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Tarkastellut aiheet

Tutkimusraportti on luonteeltaan katsausmainen ja siinä on tar-
kasteltu seuraavia aiheita kuvan 1 kehikossa:

1. Johdanto: Kaivostoiminnan kehittyminen Suomessa 1970-lu-
vulta nykypäivään sekä alan kansallinen ja kansainvälinen toimin-
taympäristö pääpiirteissään. 

2. Näkymiä mineraalipolitiikkaan EU:ssa ja Suomessa: Raaka-ai-
neisiin liittyvän kauppapolitiikan ja talous- ja ympäristövaikutus-
ten eriyttämisen tavoitteen vaikutukset raaka-ainepolitiikkaan ja 
tutkimusrahoituksen ohjaamiseen EU:ssa ja Suomessa. 

3. Kaivosalaan vaikuttavat toimijat ja niiden suhde alan yhteis-
kunnalliseen hyväksyttävyyteen: Kaivosalan toimijakenttä ja eri 
toimijoiden vaikutus alan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ke-
hittymiseen. 

4. Kansalaisaktivismin kehitys ja sen vaikutus kaivosyritysten 
toimintaan Suomessa: Kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti kaivos-
vastaisen ympäristöaktivismin kehittyminen Suomessa ja vaikutus 
kaivosalan toimijoihin. 

5. Miten malmia etsitään: Malminetsinnän käytännöt ja tulevai-
suuden haasteet Suomessa.

6. Kaivosten prosessiteknologian kehitys: Kaivostoiminnan kan-
nattavuuteen ja ympäristövaikutuksiin vaikuttavan prosessitekno-
logian käytännöt ja kehitys Suomessa. 

7. Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten hallinta: Lainsäädän-
nön muutosten, ympäristöteknologian kehittymisen, kaivostoimin-
nan päättymisen jälkeisen ajan, kansalaisyhteiskunnan ja kestävän 
kehityksen vaatimusten vaikutus kaivosten ympäristövaikutusten 
hallintaan ja seurantaan. 

Kuva 1. Yleiset yhteiskunnalliset muutokset ohjaavat raaka-aineiden käytön tapoja yhteiskuntien rakenteiden ja toimintatapojen muo-
toutumisessa. Muutosten vaikutukset välittyvät käytännön toimintatapoihin poliittisen ohjauksen, kansalaisyhteiskunnan aktiivisuuden 
ja yritysten toiminnan kautta. Tämän julkaisun lukujen sijoittuminen tässä kontekstissa on ilmaistu kuvassa seuraavilla, lukujen järjes-
tystä julkaisussa vastaavilla numeroilla: 2) Näkymiä mineraalipolitiikkaan EU:ssa ja Suomessa, 3) Kaivosalaan vaikuttavat toimijat, 4) 
Kansalaisaktivismin kehitys ja sen vaikutus kaivosyritysten toimintaan Suomessa, 5) Miten malmia etsitään, 6) Kaivosten prosessitekno-
logian kehitys, 7) Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten hallinta.
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Yhteenveto

Kaivosalan merkitys on muuttunut Suomessa paljon viime vuosi-
kymmeninä, kun alan pääpaino on siirtynyt mineraaleihin poh-
jaavien kotimaisten arvoketjujen tukemisesta toimimiseen osana 
kansainvälisesti voimakkaasti verkottunutta raaka-aineiden tuotan-
tojärjestelmää ja yhteiskunnan yleistä viestintäjärjestelmää. Lisäk-
si ulkomaisille yrityksille toimintavapauden vuonna 1994 tuonut 
ETA-sopimus, vapaa kansainvälinen kauppa ja raaka-aineiden voi-
makas kysynnän kasvu 2000-luvulla ovat vaikuttaneet kaivosalaan 
Suomessa. Samaan aikaan ympäristövaikutusten hallinnan merki-
tyksen kasvu, yhteiskunnan voimakas digitalisoituminen sekä tie-
donvälityksen murros ovat vaikuttaneet alaan merkittävästi. Myös 
kaivosalan merkitys poliittisessa toiminnassa sekä tutkimusrahoi-
tusohjelmissa EU:ssa ja Suomessa on 2000-luvulla korostunut.

Tietoyhteiskunnan voimakas kehitys on vaikuttanut kaivosalaan 
erityisesti viestintä- ja sidosryhmäyhteistyön kanavien monipuolis-
tumisena ja mallinnustekniikoiden ja -kapasiteetin parantumisena. 
Lisäksi kaivosalan yritys- ja viranomaistoiminnalle on 2000-luvul-
la asetettu yhä enemmän vaatimuksia ympäristöasioiden hallin-
nan ja yhteiskuntavastuun osalta. Tähän ovat vaikuttaneet paitsi 
tiedonvälityksen kanavien monipuolistuminen ja reaaliaikaistu-
minen ja siihen liittyvä kaivostoiminnan ongelmien muuttumi-
nen näkyvämmiksi myös kaivostoimintaan kriittisesti suhtautu-
vien kansalaisjärjestöjen ja median aktiivisuus. Pitkällä aikavälillä 
malminetsinnän ja kaivostoiminnan teknisten haasteiden, kuten 
pienenevien arvoainepitoisuuksien, louhinta- ja prosessointitek-
niikoiltaan haastavien malmien lisääntyminen ja harmeaineiden 
lisääntyminen, tuovat haasteita ja mahdollisuuksia paitsi prosessi-
teknologian parantamiseen myös kielteisten ympäristövaikutusten 
ja sosiaalisten vaikutusten vähentämiseen. Lisäksi ilmastonmuu-
toksen vaikutus sekä Koillisväylän kuljetusreittien avautumiseen 
että paikallisiin sääoloihin (kuten sadannan lisääntymiseen) ja ku-
luttajien jatkuvasti kasvava kiinnostus tuotteiden alkuperää, ympä-
ristövaikutuksia ja eettisyyttä kohtaan näkynee tulevaisuudessa yhä 
enemmän myös kaivoshankkeiden kilpailuasetelmassa, hyödynne-
tyssä teknologiassa ja sidosryhmätoiminnan toteuttamisessa. Mai-
nitut teemat näkyvät myös EU:n ja Suomen mineraalipolitiikassa 
ja viimeaikaisissa tutkimusrahoitusohjelmissa.

SAM-hanke (Sustainable Acceptable Mining)

SAM (Sustainable Acceptable Mining) -hanke on osa Tekesin ra-
hoittamaa Green Mining-ohjelmaa. Tämä poikkitieteellinen kestä-
vän kehityksen projekti, jonka tavoitteena on luoda uusia käytäntöjä 
kaivossektorin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristökestävyyden 
parantamiseksi on käynnissä vuosina 2013-2015. Hanketta koordi-
noi Teknologian tutkimuskeskus (VTT) ja muut tutkimuspartnerit 
olivat Geologian tutkimuskeskus (GTK), Suomen ympäristökes-
kus (SYKE) sekä Helsingin yliopiston Ympäristöekonomian laitos 
(HY). Hankkeessa tarkastellaan kaivostoimintaa koko sen elinkaa-
ren ajalla aina suunnittelusta kaivoksen sulkemiseen asti. Hank-
keen tulokset perustuvat pääosin yritysten kanssa tehtyihin tapaus-
tutkimuksiin ja työpajoihin. 

SAM-hankkeen ohjausryhmässä ja rahoittajina on mukana toimi-
joita kaivosalan eri osa-alueilta. Edustettuina ovat kaivosyritykset 
(AngloAmerican, Agnico-Eagle ja First Quantum Minerals), etu-
järjestöt (Kaivosteollisuus ry.), teknologiateollisuus (Sandvik Mi-
ning), Kuusamon kaupunki sekä Metsähallitus. Hankkeen puitteis-
sa tehdään aktiivisesti yhteistyötä Sitran kestävän kaivostoiminnan 
verkoston sekä Argumenta- ja Kaivosakatemia -hankkeiden kanssa. 
Verkottuminen ja kansainvälinen yhteistyö ovat yksi hankkeen ta-
voitteista ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. Funda-
cion Chile, Australian CSIRO, ruotsalainen Luulajan tekninen yli-
opisto (LTU), yhdysvaltalainen Consensus Building Institute (CBI) 
sekä kansainvälinen Arktisen neuvoston työryhmän (AMAP) toi-
meenpanema kansainvälinen Adaptation Actions for a Changing 
Arctic (AACA) –projekti. Lisätietoja SAM-hankkeesta:
 

http://virtual.vtt.fi/virtual/sam.  

Tässä posterissa esitellään GTK:n, VTT:n ja SYKE:n 
yhdessä koostama tutkimusraportti, jossa luodaan 
katsaus kaivosalalla 2000-luvulla tapahtuneisiin muu-
toksiin erityisesti yhteiskunnallisesta ja teknisestä 
näkökulmasta. Raportti keskittyy metallikaivostoi-
mintaan ja siihen liittyvään malminetsintään. Tutki-
musraportin motivaationa toimi tarve koota yhteen 
alalla viime vuosina tapahtuneet toimintaympäristön 
muutokset sekä otetut kehitysaskeleet, mutta myös 
tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet. Raport-
ti auttaa hahmottamaan markkinoiden, poliittisen 
ohjauksen, kaivosalan toimijoiden (kuten yritysten, 
viranomaisten, sidosryhmien ja kansalaisaktivis-
min), ympäristövaikutusten hallinnan, teknologi-
sen kehityksen ja suuren mittakaavan haasteiden 
(kuten ilmastonmuutoksen ja raaka-aineniukkuu-
den) välisiä riippuvuussuhteita kaivosalalla. 

Tutkimusraportti julkaistaan 
vuoden 2015 lopulla ja se on 
ladattavissa GTK:n Hakku-
palveluiden kautta kautta.


