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The significance of the mining industry in Finland has changed in recent decades. 
The emphasis has shifted from supporting mineral-based domestic value chains 
towards acting as part of the internationally highly networked production system 
of raw materials and the information society. This development has been influenced 
by the EEA Agreement of 1994 bringing freedom of action to foreign companies to 
operate in Finland, free international trade, a strong growth in demand for raw ma-
terials in the 2000s, the growth in significance of the management of environmental 
impacts, the strong digitalisation of society and breakthroughs in communication. 
The importance of the mining sector has also increased in political activities, civic 
activism and research funding programmes in the EU and in Finland during the 
2000s.
 This publication examines these changes from the perspective of mining sec-
tor, by focusing on societal and technical themes, both of which are relevant to 
the future development of the sector. It also seeks to identify future trends that 
will have an impact on the industry. In the section focusing on societal issues, the 
means of political control related to the mining sector are examined, the actors in 
the sector are specified and the role of stakeholder co-operation and civic activ-
ism in the formulation of the ‘social license to operate’ of the sector is discussed. 
The technical section is focused on ore exploration and the processing technology 
of mines, as well as environmental management. The publication helps to identify 
interdependencies between markets, political guidance, actors in the mining sector 
(such as companies, authorities, stakeholders and civic activism), environmental 
management, technological development and large-scale challenges in the mining 
sector (such as climate change and the scarcity of raw materials).
 The strong development of the information society has affected the mining 
sector in particular, with diversified communications and stakeholder cooperation 
channels, as well as improved modelling techniques and capacities. In addition, in-
creasing requirements have been set for the acting mining companies and authori-
ties in the 2000s in the form of environmental management and social responsibil-
ity. This is due to communication channels having diversified and functioning in 
real time, leading to increased visibility of the issues in the mining sector, as well as 
the activity of NGOs and the media being critical towards mining. In the long term, 
the increased technical difficulties in mineral exploration and the mining industry, 
such as the reduction in the concentrations of commodities, leading to increased 
mining of ores that require special quarrying and processing techniques as well as 
an increase in gangue, bring challenges and opportunities to improve process tech-
nology and to reduce the negative environmental and social impacts. Moreover, the 
impact of climate change on the opening of the Northeast Passage transit routes 
and on local weather conditions (such as an increase in precipitation), as well as the 
constantly growing interest of consumers in the origin, environmental impact and 
ethics of products, are likely to be increasingly reflected in the competitive position 
of mining projects, in the technology utilised and in stakeholder activities. These 
themes are also reflected in the mineral policy of the EU and Finland and in recent 
research funding programmes.
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Kaivosalan merkitys on muuttunut Suomessa viime vuosikymmeninä. Alan pää-
paino on siirtynyt mineraaleihin pohjaavien kotimaisten arvoketjujen tukemises-
ta toimimiseen osana kansainvälisesti voimakkaasti verkottunutta raaka-aineiden 
tuotantojärjestelmää ja tietoyhteiskuntaa. Kehitykseen ovat vaikuttaneet sekä ulko-
maisille yrityksille toimintavapauden vuonna 1994 tuonut ETA-sopimus, vapaa 
kansainvälinen kauppa ja raaka-aineiden voimakas kysynnän kasvu 2000-luvulla 
että ympäristövaikutusten hallinnan merkityksen kasvu, yhteiskunnan voimakas 
digitalisoituminen ja tiedonvälityksen murros. Myös kaivosalan merkitys poliitti-
sessa toiminnassa, kansalaisaktivismissa ja tutkimusrahoitusohjelmissa EU:ssa ja 
Suomessa on 2000-luvulla lisääntynyt.
 Tässä julkaisussa näitä muutoksia tarkastellaan kaivosalan näkökulmasta kes-
kittymällä sekä yhteiskunnallisiin että teknisiin teemoihin, jotka molemmat ovat 
alan tulevan kehityksen kannalta merkityksellisiä. Samalla pyritään tunnistamaan 
alan tulevaisuuteen vaikuttavia kehityssuuntia. Yhteiskunnallisessa osiossa tarkas-
tellaan kaivosalaan liittyviä poliittisen ohjauksen keinoja, eritellään alan toimijat 
ja pohditaan sidosryhmätyön ja kansalaisaktivismin merkitystä Suomessa toimi-
ville kaivosalan toimijoille. Teknisessä osiossa keskitytään malminetsintään, kai-
vosten prosessiteknologiaan sekä ympäristövaikutusten hallintaan. Julkaisu auttaa 
hahmottamaan markkinoiden, poliittisen ohjauksen, kaivosalan toimijoiden (ku-
ten yritysten, viranomaisten, sidosryhmien ja kansalaisaktivismin), ympäristövai-
kutusten hallinnan, teknologisen kehittymisen ja suuren mittakaavan haasteiden 
(kuten ilmastonmuutoksen ja raaka-aineniukkuuden) välisiä riippuvuussuhteita 
kaivosalalla.
 Tietoyhteiskunnan voimakas kehitys on vaikuttanut kaivosalaan erityisesti 
viestintä- ja sidosryhmäyhteistyön kanavien monipuolistumisena ja mallinnustek-
niikoiden ja -kapasiteetin parantumisena. Lisäksi kaivosalan yritys- ja viranomais-
toiminnalle on 2000-luvulla asetettu yhä enemmän vaatimuksia ympäristöasioiden 
hallinnasta ja yhteiskuntavastuusta. Tähän ovat vaikuttaneet paitsi tiedonvälityksen 
kanavien monipuolistuminen ja reaaliaikaistuminen ja siihen liittyvä kaivostoi-
minnan ongelmien muuttuminen näkyvämmiksi myös kaivostoimintaan kriittises-
ti suhtautuvien kansalaisjärjestöjen ja median aktiivisuus. Pitkällä aikavälillä mal-
minetsintä ja kaivostoiminta keskittyvät entistä enemmän teknisesti vaikeampien 
ja arvoainepitoisuuksiltaan heikompien malmien etsimiseen ja hyödyntämiseen. 
Tämä tuo haasteita mutta myös mahdollisuuksia paitsi prosessiteknologian paran-
tamiseen myös kielteisten ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten vähen-
tämiseen. Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutus sekä Koillisväylän kuljetusreittien 
avautumiseen että paikallisiin sääoloihin (kuten sadannan lisääntymiseen) ja ku-
luttajien jatkuvasti kasvava kiinnostus tuotteiden alkuperää, ympäristövaikutuksia 
ja eettisyyttä kohtaan näkynevät tulevaisuudessa yhä enemmän myös kaivoshank-
keiden kilpailuasetelmassa, hyödynnetyssä teknologiassa ja sidosryhmätoiminnan 
toteuttamisessa. Mainitut teemat näkyvät myös EU:n ja Suomen mineraalipolitii-
kassa ja viimeaikaisissa tutkimusrahoitusohjelmissa.

Asiasanat (Geosanasto, GTK): kaivosteollisuus, malminetsintä, rikastus, ympäristö- 
vaikutukset, mineraalipolitiikka, yhteiskuntapolitiikka, kestävä kehitys, Suomi
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1 JOHDANTO

Mari Kivinen, Helena Wessman-Jääskeläinen ja Sari Kauppi

1.1 Kaivostoiminta osana suomalaista yhteiskuntaa

Viime vuosikymmenten aikana suomalaisella kai-
vosalalla on tapahtunut paljon. 1990-luvun aikai-
sen laskun jälkeen kaivosala lähti nopeaan nou-
suun 2000-luvulla, kun taas vuonna 2015 eletään 
jälleen epävarmempaa aikaa. Kaivostoimintaan 
kuuluvat olennaisena osana nousu- ja laskukaudet 
(Crowson 2008), joten sinänsä mistään erityisestä 
ei ole kyse. Kaivosala ja sen käytännöt ovat kuiten-
kin nousseet keskusteluihin viimeisen kymmenen 
vuoden aikana aivan uudella tavalla.

Metalliteollisuus rakentui kotimaisen kaivos-
toiminnan varaan 1900-luvulla, ja kaivostoiminta 
edisti myös kemianteollisuuden ja rakennusteolli-
suuden syntyä (Hernesniemi ym. 2011). Toisaalta 
kasvava raaka-aineen kysyntä jatkojalostuksessa 
ruokki myös uusien malmien etsintää ja kaivosten 
perustamista (ibid.) sekä kone- ja laiterakennus-
osaamisen kehittymistä ja arvoverkkoa tukevan 
p&k-yritystoiminnan muotoutumista. Louhin-
tamäärissä mitattuna kaivosala eli Suomessa kul-
takauttaan 1970-luvun lopulla (Pokki ym. 2014, 
kaiva.fi 2015), minkä jälkeen toiminta kääntyi 
laskusuhdanteiseksi. Metalliraaka-aineet alettiin 
tuoda yhä enemmän ulkomailta ja riippuvuus 
kotimaisen kaivos- ja metalliteollisuuden välillä 
väheni, kun metallinjalostuksen raaka-ainetarve 
kasvoi ja kotimaiset, tuotannossa olleet malmiot 
ehtyivät. Esimerkiksi Outokummun alueen sil-
loinen viimeinen kaivos Keretti suljettiin vuon-
na 1989 (Aarrekaupunki 2015). Malminlouhin-
tamäärissä pohja saavutettiin 90-luvun lopulla 
Outokummun, Rautaruukin ja Kemiran pääosin 
luovuttua kaivostoiminnasta (Hernesniemi ym. 
2011). Näistä toimijoista ainoastaan Outokumpu 
säilytti omistuksensa Kemin kromiittikaivoksesta. 
Metallikaivostoiminta säilyi 1990-luvulla paikalli-
sesti merkittävänä teollisuudenalana ja työllistäjä-
nä vain muutamilla paikkakunnilla, kuten Pyhä-
järvellä ja Keminmaalla. 

Malminetsinnän varovainen nousu alkoi uudes-
taan 1990-luvun loppupuolella, kun ETA-sopimus 
vuonna 1994 takasi ulkomaisille yrityksille suoma-
laisten yritysten kanssa yhtäläiset toimintaoikeu-
det (Hernesniemi ym. 2011). Etsintätyö ja uusien 
kaivosten kehitystyö kiihtyivät nopeasti 2000-lu-
vulle siirryttäessä metallien maailmanmarkkina-
hintojen nopean nousun myötä, mikä johti usei-
den uusien metallimalmikaivosten avaamiseen 
Suomessa 2010-luvun vaihteessa ja malminlou-
hintamäärien jyrkkään kasvuun (Pokki ym. 2014, 
kaiva.fi 2015). Hintojen nousu oli seurausta Kii-
nan voimakkaan yhteiskunnallisen modernisoitu-
misen, kaupungistumisen ja keskiluokkaistumisen 
aiheuttamasta nopeasta raaka-aineiden kysynnän 
kasvusta, johon kaivosala reagoi viiveellä. Samaan 
aikaan dollarin heikko arvo kiihdytti maailman-
markkinahintojen nousua entisestään, sillä suurin 
osa raaka-aineiden kaupasta käydään dollareissa 
(The Economist 2015). Kaivostoiminnan kasvusta 
huolimatta Suomen metalliteollisuuden raaka-ai-
nehankinnat tehdään edelleen suurimmaksi osak-
si ulkomailta: esimerkiksi vuonna 2010 Suomessa 
jalostetuista rauta- ja perusmetallirikasteista 96 % 
tuotiin ulkomailta (Tuusjärvi 2013a).

Metallisten raaka-aineiden maailmanmarkki-
nahinnat kääntyivät laskuun vuoden 2011 jälkeen. 
Tämän on arvioitu olevan seurausta kansainvä-
lisen markkinaepävarmuuden, kaivostuotteiden 
ylitarjonnan, Kiinan talouden kasvun hidastumi-
sen ja dollarin arvon vahvistumisen yhdistelmästä 
(The Economist 2015, Wilson 2015, Davies 2015). 
Alenevat metallien maailmanmarkkinahinnat ovat 
jo johtaneet tuotannon supistumiseen erityisesti 
heikoimmin kannattavia kohteita sulkemalla. Toi-
saalta suuria, alhaisen kustannuksen kaivoshank-
keita on maailmalla käynnistetty edelleen, mikä 
osaltaan kiihdyttää hintojen laskua (The Econo-
mist 2015). Lyhyellä tähtäimellä kaivostoiminnan 
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näkymät eivät vaikuta kovin lupaavilta (The Eco-
nomist 2015, Kauppalehti 2015a,b), mutta pit-
källä aikavälillä raaka-aineiden kysynnän kasvun 
on arvioitu jatkavan noususuhdanteisella uralla, 
vaikkakin kasvun nopeudesta on esitetty erilaisia 
arvioita (Kauppalehti 2015c, WEF 2014, 2015). 
Kasvuarvio perustuu odotettuun Intian ja Afri-
kan maiden yhteiskuntien modernisoitumiseen, 
kaupungistumiseen ja keskiluokkaistumiseen tu-
levina vuosikymmeninä  (Wilson 2015, Davies 
2015). Oma vaikutuksensa saattaa olla myös uu-
sien, hiilineutraalien energia-, tuotanto- ja kulje-
tusteknologioiden kysynnän kasvulla (Koljonen 
ym. 2014).

Vapautunut markkinaympäristö on tuonut sekä 
metallinjalostuksen että kaivostoiminnan yrityk-
sille uusia sopimusmahdollisuuksia ja kansain-
välistänyt entisestään erityisesti kaivossektoria. 
2000-luvulla suurin osa Suomessa avattujen uusi-
en perusmetallikaivosten rikastetusta malmista on 
jatkojalostettu kotimaassa, mutta tavatonta ei ole 
myöskään se, että parempi sopimus on saatu sol-
mittua ulkomaisen jatkojalostajan kanssa. Kulta-
kaivosten tuotteet menevät jatkojalostukseen sekä 
ulkomaille että kotimaahan, ja osa kaivoksista ja-
lostaa tuotteensa lähes puhtaaksi kullaksi jo pai-
kan päällä. Toisaalta Suomessa kaivostoiminnan 
1990-luvulla tapahtuneen hiipumisen jälkeenkin 
vahvana säilynyt metalliteollisuus on kaivostoi-
minnan 2000-luvun uuden nousukauden aikana 
osaltaan helpottanut uusien toimipaikkojen pe-
rustamista ja hyvien asiakkuuksien syntymistä 
(Hernesniemi ym. 2011). 

Hernesniemi ja muut (2011) arvioivat mine-
raaliklusterin (sisältäen kaivos-, luonnonkivi- ja 
kiviainesteollisuuden, teknologiayritykset sekä 
kaivostoiminnan palvelut) kokonaistyöllistämis-
vaikutukseksi Suomessa vuonna 2010 noin 25 000 
henkeä, joista 16 000 oli suoraan klusterin yritysten 
työllistämiä ja loput kerrannaisvaikutustyöpaikko-
ja. Näistä kaivosteollisuuden työllistämisvaikutuk-
sen suuruudeksi arvioitiin 3 700 työpaikkaa, joista 
noin 2 000 oli yritysten omaa henkilöstöä ja 1 700 
alihankintayritysten, tavarantoimittajien ja mui-
den vastaavien työpaikkoja (ns. panosalat). Suo-
men kaivoksista suurimpia työllistäjiä ovat tällä 
hetkellä Kittilän (Suurikuusikko) ja Kevitsan kai-
vokset, joissa keskimääräinen työpaikkojen määrä 
vuosina 2009–2013 oli 685 htv (Kittilä) ja 745 htv 
(Kevitsa) (Laukkonen & Törmä 2014). 

Hernesniemi ja muut (2011) arvioivat mineraa-
liklusterin tuovan kerrannaisvaikutuksineen kan-

santalouteen 4,5 miljardin euron vuosituotannon. 
Kaivokset toimivat usein talous- ja väestökehityk-
sensä suhteen taantuvilla paikkakunnilla, joilla 
työllisyyden ja taloudellisen toimeliaisuuden li-
sääntyminen toivotetaan lähtökohtaisesti tervetul-
leiksi (Laukkonen & Törmä 2014). Vaikka kasvu 
tuo kunnille paineita palveluiden ja infrastruktuu-
rin kehittämiseen, ovat kaivokset parhaimmillaan 
myös hyviä veronmaksajia. Esimerkiksi Kittilän 
kaivoksen työntekijöiden tuloverokertymä vuon-
na 2014 oli noin 8 miljoonaa euroa, minkä lisäksi 
kaivos maksoi verotuloja valtiolle noin 21 miljoo-
naa euroa (yhteisövero ja rojaltimaksut) ja kunnal-
le noin 0,2 miljoonaa euroa (kiinteistövero) (Kai-
vosvastuu 2015). Toisaalta myös kaivostoimintaan 
liittyvät ympäristövaikutukset ja niiden hallinta ai-
heuttavat huolta kaivospaikkakuntien asukkaissa.

2000-luvulla malminetsinnän ja kaivostoimin-
nan kasvu on aiheuttanut väistämättä myös yleisen 
kiinnostuksen kasvun alaa kohtaan. EU-tasolla on 
noussut erityisesti huoli siitä, miten turvata alueen 
tuonnista riippuvaisen teollisuuden materiaalitar-
peet kilpailun kiristyessä (KOM 2008). Poliittisella 
tasolla tämä on johtanut monien raaka-aineisiin 
liittyvien aloitteiden ja toimintaohjelmien lansee-
raamiseen EU-komission toimesta, uudistettuun 
Suomen mineraalistrategiaan (2010) ja kaivosla-
kiin (2011) sekä kasvaneeseen raaka-aineisiin liit-
tyvään tutkimusrahoitukseen paitsi EU-tasoisista 
lähteistä myös kotimaisista rahoituslähteistä. Suo-
messa malminetsintätoimien ja uusien kaivos-
ten perustaminen on herättänyt paitsi odotuksia 
taloudellisesta toimeliaisuudesta, investoinneis-
ta ja työllisyydestä myös epäilyjä, vastustusta ja 
suoranaista ympäristövahinkojen aiheuttamaa 
vihaa toiminnanharjoittajia kohtaan. Lisäksi post-
materialistisen maailmankuvan omaavien liik-
keiden kannatuksen kasvu kohdistuu kritiikkinä 
kaivostoiminnan oikeutusta kohtaan. Erityisesti 
Talvivaaran kaivoksen ongelmien alettua vuonna 
2012 on kaivosteollisuuden käytäntöjä ja oikeutus-
ta kyseenalaistettu enemmän kuin kenties koskaan 
aiemmin Suomen historiassa (ks. Tiainen ym. 
2014). Tämä on heijastunut kaikkiin alalla toimi-
viin yrityksiin ja edistänyt osaltaan hyvistä käytän-
nöistä käytävää keskustelua ja tutkimusta. Esimer-
kiksi Kohl ja muut (2013) tutkivat hyväksyttävän 
kaivostoiminnan visioita ja tiekarttoja Suomessa 
yritystoimijoiden, hallinnon, tutkimuslaitosten 
ja järjestöjen yhteisen työpajatyöskentelyn avul-
la. Tutkimuksessa oppimisprosessi ja yhteis-
kunnan odotusten tunnistaminen (muutokseen  
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sopeutumisen valmius), poikkeustilanteisiin va-
rautuminen (suunnitelmallisuus) sekä viran-
omaistoiminnan, viestinnän ja johtamisjärjes-
telmien kehittäminen nousivat kaivostoiminnan 
tämän hetken haasteiksi, jotka määrittävät myös 
alan tulevaisuutta.

Vuonna 2012 Talvivaarassa tapahtunut kip-
sisakka-altaan vuoto-onnettomuus konkretisoi 
kaivosten paremman riskienhallinnan tarpeen. 
Ympäristöministeriön johdolla toteutettiinkin 
vuonna 2013 kaivosten stressitesti, jossa kaivokset 
ja rikastamot arvioivat omaa valmiuttaan selvitä 
erilaisista riskitilanteista (Välisalo ym. 2014). Vas-
tausten perusteella arvioitiin, että kaivokset ovat 
yleisesti melko hyvin varautuneet erilaisiin ympä-
ristöriskitilanteisiin mutta vesiasioiden riskienhal-
linnassa oli vielä kehittämistä. Tähän tarpeeseen 
on vastattu tukemalla kaivosten vesiriskien hal-
linnan tutkimus- ja kehitystoimintaa mm. Tekesin 
Green Mining -ohjelmalla. Myös Sitra otti kai-
vosten yhteiskuntavastuuasiassa aktiivisen roolin 
myötävaikuttamalla aktiivisesti kestävän kaivos-
toiminnan verkoston perustamiseen. Verkoston 
tarkoituksena on pyrkiä mm. ennalta sovittamaan 
intressiristiriitoja, lisäämään dialogia sekä kehittä-
mään Suomen kaivosalalle konkreettisia toiminta-
malleja ja vapaaehtoisia kestävän kaivostoiminnan 
standardeja (Kestävän kaivostoiminnan verkosto 
2015). Verkosto julkaisi syksyllä 2015 ensimmäi-
sen kaivosten ja malminetsijöiden yhteisen yhteis-

kuntavastuun raportin sekä työkalupakin yrityk-
sille (Kaivosvastuu 2015).

Aktiivisemman sovittelun, dialogin ja osallis-
tamisen lisäksi ympäristövaikutusten hallinta ja 
niistä viestiminen ovat nousseet keskeiseksi osaksi 
kaivostoiminnan ympärillä käytävää keskustelua. 
Erityisesti vesiasiat on nostettu yhdeksi kärkitee-
moista (Wessman ym. 2014, Välisalo ym. 2014). 
Ympäristöhaittojen hallintaan pitkällä tähtäimel-
lä vaikuttava seikka on louhittavissa malmeissa 
havaittu keskimääräinen heikkeneminen (Mudd 
2010), mikä kasvattaa prosessoitavan kivimassan 
määrää ja kasvattaa louhoskokoja. Myös ilmas-
tonmuutoksen mukanaan tuomat muutokset esi-
merkiksi sadannassa tulevat vaikuttamaan kaivos-
teollisuuden käytäntöihin. Myös harmeaineiden, 
kuten arseenin, määrät ovat malmeissa olleet nou-
sussa. Tämän on arveltu pitkällä aikavälillä omalta 
osaltaan rajoittavan louhittavissa olevien malmien 
määrää erityisesti kehittyneissä, korkeiden ympä-
ristöstandardien maissa (Ernst 2009, Mudd 2010, 
Mason ym. 2011, Giurco & Cooper 2012, Prior 
ym. 2013). Tämä tuo uudenlaisia paineita paitsi 
ympäristönsuojelutekniikoiden myös malmien 
prosessointitekniikoiden jatkuvaan kehittämiseen. 
Heikkenevä malmien laatu heijastuu myös mal-
minetsintään, jossa kustannus- ja uusien esiinty-
mien löytämistehokkuus ovat viime vuosina hei-
kentyneet (Schodde 2014a).

1.2 Tutkimusraportin tarkoitus ja sisältö

Tässä tutkimusraportissa luodaan katsaus mal-
minetsintä- ja kaivosalalla 2000-luvulla tapahtu-
neisiin muutoksiin erityisesti yhteiskunnallisesta 
ja teknisestä näkökulmasta. Tutkimusraportin 
motivaationa toimi tarve koota yhteen alalla viime 
vuosina tapahtuneet toimintaympäristön muutok-
set sekä otetut kehitysaskeleet mutta myös tule-
vaisuuden haasteet ja mahdollisuudet. Kirjoittajat 
toivovat, että tämä raportti auttaa hahmottamaan 
markkinoiden, poliittisen ohjauksen, kaivosalan 
toimijoiden (kuten yritysten, viranomaisten, si-
dosryhmien ja kansalaisaktivismin), ympäristö-
vaikutusten hallinnan, teknologisen kehittymisen 
ja suuren mittakaavan haasteiden (kuten ilmas-
tonmuutoksen ja raaka-aineniukkuuden) välisiä 
riippuvuussuhteita kaivossektorilla. 

Kuvassa 1 on esitetty kestävän raaka-ainehuol-
lon problematiikka ylätason kehikosta käytän-

nön toimiin. Yhteiskuntien raaka-ainehuollon 
järjestämiseen pitkällä tähtäimellä kestävällä ta-
valla (materiaalien käytön kokonaiskuva) liitty-
vät paitsi malminetsintä ja kaivostoiminta myös 
kierrätys, materiaalitehokkuus, uusiomateriaalit ja 
korvaavuus. Myös yhdyskunta- ja kaivosjätealuei-
den tarkasteleminen mahdollisena tulevaisuuden 
raaka-ainereservinä on tärkeä osa tätä kokonais-
kuvaa. Yleiset yhteiskunnalliset muutokset, ku-
ten yhteiskuntien taloudellinen kehittyminen tai 
taantuminen, ihmisten kulutuskäyttäytyminen ja 
arvomaailma, teknologiset muutokset sekä tie-
donvälityksen tavat puolestaan määrittävät pitkäl-
lä tähtäimellä päätöksentekoa, ohjausta ja yritys-
ten käyttäytymistä. Tässä tutkimusraportissa tätä 
kokonaisuutta on tarkasteltu erityisesti kaivostoi-
minnan käytäntöjen kehittymisen sekä siihen liit-
tyvän päätöksenteon ja ohjauksen kautta. Lisäksi 
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kaikissa luvuissa on tarkasteltu myös havaittuihin 
muutoksiin ylätasolta vaikuttavia syitä. Jotta tar-
kasteltava aihepiiri säilyy hallittavana, työn pää-
painoksi valittiin kaivostoiminta, jolloin muut ma-
teriaalien käytön kokonaiskuvaan liittyvät aiheet 
jäävät vähemmälle huomiolle. 

Tutkimusraportti on luonteeltaan katsausmai-
nen, ja sen tarkoitus on toimia yhteenvetona tar-
kastelluista aiheista (kuva 1). Luvussa 1 (Johdan-
to) on kuvattu kaivostoiminnan kehittyminen 
Suomessa 1970-luvulta nykypäivään sekä alan 
kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö 
pääpiirteissään. Luvussa 2 (Näkymiä mineraa-
lipolitiikkaan EU:ssa ja Suomessa) tarkastellaan 
sitä, miten kiristynyt raaka-aineisiin liittyvä kaup-
papolitiikka ja toisaalta tavoite talous- ja ympä-
ristövaikutusten eriyttämisestä ovat vaikuttaneet 
raaka-ainepolitiikkaan ja tutkimusrahoituksen 
ohjaamiseen EU:ssa ja Suomessa. Luvussa 3 (Kai-
vosalan toimijat) käydään läpi kaivosalan toimija-
kenttä Suomessa sekä arvioidaan eri toimijoiden 
vaikutusta alan yhteiskunnallisen hyväksyttä-

vyyden kehittymiseen. Kansalaisyhteiskunnan ja 
erityisesti kaivosvastaisen ympäristöaktivismin 
merkityksen osalta tätä analyysia syvennetään 
luvussa 4 (Kansalaisaktivismin kehitys ja sen vai-
kutus kaivosyritysten toimintaan Suomessa). Kai-
vostoiminnan kannalta pitkällä tähtäimellä oleel-
lisen malminetsinnän käytäntöjä ja tulevaisuuden 
haasteita on puolestaan kuvattu luvussa 5 (Miten 
malmia etsitään?) ja kaivostoiminnan kannatta-
vuuteen ja ympäristövaikutuksiin oleellisesti vai-
kuttavaa prosessiteknologian kehittymistä luvussa 
6 (Kaivosten prosessiteknologian kehitys). Luku 7 
(Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten hallinta) 
toimii siltana yhteiskunnallisten ja teknisten tee-
mojen välillä, sillä siinä arvioidaan sekä lainsää-
dännön muutosten, ympäristöteknologian kehit-
tymisen ja toiminnan päättymisen jälkeisen ajan 
että kansalaisyhteiskunnan ja kestävän kehityksen 
vaatimusten vaikutusta kaivosten ympäristövaiku-
tusten hallintaan ja seurantaan. Luku 8 (Keskuste-
lu ja johtopäätökset) kokoaa yhteen muissa luvuis-
sa esitetyt tärkeimmät havainnot.

Kuva 1. Yleiset yhteiskunnalliset muutokset ohjaavat raaka-aineiden käytön tapoja yhteiskuntien rakenteiden ja toiminta-
tapojen muotoutumisessa. Muutosten vaikutukset välittyvät käytännön toimintatapoihin poliittisen ohjauksen, kansalaisyh-
teiskunnan aktiivisuuden ja yritysten toiminnan kautta. Tämän julkaisun lukujen sijoittuminen tässä kontekstissa on ilmaistu  
kuvassa seuraavilla, lukujen järjestystä julkaisussa vastaavilla numeroilla: 2) Näkymiä mineraalipolitiikkaan EU:ssa ja Suomes-
sa, 3) Kaivosalaan vaikuttavat toimijat, 4) Kansalaisaktivismin kehitys ja sen vaikutus kaivosyritysten toimintaan Suomessa,  
5) Miten malmia etsitään, 6) Kaivosten prosessiteknologian kehitys, 7) Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten hallinta.
Fig.1. The use of resources is defined by changes in societal structures, and the effects of these changes are mediated to practical 
actions by political, civic society and industry actions. The figure represents the placing of the themes of this publication into this 
frame.
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1.3 SAM-hanke (Sustainable Acceptable Mining)

Tämä tutkimusraportti on valmisteltu osana SAM 
(Sustainable Acceptable Mining) -hanketta, joka 
on osa Tekesin rahoittamaa Green Mining -ohjel-
maa. Tämä poikkitieteellinen kestävän kehityksen 
projekti, jonka tavoitteena oli luoda uusia käytän-
töjä kaivossektorin sosiaalisen, taloudellisen ja 
ympäristökestävyyden parantamiseksi, oli käyn-
nissä vuosina 2013–2015. Hanketta koordinoi 
Teknologian tutkimuskeskus (VTT), ja muut tut-
kimuspartnerit olivat Geologian tutkimuskeskus 
(GTK), Suomen ympäristökeskus (SYKE) sekä 
Helsingin yliopiston Ympäristöekonomian lai-
tos (HY). Hankkeessa tarkasteltiin kaivostoimin-
taa koko sen elinkaaren ajalla aina suunnittelusta 
kaivoksen sulkemiseen asti. Hankkeen tulokset 
perustuvat pääosin yritysten kanssa tehtyihin ta-
paustutkimuksiin ja työpajoihin. 

SAM-hankkeen ohjausryhmässä ja rahoittajina 
oli mukana toimijoita kaivosalan eri osa-alueilta. 
Edustettuina olivat kaivosyritykset (AngloAme-
rican, Agnico-Eagle ja First Quantum Minerals), 
etujärjestöt (Kaivosteollisuus ry.), teknologiateolli-
suus (Sandvik Mining), Kuusamon kaupunki sekä 
Metsähallitus. Hankkeen puitteissa tehtiin aktiivi-
sesti yhteistyötä Sitran kestävän kaivostoiminnan 
verkoston sekä Argumenta- ja Kaivosakatemia-
hankkeiden kanssa. Verkottuminen ja kansainvä-
linen yhteistyö olivat yksi hankkeen tavoitteista, ja 
kansainvälisiä yhteistyökumppaneita olivat mm. 
Fundacion Chile, Australian CSIRO, ruotsalainen 
Luulajan tekninen yliopisto (LTU), yhdysvalta-
lainen Consensus Building Institute (CBI) sekä 
kansainvälinen Arktisen neuvoston työryhmän 
(AMAP) toimeenpanema kansainvälinen Adapta-
tion Actions for a Changing Arctic (AACA) -pro-
jekti (Arktinen keskus 2015). 

SAM-hankkeen puitteissa kehitettiin useita kai-
vostoiminnan kestävyyttä edistäviä työkaluja sekä 
yritysten että suunnittelijoiden käyttöön. Näitä 

ovat esimerkiksi kaavoitusta tukevat käyttötavat 
Harava-paikkatietotyökalulle (Vartiainen ym. 
2014), kaivoksen vesijalanjäljen arviointiin kehi-
tetty työkalu (Wessman-Jääskeläinen ym. 2014), 
pohjavesiselvitysten tarkistuslista (SYKE 2014, 
Tuominen ym. 2014), alueellinen vesitasemalli 
(Kauppi ym. käsikirjoitus) yritysten käyttöön ja 
sidosryhmätoiminnan malli malminetsintäyri-
tyksille (Eerola 2015). Liiketoiminta- ja palvelu-
konsepteja edustaa vesitehokkuuden talousmalli 
(Jussila & Mikkola 2015). Mainituista työkaluista 
ja hankkeen muista tuotoksista löytyy lisätietoa 
SAM-hankkeen internetsivulta http://virtual.vtt.fi/
virtual/sam. 

Lisäksi hankkeen puitteissa on tuotettu useita 
raportteja, joissa on käsitelty mm. kestävän kaivos-
toiminnan visiopolkuja (Kohl ym. 2013), metsäte-
ollisuuden ympäristöviestintäoppien soveltamista 
kaivosalalle (Wessberg ym. 2015) ja kaivosalan so-
sioteknistä muutosta erityisesti sosiaalisen hyväk-
syttävyyden näkökulmasta (Wessberg ym. painos-
sa). Kansainvälisissä ja kotimaisissa tiedesarjoissa 
on lisäksi julkaistu artikkeleita (esim. Ollikainen 
2013, Eerola 2014b, Tuominen ym. 2014, Wess-
man ym. 2014, Kauppi & Nystén 2015a,b, Wess-
man-Jääskeläinen ym. käsikirjoitus).

SAM-hankkeen läpileikkaavana teemana oli 
kaivostoiminnan kestävyys, joka hankkeen aikana 
kiteytyi erityisesti vesiasioiden hallintaan sekä yh-
teisen vuoropuhelun, viestinnän ja ymmärryksen 
rakentamiseen kaivosyritysten, tutkijoiden ja alan 
sidosryhmien kesken. Hankkeen aikana toteutet-
tiin useita työpajoja näiden tavoitteiden toteut-
tamiseksi sekä jalkauduttiin itse kaivospaikoille 
kokonaiskuvan hankkimiseksi. Tiivistä yhteistyötä 
tehtiin ja yhteistä näkemystä hiottiin myös hank-
keen työ- ja ohjausryhmissä, joissa jo itsessään 
erilaiset näkökulmat kestävän kaivostoiminnan 
aiheeseen olivat hyvin edustettuina.

http://virtual.vtt.fi/virtual/sam
http://virtual.vtt.fi/virtual/sam
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2 NÄKYMIÄ MINERAALIPOLITIIKKAAN EU:SSA JA SUOMESSA:  
AIKA EU:N RAAKA-AINEITA KOSKEVAN ALOITTEEN JÄLKEEN

Saku Vuori, Mari Kivinen, Asko Käpyaho ja Timo Haapalehto

EU-komissio antoi vuonna 2008 raaka-aineita 
koskevan tiedonannon (Raw Materials Initiative; 
RMI) Euroopan parlamentille (EU 2008, 2013). 
Tämän aloitteen tarkoituksena oli turvata raaka-
aineiden luotettava ja häiriötön saatavuus. Aloit-
teessa kiinnitetään huomio muihin kuin ener-
gia-alan ja maatalouden raaka-aineiden saantiin 
liittyviin haasteisiin pääpainon ollessa mineraalis-
sa raaka-aineissa. 

RMI-aloitteessa ehdotetun EU-tasoisen mine-
raalistrategian poliittiset toimet perustuvat kol-
meen periaatteeseen: 1) varmistetaan raaka-ainei-
den saanti kansainvälisiltä markkinoilta samoin 
ehdoin kuin kilpaileva muu teollisuus, 2) vahvis-
tetaan EU:n sisällä oikeanlaiset toimintapuitteet 
raaka-aineiden vakaan saannin varmistamiseksi 
eurooppalaisista lähteistä ja 3) lisätään resurssien 
käytön yleistä tehokkuutta ja edistetään kierrätystä 
primääriraaka-aineiden kulutuksen pienentämi-

seksi EU:ssa ja tuontiriippuvuuden vähentämisek-
si. Tämän aloitteen pohjalta on tapahtunut mer-
kittäviä muutoksia mineraalisten raaka-aineiden 
huomioimisessa sekä talouden kasvun ja työllisyy-
den edistämiseen liittyvissä erilaisissa politiikka-
toimissa että tutkimustoiminnan suuntaamisessa 
(kuva 2). 

Tämä aloite on toiminut kimmokkeena monille 
kansallisille toimenpiteille useissa EU-maissa eikä 
vähiten Suomessa. Suomi laati RMI-aloitteen jäl-
keen oman kansallisen mineraalistrategian vuonna 
2010 ensimmäisenä maana EU:ssa ja on sittemmin 
ottanut mineraaliasiat vahvasti mukaan poliittisel-
le agendalle. Tässä kappaleessa tarkastellaan mine-
raalialaan liittyvien politiikkatoimien kehitystä ja 
sisältöjä EU:ssa ja Suomessa RMI-aloitteen jälkeen 
erityisesti mineraalien hyödyntämisen ja niihin 
liittyvän tutkimuksen näkökulmasta. 

2.1 Kehitys EU:ssa raaka-aineita koskevan aloitteen jälkeen: keskeiset muut mineraalisiin  
raaka-aineisiin liittyvät aloitteet ja strategiat

Samana vuonna, kun RMI julkaistiin, perustettiin 
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (Eu-
ropean Institute of Innovation and Technology, 
EIT), aluksi erillisrahoitteisena EU-instituuttina. 
EIT:n tavoitteena on teollisuuden, korkeakoulu-
jen ja tutkimuslaitosten yhteistyön tehostamisen 
avulla edistää kestävän kasvun ja työllisyyden ta-
voitteita parantamalla innovaatiokapasiteettiä ja 
lisäämällä yrittäjyyttä. EIT:n yhtenä tehtävänä on 
perustaa tieto- ja innovaatiokeskittymiä (Know-
ledge and Innovation Community, KIC), joiden 
tavoitteena on tehostaa tutkimustiedon siirtämistä 
yhteiskunnan hyödynnettäväksi uusina tuotteina 
ja palveluina, uutena yritystoimintana sekä kou-
luttaa uusia yrittäjähenkisiä henkilöitä. Uuden 
strategisen innovaatiosuunnitelmansa mukaisesti 
EIT on käynnistänyt raaka-ainesektoriin keskitty-
vän innovaatioyhteisön vuoden 2015 alusta. Tämä 
EIT-KIC-Raw Materials, jossa on mukana useita 
suomalaisia toimijoita, tulee olemaan yksi keskei-
nen EU:n työkalu mineraaleihin liittyvän innovaa-
tiotoiminnan kehittämisessä. Vuoden 2014 alusta 
EIT:n rahoitus on osa Horizon 2020 -ohjelmaa, 

mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että EIT noudat-
taa Horizon 2020 -osallistumissääntöjä.

Vuonna 2009, pian RMI-aloitteen julkaise-
misen ja raaka-aineiden poliittisen painoarvon 
kasvun jälkeen European Technology Platform 
on Sustainable Mineral Resources (ETP-SMR) 
julkaisi strategisen tutkimusagendan (Strategic 
Research Agenda, SRA), joka omalta osaltaan 
loi pohjaa mineraalialan myöhempään huomi-
oimiseen EU:n seitsemännen tutkimuspuiteoh-
jelman rahoitushauissa vuonna 2011 (European 
7th Framework Programme, FP7). Ensimmäinen 
RMI-aloitetta seurannut suuri mineraalialan eu-
rooppalainen tutkimushanke oli ProMine, jolla oli 
suomalainen koordinaattori (GTK). ETP-SMR:n 
tutkimusagendan keskeisiä elementtejä on nähtä-
vissä raaka-aineita koskevan Euroopan Innovaa-
tiokumppanuusohjelman (EIP-RM) toimeenpa-
nosuunnitelmassa (SIP) (EU 2015). 

Eurooppa 2020 -strategia julkistettiin vuonna 
2010 (EU 2010). Sen keskiössä Tutkimus ja inno-
vointi on asetettu edistämään älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua. Myös yksi päätavoitteista, 
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T&K-toimien rahoituksen nostaminen kolmeen 
prosenttiin BKT:sta, on osa tätä. Eurooppa 2020 
-strategiassa (EU 2010) pidetään tärkeänä sel-
laisten teknologioiden suosimista, jotka tukevat 
EU-alueen luonnonvarojen hyödyntämiseen teh-
täviä investointeja. Kaivannaisteollisuus on yksi 
strategiassa tarkoitetuista aloista. Tämän strategi-
an kaksi pääaluetta Älykäs Kasvu (ns. kärkihank-
keena Innovaatiounioni) ja Kestävä Kasvu (ns. 
kärkihankkeena Raaka-ainetehokas Eurooppa) 
sisältävät teemoja, jotka liittyvät kaivannaisalaan. 
Tutkimuksen seitsemättä puiteohjelmaa seuraa-

van Horisontti 2020 -ohjelmaehdotus julkistettiin 
myös vuonna 2011 (EU 2011b), ja se sisälsi linja-
uksen EIT:n rahoituksen kasvattamisesta. Tämän 
lisärahoituslinjauksen perusteella EIT:n huippu-
osaamisen keskittymien määrän kasvattamiselle 
luotiin aiempaa paremmat edellytykset.

Raaka-ainealoitteen tavoitteita täsmennettiin 
helmikuussa 2011 Euroopan komission strategi-
adokumentissa ”Perushyödykemarkkinoihin ja 
raaka-aineisiin liittyviin haasteisiin vastaaminen” 
(EU 2011a). Yksi esitetyistä konkreettisista toimis-
ta on seurantajärjestelmän kehittäminen raaka-

Kuva 2. Havainnekuva EU-tason keskeisistä aloitteista, strategioista tai tapahtumista mineraaliraaka-ainealaan liittyen. Tut-
kimusrahoituksen instrumentit on indikoitu punaisella kehyksellä. (DG EAC = Koulutuspääosasto, DG GROW= Yritys- ja 
teollisuustoimintapääosasto, DG ENVI = Ympäristöpääosasto, DG RTD= Tutkimus- ja innovaatiopääosasto, RMI= Raw Ma-
terials Initiative, EIT = Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti, KIC = Osaamis- ja innovaatioyhteisö, SIA = Strategi-
nen innovaatioagenda, EIP RM = Euroopan raaka-aine innovaatiokumppanuus, SIP = Strateginen innovaatiosuunnitelma,  
FP = Tutkimuksen puiteohjelma, ERA-MIN = Euroopan tutkimusalueen ohjelmayhteistyöverkko, RA = Tutkimusagenda,  
RM = Raaka-aine, ETP-SMR = Mineraalialan eurooppalainen teknologiafoorumi, SRA = Strateginen tutkimusagenda.). 
Lähde: TEM 2015a.
Fig. 2. A schematic illustration of the selected mineral sector-associated policy development at the EU level. R&D funding instru-
ments are indicated by red outlines.  (DG = Directorate General,  EAC = Education and Culture, GROW = Growth,  ENVI = En-
vironment, RTD = Research and Innovation, RMI = Raw Materials Initiative, EIT = European Institute of Innovation and Techno-
logy, KIC = Knowledge and Innovation Community, SIA = Strategic Implementation Agenda,  EIP RM = European Innovation 
Partnership on Raw Materials, SIP = Strategic Implementation Plan, FP = Framework Programme for Research and Technological 
Development, ERA-MIN = European Research Area – network of European organizations managing Research programmes on 
Raw Materials, RA = Research Agenda, RM = Raw material, ETP-SMR = European Technology Platform on Sustainable Mineral 
Resources, SRA = Strategic Research Agenda). Source: TEM 2015a.
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aineiden saantia EU:n ulkopuolisista tuottajamaista 
haittaavien vientirajoitusten tarkkailuun. Tavoittee-
na on myös kehittää mineraaleja koskeva maankäy-
tön suunnittelujärjestelmä, johon sisältyvät muun 
muassa digitaalinen geologinen tietokanta, pitkän 
aikavälin alueelliset ja paikalliset kysyntäennusteet, 
läpinäkyvä menetelmä mineraalivarojen löytämi-
seksi sekä mineraalivarojen löytäminen, turvaami-
nen ja luonnonkatastrofeilta suojaaminen. Samana 
vuonna EU-komissiossa laadittiin myös Materiaa-
litehokkuuden tiekartta (Resource efficiency road-
map), joka ohjaa muita strategioita ja ohjelmia 
kohti ”kiertotalouden” edistämistä. Tämä tarkoittaa 
pitkälti mineraaliraaka-aineiden tuotannon hyöty-
suhteen parantamista ja näiden materiaalien kestä-
vän käytön edistämistä kierrätyksen tehostamisen 
ja jätteiden synnyn ehkäisyn kautta.

Vuonna 2012 EU-komissio käynnisti mineraali-
raaka-aineet käsittävän innovaatiokumppanuuden 
“EIP on Raw Materials” (EU 2015a).  Sen tavoite on 
innovaatiotoiminnan kiihdyttäminen saattamalla 
yhteen koko yksityinen ja julkinen T&K&I-ketju 
Euroopan laajuisesti. Innovaatiokumppanuuden 
ensimmäisenä tehtävänä oli laatia strateginen toi-
meenpanosuunnitelma (SIP), joka saatiin valmiik-
si syksyllä 2013 (EU 2015b). 

Vuonna 2011 EU-komissio hyväksyi ehdotuk-
sen perustaa alan rahoittajien ja kansallisten tut-
kimusohjelmien omistajien ERA-MIN-verkosto, 
joka tukee ERA:n koordinaatiotavoitteita tällä 
alalla. Verkosto laati tutkimusagendan (Research 
Agenda, RA), joka julkaistiin vuonna 2013 (ERA-
MIN 2013). ERA-MIN on organisoinut tähän 
mennessä kaksi rahoitushakua, ja tavoitteena on 
jatkaa verkoston toimintaa myös Horizon 2020 
-ohjelman aikana (ERA-MIN 2015). 

Raaka-aine-EIP avasi vuoden 2014 aikana haun, 
jonka tavoitteena oli luoda konsortioita sitoutu-
maan haluamiensa SIP:ssä kuvattujen toimenpitei-
den toteuttamiseen (EIP Commitments). Näiden 
sitoumuksien rahoituslähteinä tulisi olla myös Ho-
rizon 2020 -ohjelman ulkopuolisia lähteitä, jotta 
tavoite EIP:n kokonaisvaltaisesta koordinoinnista 
toteutuisi.

EU-komissio julkaisi keväällä 2014 päivite-
tyn raportin kriittisistä raaka-aineista (EU 2014). 
Raporttia varten tarkasteltiin 54:ää muuta kuin 
energiaan tai maatalouteen liittyvää raaka-ainetta, 
joista 20 arvioitiin kriittisiksi. Raportissa kuvataan 
myös raaka-ainesektoriin liittyviä tulevaisuuden 
(vuoteen 2020 mennessä tehtäviä) toimenpiteitä.

2.2. EU:n mineraaleihin liittyvät kumppanuusohjelmat, foorumit ja innovaatiokeskittymät

2.2.1 European Innovation Partnership on 
Raw Materials (EIP-RM, 2012–)

Raaka-aineisiin liittyvän kumppanuusohjelman 
(EU 2015a) ylätason tavoitteina ovat tiivistetysti 
1) läpimurtoinnovaatioiden vauhdittaminen pelk-
kää T&K-näkökulmaa kokonaisvaltaisemmin ja 2) 
innovaatiot koko raaka-aineiden hyödyntämisen 
arvoketjussa teollisuuden näkökulmasta pitäen 
sisällään etsinnän, ottotoiminnan, prosessoinnin, 
käytön, kierrätyksen ja korvaamisen sekä tuote-
suunnittelun. Lisäksi raaka-ainekumppanuuksien 
tulisi 1) vähentää mineraaliraaka-aineiden tuon-
tiriippuvuutta, 2) edistää raaka-aineiden saantia 
eurooppalaisista tai muista lähteistä, 3) nostaa 
Eurooppa raaka-ainesektorin kehityksen eturinta-
maan, 4) tarjota uusia vaihtoehtoisia raaka-aine-
lähteitä sekä 5) vähentää negatiivisia ympäristölli-
siä ja sosiaalisia vaikutuksia.

EIP-RM julkaisi työryhmien työstämän strate-
gisen implementointisuunnitelman (SIP) vuonna 
2013 (EU 2015b). Sen painopistealueet tutkimuk-

sen näkökulmasta on jaettu kolmeen pilariin: tek-
nologinen pilari, ei-teknologinen pilari ja kan-
sainvälisen yhteistyön pilari. Teknologinen pilari 
jakautuu kolmeen painopistealueeseen: 1) raaka-
aineiden tutkimuksen ja innovaation koordinaatio, 
2) teknologioita ensi- ja toissijaisten raaka-ainei-
den tuottamiseen ja 3) raaka-aineiden korvaami-
nen. Muu kuin teknologinen pilari koostuu myös 
kolmesta painopistealueesta: 1) Euroopan raaka-
aineiden toimintapuitteiden parantaminen, 2) 
Euroopan jätehuollon toimintapuitteiden ja huip-
puosaamisen edistäminen ja 3) tiedon, taitojen ja 
raaka-aineiden kulku. Kansainvälisen yhteistyön 
pilarin keskeisiä fokuksia ovat 1) teknologia, 2) 
raaka-aineiden globaali hallinta ja vuorovaiku-
tus EU:n ulkopuolisten raaka-ainetuottajamaiden 
kanssa, 3) terveys, turvallisuus ja ympäristö, 4) 
osaaminen, koulutus ja tieto sekä 5) investoinnit. 
SIP:n toteuttamisen keinoja ovat EU-tasolla ra-
kennerahastot, Horisontti 2020 -ohjelma ja RM-
KIC sekä kansalliset ohjelmat ja teollisuuden omat 
investoinnit. Osana innovaatiokumppanuutta  
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valmistellaan ja koordinoidaan myös muuan mu-
assa eurooppalaista pilotointi-laitosverkostoa, 
kriittisten raaka-aineiden arviointia sekä geo- 
aineistojen eurooppalaista harmonisointia. 

2.2.2 European Technology Platform on  
Sustainable Mineral Resources (ETP-SMR)

Euroopassa on useita teollisuusvetoisia foorumei-
ta (ETP), jotka edistävät innovaatioiden syntyä, 
tiedon vaihtoa sekä yleisesti oman alansa kilpailu-
kykyä. Näistä EU-komission tunnustamat toimi-
vat myös EU-komission valmistelutyötä tukevina 
informaatiokanavina. Keskeisimpiä informaation 
muotoja ovat strategiset tutkimusagendat. Mine-
raalialan ETP:n toiminta on vaikuttanut vahvasti 
alan tutkimusagendan muotoutumiseen Euroo-
passa mutta välillisesti myös mineraalipolitiikan 
kehittymiseen. ETP-SMR on ollut EU-komission 
tunnustama yhteistyökumppani vuodesta 2008 
alkaen. Tämän foorumin uusin strateginen tut-
kimusagenda julkaistiin vuonna 2013 (ETP-SMR 
2013), ja siinä on viisi tutkimuksellista pääteemaa: 
1) etsintä ja mineraalivarojen arviointi, 2) ottotoi-
minta maalla ja merialueilla, 3) mineraalien pro-
sessointi, 4) metallurgia/metallien erotus/talteen-
otto sekä 5) kierrätys.

2.2.3 The European Institute of Innovation and 
Technology – Raw Materials (EIT-RM)

Euroopan teknologia ja innovaatio-instituutin 
(EIT) tavoite on Knowledge and Innovation Com-
munity (KIC) -yhteisöjen kautta vahvistaa EU:n 
innovaatiokapasiteettia ja -kykyä strategisesti va-
lituilla aihealueilla. Sen keskiössä on yritysten, 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten syventyvä yhteis-
työ. Sen raaka-aineiden innovaatioyhteisö-hakua 
varten Suomessa valmisteltiin konsortio vuosien 
2012–2014 aikana (EIT-RM 2015). Keskeisiä toi-
mijoita valmistelussa olivat GTK, VTT, Aalto yli-
opisto, Outotec sekä Metso Minerals.  Suomalaiset 
kuuluivat voittaneeseen konsortioon, joka tulee 
saamaan mineraalialan innovaatioita edistävään 
toimintaan ns. EIT:n hyväksymää yhteisön han-
kesalkkua vastaan 25 %:n lisärahoituksen (noin 
50 M€) konsortion itsensä käytettäväksi. Tavoit-
teena on aloittaa varsinainen toiminta vuoden 
2016 alusta. Voittaneeseen konsortioon kuuluu 
noin 120 yritystä, tutkimuslaitosta ja yliopistoa eri 
puolilta Eurooppaa. Espoon Otaniemeen peruste-
taan yksi yhteistoimintakeskittymä. Muut keskit-

tymät sijaitsevat Luulajassa (Ruotsi), Leuvenissä 
(Belgia), Metzissä (Ranska), Krakowassa (Puola) 
ja Roomassa (Italia). Otaniemeen perustettava 
yhteistoimintakeskittymä avaa uudenlaisia edelly-
tyksiä tutkimustulosten hyödyntämiselle ja raaka-
ainesektorin kehittämiselle.

2.2.4 Valmisteilla olevia mineraalialaan liittyviä 
toimia ja julkaisuja

Mineraalialan tai suoraan siihen liittyvien toimien 
ja ohjelmien valmistelu sekä toimeenpano on jat-
kunut aktiivisena EU:ssa raaka-aineita koskevan 
aloitteen antamisen jälkeen. Euroopan investoin-
tiohjelmalla (joka tunnetaan myös ”Junckerin 
suunnitelmana”) on tarkoitus vuosien 2015–2017 
aikana saada liikkeelle yli 300 mrd. euron arvosta 
yksityisiä ja julkisia investointeja strategisiin ta-
louskasvua edistäviin toimiin. Sen yhtenä osana 
perustetaan Euroopan strategisten investointien 
rahasto. Rahaston valmistelutyöhön liittyen jul-
kaistiin vuonna 2014 raportti investointitarpeista 
Euroopassa, jossa korostetaan mineraalialan in-
vestointien merkitystä EU-alueen raaka-aineiden 
saannin turvaamiseksi ja ehdotetaan alan inves-
tointipotentiaalin tarkempaa selvittämistä (EIB 
2014). Tältä pohjalta julkaistiin Euroopan komis-
sion ns. keskusteluasiakirja, jossa pohditaan eril-
lisen mineraaleihin keskittyvän investointialustan 
perustamisen mahdollisuutta (EU 2015c). Lisäksi 
EU:n primääristen ja sekundääristen mineraa-
liraaka-aineiden sektorien kilpailukyvystä jul-
kaistiin raportti, jossa tarkasteltiin näiden alojen 
kilpailukykyä EU:n jäsenvaltioissa suhteessa muu-
hun maailmaan (Hogg ym. 2015). EU-komissio on 
myös päättänyt käynnistää uudelleen raaka-aine-
tematiikan sisältävän verkoston valmistelun ”Rajat 
ylittävän yhteistyön” -ohjelmassa (Interreg-ohjel-
ma). EU-komission Yritys- ja teollisuustoiminta-
pääosasto tukee ja koordinoi verkoston tulevaa 
toimintaa. 

Komission vuonna 2014 julkaiseman kriittisten 
raaka-aineiden listan laadinnan metodologian ke-
hittämistyö on käynnissä yritys- ja teollisuustoi-
mintapääosaston toimesta, ja listan päivityksen on 
suunniteltu valmistuvan vuonna 2017. Lisäksi ko-
missio valmistelee uuden kiertotalouden strategi-
an julkaisemista vuoden 2015 loppuun mennessä. 
Se sisältää tavoitteita jätteitä koskevan lainsäädän-
nön kehittämiseksi ja toimenpidesuunnitelman. 
Strategian toimeenpanolla voi olla suoria vaiku-
tuksia kaivannaisalan toimintaedellytyksiin.
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2.3. EU:n mineraaleihin liittyvät tutkimusrahoitusohjelmat

2.3.1 7th Framework Programme for Research 
and Technological Development (FP 7)

EU-Komission seitsemännessä tutkimuksen pui-
teohjelmassa (FP 7) mineraalit ovat olleet en-
simmäistä kertaa merkittävässä roolissa mukana 
vuosina 2011–2013. ”Nanosciences, Nanotechno-
logies, Materials and new Production Technolo-
gies (NMP)” -teeman alla järjestettiin ensimmäi-
nen raaka-aineisiin liittyvä rahoitushaku vuonna 
2011. Mineraalialan ja raaka-aineiden kannalta 
teeman tärkein tavoite oli tukea muutosta resurs-
si-intensiivisestä teollisuudesta (ml. raaka-aineet, 
työvoima ja energia) kestävämpään tieto- ja osaa-
misperustaiseen teollisuuteen. Varsinaisissa tut-
kimushauissa aiheina olivat mm. hyötysuhteiden 
muutokset tuotannon kasvun suhteen erilaisissa 
prosessisysteemeissä, maanalaisen älykkään kai-
vostoiminnan teknologioiden kehittäminen ja 
kriittisten raaka-aineiden korvattavuus. Myöhem-
missä NMP-teeman hauissa kaivannaisalaan liitty-
vät tutkimusaiheet ovat liittyneet muun muassa 1) 
teknologioihin, joilla lisätään mineraalivarantoja 
kestävästi, 2) uusiin strategioihin ja teknologioi-
hin mineraalien ottotoiminnassa, rikastuksessa ja 
talteenotossa ja 3) ympäristöjalanjäljen pienentä-
miseen.

2.3.2 European Research Area – Network on the 
Industrial Handling of Raw Materials for 
European Industries (ERA-MIN, 2011–)

European Research Area (ERA) -kehyksessä toimi-
va mineraalialan rahoittajien ja toimijoiden ERA-
MIN -verkosto perustettiin vuonna 2011 (ERA-
MIN 2015). Se ohjaa kaivannaisalaan liittyvää 
tutkimusta ERA-tavoitteiden mukaisesti. Ylätason 
tavoitteena on ollut alun perin tukea tutkimuk-
sella innovatiivisten teknologioiden ja ratkaisujen 
löytymistä liittyen 1) kestävään primääriraaka-
aineiden saantiin, 2) kestävään sekundääristen 
raaka-aineiden saantiin (ja kierrätykseen) sekä 3) 
kriittisten raaka-aineiden/materiaalien korvaa-
miseen. ERA-MIN laati oman tutkimusagendan 
luonnoksen vuonna 2013 (ERA-MIN 2013). Al-
kuperäisten kolmen tavoitteen lisäksi tavoitteissa 
ovat mukana 4) mineraalipolitiikan tuki ja mi-
neraalitietous sekä 5) koulutus ja kansainvälinen  
yhteistyö.

2.3.3 Sustainable Process Industry through 
Resource and Energy Efficiency (SPIRE, 2012–)

SPIRE on Euroopan prosessiteollisuuden liittou-
ma, joka pyrkii lisäämään energia- ja resurssite-
hokkuutta valmistuksen arvoketjussa. Se perustet-
tiin vuonna 2012, ja sen päämääränä on toteuttaa 
PPP (Private Public Partnership) -projekteja 2–3 
miljardin euron arvosta vuoteen 2020 mennessä. 
SPIRE:n tiekartta hyödyntää tutkimusta, kehittä-
mistä ja innovaatioita tavoitteittensa saavuttami-
seksi. Keskeisiä tutkimuksellisia teemoja ovat 1) 
materiaalisyöttö prosesseihin, 2) prosessit, 3) so-
vellukset, 4) jätteestä raaka-aineeksi, 5) käytäntö-
jen jakaminen ja 6) vuorovaikutus.

2.3.4 Horisontti 2020 (2014–)

Horisontti 2020 -rahoitusohjelmasta rahoitetaan 
tutkimus- ja innovaatiohankkeita lähes 80 miljar-
din euron edestä seitsemän vuoden aikana (Tekes 
2015a). Horisontti 2020 toteuttaa Eurooppa 2020 
-strategiaa (EU 2010), jonka päämääränä on lisä-
tä sekä kasvua että työpaikkoja. Verrattuna päät-
tyneeseen 7 puiteohjelmaan se sisältää Euroopan 
unionin tutkimus- ja innovointirahoituksen aikai-
semmin erilliset tutkimuksen sekä kilpailukyvyn 
ja innovoinnin puiteohjelmat ja Euroopan inno-
vaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) innovoin-
tiin liittyvät toimet.  Horisontti 2020 -ohjelmassa 
avautuneet haut ovat teemoiltaan huomioineet ai-
empaa olennaisesti enemmän kaivannaisalaa. Use-
at avautuneista raaka-aineisiin liittyneistä hauista 
ovat olleet pitkälti teemoiltaan EIP-RM:n SIP-do-
kumentissa (EU 2015) tunnistettujen toimenpitei-
den mukaisia. 

Horisontti 2020 -kehyksessä (EU 2011b) kai-
vannaisalan tutkimusaiheita on muun muassa 
seuraavien osa-alueiden alla: Teollisuuden johto-
asema (Industrial Leadership) ja Yhteiskunnalliset 
haasteet (Societal Challenges). Teollisuuden johto-
asema -osa-alue sisältää teeman ”Nanotechnolo-
gies, Advanced Materials, Advanced Manufactu-
ring and Processing, and Biotechnology (NMP)”, 
jonka alla suunnataan prosessiteollisuuteen liitty-
viä tutkimusrahoja (esim. SPIRE, EIP-RM-pilot-
tilaitokset, ERA-MIN). Yhteiskunnalliset haasteet 
-osa-alueen avulla edistetään muun muassa mui-
den kuin energia ja maatalousraaka-aineiden kes-
tävän saannin turvaamista.



17

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 221 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 221, 2015
 Kaivostoiminta ja malminetsintä Suomessa: Teollisuuden tukijalasta verkostoyhteiskunnan osaksi

Yhteiskunnalliset haasteet -osa-aluetta ja muita osa-
alueita toteutetaan työohjelmien kautta, joissa käy-
tännössä kuvataan aukeavat tutkimushaut. Yhteis-
kunnan haasteet -ohjelman raaka-aineisiin liittyvät 
tutkimushaut ovat lähes samoja EIP-RM:n strategi-
sen implementointisuunnitelman (SIP) tavoitteiden 
kanssa mutta eivät kata sitä kokonaan. Implemen-
taatiosuunnitelman toimeenpanon voinee odottaa 
jatkuvan myös tulevissa työohjelmissa. 

Rahoitusohjelman vuosien 2014–2015 työohjel-
man mukaisesti tutkimushauilla edistetään raaka-
aineiden tietämyspohjaa (pois lukien energia- ja 
maatalousraaka-aineet) ja kehitetään innovatiivi-
sia ratkaisuja raaka-aineiden kustannustehokasta 
ja ympäristöystävällistä etsintää, talteenottoa, ja-
lostusta, uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyn-
tämistä varten. Lisäksi edistetään raaka-aineiden 
kestävien toimitusten ja käytön edistämistä, kor-
vaavien vaihtoehtojen löytämistä kriittisille raaka-
aineille sekä raaka-aineiden saatavuutta koskevan 
osaamisen lisäämistä. 

Yhteiskunnan haasteet -osa-alueen ”Ilmastotoi-
met, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet” 
-osan tutkimushauissa (2014–2015) pääkohtina 
ovat 1) raaka-ainetuotannon uudet kestävät rat-
kaisut, 2) raaka-aineiden korvaamiseen tähtäävät 
innovatiiviset ja kestävät ratkaisut ja 3) raaka-

aineiden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan 
edistäminen, tuki ja koordinaatio. Ensimmäisen 
pääteeman tutkimushakuja ovat 1) pienten ja 
kompleksisten esiintymien kaivostoiminta ja vaih-
toehtoiset ottotoiminnan muodot, 2) sopeutuvat 
prosessointiteknologiat, 3) syväkaivostoiminta 
maalla ja merialueilla, 4) uudet kestävät etsintä-
teknologiat ja geomallit sekä 5) uudet metallur-
giset systeemit. Toisen pääteeman tutkimushaut 
eivät koske suoraan kaivannaisalaa. Kolmannen 
pääteeman tutkimushakuja ovat 1) yhteiskunnan 
kannalta tärkeät mineraaliesiintymät, 2) sekun-
dääristen raaka-aineiden inventaario, 3) strategi-
set kansainväliset raaka-ainedialogit ja yhteistyö 
teknologisesti kehittyneiden maiden kanssa, 4) 
innovaatioystävällinen mineraalipolitiikkaym-
päristö, 5) raaka-aine-älykkyyden voimavarat, 6) 
raaka-ainetutkimus ja innovoinnin koordinaatio, 
7) strategiset kansainväliset raaka-ainedialogit ja 
yhteistyö raaka-ainetuottajamaiden ja -teollisuu-
den kanssa. 

Sekä EIP-RM-SIP:n ja Horisontti 2020 -ohjel-
man välitarkastelut tehtäneen vuoden 2017 lop-
puun mennessä. Tämä avannee mahdollisuuden 
vaikuttaa myös tutkimushakujen sisältöön vuosi-
na 2018–2020 esimerkiksi asiantuntijatyöryhmien 
kautta (Horizon 2020 Advisory Groups). 

2.4 Mineraalisiin raaka-aineisiin liittyvät ohjelmat ja strategiat Suomessa

Suomessa on tehty useita erilaisia mineraaleihin 
liittyviä kirjauksia sisältäviä ohjelmia ja strategi-
oita EU:ssa vuonna 2008 annetun raaka-aineita 
koskevan aloitteen jälkeen. Niistä keskeisimpiä 
aikajärjestyksessä ovat 1) Kansallinen luonnonva-
rastrategia, 2) Suomen mineraalistrategia, 3) halli-
tuksen luonnonvaraselonteko (älykäs ja vastuulli-
nen luonnonvaratalous), 4) pääministeri Kataisen 
hallitusohjelma, 5) Suomi kestävän kaivannaiste-
ollisuuden edelläkävijäksi -toimenpideohjelma, 6) 
päivitetty luonnonvaraselonteko sekä viimeisim-
pänä 7) kaivannaisalan tutkimusstrategia (kuva 3).
Edellä mainittujen ohjelmien ja strategioiden li-
säksi muita alaan suoraan vaikuttavia julkaisuja 
ovat olleet muun muassa seuraavat: 
1) Talouspoliittinen ministerivaliokunta teki 

16.9.2008 periaatepäätöksen valtion edistämis-
toimenpiteistä kaivostoiminnalle. Päätöksen 
mukaan valtio keskittyy pääasiassa kaivosten 
tarvitsemien infrastruktuuri-investointien tu-
kemiseen sekä työvoiman koulutukseen.

2)  Sitran tekemässä kansallisessa luonnonvara-
strategiassa ei juuri käsitelty mineraalialaa (Sit-
ra 2009). Lähtökohtaisesti siinä ajateltiin täysin 
suljettujen materiaalikiertojen vastaavan uu-
siutumattomien luonnonvarojen tarpeeseen. Jo 
pelkästään kiertotalouden materiaalitarpeiden 
kasvaminen ja energian tuotannon sekä mate-
riaalien laadun heikkenemisen (esim. ruostu-
minen) kautta menetettyjen uusiutumattomien 
materiaalien poistuminen yhteiskunnan kier-
rosta edellyttää muutakin kuin vain kierrätyk-
sen tehostamista tai materiaalien korvaamista. 
Erityisesti, kun huomioidaan globaali väestön 
kasvu, kaupungistuminen sekä keskiluokkais-
tuminen ja monien uusiutumattomien mate-
riaalien hidas, vuosikymmeniä kestävä kierto 
esimerkiksi infrarakenteisiin sitoutuneiden va-
rantojen osalta. Sitran strategiassa merkittävin 
mineraalialaa koskeva kirjaus oli tarve laatia 
oma alakohtainen strategia. 
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3) Uudistettu kaivoslaki, joka astui voimaan 
2011. Kaivoslakia tai mineraalialaan liittyvää 
muuta lainsäädäntöä ei käsitellä sen moninai-
suuden vuoksi tässä yhteydessä. Lainsäädän-
töä voidaan myös pitää poliittisten linjausten 
toimeenpanon välineenä. Tässä artikkelissa 
keskitymme toimeenpanon taustalla vaikutta-
viin linjauksiin. 

4) Valtion roolista kaivosrahoituksessa asetettu 
selvitysmiestehtävä, jonka loppuraportti jul-
kaistiin alkuvuodesta 2011 (Niemi 2011). Sel-
vitysmiestehtävässä arvioitiin  uusia alan ra-
hoitusmalleja ja riskirahoituksen kehittämistä. 
Alakohtaisena erityiskysymyksenä on mainittu 
myös kaivostoiminnan kotimaisen omistajuu-
den ja valtion roolin lisääminen, EU:n strategi-
oissa asetettujen tavoitteiden edistäminen sekä 
vastaaminen mineraalialan akuuttiin osaajien 
tarpeeseen. Selvitysmiehen varsinaisen tehtä-
vän lisäksi raportissa ehdotettiin, että Suomi 
ottaa johtavan aseman Euroopassa mineraali- 
ja metalliteollisuuden edelläkävijänä sekä tie-
teellisesti, koulutuksellisesti, teknologian suh-
teen sekä tuotannollisen toiminnan suhteen. 
Selvitysmiehen mukaan valitsemalla mineraa-
lisektori yhdeksi uudeksi strategiseksi kasva-
vaksi toimialaksi Suomi pystyisi, ei pelkästään 
Euroopan sisällä, vaan myös globaalisti kas-

vattamaan vientiään suomalaisen osaamisen ja 
raaka-ainepohjan perusteella. 

Valtiolla on erilaisia konkreettisia keinoja mine-
raalialan kehittämiseksi. Ne sisältävät lainsäädän-
nöllisten sekä verotuksellisten keinojen lisäksi 
strategista omistamista, sijoitustoimintaa (lyhy-
empi aikaväli), lainoittamista tai lainojen takaa-
mista sekä infrastruktuurihankkeisiin panosta-
mista. Työvoiman saatavuuden, koulutuksen ja 
tutkimusrahoituksen ohjaamisella on myös mer-
kittävä vaikutus alan toimintaympäristöön ja sen 
kehittymiseen.  Seuraavassa on kuvattu tarkem-
min mineraalialaan Suomessa vaikuttaneet strate-
giat, selonteot ja ohjelmat vuosilta 2010−2015.

2.4.1 Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia (2010) laadittiin vuon-
na 2010 ilmasto- ja energiapoliittisen ministeri-
työryhmän toimeksiannosta osana Suomen luon-
nonvarastrategiaa. Strategian laadintaan osallistui 
laajasti erilaisten yritysten, ministeriöiden, tutki-
muslaitosten, yliopistojen ja kansalaisjärjestöjen 
edustajia ja sen keskeisenä tuloksena mineraaliala 
nähtiin mahdollisuutena turvata ja luoda kansal-
lista hyvinvointia. Suomen mineraalistrategian 
pitkän aikavälin tavoitteena on elinvoimainen  

Kuva 3. Suomessa on tehty useita mineraalisia raaka-aineita suoraan tai välillisesti sisältäviä ohjelmia tai strategioita EU:n 
Raaka-aineita koskevan aloitteen (EU 2008) jälkeen. Kuvaan on poimittu keskeisiä muita kuin sääntelyyn vaikuttavia virstan-
pylväitä. 
Fig. 3. Key milestones of minerals-associated policy development in Finland following the Raw Materials Initiative of the EU 
Commission (2008).
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mineraaliala, joka on globaalisti kilpailukykyinen, 
turvaa Suomen raaka-ainehuoltoa, tukee alueiden 
elinvoimaisuutta ja edistää luonnonvarojen vas-
tuullista käyttöä. Strategian visio on, että ”Suomi 
on mineraalialan kestävän hyödyntämisen globaali 
edelläkävijä ja mineraaliala on yksi kansantalou-
temme tukipilareista”. Mineraalialan tuotteiden 
varaan on mahdollista myös rakentaa monipuolis-
ta jatkojalostusta, osaamista ja vientiä. Positiivisen 
kehityksen edellytyksenä ovat vahva osaaminen, 
tutkimus sekä innovaatiot, joille on luotu edelly-
tykset kehittyä ja kasvaa.

Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi 
strategiksi tavoitteiksi asetettiin seuraavat: 1) ko-
timaisen kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen, 2) 
ratkaisujen kehittäminen globaaleihin mineraa-
liketjun haasteisiin sekä 3) ympäristöhaittojen 
vähentäminen. Ensimmäisessä tavoitteessa alan 
kehittymisen edellytyksenä pidettiin keskeisenä 
valtioneuvoston ja muiden julkisen vallan toimi-
joiden sitoutumista toimintaympäristön ja -edel-
lytysten kehittämiseen. Toisessa tavoitteessa taas 
Suomen alueella kehittyvä kaivostoiminta aiheut-
taa myönteisen vaikutuksen mineraalialan osaa-
misen säilymiseen ja kehittymiseen sekä tähän 
osaamiseen perustuvaan tuotteiden ja palvelujen 
vientiin. Kolmannen tavoitteen voidaan katsoa 
edistävän yleisesti vastuullista luonnonvarojen 
hyödyntämistä, toiminnan hyväksyttävyyttä sekä 
välillisesti edistävän kotimaisten kestävästi tuotet-
tujen raaka-aineiden tai niistä valmistettujen tuot-
teiden kilpailukykyä.

Mineraalialan vahvistamiseksi strategiassa eh-
dotettiin toimenpiteitä seuraaviin seikkoihin: 
1) mineraalipolitiikan vahvistaminen, 2) raaka-
aineiden saatavuuden turvaaminen, 3) mineraa-
lialan ympäristövaikutusten vähentäminen ja 
tuottavuuden lisääminen sekä 4) T&K-toiminnan 
ja osaamisen vahvistaminen. Mineraalipolitiikan 
merkittävimmiksi toimenpiteiksi esitettiin mine-
raalipoliittisten tavoitteiden määrittämistä ja mi-
neraalialan huomioimista hallitusohjelmassa sekä 
valtioneuvoston linjauksissa ja politiikkaohjelmis-
sa. Julkisen tuen antamista infrastruktuuri-inves-
tointeihin sekä lainoitusta ja lainatakuita kaivo-
sinvestointeihin ehdotettiin jatkettavaksi. Lisäksi 
esitettiin, että Suomi ottaisi näkyvän roolin EU:n 
raaka-ainealoitteen tavoitteiden toteuttamisessa ja 
mineraalipolitiikan luomisessa yhteistyössä Ruot-
sin ja muiden EU-alueen kaivosmaiden kanssa. 

Raaka-aineiden saatavuuden turvaamisessa 
hyvän luonnontieteellisen tietopohjan varmista-

minen nostettiin keskeiseksi lähtökohdaksi. Toi-
menpide-ehdotuksissa esitettiin monipuolistuvi-
en geo- ja ympäristötieteellisten perusaineistojen 
tuottamisen, tulkinnan ja jakelun kehittämistä. 
Ympäristövaikutusten vähentämisen ja tuottavuu-
den lisäämisen osalta ehdotettiin yhteistyö- ja 
toimintamallien kehittämistä paikallisten asuk-
kaiden, yritysten ja viranomaisten kesken. Lisäksi 
kaivostoiminnan ja mineraalialan T&K-rahoituk-
sen edistämisen katsottiin olevan yksi keskeisim-
mistä alan kehittämisen keinoista. 

Strategiassa ehdotettiin myös, että kehittyvä mi-
neraaliala tulisi ottaa huomioon opetushallinnon 
pitkän aikavälin suunnittelussa ja opetusresursseja 
vahvistaa yliopistokoulutuksessa. Lisäksi ammat-
tikorkeakoulujen ja ammattioppilaitosten koulu-
tusohjelmia tulisi mitoittaa ja profiloida uudelleen 
vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

2.4.2 Hallituksen luonnonvaraselonteko 
(älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous)

Politiikkariihessään 24.2.2009 hallitus päätti käyn-
nistää valmistelun luonnonvarapolitiikan koor-
dinaation vahvistamiseksi tavoitteena Suomen 
nostaminen johtavaksi luonnonvarojen ja mate-
riaalien kestävän ja taloudellisen hyödyntämisen 
maaksi. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen joh-
tama ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityö-
ryhmä nimitettiin koordinoimaan valtioneuvos-
ton luonnonvarastrategian valmistelua. Sen tueksi 
asetettiin kaksi työryhmää: Biotaloustyöryhmä ja 
Mineraalistrategiaryhmä, joiden pohjalta valtio-
neuvosto käynnisti oman valmistelunsa.

Selonteko julkaistiin vuonna 2010 (TEM 2010) 
ja sen visioksi määriteltiin Suomen olevan älyk-
kään luonnonvaratalouden vastuullinen edel-
läkävijä vuonna 2050. Tämän saavuttamiseksi 
asetettiin neljä päätavoitetta: 1) luonnonvarata-
lous ja siihen yhdistyvä osaaminen ja palvelut 
muodostavat merkittävän arvonlisän ja hyvin-
voinnin lähteen, 2) luonnonvaroja hyödynne-
tään resurssitehokkaasti ja pyrkien suljettuun 
kiertoon, joka ei lisää kasvihuonepäästöjä tai 
jätettä, 3) Suomen huoltovarmuus on turvat-
tu kriittisten luonnonvarojen osalta ja lähituo-
tannon ratkaisut luovat paikallista hyvinvoin-
tia sekä 4) Suomi on arvostettu kansainvälinen 
vaikuttaja luonnonvarakysymyksissä. Tavoit-
teiden saavuttamista tukemaan määriteltiin 
myös neljä muutosaluetta: 1) luonnonvarapoli-
tiikan johtaminen, 2) tulevaisuuden ymmärrys  
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ja innovatiiviset ratkaisut, 3) mahdollistavat  
rakenteet sekä 4) valtavirtaistaminen ja arjen  
ratkaisut. 

Mineraalialan osalta merkittävää oli, että mi-
neraalitaloudessa nähtiin merkittäviä kasvumah-
dollisuuksia etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. 
Alakohtaisina kehittämiskohteina tuotiin esiin 
monia seikkoja, jotka vastaavat myös mineraa-
listrategiassa (2010) esitettyjä toimenpide-eh-
dotuksia. Näitä ovat mm. näkyminen EU:n mi-
neraalipolitiikassa, mineraalialan merkityksen 
huomioiminen kasvun mahdollistajana, huol-
tovarmuuden turvaaminen erityisesti kriittisten 
metallien ja kiviainesten osalta, työvoimapulaan 
vastaaminen erityisesti ammattikoulutukseen 
panostamalla, mineraalialan energia- ja resurs-
sitehokkuuden parantaminen ja kielteisten ym-
päristövaikutusten vähentäminen, jätejakeiden 
hyötykäytön lisääminen, kotimaisen omistajuu-
den lisääminen ja kaivostoiminnan paikallisten 
yhteistyöverkostojen kehittäminen.

2.4.3 Pääministeri Kataisen hallitusohjelma

Edellisen hallituksen luonnonvaraselonteon (TEM 
2010) pohjalta mineraalialan huomioimisen kyn-
nys hallitusohjelmatasolla oli madaltunut ennen 
vuoden 2011 hallitusneuvotteluja. Pääministe-
ri Kataisen hallitusohjelmassa (Valtioneuvoston 
kanslia 2011) mineraaliala huomioitiin teollisuu-
den ja palveluiden kehittämisen aihealueella siten, 
että hallitus totesi edistävänsä luonnonvarojen 
kestävää hyödyntämistä luonnonvarastrategian 
pohjalta ja päivittävänsä vaalikauden aikana stra-
tegian linjaukset sisältäen biotalouden ja mineraa-
lialan kehittämisen. Lisäksi todettiin, että valtio 
vahvistaa osallistumistaan kotimaisen kaivosteol-
lisuuden arvoketjuun ja että kaivosalan kotimaista 
omistusta ja kaivosprojektien vauhdittamista edis-
tetään esimerkiksi siten, että perustetaan kaivos-
alan hankkeisiin sijoittava ohjelma, sijoitusrahas-
to tai sijoitusyhtiö. Hallitusohjelmassa mainitaan 
myös kaivosalan koulutuksen ja tutkimuksen sekä 
kotimaassa tapahtuvan mineraalien jalostuksen ja 
metalliteollisuuden lisääminen sekä Tukesin re-
surssien turvaaminen lupakäsittelyjen nopeutta-
miseksi. Hallitusohjelmassa mainitaan myös, että 
kaivosalan osaamisesta tehdään Suomen EU-poli-
tiikan painopiste.

Yrittäjyyden vahvistamiseen liittyen kirjattiin, 
että hallitus kannustaa uusien yritysten syntymistä 
sekä yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Eri-

tyisen tärkeänä tämä nähtiin it-alalla, ympäristö- 
ja energiateknologiassa, kaivosalalla, luonnonva-
roissa sekä koulutuksen viennissä.

Ohjelmassa tuotiin lisäksi esille arktiset alueet 
ja niihin liittyvät uhat ja mahdollisuudet, sillä 
arktisille alueille kohdistuu ohjelman mukaan 
huomattava taloudellinen ja poliittinen mielen-
kiinto. Tähän liittyen ohjelmassa mainitaan ym-
päristöriskit, suomalaisen osaamisen hyödyntä-
minen sekä alueen kaivostoiminnan ja muiden 
luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät ekolo-
gisen kestävyyden ja alkuperäiskansojen oikeuk-
sien kunnioittaminen.

2.4.4 Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden 
edelläkävijäksi -toimenpideohjelma

Pääministeri Kataisen hallitusohjelman ja syksyllä 
2012 järjestetyn ”Suomi kestävän kaivannaisteol-
lisuuden edelläkävijäksi” -keskustelutilaisuuden 
pohjalta, johon osallistuivat valtiovallan ja kai-
vannaisalan edustajien lisäksi erilaiset kaivannais-
alan sidosryhmät, valtioneuvosto käynnisti toi-
menpideohjelman laadinnan tähtäimenä Suomen 
nostaminen kestävän kaivosteollisuuden malli-
maaksi. Valmistelun tueksi asetettiin kymmenen 
työryhmää valmistelemaan toimenpide-ehdotuk-
sia tavoitetilan saavuttamiseksi. Työryhmien työn 
pohjalta työ- ja elinkeinoministeriö julkisti huhti-
kuussa 2013 ”Suomi kestävän kaivannaisteollisuu-
den edelläkävijäksi” -toimenpideohjelman (TEM 
2013).  

Toimenpiteet ja tavoitteet jaettiin kolmeen eri 
kokonaisuuteen. Tiivistetysti teollisuuden osalta 
keskiöön asetettiin toimintojen jatkuva paran-
taminen, aktiivinen vuorovaikutus sekä avoin 
viestintä. Julkisen sektorin osalta taas hyvän hal-
linnon edistäminen, osaamisen kehittäminen, 
kestävä raaka-aineiden käyttö sekä kilpailukykyi-
nen toimintaympäristö nähtiin tärkeiksi. Kaikki-
en toimijoiden yhteistyön kautta tavoitteeksi tuli 
kansainvälisyyden edistäminen, kestävän kaivan-
naisteollisuuden vienti, kannustaminen ja pal-
kitseminen sekä tiedonhallinnan, tiedotuksen ja 
viestinnän kehittäminen. Toimenpiteiden toteutu-
misen seurantaa varten perustettiin myös kanslia-
päällikkötason seurantaryhmä. 
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2.4.5 Päivitetty luonnonvaraselonteko (Suomi 
kestävän luonnonvaratalouden edelläkävijäksi)

Vuonna 2010 annetun luonnonvarastrategian 
(älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous) (TEM 
2010) linjausten, strategisten tavoitteiden sekä 
keskeisten luonnonvarataloutta kehittävien toi-
mien päivitys tehtiin eduskunnalle vuonna 2014 
pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman 
mukaisesti.  Selonteko tehtiin hallituksen energia-
ilmastopolitiikan ministerityöryhmän ohjauksessa 
ja sen visiossa Suomi nähdään kestävän luonnon-
varatalouden edelläkävijänä vuonna 2050. 

Selonteossa kestävän luonnonvaratalouden 
strategisiksi tavoitteiksi asetettiin seuraavat tekijät: 
1) ennakointi ja tieto, joiden avulla tunnistetaan ja 
ennakoidaan luonnonvarojen ja niiden hyödyntä-
misen haasteita ja tietotarpeita, 2) luonnonvaro-
jen arvoketjut, joihin liittyen edistetään kestävää 
liiketoimintaa luomalla toimintaedellytyksiä ar-
vonlisän kasvulle ja uusille arvoketjuille sekä tur-
vataan huoltovarmuus, 3) prosessit ja palvelut, joi-
hin liittyen pyritään kiertotalouteen ja edistetään 
lähituotannon ratkaisuilla paikallista hyvinvointia, 
4) kansainvälinen vaikuttaminen erityisesti siten, 
että pyritään vaikuttamaan luonnonvarojen kes-
tävän ja vastuullisen käytön edistämiseen EU:ssa 
ja kansainvälisesti sekä hyödynnetään tässä yhtey-
dessä suomalaista teknologian ja kaivostoiminnan 
parhaiden käytäntöjen osaamista ja 5) uudistetaan 
luonnonvarojen käyttöön liittyviä rakenteita, toi-
mintamalleja sekä asiantuntijuutta.

2.4.6 Suomen kaivannaisalan tutkimusstrategia

Yksi Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edel-
läkävijäksi -toimenpideohjelmassa (TEM 2014a) 
ehdotetuista toimenpiteistä oli Suomen kaivan-
naisalan tutkimusstrategian laatiminen. Työ- ja 
elinkeinoministeriön toimesta perustettiin työ-
ryhmä keväällä 2014 valmistelemaan strategiaa, 
joka julkistettiin keväällä 2015 (TEM 2015a). Sen 
keskeisiksi tavoitteiksi oli asetettu vastata kaivan-

naisteollisuuden nykyisiin tarpeisiin, luoda edel-
lytyksiä tulevaisuuden teolliselle toiminnalle sekä 
estää alan teollisen toiminnan hiipuminen ja Suo-
men ulkopuolelle siirtyminen. Strategiassa tode-
taan, että nämä tavoitteet saavuttaakseen kaivan-
naisalan tulee kehittää uusia läpimurtotuotteita 
ja -palveluja sekä liiketoimintamalleja koko arvo-
ketjun ja materiaalikierron osalta, mikä edellyttää 
vahvaa raja-aitoja kaatavan systeemisen ajattelun 
kehittymistä. Samalla todetaan kuitenkin myös, 
että optimointiin ja teknologiseen kehitykseen 
liittyvä T&K-toiminta on myös tulevaisuudes-
sa kaivannaisalaan liittyvän teollisen toiminnan  
tukiranka.

Kaivannaisalan tutkimusstrategian visiossa 
nähdään kaivannaisalan korkeatasoisen tutkimuk-
sen ja osaamisen luovan Suomelle uutta kestävää 
kasvua ja kansainvälistä liiketoimintaa. Yksi stra-
tegian keskeinen viesti on, että perinteisen tutki-
muksen rinnalla on yhä enemmän keskityttävä 
hyödyntämään koko mineraalitalouden syklin 
ymmärtämistä, asiakkaiden tarpeita pitkällä täh-
täimellä sekä linkitystä teolliseen suunnitteluun ja 
kierrätykseen.

Strategian tavoitteet ovat jaettu kolmeen pääta-
voitteeseen, jotka tukevat vision toteutumista: 1) 
kansainvälisesti korkealaatuisen perustutkimuk-
sen ja huippuosaamisen turvaaminen, 2) arvon-
lisän ja kestävän liiketoiminnan kasvun tukeminen 
tutkimuksen ja kehittämisen avulla ja 3) läpimur-
toinnovaatioiden ja uusien liiketoimintamallien 
tuottaminen. Tutkimukselle valittiin kuusi pää-
teemaa: 1) Suomen resurssipohjan turvaaminen 
ja laajentaminen tutkimuksen avulla, 2) primää-
risten ja sekundääristen mineraaliainesten materi-
aaliominaisuudet osana kiertotaloutta, 3) jätteistä 
varallisuudeksi, 4) energia ja resurssitehokkuus, 
5) digitalisaatio kaivannaisalan arvoketjussa ja 6) 
ennakointi ja hyväksyttävyys. Tämän lisäksi stra-
tegiassa esitetään konkreettiset toimenpiteet kan-
sallisen yhteistyön kehittämiseen, tutkimuskes-
kittymien ja tutkimusinfran vahvistamiseen sekä 
tutkimuksen rahoitukseen. 

2.5 Mineraaleihin liittyvät tutkimusrahoitusohjelmat Suomessa

2.5.1 Tekes Green Mining

Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatio-
toiminnan rahoittaja ja asiantuntija Suomessa. 
Tekesin toiminnan tavoitteena on auttaa yrityk-

siä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakoulu-
ja luomaan uutta tietoa ja osaamista ja lisäämään 
verkottumista. Tekes jakaa rahoituksellaan teolli-
suuden ja palvelualojen tutkimus- ja kehitystyön 
riskejä ja vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen, 
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elinkeinoelämän uudistumiseen, kansantalou-
den kasvuun, työllisyyden vahvistumiseen ja yh-
teiskunnan hyvinvointiin. Tekesillä on vuosittain 
käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 600 mil-
joonaa euroa tutkimus- ja kehitysprojektien rahoi-
tukseen. (Tekes 2015b.)

Mineraalialalle suunnatun, vuosina 2011–2016 
toimivan Tekes Green Mining -rahoitusohjelman 
päätavoitteena on nostaa Suomi vastuullisen ja 
kannattavan kaivostoiminnan edelläkävijäksi maa-
ilmassa. Ohjelmassa pyritään luomaan kasvavan ja 
perinteisen kaivostoiminnan rinnalle uutta, eri-
tyisosaamista vaativaa liiketoimintaa ja keskeisenä 
tavoitteena on kasvattaa vientiin tähtäävien pk-
yritysten määrää mineraaliklusterissa. Ohjelman 
avulla pyritään nostamaan tutkimus maailman 
huipulle valituilla sektoreilla. Ohjelman keskeinen 
sisältö rakentuu kahdesta teema-alueesta: 1) huo-
maamaton ja älykäs kaivos ja 2) uudet mineraali-
varannot. Syksyyn 2015 mennessä Green Mining 
-ohjelman puitteissa oli rahoitettu 35 projektia, 
joiden tematiikka vaihteli erilaisista ympäristövai-
kutusten vähentämistekniikoista ja energian sääs-
töstä sosiaalisen toimiluvan vahvistamiseen, mal-
minetsintätekniikoiden parantamiseen, prosessien 
optimointiin ja kehittämiseen sekä kaivosvesien ja 
-jätteiden käsittelyyn (Tekes 2015b).

2.5.2 Suomen Akatemia – Mineraalivarat ja
 korvaavat materiaalit (MISU)

Suomen Akatemia on tärkein tieteellistä tutki-
musta julkisin varoin rahoittava toimija Suomessa. 
Suomen Akatemiasta vuonna 2009 annetun lain 
(922/2009 2 §) mukaan Akatemian tehtävänä on 1) 

edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämis-
tä, 2) kehittää kansainvälistä tieteellistä yhteistyö-
tä, 3) toimia asiantuntijaelimenä tiedepolitiikkaa 
koskevissa kysymyksissä, 4) myöntää rahoitusta 
tieteelliseen tutkimukseen, tutkijankoulutukseen 
ja tutkimusedellytysten kehittämiseen sekä 5) suo-
rittaa muut tiedepoliittiset asiantuntijatehtävät, 
joista valtioneuvoston asetuksella säädetään tai 
jotka opetusministeriö sille antaa.

Akatemian rahoitus jaetaan erilaisia kanavia 
pitkin, joista mineraalialan tutkimuksessa tär-
kein on viime vuosina ollut akatemiaohjelma 
”Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit” (MISU 
2014–2019). Ohjelman keskeinen lähtökohta on 
mineraalivaroihin ja niiden käyttöön liittyvän 
kokonaisuuden perusteellinen tarkastelu ja uu-
sien ratkaisujen tuottaminen alalle. Ohjelmassa 
pureudutaan laajasti ja syvällisesti harvinaisten, 
erityisesti metallisten mineraalien esiintymiseen, 
ominaisuuksiin, prosessointiin, käyttöön ja kier-
rätykseen sekä metallisia mineraaleja korvaaviin 
materiaaleihin. Ohjelman tavoitteena on luoda tie-
topohja, joka mahdollistaa vastuullisen kaivos- ja 
kierrätystoiminnan ottaen huomioon vaikutukset 
sekä luontoon että ympäröivään yhteiskuntaan. 
Uusien ratkaisujen tuottaminen edellyttää pe-
rustutkimuksellisesta lähestymistavasta synty-
vää eksaktia tietoa ja monitieteistä ymmärrystä. 
Ohjelman puitteissa oli syksyyn 2015 mennessä 
rahoitettu yhteensä 14 tutkimusprojektia, joiden 
teemat vaihtelivat malmipotentiaalin arvioinnista, 
analytiikasta ja talteenottomenetelmistä sosiaali-
seen toimilupaan ja suurteholaskentaan (Suomen 
Akatemia 2015a).

2.6 Mineraalialan kehittymisen ohjaaminen

Mineraalivaroihin ja niiden käyttöön liittyvät 
muutostekijät, politiikat ja tavoitelinjaukset sekä 
toimeenpano ovat isoja aihepiirejä sinällään. Nii-
den keskinäiset suhteet ja vaikutusketjut avaavat 
moniulotteisen kokonaisuuden. Kuvassa neljä 
on pyritty otsikkotasolla kuvaamaan tätä koko-
naisuutta ja keskeisiä toimeenpanoon liittyviä 
osakokonaisuuksia tai ns. kanavia, joita ovat esi-
merkiksi kansallista tutkimusta ohjaavat toimet, 
lainsäädäntö, verotus, kansainväliset sopimukset, 
jne. Näiden taustalla olevat politiikkalinjaukset 
voivat olla joko suoraan mineraalivaroihin tai nii-
den käyttöön liittyviä tai sitten muita linjauksia, 

joilla on myös välitön tai välillinen vaikutus toi-
mialaan. Näistä esimerkkeinä ovat muun muassa 
materiaali- ja energiatehokkuuteen liittyvät tavoit-
teet, päästökauppasektori ja hiilidioksipäästöjen 
vähentäminen sekä luonnon- ja ympäristönsuoje-
lun tavoitteet.

Kuvassa 4 lähestytään mineraalivarojen käytön 
aihepiiriä Decoupling-ajattelun suunnasta, jossa 
talouden kasvu pyritään irrottamaan ympäristö-
haittojen kasvusta (EU 2005). Kuva muodostuu 
kolmesta pääkohdasta, joita ovat 1) muutostarpeen 
tunnistaminen sekä muutokseen johtavien visioi-
den, strategioiden ja ohjelmien muodostaminen, 
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2) kanavat, joilla pyritään saamaan haluttu muu-
tos aikaan talouskasvussa ja haitallisten ympäris-
tövaikutusten vähentämisessä (decoupling) sekä 
3) luonnonvarojen käyttö ajanhetkellä 2, joka voi 
olla joko muotoillun vision näköinen tai poiketa 
siitä ohjauskeinojen toimivuuden ja mahdollisten 

ennakoimattomien tekijöiden voimakkuuden mu-
kaan. Pääkohtien lisäksi luonnonvarojen käyttöä ja 
käytön vaikutuksia voidaan kullakin ajanhetkellä 
mitata ja arvioida erilaisin menetelmin, mikä voi 
puolestaan johtaa uusien muutosten ennakointiin 
ja T&K-tarpeiden tunnistamiseen.

Kuva 4. Mineraalivarojen hyödyntämisen ohjaamisen kehysmalli Decoupling-tavoitteen kontekstissa (talouskasvun irti- 
kytkentä ympäristöhaittojen kasvamisesta). 
Fig. 4. A schematic illustration of the mineral policy framework from the decoupling point of view (decoupling of economic growth 
and environmental impacts). 
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Mittaamisen ja vaikutusten arviointiin on useita 
menetelmiä. Keskeisimpiä talouteen liittyviä mit-
tareita ovat esimerkiksi bruttokansantuote sekä 
bruttokansantuote asukasta kohden sekä ulko-
maankauppaan ja kotimaan toimintoihin liittyvät 
tilastot ja tietoaineistot. Energian kokonaiskäyttöä 
kuvaavien tunnuslukujen avulla voidaan puoles-
taan arvioida sekä talouden että ympäristövai-
kutusten kehittymistä. Ympäristön tilaa laajasti 
kuvaavia arviointimenetelmiä ja mittareita on 
runsaasti, yhtenä esimerkkinä Millenium Ecosys-
tem Assessment (2003). Lisäksi kuvan 4 kanavien 
ja vaikutusten tasolla toimivia mittareita ja arvi-
ointimenetelmiä ovat esimerkiksi talouden ma-
teriaalivirtaindikaattorit Domestic Material Con-
sumption (DMC, esim. United Nations ym. 2005) 
ja Total Material Requirement (TMR, esim. United 
Nations ym. 2005), tuotannon ja tuotteiden elin-
kaarenaikaisiin ympäristövaikutuksiin liittyvät 
Life Cycle Assessment (LCA, esim. ISO 14000) 
ja Material Flow Analysis (MFA,esim. Brunner & 
Rechberger 2004)) sekä toimipaikkakohtaiset ar-
viointimenetelmät, kuten ympäristövaikutusten 
arviointi (YVA, esim. Jay ym. 2007) ja erilaiset 
lakisääteiset ja vapaaehtoiset seurantamittaukset. 
Nämä kaikki tuovat osaltaan tietoa Decoupling-
periaatteen toteutumisesta. 

Kuvassa 5 esitetty kehys täydentää kuvaa neljä 
ja esittää toimialariippumatonta politiikkavalmis-
teluprosessia yleisesti. Sen avulla voidaan arvioida 
tämänhetkistä mineraalipolitiikan kehitysvaihetta 
EU:ssa ja Suomessa sekä nykytilaan johtaneita ja 
sitä todennäköisesti seuraavia vaiheita. Kehyk-
sen vaiheet yksinkertaistettuna ovat 1) aihepiirin 
merkityksen kasvu ja läpimurto tietoisuuteen, 2) 
taustatutkimus, 3) tarvittavien toimenpiteiden 
arviointi, 4) valmistelun suunnittelu ja koordi-
naatio, 5) valmisteluprosessi ja osallistaminen, 6) 
tuotoksen poliittinen hyväksyntä, 7) toimeenpano 
ja rahoitus (sis. myös tiedon yhteiskäytettävyyden 
parantamisen), 8) mittaaminen ja arviointi sekä 
9) muutostarpeet (esim. parempi koordinaatio eri 
toimenpiteille ja työkalujen käytölle).

EU:ssa ja Suomessa on mineraalialaan liittyen 
siirrytty tällä hetkellä vaiheeseen 7: toimeenpano 
ja rahoitus. Merkkejä vaiheeseen 8 ja 9 siirtymises-
tä EU-tasolla vaiheen 7 rinnalla on nähtävissä esi-
merkiksi ensimmäisen mineraalialan sisältäneen 
EU-rahoitteisen tutkimusohjelman (FP 7) päätty-
misen myötä sekä tutkimusrahoituksen uudelleen 
suuntaamisen ja tutkimusaiheiden tarkentamisen 
muodossa (Horisontti 2020). Suomalaiset Tekesin 
ja Suomen Akatemian mineraalialan rahoitusoh-
jelmat (Green Mining ja MISU) ovat käynnissä 

Kuva 5. Politiikkavalmistelun kehitysvaiheiden yksinkertaistettu kuvaus. 
Fig. 5. A comprehensive model of policy making.
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vuosiin 2016 ja 2019 asti. Vuonna 2015 julkistet-
tu Kaivannaisalan tutkimusstrategia (TEM 2015a) 
tullee vaikuttamaan keskeisesti mineraalialan 
tutkimuksen ohjaukseen näiden rahoitusohjel-
mien päättyessä. Kotimaiset rahoitusohjelmat ja 
tutkimusstrategia ovat hyviä esimerkkejä julkisen 
sektorin käytössä olevista välineistä, joiden avulla 
voidaan pyrkiä vaikuttamaan tutkimus/koulutus-
kanavaan kuvassa 4. Muita konkreettisia toimeen-
panon keinoja, jotka osuvat eri kanaviin, ovat 
esimerkiksi ministeriöiden alaisten laitosten tulo-
sohjaus, pääomasijoittaminen ja kaavoitus.

Mineraalialaan kohdistuu globaalien megat-
rendien vaikutuksesta erilaisia muutoksia ja odo-
tuksia. Raaka-aineiden saannin turvaaminen on 
noussut monien maiden poliittiselle agendalle toi-
saalta resurssinationalismi-ajattelun ajamana, toi-
saalta sen vastareaktiona. Valtiot valitsevat erilai-
sia linjauksia tai ratkaisuja toimintamalleiksi sen 
mukaan, omaavatko ne mineraalivaroja tai onko 
niiden alueella kaivostoimintaa tai kaivannaisten 
jatkojalostusta. Oheisessa kuvassa on yksinkertais-
tetusti esitetty näihin liittyviä rooleja. Rooleihin 
tuo oman ulottuvuutensa valtion valitsema linja: 
toimiiko se itse liiketaloudellisena operoijana vai 
hallinnoijana ja sääntelijänä (kuva 6)? 

Manner-Eurooppa on pitkälti lopputuottei-
den tai raaka-aineiden kysyjä ja Suomi taas en-
sisijaisesti investoijia hakeva. Siinä, missä sekä 

Manner-Euroopan että Suomen teollisuus on 
hyvin raaka-aineriippuvaista, on alueiden mine-
raalipotentiaalissa Suomen eduksi selvä ero. Pai-
notuksissaan EU onkin suuntautunut edistämään 
ja ylläpitämään strategisia kauppakumppanuuk-
sia ja kauppapolitiikassaan tasaveroista pääsyä 
EU-alueen ulkopuolisiin mineraalivaroihin. Tälle 
luontevana parina on toiminut kierrätyksen, ma-
teriaalien korvaamisen sekä materiaalitehokkuu-
den edistäminen. Suomen kannalta fokus on sel-
vemmin ollut sekä mineraalien hyödyntämiseen 
liittyvän teknologisen huippuosaamisen että mi-
neraalivarantojen kestävän hyödyntämisen edistä-
misessä. 

Mineraalien asema on pysynyt viime vuosina 
korkealla EU:n poliittisella agendalla, mikä on pi-
tänyt ohjelmien ja toimenpiteiden valmistelun ak-
tiivisella tasolla. Suomen tilanne on rinnasteinen 
EU:n kanssa ja osin heijastuma Euroopassa tapah-
tuvasta kehityksestä. Tästä on hyvänä esimerkkinä 
EIT:n raaka-aineosaamis- ja innovaatioyhteisön 
(KIC) perustaminen, joka tullee vaikuttamaan 
myös kansalliseen keskusteluun mineraalialan  
kehittämisestä sekä eurooppalaisen yhteistyön 
kasvattamisesta.

Suomi oli yksi ensimmäisistä maista EU:ssa, 
joka laati kansallisen mineraalistrategian, ja tä-
män jälkeen useat maat ovat seuranneet esimerk-
kiä. Strategian laadinta sekä muut mineraalialan  

Kuva 6. Valtion erilaiset roolit mineraalisiin raaka-aineisiin liittyvässä politiikassa yleisellä tasolla esitettyinä. 
Fig. 6. Different roles that nations can choose to guide their mineral policies. Presented here on a general level.
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kehittämiseen liittyvät kehittämistoimet ovat vah-
vistaneet Suomen sijoittumista kanadalaisen Fra-
ser-instituutin kansainvälisissä vertailuissa liittyen 
parhaisiin kaivosalan investointikohteisiin (e.g. 
Wilson ym. 2013, Jackson 2015). Tämä ei kuvaa 
koko Suomen kaivannaisalaa eikä mineraalia-
laamme mutta antaa kuvan mineraalipolitiikan 
sekä mineraalipotentiaalin onnistuneesta yhdistä-
misestä. 

Kun verrataan EU:n ja Suomen mineraalipoli-
tiikkatoimien kehittymistä, voidaan molemmissa 
todeta päästyn mineraalialan ns. läpimurrosta po-
liittiseen tietoisuuteen ja sellaiseen kehittymisvai-
heeseen, jossa painopiste on siirtymässä toimenpi-
teiden laadinnasta niiden vaikutusten arviointiin 
ja keskinäisen koordinaation kehittämiseen sekä 
mahdollisten uusien toimenpiteiden arviointiin ja 
täytäntöönpanoon.

3 KAIVOSALAAN VAIKUTTAVAT TOIMIJAT JA NIIDEN SUHDE ALAN  
YHTEISKUNNALLISEEN HYVÄKSYTTÄVYYTEEN

Toni Eerola, Mari Kivinen ja Nina Wessberg

Kaivosala koostuu monenlaisista toimijoista, joilla 
on eritasoiset roolit, sidokset, intressit ja vaikutus-
valta suhteessa alan toimintaan. Ylätasolla toimijat 
voidaan jakaa neljään luokkaan: 1) yritystoimijat, 
2) viranomais-, tutkimus- ja koulutustoimijat, 3) 
poliittiset toimijat sekä 4) järjestöt, media, paikal-
lisyhteisöt ja yksityishenkilöt (kuva 7). Yritystoimi-
joiden näkökulmasta muista toimijoista voidaan 
puhua yhteisnimityksellä sidosryhmät. Sidosryh-
mien alueellisen vaikutusvallan ulottuvuus vaih-

telee paikallisesta kansalliseen ja kansainväliseen, 
ja yritystoimijoiden tapa kommunikoida erilaisten 
sidosryhmien kanssa saattaa vaihdella paljonkin 
niiden luonteen ja kulloinkin arvioidun tärkey-
den mukaan. Tässä kappaleessa pääpaino on kai-
vosalan yrityksissä sekä niiden suhteissa muihin 
alalle tärkeiksi nähtyihin toimijoihin. Vastaavaa 
kaivosalan toimijakartoitusta on tehty esimerkiksi 
Argentiinassa (Mutti ym. 2012).

Kuva 7. Kaivosalan toimijat, järjestöt ja liikkeet. Mukailtu Kivisaari ja muut (2004) pohjalta.
Fig. 7. The mining sector’s actors, organizations and movements. Modified after Kivisaari et al. (2004).
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Sidosryhmäajattelusta on tullut yleinen tapa tar-
kastella yritysten suhdetta ympäröivään yhteiskun-
taan ja sieltä tuleviin odotuksiin (Joutsenvirta ym. 
2011). Omistajat ja asiakkaat muodostavat kaksi 
avainsidosryhmää, joiden odotuksiin vastaaminen 
on perinteisesti ollut yrityksille tärkeää. Lisäk-
si perinteisiin avainsidosryhmiin kuuluvat myös 
henkilöstö, viranomaiset, kuluttajat, alihankkijat 
ja tavarantoimittajat. Yhteiskuntavastuun laajene-
minen on tuonut kuitenkin esiin muitakin taho-
ja, jotka ovat kiinnostuneita yritysten toimintata-

voista ja pyrkivät vaikuttamaan niihin. Näitä ovat 
esimerkiksi paikallisyhteisöt, kansalaisjärjestöt ja 
media (Joutsenvirta ym. 2011). Sidosryhmäajatte-
lu voi osaltaan auttaa yrityksiä näkemään ennalta 
toimintaympäristön muutoksia ja toimintaan koh-
distuvia odotuksia ja sitä kautta löytämään tasa-
painon erilaisten odotusten ja niihin vastaamisen 
välillä. Joutsenvirran ja muut (2011) mukaan yri-
tyksen verkostoitumista, kommunikaatiota ja si-
dosryhmien luottamusta lisääviä toimia pidetään 
tärkeinä tekijöinä yritysvastuun toteutumisessa. 

3.1 Yritystoimijat

Kaivos- ja malminetsintäsektoreilla toimii mo-
nenlaisia yrityksiä, joiden koot ja kansallisuudet 
vaihtelevat. Tässä osiossa käydään läpi tärkeimmät 
yritysryhmät sekä niiden sidokset toisiinsa mine-
raalituotteiden arvoketjun näkökulmasta. Tarkas-
telun pääpaino on malminetsintä- ja kaivosyrityk-
sissä, mutta siinä on huomioitu myös jatkojalostus, 
kone- ja laitevalmistus sekä muut arvoketjua tuke-
vat toimijat.

Arvoketju alkaa malminetsinnästä, jossa pyri-
tään määrittämään lupaavien, mahdollisesti kai-
vostoimintaan johtavien mineraaliesiintymien 
sijainti, laatu ja koko. Tämän jälkeen arvoketjus-
sa siirrytään varsinaiseen kaivostoimintaan, jossa 
tapahtuu kannattavien mineraaliesiintymien lou-
hinta ja käsittely (murskaus, hienonnus, rikastus, 
liuotus ym.) jatkojalostukseen soveltuviksi mine-
raalituotteiksi. Jatkojalostuksessa mineraalituot-
teet käsitellään ja jalostetaan edelleen esimerkiksi 
puhtaiksi tai lähes puhtaiksi metalleiksi ja/tai käyt-
tötuotteiksi. Tuotteet myydään edelleen valmista-
van teollisuuden käyttöön ja niistä valmistetaan 
tuotteita kuluttajille ja muille käyttäjille. 

Varsinaisten malminetsintä-, kaivos- ja jatko-
jalostusyritysten lisäksi kaivosalalla toimii paljon 
varsinaista arvoketjua tukevia toimijoita. Näitä 
ovat kone- ja laitevalmistajat sekä alihankintaa, 
konsultointia ja erilaisia palveluja tarjoavat yri-
tykset. Kone- ja laitevalmistajat ovat Suomessa 
useimmiten suuria ja kansainvälisiä yrityksiä, 
jotka palvelevat paitsi kotimaista kaivos- ja jalos-
tustoimintaa myös ulkomaista yritystoimintaa. 
Muut arvoketjua tukevat yritykset ovat tyypillises-
ti pieniä, paikallisia yrityksiä, jotka ovat erikois-
tuneet johonkin tiettyyn toimintoon, esimerkiksi  
malmikuljetuksiin, kairaukseen tai ympäristö-
konsultointiin.

3.1.1 Malminetsintä-, kaivos- ja jatkojalostus-
yritykset

Kaivannaisalan arvoketjussa toimivat yritykset ovat 
usein pääosin keskittyneet tiettyyn ydintoimintoon 
hajautetun toimintorakenteen sijasta. Erityisesti 
malminetsintä ja kaivostoiminta ovat siinä mieles-
sä eriytyneet, että malminetsintää harjoittavat usein 
riskirahoituksella toimivat pienet yritykset, joiden 
yritysstrategiana on kehittää tutkimiaan mineraali-
esiintymäkohteita sellaiselle tasolle, että jokin suu-
rempi yritys kiinnostuu ostamaan niiltä esiintymän 
jatkotutkimus- ja kehityssoikeudet. Varsinainen 
kaivostoiminnan kannattavuuden arviointi sekä 
kaivoksen tekninen suunnittelu, perustaminen ja 
toimintavaihe toteutetaankin usein eri yhtiön toi-
mesta kuin etsintä (Crowson 2008). Tämä johtuu 
pääasiassa siitä, että nämä vaiheet vaativat huo-
mattavasti enemmän pääomaa kuin malminetsintä 
sekä myös erilaista teknistä, lainsäädännöllistä ja 
rahoitusalaan liittyvää asiantuntemusta. Myös vaa-
dittavan työvoiman määrä on suurempi. 

Vaikka pienet malminetsintäyritykset harvoin 
osallistuvat varsinaiseen kaivostoimintaan, har-
joittavat monet vakiintuneet kaivosyritykset myös 
malminetsintää esimerkiksi etsintään keskittyväs-
sä tytäryhtiössään. Näissä tapauksissa yrityksen 
tavoitteena on ylläpitää keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä louhittavissa olevan malmin määrää, 
mikä on samalla suoraan suhteessa yrityksen tuo-
tantoon ja liikevaihtoon. Muita keinoja ylläpitää 
tiettyä tuotannon tasoa on ostaa oikeuksia lupaa-
vien esiintymien kehittämiseen tai olemassa olevi-
en kaivosten hallintaan malminetsintäyrityksiltä 
tai toisilta kaivosyrityksiltä. Myös yritysostot ja 
yhdistymiset ovat keino ylläpitää ja/tai kasvattaa 
kaivosyrityksen omistuksia. 
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Kansainvälisesti malminetsinnässä ja kaivostoi-
minnassa toimivat yritykset jaetaan yleisesti suu-
riin, keskisuuriin ja pieniin yrityksiin. SNL Metals 
& Mining (2015) -tietoaineiston mukaan suurten 
yritysten vuosittainen kaivostoiminnan liikevaihto 
ylittää 500 milj. USD ja yrityksillä on itsenäinen 
taloudellinen mahdollisuus perustaa uusi kaivos. 
Keskisuuriksi puolestaan luetaan yritykset, joiden 
vuosittainen kaivostoiminnasta saatava liikevaihto 
liikkuu 50 milj. ja 500 milj. USD:n välillä. Pieniksi 
lasketaan yritykset, joiden vuosittainen kaivostoi-
minnasta saatava liikevaihto on alle 50 milj. USD. 
Suurin osa pieniksi luettavista yrityksistä keskittyy 
pelkästään malminetsintään. 

Kuvassa 8 on eritelty Suomessa malminetsintää 
harjoittavat yritykset (35 kpl) pääkonttorin sijain-
timaan ja kokoluokan mukaan. Kuvasta nähdään, 
että yritysten kotimaina ovat useimmiten joko 
Kanada, Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi, Aust-
ralia ja Suomi. Koon puolesta pieniä yrityksiä on 
huomattavasti enemmän kuin keskisuuria ja suu-
ria. Tärkeimmät etsityt metallit vuonna 2014 oli-
vat kupari, nikkeli ja kulta (SNL Metals & Mining 
2015).

Liitteessä 1 on eritelty Suomessa metalli- ja 
teollisuusmineraalikaivostoiminnassa toimivat 
yritykset. Suurten ja keskisuurien yritysten luku-
määrä on lähes sama, ja pieniä yrityksiä on näitä 
enemmän. Kaikilla suurilla Suomessa toimivilla 
kaivosyrityksillä pääkonttorit sijaitsevat ulkomail-
la, mutta keskisuurista yrityksistä suomalaisia yri-
tyksiä löytyy jo monta. Pienistä kaivosyrityksistä 
valtaosa on suomalaisia ja ruotsalaisia. 

Valtaosa Suomessa toimivista metallinjalostuk-
sen ja metallituotteiden yrityksistä on ulkomai-

sessa omistuksessa. Liitteessä 2 on listattu alan 
toimijat, joista ainoastaan Outokumpu Stainless 
ja Outokumpu Chrome ovat suomalaistaustaisen 
Outokumpu Groupin omistuksessa. Metallinja-
lostuksessa näkyy siis sama suuntaus kuin kaivos-
toiminnassa: kansainvälinen toiminta on yritysten 
kilpailussa nykyisin yhä tärkeämpää, ja kilpailuky-
kyä on kannattavaa rakentaa globaalisti. Erilaiset 
kotimaisten ja ulkomaisten yritysten fuusiot, ty-
täryhtiöjärjestelyt ja yhteisprojektit (joint venture) 
ovat yleisiä. 

Suomessa metallinjalostuksen ja metallituotan-
non tärkeimmät tuotteet ovat erilaiset teräs- ja vä-
rimetallituotteet (TEM 2015b). Näistä erityisesti 
terästeollisuuden merkitys korostuu esimerkiksi 
liitteen 2 liikevaihto- ja työllisyyslukuja tarkastel-
taessa. Terästeollisuudessa rautaraaka-aine han-
kitaan ulkomailta, sillä Suomessa ei ole tällä het-
kellä toimivia rautarikasteita tuottavia kaivoksia. 
Toisaalta esimerkiksi Tornion terästehtaiden tuo-
tanto perustuu romurautaan (ibid.), joka osaltaan 
vähentää metallikaivannaisten kysyntää. Teräksen 
valmistuksessa tarvittavan kromin yhtiö hankkii 
samaan yritysryhmään kuuluvalta Outokumpu 
Chrome Oy:ltä, mikä osaltaan lisää teräksen tuo-
tannon kannattavuutta Torniossa (ibid.). Tästä 
poiketen ruotsalaisen SSAB:n omistama Raahen 
terästehdas käyttää raaka-aineenaan ulkomailta 
tuotua rautarikastetta (ibid.). Värimetallien tuo-
tanto Suomessa on käytännössä kokonaan ulko-
maisessa omistuksessa. Ainoastaan kierrätysyritys 
Kuusakosken ylin johto on suomalainen. Värime-
tallien työllisyysvaikutuksia tarkasteltaessa mer-
kittävimmät toimijat ovat Kuusakoski, Bolidenin 
tehtaat sekä Freeport Cobalt.

Kuva 8. Suomessa malminetsinnässä toimivien yritysten jakautuminen maittain ja kokoluokittain vuonna 2014 (SNL Metals 
& Mining 2015).
Fig. 8. A classification of companies operating in mineral exploration in Finland according to country and size (SNL Metals & 
Mining 2015).
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Kaivostoiminnan ja metallinjalostuksen yritys-
toiminta on usein toisistaan eriytynyttä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että yritykset ovat keskittäneet lii-
ketoimintansa pääosin joko kaivostoimintaan tai 
jatkojalostukseen. Esimerkkinä tästä toimii Ou-
tokumpu Group, joka luopui 2000-luvun alussa 
kaivostoiminnasta (Kemin kromikaivosta lukuun 
ottamatta) ja keskittyi terästeollisuuteen (Hernes-
niemi ym. 2011). Tätä ennen yhtiö oli ollut merkit-
tävä toimija pohjoismaissa sekä kaivos- että jatko-
jalostussektorilla ja toiminut myös Pohjoismaiden 
ulkopuolella. 

Poikkeuksen tähän kuitenkin muodostavat esi-
merkiksi ruotsalaisomisteinen Boliden AB, joka 
omistaa sekä kaivos- että jalostamotoimintaa Suo-
messa ja Ruotsissa, ja puolalaisomisteinen KHG 
Cuprum, joka on Euroopan unionin suurin ku-
parikaivos- ja jalostamotoimija tuotetun kuparin 
määrällä mitattuna (Raw Materials Data 2015). 
Lisäksi esimerkiksi Kittilässä toimivalla Suurikuu-
sikon kaivoksella on yhdistetty kaivos- ja jatkoja-
lostukseen luettavaa toimintaa samaan toimipaik-
kaan: kaivoksen lopputuotteena ovat lähes puhtaat 
kultaharkot. Bolidenista ja KHG Cuprumista poi-
keten Kittilän kaivoksen omistava Agnico Eagle 
Mines profiloi itsensä kuitenkin selkeästi kaivos-
yritykseksi. 

3.1.2 Suuret kone- ja laitevalmistajat

Kone- ja laitevalmistus on yksi tärkeimmistä kai-
vostoimintaa ja metallinjalostusta tukevista toi-
mialoista. Maailmanlaajuisesti pääosa kone- ja 
laitevalmistuksesta on muutamien suurien yritys-
ten hallussa (Crowson 2008), ja näistä yrityksistä 
valtaosa on lähtöisin Pohjoismaista. Crowsonin 
(2008) mukaan metallikaivostoiminta ja kone- ja 
laitevalmistajat elävät symbioosissa. Kaivostoi-
minnan kasvuaikoina myös kone- ja laitevalmis-
tajilla on paljon tilauksia, mikä toisaalta saattaa 
valmistajien suhteellisen pienen määrän vuoksi 
myös hidastaa joidenkin kaivoshankkeiden käyn-
nistämistä toimitusaikojen pidentyessä. 

Liitteessä 3 on kuvattu Pohjoismaiden tärkeim-
mät kone- ja laitevalmistajat. Näiden yritysten 
ydintoimintoina on huolehtia poraus-, louhinta-, 
murskaus-, hienonnus- ja rikastuslaitteistojen toi-
mittamisesta kaivoksille sekä niiden ylläpidosta. 
Myös erilaiset ympäristö- ja turvallisuuspalvelut 
kuuluvat näiden yritysten tarjoamiin palveluihin. 
Yrityskohtaisia eroja tosin löytyy ydintoimintojen 
painotuksista. Esimerkiksi Normet Group on kes-

kittynyt erityisesti maanalaisen louhinnan ja tun-
nelirakentamisen laitteistoihin, kun taas Outotecin 
palvelu- ja laitevalikoimaan ei sisälly louhintaa. 

Tärkeimmät kone- ja laitevalmistajat ovat voi-
makkaasti verkottuneita kansainvälisesti toimi-
pisteiden, jakeluverkostojen ja yhteistyökumppa-
neiden kautta. Jokaisella mainitulla yrityksellä on 
toimipiste vähintään 20 maassa useilla mantereilla 
ja niiden jakeluverkot ulottuvat vieläkin laajem-
malle. Esimerkiksi Atlas Copcon verkosto tavoit-
taa yli 180 maata kaikilla mantereilla. 

Vahva kaivosalan laitevalmistajien, teknolo-
giatoimittajien ja rikastuslaitosten ketju on yksi 
tekijä, joka mahdollisti suomalaisen kaivosalan 
voimakkaan kehittymisen 2000-luvulla. Yhdessä 
kaivosyritysten kanssa ne muodostavat Suomen 
kaivosklusterin. 

3.1.3 Muut mineraalituotteiden arvoketjua 
tukevat yritykset

Malminetsintää ja kaivostoimintaa harjoittavien 
yritysten sekä suurten kone- ja laitevalmistajien li-
säksi mineraalialalla toimii suorasti ja epäsuorasti 
monipuolinen joukko pieniä ja keskisuuria yrityk-
siä (FinnMateria 2014). Näillä yrityksillä toimin-
takenttä on usein hyvin fokusoitunut, mutta mu-
kana on myös laajalla osaamissektorilla toimivia 
yrityksiä. Suurin osa yrityksistä toimii vain Suo-
messa, mutta osa on  kansainvälistyneitä suuria ja 
keskisuuria yrityksiä. Valtaosa arvoketjua tukevis-
ta yrityksistä on perustaltaan suomalaisia, mutta 
myös muutamia ulkomaisia yrityksiä on joukossa. 

Yritysten tarjoamia palveluita ovat esimerkiksi 
erilaiset mittaus-, analyysi-, urakointi- ja tutki-
muspalvelut, ympäristön suojeluun ja prosessien 
suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät palvelut 
sekä erilaisten osien, koneiden ja tarveaineiden 
valmistus, maahantuonti, toimitus ja huolto. Myös 
erilaiset maanrakennus-, kierrätys-, räjäytys-, ve-
sienhallinta- ja kierrätyspalvelut kuuluvat yritys-
ten toimintakenttään. Lisäksi henkilöstöpalvelut, 
kuten näyttö- ja pätevyystutkintojen ja niihin 
liittyvän koulutuksen järjestäminen, koulutustar-
vekartoitukset, kehittämisprojektien suunnittelu 
ja toteutus, työturvallisuuden parantaminen sekä 
osaamisen, kilpailukyvyn ja kansainvälisyyden pa-
rantaminen kuuluvat tarjolla oleviin palveluihin.

Osa yrityksistä on keskittynyt kehittämään ja 
tarjoamaan erilaisia liikutettavia ja automatisoituja 
järjestelmiä, logistiikkapalveluja, tunnelirakennus- 
ja louhintaosaamista sekä erilaisia raportointi-,  
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valvonta- ja oikeusapupalveluita. Saatavilla on 
myös räätälöityjä viestintä- ja markkinointirat-
kaisuja. Monet urakointia tarjoavat yritykset ovat 
erikoistuneet tietynlaisiin louhostyyppeihin ja 
kokoluokkiin, sillä louhossuunnittelun, räjäytys-
ten, logistiikan ja työturvallisuuden suunnittelun 
ja toteutuksen haastavuus kasvaa edettäessä pie-
nistä avolouhoskohteista suuriin avolouhoksiin ja 
maanalaiseen louhintaan.

3.1.4 Rahoittajat ja sijoittajat

Kaivostoiminnan ja malminetsinnän rahoitus-
ta haetaan sekä kansainvälisiltä että kotimaisil-

ta rahoitusmarkkinoilta, joista kansainväliset 
markkinat ovat tällä hetkellä Suomessa toimiville 
yrityksille tärkeämmät rajallisen kotimaisen ra-
hoituskapasiteetin vuoksi. Merkittäviä rahoittajia 
ovat esimerkiksi pankit, institutionaaliset sijoitta-
jat, kuten eläkerahastot, sijoitusyhtiöt sekä yksityi-
set osake- ja pääomasijoittajat. Suuret kansainväli-
set rahoituslaitokset, kuten Maailmanpankki, ovat 
luoneet kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun 
ohjeistuksia, kuten Equator Principles ja Extracti-
ve Industry Transparency Initiative, joita yritysten 
on noudatettava saadakseen rahoitusta projekteil-
leen. Päätöksillään sijoittajat ja rahoittajat säätele-
vät kaivostoimintaa.

3.2 Viranomais-, tutkimus- ja koulutustoiminta

3.2.1 Kaivosalan viranomaiset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kai-
vosalan lupaviranomainen Suomessa. Tukesin 
hallinnon alla ovat kaivosalan varausilmoitus, 
malminetsintälupa, kullanhuuhdontalupa ja kai-
voslupa. Tukes myöntää luvat ja valvoo niiden to-
teutumista. Lisäksi Tukes ylläpitää kartastoa, jossa 
esitetään Suomen kaivostoiminta. Tukes toimii 
työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) alaisuudessa ja 
raportoi toimintansa TEMin kaivosylitarkastajalle. 

Käytännössä kaivoslupa ja ympäristölupa ovat 
vahvasti linkittyneitä toisiinsa. Aluehallintovi-
rasto (AVI) on siten ympäristöluvan myöntäjänä 
merkittävä kaivosalan viranomaistoimija Tukesin 
rinnalla. Jos hanke on ympäristövaikutuksiltaan 
laaja-alainen, tarvitaan kaivoslupaa varten lau-
sunto ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA-
lausunto). Suojelualueiden osalta ympäristöviran-
omainen on myös merkittävä toimija kaivoslupaan 
liittyen. Monia malmiesiintymiä tavataan usein 
luonnonsuojelullisesti kiinnostavilla  alueilla, sillä 
malmimineraalit vaikuttavat maaperän koostu-
mukseen usein niin, että alueelle muodostuu ym-
päristöstään poikkeava kasvilajisto. Ympäristölu-
van alaista toimintaa valvoo elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY), mikä tuo kaivosalan sidos-
ryhmätoimijajoukkoon myös toisen ympäristövi-
ranomaistoimijan. Ympäristöviranomaisten ohella 
Tukes pyytää aina kaivoslupaa varten lausunnot 
kunnalta (kaavoitus) ja Maanmittauslaitokselta 
(kaivostoimitus). 

Käytännössä malminetsintää saa harjoittaa 
Suomessa maanomistajan luvalla. Tukesin mal-

minetsintälupa on kuitenkin maanomistajan lu-
paa vahvempi lupa, sillä se antaa malminetsijälle 
etuoikeuden hakea kaivoslupaa eli oikeutta esiin-
tymän mahdolliseen hyödyntämiseen. Näin viran-
omainen menee toimijana maanomistajan edelle. 
Kaivosviranomainen hallitsee siten taloudellisessa 
mielessä Suomen malmivaroja  kaivos- ja malmin-
etsintälupien osalta. 

Toiminnanharjoittajan on raportoitava toi-
minnastaan vuosittain Tukesille. Puolen vuoden 
kuluttua malminetsinnän lopettamisesta toimin-
nanharjoittajan on lisäksi toimitettava selostus 
etsinnästä ja sen tuloksista Tukesille sekä kairasy-
dämet Geologian tutkimuskeskukselle (GTK), joka 
varastoi ne kansalliseen kairasydänarkistoonsa 
Lopella.

Jos kaivosalalla aiheutuu valituksia, ne ohjautu-
vat kuuteen hallinto-oikeuteen: Helsinki, Hämeen-
linna, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi, Turku ja Vaasa. 
Lisäksi Ahvenanmaalla on oma hallintotuomiois-
tuimensa (Ålands förvaltningsdomstol). Viimeise-
nä valitusinstanssina on korkein hallinto-oikeus.

3.2.2 Tutkimus- ja koulutustoiminta

Kaivosalan tutkimus- ja koulutustoiminnan kas-
vu ja kehitys olivat pysähdyksissä alan laskusuh-
danteen aikana 1990-luvulla. Vasta kun metallien 
maailmanmarkkinahinnat nousivat ja malminet-
sintä- ja kaivostoiminta nopeasti lisääntyi, herät-
tiin myös suomalaisessa tutkimus- ja koulutus-
toiminnassa vastaamaan kehittyvän kaivosalan 
tarpeisiin. Oulun ylipistossa perustettiin 1. elo-
kuuta 2014 uusi kaivannaisalan tiedekunta, jonka 
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rakentaminen on kirjoitushetkellä vielä käynnissä. 
Tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainväli-
sesti johtava kaivosalan opetus- ja tutkimusyk-
sikkö Ouluun. Kaivos- ja vuorialan tiedekuntaan 
tullaan perustamaan kolme kandidaatti- ja mais-
terivaiheen opinnot kattavaa koulutusohjelmaa: 
geotieteiden, kaivostekniikan ja rikastustekniikan 
koulutusohjelmat. Tiedekunnasta alkaa 2020-lu-
vulla valmistua malmigeologeja, maaperägeologe-
ja ja geofyysikoita sekä kaivos- ja rikastustekniik-
kaan erikoistuneita diplomi-insinöörejä. Uuden 
tiedekunnan kaavaillaan ottavan sisään 50–60 
uutta opiskelijaa vuosittain. Kirjoitushetkellä geo-
tieteitä Oulun yliopistossa opiskelee noin 210 ja 
vuorialaa noin 30 opiskelijaa prosessi- ja ympäris-
tötekniikan osastossa. (Knuutila 2014.)

Uuden tiedekunnan arvioidaan vahvistavan 
merkittävästi kaivannaisalan tutkimustoimintaa 
Oulun yliopistossa. Tiedekunnan perustaminen 
perustuu yliopistossa kehitettyyn Oulu Mining 
School (OMS) -konseptiin, joka nyt laajennetaan 
geologian, malminetsinnän, kaivostekniikan ja ri-
kastustekniikan kattavaksi osaamiskeskittymäksi. 
OMS on vuonna 2007 Oulun yliopistossa toimin-
tansa aloittanut vuorialan koulutus- ja tutkimus-
verkosto. OMS vastaa vuorialalle erikoistuneiden 
geologien ja diplomi-insinöörien peruskoulutuk-
sesta ja alan täydennyskoulutuksesta sekä alan 
tutkimuksen kehittämisestä. OMS järjestää myös 
kaivannaisalan opetuspaketteja yritysten henkilös-
tölle, opettajille ja viranomaisille. (Knuutila 2014.)

Itä-Suomen yliopiston Luonnonvarat, ympäristö 
ja yhteiskunta -instituutissa on yhteiskuntatieteel-
liseen kaivostutkimukseen erikoistunut tutkimus-
ryhmä. Ryhmän keskeisiä teemoja ovat kaivostoi-
minnan sosiaaliset vaikutukset, luonnonvarojen 
hallinnan kysymykset, sosiaalisten vaikutusten ar-
viointi, vaikutusten hallinnan työkalut sekä yhteis-
kuntavastuu. Itä-Suomen yliopistossa on mahdol-
lista suorittaa maisteriopintoja 10 opintopistettä 
englanniksi otsikolla ”Mining – Society Relations”. 
Itä-Suomen yliopisto ja Oulu Mining School to-
teuttivat vuonna 2013 yhteistyössä kurssin vas-
tuullisesta kaivostoiminnasta (UEF 2015). Tämän 
lisäksi kaivosalan yhteiskuntatieteellistä tutkimus-
ta on myös Jyväskylän ja Lapin yliopistoissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toi-
mii Geologian tutkimuskeskus (GTK), jossa on kir-
joitushetkellä käynnissä Mineraalipotentiaali- ja 
Ekotehokas kaivostoiminta -tutkimusohjelmat. 
Mineraalipotentiaalin tutkimusohjelmassa tutki-

taan Suomen hyötymineraalivarojen sijaintia ja 
löytymispotentiaalia kaivosteollisuuden tarpeisiin. 
Ekotehokas kaivostoiminta -tutkimusohjelman 
avulla kehitetään kaivosteollisuuden ekotehok-
kuutta ja ympäristösuorituskykyä (GTK 2015a). 

Teknillinen tutkimuskeskus VTT Oy (VTT) tuot-
taa tutkimustietoa kaivosteollisuuden tarpeisiin 
yksittäisten tutkimusprojektien kautta. Viimeisim-
mät tutkimusprojektit ovat keskittyneet kaivosten 
hyväksyttävyyteen, vesitaseiden hallintaan sekä 
metallien ja mineraalien erottamiseen jätevesistä 
ja jätteistä. Lisäksi VTT:ssa tehdään tutkimusta 
liittyen raaka-aineisiin, resurssitehokkuuteen ja 
kiertotalouteen esimerkiksi Mineraalitalous -oh-
jelman alla. VTT:n yhteydessä toimii Labtium Oy 
-laboratoriopalvelut VTT Expert Services Oy:n 
tytäryhtiönä muun muassa kaivos- ja mineraalia-
loilla. Labtium Oy on valtion kokonaan omistama 
yhtiö, jonka toiminta käynnistyi syyskuussa 2007, 
kun Geologian tutkimuskeskuksen laboratoriolii-
ketoiminta yhtiöitettiin. (VTT 2015.)

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) tutki-
taan kaivosasioita projektipohjaisesti. SYKEn eri-
tyisosaamisalueita ovat kaivosten vesiasiat sekä 
hyväksyttävyys. Luonnonvarojen näkökulmasta 
myös Luonnonvarakeskus (LUKE) on kaivosalan 
tutkija.

Ammattiin tähtäävä kaivosalan opetus keskittyy 
Pohjois-Suomeen. Esimerkiksi Lapin ammattikor-
keakoulussa on mahdollista valita 20 opintopisteen 
laajuinen kaivosalan opintokokonaisuus (Lapin 
AMK 2015). Kajaanin ammattikorkeakoulussa 
voi suorittaa Vesienhallinta kaivoksissa -koulutus-
kokonaisuuden. Kainuun Lapin ja Kajaanin am-
mattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä opetuksen 
järjestämisessä (KAMK 2015). Myös ammattikou-
lutasoinen kaivosalan opetus näyttää keskittyvän 
Pohjois-Suomen kouluihin. Esimerkiksi Ammatti- 
opisto Lappia tarjoaa kaivosalan perustutkinnon, 
jossa voi opiskella kaivosalan ammattilaiseksi 
(Lappia 2015). Lisäksi Turun, Helsingin ja Aalto-
yliopistoilla on kaivannaisalaa tukevia koulutusoh-
jelmia esimerkiksi geologiassa, ympäristötieteissä 
ja kalliorakentamisessa. Näiden yliopistojen talou-
dellisen geologian ja ympäristögeologian koulu-
tusohjelmien merkitys kotimaisen kaivannaisalan 
osaamiselle on merkittävä, ja niiden tutkimus- 
ohjelmat edistävät esimerkiksi suomalaisen malmi- 
geologian perustutkimusta ja kaivosten ympäristö- 
vaikutusten arviointimenetelmien kehitystä.
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3.3 Järjestöt, media, paikallisyhteisöt ja yksityishenkilöt

3.3.1 Ympäristöjärjestöt

3.3.1.1 Suomen luonnonsuojeluliitto 
(kattojärjestö)

Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) on maan suu-
rin ja vanhin ympäristöjärjestö. Konttinen & Pel-
tokoski (2004) luokittelevat sen perinteiseksi ja 
hierarkkiseksi organisaatioksi, joka osallistuu laa-
jasti ympäristöstä käytävään keskusteluun. SLL:n 
asiantuntijat vaikuttavat monissa valtionhallinnon 
elinten työryhmissä, joissa he antavat lausuntoja 
ympäristöön liittyvissä asioissa. SLL:lla on n. 7 000 
jäsentä ympäri maata, ja se on järjestäytynyt maa-
kunnallisesti (15 ympäristöpiiriä) ja paikallisesti 
(180 paikallisyhdistystä). Piireillä ja paikallisyh-
distyksillä on suuri autonomia toiminnassaan, ja 
SLL:lla on merkittävä rooli mm. paikallisten va-
paaehtoisten toimintaryhmien tukemisessa. Kont-
tinen (2012) kutsuukin järjestöä ”suomalaisen 
ympäristöliikkeen kivijalaksi”, joka pystyy säänte-
lemään ja sulauttamaan itseensä edelleen huomat-
tavan osan kansallisesta ympäristöliikehdinnästä. 

3.3.1.2 Greenpeace ja Maan ystävät 
(kattojärjestöjä)

Suomen Greenpeace ja Maan ystävät kuuluvat kan-
sainvälisiin kattojärjestöihinsä. Greenpeacen Suo-
men toimisto perustettiin 1980-luvun lopulla ja 
Maan ystävät perustettiin Suomeen 1990-luvulla. 
Maan ystävät  osallistui 1990-luvulla radikaaliin 
liikehdintään (Konttinen & Peltokoski 2004). Jär-
jestöt osallistuvat ympäristöstä käytävään keskus-
teluun aktiivisesti, ja Greenpeacen toimintatapa-
na on järjestää huomiota herättäviä tempauksia. 
Järjestöillä ei ole vahvaa edustusta maaseudun 
paikkakunnilla, vaan ne ovat enimmäkseen kes-
kittyneet suuriin kaupunkeihin ja varsinkin pää-
kaupunkiseudulle. Erilaisia tapahtumia ja leirejä 
on kuitenkin järjestetty myös suurten kaupunkien 
ulkopuolella. Molemmilla järjestöillä on työnteki-
jöitä, mutta toiminta perustuu voimakkaasti va-
paaehtoisuuteen. Järjestöjen jäsenistössä on paljon 
nuoria ja jäsenet ovat korkeasti koulutettuja tai 
kouluttautuvia. 

3.3.1.3 Paikallisyhdistykset

Paikalliset ympäristöyhdistykset ovat muodollisia, 
rekisteröityjä, perinteisiä ja hierarkkisia järjestöjä, 
ja niiden jäsenet ovat usein paikallisia luontohar-
rastajia. Jäsenten ikähaarukka ja tausta voi olla var-
sin laaja, mutta useimmiten jäsenet ovat korkeasti 
koulutettuja ja varttuneempia henkilöitä (Kontti-
nen 1999). Paikalliset ympäristöyhdistykset kuu-
luvat yleensä maakunnan ympäristöpiiriin osana 
Suomen luonnonsuojeluliittoa (Konttinen 1999). 

3.3.1.4 Liikkeet

1990- ja 2000-lukuja kutsutaan uusien liikkeiden 
ajaksi (Konttinen & Peltokoski 2004). Uudet liik-
keet astuivat areenalle jo 1960–1970-luvuilla, mut-
ta toiminnan pirstaloituminen, hierarkiattomuus, 
projektimaisuus, löyhät verkostot ja julkisuuden 
käyttö muodostuivat vallitseviksi 1990-luvun ajan 
kansalaisaktivismissa (Konttinen & Peltokoski 
2004). Liikkeet eivät enää muodostaneet rekiste-
röityjä ja virallisia rakenteita vaan pikemminkin 
kevyitä ja horisontaalisia verkostoja, joissa inter-
netin mahdollistama nopea tiedonvälitys korostui 
(Konttinen & Peltokoski 2004, Stranius 2011a). 
Liikkeet ajavat usein jotakin tiettyä asiaa, ja ne 
saattavat syntyä ja laantua nopeasti. Jotkin niistä 
voivat rekisteröityä virallisiksi yhdistyksiksi, mut-
ta usein ne toimivat epämuodollisesti esimerkiksi 
SLL:n tai muun ympäristöjärjestön kanssa yhteis-
työssä. Esimerkkinä näistä kaivoskeskustelussa 
ovat olleet Uraaniton.org, Stop Talvivaara -liike ja 
Hyökyaalto. Liikkeillä saattaa olla myös maakun-
nallista merkitystä, mutta usein ne toimivat ensi-
sijaisesti paikallisesti, esimerkkinä Uraaniton.org. 

3.3.1.5 Muut kansalaisjärjestöt

Paikkakunnilla toimii usein monenlaisia yhdistyk-
siä. Yleisimpiä ovat kotiseutu-, kalastus-, metsäs-
tys- ja metsänhoitoyhdistykset, mutta myös esi-
merkiksi Martta-kerhoilla ja kiviharrastajilla voi 
olla omat paikallisyhdistyksensä. Yhdistykset voi-
vat ottaa kantaa elinkeinotoimintaan esimerkiksi 
lupakäsittelyyn liittyvien kuulemisten tai valitus-
ten kannanottojen yhteydessä. Metsästys- ja met-
sänhoitoyhdistyksillä on usein toiminta-alueillaan 
maankäytöllisiä intressejä. 
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Kansalaisaktivismin roolia kaivoskeskustelussa on 
tarkasteltu lähemmin luvussa 4.

3.3.2 Teollisuuden etujärjestöt

3.3.2.1 Kaivosteollisuus ry

Kaivosteollisuus ry on vuonna 1999 perustettu 
(alun perin nimellä Kaivannaisteollisuus ry) yh-
distys, joka on kaivosteollisuuden yritysten edun-
valvonta- ja yhteistyöjärjestö. Yhdistyksen tehtä-
viin kuuluvat kaivannaisteollisuuden yleisten ja 
yhteisten toimintaedellytyksien edistäminen, alan 
yritysten ympäristö- ja työturvallisuustietouden 
lisääminen, alan tunnettuuden ja myönteisen jul-
kisuuskuvan lisääminen, jäsenyritysten yhteisten 
tutkimushankkeiden organisointi ja koordinointi 
sekä jäsenyritysten välisen yhteistoiminnan ke-
hittäminen. Kaivosteollisuus ry toimii Teknolo-
giateollisuus ry:n yhteydessä, ja siinä on noin 50 
jäsenyritystä. Kaivosteollisuus ry toimii jäsentensä 
edustajana myös alan kansainvälisissä yhteistyöeli-
missä, kuten Eurominesissä (European Associati-
on of Mining Industries, Metal Ores & Industrial 
Minerals).

Kaivosteollisuus ry:n yhteydessä toimii Suomen 
Itsenäisyyden rahaston (Sitra) perustama Kestä-
vän kaivostoiminnan verkosto, joka kokoaa yhteen 
kaivosteollisuuden ja sen sidosryhmät, toimien 
foorumina näiden väliselle dialogille ja yhteistyöl-
le (Kaivosvastuu 2015). 

3.3.3 Media

Suomessa ilmestyy lähes 200 sanomalehteä, jois-
ta levikiltään suurin on Helsingin Sanomat (Info-
pankki 2015). Maanomistajien kannalta merki-
tyksellinen suurilevikkinen sanomalehti on lisäksi 
Maaseudun tulevaisuus. Yleisradio (Yle) omistaa 
neljä televisiokanavaa, jotka näkyvät koko Suo-
messa. Yle on julkinen toimija, jonka toiminta 
rahoitetaan verorahoista. Lisäksi Suomessa toimii 
useita radiokanavia.  Tällä hetkellä voimakkaim-
min kasvava median muoto on internetin mah-
dollistama sosiaalinen media  ja muu internetin 
kautta tapahtuva tiedonvälitys, kuten blogit. Näi-
den mediamuotojen avulla on entistä helpompaa 
välittää tietoa nopeasti ja kansainvälisesti. 

Kansainvälinen media poimii uutisvirtaansa 
suomalaismedian ja uutistoimistojen tuottamaa 
materiaalia, mutta monilla suurimmilla kansain-
välisillä uutistoimistoilla ja medioilla saattaa olla 

myös omat toimituksensa tai toimittaja maassa. 
Kansainvälisen median välityksellä sijoittavat saa-
vat tietoa maan tapahtumista, jotka voivat vaikut-
taa sijoituspäätöksiin. Suomen kaivosasioista on 
kirjoittanut mm. The Guardian ja Der Spiegel.

3.3.3.1 Valtakunnan media

Valtakunnallisilla lehdillä on usein paikallistoimi-
tuksensa suuremmissa kaupungeissa, joista toi-
mittajat käyvät jutunteossa muilla paikkakunnilla. 
TV- ja radiokanavilla on sama merkittävä rooli. Ne 
seuraavat paikallis- ja maakuntalehtien uutisointia 
ja saavat sieltä juttuvinkkejä. Lehtien uutisointia 
seurataan koko maassa, ja ne ovat tärkeitä mieli-
pidevaikuttajia. 

3.3.3.2 Maakuntamedia

Maakuntatasolla Suomessa on monta merkittävää 
sanomalehteä, joilla on paikallistoimituksensa pie-
nilläkin paikkakunnilla (esim. Karjalainen, Savon 
Sanomat, Kainuun Sanomat, Lapin kansa). Näis-
sä on usein uutisointia kaivostoiminnasta, ja niitä 
seuraamalla voi kartoittaa kaivoskeskustelua eri 
puolilla maakuntia. 

3.3.3.3 Paikallismedia

Paikallismedia on tärkeässä roolissa pienillä paik-
kakunnilla, ja se on tehokas paikallisten mielipitei-
den esille tuoja ja muokkaaja. Useimmiten paikal-
lismediaa edustavat paikallislehti ja -radio. Näiden 
toimitukset kaipaavat jutun aiheita ja ovat yleensä 
kiinnostuneita malminetsinnästä ja kaivostoimin-
nasta. Valtakunnalliset ja maakuntalehdet saavat 
juttuvinkkejä paikallismedioita seuraamalla. Leh-
dissä esiintyvää uutisointia ja keskustelua seuraa-
malla yritykset voivat myös tehdä kohdealueensa 
ennakkoprofilointia kartoittaen mahdollisia riske-
jä toiminnalleen. Paikallislehdet ja -radiot muo-
dostavat tärkeän paikallisen sidosryhmän ja kana-
van yritysten viestinnälle (Eerola 2009, 2013).

3.3.3.4 Sosiaalinen media ja internet

Suomalaiset kansalais- ja ympäristöaktivistit op-
pivat hyödyntämään sähköpostia ja internetiä 
tehokkaasti 1990-luvulla (Konttinen & Peltokos-
ki 2004). Sosiaalinen media on puolestaan mul-
listanut yleisen tiedonvälityksen ja tehnyt kan-
salaisjournalismin, eli kansalaisten tuottaman  
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uutis- ja mielipidevirran, aiempaa helpommaksi 
ja nopeammaksi. Sosiaalinen media mahdollistaa 
nopean reagoinnin erilaisiin tapahtumiin. Internet 
on paitsi viestinnän ja ihmisten kanssakäymisen 
areena, myös kansalaisaktivismin kenttä (Stranius 
2011a), ja sosiaalista mediaa käytetäänkin nykyi-
sin aktiivisesti tiedon välittämiseen. Sosiaalisen 
median välityksellä käynnistetään kampanjoita ja 
perustetaan liikkeitä ja jopa yhdistyksiä (Stranius 
2011a). Kaivoskeskustelussa tällä on ollut suuri 
merkitys (ks. Luku 4).

Internetin verkkosivut ovat myös olennainen 
osa modernia yritysviestintää, joiden roolia ja 
vastuullisuusraportointia kaivosteollisuudessa 
ovat tutkineet mm. Jose & Lee (2007), Morhardt 
(2010), Lodhia (2012), Rytteri (2012a) ja Eerola 
(2014b). Yritysten verkkosivuja seuraavat erityi-
sesti sijoittajat ja kansalaisjärjestöt, mutta ne ovat 
hyödyllisiä myös maanomistajille ja tavallisille 
kansalaisille alueilla, joilla yritys aloittaa toimin-
taansa. Internetin verkkosivujen välityksellä voi 
olla kuitenkin vaikea tavoittaa laajempaa yleisöä. 
Sosiaalisen median välityksellä tämän on havaittu 
olevan helpompaa (Kaivosvastuu 2015). Keliber 
Oy on esimerkki Facebookin  käytöstä suomalai-
sessa kaivosteollisuudessa. 

3.3.4 Paikallisyhteisöt ja yksityishenkilöt

3.3.4.1 Asukkaat

Paikalliset asukkaat muodostavat tärkeän sidos-
ryhmän. Usein nämä ovat myös maanomista-
jia ja/tai myös muiden sidosryhmien edustajia. 
Asukkaiksi voidaan varsinkin kesällä katsoa myös 
mökkeilijät.  Sidosryhmätoiminnassaan yritykset 
huomioivat etupäässä toiminta-alueella tai sen 
läheisyydessä asuvat, vaikkakin toiminnan vaiku-
tuksia saattaa olla myös paikkakunnan tai alueen 
muulle väestölle. 

3.3.4.2 Maanomistajat

Asukkaiden lisäksi maanomistajat muodostavat 
tärkeän paikallisen sidosryhmän. Maanomista-
jat saattavat olla paikallisia asukkaita tai muualla 
asuvia. Paikallisina he ovat usein metsänomistajia 
ja maanviljelijöitä tai töissä paikkakunnan palve-
luammateissa. Muualla asuvat maanomistajat ovat 
voineet muuttaa paikkakunnalta tai saaneet maata 
omistukseensa perintönä. Maanomistajia edus-
tavat sekä Maataloustuottajien keskusliitto että 

Maanomistajain Liitto ry, jotka ovat varsin vai-
kutusvaltaisia valtakunnallisia järjestöjä. Metsä- 
hallitus toimii suurena yksittäisenä maanomista-
jana etenkin Lapissa. Maanomistajilla on oikeus 
myöntää malminetsintälupia omistamilleen maille 
ilman viranomaisten vaikutusta ja saada korva-
uksia malminetsintäluvasta sekä mahdollisesti ai-
heutetuista vahingoista. Yksityisten maanomista- 
jien suhde malminetsintään ja kaivostoimintaan 
on usein varsin mutkaton ja heitä on helppo lähes-
tyä sekä maastossa että kotonaan. 

3.3.4.3 Paikallisyrittäjät (matkailu, poroelinkeino, 
yms.)

Paikalliset yrittäjät ovat vaikutusvaltainen ryhmä, 
ja he ovat usein edustettuina paikallisessa yrittä-
jäyhdistyksessä ja kunnan luottamustehtävissä. 
Kaivostoimintaa ajatellen merkittäviä ovat erityi-
sesti metsä-, matkailu- ja poroyrittäjät (paliskun-
nat) sekä erilaisten palvelujen tarjoajat. Metsä-, 
matkailu- ja poroyrittäjät ovat usein huolissaan 
muun elinkeinotoiminnan, kuten tuulivoima-
loiden, malminetsinnän tai kaivoshankkeiden, 
vaikutuksista luontoon, ihmisten hyvinvointiin 
ja alueen imagoon ja sitä kautta liiketoimintaan. 
Paikallisten tuotteiden, palvelujen, työvoiman ja 
asiantuntemuksen hyödyntäminen nähdään yhte-
nä merkittävänä kaivostoiminnan hyväksyttävyy-
den tekijänä (Joyce & Thomson 2000, Eerola 2009, 
Thomson & Boutilier 2011).

3.3.4.4 Saamelaiset

Saamelaiset ovat Pohjoismaiden pohjoisosien ja 
Luoteis-Venäjän alkuperäiskansa. He ovat hyvin 
integroituneet suomalaiseen yhteiskuntaan, ja hei-
tä edustaa Suomessa Saamelaiskäräjät. Saamelaiset 
asuvat ja harjoittavat poroelinkeinoa Pohjois-Suo-
messa, mutta saamelaisia on myös paljon pääkau-
punkiseudulla, jossa heitä edustaa City Sámit ry. 
Saamelaiset ja heidän kotiseutualueensa ovat olleet 
herkkä aihe alkuperäiskansojen oikeuksia ja La-
pin elinkeinopolitiikkaa koskevassa keskustelus-
sa (Suomen YK-liitto 2012), mikä on aiheuttanut 
myös saamelaisten sisäisiä ristiriitoja oikeuksien 
määrittelyssä. Suomi ei ole vahvistanut alkuperäis-
kanojen oikeuksia koskevaa ILO 169 -sopimusta. 
Saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvat Enon-
tekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueet sekä Lapin 
paliskunnan alue Sodankylän kunnasta eli käytän-
nössä Vuotso.
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3.3.4.5 Mökkiläiset

Joillakin paikkakunnilla mökkiläiset ovat varsin 
vaikutusvaltainen toimija, vaikka he asuvat alu-
eella yleensä vain tilapäisesti. Mökkeily on muo-
dostamassa Suomeen mielenkiintoisen yhteis-
kunnallisen paradoksin. Joillakin paikkakunnilla 
mökkeilijöitä alkaa olla enemmän kuin varsinaisia 
vakituisia asukkaita, kun taas toisilla paikkakun-
nilla mökkeilijät ovat katoamassa samalla, kun 
paikkakunnan väestökin harvenee. Maaseudun 
harvaan asutuilla paikkakunnilla mökkeilyllä saat-
taa olla suuri taloudellinen vaikutus palvelujen ky-
synnän kasvun ja työllistävän vaikutuksen myötä. 

3.3.4.6 Matkailijat

Matkailijat ovat monella paikkakunnalla tärkeitä 
työllistäviä ja alueen elinkeinotoimintaa tukevia 
toimijoita. Erityisesti Lapin ja Itä-Suomen tärkeil-
lä luontokohdealueilla matkailijoiden vaikutus 

alueen talouteen on merkittävä. Matkailijat ovat 
myös kaivostoiminnan merkittävä sidosryhmä 
(Ziessler-Korppi 2013, Vihmo 2014).

3.3.4.7 Yksittäiset aktivistit

Monilla paikkakunnilla toimii yksittäisiä aktiivisia 
ihmisiä, jotka ottavat herkästi kantaa paikkakun-
tansa asioihin. He eivät välttämättä ole sidoksissa 
mihinkään järjestöön tai liikkeeseen mutta kirjoit-
tavat aktiivisesti paikallis- ja maakuntalehtien ylei-
sönosastoille sekä valittavat lupapäätöksistä. Aktii-
visuus saattaa olla monikerroksellista (ns. kaiken 
vastustamista) tai kohdistua kuntaan, tiettyyn 
toimialaan tai yritykseen. Paikallisten suhtautu-
minen näiden henkilöiden toimintaan on kaksija-
koista: heitä ei ehkä oteta kovinkaan vakavasti, tai 
he saattavat saada kannatusta monelta eri taholta, 
jolloin heidän vaikutusvaltansa kasvaa, saaden 
jopa kansallista huomiota osakseen. 

3.4 Poliittiset toimijat

3.4.1 Euroopan parlamentti

Kuulumalla Euroopan unioniin Suomi mahdollis-
taa kansalaisilleen äänioikeuden Euroopan parla-
mentissa. Euroopan parlamentilla on keskeinen 
asema Euroopan komission puheenjohtajan valin-
nassa sekä yhdessä Euroopan unionin neuvoston 
kanssa Euroopan budjetin ja lainsäädännön luo-
misessa. Euroopan parlamentin jäsenet valitaan 
suoralla vaalilla aina kussakin jäsenmaassa. (Eu-
roopan parlamentti 2015.) Europarlamentaarikot 
edustavat maitaan ja näiden intressejä EU:ssa. Par-
lamentti ja sen edustajat vaikuttavat EU:ssa harjoi-
tettavaan elinkeino- ja raaka-ainepolitiikkaan.

3.4.2 Hallitus ja kansanedustajat – Suomen 
valtion päättäjät

Jokainen meistä on poliittinen toimija, jos poliit-
tinen järjestelmä käsitetään laajasti (Saukkonen 
2006). Yksilöt, perheet, kerhot ynnä muut ryhmit-
tymät ovat mielipiteiden luojia ja siten poliittisia 
toimijoita. Puolueet, teollisuusliitot ja muut etu-
järjestöt, kansalaisjärjestöt, media ja yritykset ovat 
niin ikään toimijaryhmittymiä, joilla on poliittista 
valtaa. 

Suppeammin käsitettynä poliittisia päättäjiä 
ovat hallitus ja kansanedustajat, jotka Suomen 
kaltaisessa demokratiassa ovat kansan valitse-
mia. Nämä kansan valitsemat poliittiset toimijat 
päättävät laeista ja luovat viranomaistoiminnalle 
puitteet, joissa yritykset toimivat. Lisäksi valtion 
päättäjät vaikuttavat yritysten toimintaedellytyk-
siin päättämällä esimerkiksi tiestöön ja muuhun 
infrastruktuuriin liittyvistä toimenpiteistä, inno-
vaatiopolitiikasta, jne. Valtion virkamiehet ja eri-
laiset ministeriöiden sisään rakennetut ryhmitty-
mät tukevat lainsäädännön muodostamista ja sen 
toimeenpanemista.

Poliittinen valta ei rajoitu ainoastaan maan ra-
joihin, vaan poliittiset voimat vaikuttavat Suo-
meen myös kansainvälisesti. EU ja sen päätök-
sentekoelimet, kansainväliset yritykset ja erilaiset 
etujärjestöt jne. tuovat oman vaikutuksensa Suo-
men valtion päätöksiin.

3.4.3 Ammattijärjestöt

Ammatillinen järjestäytymisaste on Suomessa 
korkea, eli suurin osa työntekijöistä kuuluu johon-
kin alansa ammattiliittoon. Tämä antaa ammatti-
liitoille varsin suuren vallan, ja ne ovat onnistuneet 
saavuttamaan historian saatossa jäsenistöilleen 
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etuja ja edistyneen työlainsäädännön. Useimmat 
työntekijöiden ammattijärjestöt kuuluvat Suomen 
ammattiliittojen keskusliittoon (SAK). Akava ajaa 
puolestaan korkeasti koulutettujen etuja. Yhdessä 
hallituksen ja työnantajajärjestöjen kanssa nämä 
keskusliitot muovaavat Suomen elinkeino- ja työ-
voimapolitiikkaa. Kaivosteollisuuden ja jatkoja-
lustuksen kannalta merkittäviä ammattiliittoja 
ovat erityisesti Akava ja Metallityöväenliitto. 

3.4.4 Kuntapäättäjät

Kunnassa päätöksenteko on jaettu demokraatti-
silla vaaleilla valituille edustajille. Kuntapäättäjät 
ovat yleensä paikallistason vaikuttajia. Lisäksi kun-
nan virkamiehet tukevat järjestelmän toimintaa. 
Kuntaa ja sen asukkaita edustavat kunnanjohtaja, 
hallitus, valtuusto ja sen tekniset lautakunnat. Hal-
lituksella, valtuustolla ja lautakunnilla on puheen-
johtajansa. Kaivostoiminnan osalta merkitykselli-
sintä kuntapäätöksentekoa on kaavoitustoiminta, 
jonka avulla luodaan kaivostoiminnan perusedel-
lytykset. Kunnilla on kaivoslain perusteella myös 
veto-oikeus uraanikaivostoiminnan suhteen. Sen 
lisäksi kaivostoimintaan kytkeytyy useita muita 
kunnan toiminnan alueita, kuten asuntotuotanto 
ja muu sosiaalipoliittinen toiminta, vaikutukset 
infrastruktuuriin jne. Suomalaiset kuntapäättäjät 
ovat varsin heterogeeninen joukko, ja kuntien suh-

tautuminen ympäristöasioihin vaihtelee suuresti 
(Konttinen & Litmanen 1996, Kettunen 1998). 

3.4.5 Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät on vuonna 1995 uudistetun pe-
rustuslain nojalla ja omalla laillaan vuoden 1996 
alussa  perustettu saamelaisten itsehallintoelin. 
Saamelaiskäräjien edeltäjänä (1973–1995) toimi 
valtioneuvoston asetuksella perustettu saamelais-
valtuuskunta. 

Saamelaiskäräjät toimii oikeusministeriön hal-
linnonalalla, mutta se on valtion viranomaisista 
riippumaton. Toimintaa rahoitetaan valtion bud-
jettirahoituksella (n. 1,6 miljoonaa euroa vuodes-
sa). Saamelaiskäräjien kautta myönnetään rahoi-
tusta saamelaiselle kulttuurille ja yhdistyksille, 
saamenkielisille varhaiskasvatus- ja sosiaali- ja 
terveyspalveluille ja saamenkieliseen oppimateri-
aalituotantoon. Saamelaiskäräjillä on myös valtion 
ja EU:n rahoittamia erillisprojekteja.  

Saamelaiskäräjien tärkein tehtävä on toteuttaa 
saamelaista kulttuuri-itsehallintoa sekä turvata 
saamelaisen alkuperäiskansakulttuurin säilymi-
nen ja kehittyminen, jotka ovat sille perustuslaissa 
säädettyjä. Saamelaisten kulttuuri-itsehallinto kos-
kee saamelaisten kotiseutualuetta, josta on säädet-
ty saamelaiskäräjälain neljännessä pykälässä (4 §). 

Hollenderin (2004) mukaan yrityksen yhteiskun-
tavastuu kasvaa konsentrisesti alueittain (kuva 9). 
Edellä kuvattujen kaivosalan toimijoiden voidaan 
katsoa toimivan tämän kentän neljällä eri alu-
eellisella tasolla, joita ovat 1) paikallinen ja kun-
nallinen, 2) maakunnallinen, 3) kansallinen ja 4) 
kansainvälinen/globaali taso (Hentilä & Jauhiai-
nen 2009, Sairinen 2011, Eerola & Ziessler 2013, 
Ziessler-Korppi 2013, Jartti ym. 2014, kuva 9). Osa 
toimijoista on vahvasti sijoittunut yhdelle tasolle, 
esimerkiksi paikalliset asukkaat tasolle 1, ministe-
riötason viranomaistoiminta tasolle 3 ja sijoittajat 
tasolle 4. Useilla toimijoilla on kuitenkin vaikutus-
ta ja intressejä useammalla tasolla, näistä esimerk-
kinä media, kaivosyritykset (erityisesti kansainvä-
liset), sijoittajat, kansalaisjärjestöt, mökkeilijät ja 
matkailijat (Eerola & Ziessler 2013). 

Tasojen 1–2 merkitys on käytännön malmin-
etsinnässä ja kaivostoiminnassa korostunut toi-
minnan paikkasidonnaisuuden vuoksi (Joyce & 

3.5 Toimijoiden alueelliset ulottuvuudet ja vaikutus alan hyväksyttävyyteen

Thomson 2000, Eerola 2009, Sairinen 2011, Mo-
nonen 2012, Prno & Slocombe 2012). Kaivosalan 
paikallisiksi sidosryhmiksi voidaan Suomessa kat-
soa maanomistajat, asukkaat, kunta, paikallisme-
dia, yrittäjät, kansalais- ja ammattijärjestöt, harras-
tusyhdistykset, mökkiläiset, matkailijat, yksittäiset 
ympäristöaktivistit sekä pohjoisessa saamelaiset ja 
paliskunnat (Eerola 2009, 2013, Ziessler-Korppi 
2013). Yritys voi vaikuttaa paikalliseen hyväk-
syntäänsä sidosryhmätoiminnan avulla, johon 
kuuluu viestintä ja yhteydenpito toiminta-alueen 
sidosryhmien kanssa (Joyce & Thomson 2000, Ee-
rola 2009, Sairinen 2011, Mononen 2012, Prno & 
Slocombe 2012, Prno 2013, Moffat & Zhang 2014, 
Parsons ym. 2014). Tämän lisäksi ympäristön suo-
jelun merkitys on korostunut kaivostoiminnan 
elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Malminetsinnän 
ympäristövaikutukset ovat pieniä suhteessa varsi-
naiseen kaivostoimintaan, mutta tässä vaiheessa 
huolellisesti toteutetulla sidosryhmätoiminnalla 
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on tärkeä merkitys myös varsinaisen kaivostoi-
minnan paikalliselle hyväksyttävyydelle (Moon & 
Whateley 2006, Eerola 2009). 

Tämän lisäksi elinkeinotoiminnan paikalliseen 
hyväksyntään vaikuttavat myös paikkakuntaan liit-
tyvät erityistekijät, kuten historia, valta-, väestö- ja 
elinkeinorakenne, kasvukeskusten läheisyys, puo-
luepolitiikka ja mahdolliset aiemmat ja nykyiset 
ympäristökamppailut (ks. Konttinen & Litmanen 
1996, Kettunen 1998, Konttinen 1999). Yrityksen 
asenteella on myös suuri vaikutus paikallisten suh-
tautumiseen siihen ja sen toimintaan. Yritysten on 
hyvä huomioida nämä tekijät ennen maastotöiden 
aloittamista, jolloin voidaan ennakoida mahdolli-
sia riskejä ja suunnitella sidosryhmätoimintaa sen 
mukaisesti (Nelsen & Scoble 2006). Avoimuudel-
la, aktiivisella tiedottamisella ja henkilökohtaisin 
kontaktein voidaan lieventää mahdollisia ristirii-
tatilanteita, joita tuntemattomien toiminta maas-
tossa ja/tai yllätyksenä tuleva malminetsintä-/kai-
voslupalupahakemus voivat alueella paikallisten 
keskuudessa aiheuttaa (Eerola 2009). 

Paikallistason tapahtumilla voi olla heijastusvai-
kutuksia myös kansalliselle ja kansainväliselle ta-
solle ja päinvastoin, sillä kaivos- ja malminetsintä-
hankkeita voidaan vastustaa myös paikkakunnan 
ja jopa maan ulkopuolelta (Eerola & Ziessler 2013, 
Ziessler-Korppi 2013, Jartti ym. 2014). Esimerk-
kinä tästä voidaan mainita mm. Aaltosen (1994), 
Valkosen (2007) ja Eerolan (2014a) esiin nosta-
ma Pohjois-Suomeen muualta kohdistuva elin-
keinotoiminnan vastaisuus. Tällaisissa tilanteissa 
paikallisyhteisön enemmistön mielipide saattaa 
erota paikkakunnan ulkopuolelta tulevasta mieli-
piteestä, joka voi osaltaan aiheuttaa ristiriitoja, jos 
paikalliset kyseenalaistavat ulkopuolisten tahojen 
oikeutuksen toimia alueella (ks. Aaltonen 1994, 
Valkonen 2007, Eerola 2014a). Ziessler-Korppi 
(2013) nosti esiin myös mökkiläisten ja matkaili-
joiden lisääntyneen vaikutusvallan elinkeinotoi-
mintojen kehittämiseen, mikä voidaan osaltaan 
myös arvioida paikkakunnan ulkopuolelta tu-
levaksi vaikutukseksi. Tämä on Vihmon (2014) 
mukaan näkynyt malminetsinnän ja kaivoshank-
keiden yhteydessä erityisesti Kuusamossa ja Kola-
rissa, minkä vuoksi alueiden matkailuyrittäjät ovat 
vastustaneet malminetsintää ja kaivoshankkeita. 
Ulkopuoliset toimijat saattavat myös liittoutua 
paikallisten tahojen kanssa vastustaakseen yhteis-
tä kohdetta.

Viranomaisten toimet keskittyvät sekä paikal-
liselle, maakunta- että kansalliselle tasoille (ta-

Kuva 9. Kaivosalan toimijaverkostojen alueelliset tasot. Mu-
kailtu Jartin ja muut (2014) kuvasta.
Fig. 9. The regional levels of the mining sector’s actor networks. 
Modified after Jartti et al. (2014).

sot 1–3 kuvassa 9). Maailmalla kyläpäälliköiden, 
kunnanjohtajien ja viranomaisten painoarvo on 
monesti nähty yrityksissä muita paikallisia sidos-
ryhmiä merkittävämpänä (Kapelus 2002, Jenkins 
2004). Tämä on kuitenkin ollut monesti riittämä-
tön lähestymistapa, sillä paikallisten sidosryhmien 
laaja-alainen huomioiminen johtaa usein parhai-
siin lopputuloksiin kaivostoiminnan hyväksyttä-
vyyden kannalta (Joyce & Thomson 2000, Kapelus 
2002, Jenkins 2004, Nelsen & Scoble 2006, Wil-
burn & Wilburn 2011, Sairinen 2011, Mononen 
2012, Eerola 2013, Prno 2013), ja se on korostunut 
entisestään myös monella muullakin toimialalla 
(Wilburn & Wilburn 2011). 

Vaikka kaikki paikalliset sidosryhmät ja nii-
den yksilötkään eivät ole aina yhteneväisiä intres-
seissään ja näkökulmissaan, Wilburn & Wilburn 
(2011) ja Eerola & Ziessler (2013) ovat korosta-
neet sidosryhmien tasapuolisen huomioimisen ja 
kompromissihalukkuuden merkitystä malmin-
etsintä- ja kaivosyritysten toiminnassa. Yritykset 
joutuvat jatkuvasti huomioimaan toimintansa 
hyväksyttävyyden edellytysten vaihtelun kaivos-
toiminnan elinkaaren eri vaiheissa (Thomson & 
Boutilier 2011, Bouchard 2015). Joissakin vaiheis-
sa hyväksyttävyys saattaa olla heikompi kuin toi-
sissa (Bouchard 2015) toimintaan ja sen vaikutuk-
siin kohdistuvien odotusten ja pelkojen mukaan. 
Maailmalla konfliktit ovatkin kohdistuneet eniten 
kaivoksen suunnittelu- ja rakentamisvaiheisiin 
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(Franks ym. 2014). Kansainvälisellä tasolla toi-
miviin rahoittajiin, organisaatioihin ja järjestöi-
hin paikallisilla konflikteilla voi olla vaikutusta, 
ja nämä voivat puolestaan vaikuttaa yritysten toi-
mintamahdollisuuksiin paikallistasolla.

Suurilla rahoittajilla on merkittävä vaikutus-
valta yrityksiin, ja yhteiskuntavastuuvaatimusten 
yleinen lisääntyminen vaikuttaa myös rahoittajien 
toimintaan (Moody 2007). Tieto kaivosten ympä-
ristöongelmista ja ristiriidoista paikallisväestön 
kanssa leviää nykyisin nopeasti sosiaalisen median 
välityksellä ja myös kansainvälisessä uutislevityk-
sessä. Tämä voi puolestaan vaikeuttaa yritysten ra-
hoituksen hankintaa (Franks ym. 2014), sillä eten-
kin suuret rahoittajat ovat tarkkoja maineestaan ja 
välttävät sijoittamasta ongelmallisiin hankkeisiin. 
Tämän vuoksi erityisesti kansainvälisiltä rahoitus-
markkinoilta rahoituksensa hankkivat yritykset 
ovat varovaisia toimissaan ja varsinkin näiden pii-
rissä yhteiskuntavastuuraportointi on lisääntynyt 
(Jenkins & Yakovleva 2006, Kuisma & Temmes 
2011, Rytteri 2012a).

Sosiaalinen toimilupa on kaivosteollisuuden 
keskuudessa perinteisesti ymmärretty vain paikal-
lisena käsitteenä (esim. Parsons ym. 2014), mutta 
viime aikoina Ziessler-Korppi (2013), Jartti ja muut 
(2014), Moffat & Zhang (2014), Parsons ja muut 
(2014) ovat tuoneet esiin myös sen kansallisen ja 
kansainvälisen tason merkityksen. Tätä perustel-
laan kaivostoiminnan näillä tasoilla esiintyvän hy-
väksyttävyyden tai sen puutteen heijastumisesta 
paikalliselle tasolle. Medialla, kansalaisjärjestöillä, 
mökkiläisillä ja matkailijoilla on siinä merkittävä 
rooli. Kaivosalan yrityksille tärkeintä on kuitenkin 
edelleen pyrkiä varmistamaan hyväksyttävyys pai-
kallistasolla, jossa näillä on suuremmat vaikutus-
mahdollisuudet (Parsons ym. 2014). 

Kansallisella ja kansainvälisellä tasolla hyväk-
syttävyyteen vaikuttavat varsinaisen yritystoimin-
nan lisäksi myös kaivostoiminnan yleinen imago 
(Prno & Slocombe 2012) sekä postmaterialistinen 
ja -ekstraktivistinen ajattelu (ks. luku 4), joihin 
vaikuttaminen on usein yksittäisen yrityksen toi-

mivallan ulkopuolella. Verkkoviestinnän ja sosiaa-
lisen median välityksellä yritys voi kuitenkin pyr-
kiä vaikuttamaan sekä paikallisella, kansallisella 
että kansainvälisellä tasolla. Perinteisesti Suomes-
sa toimivat yritykset ovat keskittyneet kansain-
väliseen tasoon tarjoamalla tietoa hankkeestaan 
lähinnä englanniksi ja sijoittajaorientoituneesti 
(Rytteri 2012a ja Eerola 2014b), mutta viime aikoi-
na myös suomenkieliset ja yhteiskuntavastuuseen 
painottuneet sivustot ovat lisääntyneet (Kivinen & 
Markovaara-Koivisto,  painossa). Suomenkielisen 
sivuston kautta yritykset voivat tarjota tietoa hank-
keistaan sekä paikallisille että ulkopaikkakunta-
laisille asiasta kiinnostuneille. Yritysten omien 
verkkosivujen lisäksi Kestävän kaivostoiminnan 
verkosto on koonnut yhteen tietopaketin Suomes-
sa toimivien kaivosten ja malminetsintäyritys-
ten yhteiskuntavastuutoiminnasta (Kaivosvastuu 
2015), ja sieltä löytyvät yhteenvedon lisäksi myös 
yrityskohtaiset esittelyt.

Kaivosalan toimijat, niiden vaikutusvalta ja 
-mahdollisuudet sekä hyväksyttävyyden alueelliset 
tasot ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. 
Vastuulliseen kaivostoimintaan liittyvän keskuste-
lun merkittävimpiä tekijöitä ovat toiminnan pai-
kalliset olosuhteet: ympäristö- ja sosiaaliset vai-
kutukset sekä yrityksen ja paikallisyhteisön väliset 
suhteet. Näillä on puolestaan vaikutusta yleiseen 
mielipiteeseen, kansalliseen poliittiseen päätök-
sentekoon ja kansainvälisiin sijoituspäätöksiin (Jo-
yce & Thomson 2000, Thomson & Boutilier 2011). 
Kansainväliseltä ja kansalliselta tasolta nämä teki-
jät heijastuvat puolestaan aina takaisin sille paik-
kakunnalle, jossa kaivostoiminta tapahtuu. Näin 
ollen, mitä enemmän maailmalla on hyvin hoi-
dettuja kaivoshankkeita, sitä laajemmin kaivostoi-
minta voidaan hyväksyä osana yhteiskuntaa. Tässä 
mielessä jokaisella kaivos- ja malminetsintäyrityk-
sellä on yhteiskuntavastuunsa lisäksi vastuu myös 
muita alan ammattilaisia, yrityksiä ja koko kaivos-
teollisuutta kohtaan alan hyvän imagon ja hyväk-
syttävyyden saavuttamisessa ja ylläpitämisessä.
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Kuten Stranius (2009) kirjoittaa, toimintakykyi-
nen ja vireä kansalaisaktivismi on olennainen osa 
demokraattista yhteiskuntaa. Kansalaisaktivismi 
toimii yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä, 
ympäristöpolitiikan suunnannäyttäjänä ja yritys-
ten yhteiskuntavastuun valvojana (Joutsenvirta & 
Kourula 2011), ja se on keino kanavoida ja intel-
lektualisoida poliittista kapinaa. Kansalaisaktivis-
min osana ympäristöaktivismi on monipuolinen 
yhteiskunnallinen toiminta- ja vaikuttamistapa, ja 
kansalaisliikkeillä onkin ratkaiseva rooli ympäris-
töprotestien mobilisoinnissa (Rannikko 1994, Val-
konen & Saaristo 2010). Ympäristöjärjestöt ovat 
yksi kaivostoiminnan sidosryhmistä ja keskeisiä 
kaivoskriittisiä toimijoita (Kapelus 2002, Ballard & 
Banks 2003, Eerola 2003, 2008, 2013, Moody 2007, 
Shaw & Wellford 2007, Conde & Kallis 2012). 

Krögerin (2014) mukaan kansalaisliikkeet mää-
rittävät luonnonvarapolitiikkaa vuorovaikutuk-
sessa valtion ja yritysten kanssa (kuva 10), sillä 
kansalaisliikkeet voivat edesauttaa tai hankaloit-
taa luonnonvarojen hyödyntämistä. Niiden kriit-
tinen mobilisaatio tuo keskusteluun syvempiä, 
pinnanalaisia, todellisia konflikteja ja negatiivisia 
asetelmia, joita ei ole käsitelty (Kröger 2014). Pai-
nostuksellaan kansalaisliikkeet edistävät dialogia 
ja demokratiaa, ja niiden harjoittama luonnonva-
rapolitiikan kyseenalaistaminen on kestävän ke-
hityksen edellytys. Ilman tätä hyvä päätöksenteko 
ja sen implementointi voivat olla tehottomampia 
(Kröger 2014). 

Kansalaisaktivismilla on ollut keskeinen rooli 
suomalaisissa kaivannaiskiistoissa. Siksi on tär-
keää yrittää ymmärtää sen toimintaa, motiiveja 
ja dynamiikkaa. Aktivismia on kuitenkin tarkas-
teltu vain vuosien 2006–2008 uraanikiistan yhte-
ydessä (Eerola 2008, 2012b, 2014b, Karasti 2008, 
Litmanen 2008, Sarpo 2008, Kainulainen 2011), 
ja yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus on tois-
taiseksi kiinnittänyt huomionsa vain kaivoksiin, 
yrityksiin ja paikallisyhteisöihin (esim. Sairinen 
2011, Rytteri 2012a, Mononen 2012, Tiainen ym. 
2014, Nystén-Haarala ym. 2015). Vaikka kansalai-
saktivismilla on merkittävä rooli kaivostoiminnan 
hyväksyttävyydessä (Eerola 2003, 2008, Moffat & 
Zhang 2014, Parsons ym. 2014, Prno 2013) ja omat 
yhteiskuntavastuukysymyksensä (Jepson 2005, 
Lane & Morrison 2006, Shaw & Wellford 2007, 
Crowson 2009, Eerola 2014b), se on jäänyt suoma-
laisessa kaivostutkimuksessa tähän asti kokonaan 
huomiotta. Myös tutkimukset siitä, miten liikkeet 
vaikuttavat teollisuuden kehitykseen ja yhteiskun-
tavastuuseen, ovat harvinaisia (Lane & Morrison 
2006, Deegan & Blomqvist 2006, Kröger 2014). 

Kaivannaisiin liittyviä kiistoja on ollut Suomessa 
1980-, 2000- ja 2010-luvuilla. 1980- ja 2000-luku-
jen kiistat liittyivät uraanin etsintään (Eerola 2008, 
2012b). Varsinaisia kaivoskiistoja ei ole täällä kui-
tenkaan ollut ennen 2010-lukua. Kiistojen mah-
dollisuudesta oli kuitenkin viitteitä jo 1990-luvul-
la, kun ulkomaisia yrityksiä tuli Suomeen maan 
liittyessä EU:hun (Paavilainen 1994, Sairio 1994, 
Eerola 1996). 

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan uraani- ja kai-
voskiistojen tilaa ja paikkaa suomalaisen ympäris-
töprotestin dynamiikassa sekä kiistojen vaikutusta 
kaivos- ja malminetsintäyritysten toimintaan. Yri-
tetään myös hahmottaa, muodostavatko uraani- ja 
kaivoskiistat uuden suomalaisen ympäristöpro-
testin aallon. Meneillään olevan ympäristökiistan 
tutkimus on kuitenkin haastavaa, koska aiheesta 
ei ole välttämättä saatavilla kovin paljon vertais-
arvioitua lähdeaineistoa. Tämä koskee juuri tässä 
käsiteltyjä uraani- ja kaivoskiistoja sekä erityisesti 
kansalaisaktivismin roolia niissä. Siksi näiden kiis-
tojen käsittelyssä joudutaankin turvautumaan pal-
jolti opinnäytteisiin, ympäristöjärjestöjen materi-
aaliin, sanomalehti- ja aikakauslehtikirjoituksiin  

Kuva 10. Vuorovaikutus valtion, yritysten ja kansalaisliikkei-
den välillä luonnonvarapolitiikassa.
Fig. 10. The interaction between the state, companies and civil 
society movements in natural resource policy.

4 KANSALAISAKTIVISMIN KEHITYS JA SEN VAIKUTUS KAIVOSYRITYSTEN  
TOIMINTAAN SUOMESSA

Toni Eerola
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4.1 Suomalaisen ympäristöprotestin aallot

Ymmärtääksemme kansalaisaktivismin asemaa 
nykyisessä suomalaisessa kaivoskeskustelussa ja 
ympäristöprotestin kulttuurissa on syytä tarkas-
tella viime vuosikymmenten kansalaisliikehdintää 
ja sen tutkimusta Suomessa. Perinteisesti suoma-
laista ympäristöaktivismia on kuvattu aaltomaise-
na liikehdintänä (Rannikko 1994, 2003, Kettunen 
1998, Konttinen & Peltokoski 2004, Lindholm 
2005, kuva 11). Aallon aikana kansalaisjärjestöihin 
virtaa nopeasti uusia jäseniä ja eri ryhmät alkavat 
toimia yhteisen asian puolesta (Lindholm 2014b). 
Aallon mobilisaatiovaiheen on aina käynnistänyt 
tietty avaintapahtuma, joka on saanut aikaan laa-
jempaa keskustelua ja mediahuomiota. Aaltoja 
ovat seuranneet latenssivaiheet. Rannikon (2003), 
Konttisen ja Peltokosken (2004) ja Lindholmin 
(2005) mukaan aktiivisia mobilisaatiovaiheita 
(aaltoja) on ollut viisi (kuva 11). 1990–2010-luvun 
aktivismia on kuvattu liitteessä 4.

Mobilisaatio ja sen laantuminen ovat melko 
klassisia tapoja tarkastella kansalaisliikehdin-
tää (Kröger 2014), vaikkakin Lindholm (2005) ja 
Stranius (2006, 2010) ovat kyseenalaistaneet aal-
toteorian. Stranius (2006, 2010) ehdotti sen tilalle 
”kerrostumia”, kun taas Konttinen ja Peltokoski 
(2010) ”aktivistiverkostojen tihentymiä”. 

Lindholmin (2014b) mukaan aallot ovat ole-
massa vasta, kun joku tutkija on ne sellaisiksi mää-
ritellyt, mikä voi hyvinkin olla pelkkä makuasia. 
Joillekin tutkijoille on ollut jokseenkin epäselvää, 
voidaanko esimerkiksi globalisaatiokriittistä lii-
kettä pitää viidentenä ympäristöaktivismin aalto-
na, koska ympäristö jäi muiden asioiden varjoon 
(Peltokoski 2014, ks. liite 4). Sen sijaan Lindholmin 
(2014b) mielestä on ongelmallista, että ympäristö-
liikkeiden tutkimuksessa aalloiksi ovat kelvanneet 
1960-luvun monimuotoinen aktivismi siinä missä 
melko vaatimattomat metsäsodatkin 1980-luvul-
la (mm. Rannikko 1994, 2003, Konttinen & Pel-
tokoski 2004). Tähän voi liittyä myös tutkijoiden 
kritiikittömyys liikkeitä kohtaan, mikä Lindhol-
min (2014b) mukaan johtuu tutkijoiden omasta 
aktivistitaustasta. Näin tiettyjen liikehdintöjen 
merkitystä ja mittasuhteita on voitu korostaa. Sil-
loin ”aalto” on saattanut peittää alleen muita huo-
miotta jääneitä kamppailuja. Tässä kirjoituksessa 
aaltoteoria on kuitenkin sopiva viitekehys globaa-
lisaatiokriittisen liikkeen (ks. liite 4) jälkeisen ajan 
käsittelyyn ja ymmärtämiseen. 

Kuva 11. Suomalaisen ympäristöprotestin aallot. Aallot eivät perustu mittakaavaan vaan Rannikon (1994) hahmotelmaan. 
Globalisaatiokriittisen liikkeen jälkeen alkoi vaihe, jota kutsutaan aallokoksi (Konttinen & Peltokoski 2004).
Fig. 11. The Finnish environmental protest waves. The waves are not based on a scale, but on a tentative scheme after Rannikko 
(1994). After the anti-globalization movement began a stage referred to as a swell (Konttinen & Peltokoski 2004).

sekä omiin havaintoihin ja tulkintaan. Uraani- ja 
kaivoskiistan koko merkitystä ja mittasuhdetta 
suomalaisen ympäristöprotestin jatkumossa pys-

tytäänkin arvioimaan kunnolla vasta jonkin ajalli-
sen etäisyyden päästä.



41

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 221 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 221, 2015
 Kaivostoiminta ja malminetsintä Suomessa: Teollisuuden tukijalasta verkostoyhteiskunnan osaksi

4.1.1 Latenssista aallokkoon

Globalisaatiokriittinen liike muodosti 1990- ja 
2000-lukujen vaihteessa suomalaisen ympäristö-
protestin tähän asti viimeisen aallon (liite 4, kuvat 
11, 12 ). Konttinen ja Peltokoski (2004) kuvaavat 
tämänjälkeistä tilaa ”aallokoksi”, jossa pienemmät 
kiistat (laineet) muodostavat jatkuvaluontoista, eri 
asioihin keskittyvää liikehdintää, eikä niillä välttä-
mättä ole yhteyttä toisiinsa (kuvat 11, 12). Ne eivät 
myöskään herätä laajempaa keskustelua. Stranius 
(2006) puolestaan tunnisti globalisaatiokriittisen 
liikkeen lopun jälkeen 2000-luvun puolessa välis-
sä suomalaisessa ympäristöliikehdinnässä tyhjiön 
kaltaisen suvanto- tai latenssivaiheen (kuva 12). 
Ylä-Lapissa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla oli 

kuitenkin tuolloin käynnissä joitakin paikallisia 
metsä- ja turvekiistoja (Konttinen 2014, Rannikko 
2014), mutta ne eivät olleet verkottuneita keske-
nään. Uraanikiistan ja ilmastonmuutoskeskuste-
lun aktivoituminen vuonna 2006 voidaan nähdä 
latenssivaiheen päättymisenä ja siirtymisenä ns. 
aallokkoon (ks. liite 4). Uraanikiista ei kuitenkaan 
noussut esiin Straniuksen (2006) analysoimasta 
ympäristöaktivistien haastatteluaineistosta, vaan 
ilmastonmuutos oli huomion keskiössä. Muita 
esiin tulleita asioita olivat ydinvoima, metsäkiistat 
ja geenimuuntelu. Uraanikiista kuitenkin aktivoi 
ympäristöjärjestöt ja paikallisaktivistit uuteen ver-
kottuneeseen toimintaan maakunnissa eri puolilla 
Suomea (Litmanen 2008). 

4.2 Kiistoja vai konflikteja?

Terminologia on yksi ympäristöön liittyvien ris-
tiriitojen määrittelykamppailun kohteista (esim. 
Kettunen 1998). Onkin mielenkiintoista pohtia, 
miten kaivoskeskustelu määritellään: onko kysees-
sä konflikti vai kiista? Ero ei välttämättä ole suuri, 

koska sanoja käytetään ympäristösosiologian kir-
jallisuudessa usein synonyymeinä (esim. Valkonen 
& Saaristo 2010). Kielitoimiston (2015) sanakirjan 
mukaan konflikti on (risti)riita, selkkaus, kun taas 
kiista on erimielisyys, väittely, polemiikki, kina, 

Kuva 12. Hahmotelma globalisaatiokriittisen liikkeen jälkeisestä ”aallokosta”, jossa on esiintynyt monenlaisia kiistoja. Ei mit-
takaavaa. IPCC = International Panel of Climate Change; Nimby = Not in my backyard; Nimla = Not in my leisure area; TTIP 
= Transatlantic Trade and Investment Partnership; CETA = Comprehensive Economic and Trade Agreement; NATO = North 
Atlantic Treaty Organization.
Fig. 12. A tentative scheme for the post-anti-globalization movement’s swell with many diverse disputes. Not to scale. Nimla = Not 
in my leisure area; TTIP = Transatlantic Trade and Investment Partnership; CETA = Comprehensive Economic and Trade Agree-
ment; NATO = North Atlantic Treaty Organization.
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tora, riita, sanaharkka. Sananmukaisesti konflik-
tissa on kyse suuremmasta ristiriidasta, ja se on 
huomiota herättävämpi termi kuin kiista.

Kirjoittajan mielestä kehitysmaissa voidaan 
puhua kaivoskonflikteista, koska keskustelu on 
niissä hyvin kärjistynyttä, ongelmat suurempimit-
takaavaisia ja tapauksiin liittyy usein väkivaltaisia 
yhteenottoja (esim. Ballard & Banks 2003, Moody 
2007, Bebbington & Bury 2013). Kirjoittaja kat-
sookin konfliktin olevan suomalaiseen kaivoskes-
kusteluun liian voimakas termi. 

Ympäristösosiologian näkökulmasta kysymys ei 
ole kuitenkaan yhtä yksiselitteinen. Sen perspek-
tiivistä ympäristökonflikteihin liittyy tai liitetään 
usein laajempi ympäristöongelmien tai ympäris-
tökriisin näkökulma (Peltonen & Villanen 2004). 
Toisin sanoen jokin yksittäinen luonnonkäytön 
kysymys saattaa riitautuessaan herättää yleisem-
pää keskustelua ympäristökysymyksestä, jolloin 
sen tapauksessa voidaan puhua ympäristökonflik-
tista (Valkonen & Saaristo 2010). Tästä on hyvänä 
esimerkkinä Talvivaaran nikkelikaivokseen liitty-
vä keskustelu, joka on kyseenalaistanut koko kai-
vostoiminnan mielekkyyden Suomessa (Tiainen 
ym. 2014, Nystén-Haarala ym. 2015). Tiaisen ja 
muut (2014) mukaan Talvivaaran nikkelikaivok-
sen ympärillä käytävää keskustelua voidaankin 
luonnehtia ympäristökonfliktina ja se on suoma-
laisen kaivoskeskustelun kärjistynein esimerkki. 
Tosin Merikallio (2012) on kutsunut Kuusamon 
Juomasuon kulta-uraanikaivoshankkeesta käytä-
vää keskustelua jopa ”kaivossodaksi”. 

Mutta voidaanko koko kaivoskeskustelua pitää 
konfliktina? Kettuselle (1998) ympäristökonflikti 
merkitsee jännitystilaa, jossa ihmisten elinympä-
ristöä tai luontoa koskevissa tavoitteissa on eroja. 
Samoin ympäristökonfliktina pidetään erimie-

lisyyttä siitä, kenellä on oikeus osallistua ympä-
ristöä koskevaan tavoitteiden asettamiseen sekä 
niistä käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon 
(ibid.). Nämä piirteet esiintyvät kuitenkin kaikissa 
ympäristökamppailuissa. Ovatko siis kaikki ym-
päristöön liittyvät erimielisyydet ympäristökon-
flikteja? Kirjoittajan mielestä ympäristökonfliktia 
käytetään terminä liian kevyin perustein. Ristirii-
doille saadaan enemmän dramatiikkaa, huomiota 
ja painoarvoa korostamalla niitä terminologisesti.

Kirjallisuus ei määrittele ympäristökiistaa, joka 
on konfliktia vähäintensiivisempi ja jollaiseksi kir-
joittaja suomalaisen kaivoskeskustelunkin määrit-
telee. Talvivaarassa ja Kuusamossa voidaan ehkä 
puhuakin konfliktista, mutta koko kaivoskeskus-
telua ei voida kutsua sellaiseksi. Kirjallisuudessa 
ei ole myöskään määritetty ympäristökonfliktien 
erilaisia intensiteettitasoja, joita esiintyy Suomessa 
mutta varsinkin kehitysmaiden kaivoskamppai-
luissa. Kaikkien näiden määrittely ympäristökon-
flikteiksi ei tee oikeutta erilaisten kamppailuiden 
intensiteetille. Ympäristökonfliktit pitäisikin kate-
gorisoida tiettyjen kriteerien mukaan intensiteetil-
tään eritasoisiksi ristiriidoiksi. Helpompaa on kui-
tenkin pitää vähäintensiivisiä ja väkivallattomia 
ympäristökamppailuja ja -keskusteluja kiistoina. 

Kirjoittajalle yllä kuvatun ympäristösosiolo-
gisen luonnehdinnan perusteella ympäristökon-
fliktin määritelmä on lähellä ympäristöprotestin 
aallon määritelmää. Eli jos kaivoskeskustelussa 
olisi kyse ympäristökonfliktista, voitaisiin mah-
dollisesti puhua myös ympäristöprotestin aallosta. 
Määritelmiensä mukaan kuitenkin sekä aalto että 
konflikti vaativat ympärilleen muita, nk. laajempia 
kysymyksiä (Rannikko 1994, 2003, Konttinen & 
Peltokoski 2004, Stranius 2006). 

4.3 Kaivosvastaisen kansalaisaktivismin kehitys

4.3.1 Uraanikiista (2006–2008)

Ilmastonmuutoskeskustelu nosti ydinvoiman 
uudestaan talouspoliittiseen agendaan 2000-lu-
vun alkuvuosina ja johti uraanin kysynnän kas-
vuun ja hinnan nousuun maailmanmarkkinoilla. 
Uraanin etsintä alkoi tällöin uudestaan Suomes-
sa vuosikymmenien tauon jälkeen (Eerola 2008). 
Ranskalainen Areva haki laajoja valtauksia uraa-
ninetsintään Etelä-Suomesta vuonna 2005, mitä 
voidaan pitää uraanikiistan laukaisevana avainta-

pahtumana (Litmanen 2008, Sarpo 2008). Paikal-
linen ja kansallinen uraanin vastaisuus heräsivät. 
Uraanikiista käynnistyi Itä- ja Länsi-Uudella-
maalla vuonna 2006 (kuva 12) ja levisi nopeasti 
Pohjois-Karjalaan ja Koillismaalle, jossa muutkin 
ulkomaiset yritykset hakivat valtauksia (Litma-
nen 2008). Uraaninvastainen kansalaisliike järjesti 
mielenosoituksia ja tapahtumia eri paikkakunnilla 
(Litmanen 2008), ja vuoden 2007 Suomen sosiaa-
lifoorumin yhtenä teemana oli uraani. 
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Paikallisuudestaan huolimatta uraaninvastaista 
kansalaisliikehdintää kuvaavat verkostomaisuus 
ja sen kansainväliset yhteydet (Litmanen 2008). 
Keskeisenä toimijana oli Suomen luonnonsuoje-
luliitto (SLL), ja uraanikiista herätti myös globa-
lisaatiokriittisyyttä monikansallista kaivosteolli-
suutta vastaan (Eerola 2008, Jartti 2010, Jartti & 
Litmanen 2011). Liikehdintään liittyi aiempien 
ympäristöprotestien piirteitä (ks. Rannikko 1994, 
Konttinen & Peltokoski 2004), kuten auktoriteetti-
vastaisuutta, epäluottamusta viranomaisiin ja asi-
antuntijoihin, rakenteellista uudistusmielisyyttä 
(mm. kaivoslaki), modernisaatiokritiikkiä ja ydin-
voiman vastaisuutta (Eerola 2008). Resurssina-
tionalismi (Eerola 2008) ja kirkon osallistuminen 
(Kainulainen 2011) olivat uusia ilmiöitä. 

Uraanikiista politisoi ympäristökysymysten 
hallinnan herättämällä keskustelua ympäristöoi-
keudenmukaisuudesta, ympäristöön liittyvästä 
päätöksenteosta ja maallikoiden ja asiantuntijoi-
den suhteista. Uraanikiistasta tuli ympäristösosio-
logian tutkimuskohde, mikä tosin on rajoittunut 
paljolti opinnäytteisiin (Hyytinen & Nikkola 2008, 
Kauhanen 2008, Karasti 2008, Sarpo 2008, Jartti 
2010), joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta (Ee-
rola 2008, Litmanen 2008, Jartti & Litmanen 2011, 
Kainulainen 2011).

Ulkomaiset uraaniyhtiöt vetäytyivät Suomes-
ta vuosina 2009–2010 taantuman ja valtausha-
kemusten pitkien käsittelyaikojen vuoksi, jolloin 
uraanikiista tyrehtyi nopeasti (kuva 12). Uraanin 
vastustajien suurimpina saavutuksina voidaan 
pitää julkisen keskustelun aikaansaamista ja kai-
voslain uudistamisen jouduttamista. Kaivoslaki 
uudistettiin vuonna 2011, ja siinä huomioidaan 
ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat aiempaa voi-
makkaammin, mikä muutti lupamenettelyä. Ai-
kaisemmin uraanin ja thoriumin kaivostuotannon 
ja rikastusluvan antoi valtioneuvosto, mutta uuden 
kaivoslain mukaan siihen tarvitaan myös sijainti-
kunnan puolto. Paikallistason vaikutusmahdolli-
suudet paranivat ratkaisevasti, kun sijaintikunta 
voi estää uraanikaivostoiminnan alueellaan. Tämä 
aiheuttaa kaivosyhtiöille haasteita suunnittele-
mansa toiminnan turvallisuudesta ja ympäristö-
kelpoisuudesta sekä niiden vakuuttamisesta asuk-
kaille ja kunnan päätöksentekijöille.

Uraanikiista toi keskusteluun myös kaivostoi-
minnan yhteiskuntavastuun, sosiaalisen toimilu-
van ja sidosryhmätoiminnan merkityksen (Eerola 
2008, 2009). Osa uraania etsivien yritysten edus-
tajista haki aktiivisesti dialogia mm. osallistumal-

la vastustajien järjestämiin tilaisuuksiin (Eerola 
2008). 

Valituksillaan vastustajat viivästyttivät malmin-
etsintälupien myöntämistä (ks. Eerola 2010, 2012b, 
2014b), mutta muuten uraanikiistalla oli vähän 
vaikutusta uraanin etsintäyritysten toimintaan, 
eikä sen ole arvioitu vaikuttaneen kaivosyritysten 
toimintaan lainkaan (Suomela 2015). Uraanin vas-
taisuus ei ollut niin laajaa, kuin julkinen keskuste-
lu antoi ymmärtää (Jartti 2010, Jartti & Litmanen 
2011), mutta kriittisyys uraania kohtaan on näh-
tävästi kasvanut viime vuosina (Jartti ym. 2014).

4.3.2 2010-luku: Kaivoskiista (2010– ?)

Kaivoskeskustelu alkoi voimistua julkisuudessa 
samaan aikaan, kun ilmastonmuutoskeskustelu ty-
rehtyi (ks. liite 4) ja Talvivaaran ongelmat alkoivat 
(Eerola 2014d). Suomalainen ympäristökeskuste-
lu sai uuden puheenaiheen, jonka käännekohtana 
voidaan pitää Elina Grundströmin Helsingin Sa-
nomien (Grundström 2010a,b) ja Juha Kauppisen 
Apu-lehden kirjoituksia syksyllä 2010 (Kauppinen 
2010a). Talvivaaran jatkuvat ympäristöongelmat 
kasvattivat epä- ja ennakkoluuloa, huolta ja vas-
tustusta kaivostoimintaa kohtaan, kunnes sen kip-
sisakka-altaan vuoto syksyllä 2012 muodosti kai-
voskiistan avaintapahtuman (Tiainen ym. 2014). 
Sen pohjalta muodostettiin Stop Talvivaara -liike 
ja järjestettiin useita Talvivaaran ja kaivostoimin-
nan vastaisia mielenosoituksia ja toimintaleirejä. 
Suomen luonnonsuojeluliitosta (SLL) tuli kai-
voskiistan keskeinen toimija. Sosiaalinen media 
kasvatti merkitystään kaivosten vastustajien mo-
bilisoinnissa, esimerkkinä Stop Talvivaara -liike, 
ja vuoden 2014 Suomen sosiaalifoorumin yhtenä 
teemana olivat kaivokset (Eerola 2014c).

Kaivoskiista kehittyi 2010-luvulla, mutta sen 
pohja oli luotu jo uraanikiistan aikana, kun ulko-
maisia yhtiöitä tuli maahan ja alkoi puhe kaivos-
buumista (Eerola 2008, kuva 12). Uraanikiistan 
päättyessä joidenkin uraanin vastustajien huo-
mio kiinnittyi kaivos- ja malminetsintähankkei-
siin, joiden malmissa on pääkaivannaisten lisäksi 
myös uraania (Rompas, Sokli, Juomasuo, Talvi-
vaara, kuva 13). Talvivaaran uraanin talteenottoa 
ei alun perin käsitelty kaivosluvan haun yhteydes-
sä, vaan se tehtiin jälkeenpäin kaivosluvan ollessa 
jo voimassa. Tämän katsottiin olevan epämoraa-
lista ”pimittämistä” epäillen, että tavoitteena oli-
kin uraanikaivoksen perustaminen (Kauppinen 
2010a, Flöjt & Flöjt 2012). Monet uraanikiistan 
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toimijat aktivoituivatkin koko kaivosteollisuut-
ta vastaan jo uraanikiistan aikana, mutta etenkin 
Talvivaaran ongelmien eskaloiduttua. Kuusamon 
Juomasuon kiistaa voidaan pitää jatkona Kuusa-
mon Kouvervaaran uraanikiistalle (Kauppinen 
2010b, Merikallio 2012, Eerola 2012a, 2014b,d). Ja 
vaikka uraanikiista päättyi, uraani on monelle syy 
vastustaa kaikkia kaivoshankkeita, vaikka sitä ei 
malmissa mainittavasti olisikaan (Eerola 2014b,c, 
Mauranen ym. 2014, SLL 2015). 

Karppisen (2015) mukaan Talvivaara ei tah-
rannut toimillaan pelkästään omaa mainettaan 

vaan asetti koko kaivosteollisuuden ja myös viran-
omaistoiminnan luotettavuuden yhteiskunnalli-
sen keskustelun keskiöön. Kaivoskriittisyys yhdisti 
monipuolisesti ympäristö-, talous- ja työllisyysky-
symyksistä kiinnostuneet, eikä Talvivaaran toi-
minnan kyseenalaistamista leimannut mikään 
yksittäinen puolue tai ryhmittymä (Karppinen 
2015). Talvivaara-konfliktin eskaloitumisprosessia 
ovat kuvanneet Tiainen ja muut (2014) media-ana-
lyysin avulla, kun taas Erola (2014) ruoti median  
toimintaa sen yhteydessä.

4.4 Vastustuksen ja sosiaalisen toimiluvan alueelliset ulottuvuudet 

Suomen 40 toimivasta kaivoksesta kolmea on tä-
hän mennessä vastustettu paikallisesti: Kylylahti 
Kaavissa, Laiva Raahessa ja Talvivaara Sotkamossa 
(kuva 13). Tämän lisäksi paikallisesti on vastustet-
tu joitakin kehittämishankkeita (Sokli, Juomasuo, 
Hannukainen ja Suhanko, kuva 13). Kaikki ovat 
uusia kaivoshankkeita, ja ainoastaan Sokli on teol-
lisuusmineraalihanke, kun taas muut ovat metalli-
kaivoksia tai -metallikaivoshankkeita. Kaivosliik-
keiden kartoituksessaan Bruun (2014) mainitsee 
myös Kevon kansallispuiston (luonnonpuiston) 
varauksen, Oriveden ja Jokisivun kaivokset sekä 
Rompaksen ja Viiankiaavan (Sodankylä) mal-
minetsinnän (kuva 13). Näissä vastustus näyttää 
olevan enimmäkseen alueen ulkopuolisten ym-
päristöjärjestöjen kampanjointia (Ziessler-Korppi 
2013, Mauranen ym. 2014), Kevon varausta lu-
kuun ottamatta. Paikalliset näyttävät usein puol-
tavan hankkeita mm. niiden taloudellistenhyöty-
jen vuoksi, mutta samalla voidaan olla huolissaan 
mahdollisista ympäristövaikutuksista (Mononen 
2012, Ziessler-Korppi 2013, Selinheimo 2014). 
Monosen (2014) mukaan ongelmista huolimatta 
jopa Talvivaaran paikallinen kannatus on ollut pit-
kään vahvaa. 

Malminetsinnässä toimivilla yrityksillä näyttää 
Suomessa usein olevan paikallinen hyväksyntä, 
eikä suurempia kiistoja ole tullut esiin (Ziessler-
Korppi 2013, Selinheimo 2014). Franksin ja muut 
(2014) mukaan kaivostoiminnan konfliktit kes-
kittyvätkin useimmiten kaivosten kehittämis- ja 
tuotantovaiheisiin. Jos yritys on hoitanut paikallis-
suhteensa hyvin malminetsinnän aikana, on sillä 
tai sen seuraajalla paremmat mahdolliset kehittää 
kaivoshanketta eteenpäin hyvässä hengessä pai-
kallisyhteisön kanssa. Sidosryhmätoiminta onkin 

keskeisessä roolissa sosiaalisen toimiluvan eli pai-
kallisen hyväksynnän ansaitsemisessa kaivostoi-
minnan elinkaaren kaikissa vaiheissa (Prno 2013, 
Moffat & Zhang 2014, Parsons ym. 2014).

Bruunin (2014), Lipsasen (2014) ja Oinaalan 
(2014) kirjoitukset kaivosliikkeistä herättävät ky-
symyksen siitä, miten paikallinen vastustus mi-
tataan ja määritetään. Tämä on tärkeä kysymys 
kaivostoiminnan sosiaalisen toimiluvan mää-
rittämisessä, jota mm. Eerola & Ziessler (2013), 
Prno (2013), Jartti ja muut (2014), Martín ja muut 
(2014), Moffat & Zhang (2014) ja Parsons ja muut 
(2014) ovat viime aikoina pohtineet. Riittääkö pai-
kallisen vastustuksen olemassaolon määrittämi-
seen muutama vastustaja, vai tarvitaanko siihen 
massaliikettä? Usein jo muutama äänekäs vastus-
taja voi aiheuttaa yritykselle ongelmia (Prno 2013) 
ja saada paikallisen mielipiteen näyttämään julki-
suudessa kriittiseltä erityisesti paikkakunnan ul-
kopuolelta, vaikka hiljainen enemmistö hyväksyisi 
tai olisi täysin välinpitämätön sen suhteen (Eerola 
& Ziessler 2013). Muutamat vastustajat eivät ole 
kuitenkaan edustavia, jos vain yksittäiset, tiettyjä 
ryhmiä edustavat henkilöt ovat äänessä (Burdge & 
Vanclay 2004). Toisaalta kaivosteollisuuden sidos-
ryhmätoiminnan haasteena on juuri vastakkaisten 
ja marginalisoitujen äänten huomioon ottaminen 
(Prno 2013). 

Vaikka aihetta on toistaiseksi tutkittu vähän, 
kaivostoiminnan kriittisimpinä sidosryhminä 
Suomessa näyttäytyvät mökkiläiset, matkailijat 
ja ympäristöjärjestöt (Ziessler-Korppi 2013), jol-
loin kaivostoiminnan hyväksyttävyydellä on laa-
jempi kansallinen tai jopa kansainvälinen ulot-
tuvuus (kuva 14). Alueen ulkopuolisten tahojen 
vaatimukset saattavat kuitenkin olla ristiriidassa  
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Kuva 13. Suomen kaivokset, kehittämishankkeet ja paikallisen vastustuksen maantiede. Punaisella ympyröidyt ovat paikallisen 
vastustuksen kohteita ja neliöidyt ympäristöjärjestöjen kampanjojen kohteita. Kartta GTK.
Fig. 13. Mines, development projects and the geography of mining opposition. The red circles are projects with local opposition; 
squares represent targets of campaigns by environmental non-governmental organizations. Map by the Geological Survey of  
Finland.



46

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 221 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 221, 2015 
Kivinen, M. (toim.) ja Aumo, R. (toim.)

kaivosyritysten edustajat toteavat, kaivosyhtiöille 
on edelleen tärkeintä saada paikallinen hyväk-
syntä ja työrauha toiminnalleen. Jos paikallisesti 
ei ole mahdollista miellyttää kaikkia (Prno 2013), 
se saattaa olla kansallisesti vieläkin haastavampaa. 
Laajan hyväksynnän hakemiseen eivät myöskään 
yksittäisen yrityksen voimavarat riitä, vaan sii-
hen tarvitaan koko kaivosalan kattavaa kansallista 
kampanjaa, jossa yritysten on samalla osoitettava 
toimivansa vastuullisesti. 

Straniuksen (2010) mukaan julkisuus voi usein 
luoda harhaa laajasta liikehdinnästä, ja kaivostoi-
minnan imagon mittaaminen voi olla silloin haas-
tavaa (Martín ym. 2014). Yllä kuvatun perusteella 
Suomessa ei voidakaan välttämättä puhua laaja-
mittaisesta kaivosvastaisuudesta tai kaivoskonflik-
tista kaikesta kampanjoinnista ja median uutisoin-
nista huolimatta. Tässä tapauksessa eräs parhaista 
paikallisen sosiaalisen toimiluvan mittareista voi 
olla mediahiljaisuus eli ”draamaneutraalius” (Ee-
rola & Ziessler 2013). Kun asiat ovat kunnossa, ei 
ole uutisia. Tämä koskee suurinta osaa Suomen 
kaivospaikkakunnista ja suhteuttaa kaivoskeskus-
telua ja kaivostoiminnan vastustuksen arviointia.

Ennen Talvivaaran kipisakka-altaan vuotoa tehty 
kysely neljässä maakunnassa osoitti kaivostoimin-
nalla olleen laajan hyväksynnän, joskin ulkomai-
siin toimijoihin suhtauduttiin kriittisesti (Jartti ym. 
2014). Tämän jälkeen kaivostoiminnan vastustus 
on todennäköisesti lisääntynyt, mutta sen laajuu-
desta ei ole toistaiseksi tutkittua tietoa. Myös Ziess-
ler-Korpin (2013) tutkimien malminetsintäyritys-
ten suurimmiksi kokemat ongelmat eivät liittyneet 
toiminnan vastustukseen vaan viranomaistoimin-
taan näyttäytyen suhteiden toimimattomuutena, 
eri viranomaistahojen välisinä ristiriitoina ja lupa-
käsittelyn hitautena. SAM (Sustainable Acceptable 
Mining) -hanke järjesti erityisen viranomaistyö-
pajan näiden välisten suhteiden ja toiminnan ke-
hittämiseksi liittyen Kuusamon kaivostoiminnan 
kaavoitusprosessiin (Molarius 2015). 

Kuva 14. Sosiaalisen toimiluvan alueelliset ulottuvuudet 
(mukailtu Jartin ja muut 2014 kuvasta) ja ympäristöjärjestö-
jen vaikuttavuuden läpileikkaavuus paikalliselta globaalille 
tasolle.
Fig. 14. The regional dimensions of the social license to operate 
(modified after Jartti et al. 2014) and the cross-cutting influen-
ces of environmental non-governmental organizations from the 
local to the global level. 

paikallisten näkemysten, tarpeiden ja paikallis-
demokratian kanssa, jolloin edellä mainittujen 
ulkopuolisten tahojen toiminnan hyväksyttävyys, 
legitimiteetti ja sosiaaliset vaikutukset saatetaan 
kyseenalaistaa paikallisten toimesta (esim. Aal-
tonen 1994, Valkonen 2007). Kaivosyhtiöiden 
toiminta luonnonsuojelu- ja/tai saamelaisalueilla 
saattaa kuitenkin laukaista vastustusta jopa kan-
sainvälisesti (Eerola & Ziessler 2013), kun taas kan-
sallinen Talvivaara-keskustelu voi vaikuttaa pai-
kalliseen mielipiteeseen. Ziessler-Korppi (2013), 
Jartti ja muut (2014) ja Parsons ja muut (2014) 
ovatkin kyseenalaistaneet sosiaalisen toimiluvan 
määritteen paikallisena käsitteenä ja halunneet 
laajentaa sen maakunnalliseksi tai jopa kansalli-
seksi (kuva 14). Tämä on kuitenkin ongelmallis-
ta. Kuten Parsonsin ja muut (2014) haastattelemat 

4.5 Uraani- ja kaivoskiistat suomalaisen ympäristöprotestin aaltojen jatkumossa

4.5.1 Ympäristön ja paikallisuuden paluu

Ylä-Anttila (2010) kuvasi globalisaatiokriittistä 
liikettä ”politiikan paluuna” sosialismin romah-
tamisen ja 1990-luvun uusliberaalin vaihtoeh-
dottomuuden jälkeen. Globalisaatiokriittisen 
liikkeen lopun jälkeen uraanikiista puolestaan 

laajuutensa ja mediahuomionsa vuoksi palautti 
ympäristön ja paikallisuuden globaaleilta kaup-
papolitiikan areenoilta ja kehitysmaista takai-
sin kotimaan paikkakunnille (ks. liite 4). Tästä 
syystä olisikin houkuttelevaa kutsua uraani- ja 
kaivoskiistaa uudeksi suomalaisen ympäristö-
protestin aalloksi. Liiketutkimuksen veteraanien, 
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kuten Leo Straniuksen (2014), Jukka Peltokosken 
(2014), Arto Lindholmin (2014a), Esa Konttisen 
(2014) ja Pertti Rannikon (2014), mukaan ne 
eivät kuitenkaan sellaista muodosta. Tulkintaa 
puoltaa se, että kaivoskiistan ristiriidat rajoittu-
vat joihinkin uusiin kaivoshankkeisiin eikä laa-
jempaa keskustelua muista kysymyksistä ole tois-   
taiseksi syntynyt. 

Uusien liikkeiden löyhien verkostojen dyna-
miikka, yksilöllinen harhailu kampanjasta toiseen 
(nk. reppuaktivismi, Stranius 2006), internetin 
mahdollistama kevytaktivismi (Stranius 2009) ja 
niin kutsutut yhden asian liikkeet saattavat osal-
taan selittää sen, miksi uraani- ja kaivoskiistat eivät 
ole rakentuneet yhtä voimakkaaksi ilmiöksi kuin 
niitä edeltäneet ympäristöprotestin aallot, vaikka 
metsäkiistatkin olivat yhden asian liikkeen aikaan-
saamia. Kehitys uraanikiistasta kaivoskriittisyy-
teen osoittaa kuitenkin selvän jatkumon (kuva 12) 
ja näyttäytyy aiempiin ympäristöprotestin aaltoi-
hin verrattuna pitkäjänteisempänä toimintana. Jos 
kaivoskiista tuottaa laajempaa liikehdintää moni-
tahoisempine kysymyksineen ja seurauksineen, 
sitä voitaisiin mahdollisesti pitää uutena aaltona. 
Kaikesta mediahuomiostaan huolimatta kaivos-
kriittinen mobilisaatiokyky yksinään kansallisella 
ja paikallistasolla näyttää tällä hetkellä kuitenkin 
melko heikolta saadakseen aikaan uuden aallon.

4.5.2 Kaivoskiistan seurauksia

Suomessa kiinnitetään usein huomiota suomalais-
yritysten toimintaan kehitysmaissa. Nyt yritysten 
yhteiskuntavastuukeskustelu koskee myös Suo-
messa toimivaa monikansallista kaivosteollisuutta. 
Yliopistot, valtio ja tutkimuslaitokset ovat alkaneet 
tutkia ja edistää kaivostoiminnan sosiaalista toi-
milupaa ja yhteiskuntavastuuta aktivoiden aka-
teemisen maailman laajemmin kuin uraanikiistan 
aikana (Eerola 2014d). Ottaen huomioon useat 
vireillä olevat kaivoshankkeet Oinaala (2014) ar-
velee kaivoskritiikin vielä enimmäkseen paikal-
liseksi, mutta hänen mukaansa siinä saattaa olla 
aineksia valtakunnalliseksi liikkeeksi. 

Koska kaivosteollisuus on EU:lle ja Suomelle 
tärkeä ja kasvava teollisuudenala, jonka vastustus 
oli kasvussa, hallitus julkisti vuonna 2013 toi-
mintaohjelman, jonka avulla Suomesta halutaan 
tehdä kestävän kaivosteollisuuden edelläkävijä 
(TEM 2013). Osittain tämän seurauksena Suo-
men itsenäisyyden rahasto (Sitra) perusti vuonna 
2013 Kestävän kaivostoiminnan verkoston, joka 

on foorumi dialogille ja yhteistyölle kaivosteol-
lisuuden ja sen sidosryhmien välillä (ks. Eerola 
2014d). Kaivosyritykset kiinnittävät nyt enem-
män huomiota viestintään ja sidosryhmätoimin-
taansa (Mononen 2012, Ziessler-Korppi 2013, 
Selinheimo 2014). Eerola (2008, 2009, 2013) suo-
sitteli paikallisten ympäristöyhdistysten huomi-
oon ottamista malminetsinnän sidosryhmätoi-
minnassa, koska nämä ovat median lisäksi yksi 
tärkeimmistä paikallisista sidosryhmistä, joilla 
on vaikuttavuutta paikallisesti, kansallisesti ja 
kansainvälisesti (Eerola & Ziessler 2013, kuva 
14). Median ja internetin välityksellä ne voivat 
saada paikallisesta kamppailustaan kansainvä-
lisen huomion kohteen (Moody 2007, Eerola & 
Ziessler 2013, Prno 2013, Nystén-Haarala ym. 
2015). Tässä korostuu erityisesti ”monikansallis-
ten protestiyritysten” (Chartier & Deleáge 1998), 
kuten WWF:n, Greenpeacen ja Maan ystävien 
merkitys, esimerkkinä suomalaiset metsäkiistat 
(Rannikko 1994, 2003, Valkonen 2007). Kansain-
välisen ulottuvuuden kysymys kaivoskiistassa voi 
olla esimerkiksi saamelais-, poronhoito- tai luon-
nonsuojelualueilla toimiminen (esim. Rompas, 
Sakatti ja Kevon  luonnonpuisto). Suuret moni-
kansalliset kaivosyritykset, joiden toimintaa ky-
seenalaistetaan muuallakin, voivat olla tässä mie-
lessä luonnollisia vastustuksen kohteita. 

4.5.3 Ympäristöjärjestöjen rooli

Järjestöpuolella SLL on ollut keskeisessä roolissa 
turve-, uraani- ja kaivoskiistoissa, kun taas  Green-
peace on keskittynyt Talvivaaraan. Maan ystävät 
valitsi puolestaan Dragon Miningin vastustuksen-
sa kohteeksi (Eerola 2014c, Mauranen ym. 2014). 
Vaikka SLL ei vastusta kaivostoimintaa, se on yh-
tynyt Siemenpuusäätiön, Dodo ry:n ja Maan ystä-
vien kritiikkiin  kultakaivostoimintaa kohtaan, esi-
merkkeinä Suomen sosiaalifoorumissa ja Maailma 
kylässä -festivaaleilla vuonna 2015 aiheesta jär-
jestetyt paneelikeskustelut. Kultakaivostoiminnan 
vastustuksen perusteena ovat Maurasen ja muut 
(2014) mukaan mm. kullantuotannon ympäris-
tövaikutukset, kullan käyttö koruissa ja sijoitus-
kohteena sekä sen vähäinen teollinen hyötykäyttö. 
Käsityksen pohjalla on post-ekstraktivistinen ajat-
telu (Godynas 2013), joka on latinalaisamerikka-
lainen synonyymi kohtuutaloudelle (degrowth). 
Suomessa Kittilän ja Pampalon kultakaivokset 
ovat kuitenkin pitkään olleet maan vastuulli-
simpia ja ongelmattomimpia kaivoksia hyvine  
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paikallissuhteineen (esim. Mononen 2012). Kulta 
kuitenkin kiehtoo ihmisiä, ja monilla paikkakun-
nilla paikalliset usein toivovat, että geologit etsisi-
vät ja löytäisivät kultaa.   

Suomalaisessa liiketutkimuksessa on korostettu 
nk. uusien liikkeiden merkitystä 1990-luvulta läh-
tien (Rannikko 1994, Konttinen & Peltokoski 2004, 
Lindholm 2005, Stranius 2010, liite 4). SLL:n mer-
kitys keskeisenä toimijana kyseenalaistaa tämän. 
Tällä perinteisellä järjestöllä on edelleen merkittä-
vä rooli mm. paikallisten vapaaehtoisten toiminta-
ryhmien tukemisessa (Konttinen 2012). Konttinen 
(2012) kutsuukin järjestöä ”suomalaisen ympäris-
töliikkeen kivijalaksi”, joka pystyy sääntelemään ja 
sulattamaan itseensä edelleen huomattavan osan 
kansallisesta ympäristöliikehdinnästä. 

SLL on keskeisessä roolissa Sitran Kestävän kai-
vannaisteollisuuden verkostossa. SLL kertoo, ettei 
vastusta kaivostoimintaa, mutta sillä on useita vaa-
timuksia tätä kohtaan (SLL 2015) ja sen piireillä ja 
paikallisyhdistyksillä on suuri autonomia toimin-
nalleen ja painopisteilleen. 

Koska kaivostoimintaa tarvitaan, ovat dialogi ja 
kompromissihalukkuus eri osapuolten välillä mer-
kittävässä roolissa kaivoskiistojen välttämiseksi ja 
ratkaisemiseksi. Eerola (2003, 2008, 2013) ja Nys-

tén-Haarala ja muut (2015) kehottavatkin kaivos-
yrityksiä ottamaan ympäristöjärjestöt huomioon 
muun muassa yhteistyön aikaansaamiseksi. Tois-
taiseksi yritykset ovat kuitenkin olleet jokseenkin 
vastahakoisia ottamaan ne huomioon sidosryhmä-
toiminnassaan (Nysten-Haarala ym. 2015), mutta 
kun kontaktia on yritetty, ympäristöjärjestöt ovat 
saattaneet myös kieltäytyä keskustelusta (Ziessler-
Korppi 2013). Kestävän kaivostoiminnan verkosto 
on kuitenkin osoittautunut toimivaksi foorumiksi, 
jossa kaivosteollisuus ja ympäristöjärjestöt käyvät 
keskustelua ja tekevät yhteistyötä muun muassa 
kehittäen yhdessä muiden sidosryhmien kans-
sa kestäviä toimintamalleja Suomessa toimiville  
kaivosyrityksille.  

Kuten Eerola (2014d) totesi, kaivostoiminnan 
vastuullisuuskeskustelu on yhteinen oppimispro-
sessi. Se koskee niin yrityksiä, ammattilaisia, viran-
omaisia, kansalaisia, mediaa, ympäristöjärjestöjä 
kuin tutkijoitakin. Ensisijaisesti ympäristöjärjes-
töjen ja kaivosteollisuuden on opittava tuntemaan 
toisensa paremmin. Tämä voi karistaa ennakko- ja 
epäluuloja, jolloin voidaan päätyä jopa yhteistyö-
hön, mitä maailmallakin harjoitetaan (esim. Phil-
lips 2002, Eerola 2003, Deegan & Blomqvist 2006).

4.6 Mitä seuraavaksi?

Rannikon (1995) ja Kettusen (1998) mukaan suo-
malaiset ympäristöprotestin aallot ovat ainutlaa-
tuinen ilmiö maailmassa. Aallot ovat syntyneet, 
eläneet aikansa ja laantuneet. Näin voi käydä kai-
voskiistallekin. Mutta vaikka Talvivaaran ongel-
mat saataisiin kuntoon eikä uusia ongelmia tulisi 
muissa kaivoksissa, toiminta saamelais-, matkai-
lu- ja luonnonsuojelualueilla tulee luultavasti pitä-
mään aiheen otsikoissa ja ympäristöliikkeen agen-
doissa vielä pitkään. 

Vaikka monet ympäristökamppailut jäävät pois 
julkisuuden huomiosyklistä, ne voivat jatkaa elä-
määnsä ympäristöaktivismin arjessa, normaalin 
kampanjarutiinin pyörittämisen kerrostumina 
erilaisten ympäristökiistojen kirjoon sekoittuen 
(Stranius 2006). Lindholmin ja Lundbomin (2010) 
mukaan kiistat ja viholliset luovat aktivismin yh-
teenkuuluvuuden ja toiminnan dynamiikan ja 
niitä tarvitaan aktivismin ylläpitämiseksi (Kröger 
2014). Minkkitarhaus jatkuu kuitenkin edelleen 
eläinaktivismista (liite 4) ja sen kieltoon tähdän-
neestä kansalaisaloitteesta huolimatta, eivätkä 

globalisaatiokriittisen liikkeen vihollisetkaan ole 
kadonneet, mutta liike kuihtui silti pois, eivätkä 
eläinaktivismi ja globalisaatiokriittinen liike ole 
saavuttaneet tavoitteitaan. Globalisaatiokriittinen 
liike väsyi jatkuvaan mellakointiin ja globaalien 
asioiden monimutkaisuuteen (Lindholm 2005, liite 
4). Liikkeen hiipumisen aikaan 2000-luvun alussa 
uusia uhkakuvia ei ollut käsillä, ilmastonmuutosta 
lukuun ottamatta, mutta vuonna 2004 Ylä-Lapin 
metsäkiistat ja varsinkin uraanin etsintä vuosina 
2005–2008 (kuva 12) mahdollistivat ympäristö-
protestin paluun takaisin kotimaahan paikallisiksi 
ja verkostoituneiksi kansallisiksi kamppailuiksi. 

1990-luvun aktivismi liittyi läheisesti anarkis-
miin, kunnes sen osallisuus väheni globalisaatio-
kriittisessä liikkeessä (liite 4), samalla kun taas 
puoluepoliittisen vasemmiston merkitys nousi 
jälleen (Konttinen & Peltokoski 2004). Nykyises-
sä kaivoskeskustelussa Hyökyaalto-anarkistiryh-
mä on osallistunut Talvivaaran vastaisiin protes-
teihin. Anarkistista liikehdintää on ollut viime 
aikoina myös vappumarsseilla, itsenäisyyspäivien 
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Kiakkovieraat-mellakassa Tampereella ja ”Luok-
karetkellä lähiöst linnaan” Helsingissä sekä ”Nyt 
saa riittää!”-mielenosoituksessa eduskuntatalol-
la. Hyökyaalto on pitkin kevättä ja kesää 2015 
harjoittanut suoraa toimintaa Pyhäjoen ydin-
voimalatyömaalla, ja myös uutta Anarkistiliittoa 
ollaan perustamassa. Anarkistien aktivoituminen 
ja heidän lakia rikkova suora toimintansa muis-
tuttavat 1990-luvun radikaalia aktivismia (ks. 
Konttinen & Peltokoski 2004 ja liite 4). Samaan 
aikaan myös äärioikeisto on aktivoitumassa. Ää-
riliikehdinnän kasvuun vaikuttaa Suomen huono 
taloustilanne. 

Straniuksen (2011b) mielestä poliittis-hallin-
nollisen koneiston kykenemättömyys kanavoida 
ihmisten ja asiantuntijoiden ympäristöhuolta ja 
ympäristöjärjestöjen sivuuttaminen konsulteilla 
voivat aiheuttaa järjestelmän ajautumisen kriisiin. 
Vakiintuneet järjestöt voivat silloin alkaa panostaa 
enemmän oikeustaisteluihin. Jos taas symboliar-
voiltaan tärkeisiin suojelukohteisiin kajotaan, yk-
sittäisten, järjestöistä riippumattomien aktivistien 
toimet saattavat koventua. Straniuksen (2011b) 
mukaan avoin ja väkivallaton toiminta voi saada 
vaihtoehtoja, ellei ympäristötarpeiden ja hallin-
non välistä kuilua saada kavennettua. Tämä voi 
olla haaste nykyiselle sääntelyn karsimiseen täh-
täävälle ympäristöpolitiikalle.

Toisaalta myös kansalaisliikkeiden verkosto-
mainen toiminta ja vähemmän aktiivisten ihmis-
ten aktivointi kulloinkin pinnalla olevan aiheen 
taakse tulevat todennäköisesti entisestään lisään-
tymään sosiaalisen median kautta. Tämä saattaa 
osaltaan kasvattaa myös kiistojen ja konfliktien 
kansainvälisiä ulottuvuuksia.

Onkin kiinnostavaa seurata, miten edellä mai-
nitut seikat yhdistettynä 2010-luvun keskivaiheen 
talouden taantumaan, metallien hintojen laskuun, 
julkisiin aloitteisiin kestävän kaivostoiminnan 
edistämiseksi ja hallituksen toimiin vaikuttavat 
kaivostoiminnan ja kaivoskiistan kehittymiseen 
sekä niiden tutkimukseen tulevaisuudessa. Kai-
vosalan tapahtumiin liittyvissä keskusteluissa teol-
lisuuden ja vastustajien kannat ovat olleet kaukana 
toisistaan, mikä asettaa haasteita yhteistyön ja ra-
kentavan dialogin aikaansaamiselle. 

4.6.1 Kohti uutta aaltoa?

Jos ja kun kaivoskiista laantuu, mikä avaintapah-
tuma pystyisi mobilisoimaan uuden, edellisiin ver-
rattavan laajamittaisen ympäristöprotestin aallon? 

Onko sellaista odotettavissa, vai jatkuuko epämää-
räinen aallokko? Kaivoskiistan yhteyteen on viime 
aikoina tuotu Pohjois-Amerikan ja EU:n välisten 
vapaakauppasopimusten (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership – TTIP ja Comprehen-
sive Economic and Trade Agreement – CETA), 
Naton, turvetuotannon, soidensuojeluohjelman ja 
ympäristösääntelyn purkamisen vastustusta sekä 
kohtuutalouden käsite (kuva 12). Esimerkkinä 
tästä oli 24.10.2014 Eduskuntatalon edessä pidetty 
”Suurmielenosoitus ympäristön & rauhan puoles-
ta”, joka kokosi n. 300 osallistujaa monenlaisista 
kansalaisliikkeistä maakunnista asti. Mielenilmaus 
ei kuitenkaan herättänyt median huomiota. 

Ulkomainen kaivosteollisuus on otettu va-
paakauppasopimusten kiistakapulaksi, mikä on 
laajentanut kaivoskiistaa globalisaatiokriittiseen 
suuntaan. Vapaakauppasopimusten vastustajien 
mukaan sopimusten investointisuoja oikeuttaisi 
pohjoisamerikkalaiset kaivosyhtiöt korvauksiin, 
jos ympäristölainsäädäntö muuttuisi niille epä-
edulliseksi (Eerola 2014c). 

Mahdollista uutta luonnonvaroihin liittyvää 
aaltoa odotellessa ei ole syytä unohtaa sitä, että 
myös metsäkamppailuja käydään taas eri puolil-
la Suomea (Nieminen 2015) ja eläinaktivismi on 
muuttanut toimintatapojaan ja akateemistunut 
(Stranius 2011b).

Uuden ympäristöprotestin aallon aikaansaa-
miseksi ympäristöaktivismilla on omat haasteen-
sa. Straniuksen (2010) mukaan sen nykyhaasteita 
ovat olleet yksilöllisyyden korostuminen, ammat-
timaisuus ja asiantuntijuus sekä etääntyminen 
kansalaisista. Straniuksen (2010) mukaan uudet 
kysymykset ovat ympäristöliikkeessä loistaneet 
poissaolollaan. Itä-Suomen yliopiston ympäris-
töpolitiikan professorin Pertti Rannikon mielestä 
kaivoskriittisyyttä ja luonnonvarakysymyksiä voi-
daan kuitenkin pitää sellaisina (Oinaala 2014). 

Ympäristöasiat on myös pitkälti omaksuttu yh-
teiskunnassa ja valtion hallinnossa, mikä on vie-
nyt parhaan terän ympäristöaktivismilta (läpie-
kologisoituminen, Rannikko 2003, Konttinen & 
Peltokoski 2004, Lindholm 2005, Stranius 2010). 
Ympäristöjärjestöistä on tullut tässä prosessissa 
eräänlaisia ”lausuntoautomaatteja”, jotka osal-
listuvat valtion erilaisiin työryhmiin (Rannikko 
2003, Stranius 2010). Maailmalla tätä tapahtui jo 
1990-luvulla globalisaatiokriittisen liikehdinnän 
alkaessa (Chartier & Deleáge 1998).

Seuraavaa aaltoa tähyillessä huomio kannattaa 
muutenkin kiinnittää siihen, mitä tapahtuu ulko-
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mailla. Kaivoskiistoja on käyty muualla, varsinkin 
kehitysmaissa, jo kauan ennen kuin ne rantautuivat 
Suomeen (Ballard & Banks 2003, Moody 2007, Beb-
bington & Bury 2013). Metsäkiistoja lukuun otta-
matta kaikki suomalaisen ympäristöprotestin aallot 
ovat saaneet ulkomailta vaikutteita aina toiminta-
tapojaan myöten. Voidaankin puhua ajassa liikku-
vista kansainvälisistä ympäristöprotestikulttuurin 
”muoti-ilmiöistä”. Tästä perspektiivistä katsottuna 
suomalainen ympäristöprotesti ei näyttäydy ko-
vinkaan omaperäisenä, vaan pikemminkin kyse 
on laajalle levinneen protestikulttuurin omaksu-
misesta kansallisissa puitteissa. Rannikon (1995) ja 
Kettusen (1998) mukaan muualla ei ole kuitenkaan 
ollut vastaavia aaltoja kuin Suomessa. Siksi onkin 
mielenkiintoista, ettei suomalaisessa aaltoproble-
matiikassa ole kiinnitetty huomiota yhteiskuntam-
me muihin poliittisiin ja taloudellisiin virtauksiin, 
jotka saattaisivat selittää tätä syklisyyttä. 

4.6.2 Yhteiskunnallisia muutoksia ja virtauksia

Ympäristöasenteiden muutokset ja ympäristöpro-
testin aallot kannattaa suhteuttaa yleiseen yhteis-
kunnalliseen muutokseen, sillä nopeasti muuttu-
vassa maailmassa tässä kirjoituksessa ja liitteessä 
4 käsitellyt 20 vuotta on pitkä aika (Puohiniemi 
2011). Tuona aikana Euroopan poliittiset raken-
teet ovat muuttuneet täysin, teknologia on mullis-
tunut ja muuttanut sosiaalista käyttäytymistä, ku-
lutustottumuksia sekä suhdetta joukkoviestintään. 
Ympäristöongelmia on käsitelty julkisuudessa 
laajasti, ja ympäristölainsäädäntö on tiukentunut. 
Maailma on monessa mielessä täysin erilainen 
kuin 20 vuotta sitten. Erityisesti ympäristökysy-
myksissä tilanne on muuttunut niin merkittävästi, 
että voisi olettaa ympäristöasenteiden muuttuneen 
radikaalisti. Puohiniemen (2011) mukaan asenne-
muutokset Suomessa ovat olleet kuitenkin yllättä-
vän vähäisiä. 1990-luvulla ympäristötietoisuus vä-
heni tasaisesti samaan aikaan, kun eläinaktivismi 
ja globalisaatiokriittinen liike aktivoituivat, kun 
taas ilmastonmuutoskeskustelun myötä ympäris-
tömyönteisyys alkoi lisääntyä 2000-luvun aikana 
(Puohiniemi 2011, liite 4, kuvat 11 ja 12). 1990-lu-
vun eläinaktivismiin ja radikaaliin liikehdintään 
saattoivat vaikuttaa sosialismin romahtaminen, 
internet, uusliberaali politiikka ja laman taittu-
minen, kun taas globalisaatiokriittisen liikkeen 
nousuun vaikuttivat viestinnän kehittyminen (in-
ternet, mobiiliteknologia), talouden tilan kohentu-
minen ja globalisoituminen sekä monikansallisten 

suuryritysten kasvanut valta maailmantaloudessa 
ja niiden toiminta kehitysmaissa. Elintaso oli pa-
rantunut niin paljon 1990–2000-luvun taitteeseen 
mennessä, että suomalaisilla nuorilla oli varaa 
matkustaa ulkomaisiin mielenosoituksiin (liite 4).  

Vaikka Suomessa on harjoitettu kaivostoimintaa 
yhtäjaksoisesti jo vuosisatojen ajan, 1980-luvun lo-
pulta vuoteen 2005 kaivostoiminta eli suvantovai-
hetta. Kiinan talouden kasvu nosti mineraalisten 
raaka-aineiden kysyntää 2000-luvun alusta lähti-
en aiheuttaen maailmanlaajuisen kaivosbuumin. 
Tämä kohdistui myös Suomeen lupaavan kallio-
perän, lainsäädännön, kattavan geologisen pohja-
aineiston, infrastruktuurin, stabiilin poliittisen 
ilmapiirin ja kehittyneen yhteiskuntajärjestelmän 
vuoksi. Näiden tekijöiden vuoksi Suomi on ollut 
kaivosinvestointien suotuisimpia kohteita jo vuo-
sia Fraser-instituutin julkaisemissa yhteenvedoissa 
(esim. Wilson & Cervantes 2014, Jackson & Green 
2015). Ennen vuotta 1995 kaivostoiminta oli kan-
sallista ja valtio-omisteista. Uuden nousukauden 
aikana toimijat ovat kuitenkin olleet yksityisiä ja 
pääosin ulkomaisia. Tämä seikka on itsessään li-
sännyt kaivoskriittisyyttä (Eerola 2008, Jartti & 
Litmanen 2011, Jartti ym. 2014), vaikka lähtö-
kohtaisesti ulkomaalaisomisteisia yrityksiä koskee 
sama sääntely kuin kotimaisessa omistuksessa ole-
via yrityksiäkin.

Ulkomaalaisomisteisen kaivostoiminnan äkilli-
nen aktivoituminen (etenkin uraanin suhteen) on 
pelottanut erityisesti niitä, joilla ei ole ollut aiem-
paa kosketusta kaivostoimintaan. Lisäksi 2010-lu-
vun kaivosvastaisuuteen liittyy uusien ”Talvivaa-
rojen” pelkoa (Tiainen ym. 2014), säteilykammoa 
(Eerola 2014b) sekä joidenkin kokema järkytys 
suomalaisen maaseudun kuvitellun idyllin muu-
toksesta kaivosteollisuuden vuoksi (Rannikko & 
Määttä 2010, Mononen 2012). Heille maaseudun 
jälkiproduktiivisen vihreän biotalous-, luontomat-
kailu- ja virkistysreservaatiksi idealisoidun ekosys-
teemipalvelukehityksen ”katkaisee” teolliseen 
ajanjaksoon kuuluva kaivosteollisuus (Mononen 
2012). Tämän nähdään merkitsevän taantumista 
menneisyyteen, koska palvelu- ja hyvinvointiyh-
teiskunta nähdään  ”valmiina” eikä sen ylläpitä-
miseen enää tarvita kaivosteollisuutta (ainakaan 
täällä). Luonnonvarojen jatkuva ja jopa kasvava 
tarve saattaakin olla joillekin epämiellyttävä yllä-
tys (Rannikko & Määttä 2010). 

Koska reaktiot kaikkialla maailmassa ovat olleet 
samansuuntaisia kuin Suomessa (esim. Moody 
2007, Bebbington & Bury 2013), tällaisia tulkintoja  
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luonnonvarojen hyödyntämisen kasvuun voidaan 
pitää normaaleina reaktioina alueellisen ja sosiaa-
lisen tilan muutoksiin (Kröger 2014). 

Prof. Pertti Rannikko arveleekin nyt syntyvän 
varsin keskiluokkaista luonnonvarakysymyksiin 
liittyvää liikehdintää (Oinaala 2014). Tämä voi en-
nakoida uutta aaltoa, jossa kulutuksen, talouskas-
vun ja raaka-aineiden tarve kyseenalaistetaan koh-
tuutalouden vaatimuksin (kuva 12). Näkemyksen 
mukaan kierrätys- ja kaatopaikkojen hyödyntä-
minen materiaalireserveinä tulee korvaamaan 
kaivostoiminnan. Esimerkiksi Degrowth-liikkeen 
pohjoiskarjalainen versio Kohtuusliike haluaa vai-
kuttaa juuri kaivostoimintaan (Eerola 2014c, Leh-
tinen 2014), sillä kaivostoiminta nähdään kapita-
lismin perusjalkana, jota halutaan horjuttaa.

4.6.3 Epäitsekkyydestä yhteisölliseen individua-
lismiin: nimby- ja nimla-kiistat paikallisen 
hallinnan haasteina

Straniuksen (2009) mukaan postmaterialismin 
vahvistumisen myötä fyysisistä tarpeista on siir-
rytty itsensä toteuttamisen tarpeisiin. Elintason 
nousu mahdollistaa postmaterialismin ja yksilö-

keskeisempien tarpeiden korostumisen. Stranius 
(2011b) luettelee tähän liittyviä urbaaneja ekolo-
gisia liikkeitä, kuten Porkkanamafia, Kohtuusliike, 
Roska päivässä, jne. Yhdessä altruistisen ympäris-
töaktivismin kanssa on kuitenkin samalla kehitty-
nyt myös yhteisöllinen individualismi, joka ei salli 
muutoksia omaksi koetussa ympäristössä (Nimby 
– Not in My Backyard -ilmiö, Kopomaa ym. 2008, 
Eranti 2014). Oman ”takapihan” lisäksi reviiri 
saatetaan ulottaa kymmenien tai jopa satojen ki-
lometrien päähän, jossa maiseman, mökin ym-
päristön tai matkailukohteen pitää pysyä muuttu-
mattomana (Eerola 2012a). Luotuun uhkakuvaan 
perustuen useat matkailijat ja mökkiläiset haluavat 
sanella muun muassa Lapin elinkeinopolitiikkaa 
välittämättä paikallisten toimeentulosta, ellei se 
suoraan palvele heitä ja heidän tarpeitaan. Tätä 
voidaan kutsua Nimla – Not in My Leisure Area-
ilmiöksi. Tämän vuoksi kaivosyritysten on otetta-
va myös mökkiläiset, matkailijat ja matkailuyrittä-
jät huomioon sidosryhmätoimintansa aikaisessa 
vaiheessa (Ziessler-Korppi 2013). Sidosryhmien 
kanssa on neuvoteltava mahdollisesta yhteistyöstä 
ja no go-alueista.

4.7 Visioita

Puohiniemen (2011) mukaan suomalaisten ym-
päristöasenteiden aikasarjoissa näkyy enemmän 
suhdanneaaltoilua kuin trendinomaista nousua 
tai laskua. Tällä hetkellä asenteet ovat olleet ke-
hittymässä toimintavalmiiseen suuntaan, mutta 
nykynuoret näyttävät kuitenkin olevan vähemmän 
ympäristömyönteistä kuin vanhemmat sukupolvet 
(Puohiniemi 2011). Esimerkiksi Stop Talvivaara 
-liikkeessä on mukana näkyvästi enemmän mah-
dollisesti jo vuosikymmeniä sitten ympäristöherä-
tyksensä saaneita tai Talvivaaran myötä aktivoitu-
neita varttuneita henkilöitä kuin nuoria. 

Historiallinen kehitys ennustaa kuitenkin tule-
vaa kehitystä ympäristöasenteissa yhtä huonosti 
kuin pörssikursseissa (Puohiniemi 2011). Jatkossa 
ei ole varmaa, ovatko mielenosoitukset, barrikadit 
ja joukkokokoukset yhtä merkityksellistä toimin-
taa sukupolvelle, joka on tottunut nettiklikkailuun 
(Stranius 2009, Lindholm 2014b). Tosin viime 
aikoina on osoitettu aktiivisesti mieltä mm. hal-
lituksen leikkauksia vastaan. Straniuksen (2009) 
mukaan verkosta ponnistavassa huomioyhteis-
kunnassa mikä tahansa voi periaatteessa politisoi-

tua, milloin ja kenen toimesta tahansa. Mahdol-
lisessa seuraavassa aallossa verkko ja sosiaalinen 
media tulevat olemaan merkittävässä roolissa. 

Jää nähtäväksi kehkeytyykö kaivosliikehdinnäs-
tä uusi luonnonvarakysymyksiin liittyvä ympä-
ristöprotestin aalto? Ainakaan tällä hetkellä se ei 
vielä sellaista muodosta. Tämän tarkastelu voi olla 
kuitenkin toistaiseksi liian aikaista. Joka tapauk-
sessa kaivostoimintajatkuu pitkälle tulevaisuuteen, 
koska raaka-aineiden tarpeen arvioidaan edelleen 
lisääntyvän kehittyvien markkinoiden kasvun, 
kaupungistumisen ja lisääntyvän elintason myötä 
(Schandl & West 2010). Tämä puolestaan aiheuttaa 
sen, ettei raaka-aineiden saatavuutta pystytä koko-
naan turvaamaan kierrätyksellä ja kaatopaikkojen 
hyödyntämisellä, niin kauan kuin raaka-aineiden 
kysyntä ylittää yhteiskunnassa kierrätettävissä ole-
vien materiaalien kapasiteetin (Giurco ym. 2014, 
ICSG 2014). Kiertotalouden kasvu kaivostoimin-
nan käytäntöjen jatkuvan kehittämisen ohella on 
kuitenkin välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa 
resurssien riittäminen yhteiskunnan käyttöön pit-
källä tähtäimellä. Tästä huolimatta mahdollinen 
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postmaterialistisen ajattelun kasvu asettaa haas-
teita kaivostoiminnan legitimiteetille etenkin jäl-
kiteollisissa maissa kuten Suomessa. Toisaalta se 
asettaa myös painetta kaivostoiminnan prosessien 
parantamiseen.

Toistaiseksi postmaterialistista ajattelua ovat 
Suomessa edustaneet lähinnä hyvin koulutetut 
kaupunkilaiset ja ympäristöjärjestöt. Ilmaston-
muutoskeskustelun myötä (ks. liite 4) nämä ovat 
onnistuneet nostamaan ajatuksensa talouspoliit-
tiseen päätöksentekoon ja tieteelliseen keskuste-
luun. Bio-, kierto- ja kohtuutalouden, cleantechin, 
vähähiilisyyden, resurssitehokkuuden ja -viisau-
den sekä uusiutuvan energian nostaminen huo-
mion keskipisteeseen on pitkälti näiden ansiota, 
johon yritykset, markkinat ja valtio ovat alkaneet 
reagoida näitä edistämällä. Postmaterialististen 
ajatusten edistämisen keinovalikoimaan on kuu-
lunut toistaiseksi vain julkinen keskustelu, mutta 
kuten Stranius (2011b) varoittaa, on mahdollista, 
että osa aktivisteista saattaa radikalisoitua suo-
raan toimintaan muun muassa kaivosteollisuutta 
vastaan. Kaivosteollisuudelle onkin tärkeää osal-
listua alaa koskevaan keskusteluun entistä aktiivi-
semmin. Alalla toimivien on myös syytä seurata, 
tutkia ja ymmärtää kansalaisaktivismia ja nopeasti 
muuttuvan yhteiskunnan virtauksia. Vastakkain-
asettelusta olisi päästävä eroon ja pyrkiä dialogiin. 

Kestävän kaivosteollisuuden verkostolla on tähän 
suuri mahdollisuus.

Kaivosyritysten olisi myös hyvä olla aktiivi-
sempia verkossa ja sosiaalisessa mediassa tapah-
tuvassa viestinnässään. Yritysten verkkosivuja ja 
vastuullisuusraportointia on syytä kehittää, koska 
niissä on havaittu puutteita (Rytteri 2012a, Ee-
rola 2014a). Viestinnän on oltava aktiivista koko 
kaivostoiminnan elinkaaren aikana. Mediaa on 
lähestyttävä proaktiivisesti ja henkilökohtaisin 
kontaktein, ei vain lehdistötiedotteiden välityksel-
lä (Eerola 2008, 2009, 2013). Yritysten viestintään 
on panostettava enemmän muun muassa sosiaa-
lisen median välityksellä, missä olisi oltava läsnä 
jatkuvaluonteisesti, seuraten ja reagoiden sieltä 
ponnahtaviin kysymyksiin. Tämä kuitenkin sitoisi 
yritysten voimavaroja melkoisesti, eikä kaikilla ole 
siihen resursseja. Joka tapauksessa kaivosalan am-
mattilaisten ja yritysten vastuullinen toiminta sekä 
kokonaisvaltaisesti proaktiivisempi rooli yhteis-
kunnan ja ympäristöjärjestöjen suuntaan voivat 
olla ratkaisu moneen ongelmaan, joita kaivoskes-
kustelussa tavataan. Näin voidaan hälventää mo-
lemminpuolisia väärään tietoon ja uskomuksiin 
perustuvia ennakko- ja epäluuloja ja päästä raken-
tavaan dialogiin, mahdollisiin kompromisseihin ja 
yhteistyöhön.

5 MITEN MALMIA ETSITÄÄN?

Janne Hokka

Malminetsinnässä lähtökohtana on löytää mine-
raaliesiintymä, joka on taloudellisesti kannattava 
kaivostoiminnan aloittamiselle sekä jatkojalos-
tuksen jälkeen raaka-aineeksi teollisuuden käyt-
töön. Malminetsintä on kokonaisuudessaan pit-
käjänteinen, usein jopa vuosikymmeniä kestävä, 
luonnontieteellis-ekonominen evaluointiprosessi, 
johon vaikuttavat luonnonvarojen lisäksi taloudel-
liset, ympäristölliset sekä monet yhteiskunnalliset 
tekijät. Malminetsinnän yhteydessä maa- ja kallio-
perästä kertyvää tietoa voidaan hyödyntää moni-
puolisesti esimerkiksi maankäytön suunnittelussa 
ja ympäristön hoidossa. 

Malminetsinnän perusolemus ei ole paljoa 
muuttunut vuosikymmenien aikana, ainoastaan 

etsintämenetelmät ovat kehittyneet ja aineis-
ton käsittely on nykyään lähes täysin digitaalista. 
Tämä ei kuitenkaan ole merkittävästi lisännyt uu-
sien löytyneiden malmien lukumäärää (Schodde 
2014a). Suuret pintaan puhkeavat mineraaliesiin-
tymät, jotka sisältävät vähintään yli 1 milj. unssia 
Au, yli 25 000 t U3O8, yli 100 000 t Ni ja yli 1 Mt 
CuEq, on jo pääosin länsimaissa löydetty ja etsin-
tää joudutaan suuntaamaan entistä syvemmälle 
kallioperään uusien esiintymien paikantamiseksi 
(Schodde 2014a). Syvämalminetsintä lisää etsin-
täkustannuksia ja tekemään malminetsijän työstä 
entistä haastavampaa. 
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5.1 Mitä malminetsintä tarkoittaa, ja ketkä sitä harjoittavat?

Malminetsintää harjoittavat niin suuret kaivosyh-
tiöt kuin pienet junioriyhtiöt sekä valtion yhtiöt 
ja tutkimuslaitoksetkin. Suomessa malminetsin-
tätoiminta on pääosin sellaisten yhtiöiden intres-
seissä, jotka keskittävät etsinnän joko tunnettujen 
esiintymien kasvattamiseen tai uusien kohteiden 
löytämiseen. Etsintästrategiaan vaikuttavat muun 
muassa yhtiön markkina-arvo sekä pääoman suu-
ruus. Suuret ja keskisuuret kaivosyhtiöt etsivät pää-

asiallisesti kokoluokaltaan suuria, pitkäkestoisia 
ja kustannustehokkaita esiintymiä.  Suuret yhtiöt 
pystyvät kattamaan laajoja etsintäalueita nopeassa 
ajassa ja hyödyntävät edistyksellisintä teknologi-
aa. Pienten junioriyhtiöiden strategiana voi olla 
esimerkiksi uusien esiintymien etsiminen vähän 
tutkituilta alueilta tai etsinnän keskittäminen tun-
nettujen esiintymien lähialueille. Myös vanho-
jen jo louhittujen esiintymien jatkeita pyritään  

Kuva 15. Kaaviossa on esitetty malminetsinnän eri vaiheita. Malminetsintästrategiaan ja käytettyihin etsintämenetelmiin vai-
kuttavat muun muassa etsinnän mittakaava (alueellinen vai kohteellinen), budjetti, etsittävä mineraali ja esiintymän oletettu 
syvyys. Malminetsintätutkimukset aloitetaan yleensä tekemällä aluevalinta ja rajaamalla se etsintästrategian mukaan. Tämä 
vaihe ei yleensä vaadi maastotöitä vaan tehdään olemassa olevaa kartoitus- ja geotietoaineistoa hyödyntämällä (Suomessa 
GTK:n aineistopalvelut). Harvaan asutuilla tutkimattomilla alueilla pohja-aineistoa on vähän saatavilla ja etsintäalueen koko 
voi alkuaiheessa olla suurempi. Alla esitetyt kuvat havainnollistavat erityyppisiä aineistoja malminetsinnässä. Alkuvaiheessa 
tukeudutaan alueellisiin kallioperäkarttoihin ja mahdollisesti tarkennetaan kartoitusta tutkimusalueelta (vasen kuva). Tutki-
muksen tärkein menetelmä on timanttikairaus, jolla saadaan kallioperästä yhtenäinen näyte, joka voidaan myöhemmin ra-
portoida ja analysoida mahdollisten malmipiirteiden löytämiseksi tai malmin toteamiseksi (keskimmäinen kuva). Nykyään 
3D-mallinnusohjelmien käyttö aineiston käsittelyssä ja tulkinnassa on merkittävässä roolissa (oikea kuva). 
Fig. 15. Diagram demonstrating the different stages of exploration. The scale of exploration (regional or target), budget, commodi-
ty, and target depth dictate the exploration strategy and methods used. Exploration starts off with the selection of the target area, 
which is mostly done by using data from bedrock maps and geodatabases (in Finland, GTK’s information services). In remote and 
unexplored areas, background data are rare, and this can lead to large exploration target areas in the initial stage of exploration. 
The pictures below represent the different types of datasets used in exploration. At the beginning of exploration, old bedrock maps 
are studied and more detailed mapping is carried out at the target scale (left). The most important sampling method is diamond 
drilling, which provides a continuous linear sample from the bedrock. The core can be logged and analysed to detect ore minerals 
and calculate the resources of the ore deposit (middle). Nowadays, 3D modelling is an important tool in data handling and inter-
pretation.
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tutkimaan. Nämä saattavat nousta nopeasti hou-
kutteleviksi sijoituskohteiksi valmiin kaivosinfra-
struktuurin ansiosta. Tällaisissa kohteissa myös 
riskitaso on alhaisempi. Yleisesti ottaen malmin-
etsintä on riskialtista liiketoimintaa, johon vaikut-
tavat geologian muodostamat lainalaisuudet mut-
ta myös maailmanmarkkinahinnat sekä talouden 
syklisyys.  

Malminetsintä alkaa olemassa olevan geologi-
sen tiedon arvioinnilla (kuva 15). Tutkimusmate-
riaalia sekä kartoitus- ja kairausdataa yhdistetään 
ja validoidaan GIS- ja 3D-mallinnusohjelmilla. 
Suomessa on käytettävissä koko maan kattavat 
GTK:n kartoitus- ja geotietoaineistot, joita päivi-
tetään jatkuvasti, joten malminetsintätutkimuk-
set voi päästä aloittamaan suhteellisen vähäisillä 
maastotutkimuksilla. Nykyään maastotöitä teh-
dään lähinnä olemassa olevasta aineistosta tulkit-
tujen muodostumien ja rakenteiden sekä uusien 
ideoiden todentamiseksi. 

Geologinen malminetsintä perustuu ensisijai-
sesti tarkkoihin maastossa tehtyihin kalliopaljastu-
mahavaintoihin, joilla pyritään kartoittamaan alu-
eiden kivilajisto sekä rakenteelliset ja mahdolliset 
malmiutumisen piirteet. Malmiutumisympäristön 
piirteiden määrittäminen perustuu kivilajien ja 
malmimineraalien tunnistamiseen, ymmärryk-

seen rakennegeologisten piirteiden mahdollisista 
malmia kontrolloivista tekijöistä sekä malmiu-
tumistapahtumaa luonnehtivien mineralogisten 
muuttumisilmiöiden tunnistamiseen. Maapeittei-
sillä alueilla tukeudutaan timanttikairaukseen tai 
tutkimusmonttuihin jo alkuvaiheessa, jotta pääs-
tään kiinni edellä mainittuihin havaintoihin (Pa-
punen ym. 1986, Hakapää & Lappalainen 2011). 

Malminetsintä voidaan karkeasti jakaa kolmeen 
pääluokkaan: alkuvaiheen malminetsintään (Gras-
sroots Exploration), kohteelliseen malminetsintään 
(Greenfields Exploration) sekä malminetsintään 
aikaisemmin löydettyjen mineraaliesiintymien 
läheisyydessä (Brownfields Exploration). Alkuvai-
heen malminetsintä voidaan taas jakaa aihehan-
kinnalliseen sekä kohdentavaan malminetsintään 
(Hakapää & Lappalainen 2011, TEM 2014b). Ai-
hehankinnallisen malminetsinnän tavoitteena on 
tietokantoja ja tutkimusta hyödyntämällä tunnus-
televan maastokartoituksen ja näytteenoton avulla 
päästä tarkemmin tutkimuksen kohdevalintoihin. 
Kohdentavassa malminetsinnässä pyritään ra-
jaamaan tutkittavat kohteet ja selvittämään tar-
kemmin malmipotentiaali ennen tarkempaa koh-
teellista tutkimusta. Tutkimuksen tässä vaiheessa 
suoritetaan geologista kartoitusta, geofysikaalisia 
mittauksia sekä maaperä- ja kallionäytteenottoa. 

5.2 Etsintämenetelmät

1900-luvun alkupuolella merkittävän osan mineraa-
liesiintymistä maailmanlaajuisesti löysivät kansalai-
set ja kullankaivajat tai ne löydettiin heidän antami-
ensa vihjeiden perusteella. Suomessa 1930-luvulla 
valtion lisääntynyt panostus henkilöresursseihin 
sekä geologiseen tutkimukseen, muun muassa kal-
lioperä-, malmi- ja maaperägeologiaan, alkoi vai-
kuttaa merkittävästi esiintymien löytymiseen (Haa-
pala & Papunen 2015). 1940-luvulla malminetsintä 
muuttui geofysikaalisten ja geokemiallisten etsintä-
menetelmien myötä entistä tieteellisemmäksi ja tek-
nologiavaltaisemmaksi, ja nykyään sekä alueellisessa 
että kohteellisessa etsinnässä ne muodostavat selkä-
rangan menestykselliselle malminetsinnälle. Sopi-
van etsintämenetelmän valinta riippuu käytettävissä 
olevasta teknologiasta (budjetti), malminetsintäoh-
jelman luonteesta (alueellinen tai kohteellinen) sekä  
etsintäsyvyydestä (Schodde 2014b).

Malminetsintämenetelmät voidaan jakaa geolo-
gisiin, geokemiallisiin ja geofysikaalisiin menetel-
miin. Alustavien tutkimuksien jälkeen tehdään ta-

vallisesti kairausta, joka kohdentuu huomattavasti 
suppeammalle alueelle. Syynä tähän on timant-
tikairauksen korkea hinta, joka on riippuvainen 
sekä kivinäytteen halkaisijasta että kairattavan rei-
än syvyydestä (Hakapää & Lappalainen 2011, Oy 
Kati AB 2014). 

5.2.1 Malminetsintämenetelmät

5.2.1.1 Geofysikaaliset etsintämenetelmät

Geofysikaaliset tutkimukset perustuvat maanka-
maran fysikaalisten ominaisuuksien, kuten mag-
neettikentän, painovoiman, sähkönjohtavuuden, 
kallioperän radioaktiivisen säteilyn ja seismisten 
ominaisuuksien eroihin. Geofysikaalisten mene-
telmien kehittyminen 1950-luvulla vakiinnutti 
ne tärkeäksi osaksi malminetsintää. Viimeisten 
vuosikymmenien aikana geofysikaalinen mitta-
usteknologia on kehittynyt niin laitepuolella kuin 
mittauksien tulkinnassakin. Geofysikaalisia mit-
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tauksia voidaan tehdä lentomittauksena, maan-
pintamittauksena tai kairanreiästä. Mittaukset 
sinänsä, voimakkaampia seismisiä räjäytyksiä lu-
kuun ottamatta, eivät aiheuta maastoon näkyviä 
jälkiä. 

5.2.1.2 Geokemialliset etsintämenetelmät

Geokemiallinen malminetsintä tarkoittaa sekä 
alueellisessa että kohteellisessa tutkimuksessa käy-
tettävää maaperään kohdistuvaa näytteenottome-
netelmää. Näytteenotto voidaan suorittaa lapiolla 
pintanäytteinä ja kaivinkoneella tai kevyellä kai-
rauskalustolla syvemmältä maaperästä. Näytteet 
pyritään ottamaan tasavälisesti linjoina tai verkos-
tona. Näytteet analysoidaan monialkuainemene-
telmillä ja analyysituloksia tarkastellaan esimer-
kiksi GIS-ohjelmilla, jolloin voidaan havainnoida 
etsittävän metallin tai sen seuralaismetallien pitoi-
suusvaihteluja tutkimusalueella. Useimmiten näyt-
teenotto pyritään suorittamaan pohjamoreeni- 

näytteenottona, jonka yhteydessä pyritään saa-
maan näyte myös kallion pinnasta. 

5.2.2 Näytteenottomenetelmät

5.2.2.1 Timanttikairaus (syväkairaukset)

Kairauksen tavoitteena on saada kallioperästä eri 
syvyyksiltä kivinäytteitä, jotka voidaan myöhem-
min raportoida ja analysoida mahdollisten malmi-
piirteiden löytämiseksi tai malmin toteamiseksi. 
Kairausyksiköt vaihtelevat olosuhteiden ja kalus-
ton mukaan kevyistä kumitela-alustaisista järei-
siin mikroprosessoriohjattuihin yksiköihin (kuva 
16) (Drillcon SMOY 2014, Oy Kati Ab 2014).  
Yksittäisen reiän pituus on 100–2 000 m ja kivi-
näytteen halkaisija kairauskaluston mukaan 28,8–
80 cm (Oy Kati Ab 2014). Syväkairauksen merki-
tys perustuu sen kykyyn tuottaa jatkuvaa lieriön 
muotoista ns. sydännäytettä kalliosta, joka noste-
taan ylös muutaman metrin pituisina pätkinä eli 

Kuva 16. Yleisesti käytettyjä näytteenottomenetelmiä kallioperätutkimuksissa. (A.) GTK:n POKA-kairausyksikkö työmaalla. 
(B.) Moreeninäytteenottoa GTK:n kevyellä telakalustolla (GM-50).
Fig. 16. Common sampling methods used in exploration. (A.) A POKA drilling unit at the site. (B.) Basal till sampling using GTK’s 
lightweight sampling unit (GM-50).
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ajoina. Kairausmenetelmät voidaan jakaa kahteen 
osaan: konventionaaliseen ja WL-kairaukseen 
(wireline) (Olsson 2014). Menetelmien erona on 
lähinnä tekniikka, jolla sisäputki tyhjennetään ki-
vinäytteestä. Konventionaalisessa menetelmässä 
teräputki (sis. sydänputken) joudutaan nostamaan 
ylös yhdessä ajoputkien kanssa. Tämä on raskasta, 
aikaa vievää sekä riskialtista toimintaa. Vastaavas-
ti WL-tekniikassa sisäputki noudetaan vaijerilla, 
jonka päässä on lukitussysteemi. Sisäputki tyh-
jennetään kivinäytteestä ja lasketaan takaisin alas 
kairauksen jatkamiseksi (Olsson 2014). Näytteet 
asetetaan näytelaatikoihin samassa järjestyksessä, 
kuin ne on kairattu, ja numeroidaan huolellisesti.

5.2.2.2 RC-uppoporaus

RC-menetelmässä eli käänteisen huuhtelun me-
netelmässä reikää porataan ns. uppoporaustek-
niikalla ja näyte otetaan reiästä tulevasta poraus-
soijasta (hienorakeinen kallionäyte). Menetelmää 
voidaan käyttää kohteissa, joissa tarvitaan volyy-

miltaan paljon näytettä. Kokonaisuudessaan RC-
poraus on edullisempaa kuin timanttikairaus, ja 
sillä saadaan kerättyä suuria tilavuuksia häiriin-
tynyttä murskenäytettä nopeassa ajassa. Näytteen 
edustavuus on kuitenkin selvästi heikompi kuin ti-
manttikairauksessa saadun näytteen, muun muas- 
sa näytteen sekoittumisen ja epätarkan syvyys-
informaation takia.

5.2.2.3 Montutus (tutkimuskaivaukset)

Tutkimuskaivaukset (kuva 17A) tehdään kaivin-
koneella, ja niiden avulla saadaan selvyyttä tut-
kittavan alueen maaperän kerrostumisvaiheista, 
moreenin raskasmineraaleista ja malmista lähtöi-
sin olevien lohkareiden esiintymisestä moreenis-
sa. Kaivinkonetta käytetään myös yleisesti kallion 
paljastamiseen sellaisilla alueilla, joilla maapeitteet 
ovat ohuet. Näin saadaan mahdollisesti paljastettua 
mineralisoituneita vyöhykkeitä tai malmia kont-
rolloivia rakenteita, jotka auttavat muodostamaan 
paremman käsityksen esiintymän luonteesta.

Kuva 17. (A.) Tutkimuskaivaukset ovat parhaassa tapauksessa edullinen tapa saada lisätietoa alueen kallioperästä sekä maa- 
lajeista maapeitteisillä alueilla. (B.) Uranäytteenottoa tehdään tyypillisesti paljastuma-alueilla tai tutkimuskaivannoista.
Fig. 17. (A.) Trenching can serve as an effective and cheap field method in areas of shallow overburden. It yields information on the 
bedrock and topsoil. (B.) Saw-channel sampling is typically conducted from outcrop areas or trenches.
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5.2.2.4 Pala- ja uranäytteenotto

Pala- ja uranäytteenotto ovat maanpinnalta käsin 
tai maanalaisen kaivostunnelin perästä otettavaa 
näytteenottoa, jolla saadaan käsitys mineralisoitu-
neen kiven pitoisuudesta ja ulottuvuudesta. Pala-
näyte otetaan vasaralla tai pienoiskairalla. Yleensä 
tämäntyyppinen näytteenotto tulee kysymykseen 
silloin, kun halutaan tehdä eriasteista tunnuste-
lua tai laaduntarkkailua. Uranäytteenotto (kuva 
17B) suoritetaan maanpinnasta käsin timanttite-
rällä varustetulla kivisahalla, ja se on laadullisesti 
palanäytteenottoa parempi. Tämä perustuu sen 
kykyyn tuottaa jatkuvaa kivinäytettä kalliosta sa-
maan tapaan kuin timanttikairauksessa. Sahatut 
kivinäytteet irrotetaan kiilan ja vasaran avulla sekä 

raportoidaan ja analysoidaan kairasydännäyttei-
den tapaan ja näin pystytään selvittämään mah-
dolliset malmipitoisuudet ja niiden paksuudet.
 
5.2.2.5 Koelouhinta ja -rikastus

Koelouhinnassa ja -rikastuksessa pyritään määrit-
tämään malmin louhittavuus ja rikastettavuuso-
minaisuudet. Koelouhintaa tehdessä esiintymä on 
jo tutkittu ja arvioitu eri näytteenottomenetelmillä 
ja todettu alustavasti hyödyntämiskelpoiseksi. Tut-
kimuslouhoksen koko voi vaihdella muutamasta 
metristä kymmeniin metreihin. Koelouhinta on 
harvoin käytetty tutkimusmenetelmä malmin- 
etsinnässä. 

5.3 Malminetsinnästä kaivostoiminnaksi – esiintymien taloudellinen arviointi

Mineraaliesiintymän taloudellisuuteen vaikutta-
vat useat eri kriteerit ja lähtöparametrit. Malmi 
on taloudellinen termi ja määritellään kalliope-
rässä tai maaperässä ”luonnontilassa” (in situ) 
olevaksi arvoaineskonsentraatioksi, joka sisältää 
riittävästi arvoainesta ollakseen taloudellisesti 
hyödynnettävissä. 

Aikaa esiintymän löytymisestä kaivospäätök-
seen kuluu yleensä viidestä kymmeneen vuoteen, 
ja kustannukset kohoavat yleensä useisiin miljoo-
niin euroihin (kuva 18 ja 19). Esiintymän kan-
nattavuusselvitys on vaiheista tärkein, sillä siinä 
arvioidaan mineraaliesiintymän hyödyntämisen 
absoluuttinen kannattavuus. Kannattavuusselvi-
tys antaa lopullisen varmuuden projektin kan-
nattavuudesta perusteellisten teknisten ja talou-
dellisten suunnitelmien ja laskelmien perusteella. 
Kannattavuusselvitys on monivaiheinen prosessi, 
jossa otetaan huomioon muun muassa esiintymän 
sijainti ympäröivään infrastruktuuriin nähden, 
syntyvien tuotteiden markkinat, markkinahinta 
sekä huomioidaan esiintymän hyödyntämisestä 
syntyvät kustannukset. Kannattavuusselvitys jae-
taan useaan vaiheeseen alustavasta arvioinnista 
pankkikelpoiseen kannattavuustarkasteluun, jossa 
myös ympäristölliset ja yhteiskunnalliset tekijät 
otetaan huomioon osana selvitysprosessia. Yhä 
tarkemmalle tasolle menevät selvitykset vaativat 
enemmän aikaa ja pääomaa kuin niitä edeltäneet 
vaiheet, mikä lisää arvioiden tarkkuutta sekä vä-
hentää riskiä (Hakapää & Lappalainen 2011). 

Yksi merkittävä osa kannattavuusarviointia on 
mineraaliesiintymän koon ja pitoisuuksien mää-
rittäminen. Tätä kutsutaan mineraalivarantoarvi-
oksi, mikä jaetaan lähinnä lisääntyvän geologisen 
tiedon perusteella kolmeen varmuusluokkaan: 
mahdolliseen (Inferred Resource), todennäköi-
seen (Indicated Resource) ja todettuun (Measu-
red Resource) (Sinclair & Blackwell 2002, JORC 
2012). Nämä luokitellaan mineraalivarannoiksi 
eli mahdollisesti taloudellisesti hyödynnettävik-
si arvoaineiksi. Malmiarvion tekemisessä joudu-
taan ottamaan huomioon eri teknis-taloudelliset 
tekijät liittyen malmin louhintaan, metallurgiaan, 
taloudellisuuteen, tuotemarkkinoihin sekä ym-
päristönäkökohtiin. Nämä huomioon ottamalla 
saadaan malmiarvion tuloksena laskettua malmi-
varat, jotka ovat taloudellisesti hyödynnettävissä 
oleva osa mineraaliesiintymää. Tämän monivai-
heisen selvitysprosessin jälkeen, jos esiintymä on 
edelleen taloudellisesti kannattava ja sen hyödyn-
täminen yhteiskunnallisesti hyväksyttävää, toimi-
ja alkaa investoida kaivoksen sisäisen ja ulkoisen 
infrastruktuurin rakentamiseen. Investointien ja 
käyttökustannuksien suuruus riippuu muun mu-
assa esiintymän luonteesta, valitusta kapasiteetista 
sekä vallitsevista kalliomekaniikan olosuhteista. 
Esimerkiksi avolouhittavan esiintymän investoin-
tikustannukset sekä käyttökustannukset ovat mo-
ninkertaisesti pienemmät verrattuna maanalai-
seen kaivokseen. 
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Kuva 18. Malminetsintäinvestoinnit Suomessa sekä globaalisti vuosina 1970–2013. GTK:n malminetsintäinvestointeja ei ole 
saatavilla ajanjaksolta 2006–2009. Muiden kuin valtionyhtiöiden, Outokumpu Oy:n ja Rautaruukki Oy:n, sekä GTK:n mal-
minetsintäpanostukset ovat nousseet merkittävästi 2000-luvun aikana ja mukailevat kansainvälistä malminetsintäinvestoin-
tien kehitystä. Outokumpu luopui 2000-luvun alussa malminetsinnästään ja suurimmasta osasta kaivosliiketoimintaansa ja 
keskittyi ruostumattoman teräksen tuotantoon Torniossa (Outokumpu 2000, 2002). 
Fig. 18. Diagram showing investments of mining and exploration companies in exploration activities in Finland and globally 
during 1970–2013. Note that the exploration data of the Geological Survey of Finland are missing from 2006–2009. The finan-
cial input of international companies in exploration in Finland has been following the global trend. In contrast, the state-owned 
companies, Outokumpu Oy and Rautaruukki Oy, and the Geological Survey of Finland have significantly reduced investments in 
exploration. In early 2000, Outokumpu Oy decided to abandon mineral exploration and focus on stainless steel works at Tornio 
(Outokumpu 2000, 2002).

5.4 Malminetsintä Suomessa – ennen ja nyt

Suomella on pitkät perinteet kaivostoiminnas-
sa, ja varhaisimmat tuotannossa olevat kaivokset 
sijoittuvat 1500-luvulle. Ruotsin vallan aikaan 
etsintää harjoittivat Suomessa etenkin ruotsa-
laiset vuoriteollisuuden ammattilaiset, joilla oli 
kertynyt geologista kokemusta ja osaamista si-
käläisistä esiintymistä ja jotka innolla sovelsivat 
tietoa Suomen kallioperään (Haapala & Papunen 
2015).  Outokummun malmin löytyminen Kivi-
salmen kanavasta, nykyisestä Rääkkylän kunnas-
ta, vuonna 1910 oli merkittävässä osassa Suomen 
teollistumisessa, ja myöhemmin löydetyt merkit-
tävät malmiesiintymät loivat perustan sulatoille, 
jatkojalostukselle, teknologisille innovaatioille, 
teknologian viennille ja laitevalmistukselle. Suo-
men kaivosteollisuus on viimeisen 20 vuoden ai-
kana kokenut merkittäviä muutoksia. 1990-luvun 
alussa malminetsinnästä vastasivat kotimaiset toi-
mijat, valtionyhtiöt Outokumpu ja Rautaruukki 
sekä Geologian tutkimuskeskus. ETA-sopimuksen 
myötä vuoden 1994 alusta astui voimaan ulko-

maalaisten yritysostoja ja kiinteistön hankintaa 
koskeva lainsäädäntö, jonka myötä ulkomaalaiset 
ovat voineet etsiä kaivoskivennäisiä ja harjoit-
taa kaivostoimintaa Suomessa (Hernesniemi ym. 
2011). Tällä hetkellä Geologian tutkimuskeskus 
on ainut valtiollinen malminetsintää harjoittava 
toimija, ja muilta osin etsintätoiminta on siirtynyt 
ulkomaalaisten junioriyhtiöiden ja suurten kaivos-
yhtiöiden haltuun (kuvat 18 ja 19). Rajojen avau-
tuminen näkyi malminetsinnän räjähdysmäisenä 
kasvuna, sillä jo vuonna 1994 tehtiin 10 125 vara-
usilmoitusta, kun niitä oli edellisenä vuonna tehty 
225 (Valtiontalouden tarkastusvirasto 154/2007). 
Malminetsintä romahti Suomessa vuonna 2013, 
ja varausilmoituksia tehtiin ainoastaan 64 kappa-
letta (Tukes 2013). Malminetsintään investoitiin 
samaisena vuonna yhteensä 52,8 miljoonaa euroa, 
mikä oli 39 % vähemmän kuin vuonna 2012. Myös 
malminetsintää harjoittaneiden yhtiöiden luku-
määrä väheni 16 % ja kairauskilometrit 51 %. Yli 
puolet malminetsinnän investoinneista suuntautui 
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kaivosten lähialueille ns. brownfield-kohteisiin. 
Brownfield-kohteiden voidaan olettaa laskevan 
investointiriskiä, sillä malmiesiintymät yleensä 
ovat ryppäinä, pohja-aineistoa on mahdollisesti 
enemmän saatavilla sekä kaivosinfrastruktuuria 
on yleensä säilynyt. Grassroot- ja greenfield-tyypin 
malminetsinnän vähentyminen näkyy tulevaisuu-
dessa, kun uusia esiintymiä ei ole tiedossa nykyis-
ten, ehtyvien malmivarantojen tilalle. Toimijoiden 
määrän, malminetsinnän volyymin ja kairausmää-
rien odotetaan edelleen vähenevän.

Geologian tutkimuskeskuksen painopiste on 
siirtynyt 2000-luvulla aktiivisesta malminetsin-
nästä malmipotentiaalisten alueiden arviointiin ja 

niiden mallinnukseen (kuva 18). Päätavoite on ar-
vioida Suomen kallioperän raaka-ainepotentiaalia 
ja osoittaa kaivosteollisuudelle malmipotentiaa-
lisia alueita ja esiintymiä sekä tuottaa kaivosalan 
tarvitsemaa tarkentuvaa tietoaineistoa Suomen 
kallioperästä. Tämä poikkeaa yksityisten mal-
minetsintäyhtiöiden toiminnasta, jossa pyritään 
paikantamaan mineraaliesiintymä ja selvittämään 
sen taloudellinen kannattavuus. GTK:n toiminta 
kohdistuu pääosin sellaisille malmipotentiaalisille 
alueille, jotka eivät ole yhtiöiden intensiivisen et-
sintätoiminnan kohteena, ja tukee siten mahdol-
listen uusien grassroot- ja greenfield-esiintymien 
paikantamista.

5.5 Malminetsinnän tulevaisuuden näkymät ja kehityssuunnat

Väestönkasvun, kaupungistumisen ja kehittyvien 
maiden yleisen talouskasvun seurauksena metal-
lien ja teollisuusmineraalien kysynnän on arvioi-
tu pitkällä aikavälillä kasvavan. Asukasta kohden 
laskettuna metallien kulutuksen kasvun on todettu 
seuraavan elintason nousua ja bruttokansantuot-
teen (BKT) kasvua. Pitkän aikavälin ennusteista 
huolimatta malminetsintä on luonteeltaan vuosia 
kestävää tutkimustoimintaa, johon liittyy paljon 

epävarmuustekijöitä. Enemmistö malminetsintää 
harjoittavista toimijoista on pieniä junioriyhtiöitä, 
jotka rahoittavat etsintätoimintaansa tyypillisesti 
markkinoilta saamallaan lainapääomalla. Vuosi-
en 1975–2013 aikana länsimaissa löydetyistä mi-
neraaliesiintymistä 50–60 % oli pienten yhtiöiden 
löytämiä (Schodde 2014a). 

Kansainvälisen talouden ollessa taantumas-
sa riskialttiin lainapääoman saanti markkinoilta 

Kuva 19. Suomessa malminetsintään sijoitettujen investointien määrä kaivosyhtiöissä vuosina 1999–2014. Suurten kaivos-
yhtiöiden osuus kokonaisinvestoinneista on noin 70 % viimeisen neljän vuoden ajalta. Investoinnit keskittyivät pääosin koh-
dentaviin tutkimuksiin sekä kannattavuusarviointeihin. Alkuvaiheen malminetsintä on vastaavasti kasvanut maltillisemmin, 
mutta siinäkin suurten yhtiöiden osuus investoinneista on lähes 80 %. Vuoden 2012 investointihuippu selittyy muutaman 
suuren kaivosyhtiön (Gold Fields Ltd, Anglo American Plc sekä Agnico Eagle Ltd) merkittävistä investoinneista projekteihinsa 
(SNL Metals & Mining). Taloudellinen taantuma on ajanjakson loppupuolella selvästi nähtävillä investointien rajuna laskuna.
Fig. 19. Diagram showing investments of mining and exploration companies in exploration activities in Finland during 1999–2014. 
Large mining companies accounted for 70% of total exploration investments over the four-year period. The investments were main-
ly focused on target development and feasibility studies. The first stage exploration (Grassroots exploration) has grown steadily, but 
here large companies also dominate the investments, with a nearly 80% share. The investment peak in 2012 is explained by large 
companies (Gold Fields Ltd, Anglo American Plc and Agnico Eagle Ltd) investing in their development projects (SNL Metals & 
Mining). The economic downturn and recession is clearly seen as a dramatic drop in investments at the end of the period.
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hankaloituu, mikä heijastuu suoraan pienten yh-
tiöiden mahdollisuuksiin tehdä malminetsintää. 
Näin useita vuosia kestävät malminetsintäpro-
jektit ja niistä mahdollisesti generoituvien uusien 
kaivoksien tuotanto siirtyvät vuosiksi eteenpäin 
(ICMM 2012). Ajan kuluessa tiettyjen metallien 
kysyntä kasvaa suhteessa tarjontaan ja aiheuttaa 
markkinoilla hintapiikkejä. Teknologian kehit-
tymisen ja metallien korkean maailmanmarkki-
nahinnan myötä voi myös syntyä korvaavia sekä 
uusia markkinoita ennestään hyödyntämättömil-
le mineraaleille. Pitkän ajan trendinä on ollut se, 
että kaivoksien määrällinen painopiste siirtyy ke-
hittyneistä maista kehittyviin maihin. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana laskettujen metallien 
kokonaistuotannon mukaan suurin osa tärkeim-
mistä kaivosmaista oli nousevia kehittyviä maita 
ja myös suurimmat löydetyt mineraaliesiintymät 
sijoittuivat samoihin maihin. Tämä on suoraa seu-
rausta kasvaneesta investointimäärästä malminet-
sintään sekä kaivostoimintaan Etelä-Amerikassa, 
Afrikassa ja osassa Aasiaa. Tätä kehitystä ovat 
vauhdittaneet 1) helposti louhittavien esiintymien 
vähyys Euroopassa ja Yhdysvalloissa, 2) kaivos-, 
etsintä- ja informaatioteknologian kehittyminen, 
mikä on tehnyt entistä syrjäisempien esiintymien 
hyödyntämisen taloudellisesti kannattavaksi, sekä 
3) suurten rahtilaivojen yleistyminen viime vuo-
sisadan loppupuolella öljyteollisuuden käyttöön, 
mikä samalla mahdollisti myös bulkkituotteiden, 
kuten raudan, hiilen ja bauksiitin, edullisen kulje-
tuksen (ICMM 2012).

Maailmanlaajuisesti uusia esiintymiä löydetään 
keskimäärin 50–60 vuodessa. Kokoluokaltaan suu-
ria, pitkäikäisiä ja alhaisen kustannustason esiinty-
miä (Tier 1 -esiintymät) löydetään ainoastaan yksi 
tai kaksi vuodessa (Schodde 2014a).  Tärkeimpänä 
etsintäkohteena on ollut viimeiset 30 vuotta kulta, 
joka kattaa noin 33 % malminetsintään maailman-
laajuisesti käytetyistä menoista. Perusmetallien et-
sintä sekä bulkkituotteiden (rauta ja hiili) etsintä 
muodostavat molemmat 24 %:n osuuden malmin-
etsintään investoiduista pääomasta.

Malminetsintä on tietynlaisessa murrosvaihees-
sa länsimaissa, sillä pintaan puhkeavien, koko-
luokaltaan suurien ja pitoisuuksiltaan rikkaiden, 
mineraaliesiintymien löytäminen on muuttu-
nut haastavammaksi. Harvaan asutuilla alueilla 
sekä kehittyvissä maissa löytymismahdollisuudet 

vastaaviin esiintymiin ovat paremmat (Schodde 
2014b). Vuosina 2005–2013 maailman löydetyt 
perusmetalliesiintymät sijaitsivat keskimäärin 132 
metrin syvyydessä (kuva 20). Länsi-Euroopassa 
ja Yhdysvalloissa esiintymien löytösyvyys oli kes-
kimäärin yli 300 metriä, ja vastaavasti Afrikassa, 
Etelä-Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa löytösy-
vyys oli alle 100 metriä maanpinnasta (Schodde 
2014b). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei mine-
raaliesiintymiä olisi tulevaisuudessa mahdollista 
löytää määrällisesti yhtä paljon kuin ennen. Ne 
vain sijaitsevat syvemmällä maankuoressa, ja nii-
den tutkimiseen on käytettävä enemmän resursse-
ja ja uudenlaisia menetelmiä.

Kansainvälisesti tarkasteltuna malminetsinnän 
kustannustaso on kaksinkertaistunut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana ja kymmenkertaistu-
nut viimeisen vuosisadan aikana. Maailmanlaajui-
sesti malminetsintään käytetyt kokonaisinvestoin-
nit ovat kasvaneet vuosien 1975–2000 noin viiden 
miljardin US-dollarin tasosta 30 miljardiin US-
dollariin vuonna 2012. Malminetsintä on muut-
tunut samalla entistä teknologiakeskeisemmäksi, 
työvoiman kustannukset ovat kasvaneet, etsin-
tätoiminta on siirtynyt entistä harvaan asutum-
mille alueille ja etsinnän painopiste on siirtynyt 
syvämalmien etsintään. Syvämalmien etsinnässä 
kustannukset lisääntyvät vaadittavan teknologian 
myötä. Kairauskustannukset kasvavat huomatta-
vasti, ja mittalaitteilta vaaditaan parempaa syvyys-
ulottuvuutta.

Malminetsinnän investointien suuruus riippuu 
metallien maailmanmarkkinahinnoista, maail-
mantalouden kasvuvauhdista ja junioriyhtiöiden 
mahdollisuuksista saada rahoitusta toiminnalleen. 
Arviot malminetsinnän vaatiman pääoman suu-
ruudesta vuoteen 2020 näyttävät laskevan selvästi 
vuoden 2012 huippulukemista globaalin taantu-
man takia. Malminetsinnän aktiivisuuden on kui-
tenkin arvioitu kääntyvän lievään nousuun vuo-
den 2016 jälkeen (Schodde 2014a). Pääosin tämä 
tarkoittaisi maailmantalouden näkymien parantu-
mista ja metallihintojen kasvua, jotta tämä alkaisi 
näkyä investointien kasvuna myös malminetsin-
nässä. Pienet ja ketterät junioriyhtiöt ovat jatkos-
sakin tärkeässä osassa malminetsintää, vaikka nii-
den pääoman tarve kasvaa kustannuksien kasvun 
seurauksena. 
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Kuva 20. Ylemmässä diagrammissa on esitetty löydettyjen mineraaliesiintymien koko ja hyötymineraalit suhteessa löydettyyn 
syvyyteen maankuoressa. Alemmassa diagrammissa esiintymät on jaettu malminetsintäkohteen mukaan (mukailtu Schodde 
2014b). Globaalisti tarkasteltuna syvämalminetsintään siirrytään hitaasti, ja eniten se vaikuttaa  brownfield-tyypin malmin-
etsintään läntisissä maissa, joissa tutkimus on painottunut löydettyjen esiintymien syvyysjatkeiden selvittämiseen. Kustannus-
tehokkaitten ja suorituskykyisten etsintäteknologioiden kysyntä kasvaa tulevaisuudessa (muokattu Schodde 2014b).
Fig. 20. The upper diagram shows the size of discovered metal deposits related to the depth of cover. Comparably, in the lower diag-
ram the metal deposits are categorized after the exploration strategy (modified after Schodde 2014b). From a global prospective, the 
industry is slowly moving towards exploring deeper cover. This mostly affects brownfield exploration in Western countries, where 
the focus is on extrapolating from known mineralization. The demand for cost-efficient and reliable exploration technologies will 
increase in the future (modified after Schodde 2014b).
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6 KAIVOSTEN PROSESSITEKNOLOGIAN KEHITYS

Mikael Niemistö ja Raisa Neitola

Kaivosteollisuudella on Suomessa pitkät perinteet, 
ja se on ollut 2010-luvulla niitä harvoja teollisuu-
den aloja, joille on edelleen investoitu. Suomessa 
on laaja geologinen tietoaineisto, hyvä malmipo-
tentiaali sekä kaivostoimintaa tukeva infrastruk-
tuuri ja osaaminen. Kaivosyritysten on kuitenkin 
pystyttävä taloudellisen kannattavuuden lisäksi 
osoittamaan, että toiminnan kokonaisvaikutuk-
sissa otetaan huomioon ympäristövaikutukset ja 
sosiaaliset vaikutukset alueelle. Kaivannaistoimin-
nan kokonaisvaikutukset riippuvat useista eri teki-
jöistä, joista keskeisiä ovat malmin fysikaalis-ke-
mialliset ominaisuudet sekä malmin louhintaan, 
hienonnukseen ja rikastukseen käytettävät tekno-
logiat. Esimerkiksi sähkönkäytön osalta malmin 
hienonnusvaiheen huolellinen suunnittelu on eri-
tyisen tärkeätä.

Kaivosmineraalien ja metallien hyödyntäminen 
Suomessa on luvanvaraista ja toiminnan aloitta-
minen vaatii useita lupia ja selvityksiä erityises-
ti ympäristövaikutuksista ja niiden hallinnasta 
(Lampinen ym. 2009). Lisäksi kaivostoiminnan 
aloittamista varten tehdään useita kannattavuus-
selvityksiä, joissa louhittavan malmin käsiteltävyys 
ja hyötymineraalien talteenotto rikastusvaiheessa 
on keskeinen osa (Lovén 2009). Rikastusmene-
telmien kaivoskohtaisella räätälöinnillä pyritään 

paitsi tekemään esiintymän hyödyntämisestä 
mahdollisimman kannattavaa myös vähentämään 
osaltaan ympäristöön kohdistuvaa painetta.

Tyypillisesti malmin rikastus tapahtuu lähellä 
louhintasijaintia. Louhitun malmin kuljettaminen 
vaatii paljon kuljetuskapasiteettia, joten on järke-
vää erottaa arvomineraalit arvottomista mineraa-
leista jo varhaisessa vaiheessa. Rikasteen massa 
on usein huomattavasti pienempi, jolloin kulje-
tustarve jatkojalostukseen pienenee. Rikastamon 
maantieteellistä sijaintia on toisin sanoen käytän-
nössä mahdoton siirtää työvoimakustannuksien 
vuoksi. Ainoaksi mahdolliseksi säästökohteeksi 
jää tarvittaessa rikastamon prosessiteknologian 
kehittäminen. Varsinkin kehittynyt automaatio on 
vähentänyt henkilöstön tarvetta. Modernin rikas-
tamon valvonta ja ohjaus voidaan tehdä kokonaan 
valvomosta ilman, että rikastamon puolella tarvit-
see käydä.

Täysin uusien tekniikoiden käyttöönotto on 
harvinaista ja vaatii yleensä arvomineraalin selvän 
hinnan nousun. Esimerkiksi kullan hinnan raju 
nousu 1970- ja 80-luvun vaihteessa lisäsi syani-
diliuotuksen käyttöä ja kullan rikastus aloitettiin 
myös esikäsittelyä vaativista malmeista (Marsden 
& House 2006).

6.1 Menetelmät kaivostoiminnassa

Arvomineraaleja sisältävä malmi irrotetaan kallio-
perästä louhimalla ja sen jälkeen malmi murskataan 
ja jauhetaan sopivaan raekokoon rikastusta varten. 
Rikastuksessa malmista erotetaan arvoaineita sisäl-
tävät mineraalit arvottomista mineraaleista. Yleen-
sä kaivoksen rikastusprosessi koostuu useiden eri 
menetelmien yhdistelmästä, joka on räätälöity ky-
seessä olevan malmin käsittelyä varten.

Rikastusteknologiaa löytyy maailmalta laaja 
kirjo. Rikastusmenetelmät perustuvat mineraalien 
tai metallien ominaisuuksien eroihin (ominaispai-
no, pintaominaisuudet, magneettisuus, liukoisuus 
jne.). Menetelmät voidaan jakaa karkeasti edellä 
mainittuihin mineraalien ominaisuuksiin perus-
tuviin menetelmiin:
– mineraalien pintaominaisuuksiin perustuvat 

rikastusmenetelmät (vaahdotus)

– mineraalien ominaispainoeroihin perustuvat 
menetelmät (raskas väliaine-erotus, tärypöytä, 
hytkytin, ym.)

– magneettierotusmenetelmät
– liuotusmenetelmät
– lajittelu.

Rikastusmenetelmien valintaan vaikuttavat kes-
keisesti esiintymän ominaisuudet. Tämän vuoksi 
lupaavasta esiintymästä on syytä tehdä mineralo-
gisia tutkimuksia. Niiden avulla selvitetään muun 
muassa malmin ja sivukiven kemialliset koostu-
mukset, arvometallien pitoisuudet ja mineraalien 
raekoko. Mineralogisista tutkimuksista saatavan 
tiedon perusteella voidaan valita esiintymän hyö-
dyntämiseen soveltuvat rikastusmenetelmät ja 
arvoaineiden erottamiseen vaadittava hienonnus- 



63

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 221 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 221, 2015
 Kaivostoiminta ja malminetsintä Suomessa: Teollisuuden tukijalasta verkostoyhteiskunnan osaksi

 
Louhinta 

Hienonnus 

Murskaus 

Jauhatus 

Rikastusmenetelmät 

Ominaispaino 

Vaahdotus 

Magneettierotus 

Liuotusmenetelmät 

Lajittelu 

Jätteen ja rikasteen käsittely 

Sakeutus 

Suodatus 

Kuivaus 

Loppusijoitus/Lopputuote 

Vesien käsittely 

Saostus 

Selkeytys 

Kierrätys/Juoksutus 

A
u
t
o
m
a
a
t
i
o

A
u
t
o
m
a
a
t
i
o

tarve sekä arvioida rikastusprosessin ympäristö-
vaikutuksia. Rikastusprosessin kehitystyö aloi-
tetaan mineralogisten tutkimusten perusteella 
valittujen menetelmien testaamisella laboratorio-
mittakaavassa. Laboratoriokokeet ovat luonteel-
taan panoskokeita, joissa pystytään toteamaan, 
toimiiko menetelmä ollenkaan. Panoskokeita teh-
dään periaatteessa suljetussa astiassa, ja kokeita on 
juuri siksi helppo tehdä, että niissä ei tarvitse huo-
mioida materiaalivirtoja. Yksikköprosessit ovat 
kuitenkin lähes poikkeuksetta jatkuvatoimisia, 

joten panoskokeet eivät välttämättä anna oikeaa 
kuvaa todellisesta teollisen mittakaavan prosessis-
ta. Laboratoriokokeiden perusteella kehitetty ri-
kastusprosessi skaalataan teolliseen mittaan teke-
mällä isomman mittakaavan pilottikokeet, jolloin 
saadaan tietoa menetelmän toimivuudesta jatku-
vatoimisena prosessina sekä prosessin taloudelli-
sesta kannattavuudesta. 

Kuvassa 21 esitellään kaivoksella ja kaivoksen 
rikastamolla tapahtuvat työvaiheet yleisellä tasolla.

6.2 Hienonnusmenetelmät

6.2.1 Hienonnus

Mineraaleja hienonnetaan, jotta kiviaines saadaan 
riittävän hienoksi  arvomineraalien erottamiseksi 
arvottomista (Wills & Napier-Munn 2006). En-
simmäinen hienonnusvaihe on yleensä louhin-
nassa tapahtuva räjäytys. Räjäytyksen tarkoitus 
on tuottaa syötettä murskausvaiheeseen ja siirtää 
irronnut kivi sopivaan paikkaan, josta sen voi hel-
posti siirtää seuraavaan prosessivaiheeseen. Suuret 
lohkareet, jotka jäävät räjähdyksessä liian isoiksi, 

rikotaan joko räjäyttämällä ne erikseen tai särke-
mällä ne hydraulisella iskuvasaralla sopivan ko-
koisiksi. Räjäytykseen jälkeen kivi yleensä hienon-
netaan murskaamalla ja jauhamalla (Jaakonmäki 
ym. 2009).

6.2.2 Murskaus

Murskauksen tavoitteena on pienentää materiaalin 
raekoko riittävän hienoksi jatkokäsittelyä varten 
(Jaakonmäki ym. 2009). Perinteisesti murskaus on 

Kuva 21. Kaivoksen prosessivaiheet.
Fig. 21. Main stages in the mining process.
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kolmivaiheinen. Murskausvaiheista koostuvaa ko-
konaisuutta kutsutaan murskauspiiriksi. Isoimmat 
murskaimet ovat yleensä esimurskaimina käytetyt 
leuka- tai karamurskaimet. Niihin syötetään murs-
kaimesta riippuen halkaisijaltaan jopa yli metrin 
kokoisia kiviä (Jaakonmäki ym. 2009, Wills & Na-
pier-Munn 2006). Esimurskaus tapahtuu yleensä 
maan alla tai louhoksen pohjalla avoimessa piiris-
sä. Esimurskauksen jälkeen on välimurskaus ja vii-
meisenä hienomurskaus (Jaakonmäki ym. 2009). 
Välimurskaukseen ja hienomurskaukseen käyte-
tään usein kartiomurskainta, valssimurskainta tai 
valssimurskaimesta kehitettyä painevalssimurs-
kainta (Wills & Napier-Munn 2006).

Esimurskauksen jälkeen materiaali seulotaan 
usein ennen seuraavaa murskausvaihetta. Näin 
saadaan valmista tuotetta pois murskauspiiristä 
ja vältytään murskaimen tukkeutumiselta. Lisäk-
si murskausvaiheessa seulotaan pois sopivia ki-
viä, mikäli laitoksella on tarkoitus käyttää malmia 
jauhatukseen. Suljetussa murskauspiirissä murs-
kaimen tuote seulotaan ja liian karkea materiaali 
(ylite) kierrätetään takaisin murskaimeen. Kier-
rätettävän materiaalin suhteellista osuutta kutsu-
taan kiertokuormaksi. Suljetussa piirissä voidaan 
raekokoa hallita tarkemmin. Avoimessa piirissä 
tuote siirretään seulomatta seuraavaan vaiheeseen. 
Murskauksen jälkeen tapahtuva jatkokäsittely me-
tallimalmi- ja teollisuusmineraalikaivoksilla on lä-
hes aina jauhatus. Murskauspiirin tehtävä on siis, 
lähes aina, tuottaa jauhatuspiirille tarpeeksi syötet-
tä (Wills & Napier-Munn 2006).

Murskaamon ohjaukseen käytettävä laitteis-
to sisältää muun muassa seulontalaitteiston, 
hihnavaa’at, kuljetushihnojen nopeussäätimet, 
murskaimien käyttövoiman mittauksen ja partik-
kelikokomittauksen. Lisäksi apuna ovat esimerkik-
si malmin pinnan tason mittauslaitteistot, tukoksia 
valvovat laitteet ja murskaimia valvova instrumen-
tointi. Automaation avulla voidaan murskauspiiri 
säätää tuottamaan haluttu määrä tuotetta jatkokä-
sittelyä varten. Mikäli esimerkiksi syötemateriaali 
muuttuu vaikeammin murskautuvaksi, lisääntyy 
kiertokuorma murskauspiirissä. Siinä tapauksessa 
on syytä hidastaa syöttöä, ettei murskaimen kapa-
siteetti ylity (Wills & Napier-Munn 2006).

6.2.3 Jauhatus

Jauhatus on viimeinen hienonnusprosessi. Hie-
nonnus tapahtuu jauhatuksessa iskun ja hanka-
uksen seurauksena joko kuivana tai märkänä pro-

sessina. Jauhatus tapahtuu sylinterinmuotoisissa 
teräsastioissa, joiden sisällä liikkuu irtonaisia jau-
hinkappaleita. Tavallisesti myllyt koostuvat pyöri-
västä myllyastiasta, joka pyörimisellään aiheuttaa 
jauhinkappaleiden liikkeen myllyssä. Sopivalla 
kierrosnopeudella jauhinkappaleet nousevat myl-
lyn seinämää pitkin ylös ja putoavat vapaasti alas 
myllyn pyöriessä (Wills & Napier-Munn 2006). 
Jauhinkappaleina käytetään terästankoja, teräs- tai 
valurautakuulia, jauhinlieriöitä (cylpebs) tai kar-
keampia malmikappaleita autogeenijauhatukses-
sa. Jos jauhatuksessa halutaan välttyä jauhinkap-
paleista irtoavan raudan lisäykseltä tuotteeseen, 
niin vaihtoehtoina ovat esimerkiksi posliini- tai 
aluniittikuulat tai piikivet (Lukkarinen 1984).

Perinteiset myllyt voidaan jakaa kolmeen eri 
ryhmään lietteen poiston näkökulmasta. Ylite-
myllyssä on molemmissa päissä avoin syöttö- ja 
poistoaukko. Poistoaukko voidaan tehdä hieman 
suuremmaksi, jolloin syntyy virtausgradient-
ti syöttöaukosta poistoaukon suuntaan (Wills & 
Napier-Munn 2006). Materiaali virtaa gradientin 
vuoksi pikkuhiljaa myllyn lävitse ja jauhautuu 
matkallaan. Arinamyllyssä on ennen poistoauk-
koa arina, joka estää karkeimman materiaalin ja 
jauhinkappaleiden poiston myllystä. Kehäpois-
tomyllyssä tuote ei poistu vastapäätä syöttöauk-
koa olevasta poistoaukosta vaan myllyn kehällä 
olevasta aukosta. Poistoaukko on toisella puolella 
myllyä, jolloin materiaali syötetään toisesta päästä 
ja se kulkee myllyn läpi. Aukko voi myös olla kes-
kellä myllyä, jolloin syöttö tapahtuu molemmista 
päädyistä ja poistuu keskeltä (Lukkarinen 1984).

Rikastamolla tapahtuvan jauhatuksen tavoite 
on tuottaa tarvittava määrä syötemateriaalia seu-
raavalle erotusprosessille. Jauhatuksen jälkeen ei 
materiaalia enää hienonneta, joten erotusproses-
sia varten tarvitaan mineraalien riittävä puhtaak-
sijauhautuvuus ja sopiva partikkelikokojakauma 
(Lukkarinen 1984). Jauhatuksen automaation toi-
mivuus on tärkeää, koska jauhatus kuluttaa paljon 
energiaa. Valvomalla myllyn sähkönkulutusta voi-
daan myllyn tehoa arvioida. Laskeva sähkönkulu-
tus enteilee jauhinkappaleiden kulumista, jolloin 
jauhinkappaleet on syytä vaihtaa. Jauhatuspiirin 
tavoitteiden on syytä olla selvät, kun jauhatuspiiriä 
suunnitellaan. Piirin kannalta on oleellista se, ha-
lutaanko vakioida partikkelikoko vai syötemäärä. 
Murskauksesta tulevan syötteen partikkelikoko ja 
jauhatuksen tuotteen partikkelikoko- ja partikke-
lijakaumavaatimukset määrittelevät, minkälaisia 
myllyjä, luokittimia ja seuloja jauhatuspiiriin tulee. 
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Jauhatus tapahtuu yleensä märkänä prosessina, 
ellei materiaali vaadi kuivajauhatusta. Myllypiirit 
ovat yleensä suljettuja piirejä, koska suljetussa pii-
rissäylijauhatuksen riski on pienempi. Suljetussa 
piirissä ei yritetä päästä tavoitehienouteen yhdellä 
jauhatuskerralla vaan luokitin kierrättää suurem-
mat partikkelit takaisin myllyyn samalla periaat-
teella kuin murskauksessa. Kiertokuorman osuus 
on yleensä suurempi kuin uuden tuoreen syötteen 
osuus myllyn syötteestä, osuus saattaa olla jopa 
600 % (Wills & Napier-Munn 2006). 

Tyypillinen avoimessa piirissä käytetty mylly on 
tankomylly, joka tuottaa syötettä jatkojauhatusta 
varten. Tankomyllyt toimivat tietyllä tavalla myös 
seulana, koska ne jauhavat ensisijaisesti isoimpia 
partikkeleita. Tämä johtuu käytännössä siitä, että 
tankojen päät ovat syöttöaukon päädyssä kauem-
pana toisistaan, koska syöte on karkeampaa kuin 
tuote. Tämä ilmiö vähentää ylihienon tuotteen 
muodostumista, koska tanko jauhaa karkeimmat 
ensin. Tankomyllyä käytetään karkeamman jau-
hatuksen lisäksi myös hienomurskaimen sijasta 
esimerkiksi silloin, kun syötemateriaali on savinen 
tai kostea (Wills & Napier-Munn 2006).

Kuulamylly on muodoltaan ja kooltaan vapaam-
min suunniteltavissa verrattuna tankomyllyyn. 
Myllyn muoto on toki edelleen yleensä lieriön 
muotoinen, mutta pituutta ja läpimittaa ei luon-
nollisesti rajoita jauhinkappaleiden mahdollinen 
taipuminen tai kieppuminen. Kuulamylly on her-
kempi syötteen laatuvaihtelulle verrattuna tanko-
myllyyn. Ero voi olla huomattava, kun syötettä on 
jauhettu tarpeeksi niin, että karkeassa fraktiossa 
on vaikeammin jauhautuvia mineraaleja. Kuulat 
ovat yleensä valuraudasta tai teräksestä valmis-
tettuja (Lukkarinen 1984). Kuulilla on enemmän 
pinta-alaa painoyksikköä kohden, joten kuulat 
soveltuvat paremmin hienompaan jauhatukseen 
kuin tangot (Wills & Napier-Munn 2006).

Lohkare- ja palamyllyt ovat rakenteeltaan sa-
manlaisia kuin kuulamyllyt, mutta niiden toi-
mintaan liittyy tiettyjä erikoispiirteitä. Yleensä 
lohkare- ja palajauhatukseen käytetyt myllyt ovat 
läpimitaltaan suurempia riittävän kapasiteetin 
vuoksi. Jauhinkappaleiksi valitaan malmikappalei-
ta, jotka ovat vastaavaa kokoa kuin samaan jauhin-
tehtävään kuulat olisivat. Malmikappaleet kuluvat 
kuitenkin huomattavasti nopeammin verrattuna 
kuuliin, joten jauhinkappaleiden koko pyöriste-
tään mieluummin ylöspäin kuin alaspäin (Luk-
karinen 1984). Malmikappaleiden hyödyntämistä 
jauhatuksessa kutsutaan autogeenijauhatukseksi. 
Autogeenijauhatuksen suunnittelussa on syytä 
olla tarkkana malmin soveltuvuuden kanssa. Kaik-
ki malmit eivät ominaisuuksiensa puolesta sovel-
lu autogeenijauhatukseen. Osa malmeista hajoaa 
niin helposti, ettei niitä voi yksinkertaisesti käyttää 
jauhatukseen (Lukkarinen 1984). Vaikka autogee-
nijauhatuksen hyödyntäminen on uudempaa tek-
niikkaa kuin perinteinen kuula- ja tankojauhatus, 
on se ollut käytössä niin pitkään, että alan uusi 
sukupolvi mieltää sen perinteiseksi tekniikaksi 
(Wills & Napier-Munn 2006).

Uutta teknologiaa jauhatuksessa edustavat hie-
nojauhatukseen tarkoitetut myllyt. Yleistä näis-
sä myllyissä on, että myllyastia ei liiku ollenkaan 
vaan myllyn sisällä on sekoitusmekanismi, joka 
liikuttaa jauhinkappaleita ja jauhettavaa materi-
aalia.  Jauhinkappaleiden sekoitukseen perustuvia 
myllyjä on sekä pystysuorassa että vaakatasossa 
toimivia. Sekoitusmekanismi vaihtelee myös myl-
lystä toiseen. Esimerkiksi pystysuorassa myllyssä 
voi olla sisäinen ruuvi, joka nostaa materiaalia ja 
jauhinkappaleita ylöspäin, tai tapeilla varustettu 
roottori, joka pyörittää materiaalia ja jauhinkap-
paleita myllyssä (Wills & Napier-Munn 2006).

6.3 Rikastusmenetelmät

Mineraalien rikastamiseen käytetyt menetelmät 
perustuvat hyvin erilaisiin ilmiöihin. Rikastusme-
netelmän valinnan peruslähtökohta on malmin 
mineraalikoostumus. Kaikilla menetelmillä on 
tietty raekokoalue, jossa ne ovat toimivia, joten 
hienonnustarve vaikuttaa menetelmävalintaan. 
Arvomineraalien raekoon ja pitoisuuden lisäksi 
on oleellista tietää, minkälaisista mineraaleista ne 
erotetaan. Mineraalien raekoko vaikuttaa suoraan 

hienonnustarpeeseen. Mitä pienempi raekoko, sitä 
enemmän vaaditaan hienonnusta. Hienonnuk-
sessa on tärkeää saavuttaa tarpeeksi korkea puh-
taaksijauhatusaste. Puhtaaksijauhatusasteella tar-
koitetaan sitä, kuinka iso osuus koko partikkelista 
koostuu arvomineraalista.  Hienonnustarpeita oh-
jaa myös rikastusmenetelmä. Millään menetel-
mällä ei tarvita 100-prosenttista puhtaaksijauha-
tusta, mutta esimerkiksi vaahdotus vaatii tietyn 
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pinta-alan puhdasta mineraalipintaa, että kokoo-
ja pääsee kontaktiin vaahdotettavan mineraalin 
pinnan kanssa. Magneettierotus ei periaatteessa 
vaadi puhdasta pinta-alaa ollenkaan. Esimerkiksi 
magneettiset mineraalit voidaan erottaa, vaikka 
itse magneettinen mineraali olisi jonkin muun 
mineraalin sisällä. Toki magneettista mineraalia ei 
saada näin erotettua rikasteeksi, mutta erotus olisi 
kuitenkin teoriassa mahdollista, jos magneettinen 
mineraali ja magneettista mineraalia sisältävä mi-
neraali olisivat arvottomia. 

6.3.1 Lajittelu

Tuhansia vuosia käytössä ollut käsinlajittelu on 
varmasti ensimmäinen käytössä ollut rikastusme-
netelmä. Nykyään käsinlajittelua tehdään lähinnä 
häiriötilanteissa, koska se on liian hidas menetel-
mä isoihin materiaalivirtoihin (Wills & Napier-
Munn 2006). Yksinkertaisin koneellisen lajittelun 
lajitteluperuste on mineraalien valon heijastusky-
ky eli tummien mineraalien erotus vaaleista tai 
mineraalien värieroon perustuva erotus. Muita 
erotusta ohjaavia tekijöitä voivat olla mineraalin 
magneettisuus, sähkönjohtavuus, radioaktiivisuus 
tai fotoluminesenssi. Esimerkiksi timantteja voi-
daan lajitella röntgensäteilyn aiheuttaman lumine-
senssin perusteella (Wills & Napier-Munn 2006).

Mekaaninen lajittelu on kuitenkin halventu-
neen tekniikan myötä nostamassa suosiotaan. La-
jitteluun vaaditaan, että mineraalien raekoot ovat 
useita millimetrejä, jolloin mineraaleja voi erottaa 
toisistaan siedettävin saantitappioin. Pienemmät 
rakeet joudutaan rikastamaan muilla keinoilla. 
Mineraalien pinnat joudutaan pesemään, ettei 
mineraalin pinnalla oleva mahdollinen epäpuh-
taus vääristä laitteen lukemaa ja häiritse lajittelua 
(Wills & Napier-Munn 2006).

6.3.2 Vaahdotus

Vaahdotus on mineraalien rikastamisessa tärkein 
ja monikäyttöisin menetelmä, joka on mahdollista-
nut köyhempien ja mineralogialtaan kompleksisten 
malmien rikastamisen, joita tuskin olisi muutoin 
hyödynnetty. Vaahdotus kehitettiin aluksi lyijy-, 
sinkki- ja kuparisulfidien erotusta varten, mutta 
nykyään vaahdotusta hyödynnetään muidenkin 
metallisulfidien, metallioksidien ja epämetallien  
rikastamisessa (Wills & Napier-Munn 2006). 

Vaahdotus on fysikaalis-kemiallinen erotuspro-
sessi, joka hyödyntää mineraalien pintaominai-

suuksien eroja. Vaahdotusteoria on monimutkaista 
ja sisältää kolme eri faasia (vesi, kiinteä ja vaahto). 
Faasien välistä vuorovaikutusta ei ymmärretä täy-
sin vielä tänäkään päivänä. Rikastuksen näkökul-
masta tärkein ilmiö on kuitenkin mineraalien tai-
pumus tarttua ilmakupliin (Wills & Napier-Munn 
2006). Ihannetilanteessa mineraalien välinen tai-
pumusero tarttua ilmakupliin saadaan kemikaali-
en avulla niin merkittäväksi, että haluttu mineraali 
saadaan tarttumaan ilmakuplaan muiden mine-
raalien jäädessä lietteeseen. Lietteeseen syötetään 
ilmaa sopivankokoisina ilmakuplina, jolloin halut-
tu mineraali tarttuu ilmakuplaan ja ajautuu kup-
lan mukana lietteen pinnalle muodostuvaan vaah-
toon. Vaahto erotetaan lietteen päältä ylivuotona 
rikastuksen aikaansaamiseksi.

Jauhatuksen jälkeen mineraalien pinnat ovat 
lähes poikkeuksetta hydrofiilisia, mikä estää vaah-
dotuksen, koska mineraalit eivät tartu ilmakup-
laan. Erilaisilla kemikaaleilla voidaan kuitenkin 
mineraalipinta saattaa hydrofobiseen tilaan (Wills 
& Napier-Munn 2006). Kemikaalit, joita käytetään 
hydrofobisuuden aikaansaamiseksi, jaetaan yleen-
sä kolmeen ryhmään: kokoojiin, säännöstelyrea-
gensseihin ja vaahdotteisiin.

Kokoojien käyttö perustuu mineraalien erilai-
siin pintaominaisuuksiin. Kun haluttu mineraalin 
pinta on kokoojan peittämä, sen pinta muuttuu 
hydrofobiseksi ja täten tarttuu helpommin ilma-
kuplaan. Kun näin tapahtuu, voidaan mineraali 
vaahdottaa (Wills & Napier-Munn 2006). Ko-
koojareagenssien toiminta perustuu kokoojien 
molekyylin rakenteeseen. Kokoojat sisältävät po-
laarisen osan, joka tarttuu mineraalin pinnalle, 
ja ei-polaarisen osan, joka tarttuu ilmakuplaan. 
Yleensä haluttu mineraali vaahdotetaan eli mine-
raali nostetaan vaahtoon ja otetaan talteen. Tätä 
kutsutaan suoravaahdotukseksi. 

Käänteisvaahdotuksessa vaahdotetaan jokin 
sivumineraali tai useampi pois vaahdotusasti-
asta ja rikaste jää astiaan (Wills & Napier-Munn 
2006). Valtaosa käytetyistä kokoojista on vesiliu-
koisia. Varauksen perusteella ne kuuluvat anio-
nisiin kokoojiin, joita ovat esimerkiksi ksantaa-
tit, tiofosfaatit ja rasvahapot. Sulfidimineraalien 
vaahdotuksessa erittäin tehokkaat ja selektiiviset 
ksantaatit on otettu käyttöön jo 20-luvulla (Wills 
& Napier-Munn 2006). Ksantaattivaahdotuksessa 
prosessiohjauksen vaativin osio on erottaa sulfidi-
mineraalit toisistaan. Myös tiofosfaatteja käytetään 
lähinnä sulfidimineraalien vaahdotukseen. Tio-
fosfaatit eivät ole yhtä voimakkaita kokoojia kuin 
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ksantaatit, mutta ne ovat tärkeitä sulfidimineraa-
lien välisen selektiivisyydensä vuoksi. Tiofosfaatit 
toimivat voimakkaasti happamissa olosuhteissa 
toisin kuin ksantaatit. Tiofosfaatteja käytetään 
myös samanaikaisesti ksantaattien kanssa (Hukki 
1964). Rasvahappojen käyttökohteet ovat laajat, 
ja ne ovat vahvoja kokoojia, mutta niiden selek-
tiivisyys ei ole kovin hyvä. Rasvahapoilla voidaan 
vaahdottaa esimerkiksi teollisuusmineraaleja, ku-
ten apatiittia tai kalsiittia (Hukki 1964).

Säännöstelyreagenssien avulla säädetään liet-
teen olosuhteita. Yleisin keino on pH:n säätö, jol-
la voidaan vaikuttaa mineraalien vaahdotukseen. 
Lietteen pH:ta nostetaan yleensä natriumhydroksi-
dilla, kalkilla tai natriumkarbonaatilla ja lasketaan 
sopivalla hapolla, esimerkiksi rikkihapolla (Hukki 
1964). Lisäksi voidaan käyttää vaahdotusta ehkäi-
seviä tai aktivoivia kemikaaleja. Esimerkiksi fosfo-
rihappo toimii kalsiittivaahdotuksessa sekä fosfaat-
timineraalien vaahdotusta ehkäisevänä reagenssina 
että pH:n säätäjänä. Muita tunnettuja säännöste-
lyreagensseja ovat muun muassa sinkkisulfaatti 
sinkin vaahdotuksen ehkäisijänä, kuparisulfaatti 
sinkkivaahdotuksen aktivoijana ja natriumsyanidi 
kuparikiisu- ja rikkikiisuvaahdotuksen ehkäisijänä 
(Hukki 1964). Säännöstelykemikaaleja on paljon, 
ja koska jokaisen malmin mineraalikoostumus on 
erilainen, myös niiden toimivuus ja kulutus ovat 
teoriassa tapauskohtaisia.

Vaahdotteiden periaatteellinen tarkoitus on 
muodostaa vaahtopatja lietteen pinnalle. Ilma-
kuplat, joiden mukana halutut mineraalit nouse-
vat, tarttuvat vaahtoon. Näin sekä ilmakuplat että 
mineraalit ajautuvat vaahtofaasiin. Vaahtofaasissa 
olevat mineraalit korjataan talteen joko kaapimalla 
tai, yleisemmin teollisuudessa, ylivuotona lietteen 
päältä. Vaahdotteet muistuttavat kemikaaleina ko-
koojia. Myös vaahdotteissa on polaarinen hydro-
fiilinen ryhmä, yleensä OH-ryhmä, ja ei-polaari-
nen hydrofobinen ryhmä. Vaahdotteet eivät tosin 
tartu hanakasti mineraaleihin vaan adsorboituvat 
neste-kaasufaasin rajapinnoille muodostaen vaah-
don, johon mineraali ja ilmakupla tarttuvat (Huk-
ki 1964).

6.3.3 Mineraalien ominaispainoeroihin 
perustuvat menetelmät

Ominaispainoerotus perustuu mineraalien tai al-
kuaineiden ominaispainojen eroon. Erotus on hel-
pohkoa silloin, kun mineraalien ominaispainot ovat 
selvästi erisuuruiset (Hukki 1964). Haasteena on 

pikemminkin materiaalin raekokojakauma ja puh-
taaksijauhautuvuus tarpeeksi karkeassa raekoossa. 
Rikastus olisi helppoa, mikäli syötteessä olevat par-
tikkelit olisivat puhtaaksi jauhettuja tai murskattuja 
ja täsmälleen samankokoisia. Tuolloin ominaispai-
noltaan raskaammilla partikkeleilla olisi aina isom-
pi massa. Käytännössä näin ei kuitenkaan koskaan 
ole. Tästä käytännön syystä ominaispainoerotuk-
sen syöte seulotaan usein fraktioihin, jolloin omi-
naispainoero korostuu muiden erojen pienentyessä 
(Wills & Napier-Munn 2006). Ominaispainoero-
tusta on myös haasteellista tehdä, mikäli mineraa-
lien raekoko on pieni. Partikkelien massaerot ovat 
pienemmät kahden pienen partikkelin välillä, ja 
pieniin partikkeleihin vaikuttaa myös muunlaisia 
voimia kuin painovoima. Liejuerotus on tyypilli-
nen toimenpide ennen ominaispainoerotusta. Teo-
riassa voisi sanoa, että mitä suuremmat partikkelit 
ovat, sitä helpompi erotus on. Käytännössä isojen 
partikkelien alhaisempi puhtaaksijauhatusaste 
huonontaa selektiivisyyttä ja karkeassa murskeessa 
esiintyy aina suurempaa hajontaa partikkelikoossa 
(Wills & Napier-Munn 2006).

Vaahdotuksen kehittyminen 1900-luvulla syr-
jäytti ominaispainoerotuksen monella rikasta-
molla, mutta tällä hetkellä ominaispainoerotus 
herättää mielenkiintoa yksinkertaisuuden ja suh-
teellisen pienen ympäristövaikutuksensa ansiosta. 
Ominaispainomenetelmällä esirikastaminen vä-
hentää myöhemmin prosessoitavaa materiaalia. 
Kemikaalien kulutus pienenee jatkorikastuksessa, 
ja karkeampi jätefraktio helpottaa jatkokäsittelyä 
(Wills & Napier-Munn 2006).

6.3.3.1 Ominaispainoerotusmenetelmien 
laitteistoa

Yksi käytetyistä menetelmistä on raskasväliaine-
erotus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tie-
tystä raskaasta väliaineesta tehdään suspensio, jon-
ka tiheys selvitetään. Syötemateriaali pumpataan 
suspensioon, jossa tiheä osuus syötteestä läpäisee 
suspension ja kevyt jää pinnalle. Väliaine on sus-
pensiossa yleensä pienemmässä partikkelikoossa 
verrattuna syötteeseen. Näin väliaine saadaan seu-
lottua pois ja kierrätettyä (Wills & Napier-Munn 
2006). Syötteen tulee siis olla karkeampaa, joten 
rikastettavan mineraalin raekoon pitäisi olla riit-
tävän suuri.

Hytkytin (Jig) on myös ominaispainoerotin. 
Hytkyttimessä rikastetaan yleensä karkeata ma-
teriaalia ja rikastus tapahtuu yleensä vedessä.  
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Mineraalipatjan läpi aiheutetaan edestakaista ve-
den liikettä, joko painamalla veden pintaa män-
nällä tai liikuttamalla seulaa edestakaisin veden 
pinnalla. Kun vesi liikkuu mineraalipatjassa ylös-
päin, patja avautuu, ja kun vesi liikkuu alaspäin, 
patja tiivistyy. Näin raskaat mineraalit järjestäyty-
vät patjan pohjalle ja kevyemmät mineraalit patjan 
yläosaan (Hukki 1964).

Tärypöytä on toinen ominaispainoerotin, jolla 
voi erottaa hieman hytkytintä hienompaa materi-
aalia. Tärypöytä on uurrettu, hieman kalteva pöytä, 
joka liikkuu nytkyen edestakaisin. Lisäksi pöydälle 
suihkutetaan vettä. Urissa tapahtuu samankaltais-
ta rikastumista kuin hytkyttimessä. Uraan muo-
dostuvan kerroksen alaosaan järjestyvät raskaam-
mat mineraalit ja uran yläosaan kevyemmät. Kun 
materiaali liikkuu pöydällä eteenpäin, syrjäyttää 
raskaampi materiaali kevyempää syöttöä lähimpi-
nä olevissa urissa. Kevyimmät mineraalit liikkuvat 
lähes suoraan urien yli syöttöpisteestä katsottuna 
(Hukki 1964).

Muita ominaispainoon perustuvia erottimia 
ovat muun muassa Humphreys-kierukkaan pe-
rustuva spiraali ja Reichertin kartio (Wills & Na-
pier-Munn 2006). Spiraalilla tarkoitetaan yksin-
kertaisesti spiraaliränniä, johon liete pumpataan. 
Kevyemmät mineraalit ajautuvat rännin ulkokaar-
teelle, kun taas raskaammat laskeutuvat nopeasti 
rännin sisäkaarteeseen. Jakeet eritellään toisistaan 
säädettävillä aukoilla spiraalin alaosassa (Huk-
ki 1964, Wills & Napier-Munn 2006). Reichertin 
kartiossa on useampi kartio asennettu päällekkäin, 
joista joka toinen on ylösalaisin verrattuna edelli-
seen. Kartion erottaminen perustuu ylösalaisin 
olevan kartion kärjessä olevan aukon kohdalla 
tapahtuvaan erotukseen. Lietteessä olevan kiinto-
aineen tila pienenee kartion kärjessä, jolloin kiin-
toaine kerrostuu ja painavat mineraalit asettuvat 
pohjalle. Kiilaränni toimii periaatteeltaan hyvin 
samankaltaisesti. Kiilarännissä kiintoaineen tii-
vistymisen aiheuttaa kapeneva kiilamainen ränni, 
jolloin raskaat mineraalit asettuvat pohjalle. Kii-
larännin päässä kevyemmät mineraalit putoavat 
kauemmas rännistä kuin raskaammat. Rännin 
päästä putoavaan mineraalivirtaukseen asenne-
taan erottimet, joiden avulla raskaat mineraalit 
saadaan erilleen kevyistä mineraaleista (Hukki 
1964, Wills & Napier-Munn 2006).

Mainitsemisen arvoinen laite on myös Knelson-
erotin. Keskipakovoimaan perustuvan Knelsonin 
ansioksi täytyy laskea jopa 10 µm:n kokoisien par-
tikkelien käsittely. Linkoavaan rikastuskartioon 

syötetään lietettä, jolloin kiintoaine linkoutuu kar-
tion seinustalla oleville hyllyille. Hyllyille pakkau-
tuvaa kiintoainetta pestään jatkuvasti pesuvedellä, 
jolloin kevyemmät mineraalit huuhtoutuvat pois 
hyllyiltä. Näin ajon päätyttyä hyllyille jäävät vain 
raskaimmat mineraalit. Pienemmissä, panostyyp-
pisissä erottimissa, kartio poistetaan ja tyhjenne-
tään käsin. Isommissa, jatkuvatoimisissa, tyhjen-
nysvaihe on automaattinen. Markkinoilla on myös 
hytkytinmalli, jossa käytetään keskipakovoimaa. 
Hytkyttimellä saadaan keskipakovoimaerotuksel-
la paremmin raskaiden mineraalien hieno fraktio 
talteen (Wills & Napier-Munn 2006). 

6.3.4 Magneettinen rikastus

Magneettisen rikastuksen laitteistot voivat olla 
erittäin yksinkertaisia. Kestomagneettierottimet  
koostuvat yleensä useammasta magneetista, mut-
ta erotusmielessä niiden tarkoitus on saada tietty 
alue, jonka läpi kaikki materiaali kulkeutuu, mag-
neettiseksi. Kestomagneetit ovat ”aina päällä”, ja 
niissä on sama magneettikenttä, jonka säätäminen 
ei onnistu ilman laitteiston rakenteellisia muutok-
sia. Magneettien aiheuttama magneettivuon tiheys 
heikkenee tosin ajan myötä. Heikkomagneettinen 
erotus kestomagneetilla on nykyään yleensä mär-
käerotusta, ja tyypillisesti erottimella erotetaan 
magnetiittia, joka on helposti erotettavissa mag-
neetilla. Märkäerotuksessa magneetti sijaitsee 
rummun sisällä, ja näin osa rummun pinnasta on 
aina magneettinen. Rummun pyöriessä magneet-
ti ei kuitenkaan pyöri mukana, joten sama pinta 
ei ole koko ajan magneettinen. Rumpu upotetaan 
lietteeseen niin, että rumpu on magneettinen 
lietteessä ja rummun kiertosuunnassa myös jon-
kin verran lietteen yläpuolelta. Näin magneetti-
nen materiaali tarttuu rumpuun ja rummun liike 
nostaa magneettisen materiaalin pois lietteestä. 
Jossain vaiheessa magneettisuus loppuu niin, että 
magneettinen fraktio voidaan ottaa erikseen tal-
teen (Hukki 1964, Wills & Napier-Munn 2006).

Kestomagneeteilla suoritetaan myös kuiva-
erotusta. Kuivaerotus voidaan tehdä periaattees-
sa samankaltaisella laitteistolla kuin märkäero-
tus. Materiaalin syöttö tapahtuu rummulle, jossa 
on magneetti rummun sisäpuolella. Syöte tulee 
rummun päälle, josta magneettinen materiaali 
tarttuu rumpuun kiinni. Rummun pyöriessä ei-
magneettinen materiaali sinkoutuu keskipakovoi-
man ansiosta pois rummun pinnalta ja magneet-
tinen materiaali pysyy rummussa kiinni, kunnes  
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magneettinen osa rumpua päättyy. Hihnaerotin 
toimii samalla periaatteella, mutta syöte kulkee 
hihnalla ja hihnan päätyrulla on käytännössä mag-
neetti. Sama ilmiö toistuu kuin rumpuerottimella, 
eli magneettinen materiaali tarttuu kiinni pääty-
rullaan, kun muu materiaali sinkoutuu irti hihnal-
ta (Hukki 1964, Wills & Napier-Munn 2006). 

Kuivaerotus on haastavampaa hienoimmil-
le fraktioille (noin < 75 µm), koska pienemmät 
partikkelit ovat alttiita muille partikkelien väli-
sille voimille ja ilmavirtauksille. Hienoimmille 
fraktioille onkin märkäerotus sopivampaa. Mate-
riaalit, jotka vaativat hienojauhatusta ja korkeita 
magneettivuon tiheyksiä (1,5–2 teslaa), erotetaan 
yleensä sähkömagneeteilla. Nämä laitteet toimivat 
sähköllä indusoidun magneetin avulla (Wills & 
Napier-Munn 2006). Yksinkertaisin sähkömag-
neetti on rautaytimen ympärille kiedottu sähkö-
johto. Kun johdon läpi syötetään sähköä, muodos-
tuu ytimen ja käämin ympärille magneettikenttä. 
Sähkömagneettiset erottimet perustuvat samaan 
perustekniikkaan. Erottimissa on tietenkin tietty-
jä teknisiä eroja. Useimmissa laitteissa magneet-
tikenttä luodaan jonkinlaiseen matriisiin, jonne 
materiaali on syötetty. Matriisit koostuvat enem-
män tai vähemmän tiheästä verkostosta, jonka 
materiaali on yleensä esimerkiksi terästä. Kun 
magneetti on päällä, tarttuu magneettinen ma-
teriaali matriisiin (Wills & Napier-Munn 2006). 
Joissakin laitteissa on käytössä mekanismi, joka 
aiheuttaa pulssin. Näin ollen magneettinen mate-
riaali irtaantuu pulssin hetkellä matriisista mutta 
tarttuu heti uudelleen matriisin pulssien välillä. 
Tämän tarkoitus on aiheuttaa sekoitusta lietteessä 
ja puhdistaa matriisin tarttuvaa materiaalia. Jat-
kuvatoimisissa laitteissa matriisit kiertävät ympy-
räliikkeessä. Matriisi käy lietteestä ”hakemassa” 
magneettista materiaalia ja kuljettaa sitä, kunnes 
magneetti sammuu. Materiaali irtautuu, ja matrii-
si huuhdellaan puhtaaksi kaikesta magneettisesta 
materiaalista. On myös olemassa laitteita, joissa 
käytetään yhtä ainoaa matriisia. Matriisiin indu-
soidaan aluksi magneettikenttä. Materiaali johde-
taan matriisiin, jolloin ei-magneettinen materiaali 
valuu lävitse mutta magneettinen materiaali jää 
matriisiin. Matriisista huuhdellaan kaikki ei-mag-
neettinen materiaali pois ja magneetti sammute-
taan. Tämän jälkeen matriisista huuhdellaan mag-
neettinen materiaali pois. Nämä panostyyppiset 
erottimet sopivat paremmin koekäyttöön.

6.3.5 Liuotusmenetelmät

Liuotusmenetelmiä mineraalien rikastamiseen 
löytyy maailmalta useampia. Kotimaisesta näkö-
kulmasta on kaivosteollisuudella kaksi tärkeää 
syytä liuotuksen käyttämiseen. Toinen on sul-
fidien hapetus ja toinen kullan syanidiliuotus. 
Esimerkiksi Kittilän Suurikuusikon kultakaivok-
sella suoritetaan sekä sulfidien hapetus että kul-
lan syanidiliuotus. Liuotuksien tekniset ratkaisut 
vaihtelevat myös. Liuotuksia voidaan tehdä pie-
nehköissä reaktoreissa tai jättimäisissä biokasaliu-
otuksissa. Kokoluokka riippuu käsiteltävän mate-
riaalin määrästä ja arvomineraalin pitoisuudesta. 
Jopa syanidiliuotuksia tehdään kasaliuotuksina 
(Marsden & House 2006).

Sulfidimineraalit hapettuvat luonnostaan jou-
tuessaan kosketuksiin hapen kanssa. Sulfidimine-
raalien hapettuessa sulfidianioni hapettuu lähinnä 
sulfaatiksi, jolloin sulfidimineraalin metalli liuke-
nee (Lottermoser 2007). Luonnossa tapahtuva liu-
keneminen on erittäin hidasta, mutta periaate on 
sama sekä luonnossa että teollisuudessa. Esimerkik-
si Luodon-Öjanjärveen valui vuoden 2007 aikana 
moninkertainen määrä liuenneita metalleja verrat-
tuna Talvivaaran allasvuotoon marraskuussa 2012 
(Toivonen 2013). Yhteistä kaikille prosesseille, niin 
luonnossa kuin reaktorissakin, on se, että kaikki ha-
petusprosessit vaativat happea toimiakseen.

Tavallisin syy liuottaa sulfidimineraaleja on kul-
lan rikastuksessa esikäsittelymenetelmänä. Käy- 
tännössä tämä tarkoittaa, että kun liuotetaan sul-
fidit ensin, voidaan kulta liuottaa myöhemmin 
syanidilla. Kultamalmeja, jotka vaativat esikäsitte-
lyn, kutsutaan refraktorisiksi. Yksi syy esikäsittelyn 
tarpeeseen on se, että hienorakeinen kulta esiin-
tyy sulkeumina sulfidimineraalin sisällä. Tällöin 
syanidi ei pääse kullan kanssa reagoimaan, ellei 
sulfidimineraalia liuoteta. Toinen syy on tiettyjen 
sulfidimineraalien kyky kuluttaa liuotuskemikaa-
leja syanidiliuotuksessa. Kultamalmien refraktori-
suusaste vaihtelee rajusti, joten esikäsittelyn tarve 
vaihtelee myös paljon.

Esikäsittely suoritetaan yleensä sekä kor-
keassa lämpötilassa että paineessa, jolloin  
puhutaan paineliuotuksesta. Paineliuotus suo- 
ritetaan autoklaavissa, jossa paine ja lämpö- 
tila nostetaan niin korkealle, että sulfidimine-
raalit liukenevat. Autoklaavikäsittelyn jälkeen 
liete on erittäin hapan ja sisältää korkeita pi-
toisuuksia liuenneita metalleja. Liuenneet me-
tallit pestään pois kultaa sisältävästä sakasta 
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ja kulta liuotetaan syanidiliuotuksen avulla.  
Liuenneet metallit saostetaan nostamalla pH:ta 
kalkin avulla. Muita kultamalmien esikäsittely-
menetelmiä ovat esimerkiksi pasutus ja bioliu-
otus. Pasutus perustuu korkeaan lämpötilaan, 
jolloin sulfidimineraalit hapettuvat ja liukenevat. 
Pasutuksen haittapuolena ovat runsaat kaasu-
päästöt, jotka vaikeuttavat päästöjen hallintaa. 
Bioliuotus perustuu bakteerien toimintaan. Bak-
teerit hapettavat rautaa ja rikkiä ja tuottavat rik-
kihappoa. Bakteerien toiminnan seurauksena pH 
laskee ja sulfidimineraalien liukeneminen kiih-
tyy entisestään. Bioliuotus on verrattain hidasta, 
mutta sillä voi olla oma paikkansa, koska mine-
raalit liukenevat hitaamman prosessin vuoksi tie-
tyssä järjestyksessä, jolloin kaikkia mineraaleja ei 
välttämättä tarvitse liuottaa (Marsden & House 
2006). 

Toinen syy sulfidimineraalien liuottamiseen 
on sulfidimineraaleissa olevien metallien hyö-
dyntäminen. Tämä prosessi tapahtuu esimerkiksi 
bioliuotuksena kuten Talvivaarassa. Sulfidimine-
raaleissa olevat metallit liukenevat periaatteessa 
täysin samalla tavalla kuin kullan esikäsittelyssä 
tapahtuvassa bioliuotuksessa. Erona on vain se, 
että happamasta liuoksesta otetaan liuenneet me-
tallit talteen saostamalla metallit hallitusti yksi 
kerrallaan. Esimerkiksi Talvivaarassa käytetään 
rikkivetyä saostukseen ja kalkkikiveä pH:n sää-
töön (Riekkola-Vanhanen 2013). Saostusvaiheessa 
saostuu myös arvottomia metalliyhdisteitä, jotka 
pyritään saostamaan kalsiumsulfaattiin eli kipsi-
sakkana tarkoituksenmukaisiin altaisiin. 

Syanidiliuotus on menetelmänä patentoitu jo 
vuonna 1887. Suurin osa maailmalla rikastetusta 
kullasta rikastetaan syanidiliuotusmenetelmällä. 
Syanidiliuotus on sopiva menetelmä hienorakei-
selle kullalle, jota ei voida erottaa painovoima-
erotuksella. Syanidiliuotukseen käytetään yleensä 
natriumsyanidia tai kaliumsyanidia. Syanidi ioni-
soituu vedessä ja muodostaa mahdollisen vapaan 
kullan kanssa kompleksin, joka on liukoisessa 
muodossa. Syanidiliuotuksella on etulyöntiase-
ma rikastusmenetelmänä, koska syanidi liuottaa 
kultaa tehokkaasti. Syanidiliuotusta haittaa usein 
mahdollinen muiden metallien liukeneminen, 
mutta syanidi muodostaa selektiivisemmin kulta- 
ja jossain määrin hopeakomplekseja. Muiden me-
tallien haitta näkyy yleensä vain, jos pitoisuudet 
ovat suuret, jolloin kompleksien muodostuminen 
muiden metallien kanssa näkyy syanidin hävikki-
nä (Marsden & House 2006).

Syanidiliuotuksessa pH on yleensä noin 10–
11. Syy tähän on vetysyanidin muodostuminen. 
Alemmassa pH-arvossa esiintyy enemmän vapaita 
vetyioneja. Nämä vetyionit muodostavat syani-
din kanssa vetysyanidia, joka on kaasu. Jos kaasua 
muodostuu, se poistuu liuoksesta ja on näin pois 
kullan liuottamisesta. Toinen hyvä syy välttää ve-
tysyanidin muodostumista on vetysyanidin myr-
kyllisyys. Näin ollen korkea pH on hyvästä sekä 
prosessille että työturvallisuudelle. Liuennut kulta 
adsorboidaan aktiivihiilen tai, harvemmin, ionin-
vaihtohartsin avulla. Kulta uutetaan hiilestä tai 
hartsista ja saostetaan sinkin avulla tai otetaan tal-
teen elektrolyysin avulla (Marsden & House 2006).

6.4 Automaatio

Automaation ja tietotekniikan kehittyminen on 
lisännyt valtavasti mahdollisuuksia prosessin- 
ohjaukseen ja tuotannon tehostamiseen kaivos-
toiminnassa. Jos kaivostoimintaa tarkastelee mal-
min louhimisesta malmin prosessointiin ja aina 
rikasteen pakkaamiseen ja lähettämiseen, niin 
kyse on pohjimmiltaan materiaalivirtojen hal-
linnasta. Jos automaatiota ei käytettäisi lainkaan, 
jouduttaisiin huolehtimaan kaikista prosessin 
säädöistä itse. Nykyaikaisilla älykkäillä prosessin 
ohjausjärjestelmillä, antureilla ja analysaattoreilla 
voidaan hoitaa hallitusti kaivoksien datan kerä-
ys, analysointi ja optimointi. Prosessiohjauksen 
lisäksi nykyaikaista automaatiota ja tietoteknii-
kan kehittymistä yhdistettynä korkeatasoiseen 

prosessiosaamiseen on hyödynnetty erilaisten si-
mulointi- ja mallinnusohjelmistojen kehitystyös-
sä. Prosessisimulaattorien avulla on mahdollista 
prosessimallinnuksen ja ohjauksen lisäksi suun-
nitella ja mitoittaa rikastamoita. 

Automaation nopean edistymisen takana on 
muun muassa mittalaitteiston vahva kehitys. Mate-
riaalin partikkelikoon ja kemiallisen koostumuksen 
online-mittaus mahdollistaa kemikaalien annos-
tuspumppujen ja materiaalivirtauksia säätävien 
pumppujen ja venttiilien säädön tarpeen mukaan. 
Muita syitä ovat tietotekniikan kehittyminen ja hal-
ventuminen, parempi prosessituntemus ja proses-
siyksikköjen kasvu (Wills & Napier-Munn 2006). 
Prosessiyksikköjen kasvu johtaa myös yksikköjen 



71

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 221 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 221, 2015
 Kaivostoiminta ja malminetsintä Suomessa: Teollisuuden tukijalasta verkostoyhteiskunnan osaksi

vähenemiseen. Yhden ison prosessiyksikön ohjaa-
minen on teknisesti helpompaa kuin useamman 
pienemmän rinnakkaisen yksikön ohjaaminen, 
vaikka säätömahdollisuudet vähenevätkin. 

Toimivan automaation edellytyksinä ovat pro-
sessiin liittyvien mitattavien suureiden valinta ja 
mittaus. Mittauksen kaksi oleellisinta asiaa ovat 
edustava näytteenotto ja prosessiohjauksen kan-
nalta olennaisten suureiden mittaus. Näytteen, 
josta mittaussuureet mitataan, tulee ehdottomas-
ti edustaa koko materiaalivirtaa. Yksi esimerkki 
mitattavan suureen valinnasta on jauhatuspiirin 
lietteen tiheys. Prosenttiyksikön muutos lietetihe-
ydessä voi olla vaikea todentaa suoraan massojen 
perusteella, mutta lietteen viskositeetin muutos 
saattaa olla helpommin mitattavissa (Shi 2002).

Automaatiolla pyritään ohjaamaan prosessia 
siten, että prosessi automaattisesti mittaa, enna-
koi, säätää ja optimoi tuotantoa mahdollisimman 
tehokkaaseen toimintaan. Automaation tarkoitus 
on vakauttaa prosessin suorituskyky tietylle ta-
solle ehkäisemällä ja tasapainottamalla prosessin 
häiriötekijät. Perimmäinen tavoite on prosessin 
optimointi taloudellisesta näkökulmasta (Wills & 
Napier-Munn 2006). Tavoitteiden saavuttamisek-
si prosessin ohjaus tapahtuu useammalla tasolla. 
Alimmalla tasolla ovat yksinkertaiset säätöpiirit, 
joissa jokin asetusarvo säätää toimintaa. Tyypilli-
nen esimerkki on lietteen pinnansäätö. Kun pin-
ta nousee lieteastiassa tietylle tasolle, käynnis-
tyy pumppu, joka tyhjentää lieteastiaa (Wills &  
Napier-Munn 2006). 

Seuraava taso sisältää itse ohjauksen ehdot. 
Kaikki säätöön vaikuttavat arvot yhdistetään ma-
temaattiseen yhtälöön, jonka lopputulos ohjaa 
esimerkiksi pumppua, venttiiliä tai vastaavaa lai-
tetta. Aiemmin mainittu pinnansäätö on hyvin 
yksinkertainen. Pumppu on joko pois päältä tai 
pumppaa tietyllä vakionopeudella. Yleisempää 
on kuitenkin hallita myös muutosnopeutta eli 
säätöyhtälössä otetaan huomioon säätötarpeen 
suuruus (Wills & Napier-Munn 2006). PID-säätö 
on hyvin tavallista, vaikka joskus jokin termeistä 

saatetaan jättää pois. Yksinkertaistettuna PID-sää-
döllä tarkoitetaan ohjausta, joka ottaa huomioon 
mitatun ja asetetun suureen eron tietyllä ajan-
hetkellä (P), menneiden mittausarvojen muutok-
set (I) ja ennakoi tulevia mittausarvoja ottamalla 
huomioon mittaussuureen muutosnopeuden (D). 
Jokaiselle termille tulee omat kertoimet, jotka käy-
tännössä määrittävät, kuinka voimakkaasti termi 
vaikuttaa muutokseen. Tällä tavoin yritetään sää-
dettävän suureen arvo saada säädettyä niin lähelle 
asetettua arvoa kuin mahdollista ilman, että mit-
tausarvo poikkeaisi suuresti asetusarvosta missään 
vaiheessa (Wills & Napier-Munn 2006).

Lisäksi on mahdollista, että säädön tehokkuut-
ta arvioidaan automaattisesti, jolloin järjestelmä 
ikään kuin optimoi itse itseään automaattisesti. 
Ohjaukseen voidaan myös lisätä tuottavuuden 
kannalta oleellisia tietoja, kuten metallien ja kemi-
kaalien hintoja ja sulattojen laatuehtoja. 

Tyypillinen säätöpiiri on takaisinkytkennän 
avulla säädetty piiri (Wills & Napier-Munn 2006). 
Aluksi piirille on säädetty jokin asetusarvo, esi-
merkiksi pH. Kun pH mitataan, saadaan mit-
tausarvon ja asetusarvon välille poikkeama eli 
erosuure. Säätöpiiri korjaa tätä poikkeamaa sille 
annetulla keinoilla, eli jos esimerkiksi pH halu-
taan laskuun, pumpataan lietteeseen sopivaa hap-
poa. Takaisinkytkentä tarkoittaa, että pH mitataan 
myöhemmin prosessissa ja itse säätö tapahtuu en-
nen mittauspistettä. Toisinaan takaisinkytkentä on 
liian hidas. Esimerkiksi vaahdotuskemikaalin sää-
täminen syötepitoisuuden myötäkytkennän avulla 
on järkevää, mikäli syötepitoisuus vaihtelee paljon. 
Jos kemikaalin syöttöä säädetään vaahdotusjätteen 
pitoisuuden mukaan, on mitattu tilanne jo tapah-
tunut. Syötepitoisuuden vaihtelun vuoksi säätö-
piirin tekemä muutos ei todennäköisesti ole pro-
sessin kannalta oikea. Syötepitoisuuden vaihtelua 
voidaan vastaavassa tilanteessa vaimentaa syötteen 
välivarastoinnilla ja homogenisoinnilla ennen hie-
nonnusta ja vaahdotusta (Wills & Napier-Munn 
2006).

6.5 Vedenpoisto ja jätteenkäsittely

Rikastamisessa käytetään lähes aina merkittäviä 
määriä vettä, ja lopullisesta rikasteesta on syytä 
poistaa vesi ennen rikasteen lähettämistä asiak-
kaalle. Vedenpoistomenetelmät voidaan karkeasti 
jakaa kolmeen menetelmään: sedimentaatioon, 

suodatukseen ja kuivaukseen. Sedimentoinnissa 
on kyse kiintoaineen laskeutumisesta nesteessä. 
Karkeammat partikkelit laskeutuvat yleensä pa-
remmin, mutta pienemmät, muutaman mikro-
metrin kokoiset partikkelit, laskeutuvat erittäin 
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hitaasti. Laskeutumista hidastaa käytännössä par-
tikkelien varaus, joka on yleensä negatiivinen. 
Näin ollen partikkelien välille syntyy voima, joka 
pitää partikkelit erillään ja vastustaa laskeutumis-
ta. Nykyään lietteisiin lisätään polymeerejä, jotka 
sisältävät elektrolyyttiryhmiä. Polymeeri varautuu, 
kun elektrolyyttiryhmä ionisoituu, jolloin pienet 
hiukkaset kerääntyvät elektrolyytin yhdistämänä 
flokkeihin. Flokit vajoavat nopeammin pohjaan, 
jolloin pintaveden kiintoainepitoisuus alenee huo-
mattavasti. Sedimentointia suoritetaan yleisim-
min sakeuttimella. Sakeutin on ulkomuodoltaan 
pyöreä säiliö, johon syötetään sakeutettavaa lie-
tettä säiliön keskellä olevan syöttöputken kautta. 
Putken yhteydessä on myös säiliön haralaitteen 
sekoitusmekanismi. Säiliön pohjaa pitkin pyöri-
vä haralaite etenee säiliön pohjaa pitkin erittäin 
verkkaisesti. Sakeutettu kiintoaine poistuu sakeut-
timen pohjassa olevan aukon kautta. Sakeutusta 
voidaan myös tehdä sykloneilla, mutta syklonilla 
pienimmät partikkelit kulkeutuvat veden mukana 
ylitteeseen. Vesi poistuu sakeuttimesta ylivuotona. 
Vettä käytetään mahdollisuuksien mukaan kaivok-
sella uudelleen prosessissa. Sakeutetussa lietteessä 
on yleensä noin 55–65 % kiintoainetta (paino-%) 
(Wills & Napier-Munn 2006).

Sakeutuksen jälkeen liete yleensä suodatetaan. 
Ajavana voimana käytetään sekä painetta että 
imua. Painesuodattimissa liete syötetään paineel-
la suodattimeen, jossa kakkuja muodostuu joko 
päällekkäin tai rivissä suodattimen rakenteen 
mukaan. Suodattimessa neste poistuu suodinkan-
kaan läpi ja kakut otetaan talteen. Imulla toimivia 
suotimia on esimerkiksi rumpumallinen suoda-
tin tai kiekkosuodatin. Rumpumallissa rumpu on 
osittain upotettu lietteeseen ja rummun ympärillä 
pyörii kangas, johon kohdistuu imua. Neste imey-
tyy suodinkankaan läpi, ja suodinkakku pysyy 
imun ansiosta kiinni kankaassa. Kangas erkanee 
rummusta ennen paluuta lietteeseen, jolloin kak-
ku otetaan talteen. Kiekkosuodattimessa on sama 
perusperiaate. Kiekot pyörivät lietteessä, jolloin 
neste imeytyy kiekkoon ja kiintoaine jää kiekon 
pinnalle. Kiintoaine poistetaan kiekon pinnalta, 
ennen kuin kiekko on pyörähtänyt koko kierrok-
sen.  Suodatuksen jälkeen kiintoainepitoisuus on 
noin 80–90 % (Wills & Napier-Munn 2006).

Kuivaus tehdään yleensä rumpumaisessa, pyö-
rivässä uunissa, jossa kiintoaine kuivataan sopi-

van kuivaksi. Materiaali kulkee pyörivässä, hie-
man vinossa uunissa, hiljalleen päädystä toiseen. 
Rikasteen kosteuspitoisuus on tyypillisesti noin 
5 %. Rikastetta kuivataan harvoin täysin kuivak-
si pölyongelmien vuoksi (Wills & Napier-Munn 
2006).

Jätteenkäsittely kaivoksella on ympäristönäkö-
kulmasta muuttumassa haasteellisemmaksi. Köy-
hemmät malmit vaativat isompia massavirtauksia, 
ja tämä johtaa isompiin jätemääriin ja rikastus-
hiekka-altaisiin (Wills & Napier-Munn 2006). 
Maanalaisessa kaivoksessa harrastetaan usein 
kaivoksen louhittujen perien jälleentäyttöä. Täyt-
tö tehtiin aiemmin, että päästäisiin eroon ylimää-
räisestä materiaalista, mutta louhintamenetelmien 
kehittyessä kaivostäytön rakenteita tukeva merki-
tys on korostunut. Täyttömateriaalina käytetään 
tapauskohtaisesti muun muassa rikastushiekkaa, 
sivukiveä tai muuta rakennusvaiheessa irtautunut-
ta hiekkaa tai kiveä. Kohtalaisen uusi menetelmä 
on pastatäyttö, joka nimensä mukaan on tahna-
mainen hienon kiviaineksen ja veden muodosta-
ma seos (Lappalainen ym. 2009).

Rikastuksessa muodostunut arvoton mate-
riaali yritetään käyttää hyödyksi muun muassa 
kaivostäytteenä tai maarakentamiseen. Rikasta-
molta tulevaa arvotonta fraktiota on kuitenkin 
joskus vaikea hyödyntää, jolloin se kulkeutuu 
rikastushiekka-altaille. Esimerkiksi sulfidimine-
raaleja sisältävän jätteen uudelleenkäyttö on haas-
tavaa, koska sulfidimineraalit hapettuvat hapelli-
sissa olosuhteissa, jolloin pH ympäristössä laskee 
(Lottermoser 2007). Sulfidimineraaleja sisältävä 
rikastushiekka pyritään pitämään hapettomissa 
olosuhteissa, etteivät sulfidimineraalit hapettuisi 
ja metallit liukenisi kaivoksen lähellä sijaitseviin 
vesistöihin. Tiukentuneiden ympäristövaatimus-
ten myötä joutuvat kaivosyhtiöt suunnittelemaan 
rikastushiekka-altaansa tarkoin. Päästöjä joudu-
taan seuraamaan jatkuvasti ja monelle aineelle on 
asetettu rajat pitoisuudelle ja vuotuiselle päästö-
määrälle. Kiintoaine pyritään laskeuttamaan altaa-
seen ja vesi juoksutetaan luvan sallimissa rajoissa 
altaista lähivesistöön. Altaiden vettä käytetään 
myös mahdollisuuksien mukaan prosessivetenä 
rikastamolla, mutta silloin täytyy ottaa huomioon 
veden epäpuhtaudet, jotka saattavat haitata pro-
sessia (Wills & Napier-Munn 2006).
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6.6 Prosessiteknologian kehityksen tulevaisuuden näkymiä

Viime aikoina kasvaneessa kaivostoiminnassa on 
siirrytty yhä enemmän arvoainepitoisuuksiltaan 
aiempaa köyhempien malmien hyödyntämiseen. 
Tämä johtuu osaltaan erityisesti metalliraaka-ai-
neiden kysynnän huomattavasta kasvusta 1990- ja 
2000-lukujen aikana. Matalapitoisten esiintymien 
louhinta on kannattavaa kysynnän kasvun vuoksi. 
Esiintymien alhaisten pitoisuuksien vuoksi sekä 
louhitun kiven määrä että loppusijoitettavan sivu-
kiven ja rikastushiekan määrä on kasvanut viime 
vuosina myös Suomessa. Vastaavasti on kustan-
nustehokasta ja yksinkertaisempaa käyttää isoja 
laitteita, joilla voidaan käsitellä enemmän mate-
riaalia ja päästään vähintään samaan tuotanto-
määrään kuin korkeamman pitoisuuden malmilla. 
Suurenevat kaivosprojektit vaikuttavat enemmän 
ympäristöönsä sekä päästöjen että sosiaalisten 
vaikutusten näkökulmasta (Northey ym. 2013), 
ja tiukemmat ympäristövelvoitteet tuovat teknisiä 
haasteita myös rikastustoimintaan. Esimerkiksi 
arseenikiisun kanssa usein esiintyvän kullan rikas-
tamisessa on syytä vaahdottaa kaikki arseenikiisu 
erilleen ympäristösyistä. Näin arseenipäästön hal-
lintaa ja kullan rikastamista toteutetaan samassa 
yksikköprosessissa rikastamalla arvometalli ja on-
gelmamineraali samaan fraktioon.

Kaivoksen ja rikastamon toiminnan edellytyk-
senä on aina taloudellinen kannattavuus. Tekni-
sesti olisi mahdollista rikastaa lähes kaikki pie-
nimmätkin mineraaliesiintymät, mutta se ei ole 
taloudellisesti kannattavaa. Kannattavuuteen 
vaikuttavat esiintymän arvomineraalien määrä ja 
laatu. Jos arvomineraaleista saatavat tulot riittä-
vät rahoittamaan käyttökustannukset ja takaavat 
esiintymän rikastukseen sijoitetulle pääomalle 
vaadittavan tuoton, on kaivoksen perustami-
nen lähtökohtaisesti kannattavaa (Lovén 2009). 
Kaivoksen avaaminen on lopputuotteen hinnan 
vaihtelun vuoksi iso taloudellinen riski. Loppu-
tuotteen hinta voi muuttua melko paljon vuodes-
sa, kun kaivos saattaa, esiintymästä riippuen, olla 
toiminnassa vuosikymmeniä. Tuotteen hinnan 
nousun seurauksena avataan todennäköisesti 
uusia, tai toimintansa väliaikaisesti keskeyttä-
neitä, kaivoksia, joissa usein on joko matalam-
pia arvomineraalipitoisuuksia tai esiintymä on 
rikastusteknisesti vaikeampi rikastaa. Jokaiselle 
esiintymälle arvioidaan hinta, joka vastaa sitä ar-
vomineraalin hintaa, millä esiintymän louhimi-
nen muuttuu kannattavaksi.

Tietokoneiden ja ohjelmistojen kehityksen 
myötä mineralogiset tutkimusmenetelmät ovat 
kehittyneet. Elektronimikroskopiaan perustuvilla 
MLA- ja QEMSCAN-järjestelmillä voidaan tut-
kitusta näytteestä saada tietoa sekä mineraalien 
että partikkelien raekoosta. Lisäksi voidaan las-
kea puhtaaksijauhatusaste. Näin saadaan tarkkaa 
tietoa hienonnuksen riittävyydestä ja mahdolli-
sesta lisätarpeesta. Lisäksi järjestelmillä saadaan 
tutkimusvaiheessa tietoa näytteen mineraalikoos-
tumuksesta (Wills & Napier-Munn 2006). Mine-
raalikoostumus on avainasemassa rikastusmene-
telmää valittaessa.

Varsinaista rikastamotoimintaa tarkastellessa 
yleinen kehityssuunta on isompien laitteistojen 
suuntaan ja kehitys on esiintymien ominaisuuksien 
ja taloudellisen kannattavuuden sanelemaa. Arvo-
mineraaliesiintymien syötepitoisuudet ovat vuosien 
saatossa laskeneet, joten esiintymien täytyy kannat-
tavuuden vuoksi olla suurempia. Tämä tarkoittaa, 
että laitteistolta vaaditaan yhä enemmän kapasiteet-
tia, mikä on osasyy laitekoon kasvuun. Laitekoon 
kasvu on myös kunnossapito- ja huoltosyistä har-
kittua. On halvempaa ja helpompaa huoltaa yhtä 
isoa laitetta kuin monta pientä. Lisäksi useamman 
laitteen valvonta on työläämpää.

Nykyisin käytetyt menetelmät ovat suurim-
malta osalta olleet jo kauan käytössä, esimerkiksi 
vaahdotus ja syanidiliuotus ovat olleet käytössä 
jo yli sata vuotta. Lajittelu lienee ollut ensimmäi-
nen keino rikastaa mineraaleja tai metalleja ri-
kastustekniikan historiassa. Vanhoja menetelmiä 
tehostetaan lähinnä uusien esiintymien asettami-
en haasteiden vuoksi. Tyypillinen esimerkki tästä 
on vuonna 1994 käyttöön otettu IsaMill™-mylly, 
joka on kehitetty Australiassa sijaitsevan Mount 
Isan kupari-sinkki-lyijy-hopea-esiintymän hieno-
jauhatukseen, jossa  lyijystä ja sinkistä koostuvan 
bulkkirikasteen raekoko on 80-prosenttisesti alle 
7 µm (Wills & Napier-Munn 2006). Näin pieni 
raekoko ei ole vaahdotuksessa tyypillistä, mutta 
mineraalien pieni raekoko vaatii hienojauhatusta 
riittävän puhtaaksijauhatusasteen saavuttamiseksi. 

Kemikaalien käytössä ei ole myöskään tapah-
tunut viime vuosina sellaisia suuria läpimurtoja, 
jotka olisivat kantautuneet käytännön kaivosalal-
le asti. Ksantaatteja ja rasvahappoja on käytetty 
pitkään vaahdotuksessa, jossa ne ovat edelleen 
tärkeimpiä kokoojakemikaaleja. Tänä päivänä ke-
mikaaleja räätälöidään lähinnä isojen asiakkaiden 
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esiintymille ja prosesseihin sopiviksi. Vaahdotus 
on menetelmänä alan tärkeimpiä keksintöjä, eikä 
menetelmä ole muuttunut viime vuosina suu-
resti. Suurin muutos lienee vaahdotuskennojen 
kasvu. Kennot olivat 1970-luvulla alle 60 m3:n 
kokoisia, kun tänä päivänä myynnissä on yli 500 
m3:n kokoisia kennoja. Kennojen tilavuuden ke-
hitys on linjassa kasvavan kapasiteetin tarpeeseen. 
Suuremmat esiintymät vaativat isoja laitteita, ja 
isommat laitteet ovat myös kustannustehokkaita. 
Vuonna 1976 tavallisin vaahdotuskenno oli kool-
taan 2,5 m3 (Korhonen & Leskinen 1976).  70-lu-
vun alussa Outokumpu Oy oli kuitenkin testannut 
16 m3:n kennoja monella kaivoksella ja havainnut 
kennojen rikastustulokset hyviksi ja kennojen käy-
tön kustannustehokkaaksi (Korhonen & Leskinen 
1976). Suurimmat vaahdotuskennot ovat Pyhäsal-
mella kasvaneet alkuvaiheen 3 m3:n vaahdotus-
kennoista nykyään käytettyihin 38 m3:n kennoihin 
(Pyhäsalmi Mine Oy 2011). 

Magneettierotuksessa tulevaisuutta edustaa 
suurten magneettisten voimien käyttö. Suprajoh-
tavien sähkömagneettien käyttö on mineraalitek-
niikan alalla vähäisempää mutta varteenotettava 
vaihtoehto, mikäli magneettivuon tiheyttä tarvit-
see nostaa yli 2 teslan. Toisaalta tarve on toistai-
seksi ollut vähäistä lähinnä taloudellisista syistä. 
Nykypäivän perustekniikkaa edustavat sähkömag-
neettiset korkean intensiteetin märkäerottimet. 
Näillä laitteilla voidaan erottaa heikosti magneet-
tiset, niin sanotut paramagneettiset mineraalit 
(Wills & Napier-Munn 2006).

Painovoimaerotus on lajittelun jälkeen vanhim-
pia mineraalien erotusmenetelmiä. Tuoreimpiin 
innovaatioihin kuuluvat keskipakovoimaan pe-
rustuvat menetelmät, kuten Knelson- ja Falcon-
rikastimet. Painovoimaerotusta käytetään nyky-
ään usein esirikastuksena, koska se soveltuu hyvin 
karkeille raeko’oille, on yksinkertaista eikä ero-
tuksessa tarvita juurikaan kemikaaleja. Aiemmin 
mainitut keskipakovoimaan perustuvat erottimet 
ovat toimivia myös pienempien rakeiden rikasta-
miseen (Wills & Napier-Munn 2006).

Hydrometallurgiset menetelmät ovat muihin 
menetelmiin verrattuna suhteellisen uusi tulokas 
mineraalitekniikassa. Paineliuotusta harrastet-
tiin jo aiemminkin, mutta 80-luvulla paineliuotus 
otettiin toden teolla käyttöön refraktorisen kul-
lan rikastamisen esikäsittelymenetelmänä. Lisäksi 
kullan syanidiliuotuksessa otettiin samoihin aikoi-
hin käyttöön kullan adsorbointi hiileen (Carbon-
in-pulp ja Carbon-in-leach). Perimmäinen syy 

rajuun kehitykseen kullan rikastuksessa oli kullan 
hinnan selvä nousu samoihin aikoihin (Marsden 
& House 2006).

Kaivoksen ympäristövaikutuksiin vaikuttavat 
monet tekijät. Ensimmäinen tekijä on itse malmi 
ja malmin mukana louhittu sivukivi. Malmimi-
neralogialla on merkittävä rooli ympäristövaiku-
tusten muodostumisessa. Sivukiven ja jätteiden 
mineraalikoostumus vaikuttaa suoraan ympä-
ristöön. Lisäksi mineraalikoostumus ja -rakenne 
vaikuttavat myös rikastusmenetelmään, jolla on 
oma vaikutuksensa ympäristöön. Sulfidimineraa-
lit ovat tyypillisimpiä perusmetallien malmimi-
neraaleja Suomessa. Sulfidimineraalit hapettuvat 
hapellisissa olosuhteissa, jonka seurauksena pH 
laskee hapettumisen välittömässä läheisyydessä ja 
metalli-ionit liukenevat (Lottermoser 2007). Sulfi-
dimineraalien hapettumista tapahtuu jo luonnos-
taan ympäri Suomea, mutta kaivostoiminnassa se 
kiihtyy, kun kiviaines jauhetaan pieniksi partikke-
leiksi ja mineraalit altistuvat hapelle. Lisäksi liuen-
neet metalli-ionit vaikuttavat vaahdotuksen toimi-
vuuteen. Metalli-ioneja käytetään vaahdotuksessa 
säännöstelyreagensseina, ja myös mineraaleista 
liuenneet metalli-ionit vaikuttavat vaahdotukseen 
(Hukki 1964). Myös sivukiven mineraalit ja rikas-
tuksessa muodostuvan jätefraktion mineraalit on 
syytä karakterisoida. Sivukiven ja rikastushiekan 
sisältämät mineraalit saattavat olla liukoisia, jol-
loin ympäristöön saattaa liueta haitallisia aineita. 
Mitä hienommaksi materiaali jauhetaan sen suu-
remmaksi muodostuu materiaalin vapaa pinta-ala. 

Menetelmävalinnalla on myös oma vaikutuk-
sensa kaivoksen ympäristövaikutukseen. Menetel-
mien vaikutuksia ympäristöön on vaikea verrata 
keskenään, koska rikastusmenetelmien soveltu-
vuus riippuu esiintymän mineralogiasta. Menetel-
mäksi valitaan useimmiten se menetelmä, jonka 
avulla kaivosyhtiö suunnittelee saavansa suurim-
man voiton kuitenkaan rikkomatta lupaehtoja. 
Kaivosyhtiön valitsema rikastusmenetelmä sane-
lee ensisijaisesti, kuinka puhtaaksi, ja sitä myöten 
hienoksi, partikkelit joudutaan hienontamaan. 
Karkeampiin raekokoihin soveltuvat menetelmät, 
kuten lajittelu ja osa ominaispainoeroihin perus-
tuvista menetelmistä, toimivat usein esirikastus-
menetelminä. Näin saadaan materiaalivirrasta 
tarpeetonta materiaalia pois, jolloin seuraavan 
menetelmän kapasiteettia vapautuu eikä karkeaa 
jätettä tarvitse hienontaa. Esimerkiksi hienora-
keista kultaa on vaikea rikastaa monella ominais-
painoon perustuvalla menetelmällä, koska suurin 
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osa ominaispainomenetelmistä soveltuu karkea-
rakeisemmalle materiaalille. Menetelmien välillä 
on myös eroja kemikaalien käytössä. Mainituissa 
ominaispainoeroihin perustuvissa menetelmissä 
ei käytetä juurikaan kemikaaleja. Vaahdotus taas 
perustuu pintakemian ilmiöihin. Näitä ilmiöitä 
hallitaan syöttämällä kemikaaleja, jotka lisäävät 
menetelmän ympäristövaikutusta. Myös liuotus-
menetelmissä käytetään usein kemikaaleja ja ai-
heutetaan kemiallisia reaktioita. Reaktioiden tuot-
teiden ympäristövaikutus riippuu mineraaleista, 
esimerkiksi sulfidimineraalien paineliuotuksen 
lopputuotteena on erittäin hapan liete, jonka pH 
säädetään sopivalla kemikaalilla. Jätteiden käsit-
telyn näkökulmasta hienoksi jauhettu materiaali 
vaatii enemmän huomiota, koska vedenpoisto on 

ongelmallisempaa. Lisäksi hienoksi jauhetun ma-
teriaalin uusiokäyttö on haasteellisempaa.

Rikastusalan menetelmien tulevaa kehitystä 
on vaikea ennakoida, sillä menetelmät perustuvat 
mineraalien laajan kirjon vuoksi hyvin erilaisiin 
ilmiöihin. Uuden menetelmän käyttöönottoa edis-
tää rikastettavan raaka-aineen hinnan nousu, sillä 
arvokas lopputuote lisää halukkuutta investoida 
tutkimukseen ja kehitykseen. Tyypillisiä rikastus-
innovaatioita ovat Mount Isan esiintymää varten 
kehitetyt hienojauhatusmylly ja Jameson-vaah-
dotuskenno (Wills & Napier-Munn 2006). Mo-
lemmat perustuvat vanhaan menetelmään, mutta 
optimoimalla menetelmät sopiviksi juuri Mount 
Isan prosessiin kaivostoiminta kyseisellä paikalla 
saatiin kannattavaksi. 

7 KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA

Lauri Solismaa*, Sari Kauppi*, Markku Mikkola ja Helena Wessman-Jääskeläinen 
(*Equal contribution)

Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten paino-
arvo on kasvanut sekä julkisessa että poliittises-
sa keskustelussa viime vuosisadan jälkipuolelta 
alkaen (Kauppila ym. 2015). Toiminnanharjoit-
tajiin sekä viranomaisiin kohdistuvat kasvavat 
odotukset sekä sosioekonomisten että ekologisten 
asiakokonaisuuksien hallinnasta koko elinkaaren 
ajalta ovat vaikuttaneet kaivostoiminnan ympä-

ristövaikutusten hallintamenetelmien kehitykseen 
merkittävällä tavalla. Nykyään hallintamenetelmiä 
kehitetään jatkuvasti ja vaikutuksia ympäristöön 
sekä yhteiskuntaan pyritään minimoimaan mm. 
monitieteellisen tutkimuksen, viranomaisten, 
toiminnanharjoittajien sekä kansalaisjärjestöjen 
vuoropuhelun sekä uudistuvan lainsäädännön ja 
siihen pohjautuvan säätelyn ja valvonnan avulla. 

7.1 Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten määrittely ja hallinta lainsäädännön näkökulmasta

Kaivostoiminta on teollista toimintaa, jolla on jo-
kaisessa elinkaarensa vaiheessa vaikutuksia ym-
päristöön. Vaikutukset voivat olla huomattavia 
ja havainnointi helppoa, mutta havainnoitavuus 
ei tee toiminnasta automaattisesti ekosysteemille 
haitallista tai laitonta. Ympäristön sietokyky toi-
minnan päästöihin nähden vaihtelee. Vallitsevat 
ympäristöolosuhteet sekä ympäristön kyky neut-
ralisoida kuormitusta vaikuttavat merkittävästi 
toiminnan aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin 
(Kauppi ym. 2013). Mitattavien ja havainnoitavien 
päästöjen sallitut määrät sekä menetelmät ympä-
ristövaikutusten hallintaan määritellään toimin-
nalle myönnettävässä ympäristöluvassa. Päästöjä 
ja vaikutuksia tarkkaillaan ympäristölupamenette-
lyssä määritellyn tarkkailuohjelman mukaan, jon-
ka sisältö ja laajuus riippuvat toiminnan laadusta 

ja laajuudesta. Ympäristövaikutusten hallinnan 
lähtökohtana on, että toiminnanharjoittajan tulee 
tuntea ja ymmärtää toiminnastaan muodostuvat 
päästöt ja vaikutukset sekä niiden hallinta-, vä-
hentämis- ja seurantakeinot. (Kauppila ym. 2015.)
 
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(YVA-laki 468/1994) määrittelee ympäristövaiku-
tukset hankkeen tai toiminnan aiheuttamiksi vä-
littömiksi tai välillisiksi vaikutuksiksi: 
a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyy-

teen
b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvilli-

suuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuu-
teen 

c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maise-
maan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 



76

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 221 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 221, 2015 
Kivinen, M. (toim.) ja Aumo, R. (toim.)

d) luonnonvarojen hyödyntämiseen 
e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keski-

näisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

Kaivostoimintaa säätelevä lainsäädäntö kehittyy 
jatkuvasti. Perusvire kaivostoimintaa säätelevässä 
lainsäädännössä on elinkeinoelämää tukeva, mut-
ta yleisten ja yksityisten etujen punnitseminen on 
monipuolistunut huomattavasti lainsäädännön 
kehittyessä (Pölönen 2013). Esimerkkejä lainsää-
dännön kehittymisestä ovat mm. 90-luvun puoli-
välissä säädetty YVA-laki, sitä vuonna 2000 seu-
rannut ympäristönsuojelulaki sekä vuoden 2011 
uusi kaivoslaki. 

Nykyään kaikkien tiettyä rajaa suurempien 
hankkeiden tulee tehdä ympäristövaikutuksis-
ta etukäteisselvitys, joka sisältää lähtötilan do-
kumentoinnin sekä kansalaisten osallistumisen. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä so-
velletaan kaivoshankkeisiin, joissa irrotettavan 
aineksen kokonaismäärä on vähintään 550 000 
tonnia, tai jos avokaivoksen pinta-ala on yli 25 
hehtaaria. Myös asbestin tai uraanin käsittely tai 
YVA-asetuksen hankeluettelon mukainen kaato-
paikka riittää ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyn laukaisevaksi tekijäksi (YVA-asetus 6 § 
713/2006). YVA-lakia seuranneessa vuoden 2000 
ympäristönsuojelulaissa yhdistettiin eri laeissa 
aikaisemmin olleet säännökset ympäristöluvista 
(Kauppila ym. 2015). Viimeisin merkittävä muu-
tos kaivostoimintaa sääteleviin lakeihin tuli, kun 
vuonna 1965 säädetyn kaivoslain korvaava uusi 

kaivoslaki otettiin käyttöön 1.7.2011. Uuden kai-
voslain tarkoituksena on edistää kaivostoimintaa 
ja järjestää sen edellyttämä alueiden käyttö sekä 
malminetsintä niin, että ne ovat yhteiskunnallises-
ti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä (Kauppi 
ym. 2013). Ympäristövaikutusten arviointiprosessi 
on tarpeellinen, mutta osin myös viranomaisia ja 
toiminnanharjoittajia kuormittava prosessi. Lupa-
prosessien toteuttamisen helpottamiseksi työ- ja 
elinkeinoministeriö julkaisi vuonna 2015 oppaan, 
jossa annetaan ohjeistus ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyn toteuttamiseksi kaivoshankkeis-
sa (Jantunen & Kauppila 2015).  

Tänä päivänä kaivostoimintaa säätelevän lain-
säädännön keskiössä ovat uusi kaivoslaki (KaivL  
621/2011) sekä ympäristölainsäädäntö, jota edus-
tavat luonnonsuojeluoikeuden osalta luonnonsuo-
jelulaki (LSL 1096/1996) oheissäädöksineen sekä 
ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) (Kauppi 
ym. 2013, Jantunen & Kauppila 2015). Korkea-
tasoisen lupakäytännön toteuttaminen sekä ym-
päristö- ja luontoarvojen huomioiminen kaivos-
hankkeiden valmistelussa ja toiminnan aikana 
on nykylainsäädännön perusteella mahdollista 
(Kauppi ym. 2013). Haasteita nykylainsäädäntöön 
pohjautuvan kaivostoiminnan sääntelyssä ovat 
eri säädösten soveltamisalojen välisten suhteiden 
täsmentäminen, viranomaisten toimivaltakysy-
mysten määrittely sekä kaivos-, vesi- ja ympäris-
tölupien keskinäisten etusijajärjestysten tarkempi 
määrittely (Kauppi ym. 2013). 

7.2 Kaivostoiminnan vaikutukset vesiin ja sen hyväksyttävyyteen

Ympäristötietoisuus on noussut kaivosteollisuu-
dessa myöhemmin kuin esimerkiksi metsäteol-
lisuudessa, mikä johtuu lähinnä operatiivisten 
ja uusien kaivosten vähäisestä määrästä Suomes-
sa. Samalla paineet raportoida kaivosten vaiku-
tuksista julkisesti erilaisia standardeja käyttäen 
ovat lisääntyneet (Schneider ym. 2013, Fonseca 
ym. 2014). Kaivokset vaikuttavat aina jollakin 
tasolla ympäristöönsä, mutta muutoksia tulee 
varsinkin alueen hydrologiaan (UNEP 1997, El 
Idrysy & Conelly 2012) ja edelleen luonnon mo-
nimuotoisuuteen (de Araújo ym. 2014). Viime 
vuosina kaivostoimijoiden ja tutkijoiden yhtei-
senä tavoitteena ovat olleet uusien ja ympäristöä 
suojelevien menetelmien ja kestävyyttä paranta-
vien työkalujen kehittäminen kaivostoimintaan 

sekä tutkimustiedon hyödyntäminen toiminnan  
suunnittelussa. 

Kaivosten ympäristövaikutuksista suurinta 
kiinnostusta ovat viime aikoina aiheuttaneet vai-
kutukset vesiin, vaikka kaivokset vaikuttavat myös 
ilmaan ja ilmastoon sekä maaperään ja maisemaan 
(Azapagic 2004). Kaivosten aiheuttamia vaiku-
tuksia vesiin ovat mm. pintavalunta, kaivoksista 
pois pumpattujen vesien haitta-ainepitoisuudet, 
vaikutukset pohjavesien määrään, laatuun ja vir-
taussuuntiin, rikastuksen jätevesien metallit ja ke-
mikaalit sekä hapan valuma (AMD) (UNEP 1997, 
Azapagic 2004, Heikkinen ym. 2009, SYKE 2014). 
Kaivostoiminnan aiheuttamat muutokset alueen 
vesivaroihin vaikuttavat myös alueen biodiversi-
teettiin (Virah-Sawmy ym. 2014).
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Kaivostoimintaan liittyvät rikastusprosessit voi-
vat olla paljon vettä kuluttavia, mutta Suomessa 
vedestä ei ole pulaa eikä siten veden käyttömää-
rä rikastustoiminnassa muodosta ongelmaa. Suo-
messa sopivia pintavedenottopaikkoja löytyy koh-
tuullisen helposti kaivoksen lähistöltä riippumatta 
kaivoksen sijainnista. Ongelmaksi muodostuu en-
nemminkin veden runsaus, sillä ilmastollemme 
tyypillisesti Suomessa vettä haihtuu vähemmän 
kuin sataa. Vesi muuntuu kemiallisesti kaivostoi-
minnan prosesseissa sekä allas- tai kaivosmontus-
sa säilytyksessä siten, että veteen liukenee haital-
lisia aineita. Monia aineita voi olla luontaisestikin 
pinta- ja pohjavesissä, mutta kaivostoiminta ja eri-
tyisesti malmin rikastusprosessissa syntyvät jätteet 
sekä louhinnan sivukivet saattavat nostaa haital-
listen aineiden pitoisuuksia ympäristölle vahin-
golliselle tasolle. Vaikka pohjavedessä esiintyisikin 
luontaisesti joitakin haitallisia aineita, ei kaivostoi-
minta saa merkittävästi muuttaa pohjaveden laa-
tua niin, että se lisää haitallisten aineiden määriä.

Rikastusprosessissa malmikivestä otetaan tal-
teen taloudellisesti merkittävät mineraalit, jolloin 
ympäristölle mahdollisesti haittaa aiheuttavia ai-
neita voi päätyä jätealueiden kautta ympäristöön, 
jos niiden kulkeutumisen estämisestä ei huolehdi-
ta riittävällä tavalla. Etenkin sulfidimalmeihin liit-
tyvässä metallimalmikaivostoiminnassa syntyvä 
mineraalipitoinen jäte (rikastushiekka) voi sisältää 
paljon rikkipitoisia yhdisteitä (sulfidimineraaleja), 
jotka reagoidessaan veden ja hapen kanssa alenta-
vat pH:ta eli happamoittavat vettä.  Hapan vesi voi 
liuottaa rikastushiekan mineraaliaineksesta siihen 
jääneitä potentiaalisesti haitallisia aineita sekä li-
sätä veden suolaisuutta kasvattaen mm. veden sul-
faattipitoisuutta. Jos vesiä joudutaan varastoimaan 
jossakin vaiheessa kaivoksen louhostiloissa, voivat 
kiviaineksen (malmikiven ja sivukiven) sisältämät 
mineraalit nostaa veden haitallisten aineiden pi-
toisuuksia ympäristölle haitalliselle tasolle. Sulfaa-
tin pitoisuusrajoituksia kaivoksille on asetettu ym-
päristölupiin vasta viime vuosina, sillä sulfaattia 
esiintyy luonnossa, eikä sitä ole pidetty ympäristöl-
le vaarallisena aineena. Pintavesien sulfaattipitoi-
suudet ovat luonnostaan järvi- ja jokivesissämme 
kuitenkin vain muutamia milligrammoja litrassa, 
joten suuret sulfaattipitoisuudet vaikuttavat hai-
tallisesti erityisesti pienten järvien ekologiaan. 
Kaivoksilta ympäristöön laskettavien vesien eko-
logisten vaikutusten laatuun ja suuruuteen vai-
kuttavat eniten, haitallisten aineiden määrien ja 
laatujen lisäksi, poistovesiä vastaanottavan vesis-

tön koko, virtausolosuhteet, luontainen kemial- 
linen tila ja ekologia. 

Ympäristölle todennäköisesti parhaita vaihto-
ehtoja vesienhallinnassa ovat prosessivesien te-
hokas kierrätys ja puhdistus sekä puhtaiden ve-
sien pitäminen erillään haitta-aineita sisältävistä 
vesistä. Pelkkä kiintoaineksen laskeuttaminen ei 
ole riittävä menetelmä kaikille kaivosten jäteve-
sien ympäristökuormitusta aiheuttaville aineille 
(Hell & Mattila 2012). Joissakin tapauksissa vesi 
saatetaan palauttaa luontoon puhtaampana kuin 
se oli otettaessa kaivokselle (Schneider ym. 2013). 
Kaivostoiminnasta on kuitenkin päässyt haitallisia 
aineita sekä pinta- että pohjavesiin (esim. Heikki-
nen ym. 2002, Salonen ym. 2006, 2014, Heikkinen 
ym. 2009, Hell & Mattila 2012, Kauppi ym. 2013). 
Nämä kaivostoiminnan aiheuttamat ympäristön 
pilaantumisen ongelmat ovat todennäköisesti 
vaikuttaneet paljon nykyiseen kaivostoiminnan 
hyväksyttävyyteen, sillä kokemukset yrityksen 
ympäristövastuusta vaikuttavat kaivostoiminnan 
vastustamiseen (Tuusjärvi 2013b). Jartti ja muut 
(2014) havaitsivat tutkimuksissaan, että kaivos-
toiminta oli vähemmän hyväksyttävää omalla 
lähialueella kuin yleisemmin hyväksyttävyyttä  
arvioitaessa. 

Kaivoksen aiheuttama vesien laadun heikkene-
minen lähialueilla on siten yksi suurimmista kai-
vostoiminnan sosiaaliseen hyväksyttävyyteen vai-
kuttavista tekijöistä (Wessman ym. 2014, Que ym. 
2015). Tämän lisäksi tärkeitä mittareita ovat suori-
en ja välillisten työpaikkojen syntyminen ja niistä 
seuraava alueellisen palkkasumman kasvu (Törmä 
& Reini 2009, Hernesniemi ym. 2011, Hietala ym. 
2014, Que ym. 2015, Tuusjärvi 2013b, Törmä ym. 
2013) sekä ilmaan ja maaperään kohdistuva ympä-
ristökuormitus (Que ym. 2015). Suomessa vuonna 
2013 kaivosten itsearviointina toteutetut stressites-
tit (Välisalo ym. 2014) osoittivat, että stressinsieto-
kyvyn kannalta Suomessa haasteellisinta oli kai-
vosten vesiasioiden hallinta. Esimerkiksi kaivosten 
varautuminen poikkeuksellisiin rankkasateisiin 
oli hyvin vaihtelevaa ja joillakin kaivoksilla vara-
allaskapasiteettia ei ollut lainkaan. Tällöin suurien 
sadevesimäärien aiheuttama lisäkuormitus aiheut-
taisi normaalitoiminnan lupa-arvoja ylittäviä ve-
sien lisäjuoksutuksia kaivosalueiden ulkopuolelle. 
Parannustoimenpiteiksi Välisalo ja muut (2014) 
ehdottivat vara-allaskapasiteetin lisäämistä ja va-
rautumista riittävän tehokkaalla puhdistuskapasi-
teetilla myös väliaikaisesti kaivosalueella pidettä-
vien vesien puhdistamiseen. 
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Kaivostoiminnan vesiin liittyvää turvallisuutta 
on pyritty parantamaan viime vuosina mm. eri-
laisten tutkimushankkeiden avulla (Kauppi & 
Nystén 2015a,b). Vesiriskienhallinnan merkitys 
kaivostoiminnan hyväksyttävyydelle nousi esille 
SAM-hankkeen aikana. Esimerkiksi kaivannais-
teollisuuden tulevaisuutta Suomessa pohtineessa 
työssä (Kohl ym. 2013) arvioitiin, että muutamil-
la kaivoksilla viime aikoina tapahtuneita hallitse-
mattomia päästöjä voidaan pitää merkkinä vesien 
hallinnan tekniikoiden riittämättömyydestä näillä 
kaivoksilla. Tekniikan ja teknologian kehitys sekä 
kehitys johtamiskäytäntöjen ja riskien hallinnassa 
nähtiin keinoiksi edesauttaa sekä vesienkäsittelyn 
saamista hallintaan että päästöjen minimoimista. 
SAM-hankkeessa valmistuneet työkalut, kuten 
kaivosten vesijalanjälki, pohjavesiselvitysten tar-
kistuslista (SYKE 2014, Tuominen ym. 2014) ja 
alueellinen vesitasemallinnus, parantavat vesiris-
kienhallintaa, luovat tarkempaa kuvaa kaivoksen 
vesiasioista, toimivat vuorovaikutustyökaluina ja 
mahdollistavat poikkeustilanteiden ennakoimista. 

Lisäksi Sitran käynnistämä Kestävän kaivostoimin-
nan verkosto (Kaivosvastuu 2015) ja sen Suomeen 
soveltuva vapaaehtoinen vastuullisuusstandardi-
en kehittämistyö, EU:n aluekehitysrahoituksella 
vuonna 2014 perustettu kaivosvesiverkosto (GTK 
2015b) sekä muu kaivoksiin ja ympäristöön liitty-
vä tutkimus (GTK 2015c) luovat edellytyksiä kai-
vosten vesiasioiden hallinnan kehittymiselle.

Riskienhallinta luo sosiaalista hyväksyttävyyt-
tä, joka vaikuttaa myös halukkuuteen sijoittaa 
kaivostoimintaan. Samalla kaivoksen kustannus-
tehokkuus pysyy hyvänä, kun ympäristön puh-
distamisesta ei tule ennakoimattomia kuluja. Kun 
Jartti ja muut (2012) tutkivat, millainen kaivosalan 
toiminta olisi Suomessa hyväksyttävää, todettiin, 
että kaivostoiminnan hyödyt ymmärretään ja hy-
väksyttävyys on joissakin osissa Suomea melko 
vahvaa, mutta toisaalta vaaditaan vastuullisuutta 
haittojen hoidosta. Käyttämällä resursseja vesiasi-
oiden hallintaan, kaivostoimijat voivat itse vaikut-
taa alan kiinnostavuuteen sijoituskohteena ja ylei-
seen kaivostoiminnan hyväksyttävyyteen.

7.3 Kaivosten sulkemisen jälkeinen hyötykäyttö

Yksi kaivosten ympäristöhallintaan yhä enemmän 
liittyvä aspekti on alueen hyödyntäminen aktii-
visesti jossain muussa toiminnassa varsinaisen 
kaivostoiminnan päättymisen jälkeen. Erilaisten 
jälkikäyttömahdollisuuksien tarkastelu ja toteutta-
minen on lisääntynyt erityisesti viime vuosina ja 
tulevaisuudessa todennäköisesti yhä useammin. 
Tavanomaisesti kaivosalueet on pyritty palautta-
maan sulkemisen jälkeen kaivostoimintaa edel-
täneeseen tilaan (Heikkinen & Noras 2005). Uu-
siokäytössä tulevat ympäristönäkökulman lisäksi 
tarkastelun alle entisen kaivosalueen paikalliselle 
yhteisölle tarjoamat taloudelliset ja sosiaaliset 
mahdollisuudet. Viime aikoina kaivosalueiden ta-
loudellinen hyödyntäminen on saanut kasvavasti 
huomiota sulkemissuunnitelmissa, ja kaivosyri-
tykset, viranomaiset, maankäytön suunnittelijat, 
sijoittajat sekä kansalaiset laajemmin ovat eri koh-
teissa tunnistaneet tuottavimpia suljettujen kaivos-
alueiden hyödyntämismahdollisuuksia (Pearman 
2009). Maailmalla on useita esimerkkejä sellaisista 
luovista ratkaisuista kaivoksen hyödyntämisestä 
sen sulkemisen jälkeen, joissa kaivoksen ympärille 
rakennettua infrastruktuuria on voitu hyödyntää 
paikallisen yhteisön taloudessa. Esimerkkejä täl-
laisista toteutuksista on esitetty taulukossa 1.

Yhteenvetona voi todeta, että kaivosten sul-
kemisen jälkeiselle hyödyntämiselle on kehitetty 
hyvin moninaisia tapoja. Toteutuneissa hyödyn-
tämistavoissa korostuvat turismiin pohjautuvat 
mahdollisuudet ja jossain määrin teolliset sekä 
tutkimukselliset hyödyntämistavat. Merkille 
pantavaa on, että tulevaisuudessa myös ener-
giajärjestelmissä kaivoksilla nähdään huomat-
tavaa potentiaalia (Díez & Díaz-Aguado. 2014). 
Hyödyntämistapoja on kaksi. Perinteisempänä 
mallina on hyödyntää kaivosta osana maaläm-
pöjärjestelmää (Jessop ym. 1995, Shaffer ym. 
2008), jolloin hyödynnetään kaivoksen käytävät 
täyttävän kaivosveden lämpöenergiaa. Toisek-
si mahdollisuudeksi on viime vuosina noussut 
kaivoksen hyödyntäminen lisääntyvän tuuli- ja 
aurinkosähkön varastona pumppuvoimalaitok-
sen muodossa (Madlener & Specht 2013). Perin-
teisesti pumppuvoimalavarastoja on toteutettu 
korkeiden mäkien tai vuorien yhteyteen, mutta 
viime aikoina on alettu tarkastella myös suljet-
tuja kaivoksia tällaisten pumppuvoimalavaras-
toratkaisujen sijoituspaikkana (ibid.). Kaivoksen 
hyödyntämisen osana uusiutuvan energian tuo-
tantojärjestelmää voidaan näin katsoa tuovan vä-
lillisesti positiivista ympäristövaikutusta. 
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Museot ja  
koulutus- 
keskukset 

• Britannia Mine Museum, Squamish, British Columbia, Kanada
o Vanhasta kuparikaivoksesta on (toiminnassa 1902–1974) tehty museo. Hyväntekeväisyysjärjestön 

ylläpitämänä museo on omillaan toimeen tuleva ja hankkii tuloja mm. lahjatavaramyynnistä, 
pääsymaksuista, lahjoituksista ja jäsenmaksuista.

• Bellevue Underground Coal Mine, Crowsnest Pass, Alberta, Kanada 
o Hiilikaivos, joka oli toiminnassa 1905–1961, on nykyään Länsi-Kanadan ainoa kaivosmuseo, jossa 

on mahdollista tutustua autenttiseen 1900-luvun alkupuolen kaivokseen. Toimii pääsylipputuloin ja 
lahjoituksin.

Turisti- 
nähtävyydet

• Wieliczka Salt Mine, Krakova, Puola 
o Kaivostoiminta aloitettiin täällä 1200-luvulla. Maanalainen turistireitti on ollut kaivoksessa 1800-luvun 

alkupuolelta lähtien. Nykyään 300 km gallerioita on täynnä suolasta veistettyjä taideteoksia. Kaivauksia 
on muutettu kappeleiksi, työpajoiksi ja varastotiloiksi. 

o Perinteisen nähtävyyskohteen lisäksi myydään myös terveyspalveluita perustuen suolapitoiseen 
puhtaaseen, kosteaan ja tasalämpöiseen ilmaan.

o Toimintaa pyörittää valtiovarainministeriön omistama osakeyhtiö.
o Eniten kävijöitä keräävä kaivosnähtävyys maailmassa, yli 1,2 miljoonaa kävijää v. 2014.

• The Eden Project, Cornwall, Iso-Britannia
o Lopetettu savikaivos on ekosysteemi-projekti, koulutuskeskus ja konserttiareena. Toimintaa pyörittää 

hyväntekeväisyysjärjestö voittoa tuottamattoman yrityksen muodossa (company limited by guarantee).
o Infrastruktuuri-investoinnit on katettu avustuksilla (myös EU) ja ylläpitokustannukset katetaan 

tulorahoituksella.

Tieteellinen  
tutkimus

• The Sudbury Neutrino Observatory, Sudbury, Ontario, Kanada
o N. 2 km:n syvyydessä olevaan kaivokseen rakennettiin laitteisto auringon lähettämien neutriinoiden 

tunnistamiseen. Ilmaisin käynnistyi 1999 ja sammutettiin 2006, ja sen jälkeen kaivoksessa on jatkanut 
toimintaa hankkeeseen kuulunut laboratorio.

• Pyhäsalmi, Suomi
o Kaivoksen yhtenä sulkemisen jälkeisenä hyödyntämismuotona on suunniteltu hiukkasfysiikkaan 

liittyvää tutkimustoimintaa (CUPP 2015). 
o http://www.tiedetuubi.fi/laguna-katsoo-tahtiin-kalliokuilusta  

Harrastus- ja  
vapaa-ajan  
toiminta

• Gotland Ring, Ruotsi 
o Maailmanluokan autourheilurata on rakennettu vanhan kalkkikivikaivoksen alueelle. Sitä pidetään myös 

maailman ensimmäisenä ekologisena kilparatana ja kuljettajien koulutuskeskuksena. 
o Perustaja ja pääosakas on yksityissijoittaja, jolla on useita aktiviteetteja ekologisuuden kehittämiseksi. 

Nordkalk keskuksen pääsponsorina on mahdollistanut radan rakentamisen. 
• Kõbánya, Budapest, Unkari

o Kalkkikivikaivos, joka on täytetty vedellä ja on suosittu sukelluskohde. Paikalle ©pääsee Budapestin 
metrolla.

• Suom©essakin on useita kaivossukelluskohteita, mm. Haveri Ylöjärvellä ja Ojamo Lohjalla. 

Puistot • Butchard Gardens, Victoria, British Columbia, Kanada 
o Kalkkikivikaivos ja sementtitehdasalue, joka on muutettu puutarhanähtävyydeksi. 

• Wheal Jane Cornwall, Iso-Britannia
o Tinakaivosalueelle on palautettu kosteikkoja ja rakennettu kävelyreittejä.

Kalankasvatus • The AngloGold Ashanti Homase kaivos, Ghana 
o AngloGold Ashanti ja Homasen paikalliset yhteisöt ovat yhteistyössä kehittäneet kaivoksen tilalle 

vesiviljelyä sisältäen yhdistettyä kalan- ja karjankasvatusta sekä ympärivuotista lehtevien vihannesten 
viljelyä. 

Maatalous • The Big Hole at the Kimberley Mine, Etelä-Afrikka  
o Lopetettuun timanttikaivokseen suojatoimenpiteenä tehty vedenpoistotunneli tarjoaa ihanteelliset 

olosuhteet sienien kasvatukselle. 
• Tatum Lignite Mine , Teksas, USA

o Hiilikaivos palautettiin tuottavaksi viljelysmaaksi ja kosteikoksi 1980-luvulla.

Teollisuus • Tytyri, Lohja, Suomi
o Kalsiittikaivoksessa on käytöstä poistettuun kaivoskuiluun rakennettu Kone Oyj:n tuotekehitykseen 

liittyvä hissien testikuilu (Kone 2015). Vaikka kaivos on vielä normaalissa kaivoskäytössäkin, sen 
yhteydessä on myös kaivosmuseo, jossa järjestetään myös taidenäyttelyitä. Kaivoksessa on myös 
tilausravintola, joka on suosittu mm. häiden ja polttareiden järjestämisessä.  

Energia • Pyhäsalmi, Suomi
o Kaivokseen suunnitellaan lopettamisen jälkeen käyttöä sähköntuotannon varastona. Neljä 

energiayhtiötä selvittävät yhdessä kaivoksen soveltuvuutta pumppuvoimalaitokseksi (Kaleva 2013). 
• Springhill geothermal industrial park, Nova Scotia, Kanada

o Vuonna 1958 lopetetun hiilikaivoksen tunneleihin rakennettiin v. 1988 järjestelmä, jolla tunnelit 
täyttävästä vedestä otettiin maalämpöenergiaa. Sitä hyödyntävät paikalliset teollisuusyritykset ja 
jäähalli. (Jessop ym. 1995.)

Taulukko 1. Esimerkkejä kaivosten sulkemisen jälkeisistä hyödyntämismahdollisuuksista.
Table 1. Examples of post-closure mine site activities.

http://britanniaminemuseum.ca/
http://www.bellevueundergroundmine.org
http://whc.unesco.org/en/list/32/
http://www.edenproject.com/
http://www.sno.phy.queensu.ca/
http://www.tiedetuubi.fi/laguna-katsoo-tahtiin-kalliokuilusta
http://www.gotlandring.com/index.php
http://www.youtube.com/watch?v=lcc0sVvMeD0&feature=related
http://www.haveri.fi/sukellus/
http://kaivossukeltajat.com/
http://www.butchartgardens.com/the-gardens/
http://www.youtube.com/watch?v=BUwI5nMPt4g
http://www.thefishsite.com/fishnews/4329/anglogold-ashanti-commissions-aquaculture-project
http://www.engineeringnews.co.za/article/mushroommining-project-set-for-growth-2002-11-08
http://www.mineralseducationcoalition.org/reclamation-stories/coal/tatum-lignite-mine
http://palvelut.lohja.fi/tytyrinkaivos/
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Turismi edellyttää usein hyvää saavutettavuutta, 
ja massoittain kävijöitä keräävät kohteet ovatkin 
usein taajamien lähettyvillä. Teollinen ja tutkimuk-
sellinen käyttö ei tällaista läheisyyttä välttämättä 
edellytä, vaan siinä korostuu kaivoksen soveltu-
vuus aiottuun tarkoitukseen. Olipa uusiokäyttö 
millaista tahansa, se edellyttää yksityiskohtaista ja 
huolellista tarkastelua niin geologisten, hydrolo-
gisten kuin muidenkin ympäristötekijöiden suh-
teen, jotta voidaan tehdä tarvittavat toimenpiteet 
kaivoksesta peräisin olevien nesteiden, kaasujen ja 
mikrobien eristämiseksi turvallisesti (Shaffer ym. 
2008).  

Siitä, kuinka menestyviä entisten kaivosaluei-
den uudet hyödyntämistavat ovat taloudellisesti, 
on vain vähän tietoa saatavilla. Museot ja koulu-
tuskeskukset perustavat tulonsa usein vierailija-
maksujen lisäksi erilaisiin lahjoituksiin tai ovat 
kokonaan hyväntekeväisyysjärjestöjen ylläpitä-
miä. Turisti- sekä harrastus- ja vapaa-ajankohteet 
pyörivät pääosin itsenäisesti kävijämaksujen va-
rassa, ja niiden taustalla voi usein olla vaikutta-
massa myös riskisijoittajien rahoitus. Teollisuus- ja 
energiakäyttöön nojaavat hyödyntämistavat ovat 
yritysten investointikohteita, jolloin ne myös kan-
tavat taloudellisen riskin sijoituksestaan.  

7.4 Kestävä kehitys kaivostoiminnassa ja sitä kuvaavat indikaattorit

Tärkeimpiä kestävän kehityksen tavoitteita tämän 
päivän yhteiskunnassa ovat resurssitehokas talous 
ja ympäristöystävällinen kasvu. Kestävä kehitys 
sisältää paitsi ympäristötavoitteita myös talou-
dellisen ja sosiaaliseen hyvinvoinnin periaatteet. 
Kestävä kehitys on läheisesti sidoksissa teknolo-
giakehitykseen, joka onkin yksi tärkeimpiä tekijöi-
tä, kun halutaan parantaa kestävyyttä ympäristön, 
talouden ja/tai yhteiskunnan näkökulmasta. Kes-
tävän kehityksen viitekehys on esitetty kuvassa 22. 

Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista 
kuvataan indikaattoreilla. Ympäristöindikaatto-
reita ovat esimerkiksi tuotteen tai prosessin ener-
gian, veden, materiaalien tai kemikaalien kulutus 

sekä erilaiset päästöt ilmaan ja veteen, vaikutuk-
set ilmaston muutokseen ja kiinteän jätteen mää-
rään. Mukaan tarkasteluun otetaan yleensä tuot-
teen koko arvoketju mukaan lukien kuljetukset, 
kierrätys, uudelleenkäyttö ja uudelleenvalmistus. 
Indikaattorit vaihtelevat mm. teollisuussektorin 
mukaan. Taloudellisia indikaattoreita voivat olla 
tuotteen tai prosessin lisäarvo, tuotantotehokkuus 
tai kansainvälinen kauppa. Sosiaalisia ja yhteis-
kunnallisia muutoksia kuvaavia indikaattoreita 
ovat mm. koulutuksen lisääntyminen, kulttuuri-
arvot, vaikutus alueelliseen työllisyyteen, vaiku-
tukset terveyteen ja turvallisuuteen, haju, melu tai 
vastuullisesti tuotetut raaka-aineet (OECD 2008). 

Kuva 22. Kestävän kehityksen viitekehys sekä keskeiset indikaattorit (Wessman 2010).
Fig. 22. The framework and the key indicators of sustainable development (Wessman 2010).
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Yritys voi käyttää indikaattoreita työkaluina, joil-
la kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista 
voidaan seurata ja joiden avulla yrityksen joh-
to saa tietoa yrityksen toiminnasta (Jasch 2000). 
Indikaattorit on tarkoitettu organisaatiotasolla 
käytettäviksi (esim. GRI indikaattorit) tai tuotan-
to- tai tuotetason tarkasteluun (esim. hiili- ja ve-
sijalanjälki). Indikaattoritarkastelussa on otettava 
huomioon kyseiselle tuotantosektorille ominaiset 
piirteet, mikäli niitä on määritelty. Kestävän kehi-
tyksen indikaattoreita voi käyttää esimerkiksi tuo-
tantovaihtoehtojen vertailuun, ja ne toimivat myös 
yrityksen viestintätyökaluna asiakkaille, kuluttajil-
le ja muille sidosryhmille. Tuotteen suunnittelun 
alkuvaiheessa on parhaat mahdollisuudet vaikut-
taa sen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin 
mm. raaka-ainevalinnoilla. Tällä hetkellä käytössä 
olevat ympäristöhallintajärjestelmät, kuten EU-
EMAS Regulaatio tai ISO 14001 (ympäristöhallin-
nan ISO standardi), edellyttävät sitoutumista jat-
kuvaan ympäristönhallinnan parantamiseen.  

Ympäristövaikutusten arvioinnissa paljon käy-
tetty menetelmä on elinkaariarviointi (Life Cycle 
Assessment, LCA), joka perustuu elinkaariajatte-
luun. Elinkaariajattelussa huomioidaan pääsään-
töisesti tuotteen koko elinkaari alkaen raaka-ainei-
den hankinnasta, jatkuen valmistukseen, jakeluun 
ja käyttöön. Lisäksi elinkaariarvioinnissa voidaan 
tarkastella jonkin tuotantolaitoksen tai toiminnon 

elinkaarta, josta esimerkkinä kuvassa 23 on kuvat-
tu kaivoksen elinkaari. Kaivoksen elinkaaren eri 
vaiheisiin tarvitaan erityyppisiä indikaattoreita. 
Esimerkiksi suunnitteluvaiheessa voidaan miettiä 
sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin liittyviä indi-
kaattoreita, kaivoksen toimintaa voidaan arvioida 
resurssi- ja energiatehokkuuden tai turvallisuuden 
avulla ja lopuksi kaivoksen sulkemista arvioidaan 
esimerkiksi uusien liiketoimintamallien tai maan-
käytön muutoksia kuvaavilla indikaattoreilla.

7.4.1 Kestävän kehityksen raportointityökaluja 
yrityksille

Ekotehokkuudella arvioidaan tuotejärjestelmän 
ympäristösuorituskykyä suhteessa tuotejärjestel-
män arvoon, ts. kustannukset otetaan mukaan 
arvioon. Ekotehokkuuden arviointi on kvantitatii-
vinen hallintatyökalu, jonka avulla on mahdollista 
tarkastella sekä tuotejärjestelmän elinkaaren ai-
kaisia ympäristövaikutuksia että tuotejärjestelmän 
arvoa sidosryhmälle. Ekotehokkuuden arviointiin 
on olemassa erityyppisiä työkaluja, joita on kar-
toittanut World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) (kuva 24). Työkalut on 
jaettu lähestymistapansa perusteella tuote/tekno-
logialähtöiseen arviointiin ja organisaatiotasolla 
tehtävään arviointiin.

SOSIAALISESTI HYVÄKSYTTÄVÄ 
JA KESTÄVÄ KAIVOSTEOLLISUUS 

	  
KAIVOKSEN	  SULKEMINEN	  
Sulkemisteknologia,	  
riskinarvioin2,	  jä5eiden	  
kierrätys	  ja	  uudelleenkäy5ö	  	  

	  
Maankäy2öön	  lii2yvät	  	  

kysymykset,	  uudet	  liiketoiminta-‐	  
ja	  palvelukonsepBt	  

	  
KAIVOKSEN	  SUUNNITTELU	  
Maankäy5öön	  lii5yvät	  
toimenpiteet	  
	  
	  
Sosiaalinen	  toimilupa,	  

Teknologiasuunni2elu,	  	  malminetsintä	  
Ympäristö-‐	  ja	  sosiaalisten	  vaikutusten	  

huomioiminen	  	  

Ekotehokas	  kaivos-‐	  
teknologia	  

KAIVOS	  
TOIMINNASSA	  
Louhinta,	  tuotanto,	  
kuljetus	  
	  

Kuva 23. Kaivoksen elinkaari (Wessman ym. 2014).
Fig. 23. Life cycle of a mine (Wessman et al. 2014).
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Kuva 24. Ekotehokkuuden määrittämiseen käytettäviä työkaluja (muokattu, WBCSD 2006).
Fig. 24. Eco-efficiency assessment tools. (Modified: WBCSD 2006).

GRI-indikaattori Tyyppi Lyhyt kuvaus

EN8 – Vedenoton kokonaismäärä eri 
lähteistä

keskeinen Raakaveden käytön kokonaismäärän seuraaminen antaa 
viitteitä mahdollisten vaikutusten ja niihin liittyvien riskien 
kokoluokasta.

EN9 – Vesilähteet, joihin veden käyttö 
vaikuttaa merkittävästi

avustava Tämä indikaattori mittaa organisaation veden käyttöön 
liittyvien vaikutusten laajuutta.

EN10 – Kierrätetyn ja uusiokäytetyn 
veden määrä prosentteina sekä  
tilavuutena 

avustava Kierrätetyn ja uusiokäytetyn veden määrä toimii tehok-
kuuden mittarina sekä kertoo organisaation kyvystä 
vähentää raakaveden käyttöä ja vesipäästöjä. 

EN21 – Purkuveden määrä suhteutet-
tuna purkupaikkaan tai purkuveden 
laatuun

keskeinen Raportoivan toimijan jäteveden määrä ja laatu on suoraan 
yhteydessä ekologisiin vaikutuksiin ja toimintakuluihin.

EN23 – Merkittävien vuotojen koko ja 
määrä

keskeinen Kemikaali-, öljy- tai polttoainepäästöillä voi olla merkittä-
viä negatiivisia ympäristövaikutuksia maaperään, veteen, 
ilmaan, biodiversiteettiin tai ihmisten terveyteen. 

EN25 – Raportoivan toimijan vesipääs-
töjen ja valuman merkittävän vaikutuk-
sen alaiset vesistöt sekä elinympäristöt 
ja niiden identiteetti, suojelun tila sekä 
biodiversiteettiarvot

avustava Indikaattori auttaa kuvaamaan vesipäästöjen vaikutuksia, 
ja se on laadullinen vastine vesipäästöjen määräindikaat-
toreille. 

Taulukko 2. Esimerkkejä kaivosyrityksen veden hallintaa kuvaavista indikaattoreista (muokattu, GRI 2011).
Table 2. Examples of mine-related water management indicators. (Modified: GRI 2011).
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Ympäristöindikaattori Raportoivien yritysten määrä 
(tot. 11 yritystä)

Kaivoksen eliniän odote 4 + 1 osittain raportoitu

Käytössä olevan maan pinta-ala 6

Raakaveden määrä 4 + 1 osittain raportoitu

Veden lähteet 4 + 1 osittain raportoitu

Kierrätetyn veden määrä 3 + 1 osittain raportoitu

Ulos johdettavan veden määrä 4

Energian kulutus 5

Kasvihuonekaasupäästöt 4

Rikastushiekkojen määrä 5

OECD-tasolla kehitetyt indikaattorit perustu-
vat ekotehokkaan materiaalihallinnan periaat-
teeseen materiaalien koko elinkaaren aikana. 
Uusien liiketoimintamallien tulee perustua 
kestävään kehitykseen siten, että arvoketjun eri 
vaiheissa lisätään resurssitehokkuutta ja pie-
nennetään ympäristövaikutuksia materiaaliva-
lintojen ja vaihtoehtoisten palvelujen kautta. 
(OECD 2008.) 

Global Reporting Initiative (GRI) antaa oh-
jeistusta siitä, miten kestävästä kehityksestä 
suositellaan raportoitavaksi erityyppisissä or-
ganisaatioissa, jotka voivat toimia erilaisil-
la teollisuuden sektoreilla. GRI onkin laajalti 
käytössä eri aloilla. Tavoite on lisätä tietojen 
läpinäkyvyyttä. GRI-indikaattorit eivät kerro 
esimerkiksi ympäristövaikutuksista vaan indi-
kaattorit on tarkoitettu yritystasolla käytettä-
väksi erilaisten kestävään kehitykseen liittyvien 
virtojen (esim. materiaali, energia tai jätevirrat) 
raportointiin. GRI sisältää myös omat alakoh-
taiset indikaattorinsa kaivostoiminnalle (GRI 
2011), joista esimerkkinä on taulukossa 2 lis-
tattu kaivosyrityksen vesienhallintaan liittyviä 
indikaattoreita. 

Tuotteen ja prosessin ympäristövaikutusten 
tarkasteluun on käytössä elinkaariarviointiin 
(ISO 14044) perustuvia standardoituja ympä-
ristöjalanjälkiä, kuten kasvihuonepäästöjä arvi-
oiva hiilijalanjälki (ISO 14067) ja veden käytön 
vaikutuksia laadun ja määrän muutosten kan-
nalta arvioiva vesijalanjälki (ISO 14046). Stan-
dardit eivät sisällä ohjeistusta sektorikohtaiseen 
tarkasteluun, mutta niistä on tehty laskelmia 
erityyppisille teollisuuden alan tuotteille. Kai-
vossektorille on kehitetty vesijalanjälkilas-

kentaa SAM-hankkeen puitteissa (Saarivuori 
2015). Laskelmat tehtiin kahdelle erityyppiselle 
kaivokselle, Pyhäsalmen kuparikaivokselle ja 
Kittilän kultakaivokselle. Veden saatavuuteen 
vaikuttavat vaikutukset keskittyvät tuotesys-
teemissä pääasiassa kaivostoimintaan. Laskel-
missa käytettiin kaivokselta kerättyä lähtödataa 
sekä soveltuvin osin kansainvälisiä vesitieto-
kantoja. Tulosten perusteella vesijalanjälkime-
todiikka soveltuu hyvin kaivokselle, ja se auttaa 
ymmärtämään tuoteketjun vesivirtoja ja niiden 
vaikutuksia ympäristöön. 

Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SIA, Social 
Impact Assessment) perustuu yhteiskunnalli-
sella ja sosiaalisella tasolla tapahtuvien muutos-
ten arviointiin. Sosiaalisen vaikutusarvioinnin 
periaatteen mukaisesti sosiaaliset, taloudelliset 
ja ympäristövaikutukset ovat yhteydessä toi-
siinsa, mikä johtaa siihen, että muutos yhdessä 
johtaa väistämättä muutokseen myös toisissa. 
Paikallisten vaikutusten huomioiminen edes-
auttaa ymmärtämään sosiaalisia vaikutuksia 
kaikissa sidosryhmissä. Vanclayn (2003) mu-
kaan SIAn avulla voidaan arvioida sitä, miten 
positiiviset ja negatiiviset vaikutukset voidaan 
ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvai-
heessa.

Rytterin (2012b) mukaan noin puolet Suomessa 
toimivista metallikaivoksista raportoi sosiaalisis-
ta tai ympäristövaikutuksista. Yritykset edustavat 
pääsääntöisesti suuria ja/tai pidempään Suomessa 
toimineita kaivosyrityksiä. Taulukossa 3 on listattu 
eniten käytetyt indikaattorit, joista useat kohdistu-
vat veteen tai energiankäyttöön.

Taulukko 3. Ympäristövaikutusten raportoinnissa käytettyjä indikaattoreita Suomen kaivosyrityksissä (muokattu, Rytteri 
2012b).
Table 3. Indicators used by Finnish mining companies in environmental impact assessment reports. (Modified: Rytteri 2012b).
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7.5 Ympäristövaikutusten hallinnan painoarvon kasvu ja sen vaikutukset 

Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten paino-
arvo on kasvanut sekä julkisessa että poliittises-
sa keskustelussa viime vuosisadan jälkipuolelta 
alkaen (Kauppila ym. 2015). Tämä on asettanut 
viranomaiset ja toiminnanharjoittajat ympäris-
tövaikutusten hallinnassa aivan uudenlaisten 
odotusten kohteeksi. Nopeutunut tiedon kulku 
ja tiedon etsimisen helppous ovat muuttaneet 
ennen paikallisina pidetyt ongelmat kaikkien 
asiasta kiinnostuneiden yhteisiksi, asuinpaikas-
ta riippumatta. Tämän päivän ympäristökeskus-
telua leimaavat mm. asiantuntijuuden erilaiset 
roolit, asiantuntijuuden kyseenalaistaminen sekä 
odotukset viranomaisten ja toiminnanharjoittaji-
en kokonaisvaltaista asioiden hallintaa kohtaan. 
Käytännön haasteen tämän tahtotilan saavutta-
miseen aiheuttaa usein resursoinnin vähyys suh-
teessa hallittavan asiakokonaisuuden monimuo-
toisuuteen. Tieteellisen tiedon määrä erilaisten 
muuttujien vaikutuksista kaivostoiminnan ym-
päristövaikutuksiin on lisääntynyt, minkä seu-
rauksena toiminnan aiheuttamien ympäristövai-
kutusten ennakoiminen on helpottunut. Toisaalta 
kasvanutta tietomäärää joudutaan heikkenevän 
maailmanlaajuisen taloustilanteen ja kiristyvän 
kilpailun vuoksi hallitsemaan yhä pienemmillä 
henkilömäärillä sekä viranomaisten että toimin-
nanharjoittajien ympäristöhenkilöstössä.

Ympäristövaikutusten hallinnan menetelmät ja 
käytännöt ovat kehittyneet mm. lainsäädännön, li-
sääntyneen luonnontieteellisen tiedon, paremman 
insinööriosaamisen, kehittyneempien mallinnus- 
ja analyysimenetelmien sekä laajempien tarkkai-
lusuunnitelmien osalta. Kehityksestä huolimatta 
kaivostoiminnan aiheuttamat ympäristövaikutuk-
set nousevat yhä otsikoihin mm. pölyn ja veden 
mukana kulkevien haitta-ainepäästöjen vuoksi.  
Kaivostoiminnan vaikutusten hallinnassa lisään-
tyneitä odotuksia kohdistuu sekä toiminnanhar-
joittajiin että viranomaisiin, ja kaivostoiminnan 
asiakokonaisuuksien kokonaisvaltaisen hallinnan 
merkitys korostuu molemmilla sektoreilla. Vasta-
uksena tähän ympäristövaikutusten hallintamene-
telmät kehittyvät jatkuvasti, ja vaikutuksia ympä-
ristöön sekä yhteiskuntaan pyritään minimoimaan 
uudistuvan lainsäädännön ja siihen pohjautuvan 
säätelyn ja valvonnan avulla. 

Pitoisuuksiltaan köyhempien esiintymien 
hyödyntäminen on kasvattanut louhintamääriä 
kaivosalueilla sekä kaivosalueiden kokoa. Tänä 

päivänä toiminnanharjoittajan vastuulla voi olla 
monen neliökilometrin laajuisen alueen ympä-
ristön seuranta ja toiminnan vaikutusten hallinta 
ja riskienarviointi. Lisäksi toiminnanharjoittajan 
vastuulla on hallita ja määritellä toiminnan muut 
vaikutukset sekä paikalliseen yhteisöön että ympä-
röivään luontoon koko toiminnan elinkaaren ajal-
ta ja tehdä korjaavia toimenpiteitä aina tilanteen 
muuttuessa. Nykyään toiminnanharjoittajalle ei 
riitä pelkkä toimintalupa sekä louhinta- ja rikas-
tustekniikan hallinta, eikä alueita voida jättää toi-
minnan loputtua oman onnensa nojaan. Ympäris-
tövaikutusten arviointiprosessissa tulee määritellä 
vaikutukset laajasti monen eri tieteenalan näkö-
kulmasta sekä esittää suunnitelma sulkemiselle ja 
sulkemisen jälkeiselle ajalle.

7.5.1 Ympäristövaikutusten hallinnan 
tulevaisuuden näkymiä

Suomen kallioperän taloudellisesti hyödynnet-
tävissä olevat esiintymät eivät ole ehtyneet mutta 
helposti löydettävissä olevat rikkaat metallimal-
miesiintymät ovat vähentyneet. Nykyään metalli-
malmeja etsitään entistä syvemmältä sekä aiemmin 
vähemmän tutkituilta peitteisiltä alueilta, joissa 
kalliot eivät ole paljastuneina. Malminetsintää on 
laajennettu myös luonnonsuojelualueille. Entistä 
pienempien arvoainepitoisuuksien omaavien mal-
miesiintymien taloudellisesti kannattava hyödyn-
täminen tarkoittaa usein isompia louhintamääriä, 
jolloin myös tuotantokulut sekä mahdolliset ym-
päristövaikutukset ja niistä aiheutuvat kulut kasva-
vat. Korkeat tuotantokulut kaventavat tuottavuu-
den marginaalia, jolloin toiminnan kannattavuus 
on yhä alttiimpana kansainvälisillä markkinoilla 
tapahtuville raaka-aineiden hintojen muutoksille. 
Tämä asettaa ympäristövaikutusten hallinnan nä-
kökulmasta koko kaivoksen elinkaaren kattavan 
suunnittelun entistä merkittävämpään asemaan. 
Tulevaisuudessa osa kaivoksista voi olla toimin-
nassa aina markkinatilanteen niin salliessa ja vä-
liaikaisesti suljettuna huonompina aikoina. Tämä 
vuoksi on entistä tärkeämpää suunnitella kaivos-
toiminnan toimintaperiaatteet ja rakenteet alusta 
alkaen sellaisiksi, että toiminta voidaan suhteelli-
sen helposti väliaikaisesti keskeyttää aiheuttamat-
ta mittavia ongelmia ympäristölle ja paikallisyh-
teisöille. Tulevaisuuden kestävän kaivostoiminnan 
ratkaisuissa on löydyttävä joustavia ratkaisuja sekä 

PRODUCT 
DEVELOPMENT
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7.5 Ympäristövaikutusten hallinnan painoarvon kasvu ja sen vaikutukset 

PRODUCT 
DEVELOPMENT

toiminnan tilapäiseen keskeyttämiseen että ympä-
ristön tilan riittävään seurantaan silloin, kun aktii-
vista kaivostoimintaa ei tehdä. Tilapäisen ja pysy-
vän sulkemisen sekä jälkihoidon suunnittelussa on 
huomioitava, että vanhat kaivokset ja niiden jäte-
alueet ovat mahdollisia tulevaisuuden arvoaineva-
rantoja. Ne on suljettava tavalla, joka mahdollistaa 
niiden uudelleen hyödyntämisen tulevaisuudessa. 

Kaivosten rakentamisen aikaisten ratkaisujen 
sekä erilaisten toimintojen vaikutuksista ympäris-
töön ei ole aina ollut tarpeeksi tietoa. Haitalliset 
vaikutukset on saatettu havaita vasta siinä vai-
heessa, kun ne ovat alkaneet ilmetä ympäristös-
sä. Tiedon puute ja puutteellinen suunnittelu on 
aiheuttanut toiminnanharjoittajille tarpeettomia 
kustannuksia, jotka olisi voitu välttää paremmalla 
tiedolla ja ennakoinnilla. Haitallisten vaikutusten 
korjaaminen jälkikäteen on kalliimpaa kuin niiden 
estäminen ennakoimalla. (Kauppila ym. 2015.)

Ympäristölle haitallisten vaikutusten muodos-
tumisessa keskeisiä tekijöitä ovat kaivostoiminnan 
koon lisäksi malmiesiintymän tyyppi, sen sijain-
tipaikka, valitut rikastusprosessimenetelmät sekä 
ympäristön herkkyys muutoksille. Suurimmat 
ympäristöriskit liittyvät yhä metallimalmikaivos-
toimintaan ja erityisesti sulfidimalmikaivoksiin, 
joita on suurin osa Suomen suljetuista ja toimin-
nassa olevista metallimalmikaivoksista. Sulfidit 
ovat metallin ja rikin yhdisteitä, jotka aiheuttavat 
happamia metallipitoisia valumavesiä reagoides-
saan ilmakehän hapen ja veden kanssa. Kaivos-
alueelta tulevia haitta-ainepitoisia vesiä käsitellään 

sekä aktiivisin että passiivisin puhdistusmene-
telmin ympäristövaikutusten minimoimiseksi, 
ennen kuin vedet johdetaan ulos kaivosalueelta. 
Puhdistusmenetelmät eivät aina toimi suunnitel-
lusti, jolloin ongelmia voi esiintyä. Toisaalta uusia 
menetelmiä kehitetään koko ajan.   

Sekä ympäristövaikutusten hallinta ja ennalta-
ehkäisy että toteutuneiden ympäristöongelmien 
ratkaiseminen ovat suuressa roolissa elinvoimai-
sen kaivosteollisuuden tulevaisuudessa. Avain 
menestykseen on poikkitieteellisessä tutkimusyh-
teistyössä sekä teknologian kehittymisessä ja sen 
käyttöönotossa (mm. jatkuvatoimiset mittaukset). 
Ympäristöasioiden hallinta edesauttaa kaivostoi-
minnan sosiaalista hyväksyntää. 

Tulevaisuuden louhinta- ja prosessiratkaisuis-
sa on otettava huomioon mahdolliset ilmaston-
muutoksen mukanaan tuovat vaikutukset. Kai-
vosalueen hydrologian mallintaminen voi auttaa 
muutoksiin sopeutumisessa. Laajamittainen ny-
kyaikainen ympäristöriskienarviointi vaatii eri-
tyisosaamista mm. geologiasta, mineralogiasta, 
hydrogeologiasta, geokemiasta, toksikologiasta, 
ekotoksikologiasta, ekologiasta ja terveysriskien-
arvioinnista (Kauppila ym. 2013). Kun hyödyn-
netään eri osaamisalojen huippuosaajia, päästään 
parhaaseen tulokseen kaivostoiminnan tuottami-
en vaikutusten haitallisuuden määrittelyssä ja tasa-
painoilu hyväksyttävien ja haitallisten vaikutusten 
kesken saadaan sidottua päätöksentekoa tukevaan 
tutkimustietoon.

8 KESKUSTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Mari Kivinen

Tässä julkaisussa on luotu katsaus kaivosalan ke-
hittymisen vaiheisiin Suomessa sekä käsillä oleviin 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin Suomessa, Euroo-
passa ja kansainvälisillä areenoilla. Lisäksi eri tee-
mojen yhteydessä on arvioitu myös alan mahdol-
lisia tulevia kehityssuuntia. Julkaisun tavoitteena 
on toimia katsauksena kaivosalan ajankohtaisis-
ta teemoista, joista tarkasteluun valittiin EU:n ja 
Suomen mineraalipolitiikka ja sen vaikutukset 
alan tutkimuksen suuntaamiseen (luku 2), kaivos-
alan toimijakentän jäsentäminen ja eri toimijoi-
den vaikutus alan yhteiskunnalliseen hyväksyttä-
vyyteen (luku 3), kaivostoiminnan vastustamiseen 

liittyvän kansalaisaktivismin toimintatapojen ja 
merkityksen arviointi (luku 4), malminetsinnän 
ja malmien prosessointimenetelmien käytäntöjen, 
merkityksen ja tulevaisuuden näkymien arviointi 
(luvut 5 ja 6) sekä kaivostoiminnan ympäristövai-
kutusten hallinnan merkityksen voimakkaan kas-
vun ja siihen vaikuttavien taustatekijöiden kuvaa-
minen (luku 7). Lisäksi johdannossa (luku 1) on 
kuvattu kaivostoiminnan kehittyminen Suomessa 
1970-luvulta nykypäivään sekä alan kansallinen 
ja kansainvälinen toimintaympäristö pääpiirteis-
sään. Näistä luvuista on tähän keskusteluosioon 
poimittu tärkeimmät huomiot ja pyritty heijasta-
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maan niitä kuvassa 1 esitettyyn kestävän raaka-
ainehuollon kehikkoon. 

Yhtenä tärkeänä läpileikkaavana teemana tässä 
julkaisussa nousee esiin koko nyky-yhteiskuntaa 
koskettava tiedon tuottamisen, jakelun ja hyödyn-
tämisen murros, jonka viimeisenä ilmentymänä 
nähdään sosiaalisen median nousu yhdeksi tie-
don välittämisen peruskanavista. Tämä on tehnyt 
mahdolliseksi nopean tiedon välittämisen ja tie-
don etsinnän mutta myös korostanut medialuku-
taidon merkitystä luotettavan tiedon hankinnassa 
ja tuottamisessa. Digitalisaatio ja tietokoneiden 
prosessointitehon lisääntyminen ovat myös mah-
dollistaneet yhä monimutkaisempien mallien ja si-
mulointien käytön tutkimuksessa ja tuotekehityk-
sessä. Kaivosalaa tämä muutos koskettaa monella 
tavoin, joista tärkeimmiksi yritysten jokapäiväisen 
toiminnan kannalta nousevat toiminnan vaiku-
tuksiin liittyvän avoimen tiedon tuottaminen ja 
jakelu (ks. luvut 3, 4 ja 7) sekä erilaisten mallin-
nustekniikoiden hyödyntäminen esimerkiksi tuo-
tantotoimien optimoinnissa ja ympäristövaikutus-
ten seurannassa ja ehkäisyssä (ks. luvut 5, 6 ja 7). 

Tiedon tuottamisen ja jakelun murros on myös 
tehnyt toimintaan liittyvät ongelmat näkyväm-
miksi, mikä on osaltaan aiheuttanut yrityksille ja 
viranomaisille painetta uusiutumiseen ja omien 
toimintatapojen kriittiseen arviointiin (ks. luvut 4 
ja 7). Kaivostoimintaan epäillen suhtautuva kansa-
laisaktivismi ja media ovat tässä onnistuneet nos-
tamaan toimintaan liittyviä epäkohtia julkiseen 
keskusteluun ja vaikuttamaan siten osaltaan sekä 
alaan kohdistuvaan yleiseen mielipiteeseen (ks. 
Tiainen ym. 2014 ja luku 4), kaivosalaa ohjaavaan 
lainsäädäntöön ja viranomaisohjaukseen (esim. 
uudistettu kaivoslaki ja kaivosten stressitesti, ks. 
luvut 4 ja 7), alaan kohdistuvan tutkimusrahoi-
tuksen ohjaukseen (ks. luku 2) että alan itselleen 
asettamien hyvien käytäntöjen ohjeistukseen ja 
toteutukseen (esim. Kestävän kaivostoiminnan 
verkosto, ks. luku 4). Tiedonvälityksen nopeutu-
minen ja kansainvälisen ulottuvuuden kasvu on 
myös vaikuttanut kaivosalan yritysten sidosryh-
mätoiminnan ja viestinnän vaatimuksiin siten, 
että tieto paikallisen tason tapahtumista leviää 
entistä helpommin kansalliselle ja jopa kansain-
väliselle tasolle vaikuttaen siten paitsi yksittäisen 
kaivoksen myös koko alan imagoon (ks. luku 3).

Jos verrataan nykyistä tietoyhteiskuntaa suo-
malaisen kaivostoiminnan edelliseen kulta-aikaan 
70-luvulla, on yritysten toiminnan vaatimustaso 
noussut merkittävästi sekä ympäristön suojelun 

että toiminnan yhteiskunnallisen vastuun osalta 
(ks. luvut 1, 3, 4 ja 7). Näiltä osin Suomessa seu-
rataan kansainvälistä, erityisesti tärkeissä kaivos-
maissa Kanadassa ja Australiassa vallalla ollutta 
kehityssuuntaa, jossa ympäristön suojelun ja toi-
minnan vastuullisuuden huomioiminen ja siitä 
raportoiminen on jo pitkään korostunut (WEF 
2015, The Mining Association of Canada 2015). 
Tämä näkyy lainsäädännössä erityisesti ympäris-
tön suojelussa ja myös yrityksiltä odotettavissa 
vapaaehtoisissa yhteiskuntavastuutoimissa (ks. 
luku 7). Yritysten toimintaan tämä on heijastunut 
jo suomenkielisen viestinnän lisääntymisenä, jos-
ta yhtenä esimerkkinä Kestävän kaivostoiminnan 
verkoston perustaminen ja sen lanseeraama alan 
yritysten yhteinen yhteiskuntavastuun tietopaketti 
(ks. luku 3, Kaivosvastuu 2015). Verkosto on myös 
lanseeraamassa kaivosalalle uutta kaivosvastuu-
järjestelmää, joka on kehitetty Suomen olosuhtei-
siin sopivaksi kanadalaisen Towards Sustainable 
Mining (TSM) -vastuullisuusstandardin pohjalta. 
Yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden saavuttami-
nen edellyttää yhä useammin yrityksiltä panostus-
ta sekä ympäristönsuojelun, tiedonjaon että sidos-
ryhmäyhteistyön suhteen. Erityisesti laadukkaan 
ympäristöriskienhallinnan, toiminnan ennakoi-
van suunnittelun ja jo olemassa olevien ongelmien 
aktiivinen korjaaminen ovat osoittautuneet Suo-
messa erittäin tärkeiksi myös kaivosalan hyväksyt-
tävyyden kannalta, ja sillä on kasvavaa merkitystä 
myös alan sijoitustoiminnassa (ks. luku 7). Myös 
toiminnasta syntyvään taloudelliseen tai muuhun 
yhteiskunnalliseen hyötyyn kiinnitetään kaivos-
toiminnassa usein muuta yritystoimintaa enem-
män huomioita ja siltä pääsääntöisesti odotetaan 
enemmän toimia paikkakunnan hyvinvoinnin 
eteen kuin muulta yritystoiminnalta (WEF 2015). 
Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat toiminnan paikal-
lisia luonnonvaroja hyödyntävä luonne, paikkasi-
donnaisuus, toimintaan liittyvät ympäristövaiku-
tukset, ristiriidat muun maankäytön kanssa (esim. 
luonnonsuojelu, poroelinkeinot, kyläyhteisöt), 
suljettujen kaivosalueiden jatkokäyttöön liittyvät 
haasteet sekä toiminnan väliaikaisuus (vaikka toi-
minta voi parhaimmillaan jatkuakin kymmeniä 
vuosia).

Viestintä- ja sidosryhmätoiminnan tarpeiden 
lisääntyminen kohdistuu kaivosyritysten lisäksi 
myös malminetsintää harjoittaviin yrityksiin, ja 
sillä on suoria yhteyksiä yritysten edellytyksiin toi-
mia erityisesti mielipiteitä jakavilla alueilla, kuten 
Natura 2000 -alueilla ja luontomatkailualueilla. 
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Natura 2000 -alueisiin liittyen haasteita ovat aihe-
uttaneet lainsäädännössä näiltä osin esiintyvä tul-
kinnanvaraisuus (Vartiainen & Kivinen, painossa) 
ja matkailualueisiin matkailun voimakas imago-
sidonnaisuus. Vaikka kaivosalan yritystoiminnas-
sa on tyypillistä, että yritystoimija vaihtuu joskus 
useaankin otteeseen malminetsinnästä kaivostoi-
mintaan edetessä, näyttää jokaisen tietyllä alueella 
toimivan yrityksen toimilla olevan merkitystä toi-
minnan yleiseen yhteiskunnalliseen hyväksyttä-
vyyteen kyseisellä alueella (ks. luku 3). Tämä lisää 
entisestään laadukkaan sidosryhmätoiminnan ja 
avoimen tiedon tuottamisen merkitystä jokaisessa 
työvaiheessa alkuvaiheen etsinnästä aina kaivok-
sen sulkemiseen asti. 

Yhteiskunnallisten odotusten lisäksi kaivos-
alalla ovat lisääntyneet tekniset haasteet, jotka 
nousevat hyödynnettävien malmien kemiallis-fy-
sikaalisiin ominaisuuksiin liittyvistä muutoksista. 
Alalla nähtävä kansainvälinen kehitys osoittaa, 
että hyödynnettävät malmit ovat keskimäärin mo-
nimutkaistuneet ja keskimääräiset arvoainepitoi-
suudet alentuneet (ks. luvut 5 ja 6). Tätä korosti 
2000-luvun alkupuolen voimakas metallien hinto-
jen nousu, joka teki entistä köyhempien ja komp-
leksisempien malmien louhimisesta aikaisempaa 
kannattavampaa. Kun malmien laatu heikkenee 
sekä malminetsintä siirtyy yhä syrjäisempiin paik-
koihin ja syvemmälle maankuoreen, aiheuttaa se 
paitsi kustannusten nousua ja käsiteltävien jäte-
määrien kasvua myös kasvavaa energian tarvetta. 
Köyhempiä malmeja myös louhitaan pääsääntöi-
sesti enemmän avolouhintana maanalaista louhin-
taa pienempien kustannuksien takia, mikä lisää 
kaivostoimintaan tarvittavien maa-alueiden ko-
koa, hallittavien maa- ja vesimassojen määrää sekä 
toiminnan näkyvyyttä maisemassa (ks. luku 7). 
Näistä vesiasioiden hallinta on viime aikoina nos-
tettu yhdeksi tärkeimmistä ympäristön suojeluun 
kaivostoiminnan yhteydessä liittyvistä aspekteista 
(ks. Wessman ym. 2014, Que ym. 2015). Toimin-
nan laajeneva koko ja materiaalimäärien ja veden-
tarpeen kasvu taas tuovat lisähaasteita toiminnan 
hyväksyttävyyden varmistamiseen ja kustannus-
ten nousu yritysten kannattavuuteen. 

Malmien laadun heikkenemisessä ja toiminta-
standardien tiukentumisessa voi nähdä kuitenkin 
myös mahdollisuuden, erityisesti tutkimus- ja ke-
hityspuolella (T&K). Pääsääntöisesti malmin kä-
sittelymenetelmä (hienonnus, jauhatus, rikastus 
ym.) räätälöidään erikseen kullekin käsiteltävälle 
malmille, ja parhaissa tapauksissa tässä yhteydessä 

voi syntyä laajemmalle leviäviä innovaatioita (ks. 
luku 6). Perusmenetelmät ovat pitkään säilyneet 
samoina, mutta niiden yhdistelmillä ja sovelluksil-
la voidaan tulevaisuudessa tuoda arvoketjuun uut-
ta lisäarvoa. Suomalaisen kaivos-, jatkojalostus- ja 
kone- ja laitevalmistuksen menetelmäkehitys on 
läpi historian perustunut kompleksisten malmien 
käsittelyyn, joten ei ole mitään syytä uskoa, ettei 
tämä kehitys ja sen pohjalta mahdollisesti syntyvä 
ja vahvistuva yritystoiminta voisi edelleen jatkua. 
Tästä voi muodostua kilpailuetua suomalaiselle 
yritystoiminnalle myös vesien puhdistus-, hallin-
ta- ja mittaustekniikoissa sekä jätteiden käsittelys-
sä. Esimerkkejä ovat mineraalien hyödyntäminen 
kasvihuonekaasujen varastointitekniikoissa (Sjöb-
lom 2014) sekä SAM-hankkeessa kehitetyt uudet 
työkalut, kuten vesijalanjäljen laskenta, alueellinen 
vesitasemalli, pohjavesiselvitysten tarkistuslista ja 
kaivosten ympäristövaikutusten arviointikehikko 
(ks. luvut 1 ja 7). 

Myös automaatioratkaisujen merkitys tullee ko-
rostumaan alalla entisestään kustannussäästöjä ja 
työturvallisuuden parantamista haettaessa, ja pit-
källä tähtäimellä automaation tuomien mahdolli-
suuksien läpikotainen hyödyntäminen erityisesti 
syvien kaivoshankkeiden toteuttamisessa lienee 
välttämätöntä (ks. luku 6). Myös lisääntynyt paine 
ympäristöasioiden ja sidosryhmätoiminnan hy-
vään hoitoon tuo osaltaan tarvetta uusien menetel-
mien kehittämiseen ja valtavirtaistumiseen, mikä 
voi myös osaltaan synnyttää uutta yritystoimintaa 
ja innovaatioita mineraalialan arvoketjussa. Mal-
linnuksen ja simuloinnin mahdollisuudet ja sitä 
myötä merkitys tuotantoprosessien, ympäristövai-
kutusten hallinnan ja malminetsinnän menetelmi-
en kehittämisessä ovat kasvaneet nopeasti viime 
vuosina (ks. Kauppi ym. käsikirjoitus, Suomen 
Akatemia 2015b, Weihed 2015, luvut 5 ja 7). Myös 
tätä kautta digitalisaation ja tietoyhteiskunnan 
merkityksen kasvun tarjoamat mahdollisuudet siis 
tukevat kaivosalan käytäntöjen kehittämistä.

Malmien ominaisuuksien keskimääräinen heik-
keneminen koskettaa varsinaisen kaivostoiminnan 
lisäksi myös malminetsintää, jonka tavoitteena on 
paikantaa uusia, hyödynnettäväksi soveltuvia mal-
miesiintymiä (ks. luku 5). Malminetsinnän rooli 
korostuu kaivostoiminnan raaka-ainehuollon tur-
vaamisessa pitkällä aikavälillä (ks. kuva 1), vaikka 
kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden arvioidaan 
tulevaisuudessa jonkin verran vähentävänkin kai-
vostoiminnan tarvetta (WEF 2015, luku 4). Vii-
me aikoina epävarmuutta alalla on aiheuttanut 
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malminetsintäpanostusten lasku ja kustannusten 
nousu (Schodde 2014a, luku 5), ja tämä saattaa 
ennakoida häiriöitä metalliraaka-aineiden saata-
vuudessa pitkällä aikavälillä. Malminetsintä on 
myös yhä enemmän siirtynyt syrjäisille seuduille 
ja OECD-alueen ulkopuolelle, jossa kustannus-
tehokkaampien malmiesiintymien löytämismah-
dollisuudet arvioidaan paremmiksi. Suomessa 
suurten kansainvälisten yritysten merkitys mal-
minetsinnässä on kasvanut viime vuosina, ja kaik-
ki Suomessa toimivat kansainväliset kaivosyhtiöt 
harjoittavat myös malminetsintää. Tästä huoli-
matta pienten ketterien junioriyhtiöiden roolin 
arvioidaan kuitenkin säilyvän tulevaisuudessakin 
suurempien toimijoiden rinnalla (ks. luku 5).

Raaka-ainehuollon turvaamiseen, kaivostoi-
minnan käytäntöjen kehittämiseen ja alan koh-
taamiin teknisiin haasteisiin on viime vuosina 
kiinnitetty huomiota myös poliittisella tasolla (ks. 
luku 2). Vuonna 2008 julkaistu EU:n raaka-aine-
aloite (EU 2008) toimi kimmokkeena kaivosalan 
merkityksen kasvuun EU-tason päätöksenteossa. 
Aloite oli reaktio kiristyneeseen markkinatilantee-
seen, jonka nähtiin potentiaalisesti uhkaavan raa-
ka-aineiden tuonnista riippuvaisen teollisuuden 
kilpailukykyä EU-alueella. Raaka-ainealoitteen 
yhtenä teemana on vahvistaa EU-alueen sisäistä 
raaka-ainetuotantoa, millä viitataan paitsi kierrä-
tysmateriaaleihin, myös malminetsintään ja kai-
vostoimintaan. Suomi sijaitsee yhdellä EU-alueen 
mineraalirikkaimmista alueista, ja aloite antoi sy-
säyksen vahvistaa suomalaista mineraalipolitiik-
kaa. Esimerkkeinä tästä toimivat mineraalistrate-
gian julkaisu vuonna 2010 ja viimeisimpänä alan 
tutkimusstrategian julkaisu vuonna 2015 (ks. luku 
2). Aloitetta seuranneen poliittisen ohjauksen voi 
nähdä kulminoituneen mineraalialan teemojen si-
sällyttämisenä paitsi EU-tasoiseen Horisontti 2020 
-rahoitusohjelmaan myös kotimaisiin Tekesin ja 
Suomen Akatemian rahoittamiin tutkimusohjel-
miin. Näillä ohjaustoimilla pyritään pitkällä aika-
välillä sekä vahvistamaan yritysten toimintaedel-
lytyksiä ja kilpailukykyä, esimerkiksi tukemalla 
kompleksisten malmien hyödyntämiseen liittyvän 
teknologian kehittämistä, että vähentämään toi-
minnan haitallisia vaikutuksia ohjaamalla tukea 
ympäristövaikutusten vähentämistä ja yhteiskun-
nallisen hyväksyttävyyden mekanismeja tukevaan 
T&K-toimintaan. Lisäksi ohjauskeinona voidaan 
nähdä yritysten ja sidosryhmien verkostoitumisen 
ja yhteisten foorumeiden, kuten Kestävän kaivos-
toiminnan verkoston, tukeminen. EU:n ja Suo-

men mineraalipolitiikkatoimien kehittymisessä 
painopiste on tällä hetkellä siirtymässä toimenpi-
teiden laadinnasta niiden vaikutusten arviointiin 
ja keskinäisen koordinaation kehittämiseen sekä 
mahdollisten uusien toimenpiteiden arviointiin ja 
täytäntöönpanoon (ks. luku 2).

Paitsi raaka-aineomavaraisuuden parantamis-
ta, myös materiaalitehokkuuden ja kierrätyksen 
menetelmien tehostamista rahoitetaan EU:n ja 
Suomen tutkimusrahoitusohjelmien kautta. Tä-
hän teemaan liittyvä kiertotalouden käsite onkin 
viime aikoina noussut ilmastonmuutoksen ja kes-
tävän kehityksen käsitteiden rinnalle kuvaamaan 
maailmanlaajuisia yhteiskunnalle asetettuja ke-
hityshaasteita. Tällä hetkellä kaivostoiminnan 
avulla tuetaan yhteiskunnan toimintoja monilla 
osa-alueilla rakentamisesta ja ruokahuollosta tek-
nologisiin innovaatioihin, energiateknologioi-
hin ja luksukseen. Näistä osassa tarvetta uudelle 
kaivostoiminnalle voidaan vähentää materiaali-
tehokkuuden ja kierrätyksen avulla (erityisesti 
rautaa, perus- ja jalometalleja sisältävät tuotteet 
ja kiviaines), osaa ei voida täysin korvata käytetty-
jen materiaalien heikon kierrätettävyyden vuoksi 
(erityisesti lannoitteet) ja osa on kysynnältään niin 
uusia, ettei kierrätettävää materiaalia tai toimivia 
kierrätystekniikoita ole vielä saatavilla (erityisesti 
hi-tech-metalleja sisältävät uudet energiaratkaisut 
ja elektroniset laitteet). Käytännössä niin kauan 
kuin materiaalien kysyntä ylittää kansainvälisesti 
niiden jo louhitun, kierrätettävissä olevan kapa-
siteetin, tulee kaivostoiminnalle olemaan tarvetta 
(Giurco ym. 2014, ICSG 2014). Näin ollen kes-
tävän raaka-ainehuollon kokonaiskuvassa (kuva 
1) huomio tulisi kiinnittää sekä kaivostoiminnan 
käytäntöjen jatkuvaan parantamiseen että jo lou-
hittujen ja jalostettujen raaka-aineiden säilymi-
seen yhteiskunnan käytössä.

Talousvaikutusten kasvun ja ympäristövaiku-
tusten vähentämisen idean (ns. decoupling-peri-
aatteen) voi nähdä olevan laajasti sisäänrakennettu 
2000-luvun suomalaisessa ja eurooppalaisissa yh-
teiskunnissa, joissa samaan aikaan korostuvat sekä 
talous- ja työllisyysvaikutusten turvaaminen että 
vaatimus erinomaisesta ympäristöasioiden hoi-
dosta. Yritystoiminnan yhteiskunnallisen hyväk-
synnän saavuttaminen on puolestaan sidoksissa 
näihin molempiin. Tässä kontekstissa yritysten on 
pärjättävä kustannustehokkaina kansainvälisessä 
kilpailussa ja toisaalta pystyttävä turvaamaan toi-
mintaedellytyksensä paikallisella tasolla. Tämän 
lisäksi edunvalvonta EU:n suuntaan mm. lainsää-
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dännön ja T&K-toiminnan rahoituksen suhteen 
on kasvattanut merkitystään kansallisen toimin-
taympäristön kehittymisen rinnalla. Kun tähän li-
sätään kaivosprojektien haastavuuden ja koon kas-
vu, edellytetään yrityksiltä ja viranomaisilta entistä 
parempaa kokonaisuuksien hallintaa, ongelmien 
ennakointikykyä ja monipuolista asiaosaamista 
toiminnan koko elinkaaren aikana (ks. luku 7). 
Tämä heijastunee tulevaisuudessa suunnittelupal-
velujen, laitteiden ja prosessien hallintajärjestelmi-
en ja muiden tukitoimintojen ostotoiminnan sekä 
konsernitason ohjauksen merkityksen kasvuna.  

Globaalimuutoksen suurista linjoista tärkein 
Suomen malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa 
lienee pohjoisten alueiden taloudellisen kiinnos-
tavuuden lisääntyminen, kun ilmastonmuutoksen 
myötä Koillisväylän kuljetusreitit avautuvat. Sa-
malla esille on nostettu arktisen luonnon suojelun 
merkitys uusia toimintamahdollisuuksia suunni-
teltaessa sekä ilmastonmuutoksen mukanaan tuo-
mien säämuutosten, kuten lisääntyneen sadannan, 
vaikutukset kaivosalueiden riskienhallintaan (ks. 
luku 7). Nämä tekijät saattavat lisätä kiinnostusta 
investoida malminetsintään ja kaivostoimintaan 

Suomessa sekä hyödyntää pohjoisen luonnon 
erityispiirteisiin liittyvää osaamista tuotanto- ja 
ympäristönsuojelumenetelmien suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Toisaalta laajamittaisempi toimin-
ta luonnoltaan herkillä pohjoisilla alueilla saat-
taa myös toimia kimmokkeena kaivosvastaisen 
ympäristöaktivismin laajentumiseen. Vaikutuk-
siltaan tulevaisuuden kysymysmerkkeihin kuu-
luvat EU:n ja USA:n välille suunnitellun transat-
lanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden 
(TTIP) sekä päästövähennystavoitteiden, kuten 
rikkidirektiivin, vaikutukset kaivostoimintaan ja 
raaka-aineiden kauppaan alueella. Lisäksi kulutus-
tuotteiden valmistuksessa ja käytössä on edelleen 
nousussa kuluttajien suunnasta tuleva paine saa-
da entistä enemmän tietoa tuotteen alkuperästä, 
ympäristöystävällisyydestä ja kierrätettävyydestä, 
esimerkiksi ympäristösertifikaattien ja erilaisten 
toiminnan vaikutuksia kuvaavien mittareiden 
kautta (ks. luku 7). Näillä tekijöillä tullee olemaan 
jatkossa suurempi vaikutus myös kaivostuotteiden 
kilpailukykyyn, ja ne voivat tuoda kilpailuedun 
ympäristö- ja sidosryhmäasiansa hyvin hoitaville 
kaivoksille.

8.1 Johtopäätökset 

Tässä julkaisussa esitetyt teemat voidaan vetää yh-
teen seuraaviin lopputulemiin:
•	 Suomalainen kaivosala ja sille asetetut vaa-

timukset ovat muuttuneet huomattavasti 
1900-luvulta 2000-luvulle tultaessa. 1900-luvul-
la kaivosalalla toimivat pääasiassa valtion yhtiöt 
ja ala toimi erityisesti metalliteollisuuden ja sii-
hen liittyvän teollisen arvoketjun kehittymisen 
tukijalkana kotimaassa. Alan merkitys väheni 
myöhemmin kotimaisten kaivosten tuotannon 
ehtyessä ja mineraaliraaka-aineiden tuonnin 
kasvaessa. 2000-luvulla suomalainen kaivosala 
on sitä vastoin vahvasti kansainvälisesti verkot-
tunut mineraalimarkkinoiden, yritystoiminnan 
omistajuuden ja osto- ja myyntisopimusten 
osalta. Suurin merkitys Suomelle ovat toimin-
nan tuomat suorat ja epäsuorat työpaikat, ve-
rotulot ja tuotos kansantalouteen, toimintaan 
liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta sekä kai-
vosalan asiantuntijuuden vienti EU-tasolle. 
Myös viestinnässä ja sidosryhmätoiminnassa 
verkostojen ja niiden erityistarpeiden merkitys 
on korostunut paikallisella ja maakunnallisella 
tasolla mutta myös kotimaisella ja kansainväli-

sellä tasolla. Valtion rooli kaivostoiminnassa on 
nykyisin pieni, ja se keskittyy pääasiassa ohja-
us- ja sijoitustoimintaan.

•	 Tietoyhteiskunnan ja digitalisaation voimakas 
kehitys on vaikuttanut kaivosalaan erityisesti 
viestintä- ja sidosryhmäyhteistyön kanavien 
monipuolistumisena ja mallinnustekniikoiden 
ja -kapasiteetin parantumisena. Näistä ensim-
mäinen tukee yhteiskuntavastuun toteutta-
mista kaivostoiminnassa ja malminetsinnässä 
mutta asettaa myös haasteen informaatiotul-
vassa selviämiselle. Mallinnustekniikoiden ja 
-kapasiteetin kehitys taas tuo mahdollisuuden 
teollisten prosessien ja niiden ympäristövaiku-
tusten tehokkaampaan suunnitteluun ja hallin-
taan sekä laadukkaampaan riskienarviointiin ja 
poikkeustilanteisiin varautumiseen.

•	 Kaivosalan yritys- ja viranomaistoiminnalle 
asetetuissa vaatimuksissa on 2000-luvulle tulta-
essa tapahtunut tasokorotus ympäristöasioiden 
hallinnassa ja yhteiskuntavastuussa. Tähän ovat 
vaikuttaneet paitsi tiedonvälityksen kanavi-
en monipuolistuminen ja reaaliaikaistuminen 
ja siihen liittyvä kaivostoiminnan ongelmien 
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muuttuminen näkyvämmiksi myös kaivostoi-
mintaan kriittisesti suhtautuvien kansalaisjär-
jestöjen ja median aktiivisuus. Ympäristövaiku-
tuksissa tämä näkyy erityisesti lainsäädännön 
(YVA, ympäristönsuojelu- ja kaivoslaki) ja 
viranomaisvalvonnan kehittymisenä sekä yh-
teiskuntavastuussa yritystoimijoilta odotetta-
vien vapaaehtoisten toimien, kuten sidosryh-
mätoiminnan, viestinnän ja paikallisyhteisön 
aineellisen ja aineettoman hyödyttämisen, ko-
rostumisena. Nämä teemat näkyvät raaka-
ainehuollon turvaamisen ohella myös EU:n ja 
Suomen mineraalipolitiikassa ja viimeaikaisis-
sa tutkimusrahoitusohjelmissa.

•	 Pitkällä aikavälillä malminetsinnän ja kaivos-
toiminnan teknisten haasteiden, kuten pie-
nenevien arvoainepitoisuuksien, louhinta- ja 
prosessointitekniikoiltaan haastavien malmien 
lisääntyminen ja harmeaineiden lisääntymi-
nen, tuovat haasteita ja mahdollisuuksia paitsi 
prosessiteknologian parantamiseen myös kiel-
teisten ympäristövaikutusten ja sosiaalisten 
vaikutusten vähentämiseen. Tässä suhteessa 
tutkimusrahoituksen harkittu ohjaaminen voi 

tuoda yritystoimijoille kilpailuetua uudenlais-
ten prosessointi- ja mallinnustekniikoiden sekä 
toiminnan kokonaisvaikutusten mittaamis-, 
ennakoimis- ja hallintamenetelmien osalta. 

•	 Ilmaston muuttuminen ja siitä seuraava arkti-
sen alueen merkityksen kasvu saattavat tuoda 
tulevaisuudessa investointeja ja uudenlais-
ta kilpailuetua Suomessa toimiville kaivos- ja 
malminetsintäyrityksille. Toisaalta ilmaston-
muutoksen vaikutukset paikallisiin sääoloihin, 
kuten sadannan lisääntymiseen, voivat tuoda 
kaivosalueiden ympäristövaikutusten hallin-
taan uusia haasteita. Myös EU:n ja USA:n vä-
lille suunniteltu transatlanttinen kauppa- ja 
investointikumppanuus (TTIP) sekä pääs-
tövähennystavoitteet, kuten rikkidirektiivi, 
saattavat osaltaan vaikuttaa kaivostoimintaan 
ja raaka-aineiden kauppaan alueella. Lisäksi 
kuluttajien lisääntyvä kiinnostus saada tietoa 
tuotteen alkuperästä, tuotannon vaikutuksista 
ja kierrätettävyydestä saattaa tulevaisuudessa 
tuoda kilpailuedun ympäristö- ja sidosryhmä-
asiansa hyvin hoitaville kaivoksille.
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LIITE 1. SUOMESSA METALLI- JA TEOLLISUUSMINERAALIKAIVOSTOIMINNASSA  
TOIMIVAT YRITYKSET.

Appendix 1. Metal and industrial mineral mining companies operating in Finland.

Suomessa metalli- ja teollisuusmineraalikaivostoiminnassa toimivat yritykset. Mukana yritykset, joilla on Suomessa omis-
tuksessa toimiva tai seisokissa tällä hetkellä oleva kaivos. Lähteet: SNL Metals & Mining (2015), yritysten vuosiraportointi, 
Kauppalehden yrityshaku, TUKES, GTK.

Emoyhtiö Pää- 
konttori

Kaivostoiminnasta 
saatava liikevaihto 
2014 M€ (suluissa 
koko konsernin 
liikevaihto jos eri)

Yrityksen 
koko

Kaivos Metallit ja 
mineraalit

Operoiva 
yritys

Liike-
vaihto 
2014 
M€ 

Henkilöstö 
2014

First Quantum 
Minerals Ltd.

Vancouver, 
Kanada

3 294 Suuri Pyhasalmi Kupari, 
Sinkki, Kulta, 
Hopea

Pyhäsalmi 
mine Oy

152* 235*

First Quantum 
Minerals Ltd.

Vancouver, 
Kanada

3 294 Suuri Kevitsa Nikkeli, Kupa-
ri, Kulta, Plati-
na, Palladium, 
Koboltti

FQM Kevitsa 
Mining Oy

NA NA

Agnico Eagle 
Mines Ltd.

Toronto, 
Kanada

1 764 Suuri Kittila Kulta, Hopea Agnico-Eagle 
Finland

138 414

Yara Interna-
tional Asa

Oslo, 
Norja

1 064** (11 406) Suuri Siilinjärvi Fosfaatti Yara Suomi 
Oy

785*,** 913*

Boliden AB Tukholma, 
Ruotsi

1 024** (4 058) Suuri Kylylahti Kupari, Kulta, 
Koboltti, Nik-
keli, Sinkki, 
Hopea

Boliden  
Kylylahti Oy

58 124

Paroc Group 
Oyj

Helsinki, 
Suomi

418** Keskisuuri Joutse-
nenlampi, 
Lehlampi, 
Vanhasuo 
ym.

Kivivillan 
raaka- aineet 
ym.

Paroc Oy Ab 87 522

Outokumpu 
Oyj

Espoo, 
Suomi

366*,** (6 844) Keskisuuri Kemi Kromiitti Outokumpu 
Chrome Oy

366* 433*

Rettig Group 
Ltd.

Helsinki, 
Suomi

332** (942) Keskisuuri Ihalainen, 
Tytyri, 
Limberg-
Skräbböle 
ym.

Kalsiitti, 
Dolomiitti, 
Wollastoniitti

Nordkalk Oy 
Ab

332 475

Dragon Mining 
Ltd.

Subiaco, 
Austalia

58 Keskisuuri Orivesi, 
Jokisivu

Kulta Dragon 
mining Oy

24* 94*

Sibelco Group Antwerp, 
Belgia

NA Keskisuuri? Sälpä, 
Kinahmi, 
Kyrkober-
get

Maasälpä, 
Kvartsi

Sibelco  
Nordic Oy 
Ab

34 76

Mondo Mine-
rals B.V.

Ams-
terdam, 
Alanko-
maat

NA Keskisuuri? Hors-
manaho, 
Punasuo, 
Uutela

Talkki, Nikkeli Mondo  
Minerals 
Nickel Oy

NA NA

Tulikivi Oy Juuka, 
Suomi

42* Pieni Tulikivi, 
Vaaralam-
pi, Kivi-
kangas

Vuolukivi Tulikivi Oy 42* 287*

SMA Mineral 
Oy

Tornio, 
Suomi

33* Pieni Ankele, 
Kalkkimaa

Marmori, 
Dolomiitti

SMA Mineral 
Oy

33* 30*

Lappland 
Goldminers 
AB

Lycksele, 
Ruotsi

23 Pieni Pahta-
vaara

Kulta, Kupari Lappland 
Goldminers 
Oy

Kon-
kurssis-
sa

-

Endomines AB Tukholma, 
Ruotsi

19 Pieni Pampalo Kulta Endomines 
Oy

19* 76*

Belvedere 
Resources 
Ltd.

Vancouver, 
Kanada

10 Pieni Hitura Nikkeli, Ku-
pari, Koboltti, 
Kulta

Belvedere 
Mining Oy

0 NA
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Emoyhtiö Pää- 
konttori

Kaivostoiminnasta 
saatava liikevaihto 
2014 M€ (suluissa 
koko konsernin 
liikevaihto jos eri)

Yrityksen 
koko

Kaivos Metallit ja 
mineraalit

Operoiva 
yritys

Liike-
vaihto 
2014 
M€ 

Henkilöstö 
2014

Nordic Mines 
AB

Tukholma, 
Ruotsi

7 Pieni Laiva Kulta Nordic Mines 
Oy

39* NA

Juuan Dolo-
miittikalkki Oy

Juuka, 
Suomi

1**** Pieni Reetin-
niemi

Dolomiitti Juuan Dolo-
miittikalkki 
Oy

1**** NA

Nunnanlahden 
Uuni Oy

Juuka, 
Suomi

1* Pieni Nunnalahti Vuolukivi Nunnanlah-
den Uuni Oy

1* NA

Kaivosyhtiö 
Arctic Ametisti 
Oy

Pelko-
senniemi, 
Suomi

0.4* Pieni Lampi-
vaara

Jalokivet Kaivosyhtiö 
Arctic Ame-
tisti Oy

0.4* NA

Terrafame 
Oy***

Espoo, 
Suomi

- Pieni Talvivaara Nikkeli, Sink-
ki, Kupari, 
Koboltti

Terrafame 
Mining Oy

- -

Salon Mine-
raali Oy

Helsinki, 
Suomi

NA Pieni? Hyypiä-
mäki

Kalsiitti Salon Mine-
raali Oy

NA NA

Lappi Uuni Oy Polvijärvi, 
Suomi

NA Pieni? Sara-aho Vuolukivi Lappi Uuni 
Oy

NA NA

Karelia Beryl 
Oy

Luumäki, 
Suomi

NA Pieni? Kännät-
salo

Jalokivet ym. Karelia Beryl 
Oy

NA NA

*  Vuonna 2013 
**  Sisältää myös muita toimintoja kuin kaivostoiminnan
***  Terrafame Oy ja Terrafame Mining Oy on perustettu vuonna 2015. Terrafame Oy:n kokonaan omistama Terrafame Mining Oy on 
 ostamassa Talvivaara Sotkamon liiketoiminnan ja omaisuuserät sen konkurssipesältä (Kauppalehden uutinen 7.8.2015)
**** Vuonna 2010

Liite 1 jatkuu. Appendix 1 Cont.
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LIITE 2. SUURIMMAT SUOMESSA TOIMIVAT METALLINJALOSTAJAT JA  
METALLITUOTETEHTAAT.

Appendix 2. Major metal beneficiation and production companies operating in Finland.

Suurimmat Suomessa toimivat metallijalostajat ja metallituotetehtaat

Nimi Toimipaikka Tuotantolaitokset Liikevaihto 
M€ vuonna 
2014

Työn- 
teki-
jöitä

Emoyhtiö Pää- 
konttori

Lähteet

Outokum-
pu Stain-
less Oy

Tornio Rautasulatto, 
kuumavalssaamo 
ja kylmävalssaa-
mot: ruostumaton 
teräs

2 078* 1 904* Outokum-
pu Group

Espoo, 
Suomi

http://www.outokum-
pu.com; Kauppalehti, 
TEM

Outokum-
pu Chrome 
Oy

Tornio Kromiittikaivos 
(Kemi) ja ferro-
kromitehdas: 
ferrokromi

388 442 Outokum-
pu Group

Espoo, 
Suomi

http://www.outokum-
pu.com; Kauppalehti, 
TEM

SSAB Eu-
rope Oy

Raahe + 
useita muita 
paikkakuntia

Rautasulatto & te-
rästehdas: Teräs- 
kelat ja -levyt. 
Lisäksi mm. putki- 
ja paalutehtaita 
useilla paikka- 
kunnilla.

1 654* 4 506* SSAB Tuk-
holma, 
Ruotsi

http://www.ruukki.fi; 
Kauppalehti, TEM

Ovako 
Imatra  
Oy Ab

Imatra Steelworks: 
Ovako Imatra 
produces low-
alloy round bars 
for the deman-
ding automotive 
and engineering 
industries.

179 557 Ovako AB Tuk-
holma, 
Ruotsi

http://www.ovako.
com/; Kauppalehti, 
TEM

OSTP 
Finland  
Oy Ab

Pietarsaari Teräsputket 122 221 OSTP 
Group ***

NA http://www.ostp.biz; 
Kauppalehti

Boliden 
Kokkola 
Oy

Kokkola Sinkkisulatto: 
Sinkki, sinkitys-
tuotteet, rikki-
happo

202* 576* Boliden AB Tuk-
holma, 
Ruotsi

http://www.boliden.
com/; Kauppalehti, 
TEM

Boliden 
Harjavalta 
Oy

Harjavalta & 
Pori

Harjavalta: Ku-
pari- ja nikkeli-
sulatto: Kupa-
rianodit, kulta, 
hopea, rikkihappo                       
Pori: Elektrolyysi-
laitos: kuparika-
todit

119 440 Boliden AB Tuk-
holma, 
Ruotsi

http://www.boliden.
com/; Kauppalehti, 
TEM

Freeport 
Cobalt Oy

Kokkola Kobolttitehdas: 
kobolttipulverit ja 
-kemikaalit

319 449 Freeport 
Cobalt 
(Joint ven-
ture)**

NA http://www.freeportco-
balt.com; Kauppalehti, 
TEM

Norilsk 
Nickel 
Harjavalta 
Oy

Harjavalta Nikkelitehdas: 
Metallinen nikkeli, 
nikkelikemikaalit

761 267 MMC No-
rilsk Nickel

Moskova, 
Venäjä

http://www.norilsk-
nickel.fi/; Kauppalehti, 
TEM

Cupori Oy Pori Putkitehdas: Ku-
pariset LV-putket 
ja teollisuusputket

NA NA Cupori Li-
mited ****

NA www.cupori.com; 
Kauppalehti, TEM; 
https://www.samk.fi/
download/18863_Cu-
pori.pdf

Aurubis 
Finland Oy

Pori Copper foundry 
and rolling mill: 
kuparinauhat- ja 
levyt sekä arkki-
tehtuurituotteet

246 206 Aurubis 
Group

Hampuri, 
Saksa

Kauppalehti, TEM

http://www.outokumpu.com/
http://www.outokumpu.com/
http://www.outokumpu.com/
http://www.outokumpu.com/
http://www.outokumpu.com/
http://www.outokumpu.com/
http://www.ruukki.fi/
http://www.ruukki.fi/
http://www.ovako.com/
http://www.ovako.com/
http://www.ovako.com/
http://www.ostp.biz/
http://www.ostp.biz/
http://www.boliden.com/
http://www.boliden.com/
http://www.boliden.com/
http://www.boliden.com/
http://www.boliden.com/
http://www.boliden.com/
http://www.freeportcobalt.com/
http://www.freeportcobalt.com/
http://www.freeportcobalt.com/
http://www.norilsknickel.fi/
http://www.norilsknickel.fi/
http://www.norilsknickel.fi/
http://www.cupori.com/
http://www.cupori.com/
http://www.cupori.com/
http://www.cupori.com/
http://www.cupori.com/
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Nimi Toimipaikka Tuotantolaitokset Liikevaihto 
M€ vuonna 
2014

Työn- 
teki-
jöitä

Emoyhtiö Pää- 
konttori

Lähteet

Kuusa-
koski Oy

Heinola Metallien kierrä-
tyslaitos, alumiini-
sulattamo

549 1 392 Kuusakoski 
Group Oy

Espoo, 
Suomi

 Kauppalehti, TEM

*  Vuonna 2013 
**  PHOENIX, AZ, March 29, 2013 — Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) announced today the completion of the previously announced  
 transaction for FCX and its joint venture partners to acquire from OM Group, Inc. a large scale cobalt chemical refinery located in  
 Kokkola Finland, and related sales and marketing business. The joint venture will operate under the name Freeport Cobalt and FCX  
 will be the operator with an effective 56 percent ownership interest, with the remaining effective ownership interests held by its 
 partners in Tenke Fungurume Mining, including 24 percent by Lundin Mining Corporation and 20 percent by La Générale des 
 Carrières et des Mines (Gécamines). The acquisition enhances FCX’s cobalt marketing position, product portfolio and product 
 development capabilities and provides direct end-market access for the cobalt hydroxide production at Tenke.
***  OSTP is a joint-venture between Tubinoxia and Outokumpu Group (http://www.ostp.biz)

**** Indcrea Oy on 25.6.2014 solmitulla kaupalla myynyt tytäryhtiönsä kautta omistamansa Cupori Oy:n tytäryhtiöineen  
 Cupori Limited -yhtiölle (www.cupori.com). Kyseisestä yhtiöstä ei kuitenkaan löydy luotettavia tietoja julkisista lähteistä.

Liite 2 jatkuu. Appendix 2 Cont.
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LIITE 3. POHJOISMAIDEN TÄRKEIMMÄT KONE- JA  
LAITEVALMISTAJAT KAIVOSALALLA.

Appendix 3. The most important mining machinery and equipment manufacturers of Nordic countries.

Pohjoismaiden tärkeimmät kone- ja laitevalmistajat

Yritys Pääkonttori Liikevaihto 
2014 M€

Kaivossektorin tärkeimmät 
tuotealueet

Lähde

Sandvik 
Group

Tukholma, 
Ruotsi

9 770 Poraus-, lastaus- ja louhinta-
laitteistot. Murskaimet, seulat, 
kuljettimet ja komponentit. 
Iskuvasarat ja rikotuslaitteet, 
automaatiojärjestelmät. Turvalli-
suus- ja ympäristöpalvelut.

http://www.sandvik.com

Atlas Cop-
co Group

Tukholma, 
Ruotsi

9 000 Paineilma- ja kaasukompressorit, 
generaattorit, rakennus- ja lou-
hintalaitteet, teollisuustyökalut ja 
kokoonpanojärjestelmät. Huolto 
ja ylläpito, varaosat ja kone-
vuokraus.

http://www.atlascopco.com

Metso Helsinki, 
Suomi

3 658 Laajamittaiset teollisuusprojekti-
toteutukset ja laitetoimitukset. 
Louhinta-, murskaus-, hienon-
nus- ja rikastusratkaisut. Elin-
kaaripalvelut, prosessien integ-
rointi- ja optimointipalvelut ja 
ekotehokkaan kaivostoiminnan 
tutkimuspalvelut.

http://www.metso.com

Outotec Espoo, 
Suomi

1 403 Teollisuusprojektien toteutus ja 
ylläpito, erityisesti rikastus- ja 
jalostusprosessit, energian tuo-
tanto, vesien käsittely ja proses-
silaitteistot. 

http://www.outotec.com

Normet 
Group

Iisalmi, 
Suomi

208 Koneet ja laitteet maanalaiseen 
louhintaan ja tunnelirakenta-
miseen. Teollisuuskemikaalit ja 
huolto- ja korjauspalvelut. 

http://www.normet.com

http://www.sandvik.com/
http://www.atlascopco.com/
http://www.metso.com/
http://www.outotec.com/
http://www.normet.com/
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1990- ja 2000-lukujen kansalaisliikehdintää ku-
vataan verkostomaiseksi, uusien liikkeiden ajaksi 
(Rannikko 2003, Konttinen & Peltokoski 2004, 
2010, Lindholm 2005). Uudet liikkeet astuivat 
areenalle 1960–1970-luvuilla, mutta aktivismin 
pirstaloituminen, hierarkiattomuus, projektimai- 
suus, löyhät verkostot ja julkisuuden käyttö muo-
dostuivat vallitseviksi 1990-luvun ajan aktivismis-
sa (Konttinen & Peltokoski 2004). Liikkeet eivät 
enää muodostaneet rekisteröityjä ja virallisia ra-
kenteita, vaan aktivistit perustivat pikemminkin 
kevyitä ja horisontaalisia verkostoja, joissa inter-
netin mahdollistama nopea tiedonvälitys korostui. 
1990-luku: Eläinaktivismi ja radikaali liikehdintä  
Kun sosialismi oli romahtanut ja suomalainen 
hyvinvointivaltio selviytynyt 1990-luvun lamasta, 
osa urbaanista, hyvin koulutetusta/kouluttautu-
vasta ja keskiluokkaisesta vasemmistohenkisestä 
nuorisosta löysi anarkismin ja oikeudenmukai-
suuden vaatimus laajennettiin eläimiin (Kontti-
nen & Peltokoski 2004). Vuonna 1995 tapahtuivat 
ensimmäiset iskut minkkitarhoille Pohjanmaalla. 
Turkishuutokauppoja vastaan protestoitiin, turkis-
liikkeitä spreijattiin ja niiden ikkunoita hajotettiin. 
Lakia rikkova suora toiminta oli uutta suomalai-
sessa ympäristöaktivismissa, ja se koettiin velvol-
lisuudeksi (Konttinen & Peltokoski 2004). Samaan 
aikaan suomalaisten ympäristömyönteisyys kui-
tenkin heikkeni (Puohiniemi 2011, kuva 2). Vii-
meinen minkkitarhaisku tehtiin vuonna 1997.

1990-luvun aktivismiin liittyivät myös talon- ja 
kadunvaltaukset, veganismi ja kasvissyönti, kulu-
tuskriittisyys ja markkinatalouden vastustaminen. 
Järjestettiin suuryritysten vastaisia kuluttajaboi-
kotteja ja toimintaa laajennettiin ihmisoikeus- ja 
kehitysmaa-aktivismiin. 

1990–2000-luvun vaihde: 
Globalisaatiokriittinen liike

Samaan aikaan, kun suomalaisten ympäristömyön-
teisyys laski tasaisesti (Puohiniemi 2011, kuva 2), 
kansainvälinen globalisaatiokriittinen liike alkoi 
Suomessa. Ideologioiden kuolema, ”historian lop-
pu”, uusliberalismin voittokulku ja monikansallis-
ten suuryritysten kasvava valta kyseenalaistettiin ja 
haastettiin (Eerola 2003). Suomalaiset osallistuivat 
Seattlen, Göteborgin, Genovan ja Prahan WTO:n, 

Maailmanpankin ja Maailman valuuttarahaston 
vastaisiin protesteihin, ja Suomeen perustettiin 
Attac-liike. Kansainvälisen globalisaatiokriittisen 
liikkeen toiminta kulminoitui 2000-luvun alussa 
Porto Alegressa Brasiliassa pidettyihin Maailman 
sosiaalifoorumeihin (Eerola 2003, Lindholm 2005, 
Ylä-Anttila 2010). Sosiaalifoorumi on järjestetty 
myös Suomessa vuosittain (ks. Eerola 2014b). 

Vaikka globalisaatiokriittinen liike yhdisti eri 
asioita ajavat aktivistit maailmanlaajuisesti, se 
pirstaloi ympäristöaktivismin toimintakentän vie-
mällä huomion kotimaan ympäristökysymyksistä 
muualle laaja-alaistaen niiden kysymysten spekt-
rin, joihin piti vaikuttaa. Ympäristöasiat sulautui-
vat monikansallisiin sosiaali- ja talouspoliittisiin 
kysymyksiin tai jäivät jopa näiden varjoon (Lind-
holm 2005, Ylä-Anttila 2010). Suomalaisen akti-
vismin toiminta-alueena oli koko maailma, koti-
maata lukuun ottamatta. 

2000-luku: Globalisaatiokriittisen liikkeen 
jälkeen

Globalisaatiokriittinen liike taantui nopeasti 
2000-luvun alun jälkeen (Lindholm 2005, Ylä-
Anttila 2010, kuvat 2, 3). WTC:n terrori-isku ka-
vensi kansalaisoikeuksia kaikkialla maailmassa 
ja vaikutti myös kansalaisaktivismiin. Suuren al-
kuinnostuksen jälkeen alkoivat myös väsymys ja 
liikkeen kahtiajako väkivaltaisen mellakoinnin 
suhteen. Kansalaisaktivismi taantui, ja median 
mielenkiinto hiipui. Suomalaisten ympäristö-
myönteisyys oli alimmillaan sitten vuoden 1991 
(Puohiniemi 2011, kuvat 2, 3). Straniuksen (2006) 
mukaan vuosina 2004–2005 ympäristöaktivismi 
oli latenssivaiheessa. Kuitenkin Ylä-Lapissa alkoi 
paikallinen metsäkamppailu (Valkonen 2007) ja 
Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla vastustettiin tur-
vetuotantoa (Pertti Rannikko, kirjallinen tiedon-
anto 2014). 

Ilmastonmuutoskeskustelu (2006–2010)

IPCC:n raportti, EU:n ilmastokampanja ja Al Go-
ren dokumenttielokuva ”Epämiellyttävä totuus” 
aktivoivat ympäristöjärjestöt toimintaan yhdessä 
median kanssa vuosina 2006–2007. Suomalais-
ten ympäristönsuojeluvalmius nousi (Puohiniemi  

LIITE 4: YMPÄRISTÖLIIKEHDINTÄ 1990–2010-LUVUILLA.

Appendix 4. Finnish environmental activism from the 1990’s to the 2000’s.
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2011, kuva 3). Kylmät talvet, Kööpenhaminan  
ilmastokokouksen floppi, IPCC:n kritiikki ja  
ihmisten väsyminen aiheeseen aiheuttivat kui-
tenkin ilmastonmuutoskeskustelun tyrehtymisen  
vuonna 2010. Rudanko (2009) puhui ”ilmasto-
ähkystä” – ilmastonmuutoskeskustelu alkoi ahdis-
taa, ärsyttää, turhauttaa ja lamaannuttaa ihmisiä. 
Viime vuosina Maan ystävien Polttava kysymys 

-kampanja on kuitenkin ajanut ilmastolakia Suo-
meen (Stranius 2011), ja on siirrytty syyllistämi-
sestä pragmaattisempaan vaiheeseen, jossa mie-
titään konkreettisia keinoja siirtyä vähähiiliseen 
yhteiskuntaan. Keskustelu bio-, kierto- ja kohtuu-
taloudesta, cleantechistä, resurssitehokkuudesta ja 
uusiutuvista energiamuodoista on pitkälti ilmas-
tonmuutoskeskustelun ansiota. 
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Kaivosalan merkitys on muuttunut Suomessa viime vuosikymmeninä. Alan pääpaino on siirtynyt mineraalei-
hin pohjaavien kotimaisten arvoketjujen tukemisesta toimimiseen osana kansainvälisesti voimakkaasti verkot-
tunutta raaka-aineiden tuotantojärjestelmää ja tietoyhteiskuntaa. Tässä julkaisussa tätä muutosta tarkastellaan 
yhteiskunnallisten ja teknisten teemojen kautta. Samalla pyritään tunnistamaan alan tulevaisuuteen vaikuttavia 
kehityssuuntia. Tarkastellut teemat ovat kaivosalaan liittyvät poliittisen ohjauksen keinot, alan toimijakenttä, 
yritysten sidosryhmätyön ja kansalaisaktivismin merkitys kaivosalan imagon ja hyväksyttävyyden muodos-
tumisessa, malminetsinnän ja kaivosten prosessiteknologiaan käytännöt sekä ympäristövaikutusten hallinta. 
Julkaisu auttaa hahmottamaan markkinoiden, poliittisen ohjauksen, kaivosalan toimijoiden (kuten yritysten, 
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suhteita kaivosalalla. Julkaisu on kirjoitettu Tekes Green mining -ohjelmasta rahoitetun Sustainable Acceptable 
Mining –hankkeen (SAM) puitteissa, ja siihen on osallistunut kirjoittajia Geologian tutkimuskeskuksesta 
(GTK), Teknologian tutkimuskeskuksesta (VTT) ja Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE).

The significance of the mining industry in Finland has changed in recent decades. The emphasis has shifted 
from supporting mineral-based domestic value chains towards acting as part of the internationally highly 
networked production system of raw materials and the information society. The change is considered in this 
publication through a review of societal and technical themes. The publication also seeks to identify trends that 
will have an impact on the future of the mining industry. The themes scrutinised include the means of politi-
cal guidance in the mining industry, actors in the field, the significance of co-operation of companies with 
stakeholders and civil activism in the development of the image and social acceptance of the industry, practices 
in mineral exploration and processing technology, as well as the management of environmental impacts. The 
publication helps to identify interdependencies between markets, political guidance, the actors in the mining 
sector (such as companies, authorities, stakeholders and civic activism), environmental management, techno-
logical development and large-scale challenges in the mining sector (such as climate change and the scarcity of 
raw materials). The study was carried out in the ’Sustainable Acceptable Mining’ (SAM) Project, funded by the 
Tekes Green Mining Programme, in co-operation with the Geological Survey of Finland (GTK), the Technical 
Research Centre of Finland (VTT) and the Finnish Environment Institute (SYKE). 
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