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Y mpäristöön tavalla tai toisella
liittyvää taidetta kutsutaan ym-
päristötaiteeksi. Usein ympäris-
tötaide ei pelkästään kuvaile
luontoa tai siihen liittyviä abst-

raktioita, vaan ottaa kantaa esimerkiksi saas-
tumiseen ja teknologisiin riskeihin, joita ih-
misen toiminta ja elämäntapamme tuottavat.
Ympäristötaiteen asenne onkin usein kriitti-
nen. Törmäsin kaivoskriittiseen ympäristötai-
teeseen Suomessa ensimmäisen kerran uraa-
nikiistan aikana vuosina 2006–2008. Kuvan-
veistäjä Pessi Mannerilla oli uraanin vastainen
näyttely uraania vastustavan liikkeen tapaami-
sessa Kolilla vuonna 2007. Manner oli hakan-
nut uraanin etsintää vastustavan ympäristötai-
deteoksen myös Kuusamon Naatikkavaaran
huipun kvartsiittiin, lähelle Namura Finland
Oy:n Kouvervaaran valtausta Kuusamossa (ks.
Eerola 2010).

Uraanikiistan jälkeen Talvivaara ja kaivok-
set ovat olleet enemmän ja eri tavalla esillä
medioissa kuin alun perin on ollut tarkoitus.
Talvivaara on inspiroinut lukuisia tutkijoita ja
toimittajia – mutta myös taiteilijoita. Kiinni-
tin huomioni tähän viime keväänä Kaivos-ri-
kosromaanin, Jättiläinen-elokuvan sekä Talvi-
vaaran miehet ja Nälkämaan Sampo -doku-
menttien ilmestyttyä. Huomasin kuitenkin,
ettei Talvivaaran inspiroima taide rajoittunut
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näihin, vaan Talvivaara-teemaisia taideteoksia
on toteutettu jo jonkin aikaa ja niitä tulee koko
ajan lisää. On kyse melko ainutlaatuisesta il-
miöstä.

Taiteilijat ovat kuin yhteiskunnan herk-
kiä tuntosarvia, jotka reagoivat voimakkaasti
ja näkyvästi erilaisiin tapahtumiin ja virtauk-
siin. Talvivaara onkin inspiroinut lyhyessä ajas-
sa lukuisia teoksia musiikissa, kirjallisuudes-
sa, teatterissa, tanssitaiteessa, elokuvissa, do-
kumenteissa, valokuvissa, installaatioina ja
maalauksina. Tässä käsitellään muutamia poi-
mintoja vuosien varrelta ilmiöstä jota voidaan
kutsua ”Talvivaara-taiteeksi”. Tarkemmin
kommentoidaan kuitenkin romaaneja ja elo-
kuvia.

Talvivaara-taide
Maija Keräsen ja Aki Koskisen maalaukset
Talvivaara ja nro. 13 käsittelevät Talvivaaraa
(Sisustajankauppa Oksanen 2012, Pahajoki
2012), Jari Arffmanin BART (Business Art)
-Talvivaara -valokuvakokonaisuus esittelee Tal-
vivaaran kaivosalueella otettuja miljöövaloku-
via (Yle Uutiset 2013), Kainuulainen esittä-
vän taiteen kollektiivi Vaara teki dokumentti-
teatteriesityksen Talvivaarasta (Happo 2014),
Kajaani Tanssii, Uudet tanssit -koreografiakat-
selmuksessa parhaimmaksi palkittiin Sonja
Packalénin koreografia Talvivaara (Kajaanin
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kaupunki 2016), kun taas taiteilija Taina Rii-
konen käsitteli suomalaisten luontosuhdetta
Meilahden Galleria Akusmatassa, missä esillä
oli mm. saastunutta maata Talvivaarasta (Fri-
lander 2016). Musiikillisesta annista ovat puo-
lestaan huolehtineet lukuisat muusikot Puh-
taiden vesien puolesta -kokoelmalevyllään.

Tunnetuimmat Talvivaara-teokset ovat
kuitenkin elokuva Jättiläinen, dokumentit
Talvivaaran miehet ja Nälkämaan Sampo sekä
rikosromaani Kaivos, jotka esitellään tässä ly-
hyesti. TV1 aloitti hiljattain myös sarjan Kor-
pelan kujanjuoksu, jossa käsitellään ”kaivos-
bisnestä” paikallisten näkökulmasta.

Jättiläinen
Jättiläinen on fiktiivinen mutta tositarinaan
perustuva elokuva, joka kertoo urallaan nou-
sevan valtion virkamiehen taipaleesta kaivosta
valvovana viranomaisena. Samalla seurataan
Talvivaaran kaivoksen tarinaa. Kaikille tutun
alkuvaiheen ”hypetyksen” jälkeen kaivoksella
alkaa esiintyä erilaisia ympäristöongelmia, ja
virkamies alkaa epäillä kaivosyhtiön toimia,
kun alan tutkimuslaitoksen tutkija vuotaa tie-
toa hänelle. Uraani ja sen väitetty pimittämi-
nen nostetaan pääosaan. Elokuva on kerron-
naltaan sujuva, ja näyttelijät tekevät erinomais-
ta työtä.

Dokumentit
Dokumenttielokuva Talvivaaran miehet kuvaa
kaivoksella työskentelevien arkea, kun taas
Nälkämaan Sampo keskittyy päättäjiin, viran-
omaisiin sekä kaivosta vastustaviin aktivistei-
hin. Nälkämaan Sammon tekijät ovat kunnos-
tautuneet aikaisemmin mm. kuvaamalla Sto-
ra Enson ongelmia Kiinassa sekä Talvivaaran

vangit -kirjan toisena
kirjoittajana. He ovat olleet kuvaamassa mm.
monia kaivosalan tapahtumia, joista Nälkä-
maan Sampoon on valittu ”helmiä”. Doku-
mentaristien agenda on selkeän kaivoskriitti-
nen. Samaa lajityyppiä edustavat tekeillä ole-
vat Stop Talvivaara -liikkeen Hannu Hyvösen
dokumentit Turning point – Stalkers in Talvi-
vaara mining zones ja Vedenjakaja.

Rikosromaanit
Kaivos on Antti Tuomaisen (2015) rikosromaa-
ni, jonka tarina pyörii erään Talvivaaraa muis-
tuttavan suomalaisen kaivoksen ympärillä.
Tarinan rikokset liittyvät kaivoksen omistajuu-
teen ja sen ympäristörikkeisiin. Kuten dekka-
riin sopiikin, ruumiita tulee sivukaupalla ja
ammattimaisesti. Kaivos alkaa kiinnostaa ro-
maanin päähenkilöä, joka on tutkiva journa-
listi. Kirjan murhaajalla on yllättävä side pää-
henkilöön.

Kirjaan on koottu kaikki kaivoskriittiset
väittämät, jotka on upotettu henkilöhahmo-
jen mietteisiin ja dialogeihin. Kaikkein raflaa-
vimman ja kliseisimmän kaivoskriittisen pu-
heenvuoron antaa kuitenkin – yllätys, yllätys
– kaivoksen omistava vuorineuvos.

Muita hiljattain julkaistuja kaivosaiheisia
rikosromaaneja ovat Milla Ollikaisen Pirun-
kuru sekä Sebastian Lindellin Rajatapaus.

Loppukommentti
Taiteilijoiden inspiroiduttua ympäristökiistasta
voidaan sanoa, että jonkinlainen merkittävä
kynnys ylittyy. Toisin sanoen ympäristökiista
saavuttaa sellaisen huomiotason, jossa taiteili-
jan on suorastaan pakko ottaa siihen kantaa
taiteellaan. Talvivaara on kieltämättä kaivos-
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kiistan avaintapahtuma, johon taiteilijat ovat
tarttuneet. Jo aiemmin Talvivaaran uutisointi
siirtyi taloussivuilta rikosuutisiin, mutta elo-
kuvalla, dokumenteilla ja rikosromaaneilla
Talvivaara onnistui murtautumaan teknis-
ympäristöpoliittisesta kaivoskeskustelusta
myös populaarikulttuuriin.

Mutta sen sijaan, että kaivosyhtiö olisi toi-
minut mesenaattina taidetta tukien, siitä tuli-
kin sen kriittinen teema. Kun tämä yhdiste-
tään kaivostoiminnan hiipumiseen, tätä voi-
daan pitää merkkinä, jota kutsun ainakin täl-
lä erää kaivosbuumin loppusoitoksi. Talvivaa-
rasta tulikin sekä kaivosbuumin alkuhypetyk-
sen että sen loppusoiton pettymyksen symbo-
li ja ruumiillistuma Suomessa. Taide pyrkii
hyödyntämään tätä enemmän tai vähemmän,
jopa opportunistisestikin.

Kaivosbuumin lopputuloksena meillä on
joitakin uusia toiminnassa olevia kaivoksia,
toistaiseksi suljettuja kaivoksia, valtion tuella
ylläpidetty kaivos, konkurssiin menneitä kai-
vosyrityksiä, työttömiä kaivosammattilaisia ja
roppakaupalla taidetta.

Talvivaara jättänee pysyvämpiä merkkejä
suomalaiseen mielenmaisemaan ja ympäristö-
keskusteluun kuin yksikään muu kaivoshan-
ke. Sen merkittävyys vertautuu suomalaisessa
ympäristökeskustelun historiassa luultavasti
pahimpiin ympäristöongelmiin 1960–1970-
luvuilla. Lieveslammen Liisa on populaarimu-
siikkimme klassikko. Voidaan myös keskustella
siitä, muodostaako kaivoskiista taiteineen uu-
den suomalaisen ympäristöprotestin aallon (ks.
Eerola 2015). Tätä ja Talvivaara-taiteen mer-
kitystä kaivoskeskustelussa pystytään kuiten-
kin arvioimaan kunnolla vasta jonkin ajan
kuluttua.
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