäväksi  pääasiassa  Oulunsalpietaria, 

Oulun Y-lannosta, typpiliuosta ja kalkkisalpietaria.9

Varsinainen tehdas rakennettiin nopeasti vuosina 1950–1951. Tehdas suunniteltiin niin, 

että  siinä oli  laajennusvaraa tuotannon kaksinkertaistamiseen.10 Tälle  tulikin tarvetta, 

koska lannoitteiden käyttö jatkoi kasvua. Tehdasta laajennettiin koko yhtiön olemassa 

olon ajan. Tämän tutkimuksen kannalta merkittävin laajennus oli uusien ammoniakki- ja 

urealaitosten sijoittaminen Ouluun Typpi Oy:n tehdasalueelle. Laajennuksen sijainnista 

käytiin  pitkä  kiista  Rikkihappo  Oy:n  ja  Typpi  Oy:n  välillä.  Tämän  laajennuksen 

puolesta  taistelivat  Typpi  Oy:n  johtokunnan  lisäksi  sekä  sanomalehti  Kaleva,  että 

pohjoissuomalaiset  kansanedustajat  yhteisessä  rintamassa. Kiista  päättyi 

valtioneuvoston määräämään sopimusratkaisuun vuonna 1966.11 Kemira Oy:n historian 

kirjoittaja EEVA SEPPÄLÄN mukaan valtiojohtoisten Neste Oy:n, Rikkihappo Oy:n ja Typpi 

Oy:n välillä oli jatkuvia kiistoja ja eturistiriitoja.12 Laajennusten oli tarkoitus käynnistyä 

vuoden 1969 kesäkuussa, ja investointien arvo oli jopa 175 miljoonaa markkaa.13 

Aivan ongelmitta ei Typpi Oy selvinnyt laajentumisvuosistaan. Typpi Oy muistettaneen 

Oulussa parhaiten tammikuussa 1963 tapahtuneesta salpietarilaitoksen sekoitussäiliön 

räjähdyksestä,  ns.  Typen  pamauksesta.  Tuolloin  kuoli  10  tehtaan  työntekijää  ja  osa 

tehtaan rakennuksista vaurioitui merkittävästi.14 REIJO AHTOKARI kirjoittaa kuitenkin, että 

tuota  räjähdystä  lukuun  ottamatta  oli  Typpi  Oy:n  rakennustyö  ja  toiminta  ollut 

ongelmatonta. Ongelmia alkoi kasaantua Typpi Oy:n ympärille 1960-luvun lopulla ja 

seuraavan vuosikymmenen alussa.

Typpi Oy:n palveluksessa oli kesällä 1969 noin 1300 henkilöä15, ja se oli  paikallisesti 

merkittävä  työllistäjä.  Pelkästään  tutkimustoiminnan  parissa  työskenteli  lähes  300 

8 Ahtokari 1969, 30. Jatkossa Rikkihappo Oy.
9 Ahtokari 1969. Taulukko "Yhtiön tuotteiden myynnin kehitys tavaratonneina". Yhtiö valmisti myös 

muita tuotteita, joista täydellisen listan, tuotteiden sisällön ja prosessin kuvauksen löytää Ahtokarin 
kirjan liitteistä: Prosessin kuvaus ja Typpi Oy:n tuotantokaavio 1968. Sivunumeroita ei määritelty.

10 Ahtokari 1969, 43–49.
11 Seppälä 1999, 180–182.
12 Seppälä 1999, passim.
13 Typpi Oy:n liikevaihto oli 52 miljoonaa markkaa vuona 1965, ja investointien arvo oli siihen nähden 

yli kolminkertainen. Seppälän mukaan tämä oli merkittävä syy miksi yhtiö ajautui ongelmiin 
vuosikymmenen vaihtuessa. Seppälä 1999,184.

14 Ahtokari 1969, 74–77.
15 Kaleva 10.6.1969.
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henkilöä. Tutkimustoimintaan  investointiin  paljon,  joskin  se  keskittyi  paljon  niin 

sanottuun uutuustutkimukseen, eikä olemassa olevien vaikeuksien voittamiseen.16 Myös 

tutkimustiloihin  panostettiin  paljon,  ja  uusi  laboratorio  valmistui  1967.  Näistä 

laboratorioista  korvamerkittiin  Oulun  yliopistolle  vuokrattavaksi  osa jo ennen niiden 

valmistumista.17

Typpi  Oy:n  tilaa  selvittämään  asetettu  asiantuntijatoimikunta  antoi  1971  keväällä 

tehtaan  toiminnasta  negatiivisen  lausunnon,  joka  perustui  tuoreeseen 

yritystutkimuskertomukseen.  Lausunnossa  sanottiin,  että  yhtiö  oli  tehnyt  tappiota 

vuodesta  1968  lähtien  ja  oli  arvioinut  resurssinsa  yläkanttiin  uusia  laajennuksia 

tehtäessä.18 Myös ylisuurta tutkimusorganisaatiota kritisoitiin. Kesäkuussa 1971 Typpi 

Oy yhdistettiin fuusiossa Rikkihappo Oy:n ja Vuorikemia Oy:n kanssa,  ja seuraavan 

vuoden heinäkuun 1. päivänä yhtiön nimi vaihtui Kemira Oy:ksi.19 Fuusiokeskustelu oli 

alkanut  jo  1960-luvun  puolivälissä,20 ja  se  johtui  pääasiassa  keskinäisen  kilpailun 

aiheuttamista  ongelmista  ja  työnjaon  epäselvyyksistä.21 Osa  oululaisista 

kansanedustajista yritti viivyttää fuusiopäätöksen syntymistä, ettei pohjoisen painoarvo 

laskisi  tehtaan  johtamisessa.22  Tehdas  jatkaa  edelleen  toimintaansa  nykyisessä 

Takalaanilassa Kemira Oyj:n tehtaana.

Ympäristönsuojeluaatteen herääminen

Luonnonsuojelu  oli  noussut  ensimmäisen  kerran  Suomessa  esille  1880-luvulla 

kansallispuistoaatteen  leviämisen  yhteydessä.  Vuonna  1938  perustettu  Suomen 

luonnonsuojeluyhdistys  keskittyi  käytännössä  yksittäisten  alueiden  alkuperäisen 

luonnon,  kasvien  ja  eläinten  suojelemiseen.  Ihmisen  elinympäristöön  keskittyvä 

ympäristönsuojeluaate alkoi kehittyä käsitteenä ja kokonaisuutena vasta 1960-luvulla.23 

Toisen  maailmansodan  jälkeen  alettiin  ympäristöongelmat  tunnustaa  toden  teolla 

16 Seppälä 1999, 195.
17 Ahtokari 1969, 110–111.
18 Seppälä 1999, 194–195.
19 Seppälä 1999, 201.
20 Seppälä 1999, 158.
21 Puhtaasti poliittisista syistä Typpi Oy:tä ei alunperin ollut yhdistetty Rikkihappo Oy:n alaiseksi 

yhtiöksi vaikka ne toimivatkin pitkälti samalla teollisuudenalalla ja yhteistyössä keskenään. 
Valtiojohtoisuudesta huolimatta, yhtiöt kilpailivat keskenään rajusti. Seppälä 1999, passim.

22 Seppälä 1999, 197 ja 201.
23 Laakkonen 1999a, 7–8.
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merkittäväksi globaaliksi ilmiöksi, joskin suuren yleisön tietouteen ne nousivat hitaasti. 

Vuonna 1962 ilmestynyt meribiologi Rachel Carsonin Silent Spring24 nosti saastumisen 

merkittäväksi  keskustelunaiheeksi  maailmalla.25 Ympäristönsuojelu  alkoi  voimistua 

yhteiskunnallisena liikkeenä 1960–1970 lukujen vaihteessa, ja vanhat luonnonsuojelu- 

ja  luontojärjestöt  radikalisoituivat.26 Taustalla  olivat  niin  nuorisoa  aktivoinut 

vasemmistoradikalismi27 28 kuin  useat  Suomessa  ja  maailmalla  esiintyneet 

ympäristöongelmat.29 Suomessa  verrattain  myöhäinen  kaupungistuminen  toivat 

ympäristöongelmat  entistä  näkyvämmäksi. Ympäristöliike  alkoi  nousta  länsimaissa 

1970-luvulla,  ja  se  johti  Suomessakin  liikkeen  politisoitumiseen  ja  Vihreän  liiton 

perustamiseen 1980-luvun alussa.

Vesistönsuojelulla  oli Suomessa  ympäristönsuojelua pidemmät perinteet, joskin se oli 

vielä vuoteen 1962 asti täysin paikallishallintojen varassa. Osissa kaupungeista erilaisia 

vedenpuhdistuslaitoksia  oli  otettu  käyttöön  jo  aivan  vuosisadan  alussa,  kun  taas 

joissakin kaupungeissa, kuten Jyväskylässä, jätevedet oli valutettu käsittelemättömänä 

viereiseen vesistöön.30 Oulussa 1960-luvulla kaupunki, Typpi Oy, Toppila Oy ja Oulu 

Oy laskivat suodattamatonta jätevettä Oulujokeen puolen miljoonan asukkaan kokoisen 

kaupungin verran. Vasta vesioikeuden päätöksellä vuonna 1970 kaupunki velvoitettiin 

rakentamaan jätevedenpuhdistamo.31 

Vuonna 1962 Suomessa tuli voimaan vesilaki.32 Lakia tulkittiin väljästi ja resurssit sen 

toimeenpanemiseen olivat heikot.33 Vuonna 1965 tohtori Osmo Seppovaaran pitämässä 

esityksessä  hän  osoitti  saastumisen  jatkuneen  lain  säätämisen  jälkeenkin.34 Laki 

24 Suomennettu vuonna 1963 nimellä Hiljainen kevät. Teos käsittelee torjunta-aineiden aiheuttamia 
ongelmia ekosysteemissä ja niiden vaikutuksia ihmiseen.

25 Hakala & Lyytimäki 2008, 29.
26 Esim. Luonto-Liiton muutos. Kaaro 1999, 118.
27 Kaaro 1999, 121. 
28 TIMO JÄRVIKOSKI tosin toteaa artikkelissaan Ympäristöliike suomalaisessa politiikassa, että 

ympäristöliike ei ollut vahvasti sidoksissa kulttuuriradikalismiin ja muihin vasemmistolaisiin 
liikkeisiin, koska lähtökohtaisesti ympäristöliike koostui biologeista, kun jälkimmäiset taas 
humanisteista ja yhteiskuntatieteilijöistä. Järvikoski 1991, 169.

29 Simola 2008, 113–114.
30 Laakkonen 1999b, passim.
31 Manninen 1995, 215. Oulun kaupungin puhdistamo valmistui vuonna 1973.
32 Leino-Kaukiainen 1999, 36.
33 Esim. Louekari 1999, 200.
34 Leino-Kaukiainen 1999, 53. On huomion arvoista, että Tohtori Seppovaara oli johtava tutkija 

Keskuslaboratorio Oy:n Typpi Oy:lle tekemässä tutkimuksessa 16. tammikuuta 1970. Tätä tutkimusta 
käsiteltiin negatiiviseen sävyyn Pauli Huotarin tekemässä Heikki Hyvärisen haastattelussa, joka on 
litteroitu teokseen Typpi Oy – Meidän tehdas.
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mahdollisti pilaamisluvan hakemisen paikalliselta vesioikeudelta, joka tässä tapauksessa 

oli  Pohjois-Suomen  vesioikeus.  Ehtona  oli,  että  vaikutukset  eivät  olleet  todella 

merkittäviä  ympäristölle  tai  terveydelle.35 Vuoteen  1970  asti  vesiensuojelu  kuului 

maataloushallituksen  vesiensuojelutoimikunnalle,  jonka  tehtäviä  kentällä  hoitivat 

maanviljelysinsinööripiirit.  Tämän  jälkeen  tapahtui  vuonna  1970 

organisaatiouudistuksia,  joista  merkittävin  oli  keskusvirastoksi  muodostunut 

vesihallitus.36 Myös  paikallisilla  vapaaehtoisilla  vesiensuojeluyhdistyksillä  oli  jonkin 

verran vaikutusta  vesiensuojelun edistämisessä,  mutta Ouluun se muodostettiin  vasta 

vuonna 1970.37

Ympäristöasiat nousivat Suomessakin suuren yleisön tietoisuuteen 1970-luvun alussa. 

Vuonna 1970 vietettiin Euroopan Neuvoston ehdotuksesta luonnonsuojeluvuotta useissa 

Euroopan  maissa.  Luonnonsuojeluvuoden 1970  johtohahmona  toimi pääministeri 

Mauno Koivisto38. Luonnonsuojeluvuoden aikana järjestettiin seminaareja ja tiedotuksia 

sekä kampanjoita, joilla pyrittiin herättämään julkista keskustelua ympäristöasioista.39 

PERTTI SUHONEN on  tutkinut  kirjassa  Mediat,  me  ja  ympäristö ympäristökirjoittelun 

aktiivisuutta  Helsingin  Sanomissa  vuosien  1955–1990  välillä. Ympäristöaiheisten 

kirjoitusten määrällinen huippu  Helsingin Sanomissa oli vuosi 1970, jonka jälkeen se 

laantui  hieman,  muttei  laskenut  edeltävälle  tasolle  enää  koskaan.  Suhosen  mukaan 

Aamulehdessä kirjoittelu kääntyi laskuun jo vuonna 1970, kun se Helsingin Sanomissa 

jatkui aktiivisena aina vuoteen 1972 asti40. Seuraavan kerran vuoden 1970 kirjoittelu 

ylitettiin  vasta  vuoden 1985 jälkeen.41 Kansainvälisestikin ympäristökirjoittelu nousi, 

parhaimmillaan jopa kymmenkertaisesti 1960-luvun loppupuolella.42

35 Ympäristön pilaantuminen ja sen ehkäiseminen. Valtion tieteellisten toimikuntien ja SITRA:n selvitys 
1970, Vesi, 245-246. Jatkossa nimellä Ympäristön pilaantuminen ja sen ehkäiseminen.. Selvityksen 
jokaisessa kappaleessa on oma sivunumerointi, eikä joillakin niistä ole kirjoittajaa. Tämän vuoksi 
merkitsen kappaleen nimen viitteen ja sivunumeron väliin.

36 Katko 1996, 150.
37 Katko 1996, 361–362.
38 Koivisto oli pääministerinä toukokuuhun 1970 asti.
39 Luonnonsuojeluvuosi 1970 1971, passim.
40 Tämä johtui Suhosen mukaan pitkälti yhden toimittajan aktiivisuudesta. Suhonen 1994, 84.
41 Suhonen 1994, 84–85.
42 Suhonen 1994, 70.
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Tutkimustilanne

Tutkimuskirjallisuudessa  haasteen muodostavat  Typpi  Oy:tä  ja  tapahtuneita  päästöjä 

käsittelevän  kirjallisuuden  puutteet  sekä  ympäristöhistorian  nuoruus  tieteenalana.43 

Typpi Oy täytti 25 vuotta vuonna 1969, ja juhlan kunniaksi tehtiin historiikki.  Reijo 

Ahtokarin Typpi Oy 1944–1969 käsittelee todellisuudessa tehtaan vaiheita vain vuoteen 

1968  asti  ja  viimeisetkin  vuodet  hyvin  ylimalkaisesti.  Kirja  jää  pitkälti  kuvauksen 

tasolle, ja eikä siinä oteta esille  EEVA SEPPÄLÄN Kemira Oy 1945–1980. Lujalla maalla 

-teoksessa mainittuja ongelmia yhtiön johdossa.44 Seppälän tutkimus käsittelee Typpi 

Oy:tä  pääasiassa  fuusion  kautta,  pureutuen  lähinnä  poliittiseen  kädenvääntöön  ja 

sivuttaen  yhtiön  tapahtumia  erityisesti  fuusiokeskustelun  ajalta.  Typpi  Oy:n 

fuusioiminen Rikkihappo Oy:n kanssa, kaksi vuotta yhtiön historian julkaisun jälkeen 

aiheutti sen, että Ahtokarin juhlajulkaisu on jäänyt ainoaksi Typpi Oy:tä käsitteleväksi 

teokseksi,  ja  yhtiön  viimeiset  vuodet  itsenäisenä  toimijana  ovat  jääneet  tarkemmin 

käsittelemättä.

Typpi Oy:n päästöjen käsittely on jäänyt hyvin vähäiseksi historiantutkimuksissa. MATTI 

ENBUSKEN Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoriassa Typpi  Oy:n  päästöjen  mainitaan 

olleen  merkittävä  keskustelun  aloittaja  Suomen  ympäristöliikkeessä.  Sama  väite 

esitetään  myös  HEIKKI SIMOLAN artikkelissa  Saasteherätyksestä  sisävesien  

puhdistumiseen. Molempien  kirjojen  ensisijaisena  lähteenä  tapahtumalle  on  Otavan 

Suunta-sarjan  N:O  3  Typpi  Oy  –  Meidän  tehdas,  jonka  luotettavuus  lähteenä  on 

mielestäni  hieman  kyseenalainen.45 Varsinkin  Simola luottaa  turhankin  paljon  tuon 

lähteen  luotettavuuteen. Koenkin  tarpeen  nähdä  kyseisen  teoksen  sekä 

lähdekirjallisuutena  että  aikalaiskeskustelun  osana.  Pamflettina  se  on erittäin värikäs 

kuvaus tapahtumista ja kriittinen kaikkia osallisia kohtaan. Se antaa silti arvokasta tietoa 

erityisesti Pauli Huotarin tekemien haastattelujen avulla.

Typpi  Oy:n  päästöt  ovat  edellä  mainittujen  lisäksi  merkittävästi  esillä  myös  SIRJE 

NIENSTEDTIN tutkimuksessa  Ympäristöpolitiikan Alku. Ympäristönsuojelun tulo Suomen  

valtakunnalliseen  politiikkaan  1960-  ja  1970-luvun  vaihteessa.  Nienstedt  käsittelee 

43  Laakkonen mainitsee, että Harmaat aallot –teoksen kirjoittajista suurimman osan olleen ensimmäisiä 
ympäristöhistorian tutkijoita omissa yliopistoissaan. Laakkonen 1999a, 10.

44 Seppälä, 190–196.
45 Kts. 'Lähteet ja menetelmät'.
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Typpi Oy:n saasteita pääasiassa Helsingin Sanomien artikkeleiden kautta. Hän mainitsee 

Typpi Oy:n saasteet vain yhtenä tekijänä monien ympäristöongelmien joukossa, eikä 

nosta niitä erityisen merkittäväksi aiheeksi.  Keskustelua asiasta vuoden 1969 lopulla 

hän  kuvaa  vilkkaaksi.  Saasteiden  aiheuttamaa sensuurikiistaa  taas  on  tutkinut  MATTI 

SALO teoksessa Oulun yliopiston historia 1958–1993.

TAUNO SAARELAN Kansan Tahtoa käsittelevässä tutkimuksessa  Kansan Tahto. Pohjolan 

työtätekevien  lehti.  Typpi  Oy:n  päästöt,  ja  ympäristöongelmat  yleisestikin  mainitaan 

merkittävänä teemana lehdissä. Tästä huolimatta niiden käsittely jää yhteen sivuun, ja 

muutaman  lehtikirjoituksen  otsikon  siteeraamiseen. Muut  valitsemiani  lehtiä 

käsittelevät  tutkimukset  eivät  juuri  sisällä  ympäristönäkökulmia.46 Muut  teokset  ja 

tutkimukset  eivät  anna  samanlaista  painoarvoa  Typpi  Oy:n  päästöjen  aiheuttaman 

keskustelun  vaikutukselle.  Useimmissa  ympäristöliikettä  kuvaavissa  tutkimuksissa  ja 

aikalaisteoksissa  ei  tapausta  mainita  vaan  esille  nousee  useammin  muun  muassa 

Lievestuoreen sulfiittiselluloosatehdas ja muu puunjalostusteollisuus47. 

Asia  jää  myös  mainitsematta  kolmessa  muussa  näitä  sanomalehtiä  käsitelleissä 

tutkimuksissa.  Niissä ei  oteta  Typpi  Oy:n saasteita  tai  saastumista  yleensäkään juuri 

esille.48 JOUNI SUISTOLAN Kaleva.  Sata  vuotta  kansan  kaikuja  ilmestyi  vuonna  1999. 

Pohjolan Työstä on kirjoittanut edellisen kerran  RISTO KENTTÄ vuonna 1987 teoksessa 

Pohjolan Työ 1937 – 1987. 50 vuotta painavaa sanaa.  Liiton historian on kirjoittanut 

edellisen kerran JOUKO HANNULA vuonna 1981 teoksessa Maakunnan ja aatteen asialla.  

Liitto 1906–1981. 

 

Artikkelikokoelmassa  Harmaat  aallot.  Ympäristönsuojelun  tulo  Suomeen  käsitellään 

ympäristöpolitiikkaa kaupunkien vesihuollon kautta, mutta Oulu ei kuulu käsiteltävien 

kaupunkien joukkoon. Tutkimukset antavat kuitenkin arvokasta vertailuainesta siihen 

miten  Suomen kaupungeissa  on  suhtauduttu  läheisten  vesistöjen  suojeluun,  ja  mitkä 

tekijät  siihen  ovat  vaikuttaneet.  TURO MANNINEN käsittelee  tutkimuksessaan  Oulun 

46 Syynä on todennäköisesti ympäristönäkökulman tuoreus tutkimuskohteena kuin niiden 
esiintymättömyys. Kansan tahdon 70-vuotistaivalta käsitelleessä teoksessa ympäristöasioita ei mainita 
merkittävästi. Toisaalta tutkimuksen aikarajana tapahtui niin paljon ulkopoliittisesti ja sisäpoliittisesti 
suuria tapauksia, että ei ole yllätys, että ympäristöongelmat aiheena ovat jääneet sivuun.

47 Esim. SITRA:n aikalaisraportissa Ympäristön pilaantuminen ja sen ehkäiseminen mainitaan 
sellutehtaiden ja Oulun kaupungin aiheuttamat haitat kalataloudelle, ja niiden takia suoritetut 
korvaukset.

48 Esille otetaan esim. Oulun yliopiston sijoituskiista ja Kuusamon koskisota sekä ulkopoliittiset kriisit.
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kaupungin historia 6. 1945–1990 Oulun vesihuoltoa ja mainitsee Oulun edustan olleen 

huomattavan saastunut 1960-luvulla.

Suomalaista  ympäristökeskustelun  määrää  lehdistössä  on  tutkinut  PERTTI SUHONEN 

teoksessa  Mediat,  me ja ympäristö.  Siinä  keskitytään pääasiassa Helsingin Sanomiin 

kvantitatiivisin  menetelmin;  artikkeleiden  sisältöä  ei  käydä  yksityiskohtaisesti  läpi. 

Joitakin vertailevia arvioita ajankohtaisohjelmiin ja muihin lehtiin Suhonen mainitsee, 

muttei erittele tuloksia tarkemmin. 

Limnologi49 URPO MYLLYMAA käsitteli  Oulun merialueen tilaa  raportissaan Asuma- ja  

teollisuusjätevesien  vaikutus  Oulun  edustan  merialueen  vedenlaatuun.  Siinä  mm. 

tarkastellaan kymmenen vuoden sisällä tapahtuneita muutoksia Oulun merialueen tilassa 

vuodesta  1962 vuoteen 1972.  Tässä tutkimuksessa  painottuu  kuinka  jätemäärät  ovat 

pitkälti  arvioita  ja  tulevat  eri  lähteistä,  jolloin  niiden  vertailu  ei  ole  aina  helppoa. 

Esimerkiksi  Typpi  Oy:n  osalta  fosforin  ja  typen  jätevesikuormitus  vuodelta  1968 

perustuu ”Tehtaan tuotantotietojen pohjalta antamaan arvioon” ja tiedot vuodelta 1969 

kyseisen vuoden tarkkailutulosten keskiarvoon. Arviot vuosien 1969 ja 1970 perustuvat 

siis mittauksiin, mutta suoria vertauksia edellisvuosiin ei välttämättä kannata tehdä.50 

Samassa  teoksessa  oleva  Per-Edvin  Perssonin  artikkeli  Om  smakfel  hos  fisk,  med 

särskild  referens  till  havsområdet  kring  Uleåborg käsittelee  kalojen  makuhäiriöiden 

esiintymistä vuonna 1973.  PERTTI HEINOSEN ja Myllymaan aikaisempi tutkimus  Oulun 

edustan merialueen tutkimus kesällä 1971 ei liity enää tutkittavaan aihealueeseen vaan 

rajoittuu vain vuonna 1971 tehtyihin havaintoihin.

Käytän myös tänä aikakautena muodostuneita teoksia kuvauksena keskustelun yleisistä 

linjoista  ja  sen  aikaisen  ympäristönsuojeluaatteen  tavoitteista.  Luonnonsuojeluvuosi  

1970  käsittelee  Luonnonsuojeluvuosi  1970:n  tavoitteet,  toimintakertomuksen  ja 

valikoituja puheita järjestetyissä seminaareissa. Teos  Ympäristön pilaantuminen ja sen 

ehkäiseminen.  Valtion  tieteellisten  toimikuntien  ja  SITRA:n  selvitys,  kertoo  Suomen 

ympäristön  tilasta  luonnonsuojeluvuoden kynnyksellä.  Se on  arvokas  teos  tuon ajan 

tieteellisen yhteisön käsityksistä ympäristöstä  ja sen suojelemisesta.  Se tarjoaa myös 

arviota jätevesien  määristä  koko  maassa,  joskin  yllä  mainittu  Myllymaan  artikkeli 

49 Limnologi on sisävesiin erikoistunut tutkija.
50 Myllymaa 1974, 8–11. Tarkemmin Myllymaan käyttämistä arviomenetelmistä 2. luvussa.
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tarjoaa yksityiskohtaisempaa tietoa Oulun alueen jätevesistä.

Tutkimustehtävä

Tutkin  Oulussa  sijainneen  Typpi  Oy:n  kemiantehtaan jätevesistä aiheutunutta 

sanomalehtikirjoittelua  Oulun  sanomalehdissä  vuosilta  1969–1970.  Aiheesta  ei  ole 

olemassa  aiempaa  tutkimusta,  mutta  sen  väitetään  olevan  merkittävä  tekijä 

suomalaisessa ympäristökeskustelussa. Ympäristöhistoriaa on kuitenkin tutkittu vähän, 

ja  ympäristöongelmien  ollessa  nykypäivänä  yhä  keskeisempi  aihe,  on  tärkeä  tietää 

miten  sanomalehdet  ovat  aiemmin  välittäneet  tietoa  ympäristöä kohdanneista 

katastrofeista.

Tutkimukseni keskeinen aihe on Typpi Oy:n saasteiden aiheuttaman kirjoittelun sisältö. 

Minkälainen kuva saastetapauksesta muodostui? Tutkin millä tavalla paikalliset lehdet 

ottivat asiaan kantaa ja ketkä ulkopuoliset henkilöt ottivat keskusteluun osaa ja millaisin 

argumentein he keskustelua kävivät.  Tutkin myös miksi nimenomaan tämä nousi niin 

suureksi  tapaukseksi  julkisuudessa.  Tutkin  myös,  millaiset  asiat  keskustelussa 

korostuivat: saastumisen uhrit, yleinen viihtyvyys, talousasiat  vai kenties jotkin muut 

seikat.  Tutkin  muodostuiko  keskustelussa  selkeitä  osapuolia  esimerkiksi  saastumista 

vastaan tai teollisuuden puolesta, vai olivatko sanomalehdet asiasta hiljaa kuten Huotari 

antaa olettaa.

Keskustelu Oulun vesien saastumisesta alkoi kiihtyä kesällä 1969. Sen keskiössä oli 

Typpi Oy:n saasteet, mutta myös muut alueen suurimmat saastuttajat.  Aikarajaukseni 

kohdistuu  kirjoittelun alusta vuoden 1969 kesällä, vuoden 1970 kesään kun kirjoittelu 

vähentyi merkittävästi.

Alueellinen  rajaus  muodostuu  käsiteltävän  tapahtuman  alueellisesta  painoarvosta. 

Vesiensaastuminen kohdistui pääasiassa vain Oulujokeen ja läheisiin merialueisiin. Asia 

kyllä  herätti  kansallista  huomiota,  mutta  kansallisen  kiinnostuksen  käsittely  ei  ole 

mahdollista  tämän  tutkimuksen  puitteissa,  muuten  kuin  mikäli  se  tulee  esille  näistä 

lähteistä. Ongelma oli pitkälti paikallinen, ja vaikka se varmasti herättikin mielipiteitä 
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ympäri  Suomea,  on  tapaus  tutkittava  ensin  paikallisessa  lehdistössä  esiintyneen 

uutisoinnin ja keskustelun kautta.51

Lähteet ja menetelmät

Käytän päälähteinäni neljää Oulussa ilmestynyttä sanomalehteä vuosilta 1969 ja 1970. 

Oulun lehtikenttää hallitsivat tuolloin sitoutumaton52 Kaleva, Keskustapuolueen  Liitto, 

SKDL:n  Kansan  Tahto ja  SDP:n  Pohjolan  Työ.  Suurimmista  puolueista  ainoastaan 

Kokoomuksella  ei  Oulussa  ollut  lehteä,  koska  Kaiku lopetti  toimintansa  jo  vuonna 

1949.53 Tästä  huolimatta  edustettuna  ovat  sekä  porvarillinen  että  vasemmistolainen 

näkemys.  Edustettuna  ovat  siis  poliittiset  linjaukset,  mutta  myös  tiukasti oululainen 

näkökulma. Keskittymällä oululaisiin sanomalehtiin, en kuitenkaan pysty vertailemaan 

kansallisen keskustelun ja oululaisen keskustelun eroavaisuutta. Näiden sanomalehtien 

lisäksi, olen käynyt Typpi Oy:n henkilökuntalehden Rakeita  ja  Typpi Oy:n tiedotuksia  

läpi kahdelta vuodelta.

Kaleva oli levikiltään suurin, 60 000 rajan rikkoutuessa 1970-luvun vaihteessa. Kansan 

Tahdon levikki oli noin 20 000 ja Liiton hieman sen alle54. Pohjolan Työ oli levikiltään 

selkeästi pienin sen jäädessä reilusti alle kymmenen tuhannen.55 Kaikkia lehtiä luettiin 

merkittävässä  määrin  myös  Oulun  ulkopuolella. Tarkastelujakson  1969–1970  aikana 

Kalevan  päätoimittajana  toimi  Esko  Saarinen,  Kansan  Tahdon  päätoimittajana  Into 

Kangas, Liiton Sulo Lapola ja Pohjolan Työn Kaarlo Haapanen.56 Tuolloin Kaleva oli 7-

päiväinen sanomalehti pituuden vaihdellessa 14–20 sivun välillä. Liitto  ilmestyi kuusi 

päivää viikossa, Kansan Tahdon ilmestymistahdin pudotessa kuudesta viiteen vuoden 

1969 huhtikuussa. Pohjolan työ ilmestyi kolme päivää viikossa. Puoluelehtien pituudet 

olivat 8-10 sivua. Kaikissa lehdissä oli mielipideosasto. 

51 Kuten myöhemmin havaitaan, ei pelkkä Kalevan tarkastelu olisi eduksi tapauksen tutkimiselle.
52 Sitoutumaton vuodesta 1953 lähtien. Sitoutumattomuudesta huolimatta JOUNI SUISTOLA kirjoittaa 

teoksessaan Kaleva. Sata vuotta kansan kaikuja  Kalevan olleen” joka suhteessa kekkoslainen lehti” 
1970-luvun alussa. Suistola 1999, 392.

53 Manninen 1995, 361.
54 Liittoa oli maaliskuusta 1969 alkaen alettu jakamaan ilmaiseksi Oulun koteihin joka viikon 

keskiviikko. Hannula 1981, 168. Suistola taas kirjoittaa, että Kaleva tuli 1960-luvun alussa jo miltei 
jokaiseen Oulun kaupungin kotitalouteen. Suistola 1999, 344.

55 Tulkittu kuvasta Kalevan, Kansan Tahdon, Liiton ja Pohjolan Työn levikit 1945 – 1990. Manninen 
1995, 368. Manninen käytti lähteinään teoksia Suomen lehdistön historia 5 ja 6. Yksittäiset lehtien 
historiat antavat jossain määrin matalampia lukuja.

56 Manninen 1995, 369–370.
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Puoluelehtien taloudellinen tilanne oli heikko 1960-luvulla, siitä huolimatta, että valtion 

budjettiin lisättyä puoluetukea oli kanavoitu puoluelehdille.  Tästä kielivät harventunut 

ilmestymistahti ja irtisanomiset.57 Erityisesti vuosi 1969 korostui tappiollisena vuotena 

niin Liitossa kuin Pohjolan Työssä.58

Käytän jokaisesta  lehdestä  lähteinäni kaikkia kirjoituksia  ja kuvia,  joissa on aiheena 

Typpi  Oy:n  mahdollisesti  aiheuttamat  veden  saastumistapaukset. Pääasiallinen 

tarkasteluni  kohdistuu  kirjoitusten sisältöön,  tekstien  ja  kuvien  luonteeseen  ja 

painotuksiin.  Määrällinen  tutkimus  ei  ole  päämenetelmäni,  enkä  laske 

palstamillimetrejä, koska jo pelkästään kirjoitusten lukumäärässä voi nähdä suuria eroja. 

Otan  kyllä  huomioon,  että  kirjoitusten   koko  saattoi  vaihdella  yli  sivun  mittaisesta 

yhtenäisestä kirjoituksesta pieneen muutaman rivin uutiseen. Kirjoitusten painoarvosta 

kertoo myös niiden koko ja sijainti lehdessä. Mainitsen jos kirjoitus sijaitsi etusivulla ja 

mikäli siihen liittyi huomionkiinnittämiseksi tarkoitettuja keinoja, kuten isoja kuvia ja 

huomiota herättäviä otsikoita.

Sanomalehtien  eri  kirjoitustyyppejä  ei  ole  tässä  mielekästä esitellä.59 Pääasiassa 

saastekysymystä  käsiteltiin  uutisissa,  jotka  saattoivat  pisimmillään  olla  yli  sivun 

mittaisia haastatteluineen. Niissä oli usein haastateltu joitakin asiaan liittyviä henkilöitä 

ja mahdollisesti  siteerattu joitain virallisia  tiedotuksia. Kokouksista kirjoitettiin usein 

reportaasimaisia kirjoituksia,  joissa tosin kirjoittajaa harvemmin tuotiin esille. Koska 

vesiensaastuminen oli  käytännössä vaikea havaita,  ei  tästä  kirjoitettu  samalla  tavalla 

havaintoja  kuvaavia  reportaaseja  kuin  Typpi  Oy:n  aiheuttamista  melusaasteista  ja 

puutuhoista.60 Pääkirjoituksia aiheesta kirjoitettiin vähän, samoin mielipidekirjoituksia, 

kolumneja  ja  pakinoita.61 Tämän  vuoksi  pelkkien  selkeästi  mielipiteen  osoittavien 

kirjoitusten käsittely ei ole mielekästä. Pyrin kuvaamaan kirjoitusten kokoa, sijaintia ja 

määrää  varsinkin  jos  eri  lehtien  välillä  on  huomattavia  eroja samasta  asiasta 

57 Liitto muuttui 7-päiväisestä 6 päiväiseksi, jo vuonna 1964 ja KT 6 päiväisestä 5 päiväiseksi vuonna 
1969. PT oli muuttunut kolmipäiväiseksi jo vuonna 1953. Puoluelehdistä vain Pohjolan Työ jäi ilman 
tukea puolueeltaan.

58 Hannula 1981, 166–167; Kenttä 1987, 128–129.
59 Ohjenuorana kirjoitusten tulkinnassa ja jaottelussa olen käyttänyt MARKETTA RENTOLAN kirjaa Vaikuta 

mediassa. Kirjoittamisen keinot tutuiksi. On kuitenkin muistettava, etteivät toimittajat tuolloin 
noudattaneet näitä samoja rajauksia, ja esim. lyhyen uutisenkin perässä saattoi olla toimittajan 
toivomuksia tai kehotuksia.

60 Esim. S.n. "'Kuoleman laakso' Oulussa laajenee" (rep.) Liitto 27.5.1969.
61 Kts. luku 3.2.3 Typpi Oy:n suhteet mediaan.
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kirjoitettaessa.62

Puoluelehdet  ovat  erityisessä  tarkkailussa  puolueiden  sitoutumisen  osalta 

ympäristönsuojeluun tai sitä vastaan. Oululaisissa puoluelehdissä korostunee toisaalta 

pohjoisen Suomen edistäminen, mutta mahdollisesti myös puoluepoliittiset linjaukset. 

Sanomalehdet  ovat  hyviä  lähteitä  tutkimaan  meneillä  ollutta  keskustelua  niiden 

säännöllisen  ilmestymisen  vuoksi.  Nopeasti  edenneet  tapahtumat  olivat  usein jo 

seuraavana  päivänä  keskustelun  aiheena.  Sanomalehdissä  saavat  äänensä  kuuluville 

useasti monet eri osapuolet, joskin puoluelehdissä poliittisesti vastakkaiset mielipiteet 

saattoivat  jäädä  julkaisematta.  Kaikki  eduskuntapuolueet  osallistuivat  Suomen 

Luonnonsuojeluvuoden  1970  neuvottelukuntaan  ja  "ottivat  kantaa  luonnon-  ja 

ympäristönsuojeluun ja sen osasektoreihin."63 Täten puoluelehdet olivat puolueidensa 

kautta  ainakin  periaatteellisesti  sitoutuneita  luonnonsuojeluvuoden  tavoitteisiin. 

Kuitenkin  kansanedustajien  ja  kunnanvaltuutettujen  taustalla  toimivat  myös 

maantieteellisten ja äänestäjien – esimerkiksi teollisuustyöntekijöiden tai kalastajien – 

etujen ajaminen.

Tapahtumien keskipisteeseen joutuneen tohtori Heikki Hyvärisen ja hänen apulaistensa 

tutkimuksia eikä mittauksia ole julkaistu erillisenä tutkimuksena. Tohtori Hyväristä on 

haastateltu Otavan Suunta sarja N:O 3:ssa Typpi Oy - meidän tehdas.  Siinä käsitellään 

Typpi Oy:n päästöjen aiheuttamia ongelmia ja siihen liittyneitä tärkeimpiä tapahtumia. 

Kirja sisältää  toimittaja Pauli  Huotarin raportin tapahtumista,  ja Raija Alhon ja Auli 

Tarkan  kirjoitukset  aiheeseen  liittyen.  Teoksen  luonne  on  erittäin  kapitalismia  ja 

omistavaa  luokkaa  vastustava,  erityisesti  Alhon  ja  Tarkan  kirjoitusten  osalta. 

Kirjoituksissa  ei  peitellä  vastenmielisyyttä  tehtaan  omistajia  ja  mediaa  kohtaan. 

Kyseessä ei ole tutkimus, vaan raportti ja aikalaislähde. Se ilmestyi jo 1970 ja käsittelee 

tapahtumia vain tammikuuhun 1970 asti. Sen voi siis nähdä osaksi keskustelua, muttei 

kuitenkaan  täydelliseksi  kuvaukseksi  keskustelusta,  kuten  se  on  tähän  mennessä 

saattanut virheellisesti näyttäytyä. Teoksen aikarajauksen vuoksi, tapauksen kuvaus on 

jäänyt  osaltaan  kesken,  jota  tässä  tutkielmassani  myös  pyrin  täydentämään. Kirja 

kuitenkin  sisältää  tutkimuksen  kannalta  arvokkaita  haastatteluja  litteroituna:  kaksi 

Heikki Hyvärisen, Paavo Havaksen ja maanviljelysinsinööripiirin piiri-insinööri Mauno 

62 Reportaasista käytän lyhennettä (rep.), artikkelista (art.), kolumnista (kol.), pakinasta (pak.), 
pääkirjoituksesta (pk.), taustaselvityksestä (ts.) ja mielipidekirjoituksesta (mp.).

63 Luonnonsuojeluvuosi 1970 1971, 17 ja 24.
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Kärnän  haastattelut,  sekä  tapahtuman  kannalta  olennaiset  osat  pääministerin 

haastattelutunnilta tammikuun kahdeksannelta päivältä 1970.

Näiden lisäksi kesän ja syksyn tapahtumia valottaa useat artikkelit, joita on julkaistu eri 

lehdissä  tuona  aikakautena.  Kalakuolemista  ja  Perämeren  koillisosan  saastumisesta 

kirjoitettiin  muutamaan  otteeseen  Suomen  kalastuslehteen.  Erityisesti  kalakuolemia 

käsitellyt  maisteri Tapani  Juntusen ja  apulaisprofessori  Esko Lindin artikkeli  Erään 

kalojen  joukkokuoleman  analyysiä on tarkempi  kuvaus  juhannuksen kalakuolemista, 

kuin  missään  muussa  lähteessä  olevat  kirjoitukset.  Siinä  muun  muassa  perusteltiin 

tarkkaan  kuolleiden  kalojen  arvioituun  määrään  liittyvät  seikat,  sekä  kalakuoleman 

eteneminen.  Suomen  kalastuslehdessä  olleet  artikkelit  mainitsivat  useaan  otteeseen 

Typpi  Oy:n  todennäköisenä  syyllisenä.  Näiden  artikkeleiden  lisäksi  apunani  on 

muutamia yksittäisiä artikkeleita muun muassa Kalevassa vuonna 1972 ollut professori 

Esko Lindin ja Pertti Hytinkosken artikkeli Kalojen makuhäiriöt vähentymässä. Näistä 

artikkeleista on jo mahdollista saada pelkistetty kokonaiskuva tehdyistä havainnoista.

Käsitteet ja termit

Ympäristöllä ja ympäristönsuojelulla viittaan sen nykypäivän merkitykseen. Terminä se 

syntyi 1960-luvun aikana  ja oli  siis tapahtumahetkellä vielä verrattain tuore ilmaisu. 

Ympäristö ymmärrettiin tuolloin vielä lähinnä maantieteellisenä käsitteenä.64 Painostus 

termistön muutokseen tuli  kuitenkin näkyvillä olleista ympäristöongelmista ja niiden 

vaikutuksista.65 Käytän tästä huolimatta tässä tutkimuksessa ympäristöä ja johdannaisia, 

sen nykypäiväisessä merkityksessä,  jotta voin erottaa nämä kaksi käsitettä toisistaan. 

Tämä on tärkeää, koska luonnonsuojelijan ja ympäristönsuojelijan motiivit ovat yleensä 

erilaiset.66 Biologian,  ja  kemian  sanastoihin  kuuluvia  termejä  esiintyi  kirjoituksissa 

paljon, ja avaan termejä tarvittaessa viitteissä.

64 Telkänranta 2008a, 50.
65 Laakkonen 1999a, 7.
66  ”Ympäristönsuojelu: Ympäristönsuojelu - - on toimintaa, jolla pyritään ehkäisemään 

ympäristöongelmia ennalta sekä poistamaan tai lieventämään syntyneitä ympäristöongelmia.”
”Luonnonsuojelu: (nature conservation/protection) on ympäristönsuojelun osa, jossa pyritään 
säilyttämään luonnon monimuotoisuus. Laajasti tulkittuna luonnonsuojeluun kuuluu kaikki 
ekosysteemin toimintakyvyn turvaaminen.” Hakala & Lyytimäki 2008, 28.
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1. Oulujoen kalakuolema paljastaa saastumisen kesällä 1969

1.1. Liitto yrittää yksin ratkaista kuolleiden kalojen arvoituksen

1.1.1. Typpi Oy:n viimeinen juhla

Typpi  Oy oli  laajentunut  voimakkaasti  perustamisestaan  lähtien,  ja  kesällä  1969 oli 

tarkoitus  käynnistää  uusi  neljäs  ammoniakkilaitos  ja  urealaitos.  Näiden laajennusten 

saaminen Ouluun oli ollut lehdistön, Typpi Oy:n johtokunnan ja pohjois-suomalaisten 

kansanedustajien voimannäyte, mitä he olivat ajaneet yhdessä rintamassa alkuvuodesta 

1966.  Päätös  laajennuksen  sijainnista  oli  kuitenkin  myös  osa  valtioneuvoston 

kehitysaluepolitiikkaa,  jolla  pyrittiin  vähentämään  pohjoisen  Suomen  taloudellisia 

vaikeuksia.67 Uusien  laitosten  oli  tarkoitus  käynnistyä  samoihin  aikoihin  kun Oulun 

tehtaalla vietettiin Typpi Oy:n 25-vuotisjuhlaa. Tuota suurta juhlaa vietettiin kesäkuun 

10.  päivä,  ja  läsnä  oli  oululaisten  merkkihenkilöiden68 lisäksi  myös  tasavallan 

presidentti  Urho  Kekkonen,  eduskunnan  puhemies  ja  Typpi  Oy:n  hallintoneuvoston 

varapuheenjohtaja V.  J.  Sukselainen,  sisäministeri  Antero  Väyrynen  ja 

teollisuusministeri Väinö Leskinen.69

Juhlat,  laajennus tai  molemmat  olivat  myös kaikkien tarkastelemani  lehden aiheena. 

Pääasiassa  laajennuksista  uutisointi  vaikutti  lähinnä  Typpi  Oy:n  tiedonannon 

kertaamiselta.  Kaleva  ja  Liitto  uutisoivat  laajennusten  lisäksi  juhlasta  ja  kertasivat 

yhtiön historiaa.  Niiden yleissävy oli  positiivinen ja negatiiviset  huomautukset jäivät 

vähälle. Typen pamaus kyllä muistettiin, mutta kuolleista puista ei puhuttu sanallakaan, 

sekä  melu-  ja  hajuhaitoista  ei  ollut  kuin  yksittäinen  maininta.70 Juhlaa  kehuttiin 

vuolaasti Kalevassa ja Liitossa, ja tehtaan historian kohokohtia sekä uusien laajennusten 

vaikutusta käytiin läpi seikkaperäisesti jokaisessa lehdessä.71 Pauli Huotarin pamfletti 

kuvasi paikallisen lehdistön ja Typpi Oy:n välien olleen hyvät ja luottamukselliset ennen 

67 Seppälä 1999, 180–181. 
68 ”Maaherra Niilö Ryhtä ja lukuisa joukko kansanedustajia ja Oulun kaupungin edustajia”. Seppälä 

1999, 186. Myös maaherra Niilo Ryhtä kuului Typpi Oy:n hallintoneuvostoon.
69 Seppälä 1999, 186. Kekkonen ja Sukselainen Keskustapuolueesta, Väyrynen ja Leskinen SDP:stä.
70 Penelope, "Salomon ja hänen tuomionsa" (pak.). Kaleva, 11.6.1969. Salomonilla viitattiin Kekkoseen, 

joka oli ollut merkittävä tekijä kemianteollisuuden sijoittamisessa pohjoiseen ja sen jakamisessa 
maantieteellisesti.

71 Esim. Kaleva 10.6.1969 ja 11.6.1969.
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kesän kalakuolemaa.72

Lannoitteita  käytettiin  ruokatuotannon  lisäksi  myös  kasvavassa  määrin  metsien 

tuottavuuden parantamisessa.73 Esimerkiksi Kaleva uutisoi 18.7.1970 Rikkihappo Oy:n 

ja Typpi Oy:n kotimaan markkinoille tuottamien lannoitteiden määrän kasvaneen 19 % 

edelliseen  lannoitusvuoteen  verrattuna.74 Kaksi  kuukautta  myöhemmin  Kalevan 

uutisessa  kerrottiin,  että  Suomessa  oli  lannoitettu  120 000 hehtaaria  metsää  vuonna 

1969, enemmän kuin Ruotsissa ja Norjassa yhteensä.75 Lannoitteiden saannilla oli siis 

huomattavaa painoarvoa erityisesti  Pohjois-Suomessa, missä lyhyt  kasvukausi rajoitti 

maa- ja metsätalouden tuottavuutta ja työllistämismahdollisuuksia.76

Tätä kysyntää vastaamaan oli Typpi Oy aikanaan luotu huomattavalla laajennusvaralla. 

8.6.1969 aloitettiin uusien laitosten koekäyttö. Näiden laajennusten myötä Typpi Oy:n 

ammoniakin tuotanto tuli olemaan viisintoistakertainen vuoteen 1952 verrattuna.77 Tällä 

tuotannolla  oli  tarkoitus  kattaa  niin  tehtaan  oma  kuin  Rikkihappo  Oy:n 

ammoniakintarve.78 Ammoniakkilaitoksen pääraaka-aineena oli teollisuusbensiini, joka 

oli varastoituna tehtaan alla olevaan maanalaiseen kammioon. Jos ammoniakkilaitos ei 

toiminut, ei urealaitos voinut toimia täydellä teholla, ja  se joutui siten sylkemään ulos 

epänormaaleja määriä sisältänyttä jätevettä.79 Ammoniakin vuodattamiseen veteen oli 

kuitenkin jouduttu varautumaan jo vuonna 1956, kun yleislakko keskeytti työt tehtaalla 

ja  ammoniakkiuuni  oli  silti  pakko  pitää  käynnissä.  Ammoniakkivarastot  uhkasivat 

tuolloin  täyttyä,  ja  mikäli  lakko olisi  jatkunut  pitempään,  olisi  ammoniakki  laskettu 

laimennettuna Oulujokeen.80 Tästä saadulle kokemukselle tulikin käyttöä vuoden 1969 

kesällä.

72 Huotari 1970, 11.
73 Seppälä 1999, 211. Metsien lannoitus lisääntyi aina vuoteen 1970-luvun puoliväliin saakka, ollen 

enimmillään noin 250 000 hehtaaria.
74 Kaleva 18.7.1970. Yhteenlaskettu kokonaistuotanto oli lannoitusvuonna 1969–1970 720 516 tonnia 

lannoitteita ravinteiksi laskettuna. Rikkihappo Oy:n osuus oli 466 000 tonnia. Lannoitteiden 
kokonaiskäyttö ei lisääntynyt yhtä paljon, mutta lannoitteiden väkevyys kasvoi.

75 Kaleva 24.9.1970.
76 Leikola 1997, 87.
77 Huotari 1970. Typpi Oy:n toimitusjohtajan Jaakko Lehmuksen puhe Typpi Oy:n 25-vuotisjuhlassa.
78 Seppälä 1999, 182.
79 Kaleva 24.10.1969. Kalevan lyhennelmä Typpi Oy:n kirjelmästä vesiensuojelutoimistolle.
80 Ahtokari 1969, 58.
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1.1.2. Kalakuolema ei vielä kiinnosta lehdistöä

Kalakuolemat eivät olleet vuosikymmenen vaihteessa erityisen harvinainen tapahtuma. 

Kesäisin  uutisoitiin  usein  kalakuolemista  eri  sisävesissä,  yleensä  johtuen  järvien 

hapettomuudesta.81 Joen  veden sekoittumisen takia  kalakuolemia  esiintyi  harvemmin 

joissa.  Joessa  tapahtuneiden  kalakuolemien  syyllisenä  on  yleensä  jokin  pistemäinen 

saastuttaja, kuten teollisuuslaitoksen päästämä hetkellinen myrkkyannos.82 Pistemäisenä 

lähteenä saattoivat olla myös vedenpohjasta, joko tarkoituksellisen toiminnan  vuoksi83 

tai luonnollisesti vapautuneet myrkyt.  Oulussakin tapahtui vuosien 1969–1970 aikana 

ainakin neljä erillistä  kalakuolemaa.  Pääasiallisesti  kalakuolemista  puhuessani  puhun 

juhannuksena  20.–23.6.1969  tapahtuneesta  kalakuolemasta.  Tämän  lisäksi  tapahtui 

Oulun  syväsatamassa84 saman  vuoden  elokuussa  kalakuolematapaus,  jonka  käsittely 

uutisoinnissa  jäi  vähäiseksi  ja  liittyi  siten  vain  ohuesti  tapahtumiin.  Typpi  Oy:n 

mahdollisesti  aiheuttamien  kalakuolemien  tapahtumaketjussa  mielenkiintoa  herätti 

myös  kesäkuun  1970  kalakuolema.   Uusi  kalakuolema  tapaus  toi  keskusteluun  taas 

edellisvuoden tapauksen.

Pauli  Huotarin  pamfletti  antaa  värikkään  kuvan  juhannuksen  kalakuolemista.  Se 

spekuloi  Typpi  Oy:n  päästöjen  tahallisuudella,  ja  kritisoi  niin  lehdistön  kuin 

viranomaisten laiskuutta. Lehdistön reaktion hitautta sopiikin ihmetellä. Juhannusaatto 

osui vuonna 1969 perjantaille 20. kesäkuuta. Tuona perjantai-iltana tapahtui Oulujoessa 

epäluonnollinen  muutos,  joka  tappoi  lopulta satojatuhansia  kaloja.  Huotarin 

haastattelema  filosofian  tohtori  Heikki  Hyvärinen  kertoi  7.1.1970  tehdyssä 

haastattelussa tapahtumien alun seuraavanlaisesti:

Kalakuolema  ajoittuu  lähinnä  juhannusaattoiltaan  ja  juhannuspäivään.  

Juhannusaattoiltana havaittiin Merikosken alakanavassa runsaasti kuolevia ja 

kuolleita kaloja. Näitä kaloja tavattiin varsinkin kello 22 – 24 välisenä aikana.  

Kaloja  nousi  tällöin  pintaan niin  runsaasti,  että  Merikosken voimalaitoksella  

työskennelleiden  henkilöiden  mukaan  virtaa  alaspäin  ajelehtivat  kalat  toivat  

81 Kesällä 1969 uutisoitiin useista kalakuolemista eri puolella Suomea. Kesäkuussa 1970 kun Oulussa 
keskusteltiin kalakuolemasta, uutisoitiin kahdessa päivässä kalakuolemista niin Raahessa kuin 
Vaasassakin.

82 Hakala & Lyytimäki 2009, 61.
83 Esim. ruoppaus.
84 Nimettiin seuraavana vuonna virallisesti Oritkarin laituriksi. Liitto 26.5.1970.
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mielikuvan tukkilautasta. Kaloista oli erikoisen paljon mateita, joita pikkupojat  

vetivät runsaasti maalle.85

Mm.  autoilija  Juntunen  (poliisiraportin  mukaan)  havaitsi  juhannuspäivänä  

Typpi Oy:n viemärin ja rautatiesillan - - välisellä alueella runsaasti kuolleita  

kaloja joita lokit söivät.86

Oulun yliopiston eläintieteen laitoksen apulaisprofessori  ESKO LINDIN ja maisteri TAPANI 

JUNTUSEN  Suomen  Kalastuslehdessä  julkaistussa  raportissa samaisen  kalakuoleman 

kerrottiin kestäneen jopa neljä päivää.87 Juhannusyönä kaloja tosin  sanottiin kuolleen 

vain  noin 400–700. Raportissa kerrottiin  tarkasti  missä havaintoja  oli  tehty minäkin 

päivänä  ja  miten  kalakuolema  eteni.  Suurimmaksi  kuolleiden  kalojen 

havaitsemisalueeksi he nimesivät Kempeleenlahden lounaisrannan 23. päivän aikana. 

Siellä  oli  rantametriä  kohden  havaittu  1–10   kuollutta  kalaa.  Ahvenia  oli  kerätty 

enimmillään ”pari sangollista 50....60m rantaviivalta”.88 Tämä ei kuitenkaan kerro kovin 

tarkkaan kalakuoleman paikkaa, sillä kuolleet kalat ajautuivat virran mukana.

 

Oululainen  lehdistö  reagoi  tapahtumaan  verrattain  hitaasti.  Ensimmäisenä  asiasta 

mainitsi  Kansan Tahto vasta  seuraavan viikon torstaina 26.  päivä kesäkuuta.  Kaleva 

kertoi  tapahtumasta  kaksi  päivää  myöhemmin,  Liitto  ja  Pohjolan  Työ  vasta 

heinäkuussa.89 On vaikea sanoa mikä oli juhannuspyhien osuus asian hitaaseen esille 

tuontiin, mutta merkillinen hiljaisuus tästä kalakuolemasta silti vallitsi.  Varsinkin kun 

havaintoja tehtiin vielä monta päivää juhannuksen jälkeen. Kalakuolemista uutisoitiin 

yleensä  hyvinkin  nopeaa  ja  esimerkiksi  Pohjolan  Työ  uutisoi  28.6.  Raahen  edustan 

kalakuolemista, muttei maininnut mitään Oulussa tapahtuneesta.90

Niin  Kaleva  kuin  Kansan  Tahto  kertoivat  uutisissaan  myös  muista  samaan  aikaan 

sattuneista  kalakuolematapauksista.  Kalakuolemien  yleisyydestä  kertonee  tämäkin 

85 Huotari 1970, 24.
86 Huotari 1970, 25.
87 Kalakuoleman eteneminen ajoitettiin välille 20.–23.6.1969. Erillisiä kalakuolemia tapahtui vielä 25.–

28. kesäkuuta, mutta raportissa ei pidetty todennäköisenä, että kalakuolemat liittyisivät toisiinsa. 
Juntunen & Lind 1969, 211–212 .

88 Raportissa kerrotaan tarkasti mm. havaittujen kalojen lajit ja perustelut miksi arviot kuolleista kalojen 
määristä nousivat jopa 215 000 saakka. Kuitenkin havainnot yksittäisistä kuolleista kaloista oli noin 
2100. Juntunen & Lind 1969, 211–212.

89 Kaleva 28.6.1969; Kansan Tahto (KT) 26.6.1969; Liitto 8.7.1969; Pohjolan Työ (PT) 10.7.1969.
90 Raahen kalakuolema havaittiin perjantaina 27.6. PT 28.6.1969.
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seikka.  Kansan Tahto  uutisoi  26.6.  tapahtuman etusivulla  otsikolla:  Kuolleita  kaloja  

tavattu  Oulun  ja  Utajärven  vesillä.  Kansan  Tahdon  uutisessa  kerrottiin 

silminnäkijähavaintoja  Oulun  tapauksesta,  ja  Utajärven  Syväjärvellä  tapahtunut 

kalakuolema mainitaan vain kahdella lauseella. Uutista varten oli kysytty Oulun läänin 

talousseuran kalatalouskonsulentti Seppo Huuskoselta kyseisistä kalakuolemista, mutta 

tämä  ei  ollut  Oulun  tapauksesta  tietoinen  ja  toivoi  näytekaloja  kuolinsyyn 

selvittämiseksi.91

Kaksi päivää myöhemmin asiasta uutisoinut Kaleva haastatteli, kuolinsyytä tutkimaan 

asetetun  ryhmän  johtajaa,  maisteri  Tapani  Valtosta  Oulun  yliopiston 

eläintieteenlaitokselta. Uutisessa kerrottiin kuolleista kaloista tehdyistä havainnoista, ja 

myös Raahessa ja Utajärvellä havaituista kalakuolematapauksista. Uutisessa kuitenkin 

painotettiin  etteivät  nämä tapahtumat  todennäköisesti  liity  toisiinsa,  sillä  Oulun 

tapauksessa  kuoleman  aiheuttaja  oli  todennäköisesti  Oulujoen  yläjuoksulta  tullut 

myrkky. Maisteri Valtonen harmitteli, ettei havaintoja ollut ilmoitettu aikaisemmin, jotta 

vettä olisi voitu tutkia.92 

Huomioitavaa on, että asiasta uutisoitiin noin viikko tapahtuman jälkeen. Havaintojen 

lukumäärästä päätellen olisi voinut luulla, että tapahtumat olisivat kiirineet aiemmin jo 

toimitusväen korviin, ja että kalakuolemista olisi uutisoitu jo heti juhannuksen jälkeen. 

Kuitenkin  on  muistettava,  ettei  kalatalouskonsulentillekaan sana  ollut  tapauksesta 

kiirinyt.  Kalakuolemien  yleisyys  on  voinut  vaikuttaa  siihen,  ettei  asia  vaikuttanut 

erityisen  kiinnostavalta.  Vielä  tässä  vaiheessa  kuitenkin  kuolleiden  kalojen  määrän 

arveltiin  olevan  satoja,  ja  tietoja  muualta  tehdyistä  havainnoista  vielä  odotettiin.93 

Tapauksen  laajuudesta ei  ollut  siis tietoa,  eikä syyllisiäkin oli  mahdotonta arvuutella 

ilman parempaa tietoa.

Juhannuksena tyypillisesti suomalainen kaupunkiväestö pakenee maalle, ja Huotarikin 

kirjoittaa kaupungin olleen "halvaantunut" juhannuksena.94 Kun havainnoitsijoita ei ole 

ollut paljon, on kalakuoleman laajuus voinut aluksi jäädä ymmärtämättä.  Tämä ei silti 

selitä  miksi  merialueella  laajalle  levinnyt  kalakuolema  ei  kiinnittänyt  huomiota. 

91 KT 26.6.1969.
92 Kaleva 28.6.1969.
93 Kaleva 28.6.1969.
94 Huotari 1970, 14.
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Satunnaiset havainnot ovat  mahdollisesti vasta ajan kuluttua osattu yhdistää toisiinsa. 

Kansan Tahdon uutiseen haastateltu  silminnäkijä,  painaja Hannes Seppänen, oli  alun 

perin epäillyt  hajonnutta  rysää  havaitsemiensa  kuolevien  kalojen  alkuperäiseksi 

lähteeksi.95 Havaintoja tehtiin, mutta pyhien takia havaintojen määrä on varmasti jäänyt 

vähemmälle  kuin  pienemmissäkin  arkena  tapahtuneissa  tapauksissa.  Juhannusaaton 

kalakuolemien myöhäinen ajankohta on vielä arvaten vähentänyt havaintojen määrää 

entisestään.  Ensimmäisessä  Huotarille  antamassaan  haastattelussa  Hyvärinen  arveli 

seuraavaa: "Kello 24:n jälkeen kalakanta Merikosken alakanavassa oli todennäköisesti 

täysin tuhoutunut".96 

Huotarin  väite  suunnitelmallisesta  täydellisestä  rikoksesta97 lienee  tarkoituksellisen 

ylilyövä,  mutta  ajallisesti  kalakuolema  vaikutti  sattuneen  täydellisellä  hetkellä 

mahdollisen  aiheuttajan  kannalta.  Tätä  merkillistä  kalakuoleman  alkamisajankohtaa 

pohdittiin myös Juntusen ja Lindin artikkelissa.98 Huotari antaa pamfletissaan olettaa, 

että sanomalehdistö vaikeni tapauksesta.99 Käytännössä kuitenkin oli todennäköisempää, 

että juhannus  yhdistettynä hajanaisiin tietoihin ja kalakuolemien yleisyyteen oli syynä 

siihen, ettei asiasta kirjoitettu kovinkaan paljoa. 

Näiden kahden kesäkuun uutisen jälkeen, ainoastaan Kaleva jatkoi tapauksen jatkuvaa 

uutisointia,  uutisoiden siitä  kahdesti  seuraavan viikon aikana.  Molemmissa  uutisissa 

maisteri  Tapani  Valtonen  Oulun  yliopiston  maantieteenlaitokselta  tarkensi 

kalakuolemien  esiintymisaluetta  ja  tehtyjä  mittauksia.  Jälkimmäisessä  uutisessa  oli 

kalakuolemien syy jo paikallistettu todennäköisesti Oulun kaupungin alueelle.100

1.1.3. Ajojahti alkaa – sitruunahappoa, ureaa vai ammoniakkia?

Hiljaisen alun jälkeen alkoi paikallisesta lehdistöstä erottua  innokkuudessa yksi lehti 

ylitse  muiden.  Keskustapuolueen  Liitto  kiinnostui  Oulun  merialueen  saastumisesta, 

kalakuolemasta  ja  erityisesti  Typpi  Oy:n  osallisuudesta  niihin  molempiin.  Liiton 

95 KT 26.6.1969.
96 Huotari 1970, 25.
97 Huotari 1970, 14.
98 Juntunen & Lind 1969, 213–214.
99 Huotari 1970, 15.
100Kaleva 2.7.1969 ja 5.7.1969.
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vanavedessä  myös  muu  lehdistö  alkoi  kiinnostua  Typpi  Oy:n  osuudesta  asiaan. 

Toimitusjohtaja  Jaakko  Lehmus  kuvasi  tätä  median  kiinnostusta  ajojahdiksi,  kun 

toimittaja Huotari oli yrittänyt saada tältä haastattelua.101

Ensimmäiset kohdistetut syytökset kalakuolemista teki  Liitto heinäkuun alussa. Siinä 

missä Kalevan ja Kansan Tahdon uutiset olivat koon ja sijainnin osalta hyvin maltillisia, 

aloitti  Liitto  oman  uutisointinsa  räväkästi.  8.7.1969  Liiton  etusivun  alalaidassa  oli 

näyttävä  sivun  kolmasosan  kokoinen  uutinen  otsikolla:  Kalojen  joukkokuolema 

selvinnyt?  TYPPI  Oy  laskenut  yksitoista  tonnia  SITRUUNAHAPPOA Oulujokeen.102 

Etusivulla oli myös iso kuva Typpi Oy:n viemärin poistoaukosta. Uutinen jatkui toisella 

sivulla ja vastasi lähes kokonaan toisen sivun toimituksellisesta materiaalista.

Liiton uutinen koostui, syyttävästä otsikosta ja isoista kuvitus kuvista huolimatta, vain 

eri  henkilöiden haastatteluista  asiaan  liittyen.  Vaikka  haastatteluissa  esiintyy selkeitä 

ristiriitoja  eri  tahojen  väitteiden  kanssa,  Liitto  ei  tehnyt niistä oletuksia  tai  väitteitä 

muuten  kuin  painottamalla  niitä  ingressissä.103 Liitto  oli  saanut  Typpi  Oy:n 

ulkopuoliselta  lähteeltä104 tietää,  että  Typpi  Oy  oli  laskenut  jokeen  15  tonnia 

sitruunahappoa, jonka Typpi Oy:n edustaja korjasi 11 tonniksi. Liitto ei kommentoinut 

lukujen eroa vaan tyytyi käyttämään Typpi Oy:n edustajan antamaa määrää.105 Ilmeisesti 

11  tonnia  oli  ihan  tarpeeksi  ihmisten  huomion  kiinnittämiseksi.  Lähes  puolet  sivun 

kokoisesta kirjoituksesta oli  Typpi  Oy:n  työntekijöiden lausuntoja,  toinen  puoli  oli 

maanviljelysinsinööripiirin limnologin  maisteri Urpo Myllymaan, kaupungin kemistin 

Unto J. Anttilan106 sekä Oulun yliopiston biokemian professorin Sakari Pihan lausuntoja. 

Asiasta mahdollisesti jotain tietäviä osapuolia kuultiin laajasti jo alusta lähtien, ainakin 

Liiton  kirjoituksissa.  Tietämättömyys  varsinaisista  vastuuhenkilöistä  näkyy 

haastateltujen määrässä jo nyt,  erityisesti  koska haastateltujen joukossa ei  ollut  niitä 

henkilöitä joita Kaleva ja Kansan Tahto olivat haastatelleet kalakuoleman yhteydessä.

Typpeä edustivat maisteri  Esko Pulkki,  diplomi-insinööri  Aimo Kamula ja DI Pentti 

101Huotari 1970, 18.
102Liitto 8.7.1969.
103Liitto käytti perinteisen ingressitekstin sijaan joskus yksittäisiä kirjoituksista nostettuja lauseita, jotka 

tiivistivät kirjoituksen pääasiat.
104Tietolähteestä ei mainita kuin, että se on "ulkopuolelta Typpi Osakeyhtiön". Liitto 8.7.1969.
105Liitto 8.7.1969.
106Toimi myöhemmin Typpi Oy:n ympäristönsuojeluasioista vastaavana henkilönä. Vaihdos tapahtui 

kaupungin palveluksesta Typpi Oy:hyn vuonna 1970. Seppälä 1999, 202.
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Knuuttila, jotka valottivat Liitolle antamissaan haastatteluissa tilannetta tehtaalla kesän 

1969  aikana.  Haastatteluissa  sitruunahappo  sanottiin  laimennetun  niin  voimakkaasti, 

ettei sitä olisi Oulujoesta edes voitu mitata. Sitruunahapon merkitys kalakuolemaan tuli 

näin  kumottua  Typpi  Oy:n  asiantuntijoiden  mielestä.  DI  Kamula  väitti,  että 

sitruunahapon laskemisesta oli tehty ilmoitus viranomaisille.107

Samassa   uutisessa  haastateltu  maanviljelysinsinööripiirin  limnologi  Myllymaa, 

kuitenkin  kertoi  ettei  heille  ollut  tehty  minkäänlaista  ilmoitusta,  ja  että  he  olivat 

lehtitietojen  varassa.108 Insinööripiiri  ei  suinkaan  ollut  ainoa  viranomainen  jolla  oli 

ongelmia saada tietoja valtionyhtiöltä. SIRJE NIENSTEDT kertoo, että vuoden 1970 lopulla 

vesihallitus  oli  joutunut  tyytymään  lehtitietoihin  kun  Neste  Oy oli  suunnittelemassa 

Hankoniemeen  uutta  öljysatamaa,  aivan  luonnonsuojelualueen  läheltä.109 

Valtiojohtoisuudesta  huolimatta,  valtion  teollisuuden  ja  viranomaisten  yhteistyö  ei 

sujunut  kuten  olisi  voinut  olettaa. Lehdistöltä  saadut  tiedot  eivät  hyödyttäneet  vain 

insinööripiiriä, kuten saadaan havaita toisessa pääluvussa.

Sitruunahappotapauksen lisäksi Typpi Oy:n edustajat kertoivat myös muista ongelmista. 

DI Kamula kertoi,  ettei  Typpi Oy:llä ollut minkäänlaista biologista puhdistuslaitosta, 

joten jätteet  laskettiin  laskuojan kautta  suoraan Oulujokeen,  joskin laimennettuina.110 

Tämä tieto on kuitenkin asetettava ajalliseen kontekstiin; biologiset laitokset yleistyivät 

vasta  1980-luvulla.111 Myöskään  vesilain  mukaan  Typpi  Oy  ei  ollut  tällaiseen 

biologiseen puhdistukseen edes velvoitettu. Oulussa jätevesien puhdistus oli muutenkin 

alkutekijöissään. Oulun kaupunki, Oulu Osakeyhtiö ja Toppila Osakeyhtiö olivat kaikki 

velvoitettu Pohjois-Suomen Vesioikeuden päätöksellä järjestämään jätevesienpuhdistus 

ensi  vuosikymmenen alkuun mennessä,  mutta  asiasta  oli  valitettu  hallinto-oikeuteen, 

eikä  päätöksillä  ollut  vielä  tuolloin  lainvoimaa.112 Merkittävämpää  on  kuitenkin 

epätietoisuus  uuden  ammoniakkilaitoksen  ongelmien  yhteydessä  veteen  päässeistä 

aineista. 

Dipl.ins.  Kamula huomauttaa,  ettei  ammoniakkilaitoksella  pidetä kirjanpitoa  

107Liitto 8.7.1969.
108Ibidem.
109Nienstedt 1997, 120.
110Ibidem.
111Oikari 1997, 17.
112Liitto 11.7.1969.



24

niistä aineista eikä määristä, joita vesistöön lasketaan. Maisteri Esko Pulkki  

sensijaan  seuraa  Typpi  Oy:n  ns.  laskuojan  kuntoa  ja  ainekoostumusta.  -  -  

'Kirjanpidon  puutteen  johdosta'  Typpi  oy:llä  ei  myöskään  tarkkuudella  

tiedetä,  kuinka  suuri  määrä  ureaa  on  kesäkuun  19.nnen  päivän  tienoilla  

joutunut avovesistöön.113

Tätä  voitaneen  pitää  melko  huolimattomana  toimintana,  siitä  huolimatta  että  tuon 

aikaisen  vesistönsuojelun  normit  olivat  erilaisia  kuin  tänä  päivänä.  Ylimääräisten 

jätevesien laskuun kun oli varauduttu tehtaalla, ja lääninhallituksen päätöksen nojalla 

Typpi  Oy oli  velvoitettu  noudattamaan  esimerkiksi 10 milligrammaa litrassa114 rajaa 

ammoniakkipäästöissä.115 DI  Kamulan  lause  tuli  lyömään pohjaa  pois  Typpi  Oy:n 

tulevaisuudessa antamilta arvioilta juhannuksen tapahtumista ja lasketuista saasteista.

DI Knuuttila kertoi kuitenkin että ureaa oli vuotanut vain pieniä määriä kahden päivän 

ajan  jäähdytysveden  mukana.  Typpi  Oy:n  mukaan  vuoto  oli  saatu  tukittua   19. 

kesäkuuta. Knuuttila sanoo, että koekäyttövaiheessa voi tapahtua "mitä kummallisimpia 

asioita"116 jotka  ovat  kuitenkin  myöhemmin  eliminoitavissa.  Urean  vaikutuksesta 

maisteri  Pulkki  huomautti,  että  kalat  kestävät  ureaa  10  000  kertaa  enemmän  kuin 

ammoniakkia.117

Liiton uutinen ei sen enempää kuitenkaan puuttunut vuotaneeseen ureaan vaan keskittyi 

sitruunahapon vaikutuksiin,  ja kysyi niistä asiantuntijoilta.  Kaupungin kemistin U. J. 

Anttilan toteamus:

"Veden happamuusaste on tämän johdosta niin paljon muuttunut, ettei tämän  

tiedon kuultuaan voi tulla muuhun tulokseen kuin että tässä on todennäköisin  

syy kalojen joukkokuolemaan"118, 

oli  myös  nostettu  etusivun  ingressiin,  vaikka  sen  taustalla  ei  ollut  mitään 

113Liitto 8.7.1969.
114Jatkossa mg/l.
115Läänihallitus oli ollut lupaviranomainen ennen vesilain voimaantuloa 1962, jonka jälkeen luvat saatiin 

paikalliselta vesioikeudelta. 
116Liitto 8.7.1969.
117Ibidem. Jos väite ureavuodon tukkimisesta jo 19. päivä pitää paikkaansa, ei se olisi muutenkaan 

voinut aiheuttaa kalakuolemaa enää seuraavana päivänä saati kahden päivän päästä.
118Liitto 8.7.1969.
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tutkimustulosta, ainoastaan kaupungin kemisti Anttilan arvio tapahtuneesta. Professori 

Pihan  ja  nimettömäksi  jääneiden  eläintieteen  laitoksen  kalabiologien  lausunnot 

uutisessa kertoivat,  että  tällaisten aineiden päästämisellä tässä määrin on ollut  jotain 

vaikutusta. Professori Piha sanoi myös urean olevan vaarallinen mikäli se on vapautunut 

ammoniakiksi  ja  pohtikin  haastattelussa  että  hapon  ja  urean  yhteisvaikutus  pitäisi 

tutkia.119 

Liitto  toi  keskusteluun  mukaan  kolme  uutta  tahoa  Typpi  Oy:n  edustajien,  ja  edellä 

mainittujen  maisteri  Valtosen  ja  kalatalouskonsulentin  lisäksi:  kaupungin  kemistin, 

maanviljelysinsinööripiirin  limnologin  ja  Oulun yliopiston  biokemian  professorin. 

Tällainen haastateltujen henkilöiden kirjo kertoo hyvin pitkälti siitä epätietoudesta mitä 

toimitusväen  piirissä  oli.  Ilmeinen  ongelma  oli,  ettei  ollut  yleisesti  tiedossa,  kuka 

tarjoaisi  puolueetonta tietoa veden saastumiseen liittyen ja kenen vastuulla oli veden 

koostumuksen mittaus. 

Ainoastaan  maisteri  Valtosen  ryhmä  tutki  kalakuolemaa  tuolla  hetkellä,  mutta  siitä 

huolimatta sekä Kansan Tahto ja Liitto haastattelivat muita henkilöitä asiaan liittyen. 

Liitto  reportaasissaan  sentään  mainitsi maanviljelysinsinööripiirin  olleen paikallinen 

vesiensaastumisviranomainen. Limnologi Myllymaa kuitenkin totesi reportaasissa:

Emme ole saaneet minkäänlaista ilmoitusta Typpi Oy:n Oulujokeen laskemasta 

sitruunahaposta. Näinollen ei mitään tutkimuksia myöskään ole voitu tehdä.120

Hän  myös  totesi,  että  maanviljelysinsinööripiirin  mittaustehtäviin  kuului  vain 

vesiensuojelutoimiston  antama  toimeksianto  vesinäytteen  ottamisesta  merestä  kerran 

vuodessa.121 Epätietoisuus  valvovasta  viranomaisesta  ei  johtunut  pelkästään  yleisön 

tietämättömyydestä, vaan myös viranomaisten velvollisuuksien ja vastuualueiden jaon 

sekavuudesta. Tästä sekavuudesta tuli keskeinen keskustelunaihe myöhemmin syksyllä.

Pienestä hapuilusta  huolimatta  Liiton reportaasi  oli  ensimmäinen,  joka yhdisti  Typpi 

Oy:n ammoniakkilaitoksen ongelmat kalakuolemiin. Seuraavana päivänä Kansan Tahto 

julkaisi  toisella  sivullaan uutisen:  Typpi  Oy:n saasteet  syynä kalakuolemiin  ja Typpi 

119Ibidem.
120Liitto 8.7.1969.
121Liitto 8.7.1969.
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Oy:n  vastineen. Uutinen  sisälsi  samat haastattelut  kuin  Liiton  uutinen,  mutta 

huomattavasti lyhennettynä ja käänteisessä järjestyksessä. Typpi Oy:n edustajat saivat 

viimeisen sanan.122 Joko nimettömäksi jäänyt toimittaja on antanut saman  kirjoituksen 

molemmille lehdille, tai sitten Kansan Tahto vain kopioi  kirjoituksen sisällön Liitolta. 

On tosin mahdollista, että vastineen julkaisun ymmärtämiseksi on alkuperäinen kirjoitus 

ollut  tarkoituksenmukaista  julkaista  ohella  tiivistettynä.  Muuten  lukijat  eivät  olisi 

välttämättä  tienneet  mihin  viitataan.  Kansan  Tahdon  lukijat  tuskin  ovat  lukeneet 

ahkerasti kilpailevan puolueen lehteä. 

Typpi  Oy:n  virallisessa  vastineessa  kumottiin  tarkemmin  sitruunahapon  vaikutus 

kalakuolemiin.  Vastine sai kuitenkin kummallisia piirteitä kun Typpi Oy kielsi  ensin 

kokonaan  osuutensa  kalakuolemiin,  mutta  sen  jälkeen  näki  tarpeelliseksi  vähätellä 

tapahtumaa:

Typpi Oy:n saamien tietojen mukaan on Oulujoesta Merikosken voimalaitoksen 

alapuolelta juhannuksen  alla  tavattu  joitakin  kuolleita  kaloja

kokonaislukumäärän ollessa noin 10 kpl.123

Kalakuolemista oli juhannukselta useita havaintoja niin Oulujoelta kuin mereltäkin, ja 

Kansan Tahto sekä Kaleva olivat molemmat uutisoineet sadoista kuolleista kaloista. On 

varsin kummallista, että Typpi Oy esitti virallisena kantanaan, ettei kuolleita kaloja ollut 

havaittu  kymmentä  enempää.  Esko  Lindin  ja  Tapani Juntusen  tutkimuksen  mukaan 

varsinaisia  kuolleiksi  havaittujakin  oli  2  100,  kokonaismäärän  ollessa  jopa 

satakertainen.124

Tästä  herääkin  kysymys,  miksi  Typpi Oy otti  kantaa  kuolleiden  kalojen  määrään 

väitteellä,  joka  oli  näin  näkyvästi  ristiriidassa  tehtyjen  havaintojen  kanssa.  Toki 

vastineessaan  Typpi  Oy  kielsi  ainoastaan  sitruunahapon  vaikutuksen  kalakuolemiin, 

mutta  silti  kuoleman vähättely vaikuttaa tarpeettomalta.  Ureasta  tai  ammoniakista  ei 

mainittu sanallakaan vastineessa.

Pohjolan Työ osallistui vasta tässä vaiheessa kalakuolemien uutisointiin. Sen painoarvo 

122KT 9.7.1969.
123Ibidem.
124Juntunen & Lind 1969, 212.
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keskustelun  alkuvaiheissa  jäi  kuitenkin  olemattomaksi  sen  julkaistessa  ainoastaan 

Kansan Tahdon jo edellispäivänä julkaiseman Typpi Oy:n virallisen vastineen otsikolla: 

Typen osuudesta 10 kalan kuolemaan.125 Merkille pantavaa on se, että Pohjolan Työ oli 

uutisoinut Raahen kalakuolemista 28.6. ja uutisen lopussa  kommentoitiin, että: "olisi 

varmasti  tarpeellista  suorittaa  selventäviä  tutkimuksia".126 Tämä  uutinen  tosin  tuli 

jostain ulkopuolisesta lähteestä, mikä voi selittää kyseisen aktiivisuuden.127 

Kolmen muun lehden ollessa maltillisia asian käsittelyssä, jatkoi Liiton toimitus omia 

tutkimuksiaan asian ympärillä.  11.  heinäkuuta Liitto  julkaisi  pitkän taustaselvityksen 

etusivullaan kuvien ja ison otsikon kera.128 Liiton syyttävä sormi osoitti taas Typpi Oy:n 

suuntaan, kuvatekstien antaessa mielikuvan Typpi Oy:stä ainoana Oulun saastuttajana. 

Kahdessa  kuvassa  näkyvät  Typpi  Oy:n  savupiiput  sekä  sen  jätevesiviemäri,  ja 

kuvateksteinä  oli järjestyksessä:  "Oulussa saastuu sekä ilma..."  "...että  vesi"129.  Tällä 

kertaa kirjoituksen painotus ei kuitenkaan kohdistunut varsinaisesti kalakuolemiin, ja ne 

tulevat siinä esille ainoastaan Typpi Oy:n edustajan puheessa. Myöskään ilmansaasteita 

ei  leipätekstissä  käsitellä  ollenkaan  vaikka  kuvan  ja  kuvatekstin avulla  asiasta 

muistutetaankin. 

Tämän  selvityksen päähuomiona  oli  väitös, että  Typpi  Oy  laskee  veteen 

moninkertaisesti  lupaehtoja  suurempia  määriä  niin  ammoniakkia  kuin  typpihappoa. 

Selvityksessä  myös  paljastettiin  valvonnan  heikko  taso.  Typpi  Oy oli  saanut  Oulun 

lääninhallitukselta, päivää ennen uuden vesilain voimaantuloa, luvan laskea Oulujokeen 

enimmillään  10  mg/l ammoniakkia  ja  1  mg/l  typpihappoa.  Muita  säädeltyjä  aineita 

olivat kupari,  rikkivety  sekä  hiili  ja  noki.130 Oulun  maanviljelysinsinööripiiri  oli 

vastuussa Oulun vesien tarkkailusta, mutta selvityksen mukaan se tarkkaili Typpi Oy:n 

päästöistä vain hiiltä ja nokea. Näiden tarkkailu johtui niiden vaikutuksesta valkaistun 

selluloosan  laatuun.  Vaarana  oli  alempana  virrassa  sijainneiden  sellutehtaiden 

käyttöveden  saastuminen. Lopuista  neljästä  aineesta  riitti  Typpi  Oy:n  antama 

125PT 10.7.1969. Vastine, kirjoittajaksi merkitty Typpi Oy.
126PT 28.6.1969. 
127Lähteeksi uutiselle oli merkitty HT. En ole löytänyt mihin HT viittaa, mahdollisesti paikallisen 

toimittajan nimikirjaimet. Kuitenkaan H. T. nimikirjaimia omistanutta toimittajaa ei mainita Pohjolan 
Työn historiikissa. Sanomalehtien historiastakaan ei löytynyt sanomalehteä, joka olisi lyhentynyt 
HT:ksi.

128S.n."Typen laskema saastemäärä ylittää sallitun rajan 15–30 kertaisesti!" (ts.) Liitto 11.7.1969.
129Ibidem.
130Lupaehtoa siteerattiin selvityksessä.
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kuukausittainen ilmoitus, ja muita aineita ei kontrolloitu ollenkaan.131

Valvovan  viranomaisen  kiinnostuksen  puutteesta  huolimatta,  olivat  kaupungin 

vesilaitoksen  kemistit  ottaneet  tehtäväkseen  tarkkailla  Typpi  Oy:n  veteen  päästämiä 

pitoisuuksia avo-ojan kohdalla sekä itse ojassa. Mittaustuloksia oli selvityksen mukaan 

otettu jo kymmenkunta vuotta, ja edellisen kahden viikon aikana tiheämmin. Kaupungin 

kemisti Unto Anttila ei kuitenkaan uskaltanut Liitolle paljastaa laboratoriotutkimusten 

tuloksia  ilman  esimiehensä lupaa.  Liitto  oli  hankkinut  tämän  luvan  taustaselvitystä 

varten, ja Anttila kertoi tarkat mittaustulokset:132

Ammoniakkikokeet ovat viime viikkoina osoittaneet, että ammoniakkia on ollut 

vedessä –  NH4 :ksi laskettuna – 14–157 mg/litra.   Jos tämä laskettaisiin  

ammoniumemäksenä133 luku  olisi  kaksinkertainen.  Veden  pH-arvot  ovat  

vaihdelleet  7  ja  8  välillä.  Normaali  happamuus  Oulujoessa  on  6,4–6,6.  

Nitraatteja on esiintynyt 3–30 mg/litra. Emme tiedä, onko kysymys typpihaposta 

vai sen suoloista.134

Kemisti  Anttilan  mukaan  nämä  arvot  eivät  tehneet  vedestä  uimakelvotonta,  mutta 

rehevöitymistä ne ainakin aiheuttivat.  Anttila  totesi  myös,  ettei  sitruunahappomäärän 

vaikutusta  ollut  vielä  saatu  tutkittua,  ja  arvioita  ammoniakin  sekä  typpihapon ojaan 

päästetyistä  tonnimääristä  ei  ollut  laskettu  ollenkaan.135 Myöhemmin  keskustelun 

keskiöön noussut rehevöityminen ei tässä vaiheessa herättänyt kommentteja.

Nämä Anttilan mittausten huippuarvot esiintyivät myöhemmin useissa lähteissä. Liiton 

kirjoituksissa  arvoa  siteerattiin  jatkuvasti ammoniakkina,  jopa  sen  jälkeen  kun  se 

marraskuussa korjattiin  ammoniumiksi.136 137 Muissa  lähteissä  kuten  esimerkiksi 

131S.n."Typen laskema saastemäärä ylittää sallitun rajan 15–30 kertaisesti!" (ts.) Liitto 11.7.1969.
132Ibidem.
133Se mitä tällä ammoniumemäksellä tarkoitetaan, ei avautunut edes professori Laitisen kanssa 

käymässäni keskustelussa.
134S.n. ”Typen laskema saastemäärä ylittää sallitun rajan 15–30 kertaisesti!” (ts.). Liitto 11.7.1969. Nämä 
135S.n. "Typen laskema saastemäärä ylittää sallitun rajan 15–30 kertaisesti!" (ts.) Liitto 11.7.1969.
136Liitto 7.11.1969.
137 Ammoniakki NH3 on hajuton ja väritön kaasu, joka veteen liuetessaan on pienissäkin, jopa 0,15 

mg/l, pitoisuuksissa erittäin myrkyllinen vesieliöille. Liuetessaan veteen osa ammoniakista muodostuu 

ammoniumioniksi NH4
+ . Ammoniakin ja ammoniumin suhdetta määrittelee ammoniumtasapaino. 

Ammoniakin  osuus kokonaisammoniakin määrästä riippuu pääasiassa lämpötilasta ja veden 
happamuudesta. Luonnon olosuhteissa lämpötila on merkitykseltään on vähemmän merkittävä tekijä. 
Lönnström 2006, elektr.
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Kalevassa138 ja myös  Huotarin pamfletissa aineesta puhuttiin ammoniumina.  Huotarin 

pamfletissa tosin väitetään ammoniakkia esiintyneen tällöin 15 mg/l,  joka ei ainakaan 

limnologi HEINRICH BÜHRERIN ammoniakkilaskurin mukaan voi pitää paikkaansa.139

Sekaannuksen taustalla oli todennäköisesti toimittajien puute ymmärtää ammoniakin ja 

ammoniumin  ero  sekä  happamuuden  vaikutus  näiden  esiintyvyyteen.  On  myös 

mahdollista,  että  kaupungin  kemisti  on  ymmärtänyt  lupaehtojen  rajan  tarkoittavan 

ammoniumia.  Hän tuskin  on väittänyt  ammoniakkia esiintyneen 157 mg/l.140 Tämän 

vuoksi  selvityksen otsikossakin väitettiin  ylityksiä tapahtuneen 15 kertaisesti,  vaikka 

itseasiassa  näiden  mittausten  mukaan  ei  ylitystä  ollut  todennäköisesti  tuolloin  ollut 

tapahtunut.

Liiton tutkiva journalismi kohtasi Typpi Oy:n osalta tässä vaiheessa muurin. Siinä missä 

edelliseen uutiseen oltiin saatu haastateltua kolmea eri Typpi Oy:n työntekijää, oli tällä 

kertaa kysymyksiin vastaamassa vain varatuomari Esko Ollila. Haastattelun mukaan hän 

oli  jatkossa  vastuussa  yhtiön  taholta  annettavista  lausunnoista.  Tämä  väite  ei  tosin 

pitänyt  kauaa  paikkaansa. Julkisuuden  kanssa  toimivat  myöhemmin  myös 

toimitusjohtaja  Jaakko  Lehmus,  maisteri Paavo  Meriläinen  sekä  vuoden  1970 

maaliskuusta lähtien toimittaja ja valtiotieteiden maisteri Yrjö Mustonen.  Esko Ollilan 

virallinen toimeksianto yhtiössä oli henkilöstöasiainpäällikkö, joka vastasi monen muun 

asian lisäksi yhtiön sisäisestä tiedotustoiminnasta.141

Lyhyeen  pestiin  ulkoisten  suhteiden  ylläpitämisessä voi  olla  mahdollisesti  syynä 

haastattelussa ilmi tulleet asiat. Haastattelu alkoi toimittajan kysymyksellä, oliko yhtiö 

laskenut ammoniakkia ja typpihappoa Oulujokeen, johon varatuomari Ollila vastasi:

Emme tule toistaiseksi antamaan julkisuudelle minkäänlaisia lausuntoja, jotka 

liittyvät tuohon puhuttuun kalojen joukkokuolemaan.142 

138Kaleva 11.10.1969.
139Bührer elektr. Kun veden lämpötila on 20 celsiusta, pH 8 ja kokonaisammoniakkipitoisuus 157 mg/l 

antaa laskuri ammoniakin määräksi 5,7 mg/l.
140Mikäli olosuhteet olisivat olleet samat kuin yllä, olisi kokonaisammoniakin määrä pitänyt olla 4300 

mg/l. Bührer elektr.
141”Henkilöstöasiainpäällikkö kyselytunnilla”. Rakeita nro 4 1969. 
142S.n. "Typen laskema saastemäärä ylittää sallitun rajan 15–30 kertaisesti!" (ts.) Liitto 11.7.1969.
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On toki mahdoton arvata minkälaisia kysymyksiä tai syytöksiä haastattelija oli esittänyt 

ennen tätä, mutta varatuomari Ollilan vastaus oli epäilyksiä herättävä. Ensinnäkään se ei 

vastannut kysymykseen ja toisekseen se liitti ammoniakin ja typpihapon kalakuolemaan. 

Ollila  painotti  Typpi  Oy:n  virallista  kantaa  kymmenestä  kuolleesta  kalasta.  Liiton 

toimittaja  kuitenkin  kommentoi,  että  maisteri  Valtosen  mukaan  kuolleita  kaloja  oli 

tuhansia.  Ollila  tyytyi  vain  kummeksumaan  moista  väitettä.  Kysyttäessä  kaupungin 

kemistin U. J. Anttilan saamista mittaustuloksista, Ollila kommentoi kuulleensa niistä 

vasta  nyt,  ja  että  vastauksia  tullaan  antamaan  ainoastaan  viranomaisille,  ei 

julkisuuteen.143 Kuten jo edellisistä 8. päivän uutisen haastatteluista oltiin saatu selville, 

eivät  tiedot  aina  yltäneet  viranomaisille  asti, vaan  he  väitetysti  elivät  lehtitietojen 

varassa.

Varatuomari Ollilan nimeämisellä lehdistön yhteyshenkilöksi oli mahdollisesti tarkoitus 

vähentää  kiusallisten  tietojen  vuotamista  lehdistölle.  Olihan  edelliseen  haastatteluun 

saatu jo monta, jopa noloa paljastusta saasteasioiden hoitamisesta. Varatuomari Ollila ei 

tämän haastattelun perusteella ollut erityisen onnistunut valinta. On toki mahdollista, 

että Liitto oli haastattelutilannetta mukaillen koostanut taustaselvityksen, mutta lukijalle 

välittyi taas mielikuva siitä, että Typpi Oy:llä oli jotain tekemistä kalakuolemien kanssa. 

Varatuomari  Ollila  esiintyi tässä  selvityksessä ainoana,  joka  yhdisti kesäkuun 

kalakuolemat  kemisti  Anttilan  tekemiin  mittauksiin.  Ollila  piti  kiinni  Typpi  Oy:n 

virallisesta  kannasta,  että  kaloja  oli  kuollut  ”vaivaiset  kymmenkunta”.144 Tämä siitä 

huolimatta, että toimittaja oli kysynyt vain ammoniakin ja typen laskemisesta. 

Liitto  selvitti myös ongelmia viranomaisten velvollisuuksissa.  Selvityksessä sanottiin, 

että kaupungin vesilautakunta ei ollut hoitanut vesilaissa145 määriteltyjä valvontatehtäviä 

vaan  valvontatoimi  oli  keskittynyt  maanviljelysinsinööripiirille. 

Maanviljelysnsinööripiirin  DI  Hannu Arola  kommentoi  Typpi  Oy:n  laskevan  jätteitä 

lääninhallituksen antaman luvan perusteella. Uusi hakemus oli jätetty Pohjois-Suomen 

vesioikeudelle, mutta sitä ei  oltu viety eteenpäin,  koska Typpi Oy ei ollut osoittanut 

jätevesien  puhdistuskustannuksia146.  Arola  myös  kommentoi  maisteri  Anttilan 

143Ibidem.
144Ibidem.
145Vesilain 20. luvun 3 §:n 4 momentin mukaan vesilautakunta oli vastuussa siitä ettei vesistöä 

luvattomasti pilata. Vesilaki 264/1961.
146Vesilain 10. luvun 24 §:n mukaan, jäteveden sai johtaa vesistöön, mikäli saastumisesta aiheutuva 

haitta oli suhteellisen vähäistä saavutettuun etuun nähden, eikä kenenkään terveys ollut vaarassa. 
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tutkimuksia, ettei voi ottaa niihin kantaa, koska luvut pitäisi tulla heille virallisina, ja 

heidän pitäisi tehdä omia tutkimuksia. Kemisti Anttila oli tosin toimittajalle maininnut, 

ettei kukaan viranomainen näitä lukuja ollut häneltä koskaan pyytänyt.  Tämän takana 

saattoi olla, ettei kukaan välttämättä tiennyt heidän tekevän näitä mittauksia, varsinaisiin 

velvollisuuksiin kun ne ei kuuluneet.147

Selvitys päättyi Pohjois-Suomen  vesioikeuden  varatuomarin  lyhyeen  haastatteluun 

uudesta vesilaista. Hän kommentoi, että laki "on itsessään moderni ja tehokas - - mutta 

lain valvonta on meillä puutteellista".  Hänen mukaansa Typpi Oy:lle ei olisi koskaan 

myönnetty sen hetkisiä vapauksia uuden vesilain aikana.148 Laki oli astunut voimaan 

päivä lupien myöntämisen jälkeen.

1.1.4. Liitto aktiivinen Oulun saasteista kirjoittamisessa

Laajoilla  kirjoituksillaan Liitto  osoitti  pystyvänsä  tutkivaan  journalismiin  ja  valotti 

merkittävästi tilannetta Typpi Oy:n jätevesien ympärillä. Kolme muuta paikallislehteä 

eivät  kiinnittäneet  huomiota  Typpi  Oy:n  mahdolliseen  osuuteen,  Kansan  Tahdon 

referaattia ja Typpi Oy:n vastinetta  lukuun ottamatta.  Liitto yhdisti Typpi Oy:n uusien 

laitosten vaikeudet kahdella laajalla kirjoituksella kalakuolemiin sekä Oulun vesistöjen 

saastumiseen.  Vaikka  erityisesti  jälkimmäisen  taustaselvityksen vaikutus  vaikutti 

jääneen ilmestymishetkellä pieneksi, oli sillä myöhemmässä keskustelussa merkittävää 

painoarvoa.

Mielenkiintoista  on  myös  se,  että  tässä  vaiheessa  ainoa  mielipidekirjoitus 

kalakuolemista  julkaistiin  Kansan  Tahdossa  ja  se  pitkälti  viittasi  Liiton  reportaasiin 

puhuen  joskin  "paikallisesta  sanomalehdistöstä".149 Näiden  neljän  lehden 

mielipidepalstoilla  ei  tämän  jälkeen  julkaistu  mielipidekirjoituksia  ennen  lokakuuta. 

Olisi voinut odottaa, että jos kaloja on kuollut satoja, tuhansia tai kymmeniätuhansia, 

niin  juhannuksen  havainnoista  olisi  ollut  kirjoitettavaa  niillä,  joita  ei  lehtiin  oltu 

haastateltu.  Ehkä yksittäisen kalakuolematapauksen merkitys  ei  tässä vaiheessa  ollut 

Vesilaki 264/1961.
147S.n."Typen laskema saastemäärä ylittää sallitun rajan 15–30 kertaisesti!" (rep.) Liitto 11.7.1969.
148Ibidem.
149Eero Kerttula, "Oulun kalajutut" (mp.). KT 12.7.1969.
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niin suuri tavalliselle kansalaisellekaan, että asiaa olisi herättänyt kommentteja.

16.  heinäkuuta  Kaleva  uutisoi  kalatalouskonsulentti  Seppo  Huuskosen  lyhyen 

lausunnon  otsikolla:  Kalatalousmiehen  kanta:  Havaintoja  joukkokuolemista  ei  ole  

ilmoitettu  ajoissa.  Konsulentti  sanoi,  että  kalojen  joukkokuolemien  selvittämistä 

hankaloittaa, ettei tapauksia ilmoiteta ajoissa, ja kalastajat ovat avainasemassa. Kalevan 

mukaan  Huuskonen  sanoi,  että  vesien  saastumiseen  liittyvä  valvonta  ei  kuulunut 

pelkästään  maanviljelysinsinööripiirille,  vaan  myös  kalatalouden  ja  yliopiston 

tutkimuslaitoksille.150 Liitto uutisoi seuraavana  päivänä  samasta  lausunnosta,  joskin 

siinä  täsmennettiin,  että  vain  tutkimus  kuului  kahdelle  jälkimmäiselle,  valvonnan 

kuuluessa insinööripiirille.151 Ottaen huomioon mitä vesilaissa sanotaan, on outoa ettei 

kalatalouskonsulentti maininnut vesilautakunnan valvontavelvollisuuksia.

Kaleva ei kuitenkaan ottanut mitään kantaa Liiton tekemiin reportaaseihin Typpi Oy:n 

päästöistä,  eikä  julkaissut  Typpi  Oy:n  vastinetta. Kalevan  mielenkiinto  juhannuksen 

kalakuolemaa  kohtaan  hiipuikin  aina  elokuuhun  asti,  jolloin  Oulun  syväsatamassa 

tapahtunut kalakuolema toi sen taas hetkeksi esille. Myöskään Kansan Tahto ja Pohjolan 

Työ eivät tarttuneet aiheeseen mainittua enempää.

Liitto  olikin  ainoa  jolla  riitti  mielenkiintoa  käsitellä  Typpi  Oy:n  veteen  päästämiä 

saasteita,  sekä  vesien  likaantumisen  valvontaa.  16.  heinäkuuta  he  julkaisivat  Hannu 

Ettalan152 kirjoittaman  taustaselvityksen  Oulun  vesistön  saastuttajien  luvista.  Ettala 

kertoi, että Typpi Oy:n lääninhallitukselta saama lupa, hiiltä lukuun ottamatta, perustui 

silloin  jätevesiojassa  havaittuihin  arvoihin.  Lupa-arvot  eivät  siis  olleet  sidoksissa 

aineiden vaikutukseen vesistöissä. Typpi Oy oli hakenut uutta lupaa nyt suoritettujen 

uusien  laajennusten  jälkeen.  Vesiensuojelutoimisto  oli  kiinnittänyt  myös  huomiota 

laajennusten  jälkeen  jätevesissä  runsaana  esiintyneisiin  fosforiin  ja  typpeen.  Ettala 

huomautti  myös,  että  vaikka  oli  pyritty  kiinnittämään  huomiota  vesioikeuden 

lupaehtojen noudattamiseen, ei Oulun kaupungilla, Toppila Oy:llä ja Oulu Oy:llä ollut 

lupaa  mitä  noudattaa,  sillä  lupa-asia  oli  Korkeimmassa  Hallinto-oikeudessa  vielä 

ratkaistavana.  Ainakin  Oulun  kaupunki  oli  valittanut  aiemmasta  vesioikeuden 

150Kaleva 16.7.1969.
151Liitto 17.7.1969.
152Ettalan asemaa tai titteliä ei kirjoituksessa kerrota ollenkaan. Mahdollisesti kyseessä on sama henkilö, 

joka kirjoitti Vesihuolto-lehteen 1967 ja 1968 artikkelit vesiensuojelusta, ja joka myöhemmin toimi 
työministeriön osastopäällikkönä vesihuoltoasioissa.
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päätöksestä,  pitäen  mekaanista  puhdistuslaitosta  tarpeettomana.153 Ettala  myös 

kommentoi, että vahingoista tai muista syistä tapahtuvista poikkeuksellisista jätevesien 

päästöistä  tuli  ilmoittaa  viranomaisille  välittömästi,  sillä  jatkuvaan  vedenlaadun 

tarkkailuun ei ollut mahdollisuuksia.154

Seuraavana päivänä Liitto julkaisi  apulaisprofessori Esko  A. Lindin haastattelun, joka 

kiisti Typpi Oy:n väitteiden paikkaansa pitävyyden.155 Lind piti naurettavana Typpi Oy:n 

väitettä ja sanoi niitä olleen kymmeniä tuhansia. Eläintieteenlaitos tutki tässä vaiheessa 

edelleen  kalakuolemia,  ja  Lind  esitti  mahdollisen  teorian.  Kalojen  fyysisen  kunnon 

heikkeneminen  kutuajan  jälkeen,  leväprosessi,  hapen  puute  ja  saasteet  olivat  kaikki 

yhdessä  olleet  syyllisenä.  Lindin  haastattelussa  eriteltiin ensimmäisen  kerran,  että 

kalakuolemia  oli  itse  asiassa  kaksi  erillistä,  kesäkuun  19.–20.  ja  25.–28.  välillä 

tapahtuneet.  Edellä  mainitun  teorian  sanotaan  olleen  todennäköinen  ainakin 

jälkimmäisen  kalakuoleman  tapauksessa,  mutta  juhannuksen tapahtumiin  oli  vielä 

etsittävä  syytä  muualta,  kuten  "juuri  viime  aikoina  paljon  puhutuista  Typen 

saasteista  ...".156 Suomen  kalastuslehdessä  ilmestyneessä  artikkelissa  oli kutuajan 

jälkeinen  heikkous  kuitenkin  hylätty selittävänä  teoriana,  sillä  kuolleiden  kalojen 

joukossa oli niin kevät-, syys- ja talvikutuisia kaloja.157

Liiton viimeinen kesällä ilmestynyt asiaan liittynyt kirjoitus oli nimimerkki Kiehisen158 

pakina:  Kehitysalueen  saastesalaisuudet.159 Kirjoitus  on  hyvin  hyökkäävä,  mutta 

samalla  hyvin  humoristinen.  Se  hyökkää  Typpi  Oy:tä ja  sen  saasteita  vastaan 

mainitsematta kuitenkaan  yhtiötä suoraan nimeltä.  Kirjoitus kertasi huumorin keinoin 

Typpi  Oy:n  ympärillä  tapahtuneita  saastumistapauksia.  Kuolleiden  kalojen  oikean 

määrän  selvittämiseksi  oli  "valtion  keskusviraston  kalarikososaston  ahvenologi 

sukeltanut  haastattelemaan  jälkeenjääneitä  oikean  lukumäärän  selvittämiseksi."160 

Tällaisen  kirjoituksen julkaiseminen  on tuskin parantanut Liiton ja Typpi Oy:n välejä 

153Mekaanista puhdistuslaitosta pidettiin kalliina, mutta lähes hyödyttömänä ravinteiden poistamisessa.
154Hannu Ettala, "Poikkeuksellisista jätevesien laskemisesta tehtävä ilmoitus 

vesiensuojeluviranomaisille" (ts.). Liitto 16.7.1969.
155Liitto 17.7.1969.
156Ibidem.
157Juntunen & Lind 1969, 213.
158Jouko Hannulan Liiton historiaa käsittelevässä teoksessa ei mainita ollenkaan nimimerkkiä Kiehinen. 

Kirjoittajan oikea henkilöllisyys on siis selvittämättä. Kirjoitus oli kuudennella sivulla uutisten seassa, 
eikä esimerkiksi mielipidepalstalla tai samalla sivulla pakinoiden tai pääkirjoitusten kanssa.

159Kiehinen, "Kehitysalueen saastesalaisuudet" (pak.). Liitto 19.7.1969.
160Ibidem.
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kyseisessä  kiistassa,  olihan  Liitto  edellisen  kahden  viikon  aikana  keskittynyt 

kalakuolemiin ja Typpi Oy:n saasteisiin huomattavalla intensiteetillä.

Kyseisen kirjoituksen jälkeen lehdistön uutisointiin laskeutui hiljaisuus noin kahdeksi 

viikoksi.  Vasta  elokuun  viidentenä  Kansan  Tahto  julkaisi  kymmenen  rivin  uutisen 

otsikolla  Typpi  ei  tappanut  kaloja.  Siinä  kerrottiin  maanviljelysinsinööripiirin  kanta, 

jonka mukaan sitruunahappo ei  ollut  syyllinen  kalakuolemiin,  mutta  muuta  syytä  ei 

ollut vielä todettu.161 Yksikään muista lehdistä ei asiasta vaivautunut mainitsemaan.

Lehdistön mielenkiinto juhannuksen kalakuolemaa ja Typpi Oy:n jätevesiä kohtaan oli 

ollut erittäin laimeaa. Ainoastaan Liitto osoitti mielenkiintoa. Kaleva oli julkaissut neljä 

uutista, Kansan Tahto kolme ja Pohjolan Työ vain Typpi Oy:n  vastineen. Kalakuolemat 

olivat kuitenkin erittäin yleinen ilmiö, joten  oli normaalia, ettei niitä yleensä käsitelty 

kovinkaan  paljoa  ensimmäisen  uutisoinnin  jälkeen.  Juhannuksen  kalakuolemien 

uutisoinnissa  kuitenkin  on  merkittävää,  että  Pohjolan  Työ  ei  uutisoinut  asiasta 

ollenkaan, ja muutkin vasta pitkällä viiveellä. Kalakuolemien selvittäminen oli vaikeaa, 

koska vedestä ei ollut minkäänlaisia näytteitä tuolta ajalta. Voi hyvin olla, että lehdistö 

yksinkertaisesti  luovutti  tapauksessa,  sillä sen uutisarvo vaikutti  pieneltä,  ja syyllistä 

tuntui olevan mahdoton selvittää. Myöskään varsinaista merkittävää vahingonkärsijää ei 

kalakuolemalla  koettu  olevan  näiden  kalojen  vähäisen  arvon  vuoksi162 Lisäksi sitä 

voitiin pitää merialueen osalta melko pienenä.163

Saastuneet  vesistöt  olivat  kuitenkin  aihe,  joka  liikkui  yleisellä  tasolla  kaikkien 

tarkasteltavien lehtien kirjoituksissa. Juhannuksen kalakuolemat tai kalojen paha maku 

eivät  olleet  käynnistävä  tekijä,  vaan  vesien  saastumista  puitiin myös  näitä  ennen. 

Toukokuussa  puhutti  Oulun  vesistöjä  käsitellyt  tutkimus  elohopean  määristä164 ja 

kesäkuussa  Tornion  Ferrokromitehtaan  jäteliuokset.165 Heinäkuussa  nähtiin  Oulun 

lehdistössä  uutisointia  öljysaasteista  vesistössä,  mikä  johtui  useista  peräkkäisistä 

öljyvuodoista.166 Öljyonnettomuuksiin huomion kiinnittäminen saattoi tosin olla osana 

161KT 5.8.1969.
162Huotari 1970, 28.
163Juntunen & Lind 1969, 213.
164Esim. Kaleva 21.5.1969.
165Esim. KT 10.6.1969.
16619.7.1969 Kreikkalaisesta Tavros-laivasta vuoti öljyä Oulun ja Hailuodon vesille 20.7. vuoti 

asuintalon öljysäiliöstä Merikosken alakanavaan öljyä, 23.7. suomalaisesta tankkilaiva Signystä vuoti 
öljyä Vihreäsaaren satamaan ja kaksi päivää myöhemmin samaan satamaan valutti öljyä suomalainen 
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suurempaa keskustelua, joka käynnistyi toukokuussa, kun Neste Oy:n säiliöalus Palva 

aiheutti  karilleajollaan  siihen  asti  suurimman  öljyvuodon  Suomen  aluevesillä.167 

Heinäkuussa Kansan Tahto aloitti pesuvesien fosforisaastetta käsittelevän  kirjoituksen 

lauseella: Saastehysteria on muotitauti.168

Pohjolan Työ oli  ainoa lehti  joka tarttui  alkuvuoden 1969 aikana pääkirjoituksissaan 

vesien  saastumiseen.  Pohjolan  Työn  pääkirjoitukset  keskittyivät  vesistöjen  ja 

luonnonsuojeluun  yleisellä  tasolla,  joskin  jälkimmäinen  oli  selkeä  sivallus 

maatalousministeriön  ja  -hallinnon  suuntaan.169 Syyskuussa  Pohjolan  Työ  tarttui 

pääkirjoituksessaan vesiensaasteisiin,  mutta  käsitteli  lähinnä  öljyonnettomuuden 

uhkaa.170 Liitto mainitsi kahdessa elokuun pääkirjoituksessa vesien saastumisen,  joista 

ensimmäisessä vesiensuojelua vaadittiin lähinnä kalatalouden takia.171 Toinen kirjoitus 

puuttui kuitenkin vesihuollon puutteisiin erityisesti vesiensuojelun osalta.172 

Tästä yleisestä kiinnostuksesta huolimatta, Liiton kahden laajan Typpi Oy:n jätevesiä 

käsitelleen  kirjoituksen  merkitys  tuntui  saavan  muissa  lehdissä  pienen  painoarvon. 

Ainoastaan Kansan Tahto lainasi ensimmäistä niistä, muiden välttäessä osoittelemasta 

sormella  mahdollisia syyllisiä. Selvittämättömäksi mysteeriksi jää, että kuka oli tämä 

Typpi Oy:n ulkopuolinen lähde, joka ilmeisesti oli laukaiseva tekijä Typpi Oy:tä vastaan 

kohdistuneille  artikkeleille.  Kenellä  Typpi  Oy:n  ulkopuolisella  henkilöllä  oli  tietoa 

vuodetuista sitruunahappomääristä, jos kukaan ei tehnyt alueella mittauksia Typpi Oy:n 

työntekijöitä  lukuun  ottamatta.  Sitruunahappoteoria  kumottiin  elokuussa,  mutta 

paljastuksen  vuoksi  Liiton  toimitus  oli onnistunut  saamaan  tietoja,  jotka  olivat 

keskeisessä  asemassa  myöhemmässä  väittelyssä.  Kyseinen  sitruunahappovuodon 

paljastus aloitti kirjoittelun Typpi Oy:n saasteista. Ilman sitä kalakuolema olisi saattanut 

hävitä käsittelystä hyvinkin nopeasti.

Liiton  aktiivisuus  Typpi  Oy:n  saasteiden  osalta  oli  huomattavan  voimakasta  muihin 

tankkialus Presto. Kaleva 22.7.1969, 23.7.1969, 25.7.1969 ja 26.7.1969.
167Nienstedt 1998, 54–55. Joulukuussa tapahtui uusi vakava onnettomuus, kun neuvostoliittolainen 

säiliöalus Raphael ajoi karille. Molemmissa tapauksissa kriitiikki kohdistui erityisesti viranomaisten 
tehottomuuteen

168KT 4.7.1969.
169”Tarvitaan tekoja”. PT 17.5.1969 ja ”Saasteet uhkana”. PT 19.8.1969.
170”Pitäisikö perämeri pelastaa” (pk.). PT 4.9.1969.
171”Kalatalouden näkymät”. Liitto 1.8.1969.
172”Kunnolliseen vesihuoltoon”. Liitto 22.8.1969.
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lehtiin verrattuina. Liiton kirjoituksiin oli käytetty aikaa ja vaivaa. Koska kirjoittajia ei 

mainittu, on vaikea sanoa oliko kyseessä yhden henkilön aktiivisuus, kuten Helsingin 

Sanomien  tapauksessa173,  vai  lehden  halu  kiinnittää  huomiota  asiaan.  Myöhemmin 

monet  Liitossa  ilmestyneistä  saasteita  käsittelevistä  kirjoituksista  olivat  toimittaja 

Hemmo Kuuranhallan  nimissä  kirjoitettu.  On mahdollista,  että  hän  oli  myös  näiden 

kirjoitusten  taustalla,  joskin  myöhempien  kirjoitusten tyyli  oli  usein syyttävämpi  ja 

kantaaottavampi. SUISTOLAN mukaan  haastattelut  ja  aktiivinen  taustatyö  kuuluivat 

Kuuranhallan metodeihin.174 S Myöhemmin Liitto aloitti palstoillaan kaikille avoimen 

ns. saastekeskustelun, joten kyseessä on voinut olla toimituksenkin linjaus. Mikään ei 

kuitenkaan  JOUKO HANNULAN kirjoittamassa  Liiton  historiassa  anna  ilmi  tällaisesta 

panostuksesta ympäristöaiheisiin.

Liiton aktiivisuudesta huolimatta, ei ainakaan Oulun lehdistössä voitu  kalakuolemista 

puhua  varsinaisen saastekirjoittelun  käynnistäjänä.  Saasteista  oli  kirjoitettu  jo  tätä 

ennen, ja kirjoittelu jatkui myös sen ohella. Kuitenkaan mistään Simolan mainitsemasta 

teollisuuslaitosten  myötäilystä  ei  ainakaan  tässä  vaiheessa  ollut  todisteita.175 Toki 

hiljaisuus voidaan tulkita myötäilyksikin.176 Uutisointi oli vähäistä, koska uutisoitavaa 

oli  vähän.  Merkille  pantavaa  kuitenkin  on,  ettei  Liiton  esilletuomista  Typpi  Oy:n 

mahdollisista jätevesirajojen ylittämisistä kirjoitettu tässä vaiheessa enempää. Toisaalta 

Liitto  oli  paljastanut,  että  ylimääräisten  päästöjen  takana  oli  ammoniakkilaitoksen 

ongelmat, joten asiaa saatettiin pitää tilapäisenä haittana.

173Suhonen 1994, 84.
174Suistola 1999, 300.
175Simola 2008, 114.
176Kansan Tahdon saastetaulun uutisoinnissa mainittiin Kalevan päätoimittaja Saarisen väittäneen 

joskus, että lehti voi tehdä sensaation uutisoimalla siitä voimakkaasti tai vaikenemalla kokonaan. S.n., 
”Oulun suursaastuttaja Typpi ei hyväksy puhdasta taidetta” (rep.). KT 7.3.1970.
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1.2. Lehdistö kiinnostuu kalastajien ahdingosta

1.2.1. "Kun kala ei mene, turha sitä on pyytää"177

Maanantaina  11.8.1969  Oulun  vesistöjen  kalakantaa  kohtasi  jälleen  harvennus,  ja 

asiasta uutisoivat ensimmäisinä Kaleva ja Kansan Tahto.178 Oulun syväsataman altaasta 

ja  läheisen lahden poukamasta oli  löytynyt  maanantai-iltana kuolleita  kaloja.  Linnut 

olivat  kuitenkin  ehtineet  syömään  kaikki  kalat,  joten  tiistaina  paikalle  saapuneet 

maanviljelysinsinööripiirin tutkijat joutuivat tyytymään vain vesinäytteisiin. Molemmat 

uutiset  sisälsivät  lähes  identtistä  tietoa;  insinööripiiri  epäili  happikatoa  syylliseksi. 

Molemmissa  uutisissa  mainittiin  juhannuksen  kalakuolemat  ja  muutama  viikko 

aiemmin  linja-autoaseman  rannasta  tavatut  kuolleet  linnut.179 Kansan  Tahto  nosti 

kalakuolemien  yleisyyden jo  otsikkoon:  Jälleen  kuolleita  kaloja  Oulussa.180 

Molemmissa  uutisissa  maanviljelysinsinööripiiristä  kerrotaan,  että  he  tekevät 

tarkkailututkimuksia  pari  kertaa  kesässä  ja  myös  suuret  teollisuuslaitokset  valvovat 

säännöllisesti  kokeilla  veden  puhtautta.  Insinööripiirin  DI  Kalle  T.  Korhonen  oli 

luvannut alustavat tutkimustulokset keskiviikkona 13.8.181

Seuraavana päivänä kaikki neljä sanomalehteä uutisoivat näistä tuloksista. Tällä kertaa 

insinööripiiriä edusti  taas limnologi Myllymaa. Hän totesi, etteivät he voineet päätellä 

kuolinsyytä otetuista vesinäytteistä, sillä ne olivat olleet kaloille välttäviä. Tapauksen oli 

täytynyt olla hetkellinen ja varsin paikallinen. Syväsatamassa ei yleensä tavattu kaloja, 

ja  oli  mahdollista  että  kalat  olivat  ajautuneet  mereltä  sinne.  Myllymaa  kuitenkin 

huomautti,  ettei  vesinäytteistä  voida  tehdä  myöskään  poissulkevia  päätelmiä,  sillä 

näytteet oli otettu seuraavana päivänä,  ja muuttuneet sääolosuhteet olivat muuttaneet 

myös  oletettavasti  vesistöä.  Myrkkyanalyysia  varten  otettu  näyte  oli  lähetetty 

vesiensuojelutoimistoon  Helsinkiin  ja  sen  tulosta  jouduttiin  odottamaan  pitemmän 

aikaa.182

177S.n. ”Mutainen merivesi Kellon kalastajien este” (rep.). Liitto 13.9.1969.
178Kaleva 13.8.1969; KT 13.8.1969.
179Huotarin pamfletissa epäiltiin lintujen kuolleen "ammoniakkipitoiseen aamiaiseen." Huotari 1970, 15; 

Juntunen & Lind taas eivät pitäneet todennäköisenä, että ainakaan juhannuksen kalakuolemalla ja 
lokkien kuolemalla olisi ollut jotain yhteyttä toisiinsa. Juntunen & Lind 1969, 213.

180KT 13.8.1969.
181Kaleva 13.8.1969; KT 13.8.1969.
182Esim. KT 14.8.1969.



38

Kansan Tahdolle  ja  Kalevalle  Myllymaa totesi,  ettei  juhannuksen kalakuolemiin  ole 

saatu  mitään  uutta  tietoa.  Kalevan kirjoituksissa  hän  kertoi,  ettei  myöskään 

edelliselläkään kerralla oltu saatu kalanäytteitä.183 Tämä väite on melko kummallinen 

ottaen  huomioon  Hytinkosken ja  Lindin  artikkelin,  jossa  kaloja  kerrottiin  löytyneen 

ämpärikaupalla.  Myllymaa  ei  ilmeisesti  näistä  ollut  tietoinen,  kaikki  kalat  eivät 

kelvanneet  näytteeksi tai  sitten  kaikki  kalat  oli  toimitettu  nimenomaan  yliopistolle 

insinööripiirin  jäädessä  ilman.  Voisi  luulla,  että  runsaista  näytteistä  muutaman olisi 

voinut lähettää myös muualle tutkittavaksi. Ainakaan Kalevan uutisoinnin perusteella ei 

ole mahdollista, että Myllymaa olisi tarkoittanut vain juhannuksen jälkeen tapahtunutta 

kalakuolemaa.184 

Liiton ja Pohjolan Työn uutiset olivat täsmälleen samat otsikkoa lukuun ottamatta, ja ne 

perustuivat  ilmeisesti  johonkin  insinööripiiristä  annettuun  tiedonantoon.  Molempien 

sisältäessä  täysin  samat  tiedot,  on  kuitenkin  huomattavaa,  että  Liiton  toimituksessa 

uutinen oli  otsikoitu,  Oulun  syväsataman  kalojen  kuolema  jää  selvittämättä?185, 

Pohjolan  Työn  tullessa  johtopäätökseen  Hapen  puute  kuoleman  syy186.  Kuitenkin 

tiedotteessa sanottiin, että syyllinen "on ollut ehkä hapen puute"187. 

Pohjolan  Työn  uutisointi  jäi  tämänkin  tapauksen  kohdalla  yhteen  kirjoitukseen. 

Myöskään  Kansan  Tahto  ei  ollut  kiinnostunut  tapauksesta  enempää,  ja  ainoastaan 

Kaleva ja Liitto uutisoivat tapauksesta 14. päivän jälkeen. Seuraavalla viikolla nähtiin 

taas  kuinka  täysin  samasta tutkimustuloksesta  saatiin  Oulun lehdistössä  täysin  kaksi 

erilaista  uutista,  kun  maataloushallituksen  vesiensuojelutoimistolta  oltiin  saatu 

syväsatamaan  liittyneet  tutkimukset  valmiiksi.  Liitto  uutisoi  tutkimuksia lyhyesti 

otsikolla:  Hapen  puute  tappoi  syväsataman  kalat?  Vedestä  ei  ollut  löytynyt 

ammoniakkia  tai  syanidia  niin  paljoa,  että  ne  olisivat  voineet  aiheuttaa  kuolemia.188 

Tästä  huolimatta  Kaleva  uutisoi  tutkimustuloksia  otsikolla:  Syanideja  merivedessä  -  

Kalakuolema mutkistuu.  Tutkimustulosten mukaan syanideja oli  0,002 milligrammaa 

litrassa ja  DI Korhonen totesikin Kalevalle että: "on vaikeata uskoa sen aiheuttaneen 

kalojen kuoleman",  siitä huolimatta että syanidit hajoavat nopeasti  ja mittaustulokset 

183Kaleva 14.8.1969.
184Ibidem.
185Liitto 14.8.1969.
186PT 14.8.1969.
187Liitto 14.8.1969; PT 14.8.1969.Oma korostus.
188Liitto 20.8.1969.
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olivat seuraavalta päivältä.189

Kolmen päivän päästä myös Kaleva uutisoi,  että asia jää selvittämättä.  Näytteissä ei 

havaittu  siinä  määrin  myrkkyjä,  että  ne  olisivat  voineet  tappaa  kalat.  Limnologi 

Myllymaa  totesi  Kalevalle ainoaksi  mahdollisuudeksi  jääneen  paikallisen 

happivajauksen.  Sitä  oli  kuitenkin  vaikea  todistaa,  koska  merivedessä muutokset 

tapahtuivat  nopeasti.190 Myllymaan  raportissa vuodelta  1974,  hän  kuitenkin  varmana 

toteaa, että Syväsataman kalakuolema ”johtui jätevesien ja ruoppauksen aiheuttamasta 

hapenpuutteesta.”191

Oulun  alueen  kalat  nousivat  uudella  tavalla  otsikoihin  syyskuun  aikana.  Elokuun 

kalakuolemien  jälkeen  elettiin  uutisoinnissa  hiljaiseloa  noin  kaksi  viikkoa.  Oulun 

läheisillä  merialueilla  pyydystetyissä  kaloissa  havaittiin  loppukesästä  1969  pahaa 

makua,  joka  teki  kaloista  syömäkelvottomia.192  Maun  ilmaantumisen  ajoitusta  on 

vaikea  määrittää  lehtikirjoitusten kautta,  koska  annetut  ajankohdat  vaihtelivat  aina 

toukokuusta  elokuuhun.  Kalastajat  eivät  aluksi  mielellään puhuneet  siitä,  ettei  kalan 

kysyntä  laskisi  torilla.  Kun maku  ei  hävinnyt,  alkoi  ilmiö  tulla  suuremman yleisön 

tietoisuuteen  viimeistään  syyskuun  alussa,  kun  uutisointi  siitä  alkoi.  Myllymaan 

raportissa kalojen pahan maun ensiesiintyminen ajoitettiin elokuulle,  jolloin siitä  oli 

”hajatietoja”.193

Kalakuolemien  tavoin,  kalojen  paha  makukaan  ei  ollut  ennenkuulumaton  tapaus. 

Pahasta mausta oltiin kärsitty useidenkin saastuneiden vesistöjen osalta jo useita vuosia. 

Helsingissä, Kymijoen vesistössä ja Tuusulanjärvellä oltiin todettu kalojen pahaa makua 

ainakin  1960-luvun  puolivälistä  alkaen.  Paha  maku  oli  tosin  tähän  mennessä  usein 

rajautunut  vain  pieneltä  alueelta  pyydystetylle  kalalle;  esimerkiksi  Helsingissä 

sisälahtiin, noin 1000 hehtaarin kokoiselle alueelle.194 Oulussakin  pahaa kalaa sisältänyt 

alue oli vuonna 1963 rajoittunut Oulunsalon Varjakansaarelta Letonniemeen ulottuneen 

linjan itäpuolelle.195 Oulussa alue tuli laajentumaan syksyn aikana jopa 2 500 km².196

189Kaleva 20.8.1969.
190Kaleva 23.8.1969.
191Myllymaa 1974, 34.
192Esim. Kaleva 10.9.1969.
193Myllymaa 1974, 65.
194Anttila 1970, 6.
195Myllymaa 1974, 39.
196Lind & Hytinkoski 1972, 6.
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Uutisoinnin  kalojen  pahasta  mausta  aloitti  Kaleva  syyskuussa  10.  päivä.  Ristiriidat 

otsikoiden ja uutisten sisällön kanssa jatkuivat edelleen. Kalevan uutinen oli otsikoitu 

Outun edustan kalojen maku ruoppaustöiden aiheuttama, ja ensimmäisessä kappaleessa 

sanotaan  Oulun  yliopistollisen  eläintieteenlaitoksen  ja  maanviljelysinsinööripiirin 

selvittäneen syyllisen.197 Kuitenkin heti seuraavassa kappaleessa sanotaan nimenomaan 

kalastajien  todenneen  syylliseksi  Oulujoessa  tapahtuneet  ruoppaustyöt.  Toteamuksen 

kanssa samaa mieltä oli  Perämeren kalastajaseurojen liiton198 toiminnanjohtaja Aarne 

Partanen.199 Eläintieteenlaitoksen  tai  maanviljelysinsinööripiirin  edustajia  ei 

kirjoituksessa mainittu alun jälkeen.  Väitös maun aiheuttajasta oli peräisin kalastajilta 

tai toiminnanjohtaja Partaselta. Ilmeisesti uutisessa annetut muutkin tiedot olivat kaikki 

peräisin  toiminnanjohtaja  Partaselta,  koska  hän  oli  ainoa  kirjoituksessa  mainittu 

haastateltava. Partanen valotti paikallisen merialueen vesistön olosuhteita ja sanoi, ettei 

pienissä tapauksissa korvausten saaminen ollut todennäköistä.200 Pohjolan Työkin väitti 

insinööripiirin ja eläintieteenlaitosten tehneen nämä tutkimukset. Uutinen tosin vaikutti 

lyhennelmältä Kalevan kirjoituksesta.201 

Vaihtelevasta  uutisoinnista  huolimatta,  piirtyy  makua  käsitelleistä  artikkeleista  ja 

Myllymaan raportista tarkempi kuva pahan maun ensiesiintymisestä. Kaloista oli alettu 

havaita pahaa makua Oulun ja Haukiputaan edustalla todennäköisesti joskus elokuun 

aikana.202 Erityisesti  siikaa ja  maivaa203 oli  kalastajien vaikea saada  kaupaksi,  koska 

myyjät  eivät  halunneet  ostaa  niitä  kalastajilta.  Epäselvää  on  kuinka  moni,  kalaa 

ostavista  asiakkaista  tiesi  makuongelmasta  ennen  uutisointia.  Viimeistään  uutisointi 

asiasta neljässä lehdessä toi huonon maun todennäköisesti jokaisen oululaisen tietoon. 

Kun  tieto  huonosta  mausta  levisi,  kysyntä  kaloille  laski  entisestään.  Kalastajat 

todennäköisesti tiesivät pahasta mausta jo huomattavasti aikaisemmin, he kun söivät itse 

söivät paljon kalaa.

197Kaleva 10.9.1969. Kirjoitusvirhe alkuperäisessä otsikossa.
198Partasen asema toiminnanjohtajana kyllä mainittiin Kalevan uutisessa, mutta ei organisaatiota. 

Myöhemmin esim. Liiton 22.11. haastatteluissa organisaatioksi sanottiin Perämeren kalastajaseurojen 
liitto.

199Kaleva 10.9.1969.
200Ibidem.
201PT 11.9.1969.
202Esim. Myllymaa 1974, 65. Liite 1.
203Maiva on pohjois-pohjanmaalaisten nimitys muikulle. Muikun nimellä ko. kalalaji esiintyi harvemmin 

lehtikirjoituksissa. 
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Epäilykseni  Kalevan  ja  Pohjolan  Työn  väitteiden  paikkaansa  pitävyydestä  saa 

vahvistusta  Kansan  Tahdon  ja  Liiton  13.9.1969  julkaistuissa asiaa  käsittelevissä 

reportaaseissa.  Kansan  Tahto  totesi  ruoppauslietteen syylliseksi  otsikossaan. 

Leipätekstissä  kuitenkin todettiin,  ettei  yliopiston  tekemissä  tutkimuksissa  ollut 

selvinnyt  mitään  varmaa.  Maisteri  Valtonen204 eläintieteenlaitokselta  piti  omana 

käsityksenään  sitä,  että  maun  aiheutti  joen  mukana  tuoma  savi  ja  liete.  Uutisessa 

kerrotaan, että edellispäivänä oli Kellon Kiviniemen kalastajien kesken pidetty kokous, 

jossa  oli  yritetty  ”päättää”205,  mistä  maku  johtuu.  Suurin  osa  oli  sitä  mieltä,  että 

syyllisenä  oli  ruoppaukset,  joskin  eriävänä  mielipiteenä  esitettiin  syylliseksi  ainakin 

"oululaisten  paskaa".206 Asian  päättämisellä  oli  ilmeisesti  tarkoitus  saavuttaa 

yksimielisyys siitä, kehen kohdistetaan syytösten terävin kärki, ei niinkään oletus siitä 

että päätös olisi välttämättä täysin perusteltu.

Reportaasissa kuvataan kalastaja  Pentti Vehkaperän  havainneen, että Oulusta oli tullut 

mutaa, jonka edessä kalat olivat paenneet, ja kuinka koko Oulun edustan vesistö oli nyt 

sotkeutunut  siihen  satojen  neliökilometrien  alueelta.  Syyllisenä  pidettiin  edelleen 

Oulujoen  suulla  käynnissä  ollutta  imuruoppausta,  joka  irrotti  pohjasta  vuosisatojen 

aikana kertyneet lietteet. Kalatalousneuvoja Partanen sanoi myös että osansa makuun 

vaikutti kaupungin tuomat jätteet, muttei uskonut myrkkyjen aiheuttavan sitä, koska: "- 

-  teollisuus  vakuuttaa  ettei  jätteitä  lasketa  jokeen  enempää  kuin  ennenkään."207 

Luottamus teollisuuteen vaikutti olevan vielä korkea, kun pelkkä sanallinen vakuuttelu 

kelpasi.

Liiton  reportaasi  oli hyvin  myötätuntoinen  kalastajia  kohtaan,  sisältäen  ison  kuvan 

kalastaja Vehkaperästä satamassa seisovien veneiden äärellä.  Kalastajien kokouksesta 

Liitto kertoi pitkälti samoja asioita, mutta painotti enemmän ettei tutkimustuloksia ollut 

olemassa  Ruoppausten  ja  mudan  vain  arveltiin  olevan  todennäköisesti  syyllisiä. 

Otsikkokin  Liitto oli  maltillisempi.  Mutaisten  kalojen  ongelma kuitenkin  tuntui  yhä 

tarkemmin  rajautuvan  Kellon  Kiviniemen  kalastajien  ongelmaksi.208 Tämä 

kalastussatama  oli  merkittävä  kalan  lähde  oululaisille  kuten  selviää  edellispäivänä 

204KT:n 13. päivän ja Liiton 13. sekä 19. päivän kirjoituksissa Valtosen etunimeksi sanottiin Tapio eikä 
Tapani, kyseessä kuitenkin todennäköisesti yksi ja sama henkilö.

205A.M. ”Ruoppausliete sotkenut vedet Oulun edustalla” (rep.). KT 13.9.1969.
206Ibidem.
207Ibidem.
208S.n. ”Mutainen merivesi Kellon kalastajien este” (rep.). Liitto 13.9.1969.
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Kansan  Tahdossa  referoidussa  Oulun  yliopiston  maantieteenlaitoksella  tehdyssä 

tutkimuksessa.  Siinä  todettiin,  ettei  Kellon  Kiviniemen sataman kokoista  ja  tehoista 

kalastussatamaa ollut lähialueella.209

Samana päivänä oli myös Kalevassa uutinen kalastajien pitämästä kokouksesta, ja se oli 

ensimmäinen  pahaa  makua  käsitellyt  kirjoitus Kalevan  etusivulla.  Kaleva  uutisoi, 

ainoana  sanomalehtenä,  maanviljelysinsinööripiirin  tehneen  tutkimuslennon,  jonka 

avulla oli voitu todeta veden sameus, ja sen aiheuttajaksi käynnissä olevat ruoppaukset. 

Kellon  Kiviniemen  samentumasta  ei  tosin  osattu  sanoa  mitään  varmaa.210 211 Oulun 

apulaiskaupunginjohtaja  Huttunen  kuitenkin  vastasi  ruoppausten  edes  hetkellistä 

keskeyttämistä  toivoville  kalastajille,  ettei  uskonut  ruoppausten  vaikuttavan  kalojen 

makuun, ja että ruoppausten keskeyttäminen tulisi todella kalliiksi.212 Kalliina pidettiin 

myös asian viemistä oikeuteen. Oikeusteitse saavutettavia korvauksia ei uskottu suuriksi 

ja syyllisyyden osoittamista pidettiin vaikeana.213

Kalastajat olivat siis pitkälti tässä tilanteessa selkä seinää vasten. Heidän elinkeinonsa 

oli  vaarassa, ja korvausten saaminen vaikutti epätodennäköiseltä. Syyllisen löytäminen 

oli vaikeaa sekä kallista ja korvaukset olisivat olleet todennäköisesti pieniä. Ainoa tapa 

saada asiaa eteenpäin oli tuoda se julkisuuteen, mutta se vaikutti entistä kielteisemmin 

kalan  menekkiin. Maisteri RISTO ANTTILAN mukaan  yksi  merkittävä  syy  kaloissa 

ilmenneille sivumaulle oli ennakkoluulot. Vaikka maku on puhtaasti subjektiivinen asia, 

tulee kommentteihin mausta aina suhtautua tietyllä varauksella, erityisesti kun ilmiön 

laajuutta käsitellään.214 Käytännössä kalaa myyville oli huonolla maineella ja pahalla 

maulla kuitenkin sama vaikutus; kalan myynti  lakkasi kokonaan. Julkisuus  kuitenkin 

mahdollisti  sen,  että  jokin  tutkimusinstituutio  ottaisi  asian  tutkittavakseen  ilman 

kalastajien toimeksiantoa. 

209Tutkimuksen tekijänä oli LuK Pirkko Rantamäki, ja tutkimuksen aihe oli Perämeren pohjoisosien 
kalastus sekä kalastus- ja suojasatamien tarve. KT 12.9.1969. 

210Samentumat olivat selkeästi näkyviä erillisiä alueita, eivätkä yksi yhtenäinen koko merialuetta 
kattava. Kaleva 13.9.1969.

211Kellon Kiviniemessä ei ollut menossa ruoppauksia tuolloin vaan ne olivat Kempeleenlahdella ja 
Toppilan edustalla. Esim. Liitto 13.9.1969.

212Ruoppausten toteuttamiseen oli saatu valtion vientisatamalainaa, ja urakkasopimusten aikatauluja ei 
pystytty muuttamaan. Kaleva 13.9.1969.

213Kaleva 10.9.1969 ja 13.9.1969.
214Anttila 1970, 6. Anttila käyttää esimerkkinä 30 henkilön makupaneelia, jonka jäsenistä osa oli 

tuominnut täysin puhtaan lahnan mm. karmeaksi, iljettäväksi, karvaaksi, mutaiseksi ja öljyiseksi.
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19.9.1969 Liitto uutisoikin, että kalojen makua oli alettu tutkia kun näytteet kaloista oli 

lähetetty "eräälle tutkimuslaitokselle".215 Uutisessa todettiin, että tutkimustulokset olivat 

mahdollisesti  juridisesti  täyspainoisia,  mutta  toiminnanjohtaja Partanen  piti  silti 

kalastajien  tilannetta  vaikeana,  koska  hänen  mielestään  vesilaki  oli  "aika  avoin".216 

Tutkimuksesta todettiin myös, että ne todennäköisesti kestävät pitkään ja ongelma on jo 

siihen mennessä ratkennut. Maisteri Valtonen totesi myös tutkimuksen kalojen hajusta 

ja  mausta  olevan  Suomessa  uusi,  mutta  tarpeellinen,  koska  likaantuneita  vesiä  oli 

ympäri maata. Valtonen kertoi, että tutkimus pyritään tekemään laitoksen omana työnä 

eikä  laskua  siis  lähetetä  kenellekään.217 Pahan  maun  saamasta  julkisuudesta  oli  siis 

vihdoin myös hyötyä  kalastajille. Asiasta alettiin tehdä tutkimusta, ja  sen maksajaksi 

saatiin ulkopuolinen taho, eivätkä jo taloudellisessa ahdingossa olleet kalastajat. 

1.2.2. Saastepäivänä myös sellutehtaat saavat osansa tunteenomaisista hyökkäyksistä

Saastekeskustelua  ei  käyty  pelkästään  sanomalehdissä,  vaikka  tässä  tutkimuksessani 

rajoitunkin pääasiassa niihin. Viikonloppuna 27.–28.9.1969 vietettiin seitsemättä Oulun 

Päivät  -tapahtumaa.  Oulun  Päivien  ajankohtaiseksi  aiheeksi  oli  valittu  ilman-  ja 

vedensaastuminen. Ennakkoon asiasta uutisoinut Liitto mainitsi keskustelua käytävän 

niin  virallisella  tasolla  kuin kansan joukossa.218 Lauantaina pidettiin  saastepaneeli  ja 

sunnuntaina Sokos-aukiolla pidettiin Hyde-park puhetilaisuus. Jälkimmäinen ei Kansan 

Tahdon  mukaan  saanut  suurta  suosiota  puhujien  määrässä  mitattuna.219 Vanhojen 

edellisvuosinakin käsiteltyjen aiheiden lisäksi  niin  ilman- kuin vesiensaastuminenkin 

olivat puheenaiheena.220 Yksi puhuja vaati, että Oulun vesien saastumiselle on tehtävä 

jotain tai "muuten tulee »kakka kuppiin»".221 

Lauantain  saastepaneeli  aloitti  Oulun  Päivät  ja  vastasi  saastehuolen  virallisesta 

keskustelusta.  Keskustelun  osapuolia  ja  sisältöä  ei  esitelty  kuin  Liitossa.  Paneelin 

215Liitto 19.9.1969. Mikä tämä tutkimuslaitos oli, sitä ei mainittu.
216Ibidem.
217Ibidem.
218Liitto 25.9.1969.
219KT 30.9.1969.
220Kaleva 29.9.1969. Esimerkkeinä Kaleva lainaa vain yhtä puheenvuoroa. 30.9.1969 ilmestyneessä 

Kansan Tahdon uutisessa lainataan samaa puhujaa, joten ilmeisesti puheita ei aiheesta montaa pidetty. 
Ottaen huomioon Kalevan lainaaman puheen osan, on Kaleva ja KT tuskin sensuroineet huonoimpia 
puheita. Kts. Alla.

221Kaleva 29.9.1969. Nimetön puhuja Hyde-parkissa Kalevan mukaan.
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osallistujat  esitettiin  kuvan  avulla  vahvasti  vastakkain  ”likaajina”  ja  ”syyttäjinä”.222 

Syyttäjät  edustivat  Oulun  yliopistoa,  Oulujokivarren  rannanomistajia  ja 

pienkiinteistöyhdistysten keskusjärjestöä. Oulun kaupunki, Typpi Oy ja Oulu Oy taas 

olivat likaajien edustajia. Syyskuussa esille tulleesta kalastajien ahdingosta huolimatta, 

kalastajat  eivät  olleet  virallisesti   edustettuina,  joskin  Kellon  kalastajat  pitivät 

puheenvuoron  yleisön  joukosta.  Itse  uutisessa ei  tällainen  selkeä  vastakkainasettelu 

koostunut,  ainakaan  Liiton  uutisoinnin  perusteella.  Julkisen  keskustelun  kannalta 

oleellisia  olivat  Paava  Havaksen  toivomus  keskustelun  lisäämisestä  ja  Oulu  Oy:n 

edustaja  Alhajärvi  kommentoi  teollisuuslaitosten  joutuneen  "tunteenomaisten 

hyökkäysten"  kohteeksi  saastekeskustelussa,  koska  tehtaiden  saasteet  olivat  helposti 

mitattavissa verrattuna maatalouteen.223

Uutisen pääaiheena oli  saastepaneelissa yleisön joukosta tullut  paljastuspuheenvuoro. 

Siinä Toppila Oy väitettiin laskeneen yhden päivän aikana veteen 400 000 litraa lipeää 

ja tuhansia litroja homesuojattua hioketta. Paljastuksen tekijän sanottiin olevan Toppila 

Oy:n työntekijä. Liitto kommentoi, ettei kukaan paneelista kieltänyt paljastajan tekemiä 

väitteitä.224 Mutta kukapa paneelin jäsenistä sen olisi voinut tehdä,  kun siinä ei ollut 

Toppila Oy:n edustajia.

Toppila  Oy:n  virallinen  vastaus  oli  seuraavan  päivän Kalevassa.  Yhtiön 

selluloosatehtaan ja puuhiomon teknillisen johtajan DI Bengt Donnerin haastattelussa 

katkottiin huhuilta siivet. Donnerilla oli helppo kumota väite, sillä Toppila Oy:ssä ei 

emäksistä  lipeää  käytetty.  Se  oli  sulfiittiselluloosatehdas,  ja  siellä  käytetty  liuos  oli 

hapanta. Donner kyllä myönsi että sellun keittoneste oli valutettu jokeen, mutta vahvasti 

laimennettuna, jolloin siitä ei pitänyt olla merkittävää haittaa. Donner myös myönsi että 

sellun  keittoneste,  kaupungin  jätteet  ja  muut  valuvat  aineet  voivat  lisätä  veden 

rehevöitymistä. Kaupungin kemisti maisteri Anttila myötäili Donneria, ja piti 400 000 

kuutiometriä  keittonestettä  lähes  merkityksettömänä.225 Liitto  ei  tätä  DI  Donnerin 

222"Likaajat" koostuivat maisteri Unto Anttilan edustamasta Oulun kaupungista, DI Juha Alhojärven 
edustamasta Oulu Oy:stä ja maisteri Paavo Meriläisen edustamasta Typpi Oy:stä. "Syyttäjinä" 
toimivat taas apul. Prof. Paavo Havas Oulun yliopistolta, maanviljelijä Esko Alatalo Oulujokivarren 
rannanomistajista sekä Matti Keskitalo pienkiinteistöyhdistysten keskusjärjestöstä. Puheenjohtajana 
toimi maisteri Matti Rossi Keskustapuolueesta. Liitto 28.9.1969.

223Liitto 28.9.1969; Oulu Oy:n edustajan lausuntoa ei lainaustani tarkemmin mainittu Liiton 
kirjoituksissa, mutta Kalevan mielipidekirjoituksessa 2.10.1969 sitä täsmennettiin. Arvi Malvari 
"Saastekeskustelu asiapohjalle" (mp.). Kaleva 2.10.1969.

224Liitto 28.9.1969.
225Kaleva 29.9.1969.
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korjausta  missään  vaiheessa  uutisoinut,  joskaan  kyseessä  ei  ollut  samanlainen 

oikaisupyyntö mitä Typpi Oy käytti useaankin kertaan.

Paneelin keskustelun sisältö kertoo sen , ettei Typpi Oy suinkaan ollut saastekeskustelun 

keskiössä vielä  tässäkään vaiheessa.  Liitto  olisi  todennäköisesti  siitä  kirjoittanut, jos 

jotain  merkittävää  asiaan  liittyen  olisi  ilmestynyt.  Pahaa makua oli  ollut  kaloissa jo 

kuukauden, mutta kalastajien puheenvuoro sai vain sivumaininnan. Liitto vaikutti tässä 

vaiheessa  innostuvan  jokaisesta  paljastuksesta,  minkä perusteella  ei  DI  Alhojärven 

edustajan kommenttia voi pitää liioiteltuna.

1.2.3. Kalastajien ahdinko pahenee, kirjoittelu lisääntyy

Kalastajien  ahdinko  lisääntyi  entisestään  lokakuun  aikana  siitä  huolimatta,  että 

kalansaaliit olivat runsaita. Sanomalehdistä Liitto ja Kaleva uutisoivat kalojen pahasta 

mausta lokakuun alussa useita kertoja. Vaikka tähän mennessä oli puhuttu pahasta maun 

ilmentyneen  vasta  elokuun  puolivälin  tienoilla,  Kalevan  1.10.  uutinen ajoitti 

ensimmäiset havainnot Oulun edustalta heinäkuulle, josta ne olivat levinneet viikkojen 

aikana  myös  Kellon  edustalle.  Vaikka  vedet  olivat  selkeytyneet  syksyn  edetessä  oli 

pahaa makua edelleen havaittavissa ja kalakauppa oli tyrehtynyt lähes kokonaan. Kellon 

kalastajat  olivatkin lähes  kaikki  siirtyneet  rakennustyömaille  töihin,  koska  minkeille 

kalastaminen ei ollut kannattavaa toimintaa. Kaupungin eläinlääkärikään ei suositellut 

kaloja syötäväksi voimakkaan vieraan maun vuoksi, vaikkakin kalojen ei oltu todettu 

olevan  terveydelle  vaarallisia.  Todellista  syyllistä  ei  kuitenkaan  oltu  vielä  tässä 

vaiheessa saatu selville, ja DI Korhonen maanviljelysinsinööripiiristä arveli pahan maun 

olevan usean tekijän summa: lämmin kesä yhdistettynä heikkoihin tuuliin ja rannikon 

voimakkaaseen  leväkasvustoon.226 Tämä  oli  ensimmäinen  kerta  kun  leväkasvustoa 

esitettiin julkisuudessa pahan maun syyksi.

Kaleva  uutisoi  lokakuun  kolmantena  varmemmin  kalojen  pahan  maun  johtuvan 

aiemmin mainituista syistä, joskin edelleen täsmensi tutkimusten jatkuvan ainakin vielä 

lokakuun ajan. Uutisen lähteenä ilmeisesti toimi limnologi Myllymaa.

226Kaleva 1.10.1969.
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Kulunut  kesä  oli  erittäin  lämmin  ja  vesi  harvinaisen  matalalla.  Lietteiden  

huuhtoutuminen  ranta-alueilta  on  ollut  poikkeuksellisen  runsasta.  Vesi  on  

ollut  huomattavan  sameaa.  -  -  Kesällä  vesissä  tapahtui  myös  voimakasta  

rehevöitymistä. 227

DI Korhonen esitti samoja oletuksia myös Liiton 4.10. ilmestyneessä reportaasissa ja 

painotti  vähäsateisen kesän olevan todennäköinen syyllinen  kasvuston esiintymiseen. 

Käytännössä syyllisenä pidettiin leväkasvien mätänemistä, ja niiden joutumista kaloihin. 

Liiton  uutisessa  kalojen  kuvailuun  käytettiin  torimyyjän  ja  tuntemattoman  ostajan 

kommentteja: "kuin lahoa puuta", joka maistuu "homehtuneelta suolta". Liiton uutinen 

valaisee myös sitä, miksi minkeille kalastaminen oli kannattamatonta. Kalastaja sai 5 

kilon  taimenesta  torimyyjältä  50  markkaa,  kun  minkkien  rehuna  sen  arvo  oli  1,5 

markkaa. Kalan ostaminen paikallisilta kalastajilta ei ollut torimyyjälle kannattavaa, ja 

kalaa ostettiinkin kauempaa, jopa Ruotsin rannikolta saakka.228

Reportaasin  kirjoittaja  Kari  Wunch  vaikuttaa  turhautuneen tutkimusten  hitauteen  ja 

epämääräisyyteen.  Tätä  kuvastaa  hyvin  ingressin  viimeinen  lause:  "Tutkijat  harovat 

hiuksiaan ja miettivät syntyjä syviä".229 Hän vaatikin kirjoituksen lopussa, että kalojen 

pahan maun syy on selvitettävä. Syyhyn oli puututtava, ennen kuin talvi hautaisi asian 

alleen. Niin kalastajat kuin kalojen kauppiaat olivat kärsineet mittavia vahinkoja.230

Luonnollisia syitä, kuten lämpöä ja kuivuutta, esitettiin jo siis ennen kuin Typpi Oy oli 

syytösten  kohteena.  Huotarin  pamfletissa hän  kritisoi maanviljelysinsinööripiiriä 

kalakuolemista vaikenemisesta ja luonnon syyttämisestä saastumisessa.231 Tätä syytöstä 

voinee  pitää  anakronistisena,  vaikuttihan  sää  tuolloin  olleen  todellakin  normaalista 

poikkeava.232  Virallisen  tutkimustiedon  puuttuessa  oli  insinööripiirinkin mahdotonta 

osoittaa syyttävällä sormella tehtaiden suuntaan. Lämmin ja sateeton kesä ei kuitenkaan 

vakuuttanut kaikkia.

227Kaleva 3.10.1969. Esim. Liitto uutisoi 15.7.1969, että juhannuksena oli verkot olivat olleet täynnä 
levää 15–20  metrin syvyydessä.

228Kari Wunch, ”Oulun edustan kalat ovat kuin lahoa puuta”, (rep.). Liitto 4.10.1969. 
229Ibidem.
230Ibidem.
231Huotari 1970, 32.
232Myöhemmin voitiin kuitenkin osoittaa, ettei säät välttämättä olleet kovin merkittävä tekijä pahan 

maun ilmentymisessä. Hytinkoski & Juntunen 1972.
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Asiaa kommentoi Liitto pääkirjoituksessaan 7.10.1969. Siinä huomioitiin, että lämmin 

kesä ei ollut paikallinen ilmiö.  Jonkin asian täytyi Oulussa olla ainutlaatuisesti vialla, 

kun vain Oulun alueen kala oli pilalla.233 Pääkirjoituksessa jatkettiin Wunchin linjoilla ja 

ihmeteltiin miten tutkimusten tuottaminen oli niin vaikeaa, vaikka erilaisia viranomaisia 

ja  instituutioita  riitti.  Valtion  Teknillinen  Tutkimuslaitos  oli  kieltäytynyt  asian 

tutkimisesta  rahoitukseen  vedoten.  Pääkirjoituksessa  syyllisenä  pidettiin  saastumista, 

joskin saastuttajaa ei osattu nimetä tarkemmin.234

Tutkimuksen  puutteellisuuden  vuoksi  kalastajat  kääntyivät  ruotsalaisen  Norrbottenin 

läänin  elintarvikelaboratorion  puoleen.  Ruotsissa  tulokset  luvattiin  parissa  viikossa. 

Asiasta  uutisoi  Kaleva  8.  lokakuuta.  Uutisessa  kerrottiin, ettei  kalastajat  uskoneet 

leväteoriaan vaan pitivät ruoppausta ja teollisuuden saasteita syypäänä. Erityisesti Typpi 

Oy  ja  Oulu  Oy  olivat  nyt  syytösten  kohteina.  Luulajassa  saatiin  nopeasti  tehtyä 

bakteriologinen viljelys,  ja todettua etteivät kalat  olleet  sairaita.  Virallisesti  oli  myös 

todettu  haju-  ja  makukokeessa,  että  kalat  olivat  syömäkelvottomia.  Laboratorio  oli 

lähettänyt kalastajille välineitä vesinäytteiden ottoa varten ja lupasi tulokset vaivaisella 

300–400 kruunun hinnalla eli noin 240 markalla.235

VTT:n budjettiin ei tutkimus sopinut, vaan se olisi vaatinut kaupungilta vähintään 13 

000  markan  panoksen.  Kaleva  myös  huomautti,  että  siinä  missä  ruotsalaiset  olivat 

luvanneet  tutkimustuloksen kahdessa viikossa,  oli  Suomessa asiaa tutkittu  jo nelisen 

kuukautta.236 Neljä kuukautta tosin lienee hieman liioiteltua, eihän kalojen makua oltu 

tutkittu kuin vasta elokuun lopulta lähtien. Kalakuolemaa oli kyllä jo tutkittu kesäkuusta 

lähtien,  mutta  sen  selvittäminen  ei  tuntunut  kalastajia  kiinnostavan.  Määrällisesti 

kalakuolema kun oli merialueeseen suhteutettuna pieni.237 Turhautumista  kotimaisiin 

viranomaisiin  ja  tutkimuslaitoksiin  oli  uutisoinnissa  havaittavissa,  vaikkei  sitä  ei 

välttämättä suoraan siinä  osoitettukaan.  Minkäänlaista  suhteellisuuden  tajua  ei 

kritiikissä kuitenkaan ollut.  VTT:n ja  ruotsalaisten tutkimukset  tuskin olivat  suoraan 

verrattavissa toisiinsa.

233Kalevassa tosin mainitaan, että Kemi Oy:n ja Veitsiluoto Oy:n likavesialueilla pyydystetyissä kaloissa 
maistuu hartsipihka. Näitä alueita ei kuitenkaan juuri kalastukseen käytetty. Kaleva 8.10.1969.

234”Vesien ja kalojen saastuminen” (pk.). Liitto 7.10.1969. 
235Kaleva 8.10.1969.
236Kaleva 8.10.1969.
237Juntunen & Lind 1969, 213.
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Myös maisteri Meriläinen Typpi Oy:ltä kommentoi, että syyllinen on todennäköisesti 

leväkasvusto, jonka aiheuttama hapenpuute tappoi kalat ja aiheutti pahan hajun ja maun. 

Meriläinen  myös  vakuutti  että  Typpi  Oy:n  jätteistä  se  ei  voinut  johtua,  koska  niitä 

kontrolloitiin jatkuvasti.238 Merkillisenä voi pitää sitä, että kalakuolema tuli taas esille 

Typpi Oy:n edustajan kautta. Kuten jo aiemmin huomautin,  varatuomari Ollila ei  enää 

ollutkaan  vastaamassa  Typpi  Oy:n  ulkoisista  suhteista. Meriläisen  lausunto  jätteiden 

kontrolloinnista oli myös ristiriidassa aiempien Liiton tekemien haastatteluiden kanssa.

Ironista  kyllä  Liitto  uutisoi  samana  päivänä,  että  uusi  ammoniakkilaitos  tuskin 

käynnistyy  enää  tänä  vuonna.  Laitosta  ei  kuitenkaan  voitu  sulkea  tehtyjen 

kauppasopimusten  takia  siitä  huolimatta,  ettei  sen  käynnissä  pitäminen  ollut 

kannattavaa.  Kyseessä  oli  Kiinan  kanssa  tehty  ureasopimus.239 Kauppasopimuksista 

kiinni pitäminen oli  varmasti tärkeää, sillä Typpi Oy:n rahoitustilanne oli heikentynyt 

huomattavasti  uusien  investointien  ja  pitkittyneen  ammoniakkilaitoksen 

käynnistysvaiheen  vuoksi240.  Typpi  Oy:n  taloudellisista  ongelmista  olikin  kuultu 

syyskuussa, kun tappiota syntyi 10 000–12 000 markkaa päivässä.  Vaikka ongelmien 

syyksi Typpi Oy:ltä sanottiin korkomenot, Liitto yritti painottaa ammoniakkilaitoksen 

käyntivaikeuksia  ja  ulkomailta  urealaitokselle  tuotavaa  ammoniakkia.241 Tästä  voi 

nähdä,  että  Liitto  pyrki  selkeästi  kuvaamaan  Typpi  Oy:n  toimintaa  epäedullisessa 

valossa.

Kalevakin puuttui pääkirjoituksessaan pahaan makuun. Siinä kirjoitettiin sen kestäneen 

jo  viisi  kuukautta.  Nyt  ensimmäiset  havainnot  olisi siis  sijoitettunut jo  toukokuulle, 

vaikka uutisoinnissa ja kalastajien puheissa oli pääasiassa puhuttu elokuusta. Kalevan 

pääkirjoitus sai hieman nationalistisia piirteitä, kun vieraan vallan puoleen kääntymistä 

sanotaan jopa skandaalimaiseksi. Pääkirjoituksessa epäiltiin, ettei ruotsalaisten tekemää 

tutkimusta  kuitenkaan  pidettäisi  pätevänä  esimerkiksi  ruoppausten  lopettamisen 

perusteena. Kalojen saastumista pidettiin pääkirjoituksessa jo terveydellisenä uhkana, ja 

sen vuoksi siihen olisi löydyttävä rahaa.242

Ennen Heikki Hyvärisen tutkimustulosten julkaisua lokakuussa, oli Liitto tarttunut niin 

238Kaleva 8.10.1969.
239Liitto 8.10.1969.
240Seppälä 1999, 194–195.
241Liitto 17.9.1969.
242”Pahalta maistuu”. Kaleva 9.10.1969.
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kalakuolemiin  kuin  pahaan  makuun  huomattavalla  intensiteetillä.  Kalevakin  uutisoi 

kalakuolemasta ja pahasta mausta, muttei kommentoinut sen tarkemmin Liiton esittämiä 

syytöksiä Typpi Oy:n osallisuudesta. Syyllisen Kalevakin halusi löytää, muttei vieraan 

vallan tutkijoiden avulla. Kalastajat olivat varmoja vielä tässä vaiheessa, että syyllinen 

oli  meneillään  olevissa  ruoppauksissa,  eikä  oikeastaan  kukaan  tässä  vaiheessa 

julkisuudessa yhdistänyt kalojen makua Typpi Oy:n päästöihin.

Vasemmistolehdet, Kansan Tahto ja Pohjolan Työ, sitä vastoin käsittelivät aiheita vain 

vähän.  Erityisesti  Pohjolan  Työ  kunnostautui  näiden  kahden  aiheen  väistelyssä. 

Kuitenkaan  kun  syyllistä  ei  vielä  ollut  nimetty,  ei  Pohjolan  Työn  aiheen  väistely 

johtunut  Typpi  Oy:n  painostuksesta  tai  halusta  välttää  aihetta  sen  vuoksi. 

Ympäristöaiheet eivät olleet mitenkään harvinaisia kummassakaan lehdessä, joten asian 

kiinnostavuudestakaan se ei voinut olla kiinni. Ilmeisesti kalastajien tai kalojen ahdinko 

ei kiinnostanut työläistaustaisia sanomalehtiä, siitä huolimatta että esimerkiksi Kansan 

Tahto  uutisoi  syyskuussa  tutkimuksesta,  jossa  katsottiin  Perämeren  kalastajien 

tarvitsevan  20  uutta  kalasatamaa.243 Vasemmistolehtien  haluttomuutta  kritisoida 

teollisuuslaitosten  päästöjä,  voisi  selittää  puolueiden  sitoutumisella  valtion 

teollistamiseen.  Tämä  vasemmistolehtien  välttely  tapahtui  kuitenkin  jo  ennen  kuin 

Typpi Oy tai muut Oulun teollisuuslaitokset olivat suorien syytösten kohteena.

243KT 12.9.1969.
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2. HYVÄRISEN TUTKIMUSRYHMÄN TULOS KÄYNNISTÄÄ SAASTEKESKUSTELUN

2.1. Tutkijat vahvistavat Oulun merialueen saastumisen

2.1.1. Hyvärisen tutkimusryhmä esittää ammoniakkiteorian

Lokakuussa saatiin yllättäen vastauksia jo pitkään esitettyihin kysymyksiin. Lauantaina 

11. lokakuuta olivat Oulun sanomalehdet yhtenäisiä uutisoidessaan etusivuillaan tohtori 

Heikki Hyvärisen johtaman tutkimusryhmän väliraportista.244 Tutkimusryhmään kuului 

tohtori  Hyvärisen  lisäksi  maisterit Seppo Pasanen  ja Tapani Valtonen  Oulun 

eläintieteenlaitokselta  sekä International  Biological  Program  -tutkija  luonnontieteen 

kandidaatti  Anneli  Rantakokko245. Tutkimusryhmän tutkimustulosten  mukaan  Typpi 

Oy.ltä valunut ammoniakki oli todennäköisin syyllinen, niin juhannuksen kalakuolemiin 

kuin kalojen hajun ja maun muuttumiseen.246

Kansan Tahtoa lukuunottamatta  lehdet  nostivat  tutkimuksen tärkeimmäksi  tulokseksi 

ammoniakin  ja  kalakuoleman  yhteyden.  Kansan  Tahdossa  ammoniakki  yhdistettiin 

suurempaan  ilmiöön,  vesien  saastumiseen.247 Vasemmistolehtien  kirjoitukset  olivat 

lyhimpiä,  joskin jokaisen lehden uutinen jatkui etusivulta sisäsivulle.  Kansan Tahto ja 

Pohjolan  Työ kuitenkin  tyytyivät  vain  siteeraamaan  tutkimusryhmän  julkistamat 

tulokset. Liitto ja Kaleva taas tekivät asiaan liittyviä haastatteluita, myös muilta asiaan 

liittyviltä henkilöiltä.

Suurimman  palstatilan  tapaukselle  antoi  jälleen  Liitto,  koko  sivun  kokoisella 

kirjoituksella.   Liitto  myös  ainoana mainitsi,  että  kyseisiä  tutkimustuloksia  ei  ollut 

virallisesti julkistettu eikä tuloksia ollut annettu vesiensuojeluviranomaisille saati Typpi 

Oy:lle. Lopullisen raportin oli tarkoitus valmistua seuraavan viikon alussa. Tutkimuksen 

julkaisusta  oli  tarkoitus  keskustella  vielä  yliopiston  rehtori  Markku  Mannerkosken 

244Raportti löytyy suoraan lainattuna seuraavista lähteistä identtisenä: Partanen 1969 209–210; Kaleva 
11.10.1969; KT 11.10.1969. Partanen on sen tosin voinut kopioida suoraan lehdistä sellaisenaan.

245Kaikissa lähteissä nimi on Rantakallio. Uskon että kyseessä oli kuitenkin annetussa tiedonannossa 
ollut virhe, jota sitten lainattiin kaikissa kirjoituksissa tutkijan nimen ollessa oikeasti Anneli 
Rantakokko. Anneli Rantakokon nimellä valmistui 1970 Oulun yliopistossa pro gradu -tutkielma 
nimellä ”Kasviplanktonin perustuotanto ja siihen vaikuttavat tekijät Perämeren koillisosassa”. Tämä 
tutkimus oli osa IBP:n laajempaa tutkimusta.

246Kaleva 11.10.1969; KT 11.10.1969; Liitto 11.10.1969; PT 11.10.1969.
247Otsikkona: ”Typpi syyllinen. Ammoniakki pilannut Oulun edustan vedet”. KT 11.10.1969.
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kanssa.  Pidettiin  kuitenkin  oletettavana,  että  tutkimustulokset  julkaistaisiin  Oulun 

yliopiston nimissä.248 Tutkimusta ei kuitenkaan koskaan yliopiston nimissä julkistettu, 

mikä  aiheutti  väärinkäsityksiä tutkimusta  käsitellessä.  Tämä  kulminoitui  yliopiston 

sisällä  käytyyn  sensuurikiistaan  ja  sen  laukaisseeseen  kirjeeseen,  jossa  tutkijoita 

muistutettiin kenen nimissä tutkimuksia sai julkaista.249

Väitökset  Typpi  Oy:n  syyllisyydestä  kalakuolemiin  ja  pahaan  makuun perustuivat 

patologisiin näytteisiin sekä mittaustuloksiin, joita oli otettu ainakin 9. lokakuuta Typpi 

Oy:n viemärin ympäriltä250 ja joesta sen ylä- ja alapuolelta.  Tutkimuksessa väitettiin, 

että kesäkuussa ammoniakin määrä oli ollut huomattavasti suurempi, erityisesti koska se 

oli laskettu  neutraloimattomana, ja veden pH sekä lämpötila olivat  olleet korkeampia. 

Näistä  määristä,  pH-arvoista  tai  lämpötiloista  ei  kuitenkaan  tiedotteessa annettu 

lukuarvoja, tai edes arvioita.251

Silti  Kalevan  mukaan  tutkimusryhmä  vahvisti  oletukset  ammoniakin  aiheuttamasta 

kuolemasta.  Kaleva painotti,  että  kalastajat  olivat  erityisesti  epäilleet  tehdasta 

syylliseksi.252 Kuitenkaan  näille  väitteille  ei  edellisestä  uutisoinnista  löydy  paljoa 

pohjaa.  Esimerkiksi  Liitto  oli  uutisoinut  kuukausi  aiemmin  kalastajien  olleen 

”yksimielisiä  siitä,  että  ruoppaajat  ovat  sekoittaneet  vedet”.253 Toki  kalastajat  olivat 

syyllistäneet myös teollisuutta kokouksissaan, mutta uutisoinnin perusteella kalastajien 

syytösten kärki oli tähän mennessä aina kohdistunut ruoppauksiin.254 

On hyvinkin mahdollista, että  kun kokouksista uutisoitiin, lehdistö  toi vain tietyttyjä 

mielipiteitä  julkisuuteen.  Tehtaisiin  kohdistuvia  syytöksiä  ei  ehkä haluttu  esittää 

samassa  valossa,  kuin  kaupungin  ruoppauksiin kohdistuvia,  sillä  perustamattomilla 

syytöksillä oli  mahdollisuus menettää ilmoitustuloja.255 Typpi Oy mainosti  jokaisessa 

lehdessä,  joskin  sen  ilmoitusten  taloudellisesta  merkityksestä  kyseisille  lehdille  ei 

248Liitto 11.10.1969. Tutkimuksen julkaisusta aiheutuikin kiivas keskustelu yliopiston tutkijoiden 
sananvapaudesta. 

249Salo 1998, 335–336.
250Typpi Oy:n viemäri sijaitsee Pohjansillan itäpuolella. Tuiran uimala sijaitsee noin kilometrin 

alavirtaan viemärin suulta.
251Kaleva 11.10.1969.
252Kaleva 24.10.1969.
253S.n. ”Mutainen merivesi Kellon kalastajien este” (rep.). Liitto 13.9.1969.
254Esim. Kaleva 10.9.1969; KT 13.9.1969.
255Toki kaupunkikin käytti todennäköisesti lehtiä ilmoituksiin.
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minulla  ole  tietoa.  Ilmeisesti  työpaikkailmoituksia  ei  ainakaan  Kansan  Tahtoon 

laitettu.256 Erityisesti  puoluelehdet  olivat  taloudellisesti  heikoilla,  joten  yhdenkin 

tulolähteen vähentyminen on voinut vaarantaa lehden asemaa. Typpi Oy:n ja lehdistön 

suhteita  valotan tarkemmin kolmannessa pääluvussa.

Kalevan  käsitellessä  tohtori  Hyvärisen  ryhmän  tuloksia,  paljastui  samalla 

mielenkiintoista  tietoa  valvovien  viranomaisten  ja  tehtaiden  välisestä  yhteistyöstä. 

Liiton  heinäkuun  haastatteluissa  maanviljelysinsinööripiiri  oli  esittänyt  tietämätöntä, 

mutta  tässä  vaiheessa  tuli  ilmi,  että  heillä  oli  ollut tiedossa  ammoniakkipitoisuuden 

kasvu. Myös kaupungin vesitutkimuslaboratorio oli tehnyt mittausten kautta vastaavia 

havaintoja jo heinäkuun alussa. 

Heinäkuun  7.  päivänä  mitattiin  huippulukemat  157  mg/l  ja  vielä  29.7.  

suoritetussa mittauksessa oli ammoniumpitoisuus 97 mg/l. 257

Lukujen  samankaltaisuudesta  ja  mittausajankohdasta  päätellen Kaleva  uutisoi  nyt 

samoista tuloksista, mistä Liitto oli jo aiemmin  kirjoittanut.   Varsinaisesta uutisesta ei 

enää  siis ollut  kyse,  muuten kuin maanviljelysinsinööripiirin  tutkimustulosten osalta. 

Kuten aiemmin mainitsin, oli pitoisuus nyt ammoniumia eikä ammoniakkina.

Vastaavia mittaustuloksia  saanut  maanviljelysinsinööripiiri  oli  alkanut  Typpi  Oy:n 

kanssa toimenpiteisiin ammoniakkipitoisuuden vähentämiseksi.  Insinööripiiri oli myös 

ollut yhteydessä maataloushallituksen vesiensuojeluosastolle, josta oli tullut päätös ettei 

ollut  aiheellista keskeyttää ammoniakkilaitoksen toimintaa.  Typpi Oy:tä oli  kehotettu 

kuitenkin tekemään anomus Pohjois-Suomen vesioikeudelle,  jonka se siis oli tehnyt jo 

heinäkuun lopulla.258 

Liitto  uutisoi  tiedotteen huomattavasti  suuremmalla  painotuksella  kuin  muut  kolme 

lehteä. Sen aiemmin tekemät syytökset ja kyseenalaistukset saivat nyt virallisen tukijan. 

Samalla Liitto sai ehkä ansaitsemaansakin tunnustusta, kun tohtori Hyvärisen sanottiin 

saaneen sysäyksen tutkimuksilleen Liiton heinäkuun artikkeleista.  Liitto ei  myöskään 

256Oskari, ”Kutsu ja vastaus” (pak.). KT 11.11.1970.
257Kaleva 11.10.1969.
258Kaleva 11.10.1969; Hemmo Kuuranhalla, "Miljoona kiloa ammoniakkia Oulujokeen? Kalojen maku 

ja joukkotuho ammoniakkimyrkytyksen syytä" (art.).  Liitto 11.10.1969.
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jätä mainitsematta olleensa ainoa, joka asiasta oli uutisoinut aiemmin. 

Hienoisen itsekehun lisäksi Hemmo Kuuranhallan pitkässä artikkelissa arvioitiin Typpi 

Oy:n jätevesien määriä. Arvioiden esittäjiä ei tosin mainita, joten lukijan arveltavaksi 

jää kuinka luotettavia ne olivat.

Artikkelissa oli haastateltu Typpi Oy:n edustajaa, mutta tämä ei halunnut ottaa kantaa 

esitettyihin lukuihin, ennen kuin ne oli virallisesti paperilla sille luovutettu. Tällä kertaa 

Typpi  Oy:n puolesta  puhui  tuotantopäällikkö  diplomi-insinööri  Paavo  Marttinen. 

Marttinen  kuitenkin  kommentoi  asiaa,  ettei  ammoniakkia  ollut  jatkuvasti  mitatuissa 

arvoissa,  vaan  kyseessä  oli  "hetkellisiä  purkauksia",259 jotka  johtuivat 

ammoniakkilaitoksella olleista ongelmista.

Liitto myös ainoana  kirjoituksessaan mainitsee, että Typpi Oy:ltä saadut väärät tiedot 

johtivat tutkijoita harhaan. Typpi oli ilmoittanut, että veteen laskettu ammoniakki oli 

täysin  neutraloitua260,  mikä  oli  riittänyt  niin  tutkijoille  kuin  vedenlaadun 

tarkkailijoillekin  vakuutukseksi.  Kuitenkin  myöhemmin  tutkijoille  oli  tullut  tietoon, 

ettei  näin tosiasiassa tehty. Liitto kirjoituksessaan painotti,  että  vaikka Typpi  Oy oli 

tohtori  Hyvärisen  mielestä yksin  syyllinen  kalakuolemiin,  kalojen  paha maku johtui 

ammoniakista, mutta myös muiden teollisuuslaitosten ja kaupungin jätevesistä.261 

Typpi  Oy  ei  tälläkään  kertaa  jättänyt  huomioimatta  syytöksiä,  vaan  vastasi  niihin 

välittömästi.  Vastaus  julkaistiin  Kalevassa  ja  Liitossa heti  seuraavana  päivänä  ja 

Pohjolan Työssä 14.10.262 Ainoastaan Kansan Tahto jätti vastineen julkaisematta. Arvot  

oikeita  –  johtopäätökset  virheellisiä oli  Kaleva  otsikoinut  Typpi  Oy:n tiedotteen. 

Tiedotteessa todettiin, että vaikka mittaustulokset olivat oikeita, olivat johtopäätökset 

selkeästi virheellisiä. Esimerkkinä mainitaan Tuiran uimalan kohdalla mitattu 2,8 mg/l 

ammoniumpitoisuus,  joka  ammoniakiksi  muutettuna  vallinneessa  tilanteessa  oli  0,06 

mg/l.  Tämä  oli  Typpi  Oy:n  mukaan kaukana  kaloille  tai  mädille myrkyllisistä 

259Ibidem.
260Neutraloinnilla oli tarkoitus siis vähentää ammoniakin esiintymistä esim. muuttamalla hiilihapolla se 

ammoniumkarbonaatiksi.
261Hemmo Kuuranhalla, "Miljoona kiloa ammoniakkia Oulujokeen? Kalojen maku ja joukkotuho 

ammoniakkimyrkytyksen syytä" (art.).  Liitto 11.10.1969.
262Kaleva 12.10.1969; Liitto 12.10.1969; PT 14.10.1969, tämä oli Pohjolan Työn seuraava numero 11. 

päivän jälkeen.
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pitoisuuksista.  Tuiran  uimalan  jälkeen  tapahtui  vielä  voimalaitoksessa  täydellisempi 

sekoittuminen,  mikä  todennäköisesti  vähensi  pitoisuuksia  entisestään.263 Ottaen 

huomioon laitoksen jätevesien virtaaman ja joen virtaaman, ei nämä väitteet olleet vailla 

pohjaa.264

Typpi  Oy piti  myös  mahdottomana,  että  ammoniakki  olisi  vaikuttanut  veden 

emäksisyyteen aina Virpiniemessä asti niinkin merkittävästi kun annettiin olettaa. Typpi 

Oy kuitenkin päätti tiedotteensa seuraavanlaiseen kappaleeseen:

Typpi Oy ei tällä vastineella tahdo puolustella tapahtuneita ammoniakkivuotoja,  

vaan  on  tehnyt  ja  tulee  tekemään  parhaansa  kaikkien  erilaisten  poisteiden  

aiheuttamien haittavaikutusten estämiseksi.265

Yhtiö ei siis kieltänyt saastumista tai ammoniakkilaitoksesta tapahtuneita vuotoja.  Se 

ainoastaan kielsi  niiden  vaikutuksen  kalakuolemiin ja ammoniakin  osuuden  pH:n 

nousuun kauempana merialueella.

Ainoastaan  Kalevassa  vastine  julkaistiin  tohtori Hyvärisen  kommenttien  kera. 

Hyvärinen kertoi, että näytteet oli otettu Typpi Oy:n puolelta jokea. Hänen mukaansa oli 

siis mahdollista,  että  kohdalle  oli  sattunut  jokeen  sekoittumaton ammoniumvana. 

Näytteitä ei ollut otettu Merikosken alakanavasta, jossa sekoittuminen olisi viimeistään 

tapahtunut.  Silti  Hyvärinen piti kalakuolemaa selvitettynä.  Hän  myös myönsi, että on 

mahdollista  kaikkien  kalojen  kuolleen jo laskuojassa.266 Tämä  väite  oli  ristiriidassa 

useimpien  muiden arvioiden kanssa,  esimerkiksi  Juntusen ja  Lindin  tekemän arvion 

perusteella.  Myös  Hyvärinen  itse  väitti  myöhemmin,  että  kalakuolema  tapahtui 

merikosken alla, eikä jätevesiojassa.267

Typpi Oy:n vastineeseen Hyvärinen kommentoi lyhyesti, että tilanne oli kesällä eri kuin 

syksyllä otetuissa näytteissä.  Edelleenkään mitään todisteita  tohtori Hyvärinen näistä 

263Typpi Oy:n ojan virtaama oli noin 2,5 m³, kun Oulujoen virtaama oli kesäkuussa ollut 51 % 
normaalista 250 m³ virtaamasta. Mikäli sekoittuminen tapahtui voimalaitoksessa täydellisenä, oli 
laimennussuhde tässä vaiheessa jo satakertainen.

264Laitoksen jätevesien virtaama 2,5 m³/h ja joen virtaama kesäkuussa noin 457 200  m³/h.
265Esim. Kaleva 12.10.1969.
266Kaleva 12.10.1969.
267Esim. Heikki Hyvärisen vastaus Typpi Oy:lle. Liitto 28.11.1969.
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kesän  arvoista  ei  antanut.  Varsinaisista  patologia  todisteita  tai  silminnäköjöidenkään 

huomioita ei  väliaikatiedotteessa  tai  Hyvärisen  tässä  vastauksessa  vielä  kerrottu. 

Hyvärisen  ryhmän  tulokset  näyttivät  siis  julkisuudessa  luottavan  melko  hataraan 

oletukseen siitä, että kesällä ammoniakkia oli todellakin laskettu niin paljon.

12.  päivä  lokakuuta  Kaleva  ja  Liitto  kommentoivat  tuloksia  pääkirjoituksissaan. 

Kummassakaan ei  epäilty tutkimusryhmän tuloksia,  vaan  pääkirjoituksissa suomittiin 

kovin  sanoin  syyllisiä.  Liitto  kritisoi  Typpi  Oy:tä erityisesti  sen 

yhteistyökyvyttömyydestä  asiassa.  Liiton  mielestä  Typpi  Oy:n ylimielinen  ja 

vähättelevä asenne ei ollut oikea tai hyväksyttävä.268 Lehden taitossa tai toimituksessa 

oli  kuitenkin  tehty  mielenkiintoinen  valinta,  kun  Typpi  Oy:tä  kritisoineen 

pääkirjoituksen viereen oli sijoitettu Typpi Oy:n virallinen vastaus asiaan liittyen.269

Kalevan  pääkirjoitus  taas  keskittyi  Typpi  Oy:n sijaan  kritisoimaan  kovin  sanoin 

valvovaa  viranomaista,  maanviljelysinsinööripiiriä.  Kaleva  nimesi 

maanviljelysinsinööripiirin pukiksi kaalimaalla ja vaati selvitystä, miksi tiedossa olleet 

ammoniakkimäärät  oli  jätetty  kertomatta.  Tähän  tiedottamisen  epäonnistumiseen 

Kalevan päätoimittaja Esko Saarinen tuli puuttumaan vielä monta kertaa. Kalastajien 

ahdinko  tuli  molemmissa  pääkirjoituksissa  esille,  mutta  vain  Kalevassa  vaadittiin 

nopeita tutkimustuloksia ja toimia saastumisen estämiseksi, jotta kalastajille aiheutuneet 

vahingot saataisiin korvattua mahdollisimman nopeasti.270

Syytösten kohteen eron lisäksi oli pääkirjoitusten lopussa myös merkittävä ero. Liitto 

toivoi  pääkirjoituksessa  pikaisia  toimia,  jolla  yhteiskunnan  muutoksesta  aiheutunut 

vesien  saastuminen  saataisiin  vähentymään,  siinä  missä  Kaleva  vaati  vesien 

myrkyttämisen  lopettamista  kokonaan.  Kalevan  vaatimusta voisi  pitää  jopa  hyvin 

radikaalina vaatimuksena, riippuen siitä mitä pidetään myrkyttämisenä. Kaleva tuskin 

kuitenkaan tällä tarkoitti kaiken saasteen laskemisen lopettamista.

Kalakuolemien  syyllisen  löytäminen  sai  huomattavasti  enemmän palstatilaa, kuin 

kalojen maun aiheuttaja,  vaikka vielä muutamaa päivää aikaisemmin otsikoissa ollut 

kalojen paha maku oli samalla oletettavasti selvinnyt.  Lehdistö kiinnostui pahan maun 

268”Oulun vesien saastuminen” (pk.). Liitto 12.10.1969.
269Typpi Oy, ”Oulun kalakuolemat ja ammoniakin vaarallisuus” vastine. Liitto 12.10.1969.
270”Pukki ja kaalimaa” (pk.). Kaleva 12.10.1969.
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käsittelystä  lokakuun aikana,  kun kalastajien  ahdinko lisääntyi.  Kalakuolema ei  silti 

väistynyt lehtien käsittelystä, mutta sai vähemmän huomiota.

Asia  ei  kuitenkaan  unohtunut  Haukiputaan  sosiaalidemokraatit  ry:ltä,  joka  ehdotti 

sunnuntain  12.  päivän  kokouksessaan kalastajille  suoritettavan  korvauksia 

ansionmenetyksistä  ja,  että  alueen  vesiensuojelututkimusta  ja  kalakantojen  suojelua 

tehostettaisiin  seuraavasta  vuodesta  lähtien.  Tästä uutisoi  ainoastaan  Kaleva.271 

Merkillistä  on,  ettei  sosiaalidemokraattinen  Pohjolan  Työ kiinnostunut  edes  oman 

puolueyhdistyksensä kannanotoista. Pohjolan  Työ vaikuttaisi  tämänkin perusteella 

vältelleen asian käsittelyä.

Kalastajien  ahdinko  alkoi  näkyä  myös  mielipidepalstoilla.  Liittoon  kirjoittanut 

nimimerkki "Hyvää kalaa saanut", murehti että Siikajoella asti kalastajat kärsivät kalan 

huonosta maineesta. Hän kirjoitti kutemaan tulleen siian olevan nyt hyvän makuista niin 

paistettuna, suolattuna kuin keitettynäkin. Tästä huolimatta kalaa ei kuulemma otettu 

myytäväksi, mistä aiheutui vahinkoa kauempana etelässäkin.272 Kalojen huono maine 

levisi myös sinne missä puhdasta kalaa oli saatavilla. Siikajoen pohjoispuoli katsotaan 

olleen pahan maun eteläisin raja.273

2.1.2. Saastekeskustelu polkaistaan sanomalehdissä käyntiin

14. päivänä  lokakuuta Kaleva uutisoi asian saaneen nyt valtakunnallistakin huomiota. 

Uudeksi  asian tutkijaksi  ilmoittautui  Valtion  vesiensuojelutoimisto,  joka otti  vesi-  ja 

kalanäytteitä ja vei ne Helsinkiin Valtion teknilliseen tutkimuskeskukseen tutkittavaksi. 

Uutisessa  sivuhuomautuksena  ihmetelläänkin,  mistä  rahat  tutkimukseen  yhtäkkiä  oli 

löytynyt,  sillä  Oulun kaupungin ei  niitä  sanottu maksaneen.  Kalastajat  luonnollisesti 

olivat  ihmeissään,  että  rahoja  löytyi  nyt  kun  he  olivat  jo  tilanneet  tutkimuksen 

Ruotsista.274 Uuden tutkijaryhmän saapuminen herätti paljon keskustelua, mikä saatiin 

nähdä seuraavan päivän lehdissä.

271Kaleva 13.10.1969.
272Hyvää kalaa saanut, ”Siikajoen kalastuksesta” (mp.). Liitto 14.10.1969.
273Liite 1.
274Kaleva 14.10.1969.
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Keskiviikkona 15. lokakuuta Kaleva, Liitto ja KT kirjoittivat maanviljelysinsinööripiirin 

selvityksestä Oulun vesien tilasta.  Maanviljelysinsinööripiiri oli antanut lehdistölle 10 

sivuisen raportin Oulun jätevesistä ja niiden kontrolloinnista.275 Lisäksi Kaleva uutisoi 

diplomi-insinööri  Mirja  Särkän  kannasta  vastajulkaistuihin  tutkimustuloksiin.276 KT 

tyytyi vain julkaisemaan lyhennelmän selvityksestä sijoittaen osan etusivulle.277

Maanviljelysinsinööripiirin selvityksen mukaan Oulun vesiä kuormittivat viisi tekijää: 

kolme teollisuuslaitosta,  kaupunki  ja öljyn  varastolaitokset.  Selvityksessä se tarkensi 

jokaisen kuormittajan vaikutuksia ja viimeaikaisia toimia kuormituksen vähentämiseen. 

Jätevedet  laskettiin  teollisuuslaitoksissa  avoviemäreihin,  mutta  selvityksen  mukaan 

yhdenkään  viemärin  kohdalla  ei  ollut  mittauslaitteita.  Sama  valvonnan  puute  koski 

myös  kaupungin  viemäreitä.  Keskitettyä  jätevedenpuhdistamoa  ei  ollut  vaan 

kiinteistöissä oli saostuskaivot. Typpi Oy:n osalta mainitaan, että fosforikuormitus oli 

tarkoitus pudottaa kuudennekseen lähiaikoina.278

Maanviljelysinsinööripiirin antamasta taulukosta voidaan havaita, että vaikka Typpi Oy 

oli  merkittävä  ravinteiden  päästäjä  tuon  ajan  tiedon  mukaan,279 olivat  myös  Oulun 

kaupungin jätevedet merkittävä rehevöittäjä. Tämä insinööripiirin taulukko selkeyttää 

kuitenkin sitä, miksi Typpi Oy sai huomattavaa huomiota lehdistössä.

Taulukko  1. Oulun  kaupungin  ja  kolmen  suurimman  teollisuuslaitoksen  kuormitus 

typpenä ja fosforina maanviljelysinsinööripiirin selvityksessä.280

Ravinnelähde Typpitonnia vuodessa Fosforitonnia vuodessa 

Oulun kaupunki 510 180

Typpi Oy 1 820 330

Oulu Oy 140 25

Toppila Oy 45 4

Yhteensä 2550 539

275Hemmo Kuuranhalla. "Räjähdysmäinen leväkasvusto enteenä: Jätekatastrofi uhkaa Oulua".  Liitto 
15.10.1969. 

276Kaleva 15.10.1969.
277KT 15.10.1969.
278Esim. Kaleva 15.10.1969.
279Myllymaan vuoden 1974 raportissa eri jätevesien päästäjien vaikutus pahaan makuun oli 

huomattavasti tasaisemmin jakautunut.
280Kaleva 15.10.1969. Viimeinen rivi ”Yhteensä” on oma lisäykseni.
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Selvityksessään  maanviljelysinsinööripiiri  hiukan  myötäili Hyvärisen  ryhmän 

tutkimustuloksia kalakuolemasta: 

Veden  happipitoisuuden  lähestyessä  nollaa  nitraatti  häviää  kokonaan  ja  

sensijaan  ammoniakin  määrä  lisääntyy. On  hyvin  mahdollista,  että  Oulun  

edustalla juhannuksen jälkeen tapahtuneen kalojen myrkyttymistä muistuttavat  

oireet ovat ainakin osittain johtuneet edellä olevasta ilmiöstä.281

Tämä  lainaus  oli  kuitenkin  Oulun  kaupungin  jätevesiä  käsittelevässä  osiossa,  joten 

varsinaista  syytöstä  Typpi  Oy:n suuntaan  ei  siinä  esitetty.  Tarkkailua  ja  valvontaa 

käsitelleessä  osiossa  keskityttiin  lähes  pelkästään  Typpi  Oy:n ammoniakkipäästöjen 

valvontaan liittyneisiin seikkoihin. Ammoniakkipäästöjen ylityksiä oli tapahtunut, mutta 

maanviljelysinsinööripiiri  piti  niitä  tilapäisinä  ja  oli  kehoittanut  Typpeä  hakemaan 

tilapäistä  lupaa  jätevesien  tavallista  suuremmalle  laskulle.  Ammoniakin  varastointia 

tehdasalueelle oli harkittu, mutta siitä olisi aiheutunut merkittäviä hajuhaittoja. 

Kalevan  mukaan  maanviljelysinsinööripiiri  piti  epätodennäköisenä  Typpi  Oy:n 

vaikutusta kalakuolemiin,  mutta kuitenkin maanviljelysinsinööripiiriltä kerrottiin,  että 

tehtaan  sulkeminen  oli  yksi  vaihtoehto  ammoniakkipäästöjen  lopettamiseksi. 

Oletettavasti kuitenkin tehtaan sulkemista ei todellisuudessa edes harkittu. Typpi Oy oli 

merkittävä valtionyhtiö ja  paikallisesti merkittävä työllistäjä, joten tehtaan sulkeminen 

olisi  tuskin  tullut  kuuloonkaan.  Varsinkaan  kun  ammoniakkivuodot  olivat  jossain 

määrin  hallittavissa.  eivätkä  silloisen  tietämyksen  mukaan  vaikuttaneet  merkittävästi 

vedenlaatuun.

Selvityksessään maanviljelysinsinööripiiri  kertoi  myös arviot  vuoden 1969 päästöistä 

eri  lähteistä.  Kalevassa  asia  oli  esitetty  havainnollistavassa taulukossa,  joka  nähtiin 

myöhemminkin  uutisoinnin  yhteydessä. Taulukon  arvioita  ei  voinut  pitää  täysin 

vertailukelpoisina,  mutta  luvut olivat  suuntaa  antavia.282 Verrattuna  muissa  lähteissä 

tehtyihin arvioihin, erot olivat suuria.283

DI Mirja Särkkä valtion  vesiensuojelutoimistosta totesi, että kalastajat olivat kärsineet 

281KT 15.10.1969.
282Kaleva 15.10.1969.
283Esim. Myllymaa 1974, 9–10.
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huomattavasti, mutta yksittäistä syyllistä oli mahdotonta sanoa. Syyllisenä olivat kaikki 

teollisuuslaitokset sekä kaupunki, ja ne kaikki olivat korvausvelvollisia, mikäli Pohjois-

Suomen  vesioikeudelle  korvausvaatimuksia  jätettäisiin.  Särkkä  kuitenkin  kumosi 

Hyvärisen  ryhmän  tutkimustulokset,  koska  näytteitä  oli  hänen  mukaansa  säilötty 

ammoniakkipitoisella aineella.284 

Tohtori Hyvärinen toki korjasi väitteen. Hän sanoi, että arvot on otettu säilömättömistä 

näytteistä ja ihmetteli, mistä Särkkä oli edes kuullut näytteiden säilömisestä. Maisteri 

Valtosen  mukaan  kyse  oli  väärinkäsityksestä,  mikä  oli  syntynyt keskusteltaessa 

näytteenotosta merellä ja näytteiden säilömisestä  siellä.  Valtonen tosin myöntää,  että 

9.10.  otettujen  näytteiden  suhteellisen  korkea  ammoniakkipitoisuus  aiheutui 

näytteenottopaikasta,  joka  oli  lähellä  Typpi  Oy:n kanavaa.285 Särkän  lausunto 

virheellisistä  mittaustavoista  oli  merkillisen  tyly,  mikä huomattiin  kyllä  myöhemmin 

lehdistössäkin.

Kaleva  avasi  myös  tarkemmin  Oulun  kaupungin  ja  teollisuuden vesiensuojeluintoa. 

Pohjois-Suomen  vesioikeus  oli  antanut  päätöksen  Oulun  kaupungille  ja  molemmille 

selluloosatehtaille  luvan  saamiseksi  jätevesien  johtamiseen  vesistöön  päivättynä 

31.1.1968.  Päätös  ei  kuitenkaan  ollut  saanut  tuohonkaan  päivään  mennessä 

lainvoimaisuutta, sillä asiasta oli valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätöksessä 

oli  muun  muassa  vaadittu,  että  vuoden  1969  loppuun  mennessä  jäteviemäreihin  oli 

rakennettava kolmeentoista havaintopisteeseen automaattiset mittauslaitteet. Kaupungin 

piti rakentaa mekaaniset jätevedenpuhdistamot vuoteen 1972 mennessä. Sellutehtaat oli 

taas velvoitettuja vähentämään tai  eliminoimaan kokonaan erilaisia veteen joutuneita 

aineita muun muassa kuorijätettä ja elohopeaa.286

Liitto ja Kaleva uhrasivat merkittävän osan 15. päivän sanomalehdestä  insinööripiirin 

selvityksen käsittelylle.  Liiton  lehdestä  asiaan  liittyvät  uutiset  ja  artikkelit  veivät 

kokonaisen aukeaman  jatkuen vielä  kolmannellekin sivulle, kun Kalevalla  asiaa riitti 

yhteen  sivuun  etusivun  alustuksen  lisäksi.  Vasemmistolaisissa  lehdissä  ei  asiasta 

kirjoitettu  läheskään  samalla  painoarvolla.  Kansan  Tahto oli vähäsanainen  asian 

suhteen, ja Pohjolan Työ jätti kokonaan uutisoimatta asiasta. 

284Kaleva 15.10.1969.
285Ibidem.
286Ibidem.
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Pohjolan  Työn  kiinnostumattomuus  aiheeseen,  tai  sen  välttely,  oli  tässä  vaiheessa 

viimeistään  selkeää.  Kyse  ei  enää  voinut  olla  vähäisistä  varoista  tai  asian 

epämääräisyydestä.  Insinööripiiri  oli  tarjonnut  kovaa faktaa  lehdistölle  Oulun vesien 

tilasta,  asiasta  josta  Pohjolan Työ oli  kirjoittanut  pääkirjoituksen aikaisemmin.  Tästä 

huolimatta,  koko  tapahtuma  näkyi  vain  satunnaisesti  Pohjolan  Työn  sivuilla. 

Kirjoituksia asiaan liittyen kirjoitettiin puoluelehdistä selkeästi vähiten.  Vuoden 1969 

aikana  Kansan  Tahdossa  kirjoitettiin  kolme  kertaa,  ja  Liitossa  lähes  kuusi  kertaa 

enemmän  kirjoituksia kuin  Pohjolan  Työssä.287 Ero  on  merkittävä  ja  olisi 

todennäköisesti  vielä  merkittävämpi  palstamillimetrejä  laskettaessa.  Tällöin  myös 

Kansan Tahdon ja Liiton ero saattaisi venyä isommaksi Liiton kokosivun  kirjoitusten 

takia.288

Kaleva  oli  kuitenkin  maltillinen  kommentoidessaan  uutisia,  ja  oikeastaan  ainoa 

päätelmä  oli  se,  että  asiasta  tuli  tutkijoiden  kesken  "rehevä  kiista"289.  Liiton  koko 

kolmannen  aukeaman  kokoisessa  kirjoituksessa oli  yli  puolen  sivun  kokoinen  kuva 

viemärinputkesta.  Mielikuvaa  loivat  myös  maalaileva kuvateksti  ja otsikko:  Saaste  

shokki ja Jätekatastrofi uhkaa Oulua.290 Toisin kuin Kalevan kirjoitukset, tätä kirjoitusta 

ei  ollu  jaettu  otsikolla  erillisiksi  uutisiksi,  vaan  kyseessä  oli  yhtenäinen  Hemmo 

Kuuranhallan291 kirjoitus292. Sen lopussa oli haaste oululaisille: 

Liitto avaa tänään 'suuren saastekeskustelun' – viime kesäisten uutiskerrontojen 

jatkoksi  ja  informaation  lisäämiseksi  ajankohtaisessa  ongelmassa.  Tänään,  

287Asiaan liittyviksi kirjoituksiksi laskin tässä kaikki Oulun kalakuolemia, pahaa makua ja Typpi Oy:n 
jätevesiä käsitelleet kirjoitukset. Pois jäivät mm. sensuurikeskustelu ja muita saastuttajia käsitelleet 
kirjoitukset.

288Vertailun vuoksi on mainittava, ettei lehdissä toki ollut saman verran palstatilaa viikossa, sillä 
sivumäärät ja ilmestymiskerrat vaihtelivat. Suomen lehdistön historian osissa 5 ja 6 ilmoitetaan vuoden 
1970 Pohjolan Työn, Kansan Tahdon ja Liiton  viikottaisiksi palstatiloiksi 87,4 metriä, 166,4 m ja 210 m 
järjestyksessä. Kalevassa palstatilaa oli 440 m viikossa ja kirjoituksiaja noin viisi kertaa enemmän kuin 
Pohjolan Työssä. Suomen lehdistön historia 5 1988, 247 ja 274; Suomen lehdistön historia 6 1988, 89 ja 
269.
289Kaleva 15.10.1969.
290Hemmo Kuuranhalla, "Räjähdysmäinen leväkasvusto enteenä: Jätekatastrofi uhkaa Oulua". Liitto 

15.10.1969.
291Hemmo Kuuranhalla palasi Kalevasta Liittoon vuoden 1969 alussa. Myöhemmin Kuuranhalla toimi 

mm. oululaisen Iltaset -iltapäivälehden vastaavana toimittajana. Hannula 1981, 169.
292En osannut jaotella kirjoitusta minkään tyypin alle. Artikkeliksi siinä oli paljon mielipiteitä, 

reportaasiksi vähän omaa näkökulmaa ja taustaselvitykseksi hyvin vähän lähteitä. Sen voisi katsoa 
olleen kahden sivun mittainen kolumni tai pakina, mutta lähinnä sen merkitys oli saastekeskustelun 
alustuksena.
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keskustelun prologissa, heitetään haaste ja tonkaistaan pohjamutia. - - LIITTO 

julkaisee mielihyvin aiheeseen liittyvää keskustelumateriaalia ja kannanottoja  

palstoillaan. Sana on vapaa. Olkoon saaste samalla HAASTE.293

Kuuranhallan  kirjoitus oli varsin pitkä alustus tälle saastekeskustelulle. Se oli täynnä 

erilaisia  lukuja  saasteiden  määristä,  mutta  oikeastaan  millekään väitteistä  ei  annettu 

tarkkoja  lähteitä.  Artikkelissa  Typpi  Oy:n  lisäksi  saivat  kritiikistä  osansa  muutkin 

jätevesien  päästäjät ja  valvovat  viranomaiset. Kuuranhalla  muun  muassa  väitti,  että 

ilmansaasteiden  kautta  Typpi  Oy:n  aiheuttama  ammoniakkisaaste  vesistössä 

kolminkertaistui  ja  että  vesivessoista  luopuminen  poistaisi  kaupungin  ravinteet 

kokonaan. Kuuranhalla  ei  epäröinyt käyttää  dramaattisia  ilmauksia  kuten 

saasteräjähdys,  shokki  ja  katastrofi.  Koko  artikkeli  alkoikin  lähes  tuomionpäivän 

pasuunoita soittavalla alustuksella, joka päättyi seuraavasti: 

Luonnon  tasapaino  on  täydellisesti  järkkynyt.  Päätä  ei  ole  näkyvissäkään  

järjettömälle vesien pilaamiselle. Saastemäärät yhä kasvavat. Vuosien mittaan 

on  tuudittauduttu  harhakäsityksiin  ja  väärään  turvallisuuteen.  Nyt  siitä  on  

havahduttava. Tämä on yhdestoista hetki.  "Antaa  mennä,  vettä  riittää"  

ajattelusta on 70-luvulla saatettava ehdottomaan edesvastuuseen.294

Ajatusmaailmaltaan tämä seurasi pitkälti ympäristöliikkeen heräämistä saasteongelmaan 

1960-luvun  loppupuolella.  Globaali  saastekriisi  alkoi  näkyä  Suomessakin.295 

Ensimmäistä  kertaa  tapauksen  yhteydessä  huomattiin muistuttaa  seuraavan  vuoden 

teemasta:

Oululaiset saasteluvut osoittavat meidän olevan suorittamassa aktiivista miljöön  

tuhoa. Tapahtumien kulku vain on ollut  niin paljon salakavala,  ettemme ole  

ottaneet  jäteongelmaa  vesissä  täydestä  todesta.  -  -  Vuosi  1970  on  –  niin  

koomiselta kuin Oulun horisontista kuulostaakin  –  kansainvälinen  luonnon-

suojeluvuosi!

293Hemmo Kuuranhalla, "Räjähdysmäinen leväkasvusto enteenä: Jätekatastrofi uhkaa Oulua". Liitto 
15.10.1969.

294Ibidem.
295Poutanen 2008, 46 ja 48–49.
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Yhtä  kaikki Liitto  oli  selkeästi  edelläkävijä  Oulun  vesistön  saasteita  käsittelevässä 

kirjoittelussa.  Koska Liiton keskiviikon numerot jaettiin Oulun jokaiseen kotiin, tämä 

Kuuranhallan poleeminen kirjoitus päätyi todennäköisesti useimman oululaisen silmien 

eteen. 

Keskustelu levisi  myös kansalliseen tietoisuuteen viimeistään,  kun  Keskustapuolueen 

kansanedustaja  Hannes  Paaso  teki  kirjallisen  eduskuntakyselyn  hallitukselle  Oulun 

saastuneista  kaloista.  Pitkälti  kyselyssä  tiedotettiin  eduskuntaa  pahan  makuun 

liittyneistä käänteistä ja tiedusteltiin oliko hallitus asiasta tietoinen asiasta tai aikoiko se 

tehdä asialle jotain. Asiasta uutisoi  Oulussa ainoastaan Liitto.296 Kansan Tahto taas oli 

ainoa  joka  uutisoi,  että  keskustelua  oli  käyty  myös  Oulun  kaupunginhallituksessa. 

Keskustelua kommentoitiin pitkäksi, ja asia oli laitettu viikoksi pöydälle lisäselvitysten 

tekemiseksi. Myös nimeämättömäksi jääneet kaupungin asiantuntijat olivat osallistuneet 

tähän keskusteluun.297

2.2. Kaleva kritisoi viranomaisia, Liitto teollisuutta

2.2.1. Kenen vastuulla valvonta, vesilautakunnan vai insinööripiirin?

Kalevan  16.  päivän  pääkirjoituksessa kritisoitiin entistä  voimakkaammin 

maanviljelysinsinööripiiriä ja ihmeteltiin jo aiemmin mainitsemaani erikoista syytöstä, 

jonka mukaan yliopiston tutkijat eivät olleet osanneet käsitellä näytteitä oikein:

Tuntuu  mahdottomalta  edes  olettaa,  etteivät  yliopistokoulutuksen  saaneet  

asiantuntijat tietäisi  miten  näytteitä  pitää  käsitellä  tai  menettelisi  

tietämyksensä mukaisesti. 298

Tämän  ja  edellispäivänä  saatujen  tietojen  valossa  on  hieman  hämmentävää,  millä 

perusteella diplomi-insinööri Särkkä oli tehnyt lausuntonsa, tai miten tämän käymästä 

keskustelusta maisteri Valtosen kanssa oli jäänyt kuva, että otetut näytteet olisi säilötty 

väärin.

296Liitto 15.10.1969.
297KT 15.10.1969.
298"Saastainen juttu" (pk.). Kaleva 16.10.1969.
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Valvonnan  puutteet  ja  viranomaisten  hampaattomuus  oli  kuitenkin  tämän 

pääkirjoituksen  kohteena.  Kaleva  vaati,  että  vesientutkimukseen  tulisi  ohjata 

huomattavasti enemmän varoja ja voimia, sekä hakemusten mahdollistamat viivästykset 

tulisi  lyhentää  mahdollisimman  lyhyeksi,  ettei  niitä  voisi  käyttää  hyödyksi. 

Pääkirjoituksessa  myös  odotettiin  valtiovallan  auttavan  omia  teollisuuslaitoksiaan 

kustannuksiin  osallistumisessa.299 Toisaalta  siis  odotettiin  että  saastuminen  saataisiin 

loppumaan,  mutta  myös  sitä,  että  teollisuuslaitos  säilyisi  työllistämässä  valtion 

tukemana.

Vesien  saastumisen  valvonnan  sekavuutta  valaistiin Kalevan  artikkelissa  "Veden 

saastumisen valvonta kuuluu vesilautakunnalle".  Artikkelin mukaan tässä tapauksessa 

oli  Oulun kaupungin  vesilautakunnan tehtävä  valvoa  lain  noudattamista.  Aivan näin 

suoraa  tulkintaa  en  itse  voi  kyseisestä  laista  tehdä. Vesilain  21  luvun mukaan  kun 

kumpaakin,  niin  kaupungin  vesilautakuntaa  kuin  maanviljelysinsinööripiiriä  voidaan 

pitää valvovana viranomaisena.

Tämän  lain  ja  sen  nojalla  annettujen  määräysten  noudattamisen  yleinen  

valvonta  kuuluu  -  -  vesien  suojelua  koskevien  asioiden  osalta  

maataloushallitukselle ja sen alaiselle piirihallinnolle - -

Paikallisena  valvontaviranomaisena  toimii  vesilautakunta  sen  mukaan,  kuin  

siitä on 20 luvun 3300 ja 8301 §:ssä säädetty.302

Samaan tulkintaan tulee myös RAIJA ALHO artikkelissaan Laki ja oikeus. Hän kuitenkin 

tarkentaa, että yleinen valvonta kuului insinööripiirille ja paikallinen vesilautakunnalle. 

Vesilautakunnan  voimavarana  oli  kuitenkin  lähinnä  ilmoittaminen  syyttäjälle  tai 

299Ibidem.
300”Vesilautakunnan tehtävänä on toimialueellaan valvoa tämän lain ja sen nojalla annettujen päätöksien 

ja määräyksien noudattamista sekä tässä tehtävässään muun ohella pitää silmällä:
 4) ettei vesistöä luvattomasti pilata; sekä

5) ettei muutoinkaan luvattomasti ryhdytä yritykseen tai toimenpiteeseen, johon tämän lain nojalla on 
hankittava lupa.” Vesilaki 264/1961.

301”Jos lautakunta on havainnut, ettei voimassa olevia säännöksiä tai määräyksiä ole noudatettu, sen on, 
mikäli sen antamaa kehoitusta ei noudateta tai, asia vaatii erityistä selvitystä, ilmoitettava asia 21 
luvun 1 §:ssä tarkoitetulle yleiselle valvontaviranomaiselle.” Vesilaki 264/1961.

302Vesilaki 264/1961.
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insinööripiirille,  tai  antaa  rikkojalle  kehotus korjata  tilanne.303 Vaikka  laki  puolsikin 

enemmän vesilautakunnan merkitystä  valvovana viranomaisena,  oli  käytännössä asia 

toisin.

Kaupungin  vesilautakunnan  sihteeri  varatuomari  Erkki  Korhonen  kertoi 

toimimattomuuden  syyn:  käytössä  ei  ollut  tarpeellisia  tutkijavoimia  eikä  tietoa. 

Kaupungin kemisti  ei  ollut  ammoniakkiylityksistä  ilmoittanut,  eikä niiden tutkimista 

tälle voinut asettaa,  koska ne eivät kuuluneet  tämän virkavelvollisuuksiin.304 Kemisti 

Anttila  oli  kuitenkin  tutkinut  Typpi  Oy:n  jätevesiä  ja  siitä  huolimatta,  että 

tutkimustulokset  oli  julkaistu  mediassa,  ei  vesilautakunta  ollut  niistä  varatuomari 

Korhosen mukaan kuullut. Vesilautakunta ei myöskään ollut tietoinen mitä määriä ja 

millä lailla Typpi Oy oli oikeutettu laskemaan jätteitään Oulujokeen. Väliaikaisen luvan 

kun oli antanut lääninhallitus vanhan vesilain nojalla, ja päätös ei ollut vesilautakunnan 

hallussa  vaan se  "lienee  lähetetty  maanviljelysinsinööripiirille".305 Uuden  lain  myötä 

maanviljelysinsinööripiiri  oli  taas  "muodollisesti  vapautettu  paikallisesta 

valvontavelvollisuudesta  vaikka  se  maatalousministeriön  kautta  osallistuukin  vesien 

suojeluun."306

Vesilautakunta  ei  edes ollut  käsitellyt  Typpi  Oy.n jätevesiä,  kuin  sen  pari  viikkoa 

aikaisemmin tekemän anomuksen osalta.  Sitäkin vesilautakunta oli  tämän  kirjoituksen 

mukaan yksimielisesti puoltanut.307 Kun myöhemmin uutisoinnissa käsiteltiin tätä tehtyä 

hakemusta ja vesilautakunnan kommentteja, jää niistä aivan toinen kuva. Lautakunnan 

kommentti tähän anomukseen oli ollut, että mikäli Typpi Oy saisi päästää anotut määrät 

ammoniakkia jokeen, olisi kalakuolemat jokisuulla todennäköisiä. Kaleva nimenomaan 

uutisoi kuusi päivää myöhemmin lautakunnan asettuneen kielteiselle kannalle,  joskin 

todellisuudessa kanta ei ollut aivan niin tiukka.308

Tätä  mieltä  oli  myös  maisteri  Anttila  kaupungin  vesilaitokselta,  jonka  mielestä 

vesiensuojeluvalvonta oli  "käytännössä liukunut valtion instanssien käsiin".309 Anttila 

303Alho 1970, 64–65.
304S.n. ”Veden saastumisen valvonta kuuluu vesilautakunnalle” (ts.). Kaleva 18.10.1969.
305Ibidem.
306Ibidem.
307Ibidem.
308Kaleva 24.10.1969.
309S.n. ”Veden saastumisen valvonta kuuluu vesilautakunnalle” (ts.). Kaleva 18.10.1969.
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kertoi,  ettei  myöskään  Oulun  kaupunki  tiennyt  mitä  saasteita  Typpi  Oy sai  päästää 

Oulujokeen ja mitä ei. Tämän lisäksi artikkelin lopussa mainitaan asiaa sillä hetkellä 

tutkineet viisi eri instanssia ja yliopiston tutkimuksen uusin toteamus, että todennäköisin 

syyllinen pahaan makuun olivat sinilevät eli syanobakteerit.310

Kaikki tämä oli pohjana Kalevan pääkirjoitukselle Vesitetty vesilaki.  Pääkirjoituksessa 

nähtiin, että vesilaki oli velvoittanut kaupungit ja kunnat perustamaan vesilautakunnan 

valvomaan ja  järjestämään vesiensuojelua.  Käytännössä  asian  järjestämiseen ei  ollut 

annettu  resursseja,  ja  valta  vesiensuojelussa  oli  siirtynyt  maatalousministeriölle. 

Pääkirjoituksessa huomautettiin, ettei Helsingistä käsin toimiva ministeriö välttämättä 

näe Oulun lähivesien saastumisen kokonaisuutta. Pääkirjoituksessa vaadittiin vastuun 

välttelyn  lopettamista,  asioiden  selkeyttämistä  suurelle  yleisölle  ja  valtion  rahallista 

apua asian tutkimiseen.311

Kumma kyllä, vaikka Kaleva piti selvästi saastumista suurena haittana, ei sen osoittama 

kritiikki  tuntunut  kohdistuvan  missään  vaiheessa  teollisuuslaitoksiin.  Molemmissa 

lokakuun pääkirjoituksissa valitettiin vain viranomaisten ja valvojien toimimattomuutta 

asian suhteen, aivan kuin teollisuus tai kaupunki eivät olisi voineet estää saastumista 

ilman tiukkaa valvontaa ja lainsäädäntöä.

2.2.2. Julkinen keskustelu saa kotimaisetkin tutkimuslaitokset liikkeelle

Kaleva uutisoi  ainoana VTT:n,  maataloushallituksen ja  Oulun yliopiston  eläintieteen 

laitoksen  yhteistoiminnasta  kalojen  pahan  maun  selvittämiseksi.  Tutkimusten 

tarkoituksena oli selvittää pahanmakuisten kalojen sijainti,  ja täten helpottaa puhtaan 

kalan menekkiä. Uutisessa kerrattiin, että ravinteita sisältäviä jätevesiä päästivät alueella 

pääasiassa Typpi Oy ja kaupunki.312 

Samana  päivänä  uutisoi  Kaleva  ainoana  Kellon  ja  Haukiputaan  kalastajien  pitäneen 

kokouksen  korvausanomuksen  jättämisestä Pohjois-Suomen vesioikeudelle. 

Kokouksessa oli arvioitu, että suurimmalle osalle kalastajista oli aiheutunut huomattavia 

tappioita pahan maun aiheuttamasta kysynnänlaskusta.  Asia jäi kuitenkin odottamaan 

310Ibidem.
311”Vesitetty vesilaki” (pk.). Kaleva 20.10.1969.
312Kaleva 16.10.1969.
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yhteisen  kokouksen  päätöstä.  Tässä  uutisessa  kerrottiin  vesioikeuden  edellisvuonna 

tekemästä päätöksestä. Päätöksen vuoksi Oulun kaupunki, Oulu Oy ja Toppila Oy olivat 

velvoitettuja maksamaan  korvauksia  osalle  Oulun  vesialueiden  jakokunnille  sekä 

maksamaan  vesiensuojelumaksua.  Päätöksestä  oli  valitettu  eikä  sillä  ollut  siis  vielä 

lainvoimaa.313

Syanobakteerien  osuudesta  oltiin  yhtämielisiä  niin  maanviljelysinsinööripiirissä  kuin 

yliopistollakin.  Tämä  yksimielisyys  tuli  ilmi  19.10.  niin  Kalevassa  kuin  Liitossakin 

julkaistussa kirjelmässä.  Kirjelmän mukaan vesien likaantumiseen vaikutti  jätevesien 

ravinteet,  fosfaatit  ja  typpiyhdisteet.  Nämä  aiheuttivat,  yhdessä  poikkeuksellisen 

lämpimän kesän ja pienen virtaaman314 kanssa, huomattavan leväkukinnan, joka koostui 

pääasiassa  syanobakteereista.  Kirjelmässä  todetaankin  ettei  "Mitään  periaatteellista 

kiistaa Oulun maanviljelysinsinööripiirin ja eläintieteenlaitoksen välillä" ollut.315 Myös 

yliopiston tutkijat pitivät luonnon olosuhteita yhtenä leväkasvuston aiheuttajana. 

Tuodakseen selkeyttä julkisuudessa käytävään keskusteluun  ravinteista, Liitto julkaisi 

limnologi  Urpo Myllymaan taustaselvityksen Veden rehevöityminen. Tässä artikkelissa 

Myllymaa  selitti  rehevöitymiseen  vaikuttavat  tekijät  ja  erilaisten  kemiallisten 

yhdisteiden  vaikutukset  sekä  niiden  aiheuttamat muutokset  vesistössä.  Limnologi 

Myllymaa  piti  fosforia  merkittävänä  rehevöitymisen  aiheuttajana,  mutta  myönsi  että 

myös  typellä  oli merkitystä  vaikeasti  hajoavien  yhdisteiden  purkautumisessa  ja 

fosfaattien vapautumisessa.316

Lisää tukea leväteorialle saatiin kaupungin kemisti Unto J. Anttila ja kaupungininsinööri 

Yrjö  Niskanen  julkaisemasta  raportista,  jota  käsiteltiin  Oulun  kaupunginhallituksen 

kokouksessa  20.10.1969.  Ensimmäisenä  asiasta  uutisoi  Kansan  Tahto.317 Raportin 

mukaan  ammoniakki  ei  suoraan  vaikuttanut  kalan  makuun,  mutta  ravinteena 

ammoniumioni  oli  leväkasvustoa  kehittävä.  Osasyynä  painotettiin  kesän  säätilan 

muuttujia318,  jotka  Myllymaan  selvityksessä  olivat,  fosforin  ohella, minimitekijöitä 

313Kaleva 16.10.1969.
314Kesällä keskimäärin alle 60 % normaalivirtaamasta. Myllymaa 1974, 17.
315Esim. Heikki Hyvärinen, Mauno Kärnä, Seppo Pasanen ja Tapani Valtonen, ”Kalastajille oikeus 

korvausten hakuun” (mp.). Liitto 19.10.1969.
316Urpo Myllymaa, ”Veden rehevöityminen” (ts.). Liitto 19.10.1969.
317KT 21.10.1969. Liitto ja Kaleva uutisoivat raportista tarkemmin 23.10.1969.
318Sateettomuutta, veden pinnankorkeutta ja vettä sekoittavia tuuliolosuhteita.
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veden rehevöitymisen kannalta.319 

Ravinteiden osalta Anttila kuitenkin totesi, että 1/6 tuli kaupungin jätevesistä kun Typpi 

Oy vastasi 5/6  ravinteista.  Suhteessa  aiemmin  Kalevassa  julkaistuun  insinööripiirin 

arvioon, väite vaikuttaa vähättelevän kaupungin osuutta. Raportin mukaan ei kaupungin 

vesienpuhdistustoimenpiteillä  ollut  sanottavaa  vaikutusta  vedenlaadulle.320 Raportissa 

myös suljettiin pois happikadon vaikutus kalakuolemaan, kaloille kriittistä happikatoa 

kun  ei  ollut  näytteistä  havaittavissa,  vaikkakin  merkittävää  hapen  puutetta  oli 

havaittu.321

Näistä erimielisyyksistä huolimatta, ei tutkijoiden välillä ollut aivan niin suurta kiistaa 

kuin Kaleva oli muutama päivä aikaisemmin antanut olettaa. Tutkijat vaikuttivat olevan 

yhtä mieltä niin rehevöitymisen aiheuttajasta kuin ammoniakinkin vaikutuksesta.

Raportti  lykkäsi vastuuta  vesien  saastumisesta  teollisuuslaitoksille,  vaikka 

kaupungillakin  oli  todellisuudessa  oma  osuutensa  siinä.  Kaupungin  kuormituksen 

vähättely  vaikutti lähinnä  siltä  oman  vastuun  peittelyltä,  mistä  Kalevan 

pääkirjoituksessa oli puhuttu 20. päivä:

Vesilaista  huolimatta  erilaiset  kunnat  ja  valtion  instanssit  väistelevät  

vesiensaastumisen johdosta esitettyjä syytöksiä.322

Oman lusikkansa  tähän kalasoppaan upottivat kaupungin terveydenhoitolautakunta ja 

elintarvikelaboratorio.  Terveydenhoitolautakunta  oli  todennut  edellisviikolla 

järjestetyssä kokouksessa,  että veden  ja ilmankin saastuminen oli  saavuttanut jo niin 

suuret  mittasuhteet,  että tulisi  kaupungin  pikaisesti  puuttua  asiaan  ja  varattava 

ensivuoden  budjettiin  rahaa  saastumisen  tutkintaa  varten.  Elintarvikelaboratorion 

terveydenhoitolautakunnalle antaman selvityksen mukaan, oli kalojen makua ja hajua 

testattu lähes päivittäin 4–5 henkisen makupaneelin voimin, jotta torimyyjiä ja kuluttajia 

pystyttiin  ohjeistamaan  huonon  kalan  välttämisessä.  Aistinvaraista  tarkastelua  oli 

319"Perustuotanto riippuu kulloinkin vähiten suotuisasta minimitekijästä. Meidän oloissamme 
minimitekijöitä ovat yleensä valo ja lämpötila suurimman osan vuotta." Urpo Myllymaa ”Veden 
rehevöityminen” (ts.). Liitto 19.10.1969.

320KT 21.10.1969.
321Liitto 23.10.1969.
322”Vesitetty vesilaki” (pk.). Kaleva 20.10.1969.
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tarkoitus jatkaa huonojen kalojen myynnin estämiseksi.323 Aikaisemmin mainitsemieni 

kuuden tahon lisäksi, nyt mukana  oli virallisesti jo kahdeksan eri tahoa.

2.2.3. Vesiensuojelu vaatii asennemuutosta ja rahaa

Jos  eri  instituutioiden  määrä  oli  merkittävä,  oli  myös  asiaan  kantaa  ottaneiden 

yksittäisten henkilöiden kirjo runsas. Liitto jatkoi aloittamaansa saastekeskustelua 22.10 

julkaisemalla kolme erillistä artikkelia vesien saastumiseen liittyen. Yhden kirjoittaja oli 

toimittaja Kuuranhalla,  mutta  sanansa  sai  myös,  Iin  kunnanvaltuuston  puheenjohtaja 

maanviljelijä  Uuno  Paaso,  sekä vesiensuojelumieheksi  tässä  tituleerattu  DI Hannu 

Ettala.

Ettalan artikkeli  antaa Suomen vesiensuojelusta  hieman positiivisemman kuvan kuin 

millaisena se oli tuohon mennessä oululaisille näyttäytynyt. Artikkelin nimikin paljastaa 

jo  hänen mielestään pahimman ongelman:  Väärin kuvitella, ettei mitään olisi tehty – 

Vaikeimpana pullonkaulana vesiensuojelumme rahoitus. Ettalan mukaan vesistöjen sen 

hetkinen tila oli hyvinkin tiedossa, koska kuluneen vuosikymmenen aikana oli vesistöjä 

tutkittu  paljon  eri  tahojen  toimesta.  Myös  suunnitelmia  tilanteen  parantamiseksi  oli 

tehty niin kuntien kuin teollisuuslaitosten sisällä.  Maataloushallituksen palveluksessa 

vesiensuojelu-  ja  vesihuoltotehtävissä  Ettala  kertoo  olevan  noin  60  insinööriä  ja 

maisteria.  Pahin  ongelma  oli  otsikossakin  mainittu  rahoitus  "j a  y l e i s e n 

m i e l i p i t e e n  s e l k i i n t y m ä t t ö m y y s  vesiensuojelutoimenpiteiden 

kiireellisyysjärjestyksestä".324  Artikkelin  lopussa  Ettala  ehdotti useita  toimenpiteitä, 

joilla vesien tila saataisiin oleellisesti paranemaan ilman.325

Toimittaja  Kuuranhallan  artikkelissakin  annettiin  olettaa,  ettei  vesiensuojelu  ollut 

Suomessa  aivan  retuperällä,  ja siihen  oli  haastateltu  kolmen  oululaisen  tehtaan 

edustajien,  "saastemiehien" kertomuksia  tuohon  päivään  mennessä  tehdyistä  ja 

suunnitelluista  vesien-  ja  ilmansuojelutoimista.  Kuuranhalla  ei  näitä  toimia 

kommentoinut,  vaan keskittyi  artikkelin  alussa suomimaan vesilain  ongelmaan.  Hän 

kommentoi ingressissä, että vesilakia oli sanottu maailman edistyksekkäimmäksi ja siitä 

323KT 22.10.1969.
324Hannu Ettala, "Väärin kuvitella, ettei mitään olisi tehty – Vaikeimpana pullonkaulana 

vesiensuojelumme rahoitus" (ts.). Liitto 22.10.1969.
325Ibidem.
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huolimatta sitä pystyy rikkomaan ilman seurauksia. Hänen mukaansa kyseessä on kehä, 

jossa likaaja valvoo itse itseään, eikä täten valvovat viranomaiset voi asettaa saastuttajaa 

syytteeseen kun näyttö puuttuu.  Tämän kehän pystyi Kuuranhallan mukaan rikkomaan 

ainoastaan  täydellisellä  asennemuutoksella,  ja  sijoittamalla  edes  osa  saavutetusta 

hyvinvoinnista takaisin vesiensuojeluun.326

Asennemuutosta  toivoi  myös  Uuno  Paaso.  Hän  kirjoitti  etteivät  asiat  ratkea  ilman 

vahvaa  elintä,  joka  saa  sekä  likaajat  että  valvojat  toimimaan.  Paaso  kirjoitti 

järjestäytymisen vesienvalvonnan osalta puuttuneen edelleen, ja että vesien omistajien 

tulisi perustaa painostuselin.327 TAPIO KATKO kirjoittaa Suomen vesihuoltoa käsittelevässä 

kirjassaan Vettä! – Suomen vesihuollon kehitys kaupungeissa ja maaseudulla, että 1960-

luvun  aikana  oli  perustettu  vesiensuojeluyhdistykset  kaikkiin  suurimpiin  Suomen 

vesistöihin,  Oulua  lukuun  ottamatta.328 Paason  väite  näyttäisi  tämän  asian  suhteen 

pitävän  paikkaansa  vain  paikallisesti,  tosin  Paaso  ei  erikseen  erittele  minkälaista 

järjestäytymistä hän tarkoittaa.

Vesiensuojeluyhdistystä oli Oulun alueella yritetty perustaa jo edellisvuoden syksystä 

lähtien, kun oli kyselty eri teollisuuslaitosten ja alueen kuntien halukkuutta osallistua 

toimintaan. Kuitenkaan helmikuuhun mennessä ei ollut saatu myöntyviä vastauksia kuin 

21  %:lta  120:sta  mahdollisesta  osallistujasta Odotusten  vastaisesti  olivat 

teollisuuslaitokset  ilmoittaneet  olevansa  halukkaita  osallistumaan,  mutta  vain  kaksi 

kuntaa, Raahe ja Pyhäjärvi, olivat halukkaita. Teollisuuslaitosten ehtona oli yli 50 %:n 

liittyminen  yhdistykseen,  mikä  tuskin  oli  kohtuuton  vaatimus.  Yksi 

vesiensuojeluyhdistyksen tavoitteista olisi ollut vesientutkimuslaitoksen ja paikallisten 

tutkimuslaitosten  yhteistyön  selkeyttäminen.329 Vesiensuojeluyhdistys  perustettiin 

Ouluun seuraavan vuoden toukokuussa.

Toivottua asennemuutosta oli havaittavissa, kun 23. lokakuuta Liitto pystyi uutisoimaan 

Oulun  kaupungin sekä  molempien puunjalostustehtaiden  peruneen  valituksensa 

korkeimpaan  hallinto-oikeuteen  vesiensuojelumaksujen  osalta.  Samalla 

maataloushallitus  oli  perunut  valituksensa  maksujen  pienuudesta.  Tämän 

326Liitto 22.10.1969. "Vesiensuojelulaki – laki jota voi 'vapaasti' rikkoa". Hemmo Kuuranhalla.
327Uuno Paaso ”Painostajalla on oltava hampaat” (mp.). Liitto 22.10.1969.
328Katko 1996. 361–362.
329Liitto 26.2.1969.
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kompromissiratkaisun  myötä  tuli  taannehtivasti,  vuoden  1968  alusta  lähtien, 

kalakantojen  hoitoon  60  000  markkaa.  Vuotta  kohden  maksettavaa  kertyi 15  000 

markkaa  Oulu  Oy:ltä,  10  000  markkaa  Toppila  Oy:ltä  ja  5000  markkaa  Oulun 

kaupungilta. Valitukset vedettiin pois Oulu Oy:n aloitteesta.330 

Myöhempien  marraskuun  uutisten  valossa  tämä  valitusten  peruminen  ei  vaikuttanut 

tapahtuneen ihan näin vapaaehtoisesti. 26.11 tuli tietoon331, että korkein hallinto-oikeus 

oli  hylännyt  Oulun  kaupungin  ja  puunjalostusteollisuuden  tekemät  valitukset 

vesioikeuden päätöksestä. Merkillistä tässä on päätöksen päiväys 16.10., joka oli siis jo 

ennen  kuin  Liitto  uutisoi  likaajien  myöntäneen  syyllisyytensä.  Tällöin  oli KHO:n 

päätöstä muiden valitusten osalta odotettu marraskuulle.332

Liiton  lokakuun uutisessa  mainittiin,  että  vuonna  1962  katsottiin  näiden  kolmen 

vastanneen 95 % kaikesta saastumisesta Oulun edustan vesistöissä. Tätä voi pitää melko 

yllättävänä ja suurenakin muutoksena verrattuna tuon hetken tilanteeseen, jossa Typpi 

Oy sai  merkittävän painoarvon saastuttajana.  Eron  on  saattanut  aiheuttaa  se,  ettei 

fosforia  ja  typpeä  ole  pidetty  vielä  tuolloin  niin  haitallisina  kuin 

puunjalostusteollisuuden  kiintoainesta. Esimerkiksi  Myllymaa  ei  vuoden  1974 

raportissaan katsonut tapahtuneen tällaista muutosta ravinteiden määrissä.333

Liitto,  ja  sen nimeltä  mainitsemattomat asiantuntijatahot  katsoivat,  että  valitusten 

peruminen näiltä  osin oli  todiste  siitä  että  likaajat  myönsivät  osuutensa likaamiseen. 

Kun samaan lehteen kuitenkin saatiin uutinen aiemmin esitellystä raportista otsikolla 

Oulun kaupunki kiistää yhä viemärivesien merkityksen,  ei ehkä tällaiselle optimismille 

ollut perusteita.334 Yhteistyöhenkeä ja positiivisuutta oli  kuitenkin havaittavissa myös 

saman päivän Liiton  pääkirjoituksessa,  missä  myönnettiin  ensinnäkin,  että  saasteista 

kirjoittelussa oli saatettu sortua ylilyönteihin.  toisekseen että vesiensuojelussa ei  oltu 

aivan lastenkengissä vaan myös monia asioita oltiin saavutettu.335

330Liitto 23.10.1969.
331Liiton mukaan päätös oli annettu jo 16.10. mutta tuli julki vasta nyt. Päiväysvirhe tuskin kyseessä kun 

kuukausi oli kirjoitettu kirjaimin ”lokakuun”.
332Liitto 16.10.1969.
333Myllymaa 1974, 8–9.
334Liitto 23.10.1969.
335”Saasteongelman pyörteet” (pk.). Liitto 23.10.1969.
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Kalevan  päätoimittaja  Esko  Saarinen taas  oli  selkeästi  turhaantunut  tilanteeseen  ja 

kritisoi seuraavan päivän pakinassaan niin viranomaisia kuin teollisuuslaitoksia:

"Siitä[vesiensuojelusta] ei  vastaa  kukaan,  siihen  ei  ole  kukaan  syypää.  -  -  

Korkeat  teollisuuspäälliköt  puolestaan  vihoittelevat  sanomalehdille  kun  

likaisista vesistä kirjoitetaan ja saastan syitä yritetään ottaa selville."336

Samana  päivänä  ilmestynyt  mielipidekirjoitus  Liitossa  osoitti  syyttävän  sormensa 

suoraan Typpi Oy:tä kohtaan ja vaati ”suitset suuhun” valtionyhtiölle.337

2.2.4. Typpi Oy:n anomus hylätään

Typpi Oy koki lisää vastuksia 23. päivänä lokakuuta, kun kolme kuukautta anomuksen 

jättämisen jälkeen, Pohjois-Suomen vesioikeus  antoi  kielteisen päätöksen tilapäisestä 

luvasta  ammoniakin  laskemiseksi.  Myös  maataloushallitus  ja  Oulun  vesilautakunta 

vastustivat lupaa. Päätöksen mukaan jätevesien lasku todennäköisesti aiheutti sellaisia 

muutoksia vesien tilaan, että olisi pitänyt tehdä uusia selvityksiä niiden vaikutuksesta. 

Koska  lupahakemus  koski  kuitenkin  vain  vuotta  1969,  ei  selvityksiä  olisi  ehditty 

tekemään ja anomus oli siten hylättävä.338

Vasta nyt uutisoitiin maataloushallituksen ja Typpi Oy:n välisistä neuvotteluista jotka oli 

käyty jo heinäkuussa.  Tuolloin oli Typpi Oy:tä  kehotettu tekemään kyseinen anomus 

Pohjois-Suomen  vesioikeudelle,  jonka  se  olikin  tehnyt 31.7.  Anomuksen  sisältöä 

käsiteltiin

DI  Kalle Korhonen  insinööripiiristä  kommentoi  tilannetta  huolestuttavaksi,  ja  arveli 

maataloushallituksen  mahdollisten  toimenpiteiden  selviävän  ensi  vuonna.339 Liitolle 

haastattelun antanut piiri-insinööri Mauno Kärnä kommentoi,  että mikäli  Typpi Oy:n 

aiheuttamat vahingot voidaan näyttää toteen,  ei  jää muuta vaihtoehtoa kuin ehdottaa 

syyttäjälle syytteen nostamista.340 

336Penninen, "Saastaista asiaa" (pak.). Kaleva 24.10.1969.
337Olavi Huovinen, ”Edesvastuuttomat vesien saastuttajat” (mp.) Liitto 24.10.1969.
338Kaleva 24.10.1969; Liitto 24.10.1969; KT 24.10.1969..
339Kaleva 24.10.1969.
340Liitto 24.10.1969.
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Liiton toimittaja Kuuranhalla yritti myös haastatella toimitusjohtaja Jaakko Lehmusta, 

saaden häneltä irti vain yhden kommentin päätökseen liittyen:

Jaa, sillä ei ole meille mitään merkitystä! Tai .... on kyllä merkitystä, mutta me 

olemme antaneet näistä asioista lehdistölle virallisen lausunnon.341

Liiton  otsikkoonkin  nostama  ”Ei  ole mitään  merkitystä”  kirvoittikin  toimitusjohtaja 

Lehmukselta  virallisen  vastauksen,  joka  julkaistiin  tosin  vain Kansan  Tahdossa 

28.10.1969.  Siinä Lehmus painotti, että kaikki Typpi Oy:n työntekijät suhtautuvat ”- - 

viranomaisten antamiin päätöksiin ja vesien saastumiskysymykseen niiden vaatimalla 

vakavuudella  -  -”.  Lehmus  pitikin  annettua  lausuntoa  ”törkeänä  tahallisena 

väärinymmärryksenä”.342

Liitto  julkaisi  Lehmuksen  mainitseman virallisen  lausunnon  kokonaan,  Kalevan 

julkaistessa  vain  tiivistelmän.  Lausunnossa kerrattiin  jätevesiin  liittyviä  lupa-

anomuksia,  näytteidenottoa  ja  käytiin  läpi  uusien  laitosten  aiheuttamia  ongelmia. 

Kalakuolema  kiistettiin  edelleen,  vedoten  ettei  Merikoskessa  oltu  mitattu  pH  7,1 

suurempaa happamuutta.  Juhannuksesta  kerrottiin,  että  ureaa  oli  jouduttu laskemaan 

60–70  g/m³ pitoisuuksissa ja että veteen oli jouduttu laskemaan ammoniakkia sisältävää 

vettä.343 Kumma  kyllä  urean  määrän  he  pystyivät  kertomaan  tarkalleen,  mutta 

ammoniakkimääristä annettiin epämääräinen lausunto.

Toimettomana  ei  kuitenkaan  Typpi  Oy.llä  seisottu  lupahakemuksen  läpimenoa 

odotellessa. Ammoniakkia jouduttiin laskemaan vielä ainakin marraskuun alkuun asti 

urealaitoksen  vajaakäytön  vuoksi.  Ammoniakkia  neutraloimaan  kuitenkin  laskettiin 

kaikki saatavissa ollut epäpuhdas hiilidioksidi. pH:ta kontrolloitiin hiili- ja rikkihapolla 

joilla voitiin vähentää ammoniakin esiintymistä. Ammoniakin vähentämiseksi oli myös 

tarkoitus  tehdä  muutoksia  ja  asentaa  uusia  laitteita  urealaitokseen.  Uusia  laitteita 

odotettiin ulkomailta, jonka vuoksi asentaminen venyi ainakin marraskuulle.344 Uusien 

laitteiden hinnaksi tuli noin 2 miljoonaa markkaa.  Typpi Oy joutui siis ottamaan lisää 

341Ibidem.
342Jaakko Lehmus, ”Lehmus oikaisee” (mp.). KT 28.10.1969.
343Liitto 24.10.1969. 60–70 mg/l.
344Liitto 24.10.1969. 60–70 mg/l.
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velkaa jo ennestään heikossa taloustilanteessa.

Vasemmistolehdet  eivät  antaneet  Typpi  Oy:lle  palstatilaa  selityksille  ammoniakin 

vuotamisesta. Pohjolan Työtä Typpi Oy:n ongelmien käsittely ei kiinnostanut vieläkään. 

Kansan Tahto kyllä julkaisi lyhyen  kirjoituksen vesioikeuden päätöksestä, muttei tällä 

kertaa antanut Typpi Oy:lle kommentoinnin mahdollisuutta. Iso  reportaasi kalastajien 

ahdingosta saatiin kuitenkin samaan lehteen.345

Vasemmistolehdet  eivät  vieläkään  vaikuttaneet  kiinnostuneen  tapauksesta,  kun 

kirjoittelu  Kalevassa  ja  Liitossa  kävi  kuumimmillaan.  Kaleva  ja  Liitto  julkaisivat 

lokakuussa huomattavan määrän kirjoituksia, jotka käsittelivät tapausta joltakin kantilta. 

Kaleva  kuitenkin  pitäytyi  kritisoimasta  teollisuutta,  ja  osoitti  syyttävästi  vain 

viranomaisten suuntaan. Liitto taas kritisoi tasaisesti kaikkia teollisuuslaitoksia. Oulun 

kaupunki tosin vältti sanomalehtien kritiiikin lähes täysin. 

345KT 24.10.1969.



74

3. LEHDISTÖN KIINNOSTUS HIIPUU LUONNONSUOJELUVUONNA 1970

3.1. Korvauksista kiistaa

Lokakuussa kalastajien tilanne pahentui pisteeseen, jossa kalakauppa loppui kokonaan. 

Niin  kalastajien  kuin  tutkijoiden  osalta  alettiin  puhua  korvausten 

välttämättömyydestä.346 Kuin pahentaakseen kalastajien tilannetta, Liitto otti käsittelyyn 

Lindgrenin elohopeatutkimuksen  ja  teki  taas  ison   kahdelle  sivulle  jakautuneen 

kirjoituksen elohopeasaasteesta.  Kirjoituksen tekijänä  oli  jälleen  toimittaja 

Kuuranhalla347,  ja  vieressä  olevan  elohopeatapausten  historian  kirjoitti  Suomen 

luonnonsuojeluliiton  puheenjohtaja  dosentti  Pekka  Nuorteva348.  Kalaa  syövien  etua 

ajaessaan, ajoi Kuuranhalla kuitenkin kalastajia samalla entistä ahtaammalle.

Elohopea  oli  ollut  erityisen  kuuma  keskustelunaihe  1967,  jolloin  Yleisradion 

huhtikuussa  lähettämän  televisio-ohjelman  myötä  esille  nousi kotimaisten  kalojen 

korkeat  elohopeapitoisuudet.  Tällöinkin  kalakauppa tyrehtyi  negatiivisen  julkisuuden 

vuoksi.  Kalastajille  ei  maksettu  korvauksia,  koska  teollisuuden kanssa oli  onnistuttu 

sopimaan  elohopeapäästöjen  vähentämisestä  ilman  pakotteita.  Varsinaisia  rajoja 

elohopeapitoisuuksille  ei  kuitenkaan  annettu.349 Oulun  vesien  elohopeapitoisuudet 

nousivat seuraavana vuonna televisiouutisiinkin.350

3.1.1. Kalastajien lähetystö

Samaan aikaan kun sanomalehdet, viranomaiset,  tutkijat ja teollisuus yrittivät selvittää 

kuka likaa Oulun vesiä, kävivät kalastajat keskenään neuvotteluita. Sunnuntaina 19.10. 

Kellon ja Haukiputaan kalastuskuntien jäsenistä koostunut kokous keskusteli kalastajille 

aiheutuneista  vahingoista.  Kokous  tuli  tulokseen,  että  kalojen  paha  maku  oli 

verrattavissa  hallavahingon  kaltaiseksi  katastrofiksi  ja  valtion  varoista  olisi  nopeasti 

346Heikki Hyvärinen, Mauno Kärnä, Seppo Pasanen ja Tapani Valtonen. ”Kalastajille oikeus korvausten 
hakuun”. Liitto 19.10.1969.

347Hemmo Kuuranhalla ”Oulun vesien elohopeamyrkyt ohittaneet turvallisuusrajan” (art.). Liitto 
17.10.1969.

348Pekka Nuorteva ”Elohopeasaasteisuuden synkintä historiaa” (ts.). Liitto 17.10.1969.
349Nienstedt 1997, 35–36.
350Nienstedt 1997, 114.
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korvattava kalastajille aiheutuneet vahingot. Virallista kantaa saastumisen aiheuttajaan 

kokous  ei  halunnut ottaa tällä  kertaa,  vaikka  teollisuuslaitoksia  syyllistäviä 

puheenvuoroja pidettiin.351

Kalastajien  ahdinko  päätettiin  tuoda  valtiovallalle  tiedoksi  kalastajien  edustajista 

koostuvalla lähetystöllä, johon pyrittiin saamaan edustajat myös Hailuodon ja Raahen 

kalastuskunnista.  Korvausanomukset  oli  tarkoitus  jättää  maataloushallitukselle, 

valtioneuvostolle  ja  kaikille  eduskuntaryhmille.  Alueen  kunnilta  oli  tarkoitus  saada 

rahallista  tukea  lähetystön  kulujen  kattamiseksi,  mitä  aiottiinkin  käsitellä  ainakin 

Haukiputaan kunnanhallituksessa heti seuraavana päivänä.352 Myöhemmin, 27.10.1969, 

myös Oulun kaupunki päätyi tukemaan lähetystöä.353

Kalastajien  joukossa  myös  pelättiin,  puhdistuuko  kala  koskaan  Perämeren  alueella. 

Arvaten  tämän  pelossa haluttiin  korvausmenettelystä  ennakkotapaus,  johon 

myöhempienkin tapausten yhteydessä voitaisiin vedota.  Toisaalta vuonna 1967 käyty 

elohopeakeskustelu  oli  aiheuttanut  samanlaisia  ongelmia,  ilman  että  kalastajille 

suotuisia korvauspäätöksiä  oli  tehty. Kyse  oli  kalastajien mukaan erityisesti 

työllisyydestä,  300–450354 kalastajan sanottiin olevan työttömänä tapauksen johdosta, 

tämä oli huomattavan iso luku, reilu kolmannes Typpi Oy:n työllistävästä vaikutuksesta. 

Valtiovallan  väliintuloa  haluttiin  myös  kalastajien  puolesta.  He  toivoivat  että  valtio 

maksaisi korvaukset ja riitelisi sitten korvaukset syyllisiltä.355 Kalastajat eivät ilmeisesti 

siis uskoneet nopeaan ratkaisuun korvauskiistassa.

Myös  kalastajien kohtaama taloudellinen rasitus vaikeutti oikeuden saamista. Kun jo 

lähetystöä varten tarvittiin ulkoista apua, oli kalastajien voimavarat selkeästi vähäiset. 

Monet  kalastajista  olivat  jo  kyvyttömiä  maksamaan  ammatinharjoittamista  varten 

otettuja  lainojaan.356 Kansan  Tahdon  reportaasi  valaisi  tarkemmin  velkojen 

merkityksestä.357 Reportaasi oli ensimmäinen laatuaan aiheesta Kansan Tahdossa. Se ei 

351Liitto 21.10.1969.
352Kaleva 20.10.1969.
353KT 28.10.1969.
354Arvio vaihteli kirjoituksesta toiseen, 450 esitettiin ainakin PT 25.10.1969 ja Liitto 6.11.1969.  

Pienemmät arviot 300 ja 400 esiintyivät useissa uutisissa. Tarkkaa tietoa kärsijöiden määrästä ei 
varmuudella voi sanoa, kuitenkin lopulta korvausanomus lomakkeen palautti 269 perhekuntaa. KT 
12.11.1969.

355Liitto 21.10.1969.
356Kaleva 20.10.1969.
357S.n. ”Mereen laskettu saaste saattanut Perämeren kalastajien aseman vaaraan” (rep.). KT 24.10.1969.
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sinällään  tarjonnut  uusia  näkökulmia  asiaan,  mutta  oli  kuitenkin  selkeästi  Kansan 

Tahdon oman toimituksen työ, eikä tiivistelmä. Siinä annettiin suunvuoro kalastajille 

joiden yksi ongelma oli kalastukseen käytettyjen pääomien tuottamattomuus. Kalastaja 

Pentti  Vehkaperä  kertoi,  että  hänen  kahdella  pojallaan  oli  kalastuslainaa  jonka 

takaisinmaksuaika oli vain viisi vuotta. Joillakin Kellon kalastajilla sanottiin olleen jopa 

kymmeniä rysiä ja satoja verkkoja.358 Kun ostoboikotti kohdistui tärkeään syyspyynnin 

aikaan, jäi kalastajilta iso osa vuoden tuotosta ansaitsematta. Syyspyynnin merkitystä 

painotettiin sanomalehdissä, erityisesti kalastajia käsitelleissä kirjoituksissa. Muikun, ja 

siian runsaimmat esiintymisajat ovat juuri syksyllä ja alkutalvesta,359 joten vaikea uskoa, 

että kyseessä olisi ollut tappioiden liioittelua.

Aivan  kuin  liioitellakseen  tapausta,  kalan  pahaa  makua  korostettiin  kalastajien 19. 

päivän kokouksen  uutisoinnissa.  Kokousyleisössä  kerrottiin  kierrätetyn kalanäytettä, 

joka vahvisti käsityksen. Yksi kalastaja sanoi puheenvuorossaan ettei "enää koskaan syö 

kalaa!"360 Siitä huolimatta, että monet tutkijat olettivat kalojen pahan maun väistyvän 

lähiaikoina veden sekoittumisen myötä, oli kalastajilla nyt halu korostaa pahaa makua. 

Paljoa menetettävää ei kalastajilla ollut enää tässä vaiheessa.

Oulun  kaupunginhallituksen  maanantain  kokouksessa  kuitenkin  palattiin  kuin  ajassa 

taaksepäin.  Ruoppausteoria  palasi  jostain syystä  takaisin  julkisuuteen,  kun  Kellon 

kalastajien  kirjelmä  syväsataman  ruoppausten  lopettamiseksi  oli  käsittelyssä. 

Kaupungin rakennusviraston mukaan ruoppausten vaikutus oli kuitenkin olematon, ja 

paha maku johtui todennäköisemmin lämpimästä kesästä.361 Ruoppauksen aiheuttama 

veden  samentuminen  oli  maanviljelysinsinööripiirin  lentotiedustelun  perusteella 

hävinnyt  jo  23.9.1969  mennessä.362 Kellon  kalastajien  kirjelmä  oli  joko  erittäin 

myöhään jätetty tai käsitelty.  Edellispäivänä uutisoidusta kokouksesta ei ruoppauksen 

vastaisia puheenvuoroja oltu uutisoitu.  Tähän seikkaan ei  Kalevassa kiinnitetty mitään 

huomiota.

Ruoppausteoria oli toki tuolloinkin erittäinkin aiheellisesti perusteltu, ruoppaukset kun 

358Rysän arvoksi sanottiin samassa reportaasissa 2000–3000 mk ja verkon 150 mk. S.n. ”Mereen laskettu 
saaste saattanut Perämeren kalastajien aseman vaaraan” (rep.). KT 24.10.1969.

359Kokko 2002, 105 ja 107.
360Liitto 21.10.1969.
361Kaleva 21.10.1969.
362Kaleva 15.10.1969.
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olivat aiheuttaneet kalastushaittoja muualla.  Esimerkiksi heinäkuussa  1969 Siikajoella 

Uljuan  altaan  ruoppauslietteet  olivat  päässeet  valumaan  jokeen,  ja  niiden epäiltiin 

aiheuttaneen kala- ja rapukannan tuhoutumisen.363 Myllymaan  vuoden 1974 raportissa 

voitiin  jälkikäteen havaita,  että  vuoden 1969 ruoppaukset  Syväsataman osalta  olivat 

pienemmät kuin edellisen  tai seuraavan vuoden. Vuonna 1968 siirrettiin kesäkuun ja 

syyskuun välisenä aikana enemmän maa-ainesta, kuin koko vuoden 1969 aikana. Myös 

vuonna  1970  siirretyt  massamäärät  olivat  suurempia,  ruoppausajan keskittyen 

pääasiassa kesälle. Yhteensä kolmen vuoden aikana ruopattiin Syväsatamasta miljoona 

kuutiometriä ainesta.364

Ruoppausteoria todennäköisesti nousi pinnalle todennäköisemmin hitaan käsittelyn kuin 

ajankohtaisuuden  vuoksi.  Ammoniakkia  pidettiin  nyt  todennäköisempänä  syyllisenä, 

mikä näkyi esimerkiksi, kun  Suomen ammattikalastajien keskusjärjestö Kalantuottajat 

jätti  maatalousministeri  Martti  Miettuselle  kirjelmän.  Siinä esitettiin  kalastajille 

korvauksia  vahingoista. Kirjelmän  julkaisivat  identtisenä etusivuillaan  kaikki  paitsi 

Kaleva.  Kirjelmässä  maun  aiheuttajaksi arveltiin  pääasiassa  ammoniakkia,  joskin 

yhteensattumien summaa ei suljettu pois.  Saastealueen täsmennettiin yltävän Ii-joelta 

Siikajoelle,365 mikä on pitkälti sama mitä  limnologi Myllymaa vuoden 1974 raportissa 

totesi.366 Kirjelmässä ehdotettiin kunnittain perustettavista vahinkolautakunnista, jotka 

arvioisivat  korvausten  määrän,  jonka  valtio  maksaisi  kalastajille. Vaikka  syylliseksi 

selvästi  väitettiin Typpi  Oy:n  ammoniakki,  ei  itse  yhtiötä  ehdotettu  lopulliseksi 

korvausten  maksajaksi.  Tämän  lisäksi  vaadittiin  kiireellisiä  toimia  valtion 

vesiensuojelun parantamiseksi.367

Ministeri  Miettusen  vastauksen  saivat oululaiset  lukea  seuraavan  päivän  Kalevasta. 

Ministeri totesi, ettei ensi vuoden budjettiin ollut varattu määrärahaa Oulun merialueen 

ongelmien tutkimiseen, mutta jos jokin maatalousministeriön alainen organisaatio niitä 

pyytäisi: ”hakemukseen suhtauduttaisiin suurimmalla mahdollisella objektiivisuudella ja 

myötämielisyydellä”.368 Tällä luonnollisesti  viitattiin maanviljelyinsinööripiiriin.  Piiri-

363Näyttöä tälle syytökselle ei löytynyt alemmissa oikeusasteissa. Enbuske 2010, 170.
364Myllymaa 1974, 71. Liite 4.1. Syväsatamaa, so. Oritkarin laituria, ruopattiin vuonna 1968 joka 

kuussa, vuonna 1969 huhtikuusta joulukuuhun ja vuonna 1970 maaliskuusta marraskuuhun. 
365Liitto 25.10.1969; KT 25.10.1969; PT 25.10.1969.
366Myllymaa 1974, 39. Alue ylsi Hailuodon ympäri.
367Esim. PT 25.10.1969.
368Kaleva 26.10.1969.
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insinööri Kärnä kommentoi, että asiaa täytyy harkita.369 Se miksi uutisen kirjelmästä sai 

lukea kaikista muista paitsi Kalevasta ja vastauksen vain Kalevasta on puhdas arvoitus. 

Tämä kertonee kuitenkin siitä, ettei yhden lehden seuraamisella auennut tapahtumasta 

koko kuvaa.

3.1.2. Keneltä korvaukset ja millä perusteella?

Kun  kalastajat  alkoivat  tehdä  siirtojaan  korvausten  saamiseksi,  katsoi  Typpi  Oy 

parhaakseen ottaa omalta osaltaan ohjat käsiin. Myös etelässä Oulun tilanne oli alkanut 

kiinnostaa, ja  myös  siellä  Typpi  Oy  alkoi  saada mainetta  alueen ainoana  vesien 

saastuttajana.  Esimerkiksi Kotkassa  pidetyssä  paikallisjärjestöjen  kokouksessa  vesien 

saastumiseen  liittyneessä  keskustelussa, oli  toiminnanjohtaja  Aalberg  muistuttanut 

kokousväkeä  nimenomana  Typpi  Oy:n  ammoniakin  aiheuttamista  kalakuolemista  ja 

pahasta mausta.370

Typpi  Oy:n  aloitteesta  alettiin  kalastajien  kanssa  käydä neuvotteluita.  Lehdistö  ei 

kuitenkaan vaikuttaneet huomaavan tätä aloitetta. Liitto oli ainoa, joka uutisoi pienessä 

uutisessa, että nimenomaan Typpi Oy  oli  kutsunut kalastajia luokseen.  Tämän  kutsun 

yhtiö  oli tehnyt selvittääkseen, missä ja kuinka voimakkaasti makua oli esiintynyt.371 

Muuten  asiasta  uutisoitiin  hyvin  ylimalkaisesti,  maataloushallituksen  ja  Typpi  Oy:n 

neuvotteluita käsitelleen uutisoinnin ohella.372 Jos Typpi Oy:tä olisi jokin lehti halunnut 

tosissaan  puolustaa,  olisi  tästä  aloitteesta  varmasti  saanut  isompiakin  otsikoita 

aikaiseksi.

Torstaina  30.10.  kalastajat  tekivät  oman  aloitteensa neuvottelujen  aloittamiseksi. 

Kokouksessan kalastajat  tulivat tulokseen, että neuvottelut saastuttajien kanssa olivat 

lähtökohtainen tapa saada korvausta menetetyistä tuloista. Maanviljelysinsinööripiiri oli 

lupautunut neuvotteluihin välittäjäksi, ja kalastajat aikoivat ottaa siihen yhteyttä asiassa. 

Korvauksia  varten  jokaiselle  kalastajalle  oli  tarkoitus  jakaa  lomake,  ja  ohjeet 

korvausvaatimuksen laskemiseen:

369Ibidem. 
370Kaleva 21.10.1969.
371Liitto 28.10.1969.
372Liitto 29.10.1969; Kaleva 29.10.1969; KT 29.10.1969. Muistion sisältö löytyy näistä kolmesta 

lehdestä osittain tiivistettynä, Kalevan kirjoituksen ollessa pisin.
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-  -  arvioitiin  korvattavaksi  päivärahaa  20  markkaa,  pyydysten  arvosta  yksi  

kolmasosa, joka on vuotuinen poisto ja veneiden arvosta yksi kuudesosa.373

Mikäli  neuvotteluyhteyden  saaminen  epäonnistuisi, oli  tarkoitus  lähettää  aiemmin 

mainittu lähetystö  hankkimaan  korvaukset  valtiolta.  Lähetystöä  puolsivat  maaherra 

Niilo  Ryhtä  ja  kaupunginjohtaja  Arvo  Heino.  Perämeren  kalastajien  keskusliiton 

puheenjohtaja  Partanen taas piti lähetystöä merkityksettömänä, koska hallituksessa  jo 

tiedettiin kalastajien tilanne.374 

Erityisesti kaupunginjohtajalla oli oma lehmä ojassa tämän asian puoltamisella. Olihan 

todennäköistä,  että  myös  kaupunki  joutuisi  korvaamaan  saasteesta  aiheutuneita 

vahinkoja,  mikäli  asiaa  ratkottaisi neuvottelujen  kautta.  Tähän  kaupunginjohtajan  ja 

maaherran  puoltoon  ei  kiinnitetty  lehdistössä  huomiota  millään  lailla.  Muutenkin 

kritiikki  kaupunkia  kohtaan  lehdistöstä  puuttui  lähes  kokonaan.  Ainoastaan 

vesilautakunnan  toimettomuutta  kritisoitiin  avoimesti.  Kaupungin  kiertelyä 

vesienpuhdistuslaitoksen rakentamisessa ei lehdistössä käsitelty, kuin kaupungin omien 

virkamiesten  näkemysten  kautta.  Muiden  asiantuntijoiden  lausuntoja  ei  näissä 

tapauksissa näkynyt.375 

Jopa Hemmo Kuuranhalla  oli  poleemisessa saastekeskustelun avauksessaan sysännyt 

vastuun asukkaille eikä kaupungille. Hän kirjoitti, että vesivessoista luopuminen olisi 

avain kaupungin päästöjen lopettamiseen.376 Verrattuna Typpi Oy:n saamaan huomioon, 

tämä  kritiikin puute oli huomattavaa. Vaikka maanviljelysinsinööripiiri oli lehdistölle 

jakamassaan tiedotteessa  kertonut,  että  kaupunki  vastaa huomattavasta  osasta  alueen 

ravinnepäästöistä, ei kaupungin osuus tullut kirjoittelussa esille tässäkään vaiheessa.

Kalastajat  järjestäytyivät  jälleen keskiviikkona  5.11.1969  ja  valitsivat  ”pysyvän 

neuvotteluelimen”.377  Kokouksessa päätettiin tällä kertaa, että paras ja nopein ratkaisu 

olisikin korvausten  saaminen  valtiolta.  Samalla  tehtiin  päätös,  ettei 

maanviljelysinsinööripiiri  nauti  kalastajien  luottamusta  neuvottelijaelimenä.  Taustalla 

373Kaleva 31.10.1969.
374Kaleva 31.10.1969.
375Esim. KT 21.10.1969.
376Hemmo Kuuranhalla, ”Räjähdysmäinen leväkasvusto enteenä: Jätekatastrofi uhkaa Oulua”. Liitto 

15.10.1969.
377Liitto 5.11.1969.
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saattoi hyvinkin olla 18 kalastajan, kolme viikkoa aiemmin tekemä kantelu eduskunnan 

oikeusasiamiehelle, joka tuli juuri julkisuuteen.378 

Kantelussa  oli  vaadittu syytettä  valvovaksi  viranomaiseksi  nimitetylle 

maanviljelysinsinööripiirille.  Kantelun  tekijän,  kalastaja  Janne  Jämsän,  mukaan 

”mihinkään  toimenpiteisiin  ei  oltu  ryhdytty”379,  vaikka  ammoniakkivuoto  oli  ollut 

tiedossa  jo  heinäkuusta  alkaen.  Kantelu  ei  jäänyt  ainoaksi.  Seuraavana  päivänä 

uutisoitiin  toisesta  kalastajien tekemästä kanteesta.  Eduskunnan oikeusasiamies Risto 

Leskinen  kommentoi  Liitolle  näiden  kahden  kanteen  olevan  ensimmäisiä  tapauksia, 

jossa valvovaa viranomaista kohden vaaditaan nostettavan syytteet.380 

Korvausten  saaminen  valtiolta  perustui  ”heikon  oljenkorren  varaan:  valtioneuvoston 

suopeudelle”.381 Erityisen  valoisaksi  ei  odotuksia  voinut  kuvata,  kun 

valtionvarainministeri  Eino Raunio totesi  Liitolle valtiolta  rahan hakemisen turhaksi, 

sillä ”Eihän valtio niitä teidän vesiänne ollut pilannut!”382.  Syyllisen  piti siis maksaa, 

mutta tyhjentävä kommentti tämän ajattelun kannalta oli Kalevan uutisen lopussa ollut 

ajatus: ”Mutta kuka onkaan vahingon aiheuttanut?”383

Uusia  tarkennuksia  vahingon  todellisesta  aiheuttajasta  saatiin  marraskuun  alussa. 

Kalojen mutaisen maun syyksi  nimitettiin levät myös uusissa viranomaisten tekemissä 

tutkimuksissa. Kansan Tahto uutisoi tutkimusten olleen eri tahojen yhteistyössä tekemiä, 

kun  Liitto  antoi  olettaa  niiden  olleen  VTT:n  tekemiä.384 Huomattavaa  oli,  että  tällä 

kertaa  Liitto  ei  käynyt  yksityiskohtaisesti  läpi  tutkimuksen  tuloksia,  vaan  ohitti  sen 

lyhyellä uutisella. Kaleva ja Kansan Tahto sen sijaan siteerasivat tuloksia tarkemmin 

Kalevan  tarjotessa  tarkimmat  tiedot.385 Liitolla  oli  kuudennen  päivän  lehdessä  neljä 

tähän makuun liittynyttä uutista, sekä yksi sensuurikiistaa käsitellyt uutinen, joten on 

aivan mahdollista, että tämän takia asian laveampi käsittely jäi tekemättä.

378Liitto 6.11.1969; Kaleva 7.11.1969.
379Liitto 6.11.1969.
380Liitto 7.11.1969.
381Liitto 11.11.1969.
382Ibidem.
383Kaleva 12.11.1969.
384KT 5.11.1969. Liitto 6.11.1969.
385Kalevan uutisessa oli mm. taulukko auringonpaistetuntien määristä ja Oulujoen keskivirtaamat kesä-, 

heinä-, elo- ja syyskuussa. Kaleva 5.11.1969.
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Tutkimuksen valvojina olivat insinööripiiri ja vesiensuojelutoimisto  ja tutkimuksen eri 

osia  olivat  tekemässä  ja  avustamassa  VTT,  Oulun  kaupunki,  Oulun  yliopiston 

eläintieteen laitos  sekä Oulun läänin talousseuran edustajat.  Varsinaisesti  uutta tietoa 

aiempiin  tämä  tutkimus  ei  tarjonnut,  mutta  se vahvisti  ja  tarkensi aiemmin  saatuja 

tuloksia. Ihan varmaksi maun aiheuttajaa ei tosin osattu vieläkään sanoa:

Maku  voi  olla  leväeritteiden  aiheuttama  (mm.  Oscillatoria  öljyt) levien  

hajotessa  vapautuneiden  aineiden  aiheuttama  tai  mahdollisesti  sädesienten  

eritteistä johtuva.386

Maun täsmennettiin  myös  olleen  voimakkaampi  vatsalihaksissa,  mikä  viittasi  siihen, 

että maku tuli  kalojen ravinnon kautta. Nämä ovat pitkälti saman suuntaisia tuloksia, 

mitä Per-Edvin Persson sai samalla alueella tehdyissä tutkimuksissa muutama vuotta 

myöhemmin.387 Eriävän  mielipiteensä  toi  julki  kalastaja  Janne  Jämsä,  jonka 

mielipidekirjoitus ”Levää se ei ollut” julkaistiin Liitossa. Kirjoituksessaan Jämsä syytti 

piiri-insinööri Kärnää hämäyksestä ja sanoi, että levää, lämpimiä ilmoja sekä tyveniä oli 

ollut ennenkin,  mutta nyt vedessä oli ollut ”jotain rasvamaista ainetta”.388 Kalastajien, 

tai ainakin Janne Jämsän, luottamus maanviljelysinsinööripiiriin oli selvästi pohjassa.

Liiton  7.  päivän  isossa  kirjoituksessa käsiteltiin  pääasiassa  Typpi  Oy:n  syyttämättä 

jättämisen perusteita. Syyttämättä jättäminen perustui vesiensuojelutoimiston DI Mirja 

Särkän mukaan siihen,  ettei  näyttöä  Typpi  Oy:n  syyllisyydestä  ollut.  Saman uutisen 

yhdessä kappaleessa kerrottiin kuitenkin Liitolle uusi asia. Yksi syyttämättä jättämisen 

peruste  oli  ammoniakkivaatimusten alapuolella pysyminen.  Kesällä  mitattu  157 mg/l 

olikin  ollut  ammoniumtyppeä  eikä  ammoniakkia.  Uutisessa  puhuttiin  ammoniakin 

uudesta  sekä vanhasta  käsitteestä,  ja  kuinka  eläintieteenlaitoksen  tutkijat  olivat 

ensimmäisiä, jotka toivat julkisuuteen tämän uuden käsitteen.  Uudella käsitteellä siis 

viitattiin ammoniakkiin NH 3 .389 Liiton toimituksessa ei tästä kuitenkaan opittu, vaan 

virhe toistettiin pian uudestaan.

386Kaleva 5.11.1969.
387Perssonin vuonna 1973 tekemien tutkimuksissa saatiin ”vahvoja epäsuoria todisteitä siitä, että silakan 

makuvirheet johtuvat bakteereista, mahdollisesti sädesienistä, jotka hajottavat potentiaalisesti 
makuaineita muodostavia kasviplanktonorganismeja, etupäässä oscillatoria-lajeja. - - Muikun ja siian 
makuvirheet johtuvat ilmeisesti samasta syystä kuin silakan. Siian kohdalla - - makuvirheet johtuvat 
ravinnosta”. Persson 1974, 196.

388Liitto 12.11.1969.
389Liitto 7.11.1969.
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Kalastajien korvauksista piiri-insinööri Mauno Kärnä muistutti, että varsinaista rikosta 

ei ollut tapahtunut rehevöitymiseen liittyen. Korvausta sai kyllä hakea kaikilta likaajilta, 

mutta  rikosoikeudellisesta  korvausvelvollisuudesta  ei  ollut  kysymys, koska  pahinta 

rehevöittäjää fosforia oli laskettu lupaehtojen rajoissa.390 Neuvotteluyhteyden saaminen 

likaajiin  alkoi  vaikuttaa  yhä  tärkeämmältä,  kun  korvausten  saaminen  alkoi  näyttää 

jäävän yhä enemmän likaajien hyväntahtoisuuden varaan.

Korvaushakemuksilleen kalastajat  saivat  tukea Suomen Luonnonsuojeluyhdistykseltä, 

joka  julkilausumassaan  ehdotti  perustettavaksi  järjestelmä,  jossa  valtio  korvaisi 

välittömästi  tämän  kaltaiset  vahingot  ja  perisi  ne  sen  jälkeen  syyllisiltä.  Lausunnon 

idean taustalla olivat todennäköisesti  ”elohopeasota” johon luonnonsuojeluyhdistys oli 

ottanut puheenjohtajansa johdolla kärkkäästi kantaa.391 Tässä kiistassa oli jo kertaalleen 

kalastajilta  jäänyt korvaukset  saamatta. Huomattavaa  julkilausumassa  onkin  sen 

terättömyys. Viranomaisia  ja  valvontaa  kyllä  kritisoitiin  hiukan,  mutta  tapahtumaan 

liittyneitä  likaajia  ei  tarkemmin  eritelty  eikä  kritisoitu.392 Julkilausuma  julkaistiin 

Liitossa 6.11. ja Kalevassa 7.11.393 

Luonnonsuojelujärjestöt olivat tähän mennessä olleet hyvin vaitonaisia asian suhteen, 

tai  ainakaan  lehdistössä ei  näitä  kannanottoja  julkaistu.  Suomen 

Luonnonsuojeluyhdistyksen  elohopeakeskustelussa  osoittama  aktiivisuus  ei  näkynyt 

Oulun  sanomalehdissä  kalakuolemien,  eikä pahan  maun  yhteydessä. 

Luonnonsuojeluliiton  puheenjohtaja  Pekka  Nuorteva  kylläkin  kirjoitti  vuonna  1970 

yhden mielipidekirjoituksen asiaan liittyen, mutta käytti tätäkin ammoniakkikeskustelua 

lähinnä välineenä elohopeasodassa.  Hänen mukaansa ammoniakki kyllä tappoi kalat, 

mutta  vain sen takia,  että elohopea oli  ne heikentänyt.394 Lehtikirjoittelussa eläin- ja 

luonnonsuojelujärjestöt  olivat  harvinainen näky. Yllä  mainitun  lisäksi  Oulun Seudun 

Eläinsuojeluyhdistys  otti  kantaa,  että  kalakuolemat  olivat  olleet  eläinrääkkäystä.395 

Pohjois-Pohjanmaan  luonnonsuojeluyhdistys  taas  huolehti  virkistyskalastajien 

390Kaleva 8.11.1969.
391Valste 2008, 182.
392”Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen julkilausuma Perämeren saastumiskysymyksestä”. Suomen 

Luonto, nro 4 1969. Suomen luonto oli Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenlehti.
393Liitto 6.11.1969; Kaleva 7.11.1969. 
394Pekka Nuorteva ”Oulun kalakuolemat”. Kaleva 16.6.1970.
395Toinen mainittu yllä. Toinen lausunto esitettiin Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen nimissä 

annettu maininta, että kalakuolema oli eläinrääkkäystä. Liitto 26.4.1970.
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rentoutumisesta.396 Luonnonsuojelujärjestöt  eivät  näyttäneet  Oulun  sanomalehtien 

kirjoittelun perusteella olevan vielä ympäristönsuojelukeskustelun keskiössä.

Kalastajien  epäluottamus  insinööripiirin ei  kuitenkaan  latistanut  sitä,  vaan  se pyrki 

aktiivisesti  toimimaan välittäjänä.397 Yllä esille  tulleet  seikat saattoivat  aiheuttaa sen, 

että kalastajat 11. päivän kokouksessaan pyörsivät aiemman päätöksen insinööripiirin 

kelvottomuudesta.  Tästä  huolimatta   Liitto  kommentoi  luottamuspulaa 

kouriintuntuvaksi.398 Neuvottelijaksi  valittiin  DI Kalle  Korhonen. 11.11.  kokouksessa 

selkeni niin  korvaussumma kuin kalastajien lopulliset  tavoitteet.  Korvaussumma 636 

507  markkaa, oli  tarkoitus  saada  valtiolta.  Suurin  yksittäisen  kalastajan  esittämä 

vaatimus oli 7 243 markkaa399, ja pienin 80 markkaa. 

Lähetystö  jäi odottamaan  ministeri  Miettusen  paluuta  ulkomaanmatkalta,  joten 

odotteluaika  käytettäisiin  neuvotteluyhteyden  avaamiseen  saastuttajien  kanssa.400 

Syytetyt  teollisuuslaitokset  ja  kaupunki ehtivät jo  kommentoida,  että  neuvotteluita 

voidaan kyllä  käydä,  mutta vain jos syytöksiä  kemikaalien päästämisestä ei  tehdä ja 

puhutaan  levistä.401 Ottaen  huomioon  tehtaiden saaman  huomion  lehdistössä,  ja 

lähiaikoina  ilmestyneet  leväteoriaa  tukeneet  tutkimukset,  ei  vaatimusta  voine  pitää 

kohtuuttomana.  Oli myös mahdollista, että  tällä vaatimuksella oli tarkoitus provosoida 

kalastajia. Tässä vaiheessa oli nähty jo useita puheenvuoroja, joissa kommentoitiin, ettei 

korvauksia valtiolta ole todennäköisesti tulossa.

Myös  lehdistön  asenne  saattoi  vaikuttaa  tähän  kommenttiin.  Lehdistöstä  Liitto  ja 

Kansan  Tahto  olivat  selvästi  kalastajien  puolella.  Kun  neuvotteluista  vaadittiin 

poistettavaksi  syyttely,  olisi  sen  jälkeen  lehdistön  vaikeampi  kärjistää 

vastakkainasettelua. HELENA TELKÄNRANTA kirjoitti  artikkelissaan  Tiedotusvälineiden 

muuttuva  maailmankuva,  että  ympäristöjournalismin  alkuvaiheissa  etsiessään 

katastrofeja  ja  vastakkainasettelua,  lehdistö  saattoi  tahattomasti  vaikeuttaa 

luonnonsuojelutyötä.402 Vaikka  nyt  ei  luonnonsuojelutyöstä  ollut  kysymys,  oli 

396Pohjois-Pohjanmaan Luonnonsuojeluyhdistys r.y., "Saastuttajien korvattava kaloihin tullut paha 
maku" (mp.). PT 22.9.1970.

397Liitto 11.11.1969.
398Liitto 12.11.1969.
399Lumijoen 7 600 markan vaatimus oli kahden kalastajan yhteinen. Kaleva 12.11.1969.
400Kaleva 12.11.1969.
401KT 12.11.1969.
402Telkänranta 2008b, 223–224.
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samanlainen  haittavaikutus  mahdollinen.  Tätä  katastrofijournalismia  ja 

vastakkainasettelua kun ei ollut ainakaan Oulun saastekiistasta puuttunut. 

Tässä  vaiheessa  kalastajat  eivät  kuitenkaan  nöyrtyneet  likaajien vaatimusten  edessä. 

Leväteoriaa pidettiin  likaajien hämäyksenä, levää kun oli ollut ennenkin ja ”puhtaassa 

meressä  kasvavat  puhtaat  levät”.403 DI Korhonen  oli yrittänyt kyllä  muistuttaa 

kokousväkeä siitä, että kalakuolema ja ammoniakki sekä paha maku ja fosfori olivat 

kaksi eri asiaa, jonka takia ammoniakki ei edes kuulu korvausneuvotteluihin. 404

Kalastajien kokouksessa pidetyistä puheenvuoroista nosti Liitto esiin rohkeita ja kiivaita 

kommentteja;  ”Ei  mitään  neuvotteluita,  jos  kerran  ammoniakki  jätetään  pois!”  ja 

”Katsotaan löytyykö sieltä[Helsingistä] lihavampaa pörssiä. Ja jos ei löydy, kärsitään 

omissa nahoissamme. Oommahamme kärsineet ennenkin!”405  Kalastajien reaktiota  DI 

Korhonen piti suurimpana haasteena neuvotteluille. Kalastajilta saattoi  tosin unohtua, 

että  ammoniakin  suoraa  vaikutusta  makuun ei  ainakaan sanomalehtien  kirjoituksissa 

ollut  esitetty.  Tutkijoiden  lausunnoissa  oli  aina  sanottu  ammoniakin  vaikuttaneen 

makuun leväkasvuston kautta. 

Leväteorian allekirjoitti myös maatalousministeri Martti Miettunen, joka vastasi kolmen 

Keskustapuolueen  kansanedustajan  tekemään  kyselyyn  Oulun  merialueen 

saastumisesta.  Miettunen  sanoi  syyllisten  Oulun  alueella  olevaan  tapaukseen  olleen 

pääasiassa  alueella  sijaitsevat  likaajat  ja  luonnonolosuhteet.  Miettusen  lausunto 

prosentteineen ja tarkkoine tietoineen kuulosti pitkälti valtion vesiensuojelutoimistolta 

tulleelta.  Lausunnossa  Typpi  Oy:n  osuus  korostui  saastuttajana,  mikä  perustui  sen 

osuuteen  päästetystä  fosforista.  Ainakaan  maatalousministeriö  ei  tässä  puolustanut 

tehdasta yksioikoisesti.406

Vaikka  varsinaista  vastakkainasettelua  eri  ravinteiden  vaikutuksista  ei  ollut  tähän 

mennessä  ollut  esillä,  oli  käytännössä  ammoniakilla  väitetty  rehevöitymisen 

aiheutuneen typestä.  Fosforin merkitykselle rehevöitymisessä löytyi  epäilijöitä  Etelä-

Suomesta. Helsingin edustalta oli mitattu paljon korkeampia fosforipitoisuuksia,  eikä 

403Ibidem.
404Liitto 12.11.1969.
405Liitto 12.11.1969.
406Liitto 16.11.1969.
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vastaavan  laajuista  makuongelmaa  ollut  esiintynyt.  Maisteri  Heinonen  Saimaan 

vesiensuojeluyhdistyksestä  ja  limnologi  Myllymaa  pitivätkin  lisätutkimuksia 

tarpeellisina. Helsingin kaupungin vesilaitoksen ylikemisti kertoi, että heidän laitoksella 

oli  nimenomaan  käsitys  orgaanisten  typpiyhdisteiden  vaikuttavan  veden  makuun  ja 

hajuun.407

3.1.3. Liitto osoittaa vielä kerran huomattavaa aktiivisuutta 

Liiton  sinnikkyys  ja  innostus  näkyi  myös  korvausneuvotteluista  uutisoinnissa. 

Otsikostaan ”Likaajat jäävät odottamaan valtion vastusta kalastajille” huolimatta, 20.11. 

päivän  taustaselvitys  käsitteli  lähinnä  tilannetta  Typpi  Oy:n  syytteeseen  laittamisen, 

Oulun  vesiensuojeluyhdistyksen  perustamisen  ja  rehevöitymisen  kannalta.408 Saman 

päivän  pääkirjoitus  käsitteli  kalastuksen  tilaa,  muttei  maininnutkaan  Oulun 

makuongelmaa.409 

Näitä  seurasi  Liiton  osalta  huomattava  panostus  käytäviin  neuvotteluihin,  kun 

muutaman päivänä aikana julkaistiin monta kirjoitusta tapahtumiin liittyen. Mikään muu 

kolmesta  lehdestä  ei  tänä  aikana  julkaissut  merkittävää  määrää  kirjoituksia.  Kansan 

Tahto  mainitsi  yhdessä  uutisessa  vain  että  maku  oli  hävinnyt,  mutta  kauppa  ei 

edelleenkään käynyt.410 Kalastajat alkoivat kärsiä makuongelman saamasta huomiosta 

enemmän kuin  itse  mausta.  Toisaalta  merkittävä  syyspyyntikausi  oli  jo  pääosin  ohi, 

joten tulot oli jo sen osalta menetetty.

21. päivä Liitto uutisoi etusivullaan kuinka neuvottelut olivat joutuneet karille jo ennen 

alkamistaan.  Uutisen  mukaan  likaajien  ja  insinööripiirin  välisesä  kokouksessa  oli 

asetettu epäilyksen alaiseksi likaajien vaikutus leväkasvustoon. Näin ollen valtion tulisi 

korvata  vahingot  aivan  kuten  halla-  ja  tulvavahinkojenkin  osalta.  Myös  kalastajien 

korvausvaatimukset  katsottiin  olevan  kohtuuttomia  ja  ”juridisesti  arvottomia”, 

erityisesti  pyydysten  osalta.  Oikean  summan  katsottiin  olevan  lähempänä  100  000 

markkaa. Myös kalastajien neuvottelukunnan katsottiin olleen liian suuri.411

407Liitto 18.11.1969.
408Liitto 20.11.1969.
409”Kalastus vastatuulessa” (pk.). Liitto 20.11.1969.
410KT 23.11.1969.
411Liitto 21.11.1969.
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Oulu-seuran järjestämällä kaupunginjohtajien kyselytunnillakin Typpi Oy:n saasteet ja 

kalavahingot  nousivat  Liiton  mukaan keskeiseksi  aiheeksi.412 Kaupunginjohtaja  Arvo 

Heino kyseenalaisti Typpeen kohdistuneen kritiikin sanomalla: 

Pitäisikö meidän ennemmin antaa tehtaan räjähtää kuin valita pienempi paha ja  

antaa sen laskea jätevetensä tuohon jokeen.413

Pelottelu tehtaan räjähtämisellä oli melko aiheeton huomautus, nämä kaksi asiaa kun 

tuskin liittyivät toisiinsa. Olihan aiemmin mainittu, että jätevesiä olisi voitu varastoida 

ulkopuolelle  tosin  viihtyvyyden  kustannuksella.  Jätevesien  laskeminen  ei  myöskään 

vähentänyt  räjähdysvaaraa.  Konkreettinen  todiste  saatiin  seuraavan  vuoden 

maaliskuussa,  jolloin  uusi  ammoniakkilaitos  räjähti.  Tällä  kertaa  ilman  suurempia 

henkilövahinkoja.414

Neuvotteluiden kariutumisesta huolimatta Liitto uutisoi seuraavana päivänä etusivullaan 

Typpi Oy:n hallintoneuvoston tehneen ”salaisen päätöksen” siitä, että yhtiö suhtautuu 

myönteisesti  kalastajien  korvauspäätökseen.  Samalla  Liitto  kertoi  myös 

valtioneuvostolle  tehdystä  ehdotuksesta  kalavahinkojen  korvaamiseksi  ja 

korvausneuvottelujen  käynnistymisestä  ilman  kalastajia.  Kaikkiaan  nämä  vaativat 

etusivun alustuksen lisäksi taas kokonaisen sivun sisäaukeamalta.415

Typpi  Oy:n  hallintoneuvoston  kokous  oli  käyty  jo  12.  päivä,  mutta  tieto  siitä  tuli 

julkisuuteen vasta  nyt.  Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja  V. J.  Sukselainen linjasi 

Liitolle,  että  korvauksia  tullaan  maksamaan  mikäli  Typpi  Oy:llä  katsotaan  olleen 

vaikutusta. Varatuomari ja hallintoneuvoston sihteeri Ollila sen sijaan kiemurteli Liiton 

haastattelujen alla ja kielsi aluksi kokouksessa puhutun mitään kalastajista. Kun Liitto 

kertoi Sukselaisen linjauksesta, Ollila kertoi, että hallintoneuvosto oli kuullut vain Typpi 

412KT 21.11.1969; Hemmo Kuuranhalla ”Oulun kaupunginjohtajat olivat kysymystentissä” (rep.). Liitto 
21.11.1969.

413Hemmo Kuuranhalla, ”Oulun kaupunginjohtajat olivat kysymystentissä” (rep.). Liitto 21.11.1969.
414Asiasta luonnollisesti uutisoitiin paljon ja sitä käsiteltiin myös Typpi Oy:n Rakeita sekä tiedotuksia 

lehdissä. Räjähdys tapahtui synteesikierron loppujäähdyttimissä. Esim. Typpi Oy:n tiedotuksia nro 2 
huhtikuu 1970.

415Liitto 21.11.1969.



87

Oy:n johtokunnan416 tiedotteen asiasta.417

Kirjoituksen päähuomio  kuitenkin  kiinnittyi  siihen,  että  maanantaina  24.  päivä  oli 

tarkoitus pitää kokous,  vaikka vasta oli kerrottu likaajien taholta, että valtion reaktiota 

jäädään odottamaan.  Kirjoitus koostui useista haastatteluista, joita Liitto piti ”outoina 

asioina”418.  Kalastajia  oli  edustamassa toiminnanjohtajat  Aarne Partanen ja  Johannes 

Pelkonen,419 jotka  tosin  eivät  omien  sanojensa  mukaan  olleet  kokouksesta  tietoisia. 

Liitto  tosin  väitti  alustuksessaan,  että  jokainen  oli  kokouksesta  tietoinen.  Kuitenkin 

kalastajien  korvaustoimikunnan  puheenjohtaja  ja  luottamusmies  Eino  Ervasti420 ja 

insinööripiirin insinööri Kalle Korhonen olivat kyllä heidän menostaan tietoisia.

Piiri-insinööri  Kärnän  kieltelyistä  huolimatta  Korhosen  haastattelusta  selvisi,  että 

kokousta  oltiin  tosiaan  pitämässä  maanantaina  ilman  kalastajien  neuvottelukuntaa. 

Kokouksen luonteesta taas ei ollut tietoa, sillä Korhonen väisteli toimittajan esittämiä 

kysymyksiä.  Ilmeisesti  kokous  oli  tarkoitus  pitää  salassa  nimenomaan  lehdistön 

aiheuttaman  reaktion  takia.  Vaikka  Korhonen  kuvasi  edellistä  kokousta  käsitellyttä 

lehtikirjoitusta  hyväksi,  hän  myös  sanoi  ettei  kuvaajien  paikallaolo  parantanut 

kokouksen henkeä.421

Kokoustajien  kiertelyt  todennäköisesti  kuitenkin  johtui  nimenomaan  siitä 

mahdollisuudesta, että valtio korvaisi vahingot. Olettamuksena lienee ollut, että mikäli 

syytetyt antavat julkisuudessa yhtään periksi, ei valtio tule maksamaan mitään. Koska 

likaajia  oli  kuitenkin  monia,  tuli  heidän  tehdä  ennakoivia  tiedusteluja 

korvaushalukkuudesta ja korvausten lähtökohdista siinä tapauksessa, että he ryhtyisivät 

korvaamaan vahinkoja. Lähetystön oli tarkoitus lähteä matkaan vasta 25. päivä tiistaina, 

päivä salassa pidetyn kokouksen jälkeen.

Tätä  puoltaa  toisaalta  piiri-insinööri  Kärnän  väittämä,  että  nimenomaan  erityisesti 

416Johtokunnassa istuivat toimitusjohtaja Lehmuksen lisäksi, vpj Matti Kunnaala, Gunnar Hernber, 
Jaakko Pajula (Keskustapuolue), Jukka Piironen (Keskustapuolue) ja Hannes Tiainen (sdp). Tarkka 
1970, 58.

417Liitto 21.11.1969.
418Jokainen haastattelu oli otsikoitu ”Outo asia nro 1-5” ja lainauksella haasteltavalta.
419Partanen Perämeren Kalastajaseurojen keskusliitosta ja Pelkonen Pohjanmaan Kalastajaseurojen 

Keskusliitosta. Näin seurojen välinen maantieteellinen raja meni Oulun kohdalla.
420Haukiputaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja SDP:n jäsen.
421Liitto 22.11.1969.
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kaupunki halusi odottaa valtion maksuhalukkuuden selvittämistä  ja oli jopa maksanut 

joidenkin  oululaisten  matkat  lähetystössä. Myös  Keskustapuolueen  neljän 

Keskustapuolueen  pohjois-suomalaisen  kansanedustajan422 valtioneuvostolle  21.11. 

jättämä  kirjelmä  antoi  olettaa,  että  neuvottelut  olivat  epätodennäköinen  keino 

korvausten saamiseksi. Kirjelmässä todettiin, ettei syyllisistä saataisi välttämättä ikinä 

likaajien vaatimaa varmuutta, mutta kalastajien kärsimys oli silti tosiasia. Valtion tulisi 

siis korvata kalastajille heidän kokemat taloudelliset kärsimykset, jo mielellään ennen 

vuoden  vaihdetta.  Jossain  määrin  mielenkiintoinen  kohta  oli  kirjelmässä  väite,  ettei 

kalastajia kiinnostanut syyllisyys, vaan taloudellisten tappioiden korvaaminen. Verraten 

aiempaan kalastajien  kokoukseen,  tilanne  oli  vaikuttanut  juuri  päinvastaiselta. Oliko 

Liitto  ottanut  tahallaan  kärkkäimmät  kommentit  esille  sieltä  luodakseen 

huomattavampaa  vastakkainasettelua.  Ei  toisaalta  pidä  jättää  huomioimatta  sitäkään, 

ettei  kansanedustajat  tienneet  kalastajien  todellisesta asenteesta  likaajia  kohtaan. 

Kansanedustajien kirjelmässä mainittiin myös mahdollisuus Ruotsiin muutosta, minkä 

taustalla  oli  toki  Suomesta  Ruotsiin  aktiivisena  käynyt  muuttoliike,423 mutta 

mahdollisesti myös  positiivisemmat  uutiset  ympäristönsuojelun  osalta.  Olivathan 

ruotsalaiset olleet tutkimassa kalojen makua ensimmäisinä, valittamassa Outokummun 

tehtaan  jätevesistä424 ja  aktiivisemmin  ajaneet  elohopeakiintiöitä  kaloille425.  Samassa 

uutisessa  kommentoitiin  valtiovarainministeri  Raunion  ottaneen  huomattavasti 

myönteisemmän  kannan  korvauksiin,  joskin  tämä  tieto  tuli  Keskustapuolueen 

kansanedustaja Erkki Haukipuron lausunnosta. 426

Seuraavan  päivän  pääkirjoituksessa  Liitto  otti  kantaa  vaatien  kalastajille  korvauksia 

valtiolta.  Toisaalta  siinä  myös  kyseenalaistettiin  valtion  osallistumista  likaajien 

aiheuttamien  ongelmien  maksamiseen.  Ympäristönsuojelun  näkökulmasta  on  myös 

huomattavaa,  että  pääkirjoituksessa  otettiin  kantaa  ympäristönsuojelun  hintaan. 

Kirjoittaja  piti  kerettiläisenä  ajatusta,  jossa  tyydyttäisiin  vesiensuojelulaitosta 

halvemmat  korvaukset.  Vettä  piti  suojella  myös  muutakin  kuin  kalastajien  elantoa 

varten.427 Kalastajien  taakse  vahvasti  asettunut  Liitto  näytti  myös  ymmärtävän 

422Allekirjoittajina edustajat Hannes Paaso, Erkki Haukipuro, Reino Kangas ja Paavo Niinikoski.
423Huippuvuodet olivat juuri 1969–1970. Vahtola 2003, 408.
424Nienstedt 1997, 53.
425Vuotta aikaisemmin oli turvalliseksi rajaksi Ruotsissa asetettu elohopealle 1 mg kalan kiloa kohden. 

Liitto 11.11.1969. Suomessa kiista elohopean vaarallisuudesta jatkui vielä vuosia.
426Liitto 22.11.1969.
427”Kalastajille korvaus!” (pk.). Liitto 23.11.1969.
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suuremman kontekstin ympäristönsuojelussa, pelkästä taloudellisesta ja terveydellisestä 

rasitteesta  ei  ollut  päätoimittajalle tämän  perusteella  näyttänyt  olevan kyse.  Samana 

päivänä Kaleva uutisoi tulevasta kokouksesta huomattavasti maltillisemmin, eikä siinä 

ihmetelty epävirallisen kokouksen kokoonpanoa sen enempää kuin sen salaamistakaan. 

Uutinen vaikuttaa tosin olleen tiivistelmä Liiton tekemistä haastatteluista.428

3.2. Parempi laiha sopu kuin lihava riita

3.2.1. Marraskuun kokoukset pohjustavat neuvotteluita

Maanantain  salaiseksi tarkoitetussa kokouksessa  teollisuuslaitokset ja kaupunki olivat 

ulospäin entistä vakuuttuneimpia siitä, etteivät he olleet pääsyyllisiä. Virallinen muistio 

kokouksesta oli lyhyt, ja siinä myönnettiin vain, että mikäli syyllisyys oli todistettavissa 

olivat  syytetyt vesilain velvoittamina korvaamaan vahingot.  Kokous käytiin suljetuin 

ovin, eikä Hemmo Kuuranhallan pitkästä reportaasista selviä, mistä  hänen kertomansa 

tiedot ovat peräisin.429

Kokouksessa pääsyylliseksi sanottiin luonnonilmiöt aurinko, helleaalto, joen ravinteet ja 

sen vähävetisyys. Mikäli leväteoria osoittautuisi lopulta pitäväksi, tulisi valtion maksaa 

nämä osuudet.430 Niin nurinkuriselta kuin luonnon syyllistäminen itsensä saastuttajana 

kuulostaa,  oli  sillä  perusteensa.  Valtio  oli  maksanut  maanviljelijöille  korvauksia 

aiemmin niin tulva- kuin hallavahingoista, ja myös  nämä olivat luonnon aiheuttamia 

katoja.  Syytetyt  katsoivat lämpimän ja vähäsateisen  kesän  olevan  hallan  tavoin 

vaikuttava  tekijä.  Joen  ravinteiden  sekä  ainevirtaamien  laskeminen  ja  korvaaminen 

voitaneen  kuitenkin  katsoa  tämän  väitteen heikkoudeksi,  ”sillä  ne  suurelta  osin 

muodostavat  meriveden luonnollisen ainesisällön”.431 Tähän luonnon syyttämiseen ei 

puututtu sanomalehdissä mainintaa tarkemmin. Ainoastaan Huotari  pamfletissaan piti 

ajatusta naurettavana.432

428Kaleva 23.11.1969.
429Hemmo Kuuranhalla ”Likaajat ryhtyvät etsimään uusia syitä kalojen makuun” (rep.). Liitto 

25.11.1969.
430Hemmo Kuuranhalla ”Likaajat ryhtyvät etsimään uusia syitä kalojen makuun” (rep.). Liitto 

25.11.1969.
431Myllymaa 1974, 15.
432Huotari 1970, 32.
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On  myös  mahdollista,  että  tällä  27  %:lla haluttiin  osaltaan  kompensoida  sitä,  ettei 

minkään  muun  alueen  tekijän  osuutta  laskettu  korvaussummaan.  Tästä  ei  tosin  ole 

viitteitä kuin maanviljelysinsinööripiirin lausunnoissa. Piiri-insinööri Kärnä kommentoi 

Kalevalle,  että  mikäli  korvauskiista  menee  vesioikeuden  ratkaistavaksi,  on 

yksityiskohtaisissa  tutkimuksissa  pakko  selvittää  Oulujokivarren  muiden 

teollisuuslaitosten ja kuntien vaikutukset.433

Teollisuuslaitoksille kelpaavaa tietoa  leväteoriaan  oli  tarkoitus  saada  teollisuuden 

tekemistä  omista  tutkimuksista.  Tätä  varten  perustettiin  työryhmä,  joka  koostui 

teollisuuslaitosten  ja  kaupungin kemisteistä.  Typpi  Oy  oli  myös  käynnistänyt  omat 

tutkimuksensa ammoniakkiin ja kaloihin liittyen Keskuslaboratorio Oy:n laboratoriossa. 

Toinen työryhmä muodostettiin likaajien lakimiehistä, tarkistamaan kalastajien tekemiä 

korvausvaatimuksia.434

Korvausvelvollisuuden  väistelystä  huolimatta,  syytetyt eivät  viivytelleet 

korvausperusteiden  käsittelyssä.435 Tällainen  ristiriitaisuus  saattoi johtua useastakin 

syystä.  Merkittävin  tekijä  oli  varmasti valtion  mahdollinen maksuhalukkuus  ja  sen 

selviäminen lähiaikoina. Toisena tekijänä todennäköisesti oli se, että mitä ahtaammalla 

kalastajat  olivat,  sitä  todennäköisemmin  he  suostuisivat  epäedullisempaan  likaajien 

sanelemaan sopimusratkaisuun.  Syytetyt  eivät välttämättä uskoneet tosissaan 

syyllisyyteensä, mutta varautuivat silti korvauksiin ja pyrkivät lyhentämään mahdollisia 

neuvotteluita.  Halu  lyhentää  neuvotteluita  saattoi  taas johtua  niiden  aiheuttamasta 

negatiivisesta julkisuudesta tai halusta lyhentää kalastajien kärsimyksiä. Jälkimmäiselle 

näkökulmalle tukea tarjosi ainakin Typpi Oy:n muutama päivä myöhemmin julkaisema 

tiedonanto.436 Myöskin aloitteellisuudella voitiin hakea positiivista julkisuutta.

Positiivista julkisuutta haki ainakin Typpi Oy. Yhtiön edustajan toiminut varatuomari 

Ollila  painotti,  että  vaikka  syyllisyys  ei  ollut  varmaa,  oli  Typpi  Oy  valmis 

”korvausperusteiden selvittelyyn  jo tässä vaiheessa”437.  Maanantain kokouksessa kävi 

433Kaleva 23.11.1969.
434Hemmo Kuuranhalla, ”Likaajat ryhtyvät etsimään uusia syitä kalojen makuun” (rep.). Liitto 

25.11.1969.
435Ibidem.
436Kaleva 28.11.1969.
437Painotus oma. Hemmo Kuuranhalla, ”Likaajat ryhtyvät etsimään uusia syitä kalojen makuun” (rep.). 
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myös  ilmi  miksi  Ollila  oli  aiemmin  kaarrellut  hallintoneuvoston  päätöksestä  olla 

suopeita  korvauksille;  päätöksen  oli  tarkoitus  olla  ”salainen  neuvotteluase”438. 

Pitkittämisestä likaajia syyttivät erityisesti kalastajat.  Kalastajien korvaustoimikunnan 

puheenjohtaja  Eino  Ervasti  totesi,  ettei  kalastajilla  ollut  varaa  enää  korvausten 

viivyttelyyn.439 Kuten  Huotari  oli  maininnut,440 kirjoittelussa  alkoi  näkyä  väsymisen 

merkkejä.  Voisi  luulla,  että  tämä  salaiseksi  neuvotteluaseeksi  nimetty  keino  olisi 

herättänyt jonkinlaista halua kommentoida yhtiön motiiveja. 

Kalastajat pitivätkin kokouksen heti seuraavana päivänä, jossa täsmennettiin sitä, että 

valtio maksaisi kalastajille, ja sitten perisi ne likaajilta haluamallaan tavalla. Perusteena 

pidettiin sitä, ettei kalastajilla ollut varaa tai mahdollisuutta kalliiseen korvausprosessiin 

viivyttelevien likaajien kanssa. Myös kalastajien kokous käytiin suljetuin ovin, siltä osin 

kun toiminnanjohtajat kertoivat edellispäivän kokouksesta. Toiminnanjohtajat Pelkonen 

ja Partanen paljastivat maanantaina pidetystä teollisuuden ja kaupungin kokouksesta, 

että syyllisyyttä ei ollut myönnetty edes suljettujen ovien takana. Salailu oli johtunut 

nimenomaan  lehtikirjoitusten  antamasta  negatiivisesta  vaikutelmasta.  Kalastajat 

myöntyivät  kuitenkin  teollisuuden  ja  kaupungin ehdotukseen  toimikunnan 

perustamiseksi, jonka oli tarkoitus selvittää pahan maun esiintymisalueet.  Vaatimukset 

neuvottelijoiden  määrästäkin  hyväksyttiin, ja  neuvotteluihin  oli  tarkoitus  osallistua 

lopulta  vain  kolme  kalastajaa.  Samassa  uutisessa  käsiteltiin  myös  uusia 

korvausperusteita, joita kalastajat eivät tahtoneet hyväksyä.441

3.2.2. Liitto liittyy väittelyyn ravinteiden määristä

Samana  päivänä  käsiteltiin  myös insinööripiirin uutta ehdotusta korvausten 

jakautumisesta.  Teollisuuden,  kaupungin ja  valvovien  viranomaisten  kesken  saatiin 

aiemmin syyllistetty luonto korvauspöydälle.  Uudessa korvausten jyvityksessä  Typpi 

Oy:n maksuosuus haluttiin pudottaa 70 %:sta 44,6 %:iin.442 Loput 27 % katsottiin joen 

Liitto 25.11.1969.
438Ibidem.
439Hemmo Kuuranhalla ”Likaajat ryhtyvät etsimään uusia syitä kalojen makuun” (rep.). Liitto 

25.11.1969.
440Huotari 1970, 23.
441Liitto 26.11.1969.
442Korvausosuudet olivat nyt siis Typpi Oy 44,6 %, Oulun kaupunki 24,3 %, Oulu Oy 3,4 % ja Toppila  
Oy 0,7 %.
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fosforin  aiheuttamaksi  vahingoksi,  joka  tulisi  valtion  korvattavaksi.443 Kuten  yllä  jo 

mainitsin, Myllymaan raportissa ei joen haittaa katsottu aiheelliseksi laskea,  joten alla 

olevaan taulukkoon olen laskenut vain likaajien osuudet.

Typpi Oy laittoi  marraskuun lopulla lehtiin  tiedonannon, koska  yhtiössä koettiin että 

viime aikoina oli lehdistössä ollut väärää informaatiota niin kalakuolemiin kuin pahaan 

makuun liittyen.  Tiedonanto julkaistiin Kansan Tahdossa ilman kommenttia ja Liitossa 

sekä  Kalevassa  toimituksen  ja  Hyvärisen  ryhmän  kommenttien  kanssa.  Tiedonanto 

jakaantui kolmeen osaan, ensimmäinen osa käsitteli kalakuolemaa, toinen pahaa makua 

ja kolmas korvausneuvotteluita.444

Tiedonannossa kiellettiin edelleen, ettei ammoniakkia voinut esiintyä niitä määriä, mitä 

kalakuolema Merikosken voimalaitoksen alla olisi vaatinut. Siinä myös korostettiin, että 

Hyvärisen virheelliset päätelmät olivat tämän omalla tutkijanvastuulla julkaisemia, eikä 

yliopiston  lausuntoja  ”kuten  julkisuudessa  on  harhaanjohtavasti  väitetty”.445 Pahasta 

mausta  Typpi  Oy  muistutti,  ettei  ollut  yksinään  vastuussa  levistä.  Leväkasvuston 

määrään vaikuttivat useat tekijät  kuten sääolosuhteet, ruoppaukset ja muut jätevesien 

päästäjät.446 

Tähän  tohtori  Hyvärinen  ja  maisteri  Pasanen  kommentoivat samaan  tapaan  kuin 

ennenkin.  Patologiset  todisteet  ja  silminnäkijälausunnot  viittasivat 

ammoniakkimyrkytykseen, joka oli  tullut  Typpi  Oy:ltä.  Toisaalta  he myönsivät,  ettei 

asiaa  voi  selvittää  täydellisesti  ennen  kuin  Typpi  Oy antaa  ”täydellisen  selvityksen 

juhannuksen aikoihin laskemistaan myrkyistä”.447 Tässä Hyvärisen tutkimusryhmän voi 

katsoa  tehneen  myönnytyksen,  että  vaikka  syylliset  oli  todennäköisesti  Typpi  Oy ja 

ammoniakki,  oli  taustalla  mahdollisesti  selvittämättömiä  syitä. Esimerkiksi  Pekka 

Nuorteva  seuraavan  kesän  mielipidekirjoituksessaan  esitti  korkeiden 

elohopeapitoisuuksien  heikentäneen kaloja,  jolloin  ammoniakkimyrkky oli  sinetöinyt 

sitten kalojen kohtalon.448 Tämä Nuortevan väite ei tosin ole kovin kestävällä pohjalla, 

443Liitto 26.11.1969.
444Kaleva 28.11.1969; KT 28.11.1969; Liitto 28.11.1969.
445Typpi Oy:n tiedonanto lehdistölle, 27.11.1969. Kaleva 28.11.1969; KT 28.11.1969; Liitto 28.11.1969.
446Typpi Oy:n tiedonanto lehdistölle, 27.11.1969. Kaleva 28.11.1969; KT 28.11.1969; Liitto 28.11.1969.
447Heikki Hyvärisen ja Seppo Pasasen vastaus Typpi Oy:n tiedonantoon, 27.11.1969. Kaleva 28.11.1969; 

Liitto 28.11.1969.
448Pekka Nuorteva ”Oulun kalakuolemat”. Kaleva 16.6.1970.
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kun suurin elohopeanlaskija Oulu Oy oli alavirrassa, ja kuolleita kaloja oli tavattu myös 

voimalaitoksen yläpuolella.

Liitto  kommentoi  tiedonantoa omalla  vastineellaan,  joka  vaikutti  erittäin 

asiantuntevalta.  Kalakuolemien  osalta  tarkennettiin  kaloissa  olleita  todisteita,  ja 

ammoniakista  muistutettiin ammoniakkitasapainon aiheuttamista  muutoksista.  Vaikka 

asiasta  oli  uutisoitu  nimenomaan Liitossa,  sekoitettiin taas  Typpi  Oy:n  lupaehdoissa 

määritetty ammoniakki ja kemisti  Anttilan mittaama 157 ammonium  jälleen  samaksi 

aineeksi.  Liitto  myös  kommentoi  Typpi  Oy:n  väitteitä  päästetyistä  ravinteista 

lainaamalla valtion vesiensuojelutoimistolta saatuja tietoja.449

Teollisuuden  ja  kaupungin väistelyistä  huolimatta   ̶  tai  niiden  takia   ̶  päätyi 

maanviljelysinsinööripiiri  tukemaan  leväteoriaa  vielä  kerran  joulukuun  alussa. 

Tiedotteen  taustalla  oli  biologian  kandidaatti  Anneli  Rantakokon  tutkimukset,  jotka 

olivat  vielä  tuolloin kesken.  Tiedotteen tarkoituksena  oli  toimia  neuvotteluiden 

lähtökohtana,  korvaussummien  jyvityksestä  päätettäessä.  Tiedote  ei  tarjonnut  uutta 

tietoa aiemmin lehdissä ilmestyneisiin tietoihin verrattuna. Siinä pääasiassa selvitettiin 

leväteorian  taustoja  ja  syitä  runsaalle  leväkukinnalle.  Insinööripiiri piti maun 

aiheuttajana jätevesien ravinteita  ja myös otollisia  luonnonolosuhteita  kuten vähäistä 

virtaamaa,  lämpöä  ja  valoa.  Ravinteista  mainittiin  jo  esille  tullut  epävarmuus 

todellisesta minimitekijästä.450

Kolme  suurinta  lehteä julkaisivat pitkän  tiedotteen sellaisenaan  joulukuun  alussa. 

Yksikään lehti ei kommentoinut asiaa millään tavalla.  Kansan Tahdon otsikossa oltiin 

päästy tulokseen  Typpi Oy tutkimusten mukaan suurin vesien likaaja Oulussa, vaikka 

mitään  tähän  viittaavaa  tiedotteessa  ei  kuormitustaulukkoa  lukuun  ottamatta ollut.451 

Kuormitustaulukossa oli tehtaiden osalta vain hyvin pieniä muutoksia. Oulun kaupungin 

kuormituksessa  lokakuun  uutisointiin  verrattuna  oli  merkittävä  muutos.  Kaupungin 

typpipäästöt olivat kasvaneet 510 tonnista 800 tonniin vuodessa ja fosforipäästöt taas 

puolittuneet  180  tonnista  90  tonniin  vuodessa.452 Näihinkään  muutoksiin  ei 

sanomalehdillä ollut mitään sanottavaa

449Liitto 28.11.1969.
450Maanviljelysinsinööripiirin raportti. Kaleva 3.12.1969; KT 3.12.1969. Liitto 3.12.1969.
451KT 3.12.1969.
452Maanviljelysinsinööripiirin raportti. Kaleva 3.12.1969; KT 3.12.1969. Liitto 3.12.1969.
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Maanviljelysinsinööripiirin  raportista  huolimatta,  oli  Typpi  Oy:n  käynnistämissä 

tutkimuksissa  tarkoitus  selvittää  levien  vaikutus  kalojen  makuun.  Ammoniakin 

vaikutuksesta  kaloihin  oli  tarkoitus  saada uutta  tietoa,  kun  Keskuslaboratorio  Oy:n 

tutkimusten oli määrä valmistua  tammikuussa.  Keskuslaboratorio Oy oli teollisuuden 

rahoittama  laboratorio,  mutta  näitä tutkimuksia  valvoi  valtion  vesiensuojelutoimisto. 

Tohtori Osmo  Seppovaaran  johtamissa  tutkimuksissa  oli  tarkoitus  selvittää  kaloille 

vaaralliset  ammoniakkipitoisuudet  tulevia  jätevesipäästöjä  ajatellen.  Menneisiin 

kalakuolemiin ei ollut tarkoitus puuttua. Tästä huolimatta tohtori Seppovaara sanoi jo 

ennen  tulosten  valmistumista,  että  Typpi  Oy  tuskin  oli  yksin  syyllinen  kesän 

kalakuolemiin vaan se aiheutui monesta tekijästä.453 

Huotarin  pamfletissa tohtori Hyvärinen  huomautti,  että  vaikka  Keskuslaboratorion 

tutkimuksen  tavoitteena  ei  ollut  kalakuoleman  selvittäminen,  keskittyi  media  lähes 

yksinomaan tähän puoleen.454 Sama ongelma oli  Hyvärisen  mielestä  myös  lokakuun 

tutkimustuloksista  uutisoitaessa.455 Tätä  ongelmaa  ei  tosin  mainittu  Huotarin 

pamfletissa.

3.2.3. Typpi Oy:n suhteet mediaan

Toimittaja  Huotarin  pamfletti  ei  anna  Typpi  Oy:n  mediaan  suhtautumisesta  kovin 

ruusuista kuvaa. Tämä suhteiden kireys ei ollut vain näiden kahden välistä, vaan näkyi 

kaikissa  lehdissä  Pohjolan  Työtä  lukuun  ottamatta. Huotarin  pamfletti  on  kuitenkin 

lähdekriittisistä syistä oletettava olevan  kuvaus vain Huotarin ja Typpi Oy:n väleistä. 

Vaikka kaikki lehdet eivät avoimesti kritisoineet Typpi Oy:tä, olivat kolmen suurimman 

lehden suhteet yhtiöön koetuksella. Kansan Tahdon osalta taustalla saattoivat olla myös 

asiaan liittymättömät riidat.

Huomattavan suuren suhdekriisin  aiheutti  Huotarin  pamfletissakin  mainittu  Oulun 

yliopistossa  käyty sensuurikiista.  Hallintokollegiolta  tuli  tutkijoille  kirjelmä,  jossa 

tutkijan vapauksia pyrittiin rajoittamaan. Kirjelmän taustalla epäiltiin olleen Typpi Oy:n 

453Kaleva 3.12.1969.
454Huotari 1970, 44.
455Liitto 17.1.1970.
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painostus  rehtori  Mannerkoskeen.456 Sanomalehdistä en  tästä  ole  löytänyt  kovinkaan 

vakuuttavia  todisteita,  vaikka  epäilyksiä  kyllä  esitettiin.  Julkisuudessa epäilysten 

taustalla oli erityisesti sanomalehti Liitto, mutta myös Kansan Tahdon päätoimittaja Into 

Kankaan mielestä  tapauksessa  oli  kummallisia  piirteitä457.  Itse  sensuurikiistaa  on 

käsitelty  yksityiskohtaisemmin  MATTI LACKMANIN ja  MATTI SALON Oulun  yliopiston 

historiassa.458

Tapaus  herätti  huomattavaa  kiinnostusta  paikallisissa  sanomalehdissä.  Kolmessa 

viikossa sensuurikiistasta kirjoitettiin kaikissa lehdissä yhteensä kuusi pääkirjoitusta ja 

pakinaa. Viiden kuukauden aikana oli  Typpi Oy:n tapauksesta kirjoitettu kahdeksan.459 

Molemmat  ilmiöt  olivat  vahvasti  paikallisia  tapahtumia,  mutta  jostain  syystä 

yliopistokiista  herätti  enemmän  halua  toimituksen  omien  kantojen  tuomiseen. 

Saastekeskustelun  osana  olleissa pääkirjoituksissa  ja  kolumneissa,  puututtiin  vähän 

tutkijoiden kiistoihin. Vaikka aihe oli ajankohtainen ja paikallinen, oli päätoimittajalla 

vähän  sanottavaa  asiaan  liittyen.  Tässä  mielessä oli Liiton  vastine Typpi  Oy:n 

tiedonantoon ollut poikkeava.

Typpi Oy ei huonoista väleistä huolimatta kritisoinut sanomalehtiä nimeltä vaan tyytyi 

yleisesti puhumaan tiedotusvälineistä tai lehdistä. Edes yhtiön omissa julkaisuissa, ei 

mainittu  mitään  nimeltä,  vaan  Liiton  kirjoittelun  kommentoitiin  olleen  ”eräässä 

paikallisessa  lehdessä”.460 Typpi  Oy:n  henkilökuntalehdessä  mainitaan  pariinkin 

otteeseen,  kuinka  julkiset  tiedotusvälineet  ovat  syyllistyneet  asioiden vääristelyyn  ja 

asiantuntemattomuuteen. Varsin värikkäitäkin ilmaisuja käytettiin; kirjoittelun kuvattiin 

tapahtuneen  ”fanaattisessa  tunnekuohussa”461 ja  olleen  jopa  ”propagandaa”462. 

Henkilöstöasiainpäällikkö  Esko  Ollila  taas  haastattelussa  mainitsi  lehdistön 

456Salo 1998, 335–336.
457Oskari, ”'Korkeiden tasojen' mekanismit” (pak.).  KT 13.11.1969.
458Salo 1998, 335–336.
459Aikavälinä sensuurikiistalle sen julkitulosta päättymiseen 30.10. - 21.11.1969 ja saastekeskustelulle 

kalakuolemasta 20.6.1969 sensuurikiistan päättymiseen 20.11.1969. Valintaperusteena asian 
mainitseminen useammassa kuin yhdessä lauseessa. Pääkirjoituksen ja pakinan rinnastamisen katson 
tässä aiheelliseksi, koska niin Kansan Tahdon kuin Kalevankin pakinoitsijat Oskari ja Penninen olivat 
molemmat päätoimittajan nimimerkkejä.

460S.n. ”«Kalakuolema«”. Typpi Oy:n tiedotuksia nro 5 marraskuu 1969. Nimettömyydestä huolimatta ei 
ole epäilystä mihin lehteen kirjoituksessa viitataan. Siinä esim. huomautetaan kuinka lehti vaihtoi 
kalakuoleman aiheuttajan ensin sitruunahaposta ureaan ja sen jälkeen ammoniakkiin. Samassa 
kirjoituksessa sanottiin lehden ”sopivin väliajoin” julkaisseen kirjoituksia myös ilmansaasteista.

461”Luonnonsuojeluvuosi 1970” (pk.). Rakeita, nro 1 1970.
462Paavo Meriläinen, ”Typpi Oy, saasteongelma ja ympäristönsuojelu” (art.). Rakeita nro 1 1970.



96

syyllistyneen tahalliseen vääristelyyn kalakuolemasta uutisoidessaan.463

Typpi Oy:n  marraskuun tiedonanto  aiheutti vastalauseen myös Kalevan toimituksessa, 

koska yhtiö  oli kritisoinut lehdistöä nimeämättä  syyllisiä  erikseen. Kalevan toimitus 

syytti jälleen Typpi Oy:tä huonosta alttiudesta palvella toimittajia:

Toimitus  olisi  toivonut  että  Typpi  Oy  olisi  ylläolevassa  yksipuolisessa  

vastineessaan määritellyt  ne  sanomalehdet,  joista  tässä  tapauksessa  on  

kysymys. Nyt se langettaa aiheettomasti epäluuloja koko lehdistöä kohtaan.464

Aiemmin  päätoimittaja  Saarinen  oli  kritisoinut Typpi  Oy:tä  huonosta 

uutispalvelualttiudesta kahdessakin pakinassa.465 Saarinen kritisoi huonoa tiedottamista 

vielä seuraavan vuoden helmikuun pakinassa, joskin tällöin kritiikki kohdistui kaikkiin 

korvausneuvottelijoihin.466

Tämä toisaalta kuvastaa myös sitä asennetta, mikä Kalevalla oli Typpi Oy:hyn. Välejä ei 

haluttu heikentää turhalla syyttelyllä, ja vastaisesti odotettiin samaa tahtoa myös yhtiön 

puolelta. Nimettömään syyttelyyn ryhtyessään, yhtiö samalla heikensi asemiaan myös 

siihen  tähän  asti  neutraalisti  suhtautuneiden  lehtien  osalta.  Tämä  näkyi  esimerkiksi 

Kansan  Tahdossa,  joka  ei  tähän  mennessä  ollut  ottanut  kantaa pääkirjoituksissa, 

pakinoissa tai kolumneissa.

Otettuaan kantaa kahteen otteeseen yliopiston sensuurikiistaan  ja samalla myös Typpi 

Oy:n osuuteen siinä,  intoutui Kansan Tahdon päätoimittaja Into Kangas kritisoimaan 

Typpi  Oy:n  suhdetoimintaa  kahdessakin  pakinassaan  marraskuun  aikana.467 

Herravihasta huolimatta oli kyseessä hyvin samanlaista kritiikkiä, mitä Saarinenkin oli 

esittänyt. Kankaan  mukaan  teollisuuslaitosten  ja  viranomaisten  salailu  pakottivat 

toimittajat tekemään  arvailuja  ja  toisaalta  ryhtymään  painostukseen,  kun  tietoa  ei 

muuten ollut saatavilla. Kansan Tahdon ja Typpi Oy:n välit olivat kuitenkin kireitä myös 

463”Henkilöstöasiainpäällikkö kyselytunnilla”. Rakeita nro 4 1969. 
464Toimituksen vastine Typpi Oy:n tiedonantoon. Kaleva 28.11.1969.
465Penninen ”Saastaista asiaa” (pak.). Kaleva 24.10.1969; Penninen ”Kalat maistuu taas” (pak.). Kaleva 

29.11.1969. 
466Saarinen ”Puutteellisesta tiedottamisesta (pak.). Kaleva 11.2.1970.
467Oskari, ”'Korkeiden tasojen' mekanismit” (pak.). KT 13.11.1969; Oskari, ”Merkillinen perjantai” 

(pak.). KT 25.11.1969.
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muista syistä, joita Kangas valotti seuraavan vuoden pakinassaan.468 

3.3. Valtion johdolla kohti sopimusratkaisua

3.3.1. Vuoden vaihteessa vähän uutisia 

Kalastajien  lähetystön  saavuttua  ministeri  Miettusen  puheille,  selvisi  kuitenkin  jo 

aiemminkin  uutisoinnissa  epäilty  valtion  budjetin  tiukkuus.  Kalastajien  korvausta  ei 

ollut mahdollista saada enää saman vuoden, tai edes seuraavan vuoden talousarvioon 

kuin  mahdollisen  lisätalousarvion  kautta.  Tämä olisi  pitkittänyt  korvausten  saamista 

huomattavasti, joten kalastajille tuli aiheelliseksi käydä neuvotteluihin likaajien kanssa. 

Neuvotteluita  helpottaakseen asetti  maatalousministeriö  neuvottelujen  välitystehtävän 

johtoon  hallitusneuvos  Paavo  Väisäsen.  Tämä  tarkoitti  myös  sitä,  että 

maanviljelysinsinööripiirin osuus neuvotteluiden sovittelijana loppui. Neuvotteluissa ei 

ollut tarkoitus ottaa huomioon likaajien toivomaa korvausosuutta luonnon aiheuttamista 

vahingoista. Vaikka valtio ei kyennyt nopeisiin korvaustoimenpiteisiin, olivat kalastajat 

tyytyväisiä lähetystönsä loppuantiin.469

Kalastajien  tyytyväisyyteen  lienee  useita  syitä.  Toisaalta  valtion  puuttuminen  takasi 

voimakkaamman  sovittelijan,  ja  epäluottamusääniä  saanut  insinööripiiri  väistyi 

sovittelijan  tehtävästä.  Myös  se on  voinut  aiheuttaa  tyytyväisyyttä, etteivät 

teollisuuslaitokset ja kaupunki onnistuneet sysäämään osasyyllisyyttä luonnolle ja siten 

valtion korvattavaksi.

Joulukuussa  asiasta  uutisointi hiljeni  vähitellen  kuten  Huotarikin  oli  kuvaillut.470 

Joulukuussa  kalastajat  valitsivat  kokouksessa  neuvottelijansa.  Korvausvaatimusten 

kuvattiin  olevan  ”niin  yksityiskohtaiset  ja  joustavat,  että  neuvotteluiden  odotetaan 

468Oskari, ”Kutsu ja vastaus” (pak.). KT 11.11.1970. Tässä pakinassa Kangas kertoi kieltäytyneensä 
osallistumasta nimettömän, mutta paikallisen teollisuuslaitoksen järjestämään saunailtaan alueen 
lehtien päätoimittajille. Kieltäytymisen taustalla oli epäilys siitä, että kutsu oli lähinnä muodon vuoksi 
lähetetty. Pääkritiikki kohdistui Typpi Oy:n lehti-ilmoitteluun, ja Kangas mainitsee ettei ainakaan 
työpaikkailmoituksia julkaistu ollenkaan Kansan Tahdossa. Tästä hän teki johtopäätöksen ettei lehti, 
tai sen lukijat kuuluneet haluttuihin yhteistyökumppaneihin. Vahvistuksen tehtaan nimestä sai lukea 
kaksi päivää myöhemmin, kun lukija kysyi sitä suoraan, ja Kangas myös siihen vastasi nimimerkillään 
Oskari.

469Liitto 29.11.1969.
470Huotari 1969, 23.
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muodostuvan helpoksi »ellei vastapuoli tahallaan kangertele».”471

Valtion  astumisesta  neuvotteluiden  johtoon  ei  näyttänyt  kuitenkaan  olevan  apua 

asioiden  jouduttamisessa.  Hallitusneuvos  Väisänen  kokousti ensin likaajien  kanssa 

joulukuun alussa. Kokouksesta ja sen kulusta uutisoitiin Kansan Tahdossa ja Liitossa. 

Jonkinlaista väsymistä aiheeseen siis oli havaittavissa, kun Liittokin tyytyi uutisoimaan 

asiasta  vain  hyvin  lyhyellä  kahden  kappaleen  uutisella.  Neuvotteluiden  oli  tarkoitus 

jatkua vasta sitten, kun tohtori Seppovaaran tutkimusten oli määrä valmistua.472 

Ennen  joulua  Kansan  Tahto  uutisoi  teollisuuden ja  kaupungin pyytäneen kalastajien 

vastavalituilta neuvottelijoilta lisäselvityksiä ennen kuin neuvottelut voisivat tosissaan 

käynnistyä.473 Neuvottelujen  käynnistymistä  uuden  vuoden  jälkeen  jouduttivat 

ensimmäiset  tulokset  Seppovaaran  tutkimuksissa,  joiden  mukaan  ammoniakki  ei 

suoraan  ollut  aiheuttanut  kalojen  makua.  Toisaalta  Kalevan  uutisoinnissa  maisteri 

Valtonen eläintieteen laitokselta muistutti, että myös aiemmat tutkimukset olivat tulleet 

tähän tulokseen.474

Vuoden  vaihteessa saastuminen nousi  esille  useissa  kirjoituksissa,  joissa  käsiteltiin 

vuoden tärkeimpiä uutistapahtumia.475 Huomattava  oli  Liiton  Typpi  Oy:lle  omistama 

kirjoitus Typpi sensaatiot. Siinä muistutettiin puukuolema-alueen laajentumisesta sekä 

vesiensaastumisesta, joka taas oli aiheutunut ammoniakkilaitoksen toimimattomuudesta. 

Kalakuolemista  ei  kuitenkaan  kirjoituksessassa  mainittu  sanallakaan, ja  Typpi  Oy:n 

osuudesta  vesien  saastumisenkaan  ei  siinä  otettu  selkeästi  kantaa.476 Toisaalta  taas 

Kalevan mennyttä vuotta käsitelleessä kirjoituksessa kalakuolema sälytettiin Typpi Oy:n 

vastuulle, lähinnä silminnäkijähavaintoihin perustuen.477

Varsin ironiselta on voinut vaikuttaa Neste Oyn mainos Kalevassa vuoden viimeisenä 

päivänä,  jossa suurin kirjaimin toivotettiin:  ”Hyvää uutta vuotta! Hyvää puhtaampaa 

471Kaleva 4.12.1969; PT:ssä sanamuotona oli ”vastapuoli ei ala vänkyröimään” PT 4.12.1969.
472KT 9.12.1969.
473KT 18.12.1969.
474Kaleva 30.12.1969.
475Esim. S.n. ”Merkittävien ratkaisujen vuosi” (art.). Liitto 30.12.1969; S.n. ”Pohjois-Suomi menetti 10 

000 asukasta Ruotsiin ja maamme vauraampiin osiin”. (art.). Kaleva 2.1.1970.
476Liitto 30.12.1969.
477S.n. ”Pohjois-Suomi menetti 10 000 asukasta Ruotsiin ja maamme vauraampiin osiin”. (art.). Kaleva 

2.1.1970.
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merivettä”478.  Vaikka  taustalla  olivat  Neste  Oy:n  omat  öljynkuljetukseen  liittyneet 

ympäristöongelmat,479 oli  isolla  kuvitetulla  mainoksella  oma  kaikunsa  Oulun 

mittakaavassa. Vastaavaa  mainoskampanjaa  ei  Typpi  Oy:ltä  nähty  ainakaan  näissä 

sanomalehdissä.

Luonnonsuojeluvuosi  1970  alkoi  lehdistössä  useilla  ympäristönsuojeluun  liittyvillä 

kirjoituksilla, mutta varsinaiseen kalakiistaan ei uusia uutisia tullut tammikuun alussa. 

Pääministerin haastattelutunnilla 8.1.1970 Kalevan toimittaja Esko Saarinen kyllä kysyi 

pääministeri  Koivistolta480, että  voisiko  valtio  maksaa  jatkossa  kalastajien  saasteista 

kärsimät  vahingot  ja  periä  ne  myöhemmin  syyllisiltä.  Toivomuksen  taustalla  oli 

tutkimusten  venyminen  ja  pitkittyminen,  jolloin  kärsijät  joutuisivat  kohtuuttomasti 

odottamaan  korvauksia.  Saarinen  käytti  saastumisen  esimerkkinä  nimenomaan 

kalakuolemaa, eikä pahaa makua.  Tähän Koivisto huomautti että ”Ei ne kalat tainneet 

siellä  niin  kauheasti  kuolla,  mutta  niihin  kuulemma  tuli  paha  maku”481.  Hän  myös 

vastasi valtiokaan voinut alkaa maksamaan  ennen kuin maksusuhteet olivat selvillä.482 

Kumma kyllä Kaleva ei uutisoinut  tästä  millään  tavalla,  eikä  päätoimittaja  Saarinen 

kommentoinut tätä pääkirjoituksessa tai pakinassa. 8.1.1970 kyllä ilmestyi pääkirjoitus 

puunjalostusteollisuuden aiheuttamasta saastumisesta, mutta se ilmestyi samana päivänä 

kun pääministerin haastattelutunti oli.

Varsinaisia  uutisia  tuli  vasta  Keskuslaboratorion  tutkimusten  ensimmäisen  osan 

valmistuessa,  jonka  käsittely jäi  ajallisesti viimeiseksi  Huotarin  pamfletin  osaksi. 

Tutkimuksesta uutisoivat vain Liitto ja Kaleva, joista Kaleva antoi tohtori Hyväriselle 

huomattavasti  enemmän  kommentointitilaa.483 Myös  Huotarin  pamfletissa 

tutkimustuloksia käytiin läpi Hyvärisen haastattelun kautta.484

Tutkimuksen tuloksena oli,  että  Typpi  Oy,  Oulu Oy,  Toppila  Oy ja  Oulun kaupunki 

olivat aiheuttaneet  pahan  maun  kaloihin.  Toisaalta  kalakuolemaan  Typpi  Oy:n 

478Kaleva 31.12.1969.
479Neste Oy:n tankkeri Palva ajoi karille vappuna 1969 päästäen n. 200 tonnia öljyä mereen. Neste Oy 

korvasi alueen kalastajille vain itse aiheelliseksi katsomansa summan. Nienstedt 1997, 54–55.
480Joka siis oli myös samalla luonnonsuojeluvuosi 1970 kansallisen toimikunnan puheenjohtaja.
481Huotari 1970, 49.
482Huotari 1970, 49–50. 
483Kaleva 17.1.1970; Liitto 17.1.1970.
484Huotari 1970, 43–46. 
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ammoniakki ei yksinään voinut olla syyllinen.485 Tämä siitä huolimatta, että Huotarin 

mukaan DI Särkkä oli televisiossa kommentoinut ettei  tutkimus ota  kantaa  aiemmin 

tapahtuneisiin vuotoihin.486

Huomioitavaa on se, että vaikka Typpi Oy oli itse rahoittanut tutkimuksen, ei se ollut 

antanut  edes  tälle  ryhmälle  selvitystä  juhannuksen  ammoniumpitoisuuksista.  Tämän 

osalta  tutkimuksella  ei  siis  varsinaisesti  ollut  uutta  annettavaa  juhannuksen 

kalakuolemaan.  Vaikkei  juhannuksen  päästöjä  selvitettykään,  oli  tutkimus  päätynyt 

tulokseen  ettei  keskimäärin  kesä-  ja  lokakuussa  oltu  ylitetty  myrkyllisiä 

ammoniakkipitoisuuksia.487

Tammikuussa  Hyvärinen  kommentoi Liitossa  Keskuslaboratorion  tutkimusta. 

Vastauksessaan hän sanoi, että ammoniakki oli syyllinen, mutta

-  -  lokakuun  tutkimuksessa  pantiin  liikaakin  painoa  kalakuolemalle,  sillä  

ammoniakin ja typpiyhdisteiden merkitys oli  hänen mielestään suurempi kalojen  

makuun johtaneessa sinileväkasvuston synnyssä.488

Tässä voidaan ehkä nähdä  tohtori Hyvärisen väsyminen kalakuolemasta väittelyyn ja 

myönnytys  tutkijoiden  tekemistä  virheistä  tutkimuksen  painotuksessa.  Tutkimuksesta 

annetussa tiedotteessa painotus oli ollut nimenomaan kalakuolemassa, mutta julkiseen 

keskusteluun  siinä  mainittu  ravinteiden  vaikutus  leväkasvustoon  oli  todellisuudessa 

osoittautunut  hyödyllisemmäksi.  Seuraavana  päivänä Huotarille antamassaan 

haastattelussa tätä väsymystä ei tosin ollut näkyvissä.489

Liitossa  17. päivänä  julkaistiin  myös  apulaisprofessori  Esko  A. Lindin  työryhmän 

tekemä tutkimus kuolleiden kalojen määrästä,  joka ei  kirjoituksen mukaan tarjonnut 

juuri uutta tietoa.490 Uutiseen siitä oli nostettu kuolleiden kalojen määrä, jota Lind piti 

pienenä  merialueella.  Joen  kuolemasta  taas  nostettiin  se,  että  vaikka  kalat  kuolivat 

485Kaleva 17.1.1970; Liitto 17.1.1970.
486Huotari, 1970, 44. DI Särkkä oli siis valtion vesiensuojelutoimiston palveluksessa, mikä oli valvonut 

tutkimusta.
487Kaleva 17.1.1970; Liitto 17.1.1970.
488Liitto 17.1.1970.
489Huotari 1970, 43–46.
490Selvitys  kokonaisuudessaan  on  luettavissa  Suomen  Kalastuslehden  numerosta  7  vuodelta  1969. 
Juntunen & Lind 1969, 213–214.



101

kokonaan tietystä osaa jokea, oli se kohta todennäköisesti vain voimalaitoksen lähellä 

olleet. Alempana jokea olivat kuolleet kalat olleet pintalajeja. Ryhmä epäili aiheuttajaksi 

jotain  kevyttä  ainetta,  jota  ei  kuitenkaan  tarkemmin  uutisessa,  eikä  kalastuslehden 

artikkelissa määritelty.  Kalastuslehden  artikkelissa  olivat  JUNTUNEN ja LIND kuitenkin 

päätyneet pitämään Typpi Oy:tä syyllisenä,491 mitä  Liitto ei tähän 17. päivän uutiseen 

kumma kyllä nostanut.

Keskuslaboratorion tutkimus oli varmasti helpotus kalastajille, sillä vaikka tammikuun 

jälkeen  aiottiin  tehdä  tarkentavia  tutkimuksia  levistä,  oli  tarkoitus  luottaa 

korvausneuvotteluissa  nyt  maanviljelysinsinööripiirin  tekemään  aiempaan 

selvitykseen.492

3.3.2. Laiha sopu syntyy, mutta lehdistö jätetään pimentoon

Neuvottelut hallitusneuvos Paavo Väisäsen johdolla oli tarkoitus aloittaa helmikuun 9. 

päivä.  Kalastajien osalta  neuvottelijoita  oli  kuusi,  kaksi  kalastajaa molemmin puolin 

jokea  sekä  aiemminkin  neuvotteluissa  esiintyneet toiminnanjohtajat  Partanen  ja 

Pelkonen.493 Neuvotteluiden käynnistymisestä ja alusta uutisoivat kaikki paitsi Kansan 

Tahto. Jopa Pohjolan Työ uutisoi asiasta kahdesti.494

Maanantaina pidetyt kokoukset eivät tuoneet toivottua ratkaisua, ja ilmapiiri sen jälkeen 

oli lähes tappiollinen korvausten saamisen suhteen. Maanantain alkupäivänä kalastajien 

kanssa  käyty  kokous ei juuri tarjonnut  uutta  tietoa. Kalastajat hyväksyivät 

hallitusneuvos  Väisäsen  ehdotuksen  neuvottelukunnan  kokoonpanosta. Iltapäivälle 

sijoittunut  likaajien  ja  hallitusneuvoksen  kokous  oli  kuitenkin  lehdistöltä salainen, 

vaikka hallitusneuvos sitä itse vastusti.  Väisänen koki, että medialla oli oikeus tietää 

yhteiskunnan asioista.  Luottamusta  lehdistöön tuskin  lisännyt  saastetauluksi  nimetyn 

taulun edesottamukset  erityisesti  Kansan  Tahdon uutisissa. Yksityishenkilöt  pyrkivät 

antamaan  Niilo  Hyttisen  maalaaman  taulun  Typpi  Oy:lle,  joka  kieltäytyi  siitä.  Sen 

491Juntunen & Lind 1969, 213–214.
492Kaleva 17.1.1970. Kalevassa itse asiassa annetaan olettaa, että näin oli alunperinkin tarkoitus tehdä, ja 

insinööripiirin raportti edellisvuodelta oli nyt asiantuntijoiden tarkasteltavana.
493Kaleva 5.2.1970.
494PT 5.2.1970; 10.2.1970.
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jälkeen taulua tarjottiin Oulu Oy:lle, mutta se päätyi lopulta näyttelyyn.495

Pelkästään  lehdistö  ei  ollut teollisuuden  ja  kaupungin epäluottamuksen  kohteena. 

Heidän  vaatimuksesta  joutuivat  kokouksesta  poistumaan  myös  puheenjohtajana 

toiminut hallitusneuvos  Väisänen ja  sihteerinä toiminut maanviljelysinsinööripiirin  DI 

Kalle  Korhonen.  Hallitusneuvoksen kanta  oli,  että  tämä  oli  viimeinen  salaisena 

pidettävä  kokous  johon  hän  osallistuisi.496 Seuraavana päivänö Liitossa Väisästä 

positiivisessa valossa kuvailleessa  kirjoituksessa häntä siteerattiin:  ”Tässä maassa on 

näitä asioita salailtu aivan liikaa; nyt se saa loppua.”497

Syytetyt kokivat,  ettei  Väisäsen  ehdotus  neuvottelukunnan  kokoonpanosta  ollut 

puolueeton,  koska  siinä  oli  kuntien  edustajia,  joiden  ei  voitu  katsoa  toimivan 

puolueettomasti. Samalla  kalastajien  aiemmin  esittämä  korvaussumma  tyrmättiin 

virallisesti,  likaajien tarjous  oli  noin  100 000 markkaa.  Korvaussumma oli  tarkoitus 

tarkastaa  käyttämällä  hyväksi  edellisvuoden  verotustietoja. Positiivisena  asiana 

Kalevassa  ja  Liitossa katsottiin,  että  teollisuuslaitokset  ja  kaupunki myönsivät 

osuutensa,  joskin  tämä  oli  myös  hallitusneuvoksen  kanta  ja  saattoi  siten  välittyä 

uutiseenkin.  Syytetyt tosin eivät uskoneet, että Oulun saasteet olisivat Siikajoelle asti 

kulkeutuneet.498 Tämän  taustalla  oli  todennäköisesti  Siikajoella  tapahtunut  oma 

ruoppausjätteen aiheuttama samentuminen, mutta myös veden virtauksen suunta, joka 

johdatti Oulujoen vedet kohti luodetta.

Kalastajat  eivät  kuitenkaan  pitäneet  verotietoja  järkevänä, koska  osa  sivutoimisista 

kalastajista eivät olleet kalastaneet edellisenä vuonna. Koko alueen kalastuksen tuotoksi 

syyskaudelta oli  arvioitu  noin  kaksi miljoonaa  markkaa,  joten  korvauksia  pidettiin 

kalastajien  mielestä kohtuullisena.  Kalastajien mukaan  kalan  hinta oli laskenut 

huomattavasti  ja  talven  alennukset  pyydyksistä  jääneet  hyödyntämättä.  Taloudelliset 

tappiot olivat siten suurempia kuin pelkät edellisvuoden tulot antoivat olettaa.499 

Arvio  kalastuksen  arvosta pitää  tosin  asettaa  oikeisiin  raameihin.  Suinkaan  kaikki 

495KT 7.3.1970, 10.3.1970, 11.3.1970 ja 26.3.1970.
496Liitto 10.2.1969.
497Otto K. Malinen ”Kun joviaali hallitusneuvos lähti Oulusta korvat kiukusta punaisina” (rep). Liitto 

11.2.1970. 
498Kaleva 10.2.1970; Liitto 10.2.1970.
499Kaleva 10.2.1970.
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vahingoista kärsineet eivät olleet hakeneet korvauksia. Suomen kalastuslehden vuoden 

1970 ensimmäisessä numerossa olleessa laajassa artikkelissa mainitaan, että korvauksia 

haki  mahdollisesti vain  noin  8  %  saasteista  kärsineistä  kalastajista.  Haitta-alueella 

katsottiin olevan 3381  kalastuksesta hyötyvää ruokakuntaa, joskin kotitarvekalastajien 

määrä  tästä  oli  2690.500 Korvauksia  oli  hakenut  269  ruokakuntaa,  joka  sivu-  ja 

pääammattikalastajienkin määrästä oli vain 39 %.501

Koska neuvottelut olivat nyt hallitusneuvoksenkin mielestä karilla, hän aikoi ehdottaa 

yhteistä  likaajien  ja  kalastajien  kokousta.  Tämän  hallitusneuvos  katsoi  viimeiseksi 

oljenkorreksi  mikäli  ratkaisu  neuvotteluteitse  haluttiin  saavuttaa.502 Tilanne  ei 

kalastajien kannalta näyttänyt erityisen hyvältä. Tämän jälkeen alkoi uutisoinnissa vielä 

vuoden vaihdettakin syvempi hiljaisuus. 

Typpi Oy ei silti hävinnyt  keväällä otsikoista.  Edellisvuosien laaja puutuhoalue laajeni 

entisestään,  ja  uudella  ammoniakkilaitoksella  räjähti  voimakkaasti.  Nämä  herättivät 

jälleen keskustelun suoja-alueesta tehtaan ympärillä ja  sekä pohdintaa miksi tehdas ja 

kaupunki  olivat  niin  lähekkäin.  Typpi  Oy  järjesti  räjähdyksen  jälkeen 

tiedotustilaisuuden,  jossa  yhtiön  tiedotussihteeri  toimittaja  Yrjö  Mustosen  mukaan 

pyrittiin ”osaltaan poistamaan lehdistön ja yhtiön välille syntynyttä luottamuspulaa”.503 

Mustonen oli valittu virkaansa vain viikkoa ennen ammoniakkilaitoksen räjähdystä.504 

Erityisesti  Sammaltien asukkaat,  jotka olivat valittaneet jo  edellisestä kesästä lähtien 

ammoniakkilaitokselta  tulleesta  melusta,  halusivat  nyt  korvauksia  saasteista  ja 

selvityksiä räjähdysvaaran aiheuttamasta uhasta. Alkuvuodesta ilmestyi myös lähteenäni 

käyttämä toimittaja Huotarin pamfletti Typpi oy – Meidän tehdas.505

Syy  hiljaisuuteen  neuvotteluista  saatiin  maaliskuun  alussa,  kun  Liiton  ”Kaupungilla 

tapahtuu”  palstalla  kerrottiin  ettei  hallitusneuvos  nauti  teollisuuden  tai  kaupungin 

luottamusta.  Oulun  kaupunginjohtaja  Arvo  Heinon siteerattiin  kuvanneen 

500Kotitarvekalastajien määrästä huolimatta, heidän osuus vuotuisesta saaliista oli 18 %. Vuotuinen 
saalis oli noin 2,5 miljoonaa kilogrammaa. Hytinkoski et al, 1970, 17–23.

501Artikkelissa tosin käytetään vuoden 1959 tietoja, mutta arvioitiin niiden olevan suuntaa antavia koska 
seuraavien vuosien tiedotkin olivat olleet saman suuntaisia.Hytinkoski et al, 1970, 17–23.

502Ibidem.
503Kaleva 25.3.1970.
504Koulutukseltaan Yrjö Mustonen oli valtiotieteiden maisteri. Liitto 6.3.1970.
505Kaleva 4.2.1970.
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hallitusneuvosta ”yksipuolisesti toisen puolen asiamieheksi”.506 Mahdolliset syyt tähän 

arvioon löytyivät toisaalta niin kokouksen ilmapiirisistä ja Väisäsen lausunnoista, mutta 

myös  tämän yleisestä  asenteesta.  Pohjolan  Työ oli  edellisvuoden puolella  uutisoinut 

Kemijoen  vesiensuojeluyhdistyksen  kokouksessa  hallitusneuvoksen  kritisoineen 

teollisuuden asennetta ympäristönsuojelussa. Tällöin hallitusneuvos oli myös todennut, 

että mikäli 100 prosentin varmuutta haetaan, ei syyllistä voi löytää, koska: ”Kukaan ei 

ole juossut kalojen perässä ja seurannut mitä ne ovat syöneet.”507

Neuvottelut  eivät epäluottamukseen kuitenkaan kariutuneet vaan neuvotteluja käytiin 

suoraan likaajien  ja  kalastajien  kesken suljetuin  ovin.  Asiasta  uutisoitiin  taas  Liiton 

”Kaupungilla tapahtuu” palstalla 6. ja 10. maaliskuuta.508 Samalle palstalle oli sijoitettu 

maininta Typpi  Oy:n fosforinpoisto-ohjelmasta,  jonka avulla  oli  tarkoitus  poistaa 55 

tonnia fosforia vuotuisesta jätevesimäärästä.509 510 

Huhtikuun  alussa  Kaleva  uutisoi,  ettei  neuvottelut  olleet  edenneet  vieläkään 

alkuvaiheista  eteenpäin.  Teollisuuslaitokset ja  kaupunki halusivat  edelleen  tarkistaa 

kalastajien  vaatimukset verotietojen  avulla.  Kalastajat  eivät  kuitenkaan  suostuneet 

verotietojen  luovuttamiseen,  tai  korvauspäätösten  tekemiseen  niiden  perusteella. 

Tarkastuksia  tekemään  perustettiin  toimikunta,  johon  kuului  kalastajista  Pentti 

Vehkaperä  ja  Matti  Lääkkö,  likaajien  edustajien  jäädessä  nimeämättä.  Ensi  kertaa 

puhuttiin  myös  takarajasta,  jonka  kerrottiin  kalastajien  puolesta  olevan  toukokuun 

lopulla, minkä jälkeen oli tarkoitus harkita muita keinoja.511

Neuvotteluja  kävi  vielä  toukokuun  alussa  jouduttamassa  itse  maatalousministeri 

Miettunen. Hänelle selvitettiin neuvotteluiden etenemistä ja paljastettiin, että likaajien 

korvausehdotus  oli  tulossa  vielä  saman  kuun  aikana.512 Tämän  vierailun  perusteella 

ministeri  Miettunen  vastasi  Keskustapuolueen  kansanedustajan  Matti  Ruokolan 

kyselyyn  korvauksista  ja  merialueen  tutkimuksista.  Miettusen  vastaus  painosti  taas 

jälleen  sovintoratkaisuun,  sillä  hän  sanoi  ettei  ollut  aikomusta  ryhtyä  viranomaisten 

506Liitto 6.3.1970.
507PT 9.12.1969.
508Liitto 6.3.1970 ja 10.3.1970.
509Liitto 8.4.1970. 
510Myllymaan raportin mukaan tämä ei jäänyt pelkäksi puheeksi vaan fosforin määrä tehtaan jätevesissä 

putosi vuoteen 1973 mennessä viidennekseen vuoden 1969 huippuarvosta. Myllymaa 1974, 9.
511Kaleva 8.4.1970.
512Liitto 9.5.1970.
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taholta toimenpiteisiin, mikäli neuvotteluissa päästäisiin sopimukseen.513

Noin  kaksi  viikkoa  myöhemmin  saatiin  korvaustarjous  lukea  kaikista  muista 

sanomalehdistä  paitsi  Pohjolan  Työstä.  Korvaussummaksi  kaupunki  ja 

teollisuuslaitokset ehdottivat 129 765 markkaa. Korvausalueeksi oli katsottu Siikajoen 

ja Ii-joen välinen alue,514 ja korvauksia oli  saamassa 222 kalastajaa,  joista jokaiselle 

lähetettiin tarjous korvauksista henkilökohtaisesti. Vaatimuksia oli jätetty 274, joten 52 

ruokakuntaa  jäi  ilman  korvauksia.  Näiden  katsottiin  olleen  ”harrastelijakalastajia”, 

koska kalastuksen osuus heidän tuloistaan oli alle 20 %. Korvauksia varten oli selvitetty 

kalastajien  tulot  edelliseltä  kahdelta  vuodelta  ja  syyspyynnin  osuus  siitä.  Tästä 

korvattiin  kaksi  kolmasosaa  Oulunsalon,  Hailuodon  pohjois-  sekä  itäpuolen, 

Haukiputaan ja Kellon kalastajille. Lumijoen, Siikajoen, Ii-joen ja Hailuodon etelä- ja 

länsipuolen  kalastajille  korvauksia  maksettiin  vain  yksi  kolmasosa,  vaikkei 

neuvottelukunta ”olekaan täysin vakuuttunut siitä että”515 heidän saasteillaan olisi ollut 

vaikutuksia näiden alueen kalastajille.  Kaupunki ja teollisuuslaitokset myös katsoivat 

korvausten käyttämättöminä olleista pyydyksistä  olleen kohtuuttomia.516 Näiden osuus 

korvauksista  oli  vastannut  442  000  markkaa  611  000  markan  kokonaissummasta. 

Varsinaisia  ansionmenetyksiä  katsottiin tapahtuneen vain 169 000 markkaa.517 Tähän 

suhteutettuna tarjottu korvaussumma ei vaikuttanut aivan niin matalalta. Varsinkin kun 

myöhemmin korvaussumma tarkistusten jälkeen nousi 140 000 markkaan.518

Korvaustarjouksen  sanottiin  olevan  lopullinen,  joten  ei  liene  yllätys  että 

ennakkoarvioiden  mukaan  kalastajat  aikoivat  pääosin  hyväksyä  tehdyt  tarjoukset, 

vaikka niiden todettiinkin olleen huomattavan alhaisia.  Kulut pelkästään neuvotteluista 

ja kokouksista olivat kalastajille olleet  noin 15 000 markkaa,519 joten neuvotteluiden 

pitkittyminen alkoi olla heille yhä haitallisempaa. Toiminnanjohtaja Pelkonen kiteytti 

tarjouksen lauseeseen: ”laiha sovinto on joka tapauksessa parempi kuin lihava riita”.520

513Kaleva 12.5.1970.
514Liite 1.
515Liitto 24.5.1970.
516Kalastajat olivat vaatineet 1/3 pyydysten, veneiden arvosta. Teollisuus ja kaupunki eivät katsoneet 

näiden kokeneen käyttämättöminä kyseistä arvonalennusta ja suostuivat maksamaan niistä vain 6 % 
koron neljälle kuulle. Liitto 24.5.1970.

517Liitto 24.5.1970.
518Liitto 15.7.1970.
519Kaleva 24.5.1970.
520Liitto 24.5.1970.
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Vaikka sovintoesityksen katsottiin olleen likaajien virallinen myönnytys syyllisyydestä, 

liittyi siihen useita piirteitä, jotka antavat olettaa muuta. Virallisessa tiedotteessa, jota 

käsiteltiin Kalevan uutisoinnissa, syylliseksi myönnettiin osittain ravinteet, mutta myös 

luonto. Tiedotteessa kerrottiin kolmen tehtaan ja kaupungin ravinteiden olevan vain yksi 

neljäsosa  siitä, mitä  joet  laskevat  samalle  alueelle.  Siinä  myös  väitettiin, ettei 

teollisuuden  ja  kaupungin  päästämissä  ravinnemäärissä ollut  tapahtunut  mainittavaa 

lisäystä vuoden 1969 syksyllä. Ravinteista myös muistutettiin, ettei niiden määrää ollut 

luvissa  rajoitettu,  ja  aikaisemmin  asiantuntijat olivat jopa  kannustaneet vesien 

ravinnepitoisuuden  lisäämiseen.  Alkuperäisissä  kontrollimittauksissa  oli  tiedotteen 

mukaan  tarkoitus  mitata  myös  ravinteita,  mutta  maataloushallituksen 

vesiensuojelutoimisto  oli  näitä  pitänyt  tarpeettomana.521 Tiedotteen  lopuksi  vielä 

säilytettiin tiedotusvälineiden harteille osa vastuusta:

Taloudellista  haittaa  on  ilmeisesti  syntynyt  kalastajille  siitäkin  syystä,  että  

kalojen  pahasta  mausta  julkisuudessa  noussut  häly  aikaansai  kalakaupan  

vähenemisen ja ajoittain jopa tyrehtymisen maultaan virheettömienkin kalojen  

osalta.522

Väitteenä  tämä  oli perusteltu,523 voi  tämän  nähdä  myös  suoranaisena  piikittelynä 

lehdistöä  kohtaan.  Kaleva  kärkevästi  laittoikin  tiedotteen  alaotsikoksi  uutisessaan: 

”Julkisuus  ja  levät  syyllisiä”.524 Tähän  lehdistöön  kohdistuneeseen  kritiikkiin  ei 

kuitenkaan kiinnitetty tämän enempää huomiota. Ehkä lehdistössäkin oli ymmärretty, 

ette

3.3.3. Pahan maun uusiutuminen ei herätä enää lehtien kiinnostusta

Kalakorvausneuvottelut  käytiin  loppuun  kesän  1970  aikana,  jolloin  tehtiin  vielä 

korjaustarkistuksia vaadittuihin summiin. Korvauksia maksettiin 227 anojalle, yhteensä 

140 175 markkaa.  Suhteessa muihin vastaaviin tapauksiin,  ei  summa ollut  järin  iso. 

Pahaa  makua oli  esiintynyt  jopa 250 000 hehtaarin alueella,  aiheuttaen jopa noin 2 

521Kaleva 24.5.1970. Tiedote suoraan lainattuna.
522Kaleva 24.5.1970.
523Anttila 1970, 6.
524Kaleva 24.5.1970.
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miljoonan kilogramman saaliin menetykset.525 Suomen vesioikeuden tekemän päätöksen 

mukaan,  oli  Oy  Kaukas  Ab:n  Lappeenrannan  tehdas  joutunut  korvaamaan  1000 

hehtaarin alueella tapahtuneen kalastusvahingon 10 000 markalla.526 Joutseno-Pulp Oy 

ja  Joutsenon  kalastuskunta  olivat  taas  päätyneet  ratkaisuun, jossa  korvauksia  oli 

maksettu 2–10  markkaa hehtaarilta.527 Näissä tapauksissa vahinkoja oli tosin tapahtunut 

jo  1960-luvun  alkuvuosista  lähtien,  joten  vaikka  Oulun  teollisuuden  ja  kaupungin 

maksama summa jäi  näihin verrattuna pieneksi,  voidaan näihin verraten  korvauksen 

tapahtuneen nopeasti. 

Vahinkojen  jyvityksestä  eri  maksajien kesken  ei  kerrottu.  Jostain  syystä  lehdissä 

korvausten  maksajaksi  sanottiin  Typpi  Oy,  josta  Liittokin  teki  ison  otsikon  pieneen 

uutiseen:  Typpi  maksoi.528 Koska sama virhe esiintyi  Kalevassakin,  ei  kyseessä ollut 

ainakaan Liiton oma kärjistys. Niin Kalevan kuin Liitonkin kirjoituksissa sanottiin, että 

korvauksen maksajana oli Typpi Oy, joka peri muiden osuudet itselleen.529 Kaksi päivää 

myöhemmin  oli  Liitossa  ja  Kansan  Tahdossa  Typpi  Oy:n  korjaus,  jossa  korvausten 

maksajaksi  sanottiin  ”Oulun  kaupungin  ja  teollisuuden  yhdessä  asettama 

kalastuskorvausneuvottelukunta”.530 Päätoimittaja  Saarisen  ja  Kankaan  kritisoima 

tiedotustoiminta ei siis vieläkään toiminut aivan toivotulla tavalla.

Kesällä  1970 käytiin  vielä  lyhyitä  keskusteluita  edellisvuoden  kalakuolemasta,  kun 

Oulussa tapahtui uusi kalakuolema. Tällä kertaa Typpi Oy:n laitokset olivat huollossa, 

joten syynä ei voinut olla  ainakaan urealaitokselta vuotanut  ammoniakki. Syynä tähän 

pidettiin joessa esiintynyttä lietettä. Keskuslaboratoriolta tulleet tutkimustulokset, sekä 

voimalaitoksen kalanhautomolla edellisvuoden kalakuolemasta selvinneet kalat  olivat 

Typpi Oy:n perusteina, miksi edellisvuoden kalakuolema ei edelleenkään ollut heidän 

vastuullaan.

Heikki  Hyvärinen  vastasi  tähän  vielä  kerran, viitaten  edelleen  niin 

silminnäkijähavaintoihin  kuin  patologisiin  todisteisiin.  Lähes  saman  vastauksen  sai 

Suomen kemistiliiton puheenjohtaja lisensiaatti Arvo Relander, kun tämä kritisoi Oulun 

525Hytinkoski et al 1970, 20 ja 22.
526Suomen Kalastuslehti. 2. numero 1970, 100. Korvauksen perusteena oli 1 mk/kg, 10 kg/ha.
527Kaleva 24.5.1970.
528Liitto 15.7.1970.
529Kaleva 15.7.1970; Liitto 15.7.1970.
530Yrjö Mustonen ”Typpi täsmentää” Liitto 17.7.1970; S.n. ”Typpi Oy täsmentää” KT 17.7.1970.
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yliopiston  tutkijoiden  olleen  vailla  kemian  peruskoulutusta.  Relander  väitti 

kalakuolemaa  mahdottomaksi,  ja  sanoi  tutkijoiden  unohtaneen  ”perustavaa  luokkaa 

olevan  ammoniakkitasapainon”.531 Näistä  viimeisistä  kommenteista  näkee kuinka 

väittely kalakuolemasta oli päätynyt pyörimään jatkuvasti samoissa väitteissä. Typpi Oy 

kiisti ettei kaloille vaarallisia ammoniakkipitoisuuksia ollut voitu ylittää voimalaitoksen 

alla.  Oulun yliopiston  tutkijat  taas  pitivät  patologisia  ja  silminnäkijöiden todistuksia 

pitävinä.  Jälkiviisaasti  voisi  todeta,  että  kaikki  mahdollisuudet  selvittää  kalakuolema 

vedenpitävästi,  hävisivät  jokiveden  mukana  jo  juhannuksena.  Silti  tässä  lienee  hyvä 

muistaa  hallitusneuvos  Väisäsen ajatus  sadan prosentin  varmuudesta  ja  sen 

mahdottomuudesta.

Keskustelu pahasta mausta ei päättynyt kesän 1970 korvauksiin. Pahaa makua havaittiin 

myös seuraavina vuosina. Uutisointi ei  kuitenkaan enää ollut huomattavan aktiivista. 

Elokuussa  Kalevassa  Antin  humoristisessa  pakinassa  kritisoitiin  televisiota  kalan 

maineen tuhoajana.532 Muuten Kaleva keskittyi enemmän ilmansaasteisiin kuin pahaan 

makuun. Paha maku esiintyi uutisissa enää kolme kertaa elokuun ja joulukuun aikana.533

Edellisenä syksynä aktiivisena ollut  Liitto uutisoi  vuoden 1970 syksyllä asiasta vain 

muutaman  kerran.  Syyskuussa  uutisoitiin  sekä  pahan  maun  puuttuneen,  että 

palanneen.534 Kalastajat  vaativat vuoden  1970  lopulla  uusia  korvauksia. 

Korvausvaatimuksen summa oli tällä kertaa noin 300 000 markkaa, joka perustui siihen 

ettei  kalasta  oltu  saatu  normaalia  markkinahintaa.535 Myllymaan  raportti  kuitenkin 

kertoo,  että  koko  kesän  esiintyneet  makuhaitat  olivat  lähinnä  yksittäisiä.  Ne eivät 

pysäyttäneet  kaupankäyntiä  kokonaan. Teollisuus  ja  Oulun kaupunki  kieltäytyivätkin 

maksamasta uusia korvauksia.536 

Pohjolan  Työ  osoitti  lähes  yhtäläistä  aktiivisuutta.  Huomattavaa  oli  nimimerkki  KN 

kiinnostus Huotarin pamflettia kohtaan. Isossa pamflettia käsitelleessä kirjoituksessa oli 

tiivistetty pamfletin sisältö ja kannustettiin oululaisia ostamaan "todellinen oululaisen 

531Kaleva 21.10.1970.
532Antti, "Huolekas kala" (pak.). 20.8.1970. 
533Kaleva 5.9.1970, 19.9.1970 ja 16.12.1970.
534Liitto 20.9.1970 ja 22.9.1970.
535Liitto 16.12.1970.
536Myllymaa 1974, 35.
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käsikirja".537 Pohjolan  Työ  julkaisi  myös  Pohjois-Pohjanmaan 

luonnonsuojeluyhdistyksen  mielipidekirjoituksen,  jossa  vaadittiin  saastuttajia 

korvaamaan  pahasta  mausta  aiheutuneet  vahingot  kokonaisuudessaan.  Yhdistyksen 

huolenaiheena  olivat  harrastekalastajien  virkistysmahdollisuudet.538 Kansan  Tahdon 

uutisointi syksyllä oli Pohjolan Työtä vähäisempää, ja paha maku mainittiin vain parissa 

uutisessa.

Kaikkiaan  keskustelun  painoarvo  siirtyi  selvästi  vuoden  1970  aikana  Typpi  Oy:n 

ilmansaasteisiin  ja  muihin  ympäristöongelmiin.  Uutisointi  korvausneuvotteluista  oli 

vähäistä,  ja  se  johtui  todennäköisesti  kiinnostuksen  laimentumisesta.  Aiemmista 

salaiseksi nimetyistä kokouksista oli saatu isoja kirjoituksia aikaiseksi, mutta vuoden 

1970 aikana  uutisointi  typistyi  muutamiin  lyhyisiin  tapahtuneen kertaamisiin.  Pahan 

maun  uudestaan  ilmestyminen  syksyllä  1970  ei  myöskään  herättänyt  keskustelua 

uudelleen,  ja uutisointi  jäi  kaikissa lehdissä hyvin vähäiseksi.  Suhteellisesti Pohjolan 

Työ  otti  muita  kiinni  kirjoitusten  määrässä,  mutta  se  johtui  pääasiassa  muiden 

sanomalehtien  kirjoittelun  vähyydestä.  Asiantuntijoiden  ja  tutkijoiden  lausuntoja  ei 

asiasta viimeisen puolen vuoden aikana nähty.

537PT 4.8.1970.
538Pohjois-Pohjanmaan Luonnonsuojeluyhdistys r.y., "Saastuttajien korvattava kaloihin tullut paha 

maku" (mp.). PT 22.9.1970.
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LOPPULAUSE

Keskustelun tarkastelu neljästä sanomalehdestä osoittautui hedelmälliseksi, mutta myös 

työlääksi.  Heti  lähteisiin  tutustumisen  jälkeen  oli  selkeää,  ettei  pelkästään  alueen 

suurimman  lehden  tarkastelu  olisi  tuottanut  samaa  tulosta,  kuin  laajan  lehtikentän 

tarkastelu tuotti. Tutkimusta tehdessä myös selkeni, ettei pelkkien pääkirjoitusten avulla 

tällaista  lyhyttä, mutta hetkellisesti runsasta keskustelua pystyisi  seuraamaan. Uusien 

tietojen  ilmestymisen  intensiteetti  ja  toisaalta  monimutkaisuus  antoi  asiantuntijoille 

paljon  sananvaltaa  lehdistössä,  mutta  toisaalta  jätti  lehdistön  oman  kannan  usein 

näkymättömiin.  Erityisesti  tieteelliseen väittelyyn ei  juuri osallistuttu ja lehtien omat 

kannanotot kohdistuivat  viranomaisiin,  mutta  myös  eri  instanssien  tiedottamisen 

heikkouteen.  Keskustelun huippuvaiheen jälkeen uskalsi Liiton toimitus puuttua myös 

näihin luonnontieteellisiin argumentteihin, jopa tutkijoita tarkemmin.

Lehtien  suhtautumisessa  kalakuolemaan  ja  pahaan  makuun  oli  suuria  eroja. 

Määrällisesti porvarilehdet kirjoittivat huomattavasti enemmän kuin vasemmistolehdet. 

Keskustapuolueen  Liitto hallitsi keskustelua  laajimmilla  kirjoituksillaan.  Liiton 

kirjoituksissa oli  havaittavissa  selkeää  aktiivisuutta  ja  kärkkäyttä,  mitä  aikaisempi 

tutkimus- ja lähdekirjallisuus ei ole tuonut esille. Tämä innokkuus kuitenkin kostautui 

tietojen  tarkkuudessa  ja välillä poleemisena  kirjoitteluna. Kaleva  kirjoitti  myös 

aktiivisesti, mutta suhteutettuna resursseihin se jäi Liiton varjoon.

Vasemmistolehdet kirjoittivat määrällisesti vähemmän ja niiden kiinnostus tapahtunutta 

kalakuolemaa ja kalojen pahaa makua kohtaan olivat ailahtelevia.  Erityisesti Pohjolan 

Työn  kautta  olisi  tapahtumasta  tuskin  saanut  selkeää  kuvaa,  joskin  Pohjolan  Työn 

resurssit olivat selkeästi pienimmät. Ailahtelevuus toisaalta kuvaa kaikkia lehtiä, jopa 

Liittoa ja  Kalevaa.  Tämänkin  vuoksi  yhteen paikalliseen  sanomalehteen luottaminen 

olisi osoittautunut kokonaiskuvan saavuttamisessa huonoksi ratkaisuksi.

Yleisesti  katsoen  Oulun  lehtikentässä suhtauduttiin  ympäristönsuojeluun  jo  tässä 

vaiheessa  varsin  positiivisesti.  Erityisesti  Liiton  ja  Kalevan  kirjoittelussa kritisoitiin 

viranomaisia  ja  likaajia  saastuttamisen  sallimisesta. Kaleva  painotti  selkeästi 

viranomaisten  ja  valvonnan  vastuuta,  kun  Liitto  keskittyi  teollisuuden  tekemiin 



111

laiminlyönteihin. Erityisesti Typpi Oy oli Liiton kritiikin kohteena, mutta myös Oulu Oy 

ja  Toppila  Oy  saivat  osansa  kirjoittelusta. Oulun  kaupunki  taas  selvisi  tapauksessa 

vähällä,  ainoastaan  Kalevan  kritisoidessa  kaupungin  vesilautakuntaa.  Minkäänlaisia 

teollisuutta puolustavia kommentteja ei  saasteita käsitelleissä kirjoituksissa näkynyt, ja 

teollisuus joutuikin puolustamaan itseään. Teollisuuden työllistävä vaikutus ei noussut 

esille huomattavana vastatekijänä ympäristönsuojelun kustannuksille.

Tätä  itsensä  puolustamista ainakin  Typpi  Oy:n  osalta  vaikeutti pätevän  ulkoisesta 

viestinnästä vastaavan henkilön puute  aina kevääseen 1970 asti.  Saastumisen uhreihin 

suhtauduttiin myötämielisesti  jokaisessa lehdessä. Nämä voivat olla syitä miksi Typpi 

Oy:n  ja  median  välit  tulehtuivat  niin  voimakkaasti,  ja  miksi  Typpi  Oy  on 

uudemmissakin tutkimuksissa saastumisen keskipisteessä.  Typpi Oy oli myös muiden 

aiheiden  vuoksi  lähes  jatkuvasti otsikoissa,  mutta  ne  rajoittuivat  tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle. 

Keskustelu  huipentui  ajallisesti lokakuussa, kun  tohtori  Hyvärisen  ryhmä  julkaisi 

tulokset. Aktiivisesti se jatkui vain noin kaksi kuukautta, lokakuusta joulukuun alkuun. 

Luonnonsuojeluvuosi 1970 ei suinkaan lisännyt näihin tapauksiin liittynyttä kirjoittelua, 

vaan  suurin  osa  asiasta  saatiin  sanottua  jo  syksyn 1969 aikana.  Tämän  takia Pauli 

Huotarin  pamfletti  antaa  yllättävän  kokonaisen  kuvan  keskustelun  kulusta,  joskin 

kevään 1970 korvausneuvottelut  siitä  puuttuvat. Huotarin  kuvaus  varaslähdöstä 

luonnonsuojeluvuoteen ei  ollut kaukana totuudesta, sillä kirjoittelu oli paikoin todella 

aktiivista ja kantaaottavaa.

Toimittaja Huotarin teos ei kuitenkaan maininnut sanallakaan  median ylilyönneistä  ja 

virheistä.  Myöskään lähteissäni  esiin  tullutta median  mahdollista osuutta  kalastajien 

ahdinkoon ei Huotarin pamfletissa tuotu esille. Myös medialla oli agenda tehdä tulosta, 

johon paljon kohua herättäneen keskustelun uutisointi sopi erinomaisesti.  Kirjoitusten 

kärkkäys ja vastakkainasettelu ei välttämättä välittänyt todellista kuvaa tapahtumista, ja 

aiheutti joskus jopa vahinkoa.

Huotarin pamfletti  ei  anna kuitenkaan kovin tarkkaa kuvaa itse saastumisesta,  johon 

olisi  hyvä  jatkossa  käyttää  viranomaisten  ja  tutkijoiden  tuottamia  aineistoja.  Tämän 

tapauksen kohdalla nousi esiin useita ristiriitoja sanomalehdissä ilmoitettujen arvojen ja 
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Huotarin teoksessa esitettyjen väitteiden kanssa. Asia vaatisikin lisää tutkimusta mikäli 

jotakin  tahoa  halutaan  syyllistää. Erilaisten  arvojen  ja  mittaustulosten  osalta 

sanomalehdet  osoittautuivat  yllättävän runsaaksi  lähteeksi.  Mittaustuloksia,  määriä  ja 

pitoisuuksia siteerattiin sanomalehdissä huomattavassa määrin, ja ne muodostivat välillä 

saastumiskeskustelun ytimen. Tämä taas johtui tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden 

runsaasta esiintymisestä aineistossa.

Tutkimukseni keskustelusta avasi uudenlaisen näkökulman tapahtuneeseen.  Aiempaan 

tutkimukseen  nähden  Typpi  Oy:n  osuus saastumisessa korostui  vain  Liiton 

kirjoittelussa.  Myös  keskustelun  runsaus  herätti tarpeen  päivittää  sanomalehtien 

historioita sisältämään myös näitä ympäristönäkökulmien esiintymistä. Ympäristöaiheet 

näkyivät Oulun sanomalehtikentässä toimituksia  kiinnostavana aiheena,  mikä  näyttää 

seuranneen  lehdistön yleistä  kiinnostusta  ympäristöön  ja  sen  suojeluun. 

Ympäristönsuojelun  kritiikkiä  näkyi  yllättävän  vähän,  eikä  kommentteja  sen 

kustannuksista  juurikaan  esiintynyt,  mikä on nykyiseen  keskusteluun  verrattuna 

poikkeavaa. 
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Liite 1. Alue jolta pyydetyssä kalassa ilmeni pahaa makua elo-marraskuussa 1969.539 

© OpenStreetMapin tekijät 
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