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1 JOHDANTO 
Kaivannaistoiminnalla on merkittävä rooli Lapin ja Pohjois-Karjalan alueiden taloudelle. 
Molemmissa maakunnissa on useita toiminnassa olevia metalli- ja 
teollisuusmineraalikaivoksia sekä aktiivista malminetsintää. Muut maankäyttömuodot, kuten 
metsätalous, turismi ja pohjoisessa porotalous toimivat samoilla alueilla kaivannaistoiminnan 
kanssa. Kestävän kehityksen näkökulmasta katsottuna on tärkeää ylläpitää tasapaino 
monipuolisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä, myös kaivannaistoiminnan suhteen. 
Alueen kaivannaistalouden hyöty voidaan maksimoida, jos sen ympäristölliset ja sosiaaliset 
reunaehdot otetaan huomioon. 
Lapin Arktisen erikoistumisen ohjelmassa on yhtenä painopisteenä Arktisten luonnonvarojen 
jalostaminen ja toimintakärkenä on ”Uusi kestävä arktinen teollisuus ja kaivokset”. 
Toimintakärjen toteuttaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle yrityslähtöisten toimenpiteiden 
toteuttamisen näkökulmasta ja on tärkein osa-alue Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden 
klusterin muodostumisessa. Osana toimintakärkeä on myös alueellisen kaivosteollisuuteen 
liittyvän tutkimuksen kehittäminen rintarinnan elinkeinoelämän kanssa. Lähtökohtana on 
vastata tarpeisiin, joita elinkeinojen kehittyminen ja aluetalous tarvitsevat, ympäristöratkaisut 
edellyttävät ja sosiaalinen hyväksyntä vaatii. Yhteiskunnallisen kestävyyden ylläpitäminen 
arktisissa Lapin olosuhteissa vaatii hyvää alueellista vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken. 
Kaivannaistoiminta globaalina toimintana on integroinut Lapin alueena osaksi kansainvälistä 
toimintaympäristöä ja myös osaksi EU:n teollisuuspolitiikkaa. Lapin liitto on lähtenyt 
vetämään EU:n kaivannaisalueet -aloitetta, jonka tavoitteena on löytää synergioita EU:n 
toteuttaman aluepolitiikan ja teollisuuspolitiikan välillä. 
Arktisen erikoistumisen ohjelman jalkauttamiseksi Lapissa luotiin alueellisia klustereita, jotka 
kokoavat yhteen monialaiset yhteistyötahot edistämään Lapille tärkeiden alojen kehitystä. 
Yhtenä kärkiklusterina toimii Kemin Digipolis Oy:n vetämä Arktisen teollisuuden ja 
kiertotalouden klusteri, joka pitkälti vastaa myös toimintakärjen käytännön toteuttamisesta. 
Klusterin rakentaminen on tapahtunut käytännössä eri hankkeiden kautta muodostaen 
hankeperheen, joka kokoaa Lapin metsä-, metalli-, kaivos- ja energia-aloilla toimivat 
teollisuusyritykset sekä niiden palvelutoimijat samaan toimialarajat ylittävään verkostoon. 
Klusterin kehittymiselle tärkeää tukitoimintaa antavat alueen kehittämis-, opetus-, tutkimus- ja 
rahoitusorganisaatiot, kuten Geologian tutkimuskeskus (GTK), Lapin ammattikorkeakoulu 
(LapinAMK) ja Lapin yliopisto (LaY). Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusterin 
tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja, yhteistyökumppaneita ja rahoitus-
mahdollisuuksia, joiden avulla saadaan lisää menestystä alueen yrityksille, kehittämistyölle ja 
sitä kautta koko Lapin alueen elinvoimalle. 
Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmassa painotetaan kivi- ja kaivannaisklusterin kehittymistä. 
Klusterin kehittämisessä tärkeinä osa-alueina ovat mm. luonnonkiviteollisuuden sekä 
kaivannaisteollisuuden kehittäminen. Kivi- ja kaivannaisala on alueella tärkeä työllistäjä. 
Maakunnan alue- ja tuotantorakenteelle kivi- ja kaivannaistoiminnalla on huomattava 
alueellisesti tasapainottava merkitys. Merkittävää on, että alan työpaikat pysyvät 
maakunnassa tukien erityisesti maaseudun työpaikkakehitystä. 
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Kivi- ja kaivannaisklusterin kehittymistä tuetaan Pohjois-Karjalassa mm. Joensuun Seudun 
Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n vetämällä Kaivannaisalan kehittämishankkeella, jonka 
tavoitteena on tukea maakunnan pk-yritysten kasvua ja pyrkimyksiä päästä mukaan 
kaivannaisteollisuuden kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja konsortioihin. Lisäksi 
hanke tukee kaivannaisalan maakunnallista edunvalvontaa ja kaivannaisstrategian 
käytännön toteutusta, sekä luo ja käynnistää yhteisiä ylimaakunnallisia Itä- ja Pohjois-
Suomen välisiä kaivannaisalan kumppanuuksia, verkostoja ja muita konkreettisia 
toimenpiteitä. 
Alueelliset teollisuusklusterit tarvitsevat kehittyäkseen vahvan ja osaavan TKI-toiminnan, joka 
pystyy vastaamaan yritysten tarpeisiin ja yhteiskunnallisiin kehittämishaasteisiin. 
Harvaanasutuilla alueilla korostuu erityisesti kriittisen massan vähyys TKI-toiminnassa. Siksi 
on tärkeää muodostaa ja rakentaa yhteistyömalleja, joissa uskalletaan ylittää maakuntarajat, 
tunnustaa ja tunnistaa toimijoiden osaamisalat ja sen kautta vahvistaa entisestään alueellista 
TKI-toimintaa kaivannaistalouden tueksi. AMIC-projekti oli ylimaakunnallinen hanke, joka 
kokosi yhteen Lapin ja Pohjois-Karjalan kaivannaisteollisuuden TKI-toimijat. 
Lapin alueen TKI-toimijoista AMIC-hankkeessa olivat mukana GTK, Lapin AMK ja Lapin 
yliopisto, jotka yhdessä kattavat kaivannaisteollisuuden toimintakentän malminetsinnästä 
kaivosten kautta metallinjalostukseen, lainsäädäntöön sekä sosiaalisiin vaikutuksiin. AMIC-
hankkeen yritysrajapinta tuli mukaan Digipolis Oy:n ja JOSEK Oy:n yhteistyön kautta 
integroituen Arctic Business Concept -hankkeen ja Kaivannaisalan kehittämishankkeen 
kanssa. AMIC-hanke on osa vuosina 2015–2018 toiminutta ns. ASP/ASE hankeperhettä, 
jonka lähtökohtana oli edistää Arctic Smartness -klustereiden kehittymistä Lapissa. AMIC-
hankkeessa yhdistyivät Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusterin kaivannaisalan TKI-
osa-alueen kehittämistarpeet, alueyhteistyön tiivistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti 
sekä profiloituminen houkuttelevina kaivannaisalueina ja yhteistyökumppaneina. 
AMIC-hankkeen toimijat osallistuivat omalta osaltaan myös Arctic Smartness Excellence -
hankkeen toimintaan huolehtien siitä, että toiminta vahvisti klusterityöskentelyä ja vei sitä 
eteenpäin. AMIC-hanke päätettiin irrottaa omaksi hankkeeksi ASE-hankekokonaisuudesta, 
koska AMIC-hanke kehitti kaivannaistoiminnan alaklusteria, jonka toimet olivat jo pitkällä 
moneen muuhun teollisuudenalaan verrattuna. 
1.1 AMIC-hankkeen kehittämistavoitteet 
AMIC-hankkeen tavoitteena oli saada Lapin ja Pohjois-Karjalan alueiden 
kaivannaisteollisuuden toimijat verkostoitumaan, jotta molempien alueiden elinkeinoelämä 
vahvistuisi ja toimijat voisivat paremmin osallistua EU-tason hankkeisiin ja kilpailutuksiin. 
Hankkeen kehittämistavoitteina olivat: 
- Lapin ja Pohjois-Karjalan kaivannaisalan TKI-toimijoiden yhteistyö vahvistaa alueiden 
kestävää ja vastuullista liiketoimintaa. 
- AMIC-hankkeessa luodun klusterin kaivannaisalan tutkimus-, osaamis- ja 
innovaatiokeskittymä integroi alueet kansallisiin kehittämistoimiin 
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- AMIC-yhteistyön kautta on kaivannaisalan TKI-toiminta tukenut yritysten 
teollisuuspalveluiden kehittymistä ja luonut käytänteet yrityksille hyödyntää täysipainoisesti 
AMIC-klusterin TKI-kapasiteettia 
- AMIC-yhteistyö on lisännyt H2020-ohjelman ja muiden erillisrahoitusohjelmien saantia 
alueille 
Hankkeen päämääränä oli vahvistaa Lapin ja Pohjois-Karjalan alueiden roolia 
eurooppalaisina kestävän kaivannaistalouden mallialueina ja vahvoina kaivannaisalan TKI-
toiminnan osaaja-alueina. AMIC-hankkeen tarkoituksena oli myös toimia innovaatioalustana 
kaivosalan TKI-toimijoiden kesken Itä- ja Pohjois-Suomessa Arktinen teollisuus ja 
kiertotalous -klusterin ”alaklusterina”. Tämä verkosto yhdistää Lapin ja Pohjois-Karjalan 
toimijat.  

2 TYÖPAKETIT 
AMIC-hankkeen toimenpiteet oli jaettu kolmeen työpakettiin, jotka olivat Kaivannaisalan TKI-
toiminnan kehittäminen (TP1), Kaivannaisalan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys (TP2) ja EU-
tason alueyhteistyön kehittäminen (TP3). Työpakettien vetovastuu jaettiin AMIC-toimijoiden 
kesken siten, että TP1:n vetäjä oli LapinAMK, TP2:n vetäjä oli LaY ja TP3:n vetäjä oli GTK. 
Hankkeen toimijat osallistuivat kaikkiin työpaketteihin. TP1 ja TP2 keskittyivät kaivannaisalan 
TKI-toiminnan vahvistamiseen ja yhteistyökäytänteiden kehittämiseen Lapin ja Pohjois-
Karjalan alueiden kaivannaisalan toimintaan ja vahvistamaan Arktisen teollisuuden ja 
kiertotalouden klusteritoimintaa kansallisesti. Lähtökohtana on eri osapuolten osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen ja sen kautta TKI-toiminnan roolin hahmottaminen 
aluetasoilla. TP3:n kantavana elementtinä oli kansainvälisen toiminnan koordinointi ja EU-
tasoisen alueyhteistyön kehittäminen, Lapin ja Pohjois-Karjalan profiloituminen kestävän 
kaivannaistoiminnan EU:n mallialueina, joka käytännössä tulee esille niin teknologisen kuin 
ei-teknologisen kestävyyden ja kehittämisen kautta sekä osallistumisena EU-tason 
hankekonsortioihin esim. H2020, Interreg ja EIT Raw Materials-ohjelmien kautta. Työpaketit 
ja niissä tehdyt toimenpiteet on kuvattu tarkemmin alla. 
2.1 Työpaketti 1: Kaivannaisalan TKI-toiminnan kehittäminen 
Toimijakatsaus 
Sekä Lapin että Pohjois-Karjalan alueilla on runsaasti kaivannaisalalla toimivia PK-yrityksiä 
sekä joitakin suurempia toimijoita. Yritysten koko vaihtelee muutaman henkilön 
mikroyrityksistä satojen työntekijöiden kaivosyrityksiin, joille PK-toimijat usein ovat 
alihankkijoina.  
Toimijakatsaus koottiin AMIC-toimijoiden (Lapin AMK, GTK, Digipolis Oy ja JOSEK Oy) 
omista yrityskontaktilistauksista, jotka koostuvat kaivospalveluita tarjoavista sekä 
kaivospuolelle potentiaalisista yrityksistä, sisältäen sivuvirtojen tuottajat ja hyödyntäjät, 
kaivospalvelut (suuret ja pk-yritykset) sekä kaivokset. Listauksen perusteella sekä Lapissa 
että Pohjois-Karjalassa valittiin yrityksiä haastatteluja varten. Yrityshaastatteluja tekivät 
pääasiassa Digipolis Oy (Lappi) ja JOSEK Oy (Pohjois-Karjala). 
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Suomessa toimivista kaivoksista laadittiin Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2017 
(Karinen, Peronius, Toppila, 2018), missä on kuvattu Suomessa toimivien kaivosten tilanne, 
sekä meneillään olevat kaivoshankkeet. Toimialakatsauksesta tehtiin kansitettu julkaisu 
Lapin AMK:n julkaisusarjoihin, jota on jaettu julkisesti kaivosalan toimijoille, oppilaitosten 
henkilökunnalle, sekä Lapin AMK:n kaivosmuuntokoulutuksen opiskelijoille.  
Parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja TKI-toiminnan vertaisarviointi 
Lapin ja Pohjois-Karjalan yritysten, tutkimuslaitosten ja oppilaitosten toimintaa arvioitiin 
muuttujilla, jotka kuvaavat niiden alueellista vaikuttavuutta. Tätä varten kerättiin dataa 
Digipolis Oy:n ja JOSEK:n tekemillä yrityshaastatteluilla, sekä julkisista tietolähteistä. 
Alueellisen vaikuttavuuden indikaattoreina käytettiin yritysten taloudellista tilannetta, TKI-
toiminnan volyymiä, kasvuhalukkuutta, kansainvälisyyttä, sekä kumppanuusverkostojen 
laajuutta. Taloudellinen tilanne arvioitiin liikevaihdon, henkilöstömäärän kehittymisen ja 
liiketoiminnan tuloksen perusteella v. 2013 – 2017 aikavälillä. Yritysten TKI-toiminnan 
volyymiä arvioitiin hankeosallistumisen, TKI-palveluiden hyödyntämisen ja 
oppilaitosyhteistyön perustella. Aktiivista TKI-toimintaa kuvastavat osallistuminen TKI-
hankkeisiin, ulkopuolisten TKI-palveluiden hyödyntäminen tuotekehityksessä ja 
tuotekehitykseen liittyvien päättötöiden teettäminen oppilaitoksissa. Kasvuhalukkuus 
selvitettiin tarkentavien haastattelujen ja yritysstrategioiden perusteella. Kansainvälisyyden 
arvioinnissa selvitettiin julkisten tietolähteiden perusteella, missä eri maissa yrityksillä on 
asiakkaita. Kumppanuusverkostot selvitettiin yritysten referenssien ja verkkosivuilta löytyvien 
tietojen perusteella.  
 
Yhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen:  
Yrityskentän kehitystarpeita ja yhteistyömahdollisuuksia kartoitettiin vierailemalla erilaisissa 
kaivosalan tapahtumissa (Taulukko 1), joissa haastateltiin yritysten edustajia ja esiteltiin eri 
yhteistyöverkostojen toimintaa. Tietoja yritysten kehitystarpeista kerättiin myös muiden 
hankkeiden ja tilanteiden aikana ilmenneistä keskusteluista yritysten edustajien kanssa. 
 
Työpaketin mittareiden määritys:  
Lapin ja Pohjois-Karjalan toimijoiden alueellinen vaikuttavuus määritettiin mittareilla, jotka on 
kuvattu kohdassa ”Parhaiden käytänteiden tunnistaminen ja TKI-toiminnan vertaisarviointi”. 
Näiden pohjalta laadittiin julkaisu ”Lapin ja Pohjois-Karjalan yritysten alueellisen 
vaikuttavuuden määrittäminen”, joka tullaan julkaisemaan Lapin AMK:n julkaisusarjoissa 
(Karinen,Toppila ja Joutsenvaara. 2018). Julkaisussa esitellään Lapissa ja Pohjois-
Karjalassa toimivat kaivannaisteollisuuteen liittyvät tutkimusorganisaatiot, kehitysyhtiöt ja 
yritykset, sekä alueellista vaikuttavuutta kuvaavat mittarit. Mittaroinnin avulla tehtiin 
yritysranking, jonka perusteella valittiin Lapin ja Pohjois-Karjalan kasvupotentiaalisimmat ja 
kasvuhaluisimmat yritykset (nk. tähtiyritykset). Lapin ja Pohjois-Karjalan alueilta löytyi 
kummastakin kaksi aktiivisesti laajentumiseen tähtäävää yritystä. Näille kaikille on ominaista 
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jatkuva liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu, liiketoiminnan kannattavuus, aktiivinen TKI-
toiminta, sekä tahtotila laajentua ulkomaisille markkinoille.  
 
Taulukko 1. Kotimaiset tapahtumat, missä yritysyhteistyön mahdollisuuksia kartoitettiin 

Ajankohta Tapahtuma Osallistujat 
30.3.2017 – 
2.4.2017 

Vuorimiespäivät Lapin AMK: J.Karinen 

6.6.2017 – 
9.6.2017 

SKY-Seminaari 2017, Levi Lapin AMK: J.Karinen, 
J.Joutsenvaara 

20.09.2017 – 
22.7.2017 

Vuorimiesyhdistyksen syyskokous Lapin AMK: J.Karinen 

31.10.2017 – 
3.11.2017 

Fennoscandian Exploration and Mining (FEM) 2017 Lapin AMK: J.Karinen, R.Toppila, 
J.Joutsenvaara 

4.5.2018 Horizon2020 -koulutus, Innopoli, Espoo Digipolis: S. Ahola 

8.5.2018 Kiina riskit -koulutus, House of Lapland, Rovaniemi Digipolis: S. Ahola 

28.5.2018 Arctic Smartness tulevaisuus, Lapin yliopisto, 
Rovaniemi 

Digipolis: S. Ahola GTK: H. 
Panttila 

5.6.2018 – 
8.6.2018 

SKY-seminaari 2018, Saariselkä Lapin AMK: J.Karinen, R.Toppila 

9.8.2018 ELMO, Arctic Smartness, Rovaniemi Digipolis: S. Ahola GTK: H. 
Panttila 

30.8.2018 Team Finland –päivä, Helsinki Digipolis: S. Ahola 

31.8.2018 IP huippukokous, Lapin yliopisto, Rovaniemi Digipolis: S. Ahola GTK: H. 
Panttila 

4.9.2018 Aurora-verkostojohtajuus (robotisaatio kaivoksessa), 
Haaga-Helia, Helsinki 

Digipolis: S. Ahola 

12.9.2018 Regina-projektin vierailu Kevitsan kaivoksella Digipolis: S. Ahola 

21.11.2018-
22.11.2018 

FinnMateria 2018, Jyväskylä Lapin AMK: J.Karinen 

 
 
2.2 Työpaketti 2: Kaivannaistoiminnan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
Kestävän kaivostoiminnan verkoston ja Lapin yliopiston tuottamien suositusten vertailu ja 
päivittäminen 
Suomessa on viime vuosina panostettu kaivostoiminnan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden 
lisäämiseen. Talvivaaran (nykyisin Terrafame) kaivoksen kipsisakka-altaan vuonna 2012 
sattuneen vuodon jälkeen perustettiin SITRA:n rahoituksella Kestävän kaivostoiminnan 
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verkosto (Kaivosvastuu), jonka kautta Suomeen alettiin tuoda kanadalaista Towards 
Sustainable Mining -vastuullisuusjärjestelmää. Kaivosvastuu-verkoston jäsenistö koostuu 
ammatti- ja edunvalvontajärjestöistä, kaivos- ja malminetsintäyhtiöistä sekä 
ympäristöjärjestöistä (kts. kaivosvastuu.fi) ja sen visiona on, että Suomi kehittyy kestävän 
kaivostoiminnan edelläkävijämaaksi, jossa ala huomioi luontoarvot, kulttuurisen ja sosiaalisen 
toimintaympäristön sekä muut elinkeinot.  
Kaivosvastuu-verkosto on tähän mennessä julkaissut yhtiöille tarkoitetut kaivosvastuu- ja 
malminetsintäjärjestelmät sekä työkalupakit, joiden avulla yhtiöt voivat suunnitella ja toteuttaa 
toimintaansa vastuullisesti. AMIC-hankkeen työpaketti 2:ssa käytiin läpi verkoston tuottamat 
julkaisut (Taulukko 2) ja verrattiin niitä samalla aikavälillä Lapin yliopistossa tehtyihin 
tutkimuksiin, jotka keskittyivät yhteiskunnallisen hyväksynnän eri aspekteihin Suomessa ja 
lähialueilla.  
Taulukko 2 Kaivosvastuu-verkoston julkaisut 

Julkaisu Kommentit 
Suomen kaivosvastuujärjestelmä 
(2016) 

Laaja dokumentti kaivosvastuujärjestelmästä, jossa on 8 eri protokollaa. 
Aiheet ovat: Sidosryhmäyhteistyö, Luonnon monimuotoisuuden hallinta, 
Rikastushiekan hallinta, Vesienhallinta, Energiatehokkuus ja 
kasvihuonekaasupäästöt, Työterveys ja -turvallisuus, Kriisinhallinta ja 
Kaivoksen sulkeminen 

Suomen Towards Sustainable 
Mining (TSM) -standardi 

TSM-dokumentti, jossa on kuvattuna ohjausperiaatteet ja standardin 
yleiskuvaus 

Kaivosvastuujärjestelmän 
koulutuspaketti 

Verkkokoulutuspaketti Kaivosvastuujärjestelmästä 

TSM-systeemin vertailuraportti 
(Pöyry 2015) 

Vertailututkimus kanadalaisesta TSM-järjestelmästä ja Suomen 
lainsäädännöstä  

Kaivosvastuu-verkoston 
vuosikertomus 2014–15 

Vuosikertomus Kaivosvastuu-verkoston ensimmäisen vuoden 
toiminnasta 

Yhteiskuntavastuuraportti 2014 Yrityskohtaiset tiedot yhtiöiden toiminnasta 

Yhteiskuntavastuuraportti 2015 Yrityskohtaiset tiedot yhtiöiden toiminnasta 

Yhteiskuntavastuuraportti 2016 Yrityskohtaiset tiedot yhtiöiden toiminnasta 

Yhteiskuntavastuuraportti 2017 Yrityskohtaiset tiedot yhtiöiden toiminnasta 

Malminetsintävastuujärjestelmä Malminetsinnän vastuujärjestelmädokumentti, jossa on viisi modulia: 
Sidosryhmäyhteistyö, Luonnon monimuotoisuuden hallinta, Työterveys 
ja -turvallisuus, Kriisinhallinta sekä toimintaperiaatteet 

Teemakartta Suurimittakaavainen, pdf-muotoinen kartta, jossa on esitetty useita 
maankäyttömuotoja tasoina 

Kaivosten ja malminetsinnän 
työkalupakit 

Käsikirjat, joissa käsitellään kaivostoiminnan ja malminetsinnän 
paikallisia toimenpiteitä yhteiskuntasuhteiden hoitamiseksi 

Lapin amk:n julkaisut:  
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Suomen Kaivosteollisuuden 
toimialakatsaus 2017 

Raportti sisältää perustiedot Suomessa toimivista kaivoksista ja 
meneillään olevista kaivoshankkeista, sekä kaivosprosesseista, 
kaivoksissa tarvittavasta tekniikasta ja tukitoiminnoista. Raportti on 
päivitetty versio Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2012-
julkaisusta 

Lapin ja Pohjois-Karjalan yritysten 
alueellisen vaikuttavuuden 
määrittäminen SME Match -
menetelmällä 

 

 
Lapin yliopisto on tehnyt useita tutkimusprojekteja kaivostoiminnan sosiaalisen 
hyväksyttävyyden eri osa-alueista. Projektien tuloksia on julkaistu kansainvälisissä 
vertaisarvioiduissa julkaisuissa. Arktisen keskuksen julkaisuista on tehty yhteenvetoraportti, 
jossa julkaisujen pääkohdat ja suositukset yhtiöille, paikallisille yhteisöille ja viranomaisille on 
eritelty (Koivurova ym. 2018). 
Suosituksista käytäntöön testaaminen 
AMIC-hankkeessa tarkasteltiin kaivannaisteollisuuden sosiaalisen toimiluvan saavuttamista 
luvituksen, ympäristöasioiden ja ympäröivän yhteiskunnan kannalta. Esimerkkitapauksina 
tutkittiin kuntien ja malminetsintä- tai kaivosyhtiöiden välisiä suhteita ja niiden kehittymistä. 
Toimenpide tehtiin yhteistyössä Arctic Business Concept-, NPA REGINA- ja MineFacts-
hankkeiden kanssa.  
KATEPAL-verkoston sisällä toimi kuntien ja kaivosteollisuuden yhteensovittamiseen 
keskittynyt kunta-kaivos-alatyöryhmä, johon AMIC-toimijat ottivat osaa. Alatyöryhmä järjesti 
työpajat Sodankylässä 12.4.2017 ja Kolarissa 17.5.2017.   
Sodankylän KATEPAL-työpajan teemana oli kaivossopimus sekä yhtiön ja kunnan välinen 
kumppanuus. Alustajana oli Leena Suopajärvi Lapin yliopistosta. Työpajassa esiteltiin 
Sodankylän kaivosohjelman valmistelun prosessia, REGINA-hankkeessa toteutetun 
kaivostoiminnan koettujen vaikutusten kyselytutkimuksen tuloksia, keskusteltiin sosiaalisesta 
toimiluvasta ja hyväksyttävyyden käsitteestä sekä sopimusperusteisen yhteistyön 
mahdollisuudesta ja sen kehittämiseen liittyvistä haasteista. 
Kolarin työpaja keskittyi sidosryhmätyöhön ja yhteensovittamiseen. Alustuksen piti Pasi 
Rinne Gaia Consulting Oy:stä. Kaivosteollisuuden ja muun kunnassa tapahtuvan 
elinkeinotoiminnan yhteensovittaminen saattaa edellyttää laaja-alaista vuorovaikutus- ja 
sidosryhmäyhteistyötä, johon voidaan tarvita ulkopuolista asiantuntija-apua. Kolari on case-
esimerkki, jossa kunta on hankkinut (omilla resursseillaan) asiantuntija-apua 
vuorovaikutusprosessiin ja kaivostoiminnan taloudellisten vaikutusten selvittämiseen. 
Alustuksessa käytiin läpi Kolarin tilanne, missä Hannukainen Mining Oy valmistelee rauta-
kulta-kupariesiintymän käyttöönottoa. Kunnassa on paikoin voimakasta vastustusta projektia 
kohtaan lähinnä sen Ylläksen matkailukeskusta lähellä olevan sijainnin vuoksi. Alustuksen 
jälkeen keskusteltiin keinoista, joita tilanteen ratkaisemiseen voisi käyttää.  
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MineFacts-projektin tavoitteena oli koostaa kuntien käyttöön tarkoitettu tietopaketti 
malminetsinnästä ja kaivosteollisuudesta. Paketti laadittiin neljällä eri kielellä (suomi, ruotsi, 
norja ja englanti), jotta sitä voisi mahdollisimman laajasti hyödyntää Pohjoismaissa. 
Tietopaketin suomenkielistä versiota esiteltiin ja testattiin Ylitornion ja Sodankylän kunnissa 
osana AMIC-hankkeen työpaketti 2:sta.  
Ylitornion tilaisuus pidettiin 22.8.2017 kunnantalolla osana KATEPAL-verkoston kokousta. 
Laura Lauri ja Niclas Dahlström (LTU Business AB) alustivat kertomalla MineFacts-projektin 
toteutuksesta. Kaivostoiminnasta tarvitaan paikallisiin olosuhteisiin ja tiedon tarpeisiin 
nojaavaa asiallista tietoa päätöksenteon ja vaikutusten arvioinnin tueksi niin 
päätöksentekijöille, viranhaltijoille kuin kuntalaisille. Alustuksen jälkeen MineFacts-hankkeen 
kehittämää tietopakettia testattiin ja vertaiskehitettiin kunta-kaivos-alatyöryhmän kanssa 
käydyillä keskusteluilla. Keskusteluissa vertailtiin myös Suomen ja Ruotsin olosuhteita ja 
tilannetta kaivostoiminnan hyväksyttävyyden suhteen sekä keinoja sen lisäämiseksi. 
Toisena Case-esimerkkinä tietopakettia esiteltiin Sodankylän kunnanhallitukselle 14.11.2017. 
Esittelijöinä olivat Laura Lauri ja Niclas Dahlström (LTU Business AB). Tietopaketin esittelyn 
jälkeen kunnanhallituksen jäsenillä oli tilaisuus tehdä kysymyksiä ja kommentoida paketin 
sisältöä. Kunnanhallitus myös pyysi saada tietopaketin lopullisen version käyttöönsä. 
Yhtenä käytännön sovelluksena yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden saavuttamiseksi AMIC-
hankkeessa tutkittiin virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden tarjoamia mahdollisuuksia 
sidosryhmien kanssa kommunikointiin. Digitaalisten menetelmien avulla voidaan mallintaa 
käytännössä sitä, miltä eri toimenpiteet näyttäisivät luonnossa.  
Lapin AMK:lla on osaamista sekä virtuaalitodellisuuden että lisätyn todellisuuden sovellusten 
kehittämisessä, joten näiden menetelmien hyödyntämistä työpaketti 2:ssa tarkasteltiin 
yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa yhteispalavereissa. Rauno Toppila organisoi 9.11.2016 
tutustumiskäynnin Lapin AMK:n Rovaniemellä sijaitsevaan pLAB-virtuaalilaboratorioon. PLAB 
on Lapin ammattikorkeakoulun ohjelmistotekniikan laboratorio, jonka osaamisalueena ovat 
erityisesti ohjelmisto- ja mittausteknologiat sekä reaaliaikaiset integroidut 3D-
visualisointiympäristöt. Vierailun aikana tutustuttiin mm. pLAB:in kehittämään Ylläksen alueen 
visuaaliseen malliin sekä KaiVi – Kaivosalan virtuaaliseen oppimisympäristöön. 
Koska virtuaalitodellisuusmallien rakentaminen vaatii aikaa ja resursseja, päätettiin Lapin 
AMK:in ja Lapin yliopiston välisissä keskusteluissa tutkia tässä vaiheessa ensisijaisesti 
lisätyn todellisuuden mallien käyttöä TP2:ssa. Lapin AMK:in Juha Valtonen ja Antti Niemelä 
valmistivat demonstraatioversion digitaalisesta työkalusta, jolla voidaan visualisoida kaivos- 
ja muun teollisen toiminnan vaikutusta ympäristöön. Sovellus laadittiin Unityllä Google 
Tango-pohjalle, mutta se siirretään jatkossa Googlen ARCoreen Tangon jäädessä pois. 
Lopputuotteena on Android-käyttöjärjestelmässä toimiva sovellus, jolla voidaan visualisoida 
ympäristöön upotettuja 3D-elementtejä kuten rakennelmia ja koneita. Myös pölyämisen 
vaikutusta voidaan mallintaa ja visualisoida.  
Demonstraatioversio esiteltiin AMIC-ohjausryhmälle joulukuussa 2017. Lisäksi sen pohjalta 
laadittua DigiSAM-projektiehdotusta esiteltiin kansainväliselle yleisölle Euro Mine Expo 2018-
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messuilla Ruotsin Skellefteåssa kesäkuussa 2018. Saadun palautteen perusteella useat 
kaivosyhtiöt olivat kiinnostuneita sovelluksen edelleen kehittämisestä. Visualisointi-
mahdollisuuden nähtiin parantavan sidosryhmien kanssa käytävää keskustelua ja tarjoavan 
yhtiölle myös keinon parantaa luvitukseen liittyvää kommunikaatiota viranomaisten kanssa. 
DigiSAM-ehdotusta kehitetään edelleen yhteistyössä Kaupan ja kulttuurin yksikön kanssa, 
jotta sen PK-hyödynnettävyys saadaan selvemmin määriteltyä. 
Kaivannaistoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntijapoolin muodostaminen 
Lapin yliopiston koosti kaivannaistoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
asiantuntijapoolin, joka on julkaistu raportissa Social Licence to Operate in Lapland, Tools 
from the University of Lapland’s SLO research. Final Report for the AMIC Project (Koivurova 
ym. 2018). Yhteystiedot sisältävä asiantuntijalista koostuu AMIC-hankkeen 
projektipartnereiden hankkeessa työskennelleistä henkilöistä, Kaivosvastuu-verkoston 
yritysten yhteyshenkilöistä, muista partnereista (mm. Luonnonsuojeluliitto, WWF ja 
Saamelaiskäräjät) sekä matkailuelinkeinon edustajista. 
 
Kansainvälisen yhteistyön rakentaminen 
Kansainvälisen yhteistyön rakentamisessa tärkein yksittäinen toimenpide oli Horisontti 2020-
hakuun SC5-15e-2017 tähtäävän, eurooppalaisiin kaivannais- ja metalliteollisuusalueisiin 
keskittyvän verkoston luominen. Verkoston yhtenä kriteerinä oli koota mahdollisimman vahva 
ja laaja osaamispooli yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden eri käytännöistä ja siihen liittyvästä 
osaamisesta.  
 
2.3 Työpaketti 3: EU-tason alueyhteistyön kehittäminen 
Kolmannen työpaketin tehtävänä oli AMIC-hankkeen kansainvälisen toiminnan koordinointi ja 
EU-tasoisen alueyhteistyön kehittäminen, Lapin ja Pohjois-Karjalan profiloituminen kestävän 
kaivannaistoiminnan mallialueina sekä osallistuminen EU-tason hankekonsortioihin eri 
ohjelmien kautta. Työpaketin yhtenä osana oli lisäksi kotimaassa tapahtuva verkostoituminen 
alueellisiin toimijoihin ja niiden tuominen mukaan Eurooppa-tasolle.  
Kotimaassa tapahtuva kv-toiminta keskittyi pitkälti Pohjois-Suomen kaivos- ja 
teollisuuspalveluyritysten verkoston (KATEPAL) ympärille. AMIC-toimijat osallistuivat 
aktiivisesti verkoston toimintaan koko projektin ajan.  
Kansainvälinen toiminta voidaan jakaa seuraaviin toimenpideluokkiin: 

1) EU-infopäivät ja konsortiokokoukset 
2) Konferenssit ja messut, mukaan lukien EIP:n Raaka-aineviikko 
3) Käynnissä olevien EU-hankkeiden tilaisuudet 
4) Muu KV-toiminta 

Taulukossa 3 on lueteltu kaikki kansainvälinen toiminta, johon AMIC-toimijat ovat 
osallistuneet. Erityyppisten toimenpiteiden yhteenvedot on kuvattu seuraavissa kappaleissa. 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 10 
 
  26.11.2018 
 
 
 
 

 
 

Taulukko 3 Työpaketin 3 kv-toimenpiteet 

Ajankohta Tapahtuma Osallistujat 
17-19.5.2016 1st International Conference Mining in Europe, 

Aachen, Saksa 
GTK: L.S. Lauri, V. Nykänen 

28.-29.6.2016 RMD event ”Exchange of best practices on mining 
policies and technologies: challenges in the current 
global economy”, Bryssel, Belgia 

GTK: L.S. Lauri 

13.-17.9.2016 H2020 infopäivä ja MIREU-suunnittelukokous, 
Bryssel, Belgia 

GTK: L.S. Lauri, LaY: P. Lesser, 
H. Malinen, T. Koivurova 

19.-20.9.2016 NEXT-suunnittelukokous, Bryssel, Belgia GTK: V. Nykänen, M. Middleton 

26.-30.9.2016 MSP-REFRAM workshop, Bryssel, Belgia LapinAMK: R. Toppila, J. 
Joutsenvaara 

4.-7.10.2016 Industrial Workshop and Standardization, Burgos, 
Espanja 

GTK: V. Nykänen 

25.-
28.10.2016 

MIREU commitment launching & High-level 
conference “European Regions in the Critical Raw 
Materials strategy and the Circular Economy Policy”, 
Burgos, Espanja 

GTK: L.S. Lauri, LaY: P. Lesser 

26.10.2016 2nd EIT Raw Materials ArcHub meeting, Luleå, Ruotsi LapinAMK: R. Toppila, J. 
Joutsenvaara 

20.-
23.11.2016 

Sustainability of Mineral Resources and the 
Environment-kokous, Bratislava, Slovakia 

GTK: L.S. Lauri, 
V. Nykänen 
LaY: P. Lesser 

29.11.-
2.12.2016 

EIP Raw Materials Week 2017, Bryssel, Belgia, 
Cluster Conference, Bryssel, Belgia, NEXT 
suunnittelukokous, 
Bryssel, Belgia 

GTK: L.S. Lauri, V. Nykänen, M. 
Middleton, LapinAMK: R. Toppila, 
J. Joutsenvaara, 
LaY: P. Lesser, Digipolis: K. 
Poikela 

14.12.2016 MIREU-suunnittelukokous, Freiberg, Saksa GTK: L.S. Lauri 

15.12.2016 EIT RawMaterials education project presentation, 
Liége, Belgia 

LaY: P. Lesser 

31.1.-3.2.2017 MIREU-suunnittelukokous, Freiberg, Saksa GTK: L.S. Lauri 

8.-11.3.2017 MSP-REFRAM final seminar, Bryssel, Belgia LapinAMK: R. Toppila, J. 
Joutsenvaara 

28.-30.6.2017 SCRREEN Expert Group meeting, Bryssel, Belgia LapinAMK: R. Toppila 

31.8.2017 MineFacts-kuntatyöpaja, Luulaja, Ruotsi GTK: H. Panttila, LaY: P. Lesser 

6.-9.9.2017 Celebration of the 100th Cornish Chamber of Mining, 
Falmouth, Englanti 

LapinAMK: R. Toppila, J. 
Joutsenvaara 
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11.-14.9.2017 REMIX Praha, Tsekki GTK: H. Panttila, Josek Oy: I. 
Nykänen, J. Kauppinen, 
LapinAMK: R. Toppila 

29.9.2017 EIP Raw Materials Operational Groups-kokous, 
Bryssel, Belgia 

GTK: L.S. Lauri 

2.-9.10.2017 OECD Mining Regions conference, Antofagasta, Chile GTK: L.S. Lauri, Josek Oy: I. 
Nykänen 

1.-4.11.2018 MineFacts-seminaari ja FEM 2017-konferenssi, Levi, 
Lappi 

GTK: L.S. Lauri, H. Panttila ja V. 
Nykänen, LapinAMK: R. Toppila, 
J. Joutsenvaara, LaY: P. Lesser 

6.-10.11.2017 EIP Raw Materials Week 2018, Bryssel, Belgia GTK: L.S. Lauri, V. Nykänen, 
LapinAMK: J. 
Joutsenvaara, S. Tyni 

11.-
13.12.2017 

REMIX Wroclaw, Puola Josek Oy: I. Nykänen, J. 
Kauppinen 

20.-23.3.2018 REMIX mining conference, Valladolid, Espanja GTK: H. Panttila, Digipolis: S. 
Ahola, Josek Oy: J. 
Kauppinen 

13.4.2018 Argentiinan kaivos- ja energiaministeriön 
alivaltiosihteeri Juan Bisetin vierailu Lapissa ja 
Luulajassa  

GTK: 
L.S. Lauri, LapinAMK: J. 
Joutsenvaara 

24.-25.4.2018 Arktinen yhteistyö – ympäristö ja kestävä kehitys-
seminaari, Murmansk, Venäjä 

GTK: L.S. Lauri 

15.-17.5.2018 EIP Raw Materials Operational Groups-kokous, 
Bryssel, Belgia 

GTK: L.S. Lauri 

15.-18.5.2018 REMIX Cornwall, Englanti GTK: H. Panttila, LapinAMK: R. 
Toppila, J. Karinen 

23.-24.5.2018 Min-GUIDE Policy Laboratory, Madrid, Espanja LapinAMK: J. Joutsenvaara 

29.5.2018 ERRIN meeting on Investment Platform, Bryssel Digipolis: S. Ahola 

12.-14.6.2018 Euro Mine Expo 2018, Skellefteå, Ruotsi GTK: L.S. Lauri, LapinAMK: R. 
Toppila, J. Karinen, Digipolis: S. 
Ahola 

19.-21.6.2018 Leuven. Clusters as drivers of regional innovation, 
SME competiveness and interregional cooperation 

Digipolis: S. Ahola 

9.-12.7.2018 SCRREEN Expert Group meeting, Rooma, Italia GTK: L.S. Lauri, LapinAMK: J. 
Joutsenvaara 

10.-13.9.2018 Information and networking days on the Horizon 2020 
Work Programme 2018-2020, Challenge "Climate 
Action, Environment, Resource Efficiency & Raw 
Materials", Bryssel, Belgia 

GTK: P. Johansson 

8.-12.10.2018 The European Week of Regions, Bryssel, Belgia GTK: H. Panttila, J. Pihlaja 
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16.-
18.10.2018 

REMIX Ateena, Kreikka JOSEK Oy: I. Nykänen 

Lapin AMK: J. Karinen 

12.-
16.11.2018 

RMW 2018, Bryssel, Belgia GTK: V. Nykänen, P. Johansson, 
J. Pihlaja, Digipolis: S. Ahola 

Lapin AMK: J. Joutsenvaara 

20-24.11.2018 OECD 2nd Mining Regions conference, Darwin, 
Australia 

JOSEK Oy: I. Nykänen 

 
EU-infopäivät ja konsortiokokoukset 
Yksi AMIC-projektin tavoitteista oli lisätä hankealueen toimijoiden osallistumista 
kansainvälisiin projektikonsortioihin. Tavoitteen toteuttamiseksi projektipäällikkö L.S. Lauri 
osallistui syksyllä 2016 EASME:n järjestämään Horisontti2020-haun infopäivään, jossa 
keskityttiin alkuvuodesta 2017 olevaan SC5-15-2017 -hakuun.  
AMIC-projektin avulla muodostettiin kaksi kansainvälistä konsortiota, MIREU ja NEXT, jotka 
tähtäsivät kevään 2017 Horisontti2020-hakuihin. Lisäksi hanketoimijoista GTK oli mukana 
kahdessa muussa Horisontti2020-konsortiossa (ORAMA, Minland), jotka valmistelivat 
hakemukset samalle hakukierrokselle. MIREU-hakukonsortiota koordinoi L.S. Lauri ja NEXT-
hakemusta V. Nykänen. MIREU-konsortio perustui Lapin Liiton kokoamalle EIP Raw 
Materials-sitoumukselle, joka jätettiin helmikuussa 2016. MIREU-sitoumuksessa oli mukana 
n. 25 partneriorganisaatiota eri puolilta Eurooppaa. Osa partnereista tuli mukaan MIREU 
Horisontti2020-konsortioon, jossa keskityttiin kaivannaisteollisuusalueiden välisen yhteistyön 
kehittämiseen. AMIC-toimijoista MIREU-konsortiossa olivat mukana GTK, LaY ja JOSEK Oy. 
MIREU-konsortiota valmisteltiin viidessä kokouksessa, joista kaksi pidettiin Brysselissä, yksi 
Burgosissa ja kaksi Freibergissa. NEXT-konsortio kokoontui Brysselissä kahdesti. L.S. Lauri 
osallistui lisäksi yhteen Brysselissä pidettyyn Minland-konsortion valmistelukokoukseen. 
AMIC-toimijoista JOSEK Oy oli MIREU:n lisäksi mukana Lapin Liiton koordinoimassa Interreg 
REMIX-hakukonsortiossa.  
Konferenssit ja messut 
AMIC-toimijat osallistuivat projektin aikana useisiin konferensseihin ja messuihin, joissa 
esiteltiin projektia ja projektitoimijoiden osaamista sekä verkostoiduttiin kansainvälisesti. 
Erityisesti EIP:n vuosittain järjestämä Raaka-aineviikko Brysselissä oli AMIC-toimijoille tärkeä 
tapahtuma, jonka yhteydessä järjestettiin konsortiokokouksia. Raaka-aineviikolle osallistuttiin 
kaikkina hankevuosina (2016–2018). AMIC-toimijat olivat mukana myös OECD:n 
järjestämissä Mining Regions-konferensseissa Chilen Antofagastassa (2017) ja Australian 
Darwinissa (2018), mikä mahdollisti Lapin ja Pohjois-Karjalan alueiden kytkeytymisen osaksi 
globaalia kaivannaisalueverkostoa. Muut konferenssit ja messut keskittyivät eri teemoihin, 
joihin kuuluivat kaivostoiminta, yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ja ympäristöasiat sekä 
raaka-aine- ja teollisuuspolitiikka. Konferenssien ja messujen yhteydessä AMIC-toimijat 
verkostoituivat eri maiden toimijoiden kanssa ja etsivät aktiivisesti uusia hankeavauksia ja 
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konsortiopartnereita. Euro Mine Expo 2018-messuilla LapinAMK:in työpaketti 2:ssa kehittämä 
lisätyn todellisuuden sovellus herätti kiinnostusta teollisuustoimijoiden keskuudessa. 
Käynnissä olevien EU-hankkeiden tilaisuudet 
Viime vuosina Euroopan komissio on rahoittanut useita raaka-aineisiin kohdistuvia 
tutkimushankkeita eri rahoitusinstrumenttien (mm. Horisontti2020, Interreg, EIT Raw 
Materials) kautta. AMIC-toimijat ovat osallistuneet näiden hankkeiden kokouksiin ja 
asiantuntijatyöpajoihin sekä hanketoimijoina (GTK, JOSEK Oy) että ulkopuolisina 
asiantuntijoina. Erityisesti LapinAMK:n panos on ollut vahva, sillä LapinAMK:n tutkijat ovat 
olleet kutsuttuina asiantuntijoina Horisontti2020-projektien MSP-REFRAM, SCRREEN ja Min-
GUIDE, Interreg REMIX-projektin ja EIT Raw Materials-projektien ArcHub ja MineFacts 
työpajoissa. GTK on myös osallistunut Min-GUIDE- ja REMIX-hankkeiden työpajoihin.  
Muu KV-toiminta 
Muuhun kansainväliseen toimintaan laskettiin osallistuminen Euroopan komission eri 
osastojen järjestämiin tilaisuuksiin, kuten Raw Materials Diplomacy event tai EIP Operational 
Group-kokoukset. Lisäksi AMIC-toimijat isännöivät Argentiinan kaivos- ja energiaministeriön 
alivaltiosihteeri Juan M. Bisetin vierailua Lapissa ja Norrbottenissa. Kemissä vierailulla kävi 
myös delegaatio City of Greater Sudbury:stä, Kanadan Ontariosta, ja he olivat kiinnostuneita 
raaka-aineiden jalostusketjun hyvistä käytänteistä Outokummun tapaan sekä 
klusteritoimintamallista, jota Lapissa on rakennettu eri hankkeiden toimintamallien pohjalta. 
Lapin amk toimijat osallistuivat lisäksi Celebration of the 100th Cornish Chamber of Mining-
tapahtumaan Cornwallissa, Englannissa. 
JOSEK:n johdolla on tehty Älykkään erikoistumisen kumppanuusaloite lokakuun 2018 
lopussa Industrial Modernisation teemassa fokuksena ”Mining industry and global value 
chains” Kreikan Sterea Elladan, Kainuun ja Espanjan Castilla y Léonin alueiden kanssa.  
Brysselin Raaka-aineviikolla AMIC- ja MIREU-toimijat GTK:sta ja Lapin liitosta tunnustelivat 
kolmen H2020 SC5 10 b –hakuun tähtäävän kv-konsortion tilannetta ja kokoonpanoa. Nämä 
konsortiot olivat olleet erikseen yhteydessä GTK:n edustajiin tarkoituksenaan saada GTK 
mukaan konsortioonsa. Keskusteluja käytiin Castilla y Léonin, tšekkiläisen ja italialaisen 
ITRB:n edustajien kanssa. Todennäköisimmin GTK liittyy tšekkien vetämään konsortioon. 
Yhteenvetona työpaketin 3 kv-toimenpiteistä voidaan todeta, että kansainvälinen toiminta 
AMIC-projektissa oli laajaa ja monipuolista. Erityisenä onnistumisena voidaan pitää sitä, että 
projektin toimesta valmistellut Horisontti2020-hakukonsortiot onnistuivat tavoitteissaan ja 
kaikki haetut projektit (MIREU, NEXT, Minland ja ORAMA) saivat rahoituksen. Kansainväliset 
tapahtumat toivat myös uusia kontakteja ja potentiaalisia hankeavauksia ja konsortioita 
AMIC-toimijoille. Hakukonsortioihin saatiin mukaan myös paikallisia yrityksiä. AMIC-toimijat 
osallistuivat aktiivisesti KATEPAL-verkoston toimintaan, joka on Lapissa ehkä tärkein 
kaivosalan toimijaverkosto ja kytkeytyy vahvasti Arktisen Teollisuuden ja Kiertotalouden 
klusteriin. 
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