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Itä-Lapin kuntayhtymän alueella toteutettiin vuosina 2019–2021 Euroopan aluekehitysrahaston ra-
hoittama ILPO-hanke (Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-
Lapin elinkeinoelämässä, A75306). Hankkeen toteuttajina olivat Geologian tutkimuskeskus (GTK), 
Lapin yliopisto ja Itä-Lapin kuntayhtymä. Tämän hankkeen tavoitteena oli tuoda esiin näkökulmia 
malminetsinnästä ja siihen liittyvistä kysymyksistä sekä selvittää Itä-Lapin malmipotentiaalia. Lisäksi 
arvioitiin malminetsinnän aluetaloudellisia vaikutuksia Itä-Lapissa sekä tunnistettiin ja selvitettiin 
malminetsinnän tarjoamia mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämälle. 

Malminetsintä on toimintaa, jonka avulla pyritään paikantamaan uusia mineraalisia raaka-aine-
varoja. Tämä on välttämätöntä esimerkiksi nykyisen elintason ylläpitämiseksi ja vihreän siirtymän 
toteutuksessa. Samalla tämä työ tuottaa suuria määriä geologista tutkimustietoa maankamarasta. 
Suomessa malminetsintää suorittavat pääosin ulkomaiset malminetsintä- ja kaivosyhtiöt. Suomen 
kaivoslakia ollaan uudistamassa, mutta tällä hetkellä malminetsintää voidaan suorittaa Turvallisuus- 
ja kemikaaliviraston (TUKES) myöntämien kaivoslakiin perustuvien lupien turvin (esim. varaus- ja 
malminetsintälupa). Etsintätyötä voidaan myös toteuttaa maanomistajan luvalla. Tällä hetkellä mal-
minetsinnällistä aktiivisuutta on useiden kuntien alueella, mikä on osoitus alueen houkuttelevuudesta. 
Malminetsintä alkaa usein tiedusteluluonteisella tutkimusvaiheella, joka suoritetaan pääosin kirjoi-
tuspöydän takaa. Tästä edetään luvitukseen sekä maastossa tapahtuviin tutkimuksiin, jotka pitävät 
sisällään kallioperäkartoitusta, lohkare-etsintää, geofysiikan mittausta, geokemiallisia tutkimuksia 
ja usein myös syväkairausta.

Keskustelu malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta on ollut aktiivista viime vuosina. Pääpaino on ollut 
etenkin toiminnan aiheuttamissa haitoissa muille elinkeinoille sekä ulkomaisten yhtiöiden toiminnassa 
ja ympäristöön kohdistuvissa mahdollisissa vaikutuksissa. Osa näistä on eskaloitunut kiistoiksi, ja ne 
ovat synnyttäneet kansalaisliikkeitä. Itä-Lapissa merkittävin kiista liittyy Soklin projektiin. Toisena 
painona vaakakupissa ovat malminetsinnän ja kaivostoiminnan tarjoamat työpaikat syrjäisille seu-
duille kuin myös kiistaton tarve mineraalisille raaka-ainevaroille, joiden etsintä ja hyödyntäminen 
ovat globaaleja kysymyksiä.

Itä-Lapin kallioperä edustaa kattavaa leikkausta Pohjois-Suomen geologisesta historiasta. Alueen 
vanhimmat kivilajit ovat 3 500 miljoonan vuoden ikäisiä, mutta nuorimmat kivilajit ovat vain 365 
miljoonaa vuotta vanhoja. Pitkä geologinen aika mahdollistaa sen, että Itä-Lapin kallioperä on poten-
tiaalinen erilaisissa geologisissa prosesseissa syntyneiden malmi- ja mineraaliesiintymien olemas-
saololle (esim. Ni-Cu-Co-PGE ja Ti-V-Fe-Cr, Au-Cu-Co, Au ja Fe-Cu-Au malmit). GTK:n geologisen 
tuntemuksen, löytymättömien mineraalivarojen arvioinnin ja myös prospektiivisuusmallinnuksen 
perusteella alue omaa selkeää mineraalipotentiaalia. Löytymättömät mineraalivarat ovat hypoteettisia 
ja spekulatiivisia, mutta niiden arvio perustuu asiantuntija-arvioon sekä olemassa olevaan tietoon 
ja näiden yhdistämiseen.  Prospektiivisuusmallinnus puolestaan perustuu moninaisen geologisen 
paikkatietoaineiston yhdistämiseen metallikohtaisiksi prospektiivisuusmalleiksi.

Malminetsintä on aluetalouden perinteistä päätöksentekoa haastava teema, sillä malmipotentiaali 
ei noudata hallinnollisia rajoja ja kiinnostus myös yhteiskunnan eri sektoreiden raja-aitoja. Siksi 
tutkijoiden, paikallishallinnon edustajien ja kaivosteollisuuden yhteistyö on hedelmällistä. 

Alueellista taloudellista analyysia voidaan käyttää näyttöön perustuvassa päätöksenteossa ottaen huo-
mioon suorat taloudelliset vaikutukset, jotka muodostuvat tunnistettavasta taloudellisesta hyödystä. 
Suorien vaikutusten olisi oltava malminetsintäyhtiöiden osuus taloudellisesta volyymista. Näiden 
lisäksi on perusteltua pohtia kumulatiivisia vaikutuksia, jotka luovat edellytykset infrastruktuurin 
rakentamiselle tai luovat mahdollisuuksia aivan eri alalla. Suorat vaikutukset aluetalouteen ovat 
maanomistajille kohdentuvat luvitukseen liittyvät korvaukset, ostot, työvoimapalkat, verotulot sekä 
majoitus- ja ylläpitomaksut. Kumulatiiviset vaikutukset vaikuttavat infrastruktuurin rakentumisen 
edellytyksiin, ja infografiikkatiedoista johdetut kertoimet muodostuvat niiden taloudellisen arvon 
määrittämisen.

Malminetsinnän aluetaloudellisiin vaikutuksiin sisältyy arvioita sen suorista ja epäsuorista vaikutuk-
sista. Epäsuorissa vaikutuksissa kyse on esimerkiksi hankinta-arvoina tai tuotantokustannuksina ja 
näkökulman muodostamisesta, missä ajassa sen hyödyt ja haitat tulisi arvioida.

Itä-Lapissa malminetsinnässä on tällä hetkellä kyse suorien aluetaloudellisten vaikutusten osalta 
lähtökohtaisesti vuositasolla tarkasteltuna pienen taloudellisen volyymin toiminnasta, mutta mal-
minetsintähankkeet voivat muodostua pitkäkestoisiksi tai alueeseen voi kohdistua useiden yritysten 
hankkeita, jolloin hankkeiden aluetalouden vaikutukset ovat merkittävämpiä. Pienetkin muutokset 
suorissa vaikutuksissa voivat saada aikaan epäsuoria vaikutuksia taloudellisessa toiminnassa, mutta 
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intressi ryhmillä on erilaisia näkemyksiä siitä, miten epäsuoria vaikutuksia tulisi ottaa huomioon. On 
myös tahoja, jotka katsovat, että malmin etsintä vaikeuttaa muiden elinkeinojen toimintaa tai vai-
kutukset ympäristölle ovat epäedullisia. Heidän asiantuntemuksensa ja tiedonhankintansa on myös 
resurssi, joka voidaan kohdentaa alalle. Paikallisesti muutoksenhakuprosesseilla ja niihin liittyvillä 
oikeusprosesseilla voi olla vahva rooli prosessien asiantuntemuksessa ja oikeudellisten palvelujen 
ylläpidossa.

Oleellista on tunnistaa, määrittää ja arvioida malminetsinnän suorien ja epäsuorien taloudellisten 
toimintojen merkitys aluetaloudelle. Näin määritettynä voidaan tuottaa tietoa eri toimijoille siitä, 
miten heidän arvostustensa perusteella malminetsinnän aluetaloudellinen vaikutus rakentuu ja mikä 
on sen aiheuttama taloudellinen volyymi.

Kasautuvien taloudellisten vaikutusten osalta on välttämätöntä tunnistaa keskeiset toimijat, toiminnot 
ja niiden tuottamat positiiviset ja negatiiviset vaikutukset. Kun palveluyritykset käyttävät paikallisia 
palveluita, tekevät ostoksia tai harjoittavat alihankintaa, suorien vaikutusten lisäksi voidaan osoittaa 
myös kasautuvia taloudellisia vaikutuksia. Nämä voivat olla esimerkiksi investointeja, joita ei syntyisi 
ilman alihankintasopimuksia. Jos yrityksiä perustetaan palveluita varten, sillä on sekä kasautuvia ta-
loudellisia että yhteiskunnallisia vaikutuksia. Uuden yrityksen perustaminen on kuitenkin harvinaista, 
ja yleensä kyse on yritysten laajentumisesta tai monipuolistumisesta. 

Tarkasteluvuonna 2020 suuri osa malminetsintäluvista sijoittui Posion alueelle. Laajin yksittäinen lupa 
oli kuitenkin Sallan ja Savukosken alueella, ja se kattoi noin kolmasosan kaikista vuonna 2020 Itä-
Lapissa voimassa olleiden malminetsintäalueiden pinta-alasta. Voimassa olleiden malminetsintälupien 
kokonaispinta-ala oli yli 18 000 hehtaaria. Investoinnit, liikenteen järjestäminen ja malminetsinnän 
tutkittu ja arkistoitu tietopohja tuovat edellytyksiä malminetsinnän toteutuksille. Myös säädöspohja 
on todettu sekä malminetsintää rajaavaksi että mahdollisuuksia avaavaksi tekijäksi. Julkisrahoitteiset 
palvelut kuten kaavoitus, koulutus ja terveydenhuolto tuovat malminetsinnälle edellytyksiä. Proses-
sitekijöillä on suora yhteys malminetsinnän toteutukseen. Näitä ovat eri työvaiheiden kokemusta 
ja taitoa omaavan työvoiman saanti sekä työmaiden saatavilla olevat palvelut, kuten elintarvike- ja 
rautakaupat sekä huolto- ja majoituspalvelut. 

Arvioimme malminetsinnän aluetaloudellisten suorien vaikutusten Itä-Lapissa referenssivuonna 2020 
olleen  616 500 euroa. Määrä on oleellinen, jos tähän sisältyy pitkäkestoisia projekteja. Malminetsinnän 
merkitys on aluetaloudelle myös välillinen, jolloin pitkäkestoiset projektit voivat tuottaa työpaikkoja 
ja uutta yritystoimintaa.

Malminetsintävaiheen työt tarjoavat alueella toimiville yrityksille monenlaisia liiketoimintapoten-
tiaaleja, ja etenkin pitkäkestoisissa projekteissa vaikutukset alueen elinkeinoelämälle voivat olla ta-
loudellisesti merkittäviä. Malminetsintä luo yksinään harvoin uutta yritystoimintaa, mutta se tarjoaa 
mahdollisuuksia lisätuloille jo toimiville yrityksille.  Oleellista alueen elinkeinoelämän palvelupoten-
tiaalin kehittämisen kannalta on tunnistaa paikallisesti tarvittavat tukipalvelut, niiden saatavuus ja 
saavutettavuus sekä laatuvaatimukset ja -odotukset. Toimialan paikallisesti tarvitsemat tukipalvelut 
löytyvätkin pääsääntöisesti Itä-Lapista jo muun kysynnän myötä. Useat itälappilaiset yritykset ovat jo 
tehneet yhteistyötä malminetsintäyritysten kanssa, mutta selkeästi syvempää ymmärrystä toimialasta 
ja sen erityispiirteistä tarvitaan, jotta kohderyhmää pystytään palvelemaan kokonaisvaltaisemmin. 

Malminetsintäyritykset hyödyntävät paikallisia ja alueellisia palveluntarjoajia mahdollisuuksien mu-
kaan. Palveluntarjoajan valinnassa etenkin laatu ja vastuullisuus ovat tärkeitä tekijöitä tutkimuksen 
sosiaalisen toimiluvan kannalta, sillä tukipalveluita tarjoavan toimijan työn jälki rinnastetaan suo-
raan malminetsintäyrityksen toimintaan. Malminetsinnän sosiaalinen toimilupa kärsii herkästi, ja 
ympäristön sekä turvallisuuden huomioiminen ovat edellytys alalla toimiville palveluntarjoajille. 
Palveluntarjoajien nykytilanteen kartoituksen myötä muodostettiin alueen erityispiirteet huomioon 
ottaen kehittämistoimia, joissa keskeisiksi teemoiksi nousivat ymmärrys toimialasta, osaamisen 
kehittäminen, vähähiilisyys ja alueellinen verkostoituminen.

Asiasanat: malminetsintä, mineraalipotentiaali, aluetalous, elinkeinoelämä, palvelut, Salla, Savukoski, 
Pelkosenniemi, Posio, Kemijärvi, Itä-Lappi, Suomi
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During 2019–2021, the project “Regional economic impacts of exploration and its utilization in East-
ern Lapland” (ILPO (A75306)) was carried out in the Eastern Lapland area by the Geological Survey 
of Finland (GTK), the University of Lapland and the Local Federation of East Lapland. The aim of 
this project was to present perspectives on mineral exploration and related issues and to evaluate the 
mineral potential of Eastern Lapland. In addition, the regional economic impact of mineral explora-
tion in Eastern Lapland was assessed and the opportunities offered by this activity for the region’s 
business life were identified and elucidated. 

Ore exploration is an activity that seeks to locate new mineral resources. This is necessary to maintain 
the current standard of living and in the implementation of the green transition. At the same time, 
this work produces large amounts of geological data on the Earth’s crust. In Finland, ore exploration 
is mainly performed by foreign exploration and mining companies. The Finnish Mining Act is under 
evaluation, but ore exploration can currently be carried out with permits (e.g., reservation notification 
and exploration permit) issued by the Finnish Safety and Chemicals Agency (TUKES). Exploration can 
also be carried out with permission of the landowner. Currently, ore exploration activity is present 
within   several municipalities, which is an indication of the attractiveness of the area. Ore exploration 
begins with an exploratory licensing process, research phase, which is mainly conducted behind the 
desk. This may leads to exploration licensing process, research phase as well as as well as field works, 
which commonly include bedrock mapping, ore boulder mapping, geophysical surveys, geochemical 
surveys and diamond drilling.

The debate over ore exploration, and mining in particular, has been active in recent years. The main 
focus of the discussion has been on the harm caused by mineral exploration to other businesses and 
the potential harm to the operations of foreign companies and the environment. Some of these dis-
putes have escalated into controversy and have given rise to civic movements. In the case of Eastern 
Lapland, the most significant dispute relates to the Sokli project. Another point of view is the jobs 
provided by ore exploration and mining in remote areas, as well as the undeniable need for mineral 
resources, the exploitation of which is a global issue.

The bedrock of Eastern Lapland represents a comprehensive cut in the geological history of Northern 
Finland. The oldest rock types in the area are 3 500 million years old, but the youngest rock types 
are only 365 million years old. The long geological history allows the bedrock of Eastern Lapland to 
be potential for the existence of ore deposits generated in various geological processes (e.g., Ni-Cu-
Co-PGE and Ti-V-Fe-Cr, Au-Cu-Co, Au and Fe-Cu-Au ores). Based on GTK’s geological knowledge, 
assessment of undiscovered mineral resources and prospective modelling, the area has a clear mineral 
potential. Undiscovered mineral resources are hypothetical and speculative, but their estimation is 
based on expert analyses and existing knowledge. Perspectivity modelling, in turn, is based on com-
bining various geological spatial data sets into metal-specific prospective models.

In 2020, approximately EUR 68 million was invested in ore exploration in Finland, the majority of 
which was located in Northern and Eastern Finland. Ore exploration is a theme challenging public 
decision-making, as the ore potential does not follow administrative boundaries. Regional economic 
analysis can be used for evidence-based decision-making, taking into account the direct economic 
economic impacts, which consist of identifiable economic benefits. 

The direct effects on the regional economy consist of mineral exploration allowances for landowners, 
purchases, labour wages, tax revenues, accommodation and maintenance fees. The cumulative effects 
have an impact on the conditions for the construction of the infrastructure, and the coefficients derived 
from the infographic data are formed in the determination of their economic value. Ore exploration 
projects can be long term, or multi-enterprise projects may be affected, with significant impacts on 
the regional economy of the projects. There are also actors who see that exploration makes it more 
difficult for other livelihoods to operate, or that the impact on the environment is unfavourable. 

A large proportion of the ore exploration permits in the reference year of 2020 were located in the 
Posio area. However, the largest individual permit was in the Salla and Savukoski areas and covered 
approximately one third of all exploration areas in eastern Lapland in 2020. The total area of the 
existing exploration permits was over 18 000 hectares. Investments, traffic organisation and the re-
searched and archived knowledge base of exploration provide prerequisites for the implementation of 
exploration. The legal basis has also been found to both limit exploration and open up opportunities. 
Publicly funded services such as zoning, education and health care provide conditions for exploration.  
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Process factors are directly linked to the implementation of exploration. These include access to labour 
with experience and skills in different stages of work, the services available on construction sites, 
such as food and hardware stores, and maintenance and accommodation services. 

In addition to the direct accounting impact, the resource can also be allocated to infrastructure, which 
will be strengthened due to mineral exploration activities. This can be seen in the construction and 
renovation of work equipment, buildings and the maintenance of both public and private roads. The 
resource also includes financial investments and enterprise risks: only one out of a thousand explora-
tion projects leads to actual mining activities. 

Our estimate of the regional economic impact of ore exploration in Eastern Lapland in the reference 
year 2020 was EUR 616 500 for direct effects. Exploration is also of indirect importance to the regional 
economy, which means that long-term projects can produce can produce jobs and enterprises.

Different stages of ore exploration offer a wide range of business potential for companies in Eastern 
Lapland. Especially in long-term projects, the impacts on the area’s business sector may be economi-
cally significant. However, ore exploration alone rarely creates new businesses, but it provides new 
business opportunities for existing businesses. When developing the business sector’s service potential, 
it is essential to identify locally needed support services, as well as their availability and accessibility, 
but also the quality requirements and quality expectations. Support services locally needed by the 
ore exploration industry can mainly be found in Eastern Lapland. Several of the area’s businesses 
have cooperated with ore exploration companies, but a deeper understanding of the industry and its 
characteristics is needed in order to serve this specific target group more comprehensively. 

Ore exploration companies acquire products and services from the local and regional providers when 
possible. The quality of work and responsibility are particularly important factors regarding the 
choice of service provider, as the subcontractor’s quality of work is directly paralleled in the work of 
the ore exploration company. After identifying the current situation of the area’s business sector, the 
development activities were formed, taking into account the characteristics of Eastern Lapland as an 
operational environment. The main themes of the activities were understanding of the industry, the 
development of competences, sustainability and networking.

Keywords: ore exploration, mineral potential, economic impact, business, services, Salla, Savukoski, 
Pelkosenniemi, Posio, Kemijärvi, Eastern Lapland, Finland
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Geologian tutkimuskeskus, Tutkimustyöraportti 62/2021
Malminetsintä ja Itä-Lapin mineraalipotentiaali sekä niiden aluetaloudelliset vaikutukset ja  

hyödyntäminen alueen elinkeinoelämässä

1  JOHDANTO

1.1  Tutkimuksen tarve ja toteuttajien roolit

Itä-Lapin alueen kallioperä on malminetsinnäl-
lisesti houkutteleva, ja alueelle kohdistuu tällä 
hetkellä paljon malminetsinnällistä kiinnostusta, 
jota voi tarkastella esimerkiksi kaivosviranomaisen 
(Tukes) online -karttapalvelusta (2021b). Malmin-
etsinnän aluetaloudellisia vaikutuksia ei ole riittä-
västi tarkasteltu valtakunnallisesti, vaan keskustelu 
on pääosin keskittynyt kaivostoiminnan aluetalou-
dellisiin vaikutuksiin. Malminetsintä tarjoaa myös 
paljon erilaisia liiketoimintapotentiaaleja, joista 
alueen elinkeinoelämällä ei ole tarpeeksi tietoa ja 
joita ei ole riittävästi hyödynnetty.

ILPO - Malminetsinnän aluetaloudelliset vai-
kutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elin-
keinoelämässä (A75306) -hanke toteutti Geologian 

tutkimuskeskuksen (GTK) toimesta arvion Itä-Lapin 
malmipotentiaalista. Lisäksi GTK toimi hankkeessa 
malminetsinnän asiantuntijana. Lapin yliopisto 
toteutti puolestaan malminetsinnän aluetaloudel-
listen vaikutusten arvioinnin. Malmipotentiaalin 
sekä malminetsintäsektorin aluetaloudellisten 
vaikutusten ymmärtäminen tukee erityisesti tie-
toon perustuvaa päätöksentekoa. Yhtenä hankkeen 
tavoitteena oli myös hyödyntää hankkeessa tuotet-
tua tietoa alueen elinkeinoelämän kehittämiseen 
siten, että alueen yrittäjät pystyvät kohdentamaan 
ja kehittämään omia tuotteitaan ja palveluitaan 
malminetsintäsektorin tarjoamiin mahdollisuuk-
siin. Tästä osakokonaisuudesta vastasi Itä-Lapin 
kuntayhtymä. 

1.2  Hankkeen organisointi

Hanke toteutettiin Itä-Lapin kuntayhtymän, Geo-
logian tutkimuskeskuksen ja Lapin yliopiston 
poikkitieteellisenä yhteishankkeena. Itä-Lapin 
kuntayhtymä toimi hankkeen hallinnoijana sekä 
vastasi alueen elinkeinotoiminnan kehittämiseen 
liittyvistä toimenpiteistä. Hankkeen projektipääl-
likkönä toimi Minna Vaaramaa-Hiltunen ja hanke-
sihteerinä Vilma Ohrankämmen. Lisäksi hankkeen 
suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana Itä-
Lapin kuntayhtymän johtaja Dina Solatie.

GTK vastasi tutkimusalueen malmipotentiaa-
lin arvioinnista, sen mallintamisesta ja sosiaali-
sesta toimiluvasta sekä yleisesti malminetsintään 
liittyvistä kysymyksistä. GTK:n tutkimusryhmä 
koostui laajasta joukosta malminetsinnän ja mal-
linnuksen sekä sosiaalisen toimiluvan asiantun-
tijoita. Tutkimusryhmän vetäjänä toimi Jukka 
Konnunaho, ja muina tutkijoina mukana olivat 
Vesa Nykänen, Tuomo Törmänen, Tuomo Karinen, 
Kalevi Rasilainen, Toni Eerola, Heikki Salmirinne 
ja Tero Niiranen. Lisäksi graafikko Viena Arvola 
tuki projektia kuvien tuotannossa. Tämän tutki-
mustyöraportin taitossa auttoivat suuresti Päivi 

Kuikka-Niemi GTK:sta ja lopullisessa taitossa Elvi 
Turtiainen (Elvi Turtiainen Oy).

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta 
vastasi aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnista. 
Tutkimuksen johtajana toimi professori Timo 
Aarrevaara ja tutkijoina Riikka Kangas (11/2020 
saakka) sekä Paula Tulppo (12/2020-11/2021). 

Hankkeelle nimettiin ohjausryhmä, johon kuu-
luivat Itä-Lapin kuntayhtymän johtaja Dina Solatie, 
Kemijärven kaupunginvaltuuston pj. Veikko Nieme-
 lä, Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkki nen, Posion 
elinkeinokoordinaattori Veli-Matti Ruotsalainen, 
Pelkosenniemen elinkeinokoordinaattori Mika Ten-
hunen, Savukosken kunnanjohtaja Antti Mulari, 
Geologian tutkimuskeskuksen tulosyksikön vas-
tuuhenkilö Pekka  Tuomela, Lapin yliopiston tutki-
musjohtaja Mika-Petri Laakkonen, Geoconsulting 
Oy:n toimitusjohtaja Markku Iljina, Kaivosteolli-
suus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela, GTK:n 
Mireu-hankkeen projektipäällikkö Juha Kaija sekä 
Sodankylän kunnan hallinnoiman Malminetsin nän 
ja pienkaivostoiminnan palvelu keskus -esiselvitys-
hankkeen projektipäällikkö Janne Laine.
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1.3  Hankkeen tavoitteet ja toteutus

Geologian tutkimuskeskuksen tavoitteena oli selvit-
tää alueen malmipotentiaali GTK:n olemassa olevia 
aineistoja hyödyntäen sekä soveltaen tähän esimer-
kiksi löytymättömien mineraalivarojen arviointia ja 
prospektiivisuusmallinnusta. Lisäksi GTK:n tehtä-
vänä oli taustoittaa asiantuntijana aluetaloudellis-
ten vaikutusten arviointia sekä osallistua yhdessä 
hankkeen muiden toteuttajien kanssa järjestettyihin 
tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Lapin yliopiston tavoitteena oli selvittää mal-
minetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden 
arviointi hankealueella.  Tähän sisältyi aineiston-
hankinta, johon kuului dokumenttianalyysi, kolme 
työpajaa sekä 22 haastattelua. Tämän raportin ana-
lyysi on toteutettu haastattelujen ja dokumentaa-
tion perusteella ja niissä esillä olleita näkökulmia 
on tarkasteltu kolmessa työpajassa vuoden 2020 
aikana. Malminetsinnän aluetalouden vaikutuksia 
tarkasteltiin suorien ja välillisten vaikutusten sekä 
sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta. Lapin yli-
opiston tehtävänä oli tuottaa malminetsinnän alue-
taloudellisia vaikutuksia kuvaava infograafi.

Itä-Lapin kuntayhtymän tehtävänä oli tun-
nistaa ne malminetsinnän mahdollisuudet, jotka 
ovat hyödynnettävissä alueen elinkeinoelämälle. 

Tavoitteena oli kartoittaa alueen yrityspotentiaali, 
laatu ja referenssit malminetsintäyhtiöiden pal-
velutarpeiden tuottamiseen. Hankkeen tavoitteena 
oli monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta ja 
tunnistaa uusia elinkeinomahdollisuuksia mal-
minetsinnän tukipalveluissa. Hankkeella pyrittiin 
tukemaan verkostomaisen yhteistyön kehittämistä 
ja uusien yhteistoimintamuotojen löytämistä. Tässä 
raportissa on pyritty huomioimaan kolme keskeistä 
kohderyhmää: geologista tutkimustietoa hyödyn-
tävä kaivannaissektori, aluetaloudellista arviointia 
hyödyntävät alue- ja kuntapäättäjät sekä ne Itä-
Lapin alueen yrittäjät, jotka voivat kehittää palve-
luitaan ja osaamistaan malminetsinnän tarpeisiin. 
Tämä raportti koostuu kolmesta osasta:
1. Malminetsintä ja Itä-Lapin malmipotentiaali 

(Geologian tutkimuskeskus)
2. Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset 

(Lapin yliopisto)
3. Malminetsinnän aluetaloudellisten vaikutusten 

hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä 
(Itä-Lapin kuntayhtymä).

1.4  Hankkeen toteutusaika ja rahoitus

Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2019–30.11.2021. 
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 285 855 euroa, ja 
sitä rahoittivat Lapin liiton Euroopan aluekehitys-
rahasto (EAKR) Kestävää kasvua ja työtä -raken-
nerahasto 228 683 eurolla (80 %) ja Itä-Lapin 

kunnat, GTK sekä Lapin yliopisto 57 172 eurolla 
(20 %). Hankkeen toiminta-alueena oli Itä-Lappi, 
johon kuuluvat seuraavat alueen kunnat: Savukoski, 
Pelkosenniemi, Salla, Posio ja Kemijärvi.

2  MALMINETSINTÄ JA ITÄ-LAPIN MINERAALIPOTENTIAALI

Jukka Konnunaho, Toni Eerola, Tuomo Karinen, Tero Niiranen, Vesa Nykänen, Kalevi Rasilainen,  
Heikki Salmirinne, Tuomo Törmänen ja Viena Arvola

2.1  Malminetsintä

2.1.1  Malminetsinnän taustat

Mineraalisia raaka-ainevaroja on tavalla tai toisella 
hyödynnetty jo ihmiskunnan alkuhämäristä lähtien. 
Noin 2,5 miljoonaa vuotta sitten varhaiset alkuih-
miset hyödynsivät kiveä alkeellisiin iskutyökaluihin 
ja samalla oppivat tunnistamaan hyvät ja huonot 

kivi- ja mineraalilaadut toisistaan. Tällä tavoin 
ihmiskunta valitsi tien, jossa sen tulevaisuus tulisi 
perustumaan merkittävällä tavalla mineraalisten 
raaka-ainevarojen hyödyntämiselle. Kivikautta seu-
rasivat pronssikausi ja rautakausi, jolloin etenkin 
metallien jalostus ja käyttö nousivat merkittävään 
rooliin. Metallien hyödyntämisen perustana oli 
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löytää materiaaleja, joista sen aikaisin menetel-
min voitiin valmistaa esimerkiksi aseita, tarvekaluja 
sekä koriste-esineitä. Esiintymien ehtyminen saat-
toi koitua jopa yhteisön tuhoksi. Näihin tosiasioihin 
perustuen voidaan siksi todeta, että malmien hyö-
dyntäminen on yksi ihmisen varhaisimmista elin-
keinoista metsästyksen, keräilyn ja maanviljelyn 
ohella. On myös muistettava, että sana ”malmi” on 
ekonominen käsite. Malminetsinnällä voidaan pai-
kantaa mineralisaatio, mutta pitkäkestoisten tut-
kimusten sekä suotuisten hintojen ja olosuhteiden 
kautta se voi muodostua ekonomisesti hyödynnet-
täväksi malmiesiintymäksi. 

Suomessa on malminetsintää harjoitettu jo 
1500-luvulta lähtien. Aluksi malminetsintä keskit-
tyi eteläiseen Suomeen, jonne perustettiin useita 
rautakaivoksia (Haapala & Papunen 2015). Ruotsin 
vallan aikana 1700-luvulla Suomeen kohdistuva 
mielenkiinto kasvoi edelleen, ja jo tuolloin otet-
tiin ensiaskelia kansannäytetoiminnan saralla, 
kun ruotsalainen Daniel Tilas vieraili kirkoissa ja 
kylissä kehottaen kansaa kertomaan löydöistään. 
Samoihin aikoihin oivallettiin käyttää malmilohka-
reita apuna esiintymien paikannuksessa (Haapala & 
Papunen 2015). Vuosikymmenet kulkivat ja vuosisa-
dat vaihtuivat. Vuonna 1877 vuorihallituksen yhtey-
teen perustettiin Geologinen toimisto ja vuonna 
1886 Geologinen komissioni, josta kehittyi lopulta 
Geologian tutkimuskeskus (GTK). Malminetsintä 
ja sitä vahvasti tukeva geologinen tutkimus ja ope-
tus kehittyivät myös Suomessa, ja uusia esiinty-
miä paikannettiin ja niitä aloitettiin hyödyntämään  

kaivoksina. Näistä merkittävimmät ja mieliin pai-
nuneimmat ovat kenties Outokummun kupari- sekä 
Petsamon nikkelikaivos. Molemmilla kaivoksilla 
oli valtava merkitys Suomen vuoriteollisuuteen 
ja jopa 1900-luvun sotaisaan historiaan ja niistä 
selviämiseen. Nämä osaltaan kertovat malminet-
sinnän ja sen tulosten merkityksestä kansoille ja 
kansakunnille. 

Malminetsinnän ja kaivostoiminnan ympärille 
rakentui ajan saatossa siihen liittyvä jatkojalos-
tus- ja laitevalmistusteollisuus, joka on kuuluisaa 
maailman laajuisesti, kuten Outokummun liekki-
sulatus. Viimeisten neljän vuosikymmenen aikana 
(Kuva 1) GTK:n rooli on muuttunut vahvasta mal-
minetsintää tekevästä toimijasta tutkimuksellisem-
paan ja alueel lista mineraalipotentiaalin kar  toitusta 
tekeväksi tutkimusorganisaatioksi. Kotimaisten 
toimijoiden (esim. Outokumpu Oy ja Rautaruukki 
Oy) luopuminen malminetsinnästä viimeistään 
2000-luvulle siirryttäessä sekä Suomen liittymi-
nen Euroopan unioniin vuonna 1995 muuttivat toi-
mintakenttää vahvasti kotimaisesta ulkomaisten 
toimijoiden suuntaan. Huomioitava on myös muut 
kehitysaskeleet, kuten 90-luvulta kulta-analytiikan 
kehittyminen, joka mahdollisti edullisten analyy-
sien tekemisen suurista näytemääristä (ts. kultaa 
ei aiemmin välttämättä analysoitu kuin harvoin, 
vaikka kivet olivat suotuisia kullan esiintymiselle). 
Tänä päivänä, vaikka malmeja etsitään ja louhitaan 
Suomessa, on Suomi edelleen vahvasti mineraalis-
ten raaka-aineiden tuonnin varassa (TEM 2019).

Kuva 1. Malminetsinnän toimintakentän kehitys Suomessa. Malminetsinnän siirtyminen valtio-omisteisten 
yhtiöiden harteilta ulkomaisille toimijoille kilpailun vapautuessa EU-jäsenyyden myötä sekä Geologian tutkimus-
keskuksen roolin muutos (harmaa nuoli).
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Pohjois-Suomi on nykyään malminetsinnän toi-
meliainta aluetta Suomessa, ja kiinnostus Lappiin 
on merkittävää myös globaalisti. Historian valossa 
on Lappi liitetty aina vahvasti kultaan, jota on myös 
käytetty runsaasti Lappi ”brändäyksessä”. Kaikki 
sai alkunsa vuonna 1837, kun Kemijoen varrelta 
löydettiin kultapitoinen lohkare. Tämä löytö käyn-
nisti vuosia kestäneen malminetsinnän, ja vaikka 
Kemijoen lohkareen lähtöpaikkaa ei löydetty, kulta 
jäi ihmisten mieliin. Kun sitten 1860-luvulla löy-
dettiin kultahippuja Ivalojoelta (Haapala & Papunen 
2015), käynnistyi Lappiin kultaryntäys, joka on 
elänyt näihin päiviin asti. Noista ajoista lähtien on 
koetettu löytää Lapista kullan emäkallio. Kultaa 
onkin löytynyt, ja useita kaivoksia on malminetsin-
nän tuloksena perustettu, kuten Kittilän Saattopora 
(nykyään suljettu) ja Pahtavaara Sodankylässä (kai-
vostoiminta keskeytyksissä, mutta malminetsintä 
käynnissä). Näiden lisäksi Kittilän Suurikuusikossa 
toimii Euroopan suurin kultakaivos. Kullan lisäksi 
Lapissa on hyödynnetty ja hyödynnetään muitakin 
metalleja, kuten rautaa, kuparia, nikkeliä, platina-
ryhmän alkuaineita, vanadiinia ja kromia. Viimeiset 
merkittäväksi katsotut malmilöydöt on tehty 2000-
luvun aikana, jolloin Anglo American -yhtiön mal-
minetsijät löysivät Sodankylän pohjoispuolelta 
Sakatiksi kutsutun kuparia, nikkeliä, kobolttia ja 
platinaryhmän alkuaineita sisältävän esiintymän 
ja Yli-Tornion alueelta Mawson Gold -yhtiön Yli-
Tornion alueelta löytämät Rompas-Rajapalojen 
kultaa ja kobolttia sisältävät esiintymät. Näitä van-
hempien malmiaiheiden tutkimukset ja uudelleen 
arvioinnit ovat myös käynnissä useissa paikoissa 
(esim. Soklin fosfori- ja niobi- ja Ranuan Suhangon 
nikkeli-, kupari-, koboltti- ja platinaryhmän 
esiintymät). Tietoa Suomen malmiesiintymistä ja 
geologiasta voi hakea esimerkiksi Geologian tutki-
muskeskuksen online -karttapalvelusta (Geologian 
tutkimuskeskus 2021a). 

Malminetsinnän tilaa Itä-Lapin alueella ja kiin-
nostavuutta sitä kohtaan voi seurata esimerkiksi 
kaivosviranomaisen (Tukes) online -karttapalvelua  
käyttämällä (Tukes 2021b). Karttapalvelusta voi 
seurata eriasteisten lupien, kuten varaus ja mal-
minetsintälupa sekä kaivospiiri ja kaivoslupa, tilan-
teiden kehittymistä. Malminetsintä on tällä hetkellä 
vilkasta, ja eri vaiheiden etsintätoimia kohdentuu 
kaikkien Itä-Lapin kuntien alueelle. Tulevissa kap-
paleissa luodaan tarkempi katsaus varauksiin ja 
malminetsintälupiin, jotka liittyvät malminetsin-
tään. Kaivostoiminta on tämän tutkimuksen ulko-

puolella. Tätä kirjoitettaessa on myös huomioitava 
meneillään oleva  kaivoslakiuudistus, jonka vaiku-
tukset nähdään vasta tulevaisuudessa.

2.1.2  Malminetsinnän kehittyminen nykyaikaan

Edellisessä kappaleessa kerrottiin malminetsinnän 
historiallisesta taustasta.  Malminetsinnän kasvulle 
yksi merkittävä tekijä on ollut teollistuminen, joka 
alkoi jo noin 200 vuotta sitten ja on edennyt kiih-
tyvällä vauhdilla näihin päiviin asti. Merkittäviä 
tekijöitä ovat myös kaupungistuminen ja globaali 
väestön kasvu, jotka ovat johtaneet raaka-aineiden 
tarpeen kasvuun kaikkialla maapallolla. Tässä vai-
kuttaa olennaisesti ihmisen halu saavuttaa mahdol-
lisimman korkea elintaso, joka perustuu vahvasti 
mineraalisten raaka-aineiden käyttöön (Kuva 2). 

Uudet teknologiat ja niiden käyttöönotto tuovat 
mukanaan uusia tarpeita ja haasteita myös malmin-
etsintään. Meneillään oleva globaali siirtymä hiili-
neutraaliin maailmaan liittyy ilmastolle haitallisten 
raaka-aineiden (fossiiliset energialähteet: turve, 
kivihiili, maakaasu ja öljy) käytön vähentämiseen 
ja poistamiseen. Näiden korvaajaksi toivotaan vähä-
hiilisiä energiamuotoja. Elintason ylläpidon ja maa-
pallon kestävyyden turvaamiseksi vaaditaan siksi 
uusien, korvaavien energiamuotojen ja niihin liitty-
vien uusien raaka-aineiden käyttöönottoa. Tällaisia 
uusia raaka-aineita ovat esimerkiksi akkuteknolo-
giassa käytettävät koboltti, nikkeli, kupari ja litium 
(Kuva 2).

Kiina on globaalisti vahva peluri useiden raaka-
aineiden osalta. Euroopan unioni (EU) on myös 
havainnut mineraalisten raaka-aineiden kriittisyy-
den listaamalla niistä EU:n kannalta kriittisimpiä 
(Blengini ym. 2020). Samoin myös Suomi on jul-
kaissut niin sanotun akkustrategian (TEM 2021), 
jonka tarkoitus on osaltaan vahvistaa Suomen roolia 
tällä sektorilla ja jopa kasvaa merkittäväksi kan-
sainväliseksi toimijaksi akkualalla ja liikenteen säh-
köistymisessä. Suunnitellut toimet eivät kuitenkaan 
toteudu, jos uusia esiintymiä ei kyetä löytämään 
malminetsinnässä. Kiertotalouden (kierrätys) roolia 
korostetaan, mutta kierrättäminen ei kuitenkaan 
kykene korvaamaan primäärisiä mineraalivaroja, 
joskin sillä kenties pystytään vähentämään niiden 
tarvetta tulevaisuudessa.

Mielenkiintoinen näkökulma syntyy myös kieltei-
sestä suhtautumisesta malminetsintään ja kaivos - 
toimintaan. Tässä perusteluna toimivat esimerkiksi  
niin ympäristöhaitat ja matkailun kokema imago-
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haitta kuin myös kotimaiset sekä ulkomaiset 
kaivosonnettomuudet.  Näitä vähättelemättä on 
mineraalisten raaka-ainevarojen käyttö kuitenkin 
kaikkien jokapäiväisessä arjessa ja ehkä osin huo-
maamaton osa sitä. Olemme valmiita ostamaan esi-
merkiksi sähköauton ja lentämään Kanariansaarille 
lentokoneella. Myös matkapuhelinta vaihdetaan 
kuin housuja (Kuva 2). Kaikki toimintamme on 
enemmän tai vähemmän linkittynyt mineraalisiin 
raaka-aineisiin, aina matkailusta ympäristötekoi-
hin. Niitä on etsittävä ja tuotettava jossain päin 
maapalloa. Osaa tuotetaan vähemmän eettisissä ja 
luontoa säästävissä olosuhteissa kuin toisia. Näin 
onkin syytä miettiä, kuinka voimme etsiä ja hyö-
dyntää luonnonvaroja kestävästi ja yhteen sovittaen 
ne muiden elinkeinojen kanssa. Huhtikuussa 2021 
Kaivosteollisuus ry julkaisi malminetsintään liit-
tyvän kaivosbarometrin, jonka mukaan noin 78 % 
suomalaisista näkee tärkeämpänä tuottaa kaivos-
tuotteita Suomessa kuin sellaisissa maissa, joissa 
työskentelyolosuhteet ja ympäristönormit ovat hei-
kot. Lisäksi noin 69 % tyrmää ajatuksen siitä, että 
Euroopassa ei tarvita kaivoksia, koska raaka-aineita 
voi tuoda muualta (Kaivosteollisuus ry 2021a).

Malminetsintä on syklistä ja sitä ohjaavat 
me tallien ja mineraalien kysyntä sekä tarjonta. 
Malmin etsintä on riskialtista, koska se vaatii 
isoja pääomia vailla takuita sijoituksen tuotosta 
ja hyödystä. Tästä kertoo suhdeluku, jossa noin 1 
000:ta etsintäprojektia kohden syntyy yksi kaivos 
(Thomson & Joyce 1997, Moon & Whateley 2006). 

Suomi on sijoittunut viime vuosina kärkipäähän 
Fraser Instituutin tekemässä vuotuisessa tutki-
muksessa maan houkuttelevuudesta malminetsin-
täinvestointeihin (Yunis & Aliakbari 2020). Syinä 
tähän ovat esimerkiksi poliittinen vakaus, suotuisa 
lainsäädäntö, infrastruktuuri, koulutettu työvoima 
ja hyvät geologiset tietoaineistot. Myös maamme 
suotuisa geologia, joka on hyvin samanlainen kuin 
esimerkiksi Australiassa ja Kanadassa, houkuttelee 
etsimään malmeja. Kallioperämme on vielä myös 
varsin tutkimatonta. Vuonna 2020 malminetsin-
tään Suomessa sijoitettiin 67,9 miljoonaa euroa. 
Viimeisten vuosien aikana ero kansainväliseen 
trendiin nähden on kasvanut ja osoittanut osaltaan 
kiinnostuksen Suomeen ja sen mineraalipotentiaa-
liin (Liikamaa 2021) (Kuva 3).

Kuva 2. Metallien ja alkuaineiden käytön kasvu teollisen kauden alusta nykyhetkeen. Alkuaineiden/metallien 
kirjo kasvaa sekä hyödyntämisen piiriin tulee yhä harvinaisempia alkuaineita/metalleja (kuva muokattu Achzet 
ym. 2011).
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Kuva 3. Malminetsintäinvestointien kehitys Suomessa 1995–2020. Vihreä väri osoittaa kehityksen Suomessa 
ja punainen kansainvälisesti. Vasemmalla puolella ilmoitettuna globaalit investoinnit ja oikealla investoinnit 
Suomeen. Pääosin trendit seuraavat toisiaan korostaen malminetsinnän globaalia luonnetta (kuva ja data Liikamaa 
2021).  

2.1.3  Malminetsinnän määritelmä ja  
suorittavat tahot

Malminetsinnällä tarkoitetaan aktiivisia toimia, 
joiden päämääränä on paikantaa maa- ja/tai kal-
lioperästä mineraaleja, metalleja ja/tai alkuaineita 
sisältävä esiintymä, joka voidaan mahdollisesti 
teknillis-taloudellisten ja muiden seikkojen mah-
dollistaessa hyödyntää. Vain ani harva malmin-
etsintäprojekti johtaa hyödynnettävän esiintymän 
löytämiseen. 

Suomessa malminetsintää suorittavat lähinnä 
malminetsintään ja kaivostoimintaan erikoistu-
neet yhtiöt, jotka voidaan kokonsa ja toimintansa 
mukaan jakaa pieniin ns. junioryhtiöihin ja isoi-
hin kaivosyhtiöihin. Junioryhtiöissä työskentelee 
usein vain muutama työntekijä, kun taas kaivosyh-
tiöissä, jotka toimivat globaalisti, on usein satoja ja 
jopa tuhansia työntekijöitä. Junioriyhtiöt pyrkivät 
yleensä kehittämään etsintäkohteita ja/tai löydet-
tyjä malmiaiheita myytäväksi isoimmille kaivostoi-
mintaa harjoittaville yhtiöille. Isoilla kaivosyhtiöillä 
on puolestaan isompi organisaatio, mikä mahdollis-
taa niin yhtiön itsensä suorittaman malminetsinnän 
kuin kaivostoiminnankin. Junioriyhtiöiden toimin-
nan mahdollistaa pörsseistä kerätty raha, yksittäiset 
sijoittajat tai sijoittajaryhmät. Tulovirtana voi olla 
myös malminetsintäkohteista ja esiintymistä saadut 

myynti- ja/tai royaltytulot. Vaikka isot kaivosyhtiöt 
ovat myös listautuneina maailman pörsseihin, on 
niillä usein toimivia kaivoksia, joiden tuotannosta 
tulevaan voittoon ne voivat toimintansa osittain 
perustaa. 

Viime vuosina on malminetsintä-sanan lisäksi 
käytetty termiä mineraalipotentiaalin ja/tai malmi-
potentiaalin kartoitus. Esimerkiksi Geologian tut-
kimuskeskuksen (GTK) toimet kuuluvat pääosin 
tähän piiriin (Kuva 1). Nämä termit tarkoittavat 
yleensä aktiivisia toimia, joilla tutkitaan laajemmin 
jonkin suuremman alueen geologiaa ja sen yhtenä 
osana alueen kallioperän mahdollisuuksia erilais-
ten mineraalisten raaka-aineiden esiintymiseen. 
Verrattuna malminetsintään, mineraalipotentiaalin 
ja/tai malmipotentiaalin kartoitustoimien päämää-
ränä ei ole löytää hyödynnettäviä malmiesiintymiä. 
Merkityksellisempää on tuottaa uutta geologista 
tutkimustietoa modernein menetelmin sekä testata 
uusia menetelmiä ja sovelluksia geologisessa tut-
kimuksessa. Samankaltaisia tutkimuksia saattavat 
suorittaa esimerkiksi yliopistot ja muut tutkimus-
organisaatiot. Vaikka tutkimuksissa käytetään usein 
samankaltaisia menetelmiä kuin malminetsinnäs sä, 
näissä toimissa päämäärä on lähtökohtaisesti eri-
lainen. Kuvaan 4 on koostettu malminetsinnän 
 toimijat ja toimintakenttä Suomessa.
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Kuva 4. Malminetsinnän toimijat ja toimintakenttä Suomessa. Toimijoina ovat tutkimuslaitokset/yliopistot ja 
malminetsinnän junioryhtiöt sekä isot kaivosyhtiöt. Näistä tutkimuslaitosten ja yliopistojen toimintakenttä 
sijoittuu tutkimukseen ja tiedonkeruuseen. Malminetsintä- ja kaivosyhtiöt Suomessa vastaavat pääosin etsintä-
toimesta ja kaivostoiminnasta.

2.1.4  Malminetsintä kaivoslaissa

Kaivoslakimme uudistettiin vuonna 2011 nykyiseen 
muotoon, mutta tätä vuoden 2011 lakia ollaan kym-
menen vuoden soveltamisen jälkeen juuri uudista-
massa. Malminetsintään liittyen kaivoslain 1 §:ssä 
mainitaan seuraavaa: ”Tämän lain tarkoituksena on 
edistää kaivostoimintaa ja järjestää sen edellyttämä 
alueiden käyttö ja malminetsintä niin, että ne ovat 
yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti 
kestäviä.” Samoin malminetsintä on määritelty  
5 §:ssä seuraavasti: ”Malminetsinnällä kaivosmi-
neraaleja sisältävän esiintymän paikallistamiseen ja 
tutkimiseen käytettäviä geologisia, geofysikaalisia 
ja geokemiallisia tutkimuksia sekä näytteenottoa 
esiintymän koon ja laadun selvittämiseksi.” 

Uudistuksen alla olevaa kaivoslakia tarkastel-
taessa voidaan siitä poimia kolme keskeistä mal-
minetsinnän kokonaisuutta, jotka ovat 1) etsintätyö, 
2) varaus ja 3) malminetsintälupa. Näistä lisätie-
toa saatavilla myös Finlex.fi ja Kaiva.fi sivustojen 
kautta.

Etsintätyö on luonteeltaan jokamiehenoikeuteen 
rinnastettavissa olevaa ja on määritetty kaivoslain  
7 §:ssä seuraavasti: ” Jokaisella on toisenkin alueella 
oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geo-
logisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä 
näytteitä, jos toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa 
eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsin-
tätyö).” Etsintätyöhön liittyvästä näytteenotosta on 
kuitenkin ilmoitettava kirjallisesti maanomistajalle. 
Jokamiehenoikeus ei kuitenkaan mainitse esimer-
kiksi kivinäytteiden keräilyä vaan sallii luonnon-

marjojen, sienien ja rauhoittamattomien kasvien 
keräilyn. Toisaalta se kieltää sammaleen ja jäkälän 
oton. Samoin geologinen tutkimus ja siihen liittyvä 
vähäinen (ts. vasaranäytteenotto) näytteenotto voi-
daan toteuttaa tämän nojalla. Etsintätyötä voidaan 
kuvata ”vahvennetuksi” jokamiehenoikeudeksi, 
joka tulee tehdä siten, ettei siitä aiheudu vahinkoa 
tai häiriötä kenellekään. Mielenkiintoisen kokonai-
suuden muodostaa tässä kansannäytetoiminta, jolla 
on maassamme hyvin pitkät perinteet ja joihin kan-
salaisia on etenkin 60-80-luvuilla jopa kannustettu 
erilaisin kampanjoin ja kilpailuin. Tässä toimin-
nassa etsintä perustuu lähinnä jokamiehen oikeu-
teen liikkumisesta ja luonnontuotteiden keräilystä 
ilman ilmoitusvelvollisuutta. Harvoin kaivos- ja 
malminetsintäyhtiöt suorittavat mitään merkittäviä 
toimia ilman maanomistajan lupaa tai lain mukaista 
varausta tai malminetsintälupaa. Mahdollisista toi-
mista informoidaan maanomistajaa ja ne toteute-
taan etsintätyön ja jokamiehen oikeuden piirissä.

Varaus antaa mahdollisuuden varata alue itselleen 
ja valmistella malminetsintäluvan hakua. Varaus 
ei anna edellä kuvattua etsintätointa suurempia 
valtuuksia maastotutkimuksille. Maanomistajan 
luvalla voi alueella kuitenkin malminetsintätoi-
mia suorittaa. Varauksen kesto on nykyisin kaksi 
vuotta, jonka jälkeen hakija voi hakea malminetsin-
tälupaa tai luopua alueesta. Luopumistapauksessa 
astuu voimaan 2 vuoden karenssi (1 vuosi uudelle 
varauk selle), jolloin alueelle voi joku muu hakea 
vain malminetsintälupaa. Konkreettisesti varauksen 
mahdollistaman työskentelyn voi rinnastaa vaikka 
marjastajaan, joka kiertelee ja kaartelee laajoilla 
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alueilla löytääkseen sopivan paikan marjanpoi-
mintaa varten. 

Viimeaikainen julkinen keskustelu on nostatta-
nut huolta suurista varausalueista, joita yhtiöt ovat 
tehneet. Yhtiöt ovat perustelleet tekemiään laajoja 
varausalueita sillä, että ne haluavat varata itsel-
leen geologisesti mielenkiintoisen alueen, johon 
saattaa kohdentua tulevaisuudessa malminetsin-
nällistä kiinnostusta. Toisaalta yhtiöt ovat perus-
telleet laajoja varausalueita siten, että niillä ei ole 
riittävästi tietoa alueen malmipotentiaalista, jol-
loin on tarpeellista varata suurempi alue ja tällä 
vältetään myös kilpailijoita. Pääsääntöisesti käykin 
niin, että varausalue muuntuu töiden jatkuessa pie-
niksi malminetsintäalueiksi ja varaukset raukeavat. 
Julkisuudessa huolta ovat aiheuttaneet myös vää-
rien termien käyttö, kuten ”kaivosvaraus” ja ”kai-
vosvaltaus”. Näissä termeissä on sanaan varaus ja 
valtaus yhdistetty ”kaivos” ilman todellisuuspoh-
jaa, ja kaivoslaissa ei edes tunneta näitä termejä.

GTK on käyttänyt kaivoslain määrittämää vara-
usta turvatakseen omat tutkimuksensa, jotka teh-
dään veronmaksajien varoin. Näin halutaan turvata 
työrauha suorittaa kalliita tutkimuksia ja esimer-
kiksi etu mahdollisesti paikannettaviin mineraa-
liesiintymiin. Saadut tutkimustulokset julkaistaan 
julkisina raportteina tai saatua tietoa käytetään esi-
merkiksi geologisten karttojen laadinnassa.  

Malminetsintälupa mahdollistaa toimijan aloit-
tamaan otaksumansa mineraalin, metallin tai 
alkuaineen etsinnän. Tähän hän käyttää yleensä 
moninaisia tutkimusmenetelmiä, kuten geokemi-
allisia, geofysikaalisia ja geologisia tutkimuksia. On 
huomioitava, että malminetsintälupa ei anna luvan-
haltijalle oikeutta hyödyntää löytämäänsä esiinty-
mää, joten luvalla ei voi aloittaa kaivostoimintaa. 
Siksi malminetsintä ja kaivos ovat eri asioita niin 
käytännössä kuin juridisestikin. Kaivoksen perusta-
miseen tarvitaan kaivoslupa, joka on lupamenette-
lyineen aivan oma prosessinsa. Malminetsintälupa 
on voimassa enintään neljä vuotta, ja sitä voidaan 
perustellusti jatkaa enintään kolme vuotta kerral-
laan. Kaikkineen lupa voi olla voimassa yhteensä 
15 vuotta.

Kaivoslain tarkoitus on ohjata toiminnanhar-
joittajia tehokkaaseen malminetsintään ja alueen 
pienentämiseen tutkimusten edetessä. Malmin - 
etsintäluvan haltijan on asetettava vakuus mah-
dollisen vahingon ja haitan korvaamista sekä  
jälkitoimenpiteiden suorittamista varten. Lupa-
viran omainen määrää vakuuden lajin ja suuruuden 
malminetsintäluvassa. Luvan mukaista toimintaa ei 

saa aloittaa ennen vakuuden asettamista. Kaivoslain 
mukaan malminetsintäluvan haltijan on suoritettava 
malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen 
omistajille vuotuinen hehtaarikohtainen malmin-
etsintäkorvaus, joka nousee malminetsintäluvan 
keston myötä. Lisäksi malminetsinnästä aiheutu-
neet vahingot on korvattava maanomistajalle sekä 
luovutettava kerätty tutkimusaineisto raportteineen 
viranomaisille (ts. Tukesille ja GTK:lle). Kertynyttä 
aineistoa voivat hyödyntää esimerkiksi seuraavat 
alueelle tulevat toimijat. 

2.1.5  Malminetsinnän vaiheet

Malminetsintäprojektit noudattavat pääosin koh-
talaisen vakiintunutta kiertokulkua, joka toistaa 
itseään (Kuva 5). Eroavuuksia löytyy lähinnä käy-
tettävistä menetelmistä ja aikajänteestä. Näitä puo-
lestaan määrittää ensisijaisesti käytettävissä oleva 
raha ja saadut tulokset. Malminetsintä kohdistuu 
historian aikana usein samoille alueille ja kohteille. 
Uusi malminetsijä haluaa kenties kokeilla jotain 
uutta menetelmää, hänellä on uusi idea, käytössä 
on enemmän rahaa malminetsintään, ja jopa niin, 
että ajan kuluessa etsittävän mineraalin, metal-
lin ja/tai alkuaineen kysynnässä on tapahtunut 
muutoksia. Tämä näkyy esimerkiksi tällä hetkellä 
koboltin etsinnän suhteen, jolloin aikaisemmin tut-
kittuja, esimerkiksi kultaesiintymiä, tarkastellaan 
nyt koboltin suhteen uudelleen. Myös rikastustek-
nologian kehittyminen mahdollistaa vanhojen koh-
teiden uudelleen päivänvaloon nostamisen.

Ensimmäinen askel malminetsinnässä on kir-
joituspöydän takana tapahtuva toimistotyö. Työn 
tarkoituksena on hakea sopivia alueita ja maita 
etsinnän piiriin. Valintaan vaikuttavat moninai-
set tekijät, kuten kysyntä, hinnat, yhtiön strate-
gia, kokemus, kohdemaan kaivoslaki, poliittinen 
tilanne, saatavissa oleva geologinen tietoaineisto ja 
infrastruktuuri. Eräänlaisen kuvan tästä antaa esi-
merkiksi kappaleessa Malminetsinnän syyt kerrottu 
Fraser-Instituutin tutkimus maiden houkuttelevuu-
desta malminetsintäinvestointeihin. Ensimmäinen 
vaihe voi pitää sisällään vierailuja vaikkapa GTK:ssa 
ja tapaamisia esimerkiksi konsultointia harjoit-
tavien yhtiöiden ja henkilöiden kanssa. Etsintää 
suorittava yhtiö ostaa myös usein saatavissa olevia 
tietoaineistoja ja tekee niistä prosessointeja erilaisin 
menetelmin. Kaikella tällä on tarkoituksena vahvis-
taa päätöksentekoa ja arvioida malmipotentiaalia 
saatavissa olevan tiedon pohjalta.
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Kirjoituspöydän takana tehty päätös johtaa 
pääsääntöisesti isohkon alueen varaamiseen kai-
voslain mukaisesti. Kuten aikaisemmissa kap-
paleissa pohditaan, on isoihin varauksiin omat 
syynsä, mutta harkintaa olisi syytä käyttää varaus ta  
tehdessä. Tähän ja malminetsintään Suomessa 
sekä hyviin käytänteisiin on herätty esimerkiksi 
Kaivosteollisuus ry:ssä, jonka toimesta on valmis-
tunut malminetsintäopas, jossa kerrotaan laajasti 
malminetsinnästä Suomesta sekä siihen liittyvistä 
hyvistä käytänteistä (Kaivosteollisuus ry 2021b). 
Varaus ei itsessään oikeuta merkittävien maasto-
töiden aloittamiseen, vaan se on merkki malminet-
sinnän harjoittajan kiinnostuksesta aluetta kohtaan. 
Varauksen aikana malminetsinnästä vastaava yhtiö 
jatkaa edelleen tietoaineistojen koostamista. Usein 
se saattaa perustaa sivuliikkeen Suomeen ja palkata 
tai lähettää maahan yhteyshenkilön hoitamaan sen 
asioita. Tässä yhteydessä yhtiön edustaja usein käy 
vierailuilla kunnissa ja puhuttamassa maanomista-
jia. Samoin se saattaa tehdä maastossa pienimuo-
toisia jokamiehen oikeuden ja etsintätyön piiriin 
kuuluvia tarkastuksia. Alueella voidaan myös suorit-
taa geofysiikan mittauksia, joissa ei maahan kajota 

ja jotka ovat toteutettavissa jokamiehenoikeuden ja 
etsintätyön piirissä. Kaikkien näiden valmistelevien 
töiden tarkoituksena on päästä rajaamaan alueita 
malminetsintähakemusta varten sekä kohdentaa 
etsintätyö kaikkein malmipotentiaalisimmaksi kat-
sotuille alueille. Tässä yhteydessä on isoja varaus-
alueita syytä myös peilata itse esiintymän kokoon, 
jotka ovat hyvin usein vain satoja metrejä ja hyvin 
harvoin ylittävät kilometrin pituuden maanpinnalla. 
Voidaankin sanoa, että malminetsintä on usein 
”neulan hakua heinäsuovasta”. 

Varausajan puitteissa suunnitellaan ja hae-
taan kaivoslain mukaista malminetsintälupaa 
tai jopa luovutaan koko varauksesta/varauksista. 
Malminetsintälupa kohdennetaan alueelle, joka 
on alustavissa tutkimuksissa osoittautunut tai ar -
vioi tu kaikkein malmipotentiaalisimmaksi. Luvan 
voimaan tulon jälkeen alueelle kohdennetaan usein 
koneellista näytteenottoa, joka pitää sisällään esi-
merkiksi geokemiallista näytteenottoa moreenista 
ja/tai kallioperäkairausta. Myös geofysiikan mit-
tauksia saatetaan jatkaa alueella, jotta kairaus voi-
taisiin kohdentaa kaikkein otollisimpaan kohtaan. 
Malminetsintälupavaiheessa saatetaan perustaa 

Kuva 5. Malminetsinnän vaiheet ja niiden arvioituja kestoaikoja (sisäkehällä) ja siihen liittyvät luvitusvaiheet 
(ulkokehällä).
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alueelle pysyvämpiä tukikohtia töiden valvon-
taa ja raportointia ajatellen. Myös maastotöiden 
lisääntymisen vuoksi tiedotusta lisätään pitämällä 
esimerkiksi info-tilaisuuksia ja julkaisemalla lehti-
ilmoituksia töihin liittyen. Työmailla on myös poik-
keuksetta mahdollisuus sekä ulkopuolisten että 
maanomistajien käydä vierailemassa. Näytteenoton 
myötä saadaan tuloksia, ja etenkin kallioperäkai-
rauksen tulokset ovat varsin konkreettisia labora-
toriossa suoritettujen analyysien jälkeen. Näiden 
tulosten myötä suunnitellaan mahdollisia jatko-
toimenpiteitä, jotka ovat yleensä näytteenoton ja 
geofysiikan mittausten jatkamista. Negatiivisten 
tulosten myötä alueella tehdyt tutkimukset rapor-
toidaan viranomaisille (Tukes) sekä luovutetaan esi-
merkiksi kairasydämet GTK:n kairasydänarkistoon 
tallennettavaksi. Yhtiöstä riippuen potentiaalisia 
kohteita voidaan kaupata muille toimijoille jatko-
kehitykseen tai solmia yhteistyösopimuksia muiden 
yhtiöiden kanssa. Malminetsintävaihe vaatii usein 
monien vuosien työn, suuria investointeja sekä 
mahdollisesti useita yrittäjiä, jotta tutkimuksissa 
voidaan siirtyä puhumaan mahdollisesta kaivospro-
jektista. Valtaosa Suomessakin meneillään olevista 
isoista malminetsintäprojekteista on mediassa ja 
kansan keskuudessa muunnettu jo ennakkoon kai-
vosprojekteiksi. Korostettava on, että malminetsin-
tälupa ei oikeuta kaivostoimintaan vaan se on oma 
prosessinsa, joka vaatii oman luvituksensa.

2.1.6  Malminetsinnän menetelmistä

Malminetsinnän menetelmät ovat moninaiset, 
ja niitä kehitetään jatkuvasti. Kuitenkin muu-
tamat menetelmät ovat varsin vakiintuneita, ja 
niitä käytetään rutiininomaisesti kaikkialla maa-
ilmassa. Tutkimusmenetelmien valintaan vaikut-
tavat vallitsevat maaperä- ja kallioperäolosuhteet 
sekä etsinnän kohteena oleva malmi- tai mine-
raaliesiintymän luonne. Nykyisin tutkimusmene-
telmien valintaa ohjailevat myös alueisiin liittyvät 
erityispiirteet, kuten suojelualueet ja viljelysmaat. 
Malminetsintämenetelmät voidaan myös jakaa suo-
riin ja epäsuoriin tutkimusmenetelmiin. Suorissa 
tutkimusmenetelmissä saadaan konkreettista tie-
toa etsittävästä kohteesta, kun taas epäsuorissa 
menetelmissä saatu tieto on viitteellistä. Malmin-
etsintämenetelmien, etenkin epäsuorien, haas-
teena on niiden tulkinta ja sitä kautta oikeiden 
johtopäätösten tekeminen. Tähän tarvitaan pitkä-
aikaista kokemusta ja ammattitaitoa. Malminetsintä 
tapahtuu aina lähtökohtaisesti maastossa kerättyyn 

tietoon pohjautuen ja ani harvoin malmeja kyetään 
löytämään pelkästään tietokoneen ruutua tuijotta-
malla. Malminetsintäalueelle kohdennetaan usein 
moninaisia alla kerrottuja tutkimusmenetelmiä, ja 
näin tiedonkeruu on hyvin monipuolista. Ajan saa-
tossa tutkijoille selkeytyvät ne menetelmät, jotka 
soveltuvat parhaiten alueen tutkimuksiin.   

Suomessa käytetyimpiä, ei koneellisia tutki-
musmenetelmiä ovat lohkare-etsintä sekä kal-
liopaljastumien havainnointi. Lohkare-etsinnässä 
saadaan epäsuoria viitteitä kallioperään kätkeyty-
neistä mineralisaatioista. Ajatus perustuu jääkauden 
irrottamien lohkareiden käyttöön haettaessa niiden 
lähtöpaikkaa. Malmilohkareet saattavat muodostaa 
niin sanottuja lohkareviuhkoja, joiden kärkipäässä 
otaksutaan lähtöpaikan olevan. Vaikeutena tässä 
on usein se, että lohkareita ei löydy kuin yksi tai 
kaksi, jolloin viuhkan hahmottaminen on hanka-
laa. Kuitenkin menetelmää on Suomessa sovellettu 
menestyksekkäästi historian saatossa. Esimerkiksi 
Outokummun kaivos syntyi malmilohkareen jälji-
tystyön tuloksena. Kalliopaljastumien havainnoin-
nissa pyritään puolestaan kartoittamaan kiintoisan 
alueen kalliopaljastumat ja etsimään esimerkiksi 
malmilohkareissa havaittuja kivilajeja tai merkkejä 
malmimineraaleista sekä muuttumisilmiöistä, jotka 
usein ovat tyypillisiä esimerkiksi kultamalmeille 
(Kuva 6). 

Geofysikaaliset tutkimusmenetelmät perus-
tuvat kivilajien ja niissä esiintyvien mineraalien 
aiheut tamien fysikaalisten ilmiöiden mittaami-
seen ja hyödyntämiseen malminetsinnän tarpeisiin. 
Tärkeimpiä tutkimusmenetelmiä ovat kallioperän 
sähkönjohtavuuden, magneettisuuden ja tiheyden 
mittaaminen, jotka antavat suoraa tietoa mitatun 
alueen kallio- ja maaperästä. Myös seismisiä aaltoja 
pystytään käyttämään hyväksi tutkittaessa kallio-
perän isoja rakennepiirteitä sekä kivilajiyksiköitä. 
Mittaukset tapahtuvat pääsääntöisesti maanpäältä 
mittalaitteilla tai ilmasta käsin esimerkiksi lento-
konetta, helikopteria tai miehittämättömiä ilma-
aluksia (ts. lennokkia/dronea) käyttäen (Kuva 6). 
Mittaukset suoritetaan usein linjoja pitkin, joiden 
väli vaihtelee kymmenistä metreistä satoihin met-
reihin. Myös pistemäisiä mittauksia voidaan suo-
rittaa, jolloin pisteet muodostavat aluetta kattavan 
verkon. Geofysiikan mittaukset prosessoidaan tieto-
koneella kartoiksi, joista voidaan erottaa esimer-
kiksi  alueella esiintyvät magneettiset kivilajiyksiköt. 
Ammattikielellä näitä hyvin magneettisia ja hyvin 
sähköä johtavia kohtia kutsutaan anomalioiksi.  
On huomioitava, että jokainen magneettinen ja/tai 
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sähköinen anomalia ei merkitse malmiesiintymää 
vaan esimerkiksi magneettinen anomalia voi johtua 
siinä esiintyvästä vähäisestä määrästä magneet-
tista mineraalia. Samoin kallioperän johteet voivat 
syntyä esimerkiksi hiukan grafiittia sisältävistä 
mustaliuskeista, jotka ovat varsin yleisiä Suomen 
kallioperässä.

Geokemiallisia tutkimuksia voidaan tehdä hyvin 
monella tavalla. Kaikille menetelmille on yhteistä 
se, että niillä pyritään saamaan lohkare-etsinnän 
tapaan epäsuoria indikaatioita kallioperään kätkey-
tyneistä mineralisaatioista tai malmiesiintymistä. 
Perinteisin geokemiallinen tutkimusmenetelmä 
Suomen oloissa on moreenista tehtävä näytteen-
otto. Tässä menetelmässä otetaan usein koneel-
lisesti näyte moreenista, joka sitten analysoidaan 
esimerkiksi kohonneiden metallipitoisuuksien 
löytämiseksi. Kerätyistä näytteistä voidaan myös 
vaskaamalla etsiä raskasmineraaleja, kuten kul-
tahippuja. Näytteenotto suoritetaan pistemäisesti 
linjoja pitkin tai verkkomaisena näytteenottona. 
Näytteenottoon voidaan käyttää myös kaivinko-
netta, jolloin tehdystä kaivannosta voidaan tut-
kia maaperään kerroksia ja ottaa niistä näytteitä. 
Geokemiallisia näytteitä voidaan myös kerätä esi-
merkiksi kasveista ja jopa lumesta. Näytteenottoa 
voidaan suorittaa myös jokien ja purojen kerros-
tamista sedimenteistä kuten myös vedestä suo-
raan. Geokemiallinen tutkimus vaatii yleensä 
hyvin tarkkaa analytiikkaa sekä tuntemusta maa-
peräolosuhteista, kallioperästä sekä haettavasta 
mineralisaatiotyypistä. Suomen maaperä tarjoaa 
geokemialliselle tutkimukselle haasteita myös 
paksujen ja kivisten moreenien myötä sekä useiden 
moreenikerrosten vuoksi. Geokemian tutkimuksilla 
voidaan geofysiikan tapaan kattaa kohtalaisen laa-
joja alueita ja saada tulosten myötä viitteitä suotui-
simmista paikoista tarkempia tutkimuksia ajatellen 
(Kuva 6).     

Kallioperäkairaus on yksi malminetsinnän 
kalleimmista tutkimusmenetelmistä. Tämän 
takia sitä käytetäänkin usein muiden edellä mai-
nittujen menetelmien jatkoksi, jolloin haluttu 
näytteenotto voidaan rajata ja tähdätä juuri mal-
minetsinnällisesti kaikkein otollisimpiin kohtiin. 
Kallioperäkairauksessa lävistetään maapeite maa-
kairaukseen soveltuvalla kalustolla, jonka jälkeen 
kairausta jatketaan kallioperässä timanttikaira-
uksena timanttikairauskalustolla. Ontto teräs-
putki nostaa kalliosta irrotetun kivipötkön ylös, 

ja se pakataan Suomen oloissa puulaatikoihin ja 
kuljetetaan tutkimuksiin.  Kallioperäkairauksen 
suorittaa usein siihen erikoistunut urakoitsija. 
Kallioperäkairaus ulottuu useimmiten muutamien 
satojen metrien syvyyteen ja vain harvoissa tapa-
uksessa yli kilometriin. Tutkimuksiin kuljetetut 
kairasydämet raportoidaan (ts. logataan) ja niistä 
otetaan näytteitä erilaisiin analyyseihin kiven  
koostumuksen sekä haettavien mineraalien tai 
metallien pitoisuuksien selvittämiseksi. Alku-
vaiheessa kairaus suoritetaan yksittäisistä pisteistä 
tai muutamien pisteiden muodostamista profii-
leista. Kairauksen tulokset määrittävät usein jatko-
tutkimustarpeet ja niiden luonteen tai jopa sen, että 
tutkimuksista luovutaan tyystin (Kuva 6).

Kuten aikaisemmin todettiin, on pääosa tut-
kimuksista aina luvanvaraisia tai niistä on ainakin 
hyvä ilmoittaa maanomistajille sekä paikal  l is-
yhteisölle. Useimmin näin toimitaankin ja jos ei, niin 
löytyy syy useimminkin ensikertalaisen kokemat-
tomuudesta toimia Suomessa. Etenkin koneellinen 
näytteenotto suunnitellaan huolellisesti, ja siihen 
ottaa osaa ohjeistuksellaan luvittava viranomainen. 
Neuvottelua käydään usein myös maanomistajien 
kanssa yhteisten toimintatapojen löytämiseksi sekä 
esimerkiksi korvauskäytännöistä. Usein näytteen-
otto tehdään myös talviaikana, jolloin maaperää 
ja kasvillisuuttaa suojaa routa, jää sekä lumipeite. 
Raskain näytteenoton muoto on kairaus, ja sitä voi-
daan verrata esimerkiksi metsäkoneen työhön met-
sässä, joka on varsin tuttua monelle suomalaiselle. 
Yleisesti voidaan sanoa, että alkuvaiheen malmin-
etsinnän aiheuttamat jäljet maastossa ovat varsin 
mitättömiä ja ne korjautuvat ajan saatossa samoin 
kuin metsäkoneen työstä aiheutuneet jäljet. Useat 
tutkimusmenetelmät, kuten geofysiikan mittaus, 
eivät jätä lainkaan jälkiä maastoon. Tutkimuksia 
suorittava taho on usein myös halukas esittelemään 
toimintaansa maastossa, ja tutkimuspaikoilla voi-
daan vierailla ennen ja jälkeen tutkimusten. Samoin 
tutkimuksia suorittava taho haluaa usein kertoa sen, 
mitä etsitään ja miksi etsitään, sekä tutkimusten 
kestosta ja muista suunnitelmista. Kuten aikaisem-
min todettu, tutkimukset suoritetaan usein kaivos-
lain lupien puitteissa ja näin tietoa toimijoista saa 
esimerkiksi ottamalla yhteyttä Tukesiin. Kaikkineen 
malminetsintää suorittavat yhtiöt pyrkivät läpinä-
kyvään ja avoimeen toimintaan Suomessa, ja heidän 
toimintaansa valvoo luvittava viranomainen.
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Kuva 6. Malminetsinnässä käytettyjä menetelmiä: a) lohkare-etsintää, b) geofysiikan maastomittausta, c) kallio-
peräkartoitusta, d) helikopterista käsin suoritettavaa geofysiikan mittausta, e) geokemian näytteenottoa lapiolla 
ja f) kallioperäkairausta kevyellä POKA-kairalla. Kuvat: GTK.

2.2  Malminetsinnän ja kaivostoiminnan sosiaalinen toimilupa Itä-Lapissa

2.2.1  Johdanto

Kansallisen ja valtionomisteisen malminetsinnän 
ja kaivostoiminnan hiipuminen viimeistään 2000 
luvun alkupuoliskolla ja Suomen Euroopan unioniin 
(EU) liittymisen myötä (1995) vahvistui ulkomais-
ten kaivos- ja malminetsintäyhtiöiden toiminta 
Suomessa. Tuolloin yhtiöt olivat kiinnostuneet etu-
päässä kullan ja timanttien etsinnästä. Ulkomaisten 
yhtiöiden toiminta ei aiheuttanut heti ristiriitoja, 
mutta niiden aktiivisuuden kasvu aiheutti keskus-
telua malminetsinnästä ja mahdollisesta kaivos-
toiminnasta, joka on jatkunut näihin päiviin saakka 
(Eerola 2015, 2017). 

Kiinan talouskasvu 2000-luvun puolivälin tie-
noilla ja ilmastonmuutoskeskustelu saivat aikaan 
raaka-ainebuumin, jonka seurauksena ulkomais-
ten malminetsintä- ja kaivosyhtiöiden aktiivisuus 
entisestään kasvoi Suomessa. Vastustusta uraanin 

etsintää kohtaan syntyi eri puolilla Suomea ja se 
synnytti uraanikiistan vuosina 2006–2008 (Eerola 
2008, 2015). Kiistan kohteina olivat etupäässä uraa-
niin liittyvä malminetsintä Kuusamossa, Askolassa, 
Enossa ja Kontionlahdella. Aktivistit kiinnittivät 
huomionsa myös kaivoshankkeisiin, joiden esiin-
tymissä on uraania: Sokli Savukoskella, Juomasuo 
Kuusamossa, Talvivaara Sotkamossa ja Rompas 
Ylitorniolla (Eerola 2008, 2015). Nämä kiistat ovat 
edelleen aktiivisia (Eerola 2021a, b, Kuva 7). Kiistoja 
syvensivät Talvivaaran kaivoksella tapahtuneet 
onnettomuudet (Eerola 2015, Sairinen ym. 2017).

Ulkomaisia yrityksiä vastustettiin mm. resurssi-
nationalismin perusteella, mikä vaikuttaa kaivos-
keskusteluun edelleen yhtenä pääargumenttina 
(Eerola 2008, Kroger 2016, Jartti ym. 2020). Sen 
mukaan ulkomaisille yhtiöille annetaan luonnon-
varat ilmaiseksi ja nämä jättävät korjaamattomat 
ympäristövaikutukset (Kröger 2016, Jartti ym. 2020).  
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Kuva 7. Suomen malminetsintä- ja kaivoskiistat elokuussa 2021 (Eerola 2021a). Pohjakartta © Maanmittauslaitos 
2020.
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Muun muassa tämän vuoksi kaivoslakia vaaditaan 
uusittavaksi (Kröger 2016, Pulkka 2019, Leino & 
Miettinen 2020). 

Hyväksyttävyys, eli nk. sosiaalinen toimilupa, 
tarkoittaa paikallisyhteisön tai laajemmin yhteis-
kunnan hyväksyntää malminetsinnälle ja kaivos-
toiminnalle (Joyce & Thomson 2000, Eerola 2009, 
Thomson & Boutilier 2011, Mononen & Sairinen 
2011). Hyväksyttävyydellä on keskeinen rooli mal-
minetsinnän ja kaivostoiminnan mahdollistajana 
ja on siksi teollisuudenalan suurin riski ja pääpri-
oriteetti (Ernst & Young Private Ltd. 2019). Vaikka 
käsite syntyi kaivosteollisuuden parissa, sitä on 
alettu käyttämään laajemmin koskemaan myös 
muita teollisuudenaloja, joille maankäyttö ja toi-
minnan hyväksyttävyys ovat elintärkeitä (Gallois 
ym. 2016, Hurst ym. 2020). 

Hyväksyttävyys voidaan ansaita harjoittamalla 
proaktiivista ja tehokasta viestintää, dialogia ja 
sidosryhmäyhteistyötä hankkeen alusta asti, otta-
malla paikalliset sidosryhmät ja yhteisöt huomioon 
(Thomson & Boutilier 2011, Eerola 2017, Mercer-
Mapstone ym. 2017). Näiden lisäksi vallitseva glo-
baali ja kansallinen kaivoskeskustelu, yrityksen 
kansallisuus, maine, asenne ja käytös sekä hankkeen 
sijainti olemassa olevan maankäytön suhteen ovat 
myös ratkaisevassa asemassa toiminnan hyväk-
syttävyyden kannalta Suomessa (Eerola 2015, 2017, 
2021a, b, Jartti ym. 2020). Periaatteisiin ja arvoi-
hin perustuvaa ehdotonta vastustustakin kuitenkin 
esiintyy, kun hanke koetaan uhkana ja tällaisten 
ihmisten tai ryhmien hyväksynnän saavuttami-
nen voi olla haastavaa tai jopa mahdotonta. Silloin 
kiistoja joudutaan ratkaisemaan usein lakiteitse. 
Hyväksyttävyyden voi myös menettää hetkessä. 
Kiistat ovatkin yksi selkeimmistä hyväksyttävyy-
den puutteen tai sen menettämisen osoituksista 
(Thomson & Boutilier 2011). Kaivoskiistoissa ovat 
yleensä osapuolina yritys, paikallisyhteisö, ympä-
ristöjärjestöt ja kansalaisliikkeet. Kiistojen spa-
tiaalisuuden eli sijainnin ja alueellisen jakauman 
tarkastelu on yksi tärkeistä kansalaisliike- ja kiis-
tatutkimuksen työkaluista (Nicholls ym. 2013). Se 
auttaa ymmärtämään kiistojen dynamiikkaa ja syitä. 

Kaivos- ja malminetsintäkiistoja esiintyy etu-
päässä Pohjois- ja Kaakkois-Suomessa (Eerola 
2021a, b, Kuva 7), jotka ovat olleet intensiivisim-
män malminetsinnän ja kaivostoiminnan kohde-
alueita (Kaivosteollisuus ry 2020). Lapissa voidaan 
todeta viisi aktiivista kiistaa: Sokli Savukoskella, 
Viiankiaapa Sodankylässä, Rompas-Rajapalot 

Ylitorniolla, Hietakero Enontekiöllä ja Hannukainen 
Kolarissa (Kuva 7). Näistä Hietakero on hyvin alku-
vaiheen malminetsintähanke ja Rompas-Rajapalot 
pidemmälle edennyt projekti ja Hietakero ainoa 
tapaus, jossa saamelaiset ovat osallisina, kun muut 
ovat puolestaan kaivoksen perustamiseen liittyviä 
kiistoja (Eerola 2021b). 

Lapin kaivostoiminnan ja malminetsinnän 
hyväksyttävyyttä ja kiistoja on tutkittu tarkemmin 
Kolarin Hannukaisen, Utsjoen Kevon luonnonpuis-
ton, Ylitornion Rompas-Rajapalon ja Sodankylän 
Viiankiaavan tapauksissa (Heikkinen ym. 2013, 
Koivurova ym. 2015, Lesser ym. 2017, Lassila 2018, 
2020, Beland-Lindahl ym. 2021, Kuva 7). Utsjoen 
kiista ei ole enää käynnissä, koska yritys vetäy-
tyi hankkeesta saamelaisten vastustuksen vuoksi 
(Lassila 2018). Viiankiaavan ja Rompas-Rajapalon 
hankkeilla näyttää puolestaan olevan pääosin pai-
kallinen hyväksyntä, mutta niitä vastustaa etu-
päässä Suomen luonnonsuojeluliitto Natura 2000 
-alueella tapahtuvan toiminnan vuoksi (Suopajärvi 
ym. 2019, Beland-Lindahl ym. 2021, Eerola 2021a, b,  
Lassila 2020). 

Eerolan (2021a, b) laatimassa kaivoskiistakar-
toituksessa ei Itä-Lapissa ollut Soklin lisäksi muita 
konkreettisia kiistatapauksia. Soklin kiistaa ovat 
myös tutkineet Kykkä ja Pulkka (2016), Sokero 
(2016) sekä Joona (2020). Hämeenniemi (2018) on 
kertonut malminetsinnän jonkinasteisesta vastus-
tuksesta Posiolla, mutta tästä ei ole muita viitteitä. 

Tässä luvussa tarkastellaan malminetsintä-
yhtiöiden toimintaa ja sen hyväksyttävyyttä Itä-
Lapissa (Pelkosenniemi, Kemijärvi, Posio, Salla ja 
Savukoski). Ensin esitetään Itä-Lapin keskeiset 
ominaispiirteet, jonka jälkeen kuvaillaan tutki-
muksessa käytetty menetelmä ja tulokset ja lopuksi 
johtopäätökset.

2.2.2  Itä-Lapin ominaispiirteet

Malminetsinnän ja kaivostoiminnan hyväksyttä-
vyyttä kannattaa tarkastella tietyllä alueella sen 
ominaispiirteiden, kuten elinkeinojen ja etenkin 
maankäytön kannalta. Itä-Lapin kunnat ovat har-
vaan asutettuja, ja suurin osa alueesta on metsäistä 
erämaata. Asutus keskittyy pääosin alueen pää-
teiden varsille. Pääelinkeinoja ovat maa- ja metsä-
talous, poronhoito ja matkailu. Alueella sijaitsevat 
Sallan, Suomutunturin, Pyhä-Luoston ja Posion 
matkailupalvelukeskukset. Alueen matkailun veto-
voima-alueet keskittyvät Sallan, Pelkosenniemen ja 
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Savukosken pääteiden varsille ja ulottuvat pohjoi-
simpana Tuntsan alueelle Sallan kunnassa (Kuva 8). 
Sallan ja Savukosken syrjäinen sijainti on rajoitta-
nut niiden matkailun kasvua. Itä-Lapin matkailu on 
kuitenkin kasvanut, ja Itä-Lappi valittiinkin vuoden 
2021 matkailualueeksi Suomessa (Visit Salla 2021).

Alueella on myös paljon päällekkäisiä eriasteisia 
luonnonsuojelualueita (Kuva 9). Ne keskittyvät etu-

päässä Sallan itä- ja länsipuolille sekä Savukosken 
kunnan pohjoispuolelle ja valtionrajavyöhykkeelle. 
Kun otetaan huomioon myös koskiensuojelulain 
mukaiset suojellut kosket, joet ja valuma-alueet, 
tilanne muuttuu suojelualueiden laajuuden kan-
nalta dramaattisesti (Kuva 10). Itä-Lappi kuuluu 
kokonaan poronhoitoalueeseen, ja siellä on useita 
paliskuntia. 

Kuva 8. Itä-Lapin matkailun palvelukeskukset ja vetovoimatekijät (Lapin liitto) sekä Soklin kaivoshankkeen 
sijainti. Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 9. Itä-Lapin suojelualueet ja Soklin kaivoshankkeen sijainti (SYKE). Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 10. Itä-Lapin suojelualueet ja suojellut kosket, joet ja valuma-alueet (SYKE). Pohjakartta © Maanmittauslaitos 
2021.
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2.2.3  Tutkimusmenetelmä

Itä-Lapin malminetsinnän ja kaivostoiminnan 
hyväksyttävyyden tilannetta tarkastellaan kaivos- ja 
malminetsintälupien, varausten sekä -hakemusten 
ja -ilmoitusten jättäneiden yritysten ja hankkeiden 
avulla (Kuva 11). Lupien haltijat tai niitä hakevat 
yritykset otettiin selville Tukesin kaivosrekisteristä  
(Tukes 2021a, b). 

Mahdollisia kiistoja etsittiin ja kartoitettiin Itä-
Lapissa protestitapausanalyysi (PTA) -menetelmän 
avulla (Protest Event Analysis - PEA, Koopmans & 
Rucht 1999). PTA tarjoaa vankan empiirisen poh-
jan tarkastella protestitoimintaa laajoilla maantie-
teellisillä alueilla pitkienkin ajanjaksojen aikana. 
Se sallii myös monien protestien tunnusmerkkien, 
kuten niiden tiheyden, ajankohdan, keston, pai-
kan, vaatimusten, koon, toimijoiden, muotojen ja 
kohteiden määrällistämisen sekä välittömien seu-
rausten ja reaktioiden (poliisin väliintulon, vahin-
kojen, vasta protestien, jne.) tarkastelun (Koopmans 
& Rucht 1999). Menetelmää on sovellettu mm. 
Kanadan metsäkiistojen sekä Latinalaisen Amerikan 
ja Suomen kaivoskiistojen kartoittamiseen ja tut-
kimukseen (Bengston & Fan 1999, Haslam & Tani-
moune 2015, Eerola 2021a, b). 

Tutkimuksen aineistona ovat kirjallisuus ja verk-
komedia-artikkelit. Nämä ovat hyviä yritysten toi-
minnan, vastuullisuuden, sidosryhmien asenteiden 
ja kiistojen indikaattoreita (Bengston & Fan 1999, 
Byun & Jong-Min 2018, Cahana ym. 2015, Haslam 
& Tanimoune 2015). Protestitoimijat tarvitsevat 
julkisuutta toiminnalleen ja vaatimuksilleen ollak-
seen tehokkaita ja tällaiset verkkomateriaalit ovat 
helposti saatavilla ja hyödyllisiä (Earl ym. 2004). 
Suomessa negatiivisten uutisten puute kuvastaa 
usein yritysten hyviä tai neutraaleja suhteita sidos-
ryhmiin, kun taas kiistat ja ongelmat saavat aina 
osakseen laajaa kielteistä mediahuomiota (Harju 
2019). 

Yrityksiä ja hankkeita koskevaa uutisointia  
etsittiin verkkomedia-aineistosta yrityksen, hank - 
keen tai esiintymän nimellä Meltwater-media-
analyysiohjelmaa käyttäen. Geologian tutkimus-

keskus (GTK) käyttää ohjelmaa malmietsintä-, 
kaivos- ja geologia-aiheisessa mediaseurannas-
saan.  Meltwater-ohjelman arkisto kattaa kuitenkin 
vain vuoden ajanjakson. Se ei siis tuo esiin van-
hempia verkkoartikkeleita, ja sen voidaan sanoa 
kuvastavan enimmäkseen vain nykyhetkeä. Tätä 
puutetta korjattiin Google-hakujen avulla. Kiistoja 
koskevia verkkoartikkeleita etsittiin kansallisista, 
alue- ja paikallissanoma-, aikakausi-, tieteellisistä 
ja kansalaisjärjestöjen lehdistä sekä verkkosivuilta. 

Mutta kuten Earl ym. (2004) ovat painottaneet, 
media-aineistoon pääosin perustuva kuva voi olla 
puutteellinen. Toisaalta media voi liioitella risti-
riitoja ja kiistoja tai olla täysin kritiikitön malmin-
etsintää ja kaivostoimintaa kohtaan. Lyytimäki 
ym. (2021) huomasivat Lapin median olevan melko 
kritiikitöntä ainakin Sodankylän malminetsintää ja 
kaivostoimintaa kohtaan. PTA on kuitenkin hyvä 
ensimmäinen lähestymistapa kiistojen kartoituk-
seen varsinkin silloin, kun tietyltä alueelta ei ole 
aikaisempaa tutkimustietoa.

Kiistoja käsittelevät artikkelit tunnistettiin nii-
den otsikoiden ja sisällön perusteella. Yara Suomi 
Oy:n/Suomen Malmijalostus Oy:n Soklin kaivos-
kiistan media-aineistoa käsitellään erikseen GTK:n 
käytös  tä poistaman Retriever-mediaseuranta - 
ohjelmansa arkiston hakutulosten perusteella. 
Retriever-ohjel man arkisto kattoi vuodet 2004 
eteenpäin, ja sitä käytettiin Suomen kaivoskiista-
kartoituksessa (Eerola 2021a, b). 

Kiistoja käsittelevät artikkelit luettiin kiistojen 
pääkohtien löytämiseksi ja niiden valitut viitteet 
otettiin kiistoja edustaviksi esimerkeiksi. Kiisto-
jen muita indikaattoreita olivat kirjallisuuden ja 
verkko aineiston maininnat vastarinnasta – toimi-
jat, sosiaalisen median ryhmät ja vetoomukset. 

Kiistat kuvataan ja jaetaan hankkeen kaivos-
toiminnan elinkaaren päävaiheiden mukaisesti: 
malminetsintä, kaivoshanke ja kaivos. Kiistoihin 
viitataan hankkeen, esiintymän tai sijaintipaikan 
nimellä. Globaalin ympäristöoikeudenmukaisuus-
atlaksen (Environmental Justice Atlas – EJAtlas, 
Temper ym. 2015) luokittelua sovelletaan kiistojen 
intensiivisyyden kuvaamiseen (Taulukko 1). 

Taulukko 1. Environmental Justice Atlaksen ympäristökiistojen intensiteettiluokitus (Temper ym. 2015).

Kiistan intensiteetti Kiistan kuvaus

Uinuva Ei näkyvää järjestäytymistä

Matala Jonkinlaista paikallista järjestäytymistä

Keskitasoinen Katuprotesteja, näkyvää järjestäytymistä

Korkea Laajaa massaliikehdintää, väkivaltaa, massapidätyksiä, jne.
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Kivisen ym. (2020) ja Eerolan (2021b) mukaan 
korkean intensiteetin kiistat ovat harvinaisia 
Euroopassa ja niitä voidaan kutsua konflikteiksi. 
Suomen kaivoskiistat ovat yleensä uinuvista mata-
laintensiivisiin. Suomessa korkeimman asteen, 
eli keski-intensiteetin kiistoihin, voidaan laskea 
Talvivaaran ja Kaapelinkulman tapaukset (Eerola 
2021b, ks. Taulukko 1). 

Suurin osa kaivoskiistoista maailmalla ja 
Euroopassa kohdistuu kaivoshankkeisiin (Franks 
ym. 2014, Kivinen ym. 2020) ja Suomessa taas mal-
minetsintään (Eerola 2021a, b). Tämä johtuu akku-
mineraalibuumin aiheuttamista kiistoista etenkin 
Saimaan alueella (Eerola 2021a, b). 

Mahdollisten kiistojen lisäksi tarkastellaan Itä-
Lapin malminetsintää ja kaivoshankkeita muun 

maan käytön kannalta ja siitä näkökulmasta, miten 
tämä mahdollisesti vaikuttaa alueen malminetsin-
nän ja kaivostoiminnan hyväksyttävyyteen. Mat kai - 
lualue- ja luonnonsuojelualueiden karttoja verra-
taan malminetsintään ja kaivostoimintaan liitty-
vään luvituksen karttoihin ja tarkastellaan näiden 
päällekkäisyyttä potentiaalisina kiistoja aiheuttavi - 
na tekijöinä. Alueen malminetsintä- ja kaivoshank-
keiden sekä näitä koskevien kiistojen merkittävyyttä 
verrataan muihin Suomen vastaaviin Eerolan (2021a) 
kaivoskiistakartoituksen aineiston avulla.  

2.2.4  Tulokset

Kuten kuvasta 11 näkyy, Itä-Lapin alueella ei ole 
kaivoslupia tai niiden hakemuksia. Vain Soklin 

Kuva 11. Kaivospiirit, malminetsintäluvat ja varaukset sekä niiden hakemukset Itä-Lapin kuntien alueilla 30.6.2021. 
Lähde: Tukesin kaivosrekisteri (Tukes 2021b). Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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kaivoshankkeella on vanhan kaivoslain mukainen 
kaivospiiri ja sen hakemus. Malminetsintäluvat ja 
niiden hakemukset ovat keskittyneet Savukosken 
ja Pelkosenniemen kuntien rajan molemmin puolin 
sekä Sallan eteläpuolelle. Varauksia ja niiden hake-
muksia on puolestaan eniten Kemijärven, Sallan, 
Pelkosenniemen ja Savukosken alueilla. Lupa-alueet 
keskittyvät tässä raportissa myöhemmin kuvatuille 
ns. mineraalipotentiaalisille alueille.

Viidellätoista yrityksellä on malminetsintälupia 
ja varauksia ja niiden hakemuksia Itä-Lapin kun-
tien alueilla 30.6.2021 (Taulukko 2). Kulta, nikkeli, 
kupari, platinamineraalit ja koboltti ovat useimpien 
yritysten malminetsinnän kohteena, mutta myös 
timantteja etsitään. Suomen Malmijalostuksella 
on vanhan kaivoslain mukainen kaivospiiri ja sen 
hakemus Soklissa.

Taulukko 2. Itä-Lapin kuntien alueella kaivostoimintaa ja malminetsintää harjoittavat yhtiöt, niiden kaivospiirit, 
malminetsintäluvat/-hakemukset ja etsittävät kaivannaiset 30.6.2021. Lähde: Tukesin kaivosrekisteri (Tukes 
2021b).

Kunta Yritys Varausilmoitus/-
hakemus

Malminetsintä-
lupa/-hakemus

Kaivospiiri/-
hakemus

Kaivannainen

Kemijärvi Oy Fennoscandian  
Resources Ab

x Grafiitti

Latitude 66 Cobalt Oy x Au, Ni, Cu, PGE, Ir, 
Co, Os, Rh, Ru

Pelkosenniemi Boliden Kevitsa Mining Oy x Ni, Cu, PGE

Gemdale Ltd. x Au, Ni, Cu, Ag, Co

Inmet Finland Oy x Au, Ni, Cu, PGE, 
Ag, Co

Latitude 66 Cobalt Oy x Au, Co 

Magnus Minerals Oy x Au, Ni, Zn, Cu, PGE

Posio EMX Finland Oy x x Au, Ni, Cu, PGE

Laakso Minerals Oy x Au, Ni, Cu, PGE

Latitude 66 Cobalt Oy x Au, Cu, Co 

Nortec Minerals Oy x Au, Ni, Cu, PGE

Strategic Minerals Oy x Au, Ni, Fe, Cu

Salla Aurion Resources x x Au

Inmet Finland Oy x Au, Ni, Cu, PGE, 
Ag, Co

Karelian Diamond  
Resources Oy

x Timantti

Latitude 66 Cobalt Oy x x Au, Cu, Co

Magnus Minerals Oy x x Au, Ni, Zn, Cu, Pt

Savukoski Aurion Resources Oy x Au

Boliden FinnEx Oy x Ni, Cu, Zn

Boliden Kevitsa Mining Oy x Ni, Cu, PGE

Inmet Finland Oy x Cu, Ni, Zn

Latitude 66 Cobalt Oy x Au, Co

Magnus Minerals Oy x Au, Ni, Zn, Cu, PGE

Strategic Explorations Oy Au, Ni, Zn, Cu, PGE, 
Ag, Cr

Suomen Malmijalostus Oy x P, Nb, U, REE
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Taulukon 2 esittämistä yrityksistä Latitude 66 
Cobalt Oy, Boliden Finnex Oy, Magnus Minerals 
Oy ja Suomen Malmijalostus Oy mainitaan Eerolan 
(2021a) kaivoskiistaraportissa. Kyseisiä yrityksiä 
koskevat kiistat ovat Suomen Malmijalostus Oy:tä 
lukuun ottamatta kuitenkin muualla Suomessa: 
Latitude 66 Cobalt Oy:n Juomasuon kulta-koboltti-
kaivoshanke Kuusamossa ja Magnus Minerals Oy:n 
sekä Boliden Finnex Oy:n malminetsintään liitty-

vät tapaukset Järvi-Suomessa (Eerola 2021b). Itä-
Lapista paikannettiin vain Suomen Malmijalostus 
Oy:n Soklin kaivoskiistatapaus (Eerola 2021a, b), jota 
käsitellään myöhemmin erikseen. Kokonaiskuvan 
tarkentamiseksi Itä-Lapin alueella malminetsintä-
lupien, varausten ja niiden hakemusten perusteella 
toimivat yritykset listattiin aakkosjärjestyksessä 
taulukossa 3 yhdessä niitä koskevien ja kiistoja 
käsittelevien verkkoartikkelien lukumäärien kanssa.

Taulukko 3. Itä-Lapin alueella toimivat kaivosalan yritykset, niiden kansallisuudet ja toiminta sekä niitä koskevien 
ja kiistoja käsittelevien verkkoartikkeleiden lukumäärät elokuusta 2020 elokuuhun 2021.

Yritys, emoyhtiön kansallisuus ja  
toiminta Suomessa

Verkkomedia-
artikkelit

Kiistaa Itä-Lapissa koskevat 
verkko- artikkelit

Aurion Resources Oy, 
Kanada, malminetsintä

0 0

Boliden Finnex Oy,
Ruotsi, malminetsintä

3 0

Boliden Kevitsa Oy,
Ruotsi, malminetsintä, kaivostoiminta

118 0

Gemdale Ltd.
Iso-Britannia, malminetsintä

0 0

EMX Finland Oy
Kanada, malminetsintä

2 0

Inmet Finland Oy
Kanada, malminetsintä

0 0

Karelian Diamonds Resources Oy
Irlanti, malminetsintä

0 0

Laakso Minerals Oy
Suomi, malminetsintä

3 0

Latitude 66 Cobalt Oy
Australia, malminetsintä, kaivoshanke

92 0

Magnus Minerals Oy
Suomi, malminetsintä

1 0

Nortec Minerals Oy
Kanada, malminetsintä, kaivoshanke

2 0

Oy Fennoscandian Resources Ab
Iso-Britannia, malminetsintä

0 0

Strategic Explorations Oy
Iso-Britannia, malminetsintä

0 0

Strategic Minerals Oy
Iso-Britannia, malminetsintä

0 0

Taulukko 3 osoittaa, että suurin osa Itä-Lapissa 
toimivista yrityksistä on ulkomaisia ja ne toi-
mivat malminetsinnän piirissä. Vain Suomen 
Malmijalostus, Magnus Minerals ja Laakso Minerals 
ovat suomalaisia yrityksiä, ja Boliden Kevitsalla, 
Latitude 66 Cobaltilla ja Nortec Minerals Oy:llä on 
kaivoksia tai kaivoshankkeita muualla Suomessa. 
Taulukosta 3 nähdään myös, että lehtiartikkeleita  

löydettiin seitsemästä Itä-Lapin alueella toimi-
vasta yrityksestä: Boliden Finnex, Boliden Kevitsa,  
EMX Finland, Laakso Minerals, Latitude 66 Cobalt, 
Magnus Minerals, ja Nortec Minerals. Verkko-
artikkelit käsittelivät yleensä näiden yritysten 
toimintaa muualla maassa. Vain Latitude 66 
Cobaltia koskevissa verkkoartikkeleissa käsiteltiin 
yrityksen toimintaa Itä-Lapin kuntien alueella. 
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Itä-Lapin kiistoja käsitteleviä verkkomedia-
artikkeleita ei löytynyt liittyen yhteenkään alueel la 
toimivaan yritykseen, Suomen Malmijalostus Oy:n 
Soklin kaivoshanketta lukuun ottamatta. Tämän 
perusteella voisi olettaa, ettei alueella ole muita 
merkittäviä kiistoja tai malminetsintään ja kaivos-
toimintaan kohdistuvaa kriittisyyttä ja että yritys-
ten toiminnalla olisi paikallisten hyväksyntä. Asia 
ei kuitenkaan ole välttämättä niin yksinkertainen. 
Kriittisten tai kaivoskiistoja käsittelevien artik-
keleiden puute ei kuitenkaan välttämättä tarkoita 
sitä, etteikö ristiriitoja ja kiistoja mahdollisesti 
olisi, mutta ne eivät ole ylittäneet uutiskynnystä. 
Mahdolliset kiistat voivat olla latentteja, ts. uinuvia 
kiistoja, joissa ei ole päästy vaiheeseen, jossa kiis-
tasta tulisi julkinen ja näkyvä. Meltwaterin arkisto 
kattaa kuitenkin vain vuoden taaksepäin, joten 
mahdolliset aiemmat viitteet kiistoihin eivät näy 
hauissa. Tätä täydennettiin Google-haulla, mutta 
sekään ei tuottanut tulosta. Tulos kuvaa siis nyky-
tilannetta, jonka mukaan alueella ei nähtävästi ole 
malminetsintään liittyviä uutiskynnyksen ylittä-
neitä kiistoja. Tilanne saattaa heijastaa Jartin ym. 
(2020) havaitsemaa suurempaa malminetsinnän ja 
kaivostoiminnan hyväksyntää Lapissa, joka koros-
tuisi Itä-Lapin alueella. Tarkemmalla kohdennetulla 
alueellisella kyselyllä voisi mahdollisesti kartoittaa 
tilannetta tarkemmin Itä-Lapin osalta.

2.2.5  Malminetsintälupien ja muun maankäytön  
tarkastelu

Alueen malminetsintälupien ja muun maankäytön 
suhdetta voidaan myös tarkastella mahdollisten 
kiistojen ennakoinnin kannalta. Tässä mielessä eri-
tyisesti näiden päällekkäisyys ja tapa, jolla luvista 
tiedotetaan, saattavat olla ratkaisevassa roolissa.

2.2.5.1 Luonnonsuojelu
Kun otetaan huomioon se, ettei Itä-Lapissa tavattu 
median perusteella malminetsintään liittyviä kiis-
toja, kannattaa tarkastella Itä-Lapin malminetsin-
tälupien, varausten, niiden hakemusten ja muun 
maankäytön välisiä suhteita. Lupa-alueiden suhde 
luonnonsuojelualueisiin on esitetty kuvassa 12. 
Siinä voidaan havaita, etteivät luonnonsuojelu- ja 
malmin etsintälupien, varausten ja niiden hakemus-
ten alueet leikkaa merkittävästi toisiaan. Lupia on 
siis haettu luonnonsuojelualueiden tuntumaan ja 
suojelualueet on rajattu pois malminetsintätoimen-
piteiltä. Tämä osoittaa luonnonsuojelua kunnioitta-
vaa yhteiskuntavastuullista toimintaa. Näin voidaan 

välttää mahdollisia kiistoja luonnonsuojelun kan-
nalta merkittävissä kohteissa niiden tahojen kanssa, 
joille tämä on tärkeää.

2.2.5.2 Matkailu
Matkailu, malminetsintä ja kaivostoiminta ovat tällä 
hetkellä kasvavia toimialoja Lapissa. Näiden suhde 
saattaa olla haasteellinen, jos nämä ovat samalla 
alueella, ja matkailuyrittäjät, matkailijat ja loma-
asunnon omistajat kokevat näiden uhkaavan elin-
keinoa, lomailua ja vapaa-ajanviettoa (Eerola 2017). 
Tähän liittyvät mm. ihmisten arvot, vapaa-ajan- ja 
lomanviettotavat, -paikat ja luontosuhde. Itä-Lapin 
matkailu on etupäässä luonto- ja erämaamatkai-
lua, joka on herkempää sitä mahdollisesti uhkaaville 
hankkeille, kuten malminetsintä ja kaivostoiminta 
(esim. Lyytimäki & Peltonen 2016, Similä & Jokinen 
2018). Matkailuyrittäjät, matkailijat ja mökkiläi-
set voivat nousta vastarintaan malminetsintää ja 
kaivoshankkeita kohtaan, kuten on tapahtunut 
Kuusamossa, Kolarissa ja Saimaalla (Eerola 2021a, 
b). Tällaisia kiistoja kutsutaan NIMLAksi (not in my 
leisure area = ei minun vapaa-ajanviettopaikalleni, 
Eerola 2015). 

Itä-Lapin matkailun kannalta näkyvien kiistojen 
puutetta saattaa selittää se, että alueen matkailu on 
suhteellisen vähäistä ja keskittyy etupäässä Pyhä-
Luoston, Suomun, Posion ja Sallan matkailupalvelu-
keskusten ympäristöön (Kuvat 8 ja 13). 

Kun vertaa Itä-Lapin matkailun vetovoima- ja 
palvelukeskusalueita kaivospiiri-, malminetsintä-
lupa-, varaus- ja niiden hakemuskarttaan (Kuva 
13), voidaan nähdä, että malminetsintään liittyvät 
luvat ja niiden hakemukset leikkaavat matkailun 
vetovoima-alueita kaikissa kunnissa. Varaus- tai 
malminetsintälupien hakemusten päällekkäisyyttä 
matkailun palvelukeskusalueiden kans sa tapahtui 
Posiolla. Posiolla oli Latitude 66 Cobaltin varaus 
ja malminetsintälupahakemus. Päällekkäisyys ei 
aiheuttanut havaittuja ristiriitoja matkailun ja mal-
minetsinnän kanssa, mutta vastaavassa tapauk-
sessa sellainen on tulevaisuudessa mahdollista.  
09.12.2021 ko. yrityksen lupa-alueet olivat matkai lu  - 
palvelukeskuksen ympäristössä, eikä päällekkäi-
syyttä esiintynyt. 

Sen sijaan Soklin tapauksessa matkailu on mai-
nittu yhtenä syynä kaivoskiistaan (Sokero 2020). 
Mutta kuten kuvissa 8 ja 13 nähdään, Sokli ei kuulu 
matkailun vetovoima-alueisiin, eikä sen lähellä ole 
matkailun palvelukeskuksia. Soklin kaivoskiistaa 
käsitellään tarkemmin alla.
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Kuva 12. Itä-Lapin kuntien kaivospiirit, malminetsintäluvat, varaukset, niiden hakemukset (Tukes 2021b) ja 
luonnonsuojelualueet (SYKE). Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 13.  Itä-Lapin kuntien kaivospiirit, malminetsintäluvat, varaukset, niiden hakemukset (Tukes 2021b) ja 
matkailun vetovoima- ja palvelukeskusalueet (Lapin liitto). Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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2.2.6  Soklin kaivoskiista

Sokli on yksi Suomen pitkäikäisimmistä kaivoskiis-
toista. Hanketta ja kiistaa koskeva media-aineisto 
on esitetty taulukossa 4. Soklin esiintymä löy-
dettiin Savukoskella vuonna 1967, ja se on ollut 
kehitteillä kaivokseksi siitä lähtien (Vartiainen 
1980, 2012, 2014, Pohtila 2018, Kuvat 7–13). Sen 
syrjäinen sijainti ja infrastruktuurin puute ovat 
kuitenkin tehneet siitä kannattamattoman näihin 
päiviin saakka (Pohtila 2018). Valtio möikin esiin-
tymän norjalaisomisteiselle Yara Finland Oy:lle 
vuonna 2007, joka suunnitteli kaivosta (Kykkänen 
& Pulkka 2016, Sokero 2016, Pohtila 2018). Hiljattain 

Yara myi esiintymän valtio-omisteiselle Suomen 
Malmijalostus Oy:lle (Konttinen & Passoja 2020). 
Toteutuessaan Soklin kaivoksen suunnitelmana 
on tuottaa fosforiittia lannoitteeksi, mutta esiin-
tymässä on kuitenkin myös merkittäviä rauta-, 
niobi- ja uraanivarantoja (Vartiainen 1980), joita 
halutaan mahdollisesti hyödyntää (Konttinen & 
Passoja 2020). Tähän ohjaa myös nykyisen kaivos-
lain tahtotila ottaa huomioon esiintymistä kaikki 
hyödynnettävissä olevat metallit ja mineraalit. 
Suomen Malminjalostus Oy:n omistuksen myötä on 
projektissa palattu takaisin pisteeseen, jossa alueen 
mineraalivaroja arvioidaan laajemmin hyödyntämi-
sen näkökulmasta.

Taulukko 4. Soklin kaivoshanketta ja -kiistaa käsittelevien media-artikkelien lukumäärät ajanjaksolla 2007–2020 
(Eerola 2021a, b).

Yritys Hanke ja sen  
nykyinen vaihe

Artikkelien 
kokonais -
lukumäärä

Kiistaa käsittelevien 
artikkeleiden  
lukumäärä

Ajanjakso 

Yara Finland Oy/Suomen 
malmijalostus Oy

Soklin kaivoshanke 294 92 2007–2020

Soklin kaivoshanke on aluetaloudellisesti mer-
kittävä ja esiintymä kansallisesti strateginen. 
Esiintymässä on fosforin, niobin ja uraanin lisäksi 
myös muita kaivannaisia, kuten harvinaisia maa-
metalleja, joiden hyödyntämispotentiaali pitää 
selvittää. Nämä ovat kriittisiä metalleja, joita tar-
vitaan kasvavassa määrin mm. huipputeknologi-
assa ja vihreässä energiasiirtymässä. Tunnettujen 
malmivarantojen louhinnan on arvioitu kestävän 20 
vuotta, mutta louhinnan edetessä esiintymää voi-
daan tutkia lisää ja kasvattaa sen malmivarantoja. 
Toteutuessaan Sokli olisi pitkäikäinen kaivos, joka 
tuottaisi lannoitetta ja muita kaivannaisia yhteis-
kunnan tarpeisiin. 

Vastarinta Soklin kaivoshanketta kohtaan syntyi 
vuonna 2007, kun Yara osti esiintymän ja ilmoitti 
aikomuksestaan kehittää sitä kaivoshankkeeksi. 
Syynä vastustukseen oli mm. esiintymän uraani 
(Bruun 2014, Lipsanen 2014, Eerola 2015), liit-
tyen vuosina 2006–2008 käytyyn uraanikiistaan. 
Uraanin lisäksi esiintymä on vedenjakajalla, kahden 
Natura 2000 -alueen välissä ja poronhoitoalueella 
(Kurko 2020). Paliskunnat, Suomen luonnonsuoje-
luliitto (SLL) ja Sokli erämaaksi ry ovat valittaneet 
kaivos- ja ympäristöluvista korkeimpaan hallinto-
oikeuteen (Taulukko 4). Vastarinta on näyttäytynyt 
kuitenkin enimmäkseen uinuvana. Se on tullut esiin 
mediassa yleensä, kun kaivoshankkeen entinen 
omistaja Yara Suomi Oy tiedotti aikomuksistaan ja 

lupahakemuksistaan. Paikalliset, alueen päättäjät, 
valtio ja viranomaiset näyttävät kuitenkin tukevan 
hanketta sen työllistämismahdollisuuksien ja Itä-
Lapin aluekehityspolitiikan vuoksi (Pohtila 2018). 
Tätä selittävät osaltaan Savukosken kunnan väestö- 
ja työllisyystilastot:

 – väkiluku: 1 018 asukasta
 – väestötiheys: 0,17 hlö/km2 
 – sukupuolijakauma: miehiä 54,3 % ja  
naisia 45,7 %

 – ikäjakauma: < 14-vuotiaita 11,7 %, 
15-64-vuotiaita 60,3 %, > 64-vuotiaita  
28 %; 35 % eläkkeellä

 – työttömyysaste: 19,2 %
 – elinkeino: maa- ja metsätalous,  
poronhoito ja matkailu.

Sokero (2016) painotti puolestaan joidenkin 
paikallisten haastatteluihin pohjautuen tarpeen 
säilyttää Savukosken luontoon ja muihin luon-
nonvaroihin perustuvat elinkeinot ja erämaisuu-
den, esimerkkinä ”hyvästä elämästä”. Haastatellut 
paikalliset pelkäsivät Soklin mahdollisen kaivok-
sen tuomia ympäristövaikutuksia, imagohaittoja 
ja paikkakunnan luonteen muutosta. Talvivaara 
toimi heidän viitteenään kaivostoimintaan ja sen 
ympäristövaikutuksiin. Mielipiteet edustavat kan-
salaisyhteiskunnan ympäristötietoisuutta, jossa 
yhteiskunnan raaka-aineiden tarve kyseenalaiste-
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taan muiden vaihtoehtoisten elinkeinojen ja kestä-
vyysnäkökulmien valossa. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että Sokli sijaitsee 
syrjässä, 90 km pohjoiseen Savukoskesta. Sinne 
suuntautuu vain vähäistä matkailua, joka liittyy 
lähinnä metsästykseen ja kalastukseen, eikä siellä 
ole myöskään merkittävää asutusta tai asutuskes-
kuksia. Kaivostoiminnan aiheuttamista haitoista 
matkailulle ei ole näyttöä Suomesta tai maailmalta. 
Soklissa mahdollisesti tapahtuvalla kaivostoimin-
nalla ei ole odotettavissa sellaisia ympäristövai-
kutuksia tai imagohaittoja, jotka ulottuisivat sen 
lähistöä kauemmas taikka Savukosken kuntaan. 
Negatiiviset ympäristö- ja sosiaaliset vaikutuk-
set pyritään myös minimoimaan vastuullisessa 
kaivostoiminnassa, jota toivottavasti harjoitetaan 
hankkeen mahdollisesti edetessä. Työllisyys, kiin-
teistöjen arvot ja matkailu- ja majoituspalvelujen 
kysyntä tulisivat luultavasti kasvamaan kaivos-
hankkeen takia. Kiistoista on hyvin ristiriitaista 
tietoa kiinteistöjen arvon alenemisesta (Peltonen 
& Litmanen 2008), eikä sellaisesta ollut näyttöä 
uraanikiistan aikana Itä-Uudellamaalla (Niemi 

2006). Kaivoshankkeissa kiinteistöjen hinnat taas 
yleensä nousevat, mikä saattaa puolestaan vai-
keuttaa paikallisten asunnon ostoa tai vuokrausta 
(Franks 2011, Akbar ym. 2013, Selinheimo ym. 2015). 
Hokkasen (2008) mielestä matkailuun ja kiinteistö-
jen hintoihin kohdistuvia perusteettomia väitteitä 
esittävät hyvin tyypillisesti ne, jotka vastustavat 
jotakin hanketta. Itse luotujen uhkakuvien levittä-
misellä saattaa kuitenkin olla haitallisia sosiaalisia 
vaikutuksia alueen imagolle (Eerola 2017); se voi 
karkottaa matkailijoita. Lisäksi tässä tapauksessa, 
kuten myös yleisessä kaivoskeskustelussa, tunnu-
taan sivuuttavan/unohtavan yleinen etu ja tuotet-
tujen luonnonvarojen merkitys yhteiskunnalle ja 
hyvinvoinnille.  

Taulukkoon 5 on kerätty Soklin kaivoskiistan syyt, 
indikaattorit ja toimijat (Eerola 2021b). EJAtlaksen 
konfliktiluokittelun mukaan Soklin tapaus vaihte-
lee uinuvasta (ts. ei näkyvää vastarintaa) matalan 
intensiteetin kiistaan (ts. jonkin verran järjestäy-
tynyttä vastarintaa). Se noudattaa näin Suomen ja 
EU:n yleistä kaivoskiistojen intensiivisyysluokitusta 
(Kivinen ym. 2020, Eerola 2021b). 

Taulukko 5. Soklin kaivoskiista syineen, kiistaindikaattoreineen ja toimijoineen (Eerola 2021b). Katso Soklin 
sijainti kuvassa 7 ja 6. SLL = Suomen luonnonsuojeluliitto.

Yritys ja sen emo yhtiön 
kansallisuus 

Hanke/sijainti ja 
kaivannaiset

Kiistan syy(t) Kiistaindikaattori(t) Toimija(t)

Yara Finland Oy, Norja/
Suomen Malmijalostus 
Oy, Suomi 

Sokli/Savukoski,
kaivoshanke
fosfori, niobi, 
uraani

Natura 2000,  
poronhoito, uraani, 
vedenjakaja

Kurko (2020), liike, 
sosiaalisen median 
ryhmä, valitus

Paliskunnat, 
Sokli erämaana 
ry, SLL   

Soklissa on monta herkkää tekijää, jotka 
aiheut tavat usein kiistoja (Taulukko 5, Eerola & 
Nousiainen 2019). Vedenjakaja-, luonnonsuojelu- 
ja poronhoitoalueet sekä uraani ovat konfliktiherk kä 
yhdistelmä. Tällaisia alueita on luokiteltu ja ehdo-
tettu no-go zoneiksi eli alueiksi, joille ei suositella 
malminetsintää ja kaivostoimintaa konfliktien 
välttämiseksi (Goodland 2012). Kaivoshanke tuol-
laisella alueella haastaa myös yrityksen kestävän 
kehityksen ja yhteiskuntavastuupolitiikan. Koska 
resurssinationalismi on ollut yksi keskeisempiä kai-
voskriittisiä argumentteja, Soklin kaivoshankkeen 
omistajan vaihtuminen kotimaiseen valtionyh-
tiöön saattaa kuitenkin lieventää kiistaa. Uusi toi-
mija saatetaan nähdä myönteisemmässä valossa, 
mutta tilanteen kehittyminen tulee kuitenkin luul-
tavasti riippumaan paljolti siitä, miten yritys hoitaa 
yhteisö- ja sidosryhmäsuhteitaan ja mitkä ovat kai-
voshankkeen odotetut, toteutuvat ja koetut sosiaa-

liset ja ympäristövaikutukset. Kaivoshankkeen 
mahdollisesti edetessä voidaan nähdä, kiihtyykö 
vastustus ja nouseeko kiistan intensiivisyysluoki-
tus vai laantuuko se. Koska paikallinen tuki Soklin 
kaivoshankkeelle on kuitenkin nähtävästi vahvaa 
ja vastustus tulee enimmäkseen muualta, se muis-
tuttaa Sodankylän Sakatin ja Ylitornion Rompas-
Rajapalon kiistoja (Eerola 2021a, b). Nämä hankkeet 
ja kiistat liittyvät myös herkillä alueilla sijaitseviin 
taloudellisesti erittäin merkittäviin esiintymiin.

2.2.7  Yhteenveto

Malminetsinnän ja kaivoshankkeiden hyväksyt-
tävyyttä tarkasteltiin Itä-Lapissa kartoittamalla 
mahdollisia näihin liittyviä kiistoja. Tämä tehtiin 
soveltamalla protestitapausanalyysiä verkkomedia-
aineiston tarkasteluun. Viidellätoista yrityksellä 
on kaivoslain mukaisia lupia tai lupahakemuksia 
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Itä-Lapissa. Vain Soklissa on vanhan kaivoslain 
mukainen kaivospiiri ja kaivospiirihakemuksia. 
Malminetsintälupia omaavilla tai hakevilla ei löy-
detty kiistoista kertovia mediaosumia Itä-Lapissa. 
Alueen merkittävin ja Suomen yksi pitkäaikai-
simmista kiistoista koskee Soklin kaivoshanketta. 
Kiistan syitä ovat esiintymän uraani, ympäröivät 
Natura 2000 -alueet ja poronhoito. Omistajan vaih-
tuminen ulkomaisesta yksityisestä kotimaiseen val-
tio-omisteiseen saattaa muuttaa kiistan luonnetta.

Kiistojen välttämiseksi yritysten kannattaa 
kiinnittää erityistä huomiota ympäristön muu-
hun maankäyttöön, elinkeinoihin ja toimintansa 
mahdollisiin ympäristövaikutuksiin. Yhdellä  
yrityksellä oli varauksia tai malminetsintälupa-

hakemuksia matkailupalvelukeskuksen yhtey - 
 dessä Posiolla. Tällainen on osoittautunut po - 
ten tiaaliseksi kiistoille matkailun ja malmin-
etsinnän välillä. Sensitiiviset kohteet huomioon 
ottavalla malminetsinnän suunnittelulla ja kohde - 
valinnalla on tässä merkittävä rooli. Rakentavan 
vuoropuhelun ja yhteistyön aikaansaaminen eri  
toimijoiden kesken on myös erittäin tärkeää 
hankkeen alusta alkaen luottamuksen ja hyväk-
syt tävyyden ansaitsemiseksi. Kestävän kai vos-
toiminnan verkoston (2015) malminetsinnän 
sidos ryhmäyhteistyön työkalupakin ja vastuulli-
suuden arviointijärjestelmän soveltamisella sekä 
yritysten omilla käytännöillä on tässä merkittävä 
rooli.

2.3 Itä-Lapin kallioperä ja mineraalipotentiaali

2.3.1 Itä-Lapin kallioperästä

Itä-Lapin kallioperä edustaa kattavaa leikkausta 
Pohjois-Suomen geologisesta historiasta. Alueen 
vanhimmat kivilajit ovat 3 500 miljoonan vuo-
den ikäisiä, mutta nuorimmat kivilajit ovat vain 
365 miljoonaa vuotta vanhoja. Pitkä geologinen 
aika mahdollistaa sen, että Itä-Lapin kallioperä 
on potentiaalinen erilaisissa geologisissa proses-
seissa syntyneiden malmi- ja mineraaliesiintymien 
olemassaololle. Itä-Lapin kallioperäkartassa on 
alueen kivilajit jaettu niiden iän ja tyypin mukaan 
kolmeen ikäryhmään (Kuva 14): 1) yli 2,5 miljardia 
vuotta vanhat kivilajit (ts. arkeeiset kivet), 2) 2,5-
1,6 miljardin ikäiset kivilajit (ts. paleoproterotsooi-
set kivet) sekä 3) 0,54-0,25 miljardia vuotta vanhat 
kivilajit (ts. paleotsooiset kivet).

2.3.1.1 Pohjakompleksin muodostuminen  
arkeeisella ajalla
Arkeeisen ajanjakson aikana syntyneet kivilajit 
muodostavat suurelta osin ns. pohjakompleksin. 
Termi pohjakompleksi viittaa peruskallion siihen 
osaan, joka on ollut kerrostumisalustana nuorem-
mille, pääosin pintasyntyisille kivilajeille, kuten 
sedimenteille ja vulkaanisille kiville.

Itä-Lapin alueen pohjakompleksi on 3,5–2,75 
miljardin vuoden ikäistä, ja se koostuu gneissiyty-
neistä graniiteista ja granodioriiteista. Näitä kivila-
jeja tavataan pääasiassa alueen pohjoisosassa, Sallan 
ja Savukosken kunnissa, mutta pohjakompleksi on 
paljastuneena myös etelämpänä, Suomutunturin 
ja Etelä-Posion alueella. Arkeeisten kivilajien ryh-
mään kuuluu pohjakompleksin lisäksi sen päälle 

alkujaan savista ja hienorakeisista hiekoista ker-
rostuneita gneissimäisiä liuskeita sekä nykyisen 
Soklin alueella sijaitsevia, n. 2,8 miljardin vuoden 
ikäisiä vulkaanista alkuperää olevia kiviä. Arkeeisen 
ryhmän nuorimpia kivilajeja ovat pohjakompleksin 
gneissien kanssa kiinteässä yhteydessä olevat gra-
niittiset intruusiot. Näiden tasalaatuisten ja suun-
tautumattomien intruusioiden iät vaihtelevat 2,75 
ja 2,5 miljardin vuoden välillä (Hanski & Huhma 
2005, Sorjonen-Ward & Luukkonen 2005, Huhma 
ym. 2018, Lahtinen ym. 2018).

2.3.1.2 Geologiset myllerrykset  
paleoproterotsooisella ajalla
Tutkimusalueella paleoproterotsooiset eli 2,5–1,6 
miljardin vuoden ikäiset kivilajit edustavat Keski-
Lapin liuskealuetta, joka muodostui arkeeisen 
mantereen repeämään. Mantereen hajoamisen 
yhteydessä syntyneeseen repeämäaltaaseen ker-
rostui runsaasti sedimenttejä, joiden sekaan pääsi 
purkautumaan maan uumenista sulasta kivi-
aineksesta eli magmasta muodostuvia laavoja ja/
tai puolipinnallisia juonikiviä sekä syvemmälle 
intruusioita. Koko Keski-Lapin liuskealueen kivi-
lajien muodostuminen tapahtui edellä kuvatussa 
repeämäaltaan täyttymisessä. Myöhemmin repeä-
mäaltaan täyttymisessä syntyneet pintakivilajit 
joutuivat voimakkaiden tektonisten liikuntojen 
kohteeksi, kun repeämiseen liittyvä tensionaalinen 
jännityskenttä vaihtui Pohjois-Suomesta tapahtu-
neen vuorijonomuodostuksen myötä puristavaksi 
eli kompressionaaliseksi. Tämän vuoksi kivet ovat 
voimakkaasti poimuttuneet ja tektonisoituneet. 
Lisäksi myös eroosio on muokannut kallioperää  
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Kuva 14. Itä-Lapin alueen kallioperäkartta (Suomen kallioperä – DigiKP). Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.

kuluttamalla sitä jopa useita kilometrejä pois 
(Lahtinen ym. 2018, Köykkä 2019).

Vuorijonomuodostusta kutsutaan orogeniaksi. 
Itä-Lapin kallioperää muokanneet orogeniat ovat 
nimeltään Lappi-Kuola-orogenia (1 940–1 860 milj. 
vuotta), joka vaikutti alueen pohjoisosassa, sekä 
alueen etelä- ja keskiosassa vaikuttanut svekofen-
ninen orogenia (1 920–1 790 milj. vuotta). Näissä 
kahdessa Pohjois-Suomen alueelta tunnetussa oro-
geniassa toisistaan repeytyneet vanhat laatat puris-
tuivat voimakkaasti toisiaan vastaan, minkä myötä 
aikaisemmin syntyneet pintakivet poimuttuivat ja 
kiteytyivät uudelleen. Laattojen yhteentörmäyk-

sessä tapahtui myös huomattavia siirrostapah-
tumia sekä pohjakompleksin osittaista sulamista 
(Lahtinen ym. 2018). Edellä kuvatut orogenioi-
hin liittyvät prosessit ovat vaikuttaneet Itä-Lapin 
 alueen kivilajeihin muuttaen niiden alkuperäistä 
ulkoasua ja koostumusta merkittävästi. Tätä kivi-
lajien muutosta kutsutaan metamorfoosiksi. 

Pohjois-Suomen 2,44 miljardin vuoden ikäisten 
emäksisten kerrosintruusioiden syntyminen on 
yleisesti liitetty arkeeisen mantereen repeämiseen. 
Näitä intruusioita kutsutaan myös mafisiksi-ultra-
mafisiksi kerrosintruusioiksi, ja Itä-Lapin alueella 
niitä on paljastuneena Savukosken Akanvaarassa ja 
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Posion Kuusijärven alueella. Muita tutkimusalueelta 
tunnettuja viitteitä varhaisesta repeytymisestä ovat 
näiden kerrosintruusioiden ympäristöstä ja Sallan 
itäpuolelta tunnetut vulkaniitit, joista kvartsirik-
kaat tulivuorten purkaustuotteet ovat jopa iän-
määrityksillä todettu saman ikäisiksi kuin nämä 
kerrosintruusiot. Hankealueen keskiosassa tava-
tut kvartsiitit, liuskeet ja karbonaattikivet edus-
tavat repeämäaltaan täyttäneitä sedimenttejä, eli 
näiden kivilajien ikä on muutama sata miljoonaa 
vuotta nuorempia kuin kerrosintruusioiden ikä. 
Repeämäallas täyttyi aluksi karkeahkoista hie-
koista tai karbonaattisista sedimenteistä, mutta 
altaan syventyessä sedimentaation luonne muut-
tui merissä tapahtuvan aineksen kerrostumiseksi. 
Tällöin muodostuneet sedimentit ovat hienora-
keisempia ja sisältävät myös enemmän viitteitä 
hapettomista olosuhteista. Itä-Lapin kallioperän 
merenpohjaan kerrostuneiden savien yhteydessä 
on myös viitteitä merenalaisesta vulkanismista 
(Köykkä 2019).

Pintakivilajien voimakas poimuttuminen sekä 
kivilajeja leikkaavat siirrokset ja ruhjeet ovat sel-
vin viite orogenioista. Tutkimusalueen eteläosassa 
sijaitsevien graniittien ja voimakkaasti gneis-
siytyneiden pintakivien runsaus on myös liitetty 
orogenioiden yhteydessä tapahtuneeseen pohja-
kompleksin osittaiseen sulamiseen. Tutkimusalueen 
pohjoisosan granuliitti on myös esimerkki vuori-
jonopoimutuksen yhteydessä syntyneestä erittäin 
korkean metamorfoosiasteen kivilajista.

2.3.1.3 Soklin syntyminen paleotsooisella ajalla
Paleoproterotsooisen ajan geologisten myllerrysten 
jälkeen alkoi geologisesti varsin rauhallinen kausi, 
jonka merkittävin tapahtuma oli vasta n. 365 mil-
joonaa vuotta sitten, kun Soklin intruusio syntyi. Sen 
muodostuminen liittyi Kuolan alkalikiviprovinssin 
syntyyn, joka on kokonaisuudessaan iätty 427–347 
miljoonan vuoden ikäiseksi magmaattiseksi vai-
heeksi. Suurin osa tämän magmatismin tuottamista 
intruusioista sijaistee Venäjän puolella, Kuolan nie-
mimaan alueella, mutta Suomessa samaan mag-
matismiin liittyviä intruusioita on Soklin lisäksi 
Kuusamon kunnan eteläosassa sijaitseva Iivaara 
(O`Brien & Hyvönen 2015, Lintinen 2015).

2.3.2 Itä-Lapin kallioperän mineraalipotentiaalista

Kallioperän mineraalipotentiaalin arviointi on jat-
kuvaa tulkintaprosessia, koska kallioperätiedon 
lisäksi malmipotentiaalin arviointiin vaikuttaa 

myös metallien tarve, hintakehitys ja rikastus-
menetelmät. Esimerkiksi tätä raporttia kirjoitet-
taessa on meneillään ns. ”akkumineraalibuumi”, 
sillä akuissa tarvittavien metallien (esim. nikkeli, 
kupari, koboltti, vanadiini ja litium) tarve on voi-
makkaasti lisääntymässä sähköautojen ja ympäris-
töystävällisen tekniikan käyttöönoton myötä. 

Malmi- ja mineraaliesiintymien muodostu-
minen liittyy samoihin geologisiin prosesseihin, 
joissa kivilajit muodostuvat. Siksi alueen kallio-
perän mineraalipotentiaalia arvioitaessa huomioi-
daan tunnettujen esiintymien tai malmiviitteiden 
lisäksi myös alueen kivilajit ja rakenteet. Kuva 15 
esittää tutkimusalueen malmipotentiaalisia vyö-
hykkeitä, jotka perustuvat GTK:n asiantuntijoiden 
näkemyksiin Itä-Lapin alueen mineraalipotenti-
aalista. Kuvaan on koottu myös alueelta tunnetut 
malmiesiintymät ja -viitteet, jotka ovat suoria 
todisteita mineraalipotentiaalista ja mahdollisuu-
desta paikantaa alueelta samankaltaisia ja jopa 
hyödynnettäviä esiintymiä. Kuvaan 15 on myös 
numeroitu Itä-Lapin alueen tärkeitä malmiesiin-
tymiä ja viitteitä, joita mainitaan esiintymätyyppien 
yleiskuvauksien yhteydessä.

2.3.3 Mafiseen-ultramafiseen magmatismiin  
liittyvät esiintymät

Itä-Lapin kallioperän 2,8 miljardia vuotta vanhat 
ultramafiset vulkaniitit ja 2,44 miljardin vuoden 
ikäiset mafiset-ultramafiset kerrosintruusiot ovat 
potentiaalisia Ni-Cu-Co-PGE-malmiesiintymille. 
Kerrosintruusiot ovat lisäksi potentiaalisia myös 
Cr-V-Ti-Fe-malmeille. Savukosken Akanvaaran 
kerrosintruusion kromiittihorisontteihin liittyy 
myös kohonneita platinametallipitoisuuksia. Itä-
Lapin alueen mafisessa-ultramafisessa magma-
tismissa syntyneet kivilajit ovat koostumukseltaan 
hyvin primitiivisiä eli vulkaniittien ja kerrosintruu-
sioiden magmojen lähde on sijainnut syvällä maa-
pallon kuorikerroksen alapuolella. Primitiivinen 
koostumus ilmenee kivilajien suhteellisen korkeasta 
MgO-pitoisuudesta ja alhaisesta SiO2-pitoisuudesta. 
Lisäksi nämä magmakivet sisältävät muihin Itä-
Lapin alueen kallioperän kivilajeihin verrattuna 
runsaammin kromia, nikkeliä, kuparia sekä pla-
tinaryhmän alkuaineita (Hanski 2005, Konnunaho 
ym. 2015). 

Magmaattiset sulfidimalmit ovat tärkein pri-
määrin, kaivoksissa tuotettavan nikkelin lähteistä; 
noin 60 % maailman nikkelistä tulee näistä esiin-
tymistä. Nikkelin ja kuparin lisäksi ne yleensä  
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Kuva 15. Itä-Lapin malmipotentiaaliset vyöhykkeet ja tunnetut esiintymät. Tekstissä mainitut malmimineraa-
leja sisältävät Itä-Lapin kohteet ovat 1 = Tulppio, 2 = Akanvaara, 3 = Kuusijärvi, 4 = Kaukua, 5 = Mustavaara,  
6 = Kannusjänkä, 7 = Haarakumpu, 8 = Rovaukonselkä, 9 = Patonenäkkeenselkä, 10 = Värriö, 11 = Pahkavaara,  
12 = Auermavaara, 13 = Misi, 14 = Sokli, 15 = Laivajoki, 16 = Kiimavaara, 17 = Reposelkä, Jauratsi, Rahkavaara,  
18 = Kuskoiva (Suomen kallioperä – DigiKP). Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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sisältävät pieniä määriä kobolttia ja joissain tapa-
uksissa myös vaihtelevia määriä platinametalleja 
sekä kultaa. Tyypilliset esiintymien keskipitoi-
suudet ovat 0,5–2 % nikkeliä ja kuparia, 0,01–0,1 
% kobolttia ja < 0,1–2 grammaa tonnissa plati-
nametalleja. Magmattiset Ni-Cu-Co-PGE malmit 
esiintyvät tummien, mafisten-ultramafisten int-
ruusioiden (syväkivien) tai (vulkaniittien) pinta-
kivien yhteydessä. Näille on ominaista mm. korkea 
magnesium- ja alhainen piipitoisuus. Tällaiset 
kivilajimuodostumat ovat saaneet alkunsa syvällä 
maankuoren alapuolisessa vaipassa, jossa vaipan 
osittaissulamisen kautta syntyy koostumukseltaan 
mafisia-ultramafisia magmoja, joiden metallipi-
toisuudet ja varsinkin nikkelipitoisuus on selvästi 
korkeampi kuin esim. graniittisten sulien. Magman 
tunkeutuessa ylöspäin kohti maankuorta ne voivat 
saada lisää rikkiä ympäröivistä rikkipitoisista muo-
dostumista, jolloin magmasta voi erottua erillinen 
sulfidisula, joka pystyy keräämään silikaattisulassa 
(magmassa) olevia metalleja, erityisesti juuri nik-
keliä ja kuparia, mutta myös rautaa, kobolttia ja 
platinametalleja (Arndt ym. 2005). Muodostunut 
sulfidisula voi painua magmasäiliön (intruusion) 
tai laavavirran pohjalle ja muodostaa massiivi-
sen Ni-Cu-Co-PGE-malmin, tai sulfidisulapisarat 
voivat muodostaa horisontaalisia tai ”pilvimäisiä” 
pirotemalmeja (esim. Kevitsa). Magmaattisten 
Ni-Cu-Co-PGE-esiintymien isäntäkivet erottu-
vat geofysiikassa magneettisina anomalioina, ja 
itse esiintymät elektromagneettisina anomalioina. 
Moreenigeokemiassa esiintymät voivat näkyä 
Ni-Cu-Co-Pd-anomalioina ja esiintymien isäntä-
kivet mm. Cr-anomalioina.

2.3.3.1 Ultramafisiin vulkaniitteihin liittyvät  
esiintymät
Ultramafisia vulkaniitteja, joita kutsutaan myös 
komatiiteiksi, tavataan Savukosken, Sallan ja Pel-
kosenniemen kuntien alueilla pohjakompleksia 
halkovissa vihreäkivivyöhykkeissä (Hanski 2005, 
Konnunaho ym. 2015). Maanpinnalle purkautunei-
den ultramafisten vulkaanisten kivien lisäksi niiden 
magmat ovat voineet kiteytyä lähelle maanpintaa, 
jolloin magmoista on syntynyt juonia ja intruusioita. 
Primitiivisiin vulkaniitteihin liittyvässä malmin-
muodostuksessa tärkeää on ulkopuolisen rikin lisäys. 
Ultramafiset magmat ovat maanpinnalle purkau-
tuessaan rikin suhteen alikylläisiä ja saavuttaakseen 
kylläisyyden ja siitä aiheutuvan sulfidien muodostu-
misen magman täytyy kohdata sulfidipitoisia kiviä. 
Tässä vuorovaikutuksessa ulkopuolisen lähteen 

rikki reagoi magman tuoman nikkelin, kuparin ja 
jalometallien kanssa aiheuttaen metalleista rikkaan 
sulfidisen sulan muodostumista. Itä-Lapin alueelta 
tunnetaan esimerkiksi yksi pieni sulfidimineralisaa-
tio: GTK:n vuonna 2008 löytämä Tulppion Ni-PGE-
aihe (Kuva 15, kohde 1) Soklin lähellä (Heikura ym. 
2010). Samanikäisiin ja samanlaisiin kiviin liittyy 
merkittäviä Ni-Cu-Co-PGE-malmeja esimerkiksi 
Länsi-Australiassa ja Kanadassa.

2.3.3.2 Mafisiin-ultramafisiin kerrosintruusioihin  
liittyvät esiintymät
Kerrosintruusioiden kivilajeja tavataan Savukosken 
Akanvaarassa (Kuva 15, kohde 2) ja Posion Kuusi-
järven (Kuva 15, kohde 3) alueella (Mutanen 1997, 
1998, Iljina ym. 2015). Kerrosintruusioissa sulfi-
dimalmin muodostuminen on hyvin samanlainen 
tapahtuma kuin vulkaniiteissa tapahtuva sulfi-
dimalmin muodostuminen. Intruusioissa malmit 
voivat sijaita maljamaisen intruusion pohjaosissa 
tai sen keskellä tiettyä kerrosta seuraavina hori-
sontteina eli ns. reefeinä. Varsinkin intruusioiden 
sisäiset reefit ovat usein hyvin rikkaita platinaryh-
män alkuaineiden suhteen, kun taas pohjaosissa 
olevat ovat myös rikastuneet perusmetalleista, 
kuten Ni-Cu-Co. Itä-Lapin alueen mafisista-ultra-
mafisista kerrosintruusioista tunnetaan lukuisia 
perus- ja jalometalleihin liittyviä sulfidisia mine-
ralisaatioita ja esiintymiä. Tällä hetkellä Posion 
Kaukuan PGE-Ni-Cu-Co-esiintymä (Kuva 15, 
kohde 4) on pisimmälle tutkittu ja sen hyödyntä-
mistä tarkastellaan tälläkin hetkellä Palladium One 
inc. yhtiön toimesta, joka on arvioinut esiintymän 
sisältävän n. 21,9 Mt malmia, jossa on 0,73 g/t Pd, 
0,24 g/t Pt, 0,09 g/t Au, 0,09 p.-% Ni ja 0,14 p.-% Cu  
(Iljina ym. 2015, Sokolov & Iljina 2019). Myös 
Savukosken Akanvaaran intruusio on hyvin poten-
tiaalinen platinaryhmän alkuaineiden suhteen, ja 
näihin liittyy merkittävää etsintäpotentiaalia tule-
vaisuudessa. Oksidisten V-Ti-Fe-Cr-malmien syn-
tyminen kerrosintruusioissa liittyy magmasäiliön 
sisäisiin prosesseihin. Magmasäiliöt ovat laavoihin 
verrattaessa suljetumpia systeemejä, ja niiden kitey-
tyminen kestää huomattavasti kauemman, minkä 
vuoksi oksideja pystyy muodostumaan ja varsinkin 
kerääntymään helpommin kuin vapaasti virtaavissa 
ja nopeammin jäähtyvissä laavoissa. Oksidisista 
esiintymistä mainittakoon Mustavaaran V-Ti-Fe-
esiintymä (Kuva 15, kohde 5), joka sijaitsee Posion ja 
Taivalkosken kunnan rajalla (Juopperi 1977, Karinen 
ym. 2015) ja Akanvaara (Kuva 15, kohde 2), josta 
on paikannettu Cr-V-Fe-Ti-esiintymiä (Mutanen 
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1997, 1998). Rautaruukki Oy louhi Mustavaaran 
malmia vuosina 1976–1985, ja sen jälkeen useat 
yhtiöt ovat selvittäneet Mustavaaran uudel-
leen avaamisen kannattavuutta. Tämänhetkisen 
arvion mukaan Mustavaaran esiintymä sisältää n.   
100 Mt malmia, jossa rikastuskokeen perusteella on  
15,4 p.-% oksidia. Mustavaaran oksidirikasteen 
keskimääräinen V-pitoisuus on 0,9 p.-% (Seppä & 
Lovén 2020). Myös Kannusjängän alueelta (Kuva 15, 
kohde 6) tavataan magmaattisia V-Fe-Ti-pitoisia 
oksidiesiintymiä, jotka Rautaruukki Oy löysi jo 
1970-luvun loppupuolella (Hugg & Heiskanen 1983). 
Kannusjängän gabroidisiin kiviin liittyy oksidi-
rikastumien ohella sulfideja, jotka sisältävät paikoin 
kobolttia ja kuparia. 

Maailman platina- ja palladiummalmivarannoista 
suuri osa liittyy vastaavanlaisiin mafisiin-ultrama-
fisiin kerrosintruusioihin kuin Pohjois-Suomesta 
tunnetut kerrosintruusiot. Platinaryhmän metal-
leilla on tärkeä merkitys ympäristönsuojelussa, 
koska niistä valtaosa käytetään autojen katalysaat-
torien valmistuksessa. Maailman suurimmat pla-
tinametallien tuottajat ovat Etelä-Afrikka, Venäjä 
ja Kanada. Suomen platinaryhmän metalleihin 
liittyvät varannot ovat myös merkittävän suuret. 
Kotimaisista esiintymistä merkittävimmät sijait-
sevat Suhanko Arctic Platinum Oy:n hallinnoimalla 
alueella Ranuan, Tervolan ja Rovaniemen rajalla. 
Näitä useista esiintymistä koostuvaa kokonaisuutta 
kutsutaan Suhangon esiintymiksi, joissa on todettu 
olevan Euroopan suurimmat palladiumvarannot.

2.3.4 Kuusamo-tyypin esiintymät (Au-Cu-Co)

Posion ja Kuusamon alueilta tunnetaan pintasyn-
tyisiin kivilajeihin liittyviä Au-Cu-Co-esiintymiä, 
joita kutsutaan Kuusamo-tyypin esiintymiksi. 
Kuusamo-tyypin esiintymät sijaitsevat kvartsii-
teissa, jotka ovat orogenioissa metamorfoituneita 
sedimenttikiviä. Malminmuodostuksen tiedetään 
liittyvän metalleja kuljettaneiden liuosten hydroter-
miseen kiertoon huokoisessa sedimenttisyntyisissä 
kivessä. Rakenteilla katsotaan olevan suuri merkitys 
malminmuodostukseen, sillä ne ovat muodostaneet 
läpäisemättömiä kerroksia tai alueita, joihin mal-
miaines on kerääntynyt liuoksista. Tällaisia kohtia 
kallioperässä ovat esim. suurpoimujen harjat tai 
koostumukseltaan ja tekstuuriltaan erilaisten kivi-
lajien kontaktit. Siksi arvometalleista rikastuneet 
osat liittyvät voimakkaasti muuttuneisiin kivilajien 
osiin, joiden kulkua voidaan paikoin seurata van-
hoja ruhjeita tai kivilajien kerroksia tai kontakteja 

pitkin. Kalliopaljastumilla hydroterminen muut-
tuminen havaitaan esimerkiksi kivilajin voimak-
kaasta karbonaattiutumisesta, albiittiutumisesta 
ja biotiittiutumisesta. On huomattavaa, että edellä 
kuvattu kivilajeista havaittu muuttuminen on hyvin 
vallitseva piirre Pohjois-Suomen alueen kvartsiit-
tien tietyissä horisonteissa. Siksi Itä-Lapin alueen 
muutkin samanikäisiä kvartsiitteja sisältävät alu-
eet ovat potentiaalisia Kuusamo-tyypin esiintymien 
löytymiselle (Vanhanen 2001).

Itä-Lapin alueella merkittävimmät näistä esiin-
tymistä ovat Juomasuo ja Haarakumpu (Kuva 15, 
kohde 7), jotka ovat tällä hetkellä Latitude 66 Cobalt 
Oy:n tutkimuksien kohteena. Vartiaisen (1984) 
tekemän arvioin mukaan Haarakummun esiinty-
mässä on n. 4,7 Mt malmia, jonka keskipitoisuus on 
0,17 p.-% Co, 0,34 p.-% Cu ja 8,5 p.-% S. Kuusamo-
tyypin esiintymät löytyivät GTK:n 1980-luvulla 
suorittamissa tutkimuksissa, ja samaan tyyp-
piin kuuluvia esiintymiä on nykyään paikannettu 
 alueelta useita (Vanhanen 2001).

2.3.5 Orogeeniset kultaesiintymät

Orogeeniset kultamalmit on yksi maailman mer-
kittävimmistä kultaesiintymätyypeistä, joista 
tuotetaan noin puolet maailman kullasta. Suurin 
osa Suomen kultaesiintymistä, kuten esimer-
kiksi Kittilän Suurikuusikko edustaa tätä tyyppiä. 
Orogeeniset kultaesiintymät liittyvät vuorijono-
poimutuksen (orogenian) aikaiseen maankuo-
ren muuttumiseen (metamorfoosiin), ja niillä on 
yleensä selvä rakenteellinen kontrolli, eli ne liit-
tyvät maankuoren rakenteisiin, kuten siirroksiin 
ja ruhjevyöhykkeisiin. Orogeeniset kultaesiintymät 
syntyvät vesi-hiilidioksidi-liuoksista, jotka lähtevät 
liikkeelle kallioperästä metamorfoosin vaikutuk-
sesta. Kulta ja sen seuralaismetallit ovat sitoutuneet 
liuosten sisältämän rikkiyhdisteiden ja/tai kloorin 
kanssa. Yleensä kulta on esiintymien päämetalli ja 
usein ainoa, jota esiintyy taloudellisesti merkittä-
vinä pitoisuuksina, joissain tapauksissa esiinty-
missä saattaa olla myös merkittäviä pitoisuuksia 
hopeaa ja perusmetalleja, kuten kuparia, kobolttia 
ja nikkeliä. 

Orogeenisten esiintymien tyypillisiä piirteitä ovat 
seuraavat: a) rakenteellinen kontrolli eli esiintymät 
liittyvät kallioperän suurrakenteisiin ja erityisesti 
niistä lähteviin alemman mittakaavan rakenteisiin, 
b) isäntäkivi eli kivilaji, jossa esiintymä sijaitsee, on 
yleensä reaktiivinen ja/tai hauras, c) esiintymät ovat 
yleensä kapeita mutta pitkiä ja syvälle ulottuvia,  
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d) niihin liittyy isäntäkiven ja mahdollisesti myös 
sivukivien muuttumista metalleja sisältävien liuos-
ten vaikutuksesta, mikä näkyy muuttumismineraa-
lien runsaana esiintymisenä (esim. karbonaatit ja 
kiilteet), tiettyjen alkuaineiden kohonneina pitoi-
suuksina (myös muita kuin jalo- tai perusmetalleja) 
ja e) metalliassosiaatio Au-As-Bi-Sb-Te-W (Groves 
ym. 1998, McCuaig & Kerrich 1998, Goldfarb ym. 
2001). 

Kultamalmien kokovertailussa käytetään yleensä 
luokitteluperusteena esiintymän varantojen 
metallisisältöä, joka ilmoitetaan joko tonneina tai 
troy-unsseina (1 troy oz = 31,1 g). Orogeenisten kul-
tamalmien suhteen maailmanluokan esiintymänä 
pidetään yleensä 100 t Au (~ 3 Moz) rajapyykkiä 
ja ”jättiläisistä” puhuttaessa tarkoitetaan 300 t Au 
(~10 Moz) rajan ylittäviä esiintymiä. Varsinaista 
alarajaa ekonomiselle kultamalmin koolle on vaikea 
määrittää, sillä se riippuu hyvin paljon ulkoisista 
tekijöistä, kuten kullan maailmanmarkkinahin-
nasta, työvoimakustannuksista, sijainnista, louhit-
tavuudesta, rikastettavuudesta jne. Taloudellisesti 
louhittavan malmin keskipitoisuus voi vaihdella 
paljonkin, erityisesti alarajaltaan. Nykyisillä maa-
ilmanmarkkinahinnoilla louhittavien esiintymien 
alarajana voidaan karkeana peukalosääntönä pitää 
1 g/t Au, mutta tämäkään ei ole mikään absoluut-
tinen sääntö. Maailman merkittävimpien (> 70 t 
Au) tuotannossa olevien orogeenisten esiintymien 
keskipitoisuudet vaihtelevat 0,7 g/t Au ja 30 g/t Au 
välillä. Kittilän Suurikuusikon louhittujen ja tun-
nettujen varantojen yhteismäärä on noin 315 t Au. 

Myös Itä-Lapin aluetta voidaan geologiansa 
puolesta pitää suotuisana vastaavanlaisien kul-
taesiintymien olemassaololle. Alueelta on jo löy-
dettykin muutama pienehkö kultaesiintymä 
(vähintään 1 g/t Au, yhden metrin matkalla kaira-
sydämessä), joista kuvan 15 kartalle numeroitujen 
Rovaukonselän (kohde 8) ja Patonennäkkeenselän 
(kohde 9) on todettu edustavan orogeenista tyyppiä 
(Inkinen 1990, Juopperi & Karvinen 2002). Kuvan 
15 kartalle merkityt muut kulta-aiheet (Värriö, 
Pahkavaara ja Auermavaara, kohteet 10, 11 ja 12) 
eivät kuulu orogeniseen tyyppiin ja ovat kooltaan 
ja Au-pitoisuuksilta vaatimattomia (Inkinen 1988, 
Pankka 2000, Juopperi & Karvinen 2002, Mutanen 
2002, Isomaa ym. 2008).

2.3.6 Rautaoksidi-kupari-kultaesiintymät

IOCG-malmit eli rautaoksidi-kupari-kultamal-
mit (Iron oxide-Copper-Gold deposits) luokitel-

tiin omaksi malmityypikseen 1990-luvun alussa 
(Hitzman ym. 1992). IOCG-tyypin malmeja tun-
netaan kaikilta mantereilta. Tyypin merkittävim-
mät esiintymät sijaitsevat Australiassa, Chilessä, 
Perussa, Brasiliassa ja Kanadassa. Fennoskandian 
kilveltä tunnetaan tyypin esiintymiä Pohjois-
Ruotsista ja Pohjois-Suomesta (Niiranen 2005, 
Billström ym. 2011). Pohjois-Suomesta esiinty-
mätyyppiin lasketaan kuuluvaksi Kolarin alueen 
Fe-Cu-Au-esiintymät, Vähäjoen Fe-Cu-Co-Au-
esiintymät ja Mäkärän Fe-Au-esiintymä (Eilu ym. 
2003, Niiranen 2005, Niiranen ym. 2007). 

IOCG-esiintymätyypin diagnostiset piirteet ovat 
Hitzman ym. (1992), Williams ym. (2005) ja Groves 
ym. (2010) mukaan seuraavat: a) alkuaineassosiaa-
tio Fe-Cu-Au ± Ag, Ba, Bi, Co, F, Mo, Ni, P, REE, U, 
b) kuparisulfidit ja kulta esiintyvät isäntäkivessä, 
jossa runsaasti (> 10 %) epigeneettistä alkuperää 
olevaa alhaisen titaanipitoisuuden rautaoksideja 
(magnetiittia ja/tai hematiittia), c) sulfidien määrä 
on huomattavasti alhaisempi kuin isäntäkiven rau-
taoksidien määrä, d) esiintymät ovat hydrotermistä 
alkuperää olevia syrjäytysmalmeja, ja niillä on selvä 
rakenteellinen kontrolli, e) esiintymien ympärillä 
on vyöhykkeellinen muuttumiskehä, joka tyypil-
lisesti koostuu varhaisesta laaja-alaisesta Na- tai 
Na-Ca-muuttumisesta ja myöhemmästä proksi-
maalisesta K-, K-Ca- tai Ca-Fe-muuttumisesta 
sekä yleensä nuorimmasta CO2 muuttumisesta, d) 
esiintymät liittyvät hapettaviin, korkean suolapi-
toisuuden vesi-hiilidioksidiliuoksiin, e) esiintymien 
synty liittyy syväkivimagmatismiin, mutta niitä ei 
voida linkittää yksittäisiin intruusioihin. 

IOCG-esiintymät luokitellaan kahteen alatyyp-
piin: magnetiitti- ja hematiittivaltaisiin pääte - 
 jäseniin. Hematiitti- ja magnetiittivaltaisilla esiin - 
tymillä on toisistaan poikkeavat malmi- ja muut-
tumismineralogiansa erilaisten paine- ja lämpö-
tilaolosuhteiden vuoksi, joissa ne ovat syntyneet. 
Tunnetuista esiintymistä pääosa on magnetiittival-
taista tyyppiä. On esitetty (Hitzman ym. 1992, Groves 
ym. 2010), että IOCG-esiintymien synnyn kannalta 
kriittistä on mantereisen kuoren alapuolisen meta-
somaattisesti rikastuneen osan osittaissulamiseen 
liittyvä magmatismi. Tyypillisesti esiintymät sijait-
sevat lähellä mantereisen kuoren rajapintoihin liit-
tyviä saumakohtia (ts. kratonien reunoja), ja synty 
liittyy joko anorogeniseen magmatismiin tai oro-
genian loppuvaiheen magmatismiin.

Misin alue (Kuva 15, kohde 13) sijaitsee 
Peräpohjan liuskealueen Kemijärven alueelle 
 ulottuvassa osassa. Alue tunnetaan rautamalmi-
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esiintymistään, joita Otanmäki Oy ja myöhemmin 
Rautaruukki Oy louhivat 1964–1975 Raajärven, 
Leveäselän ja Kärväsvaaran kaivoksissa (Niiranen 
ym. 2003). Misin alueen rautaesiintymissä on yhtei-
siä piirteitä IOCG-tyypin kanssa, mutta näissä ei 
esiinny kuparia tai kultaa (Niiranen 2005). 

2.3.7 Alkaliseen magmatismiin liittyvät esiintymät

Alkalisella magmatismilla tarkoitetaan hyvin nat-
rium- ja kaliumpitoisista magmoista syntyviä kivi-
lajeja. Alkalisen magmatismin yhteydessä syntyy 
usein myös karbonatiitteja eli sellaisia kiviä, joi-
den mineraaleista yli puolet ovat erilaisia karbo-
naattiryhmän mineraaleja. Useimmat alkaliseen 
magmatismiin liittyvät syväkivi-intruusiot ovat 
sylinterimäisiä, ja sen vuoksi niiden leikkaukset 
maan pinnalla ovat pyöreitä. Intruusiota kutsutaan 
rengasintruusioiksi, koska ne ovat tyypillisesti vyö-
hykkeellisiä siten, että ne koostuvat rengasmaisit-
tain intruusion ytimen ympärille muodostuneista 
erityyppisistä kivilajeista. Yleensä kaikkein uloim-
pana kehänä on feniitiksi kutsuttu kivilaji, joka on 
muodostunut intruusion magman ja sivukivien 
vuorovaikutuksessa. Usein intruusioiden sisäl-
tämän runsaan magnetiitin vuoksi ne ovat hyvin 
havaittavissa matalalentomagneettisilta kartoilta. 
Alkalisessa magmatismissa syntyneisiin intruusioi-
hin liittyy usein myös niobiumin, tantaalin ja har-
vinaisten maametallien (REE) rikastumia. Lisäksi 
näihin intruusioihin liittyy huomattavat apatiitista 
saatavat fosforivarannot sekä magnetiittiin liittyvät 
rautavarannot (O`Brien ym. 2005).

Savukoskelta n. 90 km koilliseen sijaitseva 
Soklin esiintymä (Kuva 15, kohde 14) on minera-
logialtaan tyyppiesimerkki karbonatiitista, mutta 
kokonsa puolesta sitä voidaan pitää poikkeuksel-
lisen suurena. Soklissa intruusion karbonaattinen 
ydin on halkaisijaltaan n. 2,5 km. Ydintä ympäröi 
metakarbonatiitti ja metasomaattisesti muuttu-
nut ultramafiittivyöhyke. Intruusion uloimpana 
kehänä oleva feniitti on epätavallisen leveä (3 km), 
ja kun se otetaan huomioon, on koko Soklin ren-
gasintruusion läpimitta lähes 10 km ja pinta-ala n. 
50 km2. Soklissa apatiittirikkaimmat fosforimalmit 
(> 20 p.-% apatiittia) liittyvät intruusion rapau-
tuneisiin osiin karbonatiittisen ytimen ympärillä. 
Rapautuminen tässä lateriittimalmiksi kutsutussa 
osassa tapahtui miljoonia vuosia sitten trooppisissa 
olosuhteissa, jolloin apatiittia rikastui karbonaattia 
sisältävien mineraalien liuetessa pois kivestä. Soklin 
apatiittimalmin varannot ovat lähes 200 miljoonaa 

tonnia, jolloin malmissa on keskimäärin 11 p.-% 
apatiittia. Soklissa on myös huomattavat mag-
netiittiin liittyvät rautavarannot. Lisäksi Soklista 
tunnetaan myös Nb-rikastumia, jotka sijaitsevat 
intruusion keskiosassa hieman erillään apatiit-
timalmista. Soklin tutkimukset ovat moninaiset. 
Rautaruukki Oy aloitti tutkimukset jo vuonna 1967, 
ja tällä hetkellä malmivarantojen hyödyntäminen 
on Suomen Malmijalostus Oy:n selvitettävänä 
(Sarapää ym. 2015, Lintinen 2015).

Soklin lisäksi Itä-Lapin alueelta, Posion etelä-
osasta, tunnetaan Laivajoen (Kuva 15, kohde 15) 
karbonatiittinen intruusio, joka on pohjoisin kol-
men karbonatiittisen intruusion muodostamasta 
ryhmästä. Muut intruusiot, jotka ovat nimeltään 
Petäikkö-Suvantovaara ja Kortejärvi, sijaitsevat 
Laivajoen lounaispuolella, Pudasjärven kunnan  
alueella. Kaikki ryhmän intruusiot ovat tunkeutu-
neet pohjois-eteläsuuntaiseen hiertovyöhykkee-
seen (ts. Hirvaskosken hiertovyöhyke). Esimerkiksi 
Laivajoki on lähes 4 km pitkä, mutta se on vain 
muutama kymmenen metriä paksu. Laivajoen int-
ruusion ikä on n. 2 100 miljoonaa vuotta, eli se 
edustaa huomattavasti vanhempaa alkalista mag-
matismia kuin Sokli ja Kuusamon Iivaara (Sarapää 
ym. 2015, Lintinen 2015). 

2.3.8 Massiiviset sulfidi- eli VMS-esiintymät

Vulkanogeeniset Cu-Zn-Pd-sulfidiesiintymät 
(volcanogenic massive sulphide, VMS) ovat alun 
perin muodostuneet meren pohjalla alueilla, joissa 
esiintyy meren pohjan tulivuoritoimintaa, kuten 
esimerkiksi keskiselänteillä, joissa syntyy uutta 
meren pohjaa (esim. Keski-Atlantin selänne) tai 
nk. subduktiovyöhykkeillä, joissa merellinen man-
nerlaatta painuu toisen mannerlaatan alle (esim. 
itäisen Tyynenmeren ”Ring of Fire”) (Galley ym. 
2007, Huston ym. 2010). Näillä alueilla merivesi 
tunkeutuu merelliseen kuoreen, kuumenee ja 
liuot taa metalleja, jotka saostuvat merenpohjalle 
kuuman, 200–400-asteisen liuoksen reagoidessa 
kylmän meriveden kanssa. Vanhimmat tunne-
tut VMS-esiintymät ovat iältään n. 3,4 miljardia 
vuotta vanhoja, mutta toisaalta uusia esiinty-
miä syntyy tällä hetkelläkin valtamerten pohjilla 
(Galley ym. 2007, Herzig & Hannigton 1995). VMS-
esiintymät ovat yleensä massiivisia sulfidimalmeja, 
mutta ne voivat myös esiintyä juonina ja pirot-
teina isäntäkivessä (esim. Pahtavuoma Kittilässä). 
Perusmetallipitoisuudet (Cu, Zn, Pb) ovat yleensä 
prosenttiluokkaa (1–5 %), ja lisäksi niissä voi esiintyä  
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merkittävinä pitoisuuksina mm. kultaa, hopeaa 
ja kobolttia sekä pieniä määriä mm. seleeniä, tel-
luuria, vismuttia, tinaa, kadmiumia, indiumia ja 
germaniumia.

Suomessa VMS-malmeja esiintyy erityisesti 
Keski-, Itä- ja Etelä-Suomessa. Tunnetuimpia 
ovat mm. Pyhäsalmen Cu-Zn-malmi (75,7 Mt) ja 
Outokummun kuparimalmi (31,7 Mt) (Mäki ym. 
2015, Rasilainen ym. 2014). Pohjois-Suomesta tun-
netaan varsin vähän VMS-tyyppisiä esiintymiä, ja 
niistä ainoastaan Kittilän Pahtavuoman Cu-Zn-
malmi on ollut tuotannossa. Itä-Lapissa mahdol-
lisia VMS-tyyppisiä esiintymiä ovat Kiimavaara 
Savukosken koillisosissa sekä Jauratsin alueen 
Jauratsinlampi ja Vesilaskujänkä. Nämä ovat kool-
taan ja pitoisuuksiltaan ei-taloudellisia. Merkittävin 
syy tunnettujen esiintymien vähäisyyteen on 
Lapin kallioperän synty- ja kehityshistoria: VMS-
esiintymiä esiintyy lähinnä merellisen kuoren 
yhteydessä, ja lisäksi syntyyn vaaditaan riittävää 
veden syvyyttä (> 1 000 m). Näitä olosuhteita vas-
taavia muodostumia esiintyy rajatusti lähinnä Lapin 
liuskevyöhykkeillä Peräpohjan, Kuusamon ja Keski-
Lapin alueilla (Hanski & Huhma 2005, Köykkä ym. 
2019).

VMS-esiintymillä, kuten monilla muillakin 
malmityypeillä on kemiallisia ja fysikaalisia omi-
naispiirteitä, joita voidaan käyttää hyväksi paitsi 
malminetsinnässä, myös prospektiivisuusmalli-
nuksessa. Ne ovat rikastuneet monien alkuainei-
den suhteen tavanomaisiin kallioperän kivilajeihin 
verrattaessa. Esiintymiin saattaa myös liittyä laa-
jempialaisia horisontteja, kuten rikki- ja piirikkaita 
kemiallisia saostumia, joissa voi esiintyä esimer-
kiksi bariumia ja mangaania. Kallioperän pintaan 
ulottuva mineralisaatio tai siihen liittyvät saos-
tumat voivat siis näkyä moreenin kemiallisessa 
koostumuksessa kohonneita Cu-, Zn-, Mn- ja 
Ba-pitoisuuksina. Runsaasti sulfidimineraaleja 
sisältävät esiintymät ovat ympäröivää kallioperää 
parempia sähkönjohteita, ja niitä voidaan mitata 
lentogeofysiikan avulla (laajat alueet) tai paikalli-
silla maastomittauksilla. 

Kemijärven Misin alue (Kuva 15, kohde 13) tun-
netaan mielenkiintoisista kansannäytteinä saapu-
neista Zn-pitoisista lohkareista, jotka viittaavat 
VMS-esiintymien läsnäoloon. Sinkin esiintymi-
sestä on saatu myös viitteitä alueella suoritetuissa 
syväkairauksissa. Kallioperäkarttaa tarkasteltaessa 
myös alueen kivilajit sopisivat meren pohjassa 
tapahtuneessa magmatismissa ja sen aiheuttaman 
meriveden lämpökierron yhteydessä syntyneiden 

massiivisten sulfidimalmien eli VMS (volcanogenic 
massive sulphde) -esiintymien olemassaoloon. 
Myös muualta Itä-Lapin alueella on tavattu viitteitä 
näistä Cu-Zn-S-esiintymistä. Näistä mielenkiintoi-
nen on Soklin länsipuolella Kiimavaarassa (Kuva 15, 
kohde 16) sijaitseva esiintymä, jonka Lapin Malmi 
Oy löysi vuonna 1980 (Vuotovesi 1985a). 

2.3.9 Muut esiintymät ja malmiviitteet

Pelkosenniemen ja Savukosken välillä sijaitsee 
kvartsiraitaisiksi rautamuodostumiksi todet-
tuja Fe-rikastumia Reposelässä, Jauratsissa 
ja Rahkavaarassa (Kuva 15, kohde 17), ja niitä 
kuvataan Huggin ja Heiskasen (1983) raportissa. 
Kvartsiraitaiset rautamuodostumat ovat varsin 
yleisiä muualla Pohjois-Suomen alueella, mutta 
niihin on paikoin todettu liittyvän orogeenisia 
kultamalmeja. Raudan vuoksi näitä ei ole kui-
tenkaan toistaiseksi hyödynnetty. Paikoin näihin 
rautamuodostumiin saattaa liittyä myös kohon-
neita mangaanipitoisuuksia, kuten Keski-Lapissa 
Porkosen alueella. Itä-Lapin rautamuodostumien 
läheisyydestä on löydetty myös kaksi hyvin pieni-
kokoista liuskeisiin liittyvää Cu- ja Zn-esiintymää 
(Jauratsinlampi ja Vesillelaskujänkä). Lapin Malmi 
Oy löysi 1980-luvun alussa Kuskoivan (Kuva 15, 
kohde 18) alueelta pienen kloriitti- ja kiilleliuskei-
siin liittyvän wolframia sisältävän scheeliittiesiin-
tymän (Vuotovesi 1985b, c).

Vaikkei Itä-Lapin alueelta tunneta toistaiseksi 
viitteitä timanttien isäntäkivistä eli kimberlii-
teistä eikä kultaa ja kuparia sisältävistä porfyy-
rimalmeista, antavat monet alueen peruskallion 
piirteistä mahdollisuuden näiden esiintymien ole-
massaoloon. Esimerkiksi alkalisten kompleksien 
ja kimberliittien on todettu liittyvän alueellisesti 
toisiinsa, mikä on havaittu myös Kuolan alkaliki-
viprovinssista. Suomen ja Venäjän Karjalan alu-
een kimberliittien on todettu esiintyvän pääosin 
arkeeisessa pohjakompleksissa. Itä-Lapin aluetta 
lähimmät kimberliittipiiput sijaitsevat Kuusamon 
kunnan pohjoisosassa. Siksi Itä-Lapin alueen 
arkeeinen pohjakompleksi voi hyvinkin sisältää  
kimberliittejä. 

Kuvaan 15 vaaleanpunaisella merkitty, Pelko-
senniemen ja Kemijärven välissä sijaitseva por-
fyyrimalmeille potentiaalinen vyöhyke perustuu 
alueelta tunnettujen graniittisten syväkivien ole-
massaoloon ja alueesta pääteltyihin orogenioihin. 
Syväkivien käsitetään syntyneen orogenioiden 
yhteydessä, joten niiden kiteytymisen yhteydessä 
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on ollut mahdollista, että voimakas hydroterminen  
kierto olisi rikastanut malmiainesta näiden int-
ruusioiden läheisyyteen. Malmityyppiä kutsu-
taan porfyyrikuparimalmiksi, koska malmityypin 
yh teydessä sijaitsevien intruusioiden kivilajit sisäl-
tävät porfyyristä eli hajarakeita sisältävää tekstuu-
ria. Porfyyriset kuparimalmit ovat yleensä kooltaan 
suuria, mutta niiden Cu- ja Au-pitoisuudet ovat 
alhaisia. Maailman suurimmat porfyyrimalmiesiin-
tymät sijaitsevat Etelä- ja Pohjois-Amerikassa.

2.3.10 Itä-Lapin alueen malminetsinnästä

Kuva 16 esittää Itä-Lapin alueen voimassa ja hake-
musvaiheessa olevien varaus- ja malminetsintä-
lupa-alueiden sekä kaivospiirien tilannetta (24.5. 
2021), mikä perustuu Turvallisuus- ja kemikaali-
viraston (Tukes) kaivosrekisteriin (Tukes 2021b). 
Kuvaan 16 on merkitty myös Itä-Lapista tunnetut 
malmiviitteet (lohkareet ja paljastumat). Eri mal-
miviitteitä ei olla tyypitelty, mutta niiden tiede-
tään sisältävän kohonneita pitoisuuksia liittyen 
samoihin esiintymätyyppeihin, joita tässä rapor-
tissa käsitellään. Lisäksi ne kertovat runsaudellaan 
kallioperään kätkeytyneistä mineralisoituneista 
osista, ja osa niistä on voinut irrota paikasta, jossa 
on maaperän verhoamana malmiesiintymän puh-
keama. Kuvaa tutkimalla voidaan havaita, että Itä-

Lapin alueen kaikki kunnat ovat malminetsintää 
harjoittavien yhtiöiden kiinnostuksen kohteena 
ja yhtiöiden hallussa olevat lupa-alueet liittyvät 
samoihin paikkoihin, joista jo ennestään tunne-
taan mielenkiintoisia malmiviitteitä. Pääosa kuvaan 
merkittyjen malmiviitteiden aineistosta on kertynyt 
kansannäytetoiminnan ”kultaisina vuosikymme-
ninä” 1960–1990-luvuilla. Valitettavasti kansan-
näytetoiminta on hiipunut Suomessa, vaikka sillä 
on aina ollut suuri merkitys maamme kaivannais-
teollisuudelle. Edelleenkin Geologian tutkimuskes-
kus ottaa vastaan kansannäytteitä ja tutkii niistä 
mielenkiintoisimmat. Vuosittain GTK palkitsee val-
takunnallisesti parhaat näytteet. 

Yksi tapa seurata malminetsinnän aktiivisuutta 
on tarkastella kaivospiirien, malminetsintälupien 
ja varausalueiden tilannetta, minkä voi nykyään 
tehdä helposti omalta kotikoneelta Tukesin kartta - 
palvelun kautta (Tukes 2021b). Karttapalvelua tai 
kuvaa 16 tutkittaessa on kuitenkin hyvä muistaa, 
että uusia malmeja saattaa löytyä mistä tahansa. 
Kaikkia malmeja ja malmityyppejä ei varmastikaan 
ole vielä pystytty tunnistamaan, ja kuten aikai-
semmin tässä kappaleessa todetaan, vaikuttavat 
metallien ja mineraalien tarve sekä niiden hinta ja 
rikastusmenetelmien kehittyminen malminetsin-
tään. Tällä hetkellä heikosti huomiota saanut esiin-
tymä voi tulevaisuudessa olla hyvinkin merkittävä.
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Kuva 16. Itä-Lapin voimassa olevien tai hakemusvaiheessa olevien kaivospiirien ja malminetsintälupa- ja varaus-
alueiden tilanne (24.5.2021) perustuen kaivosrekisterin karttapalveluun (Tukes 2021b) sekä alueelta tunnettujen 
malmiviitteiden sijainti (Suomen kallioperä – DigiKP). Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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2.4  Löytymättömien mineraalivarojen arviointi Itä-lapissa

Kallioperän mineraalivarannot voidaan jakaa 
kahteen pääluokkaan: löydetyt ja löytämättömät 
(katso esim. Rasilainen ym. 2020). Löydetyt 
mineraaliesiintymät tunnetaan hyvin ja niiden sijainti 
ja mineraalivarannot tiedetään. Löytämättömät 
esiintymät tunnetaan puolestaan puutteellisesti, 
eikä niiden mineraalivarantojen suuruus ole 
tiedossa. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) 
käyttämässä löytämättömien mineraalivarantojen 
arviointimenetelmässä luokitellaan löytämättö-
miksi myös sellaiset malminetsintäkohteet, joi-
den sijainti on tiedossa mutta mineraalivarannot 
tunnetaan vain osittain. Keskeisin ero löydettyjen 
ja löytämättömien esiintymien välillä onkin juuri 
niiden hyötymineraalisisältöä koskevan tiedon 
tasossa. Löytämättömät esiintymät kuuluvat hypo-
teettisten tai spekulatiivisten esiintymien luokkaan, 
mikä tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että niiden 
mineraalivarantojen olemassaoloon ja suuruuteen 
liittyy aina jokin todennäköisyys. 

Geologian tutkimuskeskus on arvioinut Suomen 
kallioperän löytämättömien mineraalivarantojen 
suuruutta vuodesta 2008 alkaen. Vuosien varrella 
on käsitelty käytännössä kaikki tärkeimmät Suomen 
kallioperässä esiintyvät mineraaliesiintymätyy-
pit ja niiden sisältämät metallit. Tämän raportin 
tulokset perustuvat näihin tutkimuksiin (Eilu ym. 
2015, Rasilainen ym. 2010, 2012, 2014, 2016, 2020). 
GTK on käyttänyt arvioinnissaan niin kutsuttua 
kolmivaiheista kvantitatiivista arviointimenetel-
mää (Singer & Menzie 2010). Tämä menetelmä on 
kehitetty Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuk-
sessa (U.S. Geological Survey, USGS) 1970-luvun 
puolivälissä, ja sen voidaan katsoa nykyään olevan 
yleisimmin käytetty mineraalivarojen kvantitatii-
vinen arviointimenetelmä. Menetelmässä on kolme 
vaihetta: 1) arvioitavaa mineraaliesiintymätyyppiä 
koskevien esiintymämallien valitseminen tai raken-
taminen, 2) niiden esiintymisalueiden rajaami-
nen, joilla kyseistä mineraaliesiintymätyyppiä voi 
geologian perusteella olla olemassa ja 3) rajatuilla 

esiintymisalueilla mahdollisesti olemassa olevien 
löytämättömien esiintymien lukumäärän arviointi. 
Näistä vaiheista saadut tulokset yhdistetään tilas-
tollisessa analyysissä, ja lopputuloksena saadaan 
löytämättömien esiintymien sisältämien metalli-
määrien todennäköisyysjakaumat. 

Tässä raportissa esitetään GTK:n aikaisempiin 
tutkimuksiin pohjautuva yhteenveto kokonaan tai 
osittain Itä-Lapissa sijaitsevista löytämättömistä 
mineraalivarannoista. Itä-Lapissa sijaitsevien löy-
tämättömien varantojen suuruus ja arvo arvioidaan 
esiintymisalueiden keskinäisen vertailun pohjaksi. 

Löytämättömien esiintymien voidaan katsoa 
olevan olemassa vain jollakin tietyllä todennä-
köisyydellä, ja sama koskee luonnollisesti niiden 
sisältämiä metallimääriä. Tässä raportissa käyte-
tään löytämättömien esiintymien lukumäärien sekä 
niiden sisältämien metallimäärien odotusarvoja 
(todennäköisyysjakautumien keskiarvoja). Raportin 
tuloksia tarkasteltaessa on tärkeää muistaa, että 
kaikkiin esitettyihin mineraaliesiintymien luku-
määrä- ja tonnimääräarvoihin liittyy aina toden-
näköisyys, jolla ne voivat olla olemassa.

2.4.1  Löytämättömien mineraaliesiintymien  
esiintymisalueet ja lukumäärät tutkimusalueella  
mineraaliesiintymätyypeittäin

Itä-Lapissa sijaitsee tai sitä leikkaa usean eri mine-
raaliesiintymätyypin esiintymisalueita. Tähän 
yhteenvetoon on otettu mukaan ne esiintymisalueet, 
joilla on arvioitu 50 prosentin todennäköisyydellä 
sijaitsevan ainakin yksi löytämätön mineraaliesiin-
tymä (Taulukko 6 ja Kuva 17). On huomattava, että 
tämä yksi esiintymäkään ei välttämättä sijaitse 
Itä-Lapissa, jos suuri osa esiintymisalueesta osuu 
alueen ulkopuolelle. Kuva 17 on yhteenveto, jossa 
kaikki esiintymisalueet on merkitty harmaalla ja 
niiden osuminen päällekkäin näkyy harmaan eri 
sävyinä. Yksittäiset esiintymisalueet on esitetty 
tämän raportin liitteessä.
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Taulukko 6. Itä-Lapin alueen kuntia leikkaavat mineraaliesiintymien esiintymisalueet sekä niiden sisältämät 
tunnetut malmi- ja mineraaliesiintymät. Mukaan on otettu vain sellaiset esiintymisalueet, joilla on arvioitu 50 
prosentin todennäköisyydellä sijaitsevan ainakin yksi löytämätön mineraaliesiintymä. 

Mineraaliesiintymätyyppi ja 
merkittävät metallit

Kuntia leikkaavat esiintymisalueet  Esiintymisalueiden sisältämät 
tunnetut mineraaliesiintymät1 ja 
malmiesiintymät2 

Orogeeninen kulta 
kulta (Au)

Kemijärvi (Peräpohja Au, Sodankylä-Savukoski 
Au, Vuojärvi Au), Pelkosenniemi (Sodankylä- 
Savukoski Au, Vuojärvi Au), Posio (Salla- 
Kuusamo Au), Salla (Salla-Kuusamo Au,  
Sodankylä-Savukoski Au, Vuojärvi Au),  
Savukoski (Sodankylä-Savukoski Au,  
Tana-Lokka Au, Tulppio-Tuntsa Au)

Tulppio-Tuntsa Au (Auermavaara, 
Patonenäkkeenselkä, Rovaukon-
selkä), Vuojärvi Au (Pahkavaara)

Kuusamo-tyypin koboltti-kulta 
kulta (Au), koboltti (Co)

Kemijärvi (Pelkosenniemi Co-Au, Peräpohja 
Co-Au), Pelkosenniemi (Pelkosenniemi Co-Au), 
Posio (Kuusamo Co-Au), Salla (Kuusamo Co-Au, 
Pelkosenniemi Co-Au), Savukoski (Pelkosen-
niemi Co-Au, Sodankylä Co-Au)

Kuusamo Co-Au (Haarakumpu, 
Pattasoja)

Kerrosintruusioiden platina-
metalliryhmä 
PGE3, nikkeli (Ni), kupari (Cu)

Posio (Kaukua PGE3, Kuusijärvi PGE, Lipeävaara 
PGE, Porttivaara-Pyhitys PGE, Tilsa PGE),  
Savukoski (Akanvaara PGE)

Akanvaara PGE (Akanvaara), 
Kaukua PGE (Kaukua), Lipeävaara 
PGE (Lipeävaara), Kuusijärvi PGE 
(Haukiaho, Kuusijoki)

Kerrosintruusioiden kromi

kromi (Cr)

Savukoski (Akanvaara Cr) Akanvaara Cr (Akanvaara LC, 
Akanvaara ULC, Akanvaara UC)

Ortomagmaattinen titaani-
vanadiini 
titaani (Ti), vanadiini (V),  
rauta (Fe)

Kemijärvi (Misi Ti-V), Posio (Koillismaa Ti-V), 
Savukoski (Akanvaara Ti-V)

Akanvaara Ti-V (Akanvaara  
gabro, Akanvaara UC)

Vulkanogeeninen massiivinen 
sulfidimalmi 
kupari (Cu), sinkki (Zn), lyijy 
(Pb), kulta (Au), hopea (Ag)

Kemijärvi (Misi VMS), Pelkosenniemi (Jauratsi 
VMS), Savukoski (Jauratsi VMS)

Jauratsi (Jauratsi, Jauratsinlampi, 
Jauratsinselkä, Kummitsoivan-
kusikko, Siulionpalo, Siuliovaara), 
Misi (Särkipalo)

Synorogeenisten intruusioiden 
nikkeli 
nikkeli (Ni), kupari (Cu),  
koboltti (Co)

Salla (Värriöjoki Ni), Savukoski (Värriöjoki Ni)  

Komatiittien nikkeli

nikkeli (Ni), kupari (Cu),  
koboltti (Co), PGE3

Pelkosenniemi (Kummitsoiva Ni),  
Salla (Kummitsoiva Ni),  
Savukoski (Kummitsoiva Ni, Kuttusvaarat Ni, 
Naltio Ni)

Kuttusvaarat (Tulppio)

1  Mineraaliesiintymä: Minkä tahansa hyödyllisen mineraalin kallioperässä esiintyvä kasautuma, joka on tarpeeksi suuri oikeuttaakseen  
jatkotutkimuksia.

2  Malmiesiintymä: Mineraaliesiintymä, joka on tarpeeksi suuri massaltaan ja metallipitoisuuksiltaan, jotta sen louhinnan voitaisiin  
katsoa olevan taloudellisesti kannattavaa parhaissa mahdollisissa olosuhteissa.

3  PGE: Platinametalliryhmän alkuaineet, kuten palladium ja platina.
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Kuva 17. Itä-Lappia leikkaavat löytämättömien mineraaliesiintymien esiintymisalueet ja tunnetut mineraali- ja 
malmiesiintymät. Päällekkäiset esiintymisalueet näkyvät eri harmaasävyinä. Pohjakartta © Maanmittauslaitos 
2021.
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Valitut esiintymisalueet edustavat kahdeksaa eri 
mineraaliesiintymätyyppiä (Taulukko 6). Näiden 
esiintymätyyppien tunnettujen esiintymien ton-
nimäärien ja pitoisuuksien avulla muodostettuja 
todennäköisyysjakaumia käytettiin GTK:n aikai-
semmin suorittamissa töissä arvioitaessa kunkin 
esiintymisalueen mahdollisesti sisältämien löy-
tämättömien esiintymien metallisisältöä. Tässä 
raportissa mineraaliesiintymätyypeistä käyte-
tään lyhennettyjä nimiä; vain merkittävimmät 
esiintymätyypin metallit on lueteltu sen nimessä. 
Esimerkiksi komatiittisissa nikkeliesiintymissä on 
yleensä myös kobolttia ja kuparia (sekä joskus mer-
kittäviä määriä platinametalliryhmän metalleja) ja 
ortomagmaattisissa titaani-vanadiiniesiintymissä 
on myös rautaa. Taulukossa 6 on lueteltu kunkin 
esiintymätyypin merkittävimmät metallit, ja tau-
lukoista 8 ja 9 näkyvät kaikki ne metallit, joiden 
löytämättömät varannot kunkin esiintymätyypin 
osalta on arvioitu. 

Useat esiintymisalueet leikkaavat Itä-Lappia (ja 
sen eri kuntia) vain osittain. Koska löytämättömien 
esiintymien tarkkaa sijaintia ei useimmiten tiedetä, 
on vaikeaa arvioida, moniko niistä ja kuinka suuri 
osa niiden sisältämistä metallimääristä alueella 
mahdollisesti sijaitsisi. Tässä raportissa arvioidaan 
Itä-Lapissa sijaitsevien löytämättömien mineraa-
liesiintymien lukumäärää alueen sisään jäävien 
esiintymisalueiden pinta-alojen avulla. Oletuksena 
on, että löytämättömät mineraaliesiintymät ovat 
jakautuneet esiintymisalueiden sisään satunnai-
sesti ja toisistaan riippumattomasti. Tällöin voidaan 
olettaa, että Itä-Lapissa olevien löytämättömien 
esiintymien lukumäärän suhde kaikkien esiinty-
misalueilla olevien löytämättömien esiintymien 
lukumäärään on verrannollinen alueen sisään 
jäävien esiintymisalueiden pinta-alojen ja esiin-
tymisalueiden kokonaispinta-alojen suhteeseen. 
Tämä oletus ei tarkkaan ottaen pidä paikkaansa, 

sillä usein mineraaliesiintymät muodostavat ryh-
miä, joiden jäsenet ovat keskimääräistä lähempänä 
toisiaan. Esiintymisalueet on määritetty siten, että 
geologia niiden sisällä sallii tietyntyyppisten mine-
raaliesiintymien olemassaolon. Esiintymisalueiden 
rajaus ei ota kantaa siihen, ovatko jotkin niiden osat 
suotuisampia esiintymien olemassaololle kuin toi-
set, vaikka näin hyvin usein on. Käyttämällä pinta-
alojen suhteita voidaan kuitenkin saada karkea 
suuntaa-antava arvio alueelle mahdollisesti osu-
vien löytämättömien mineraaliesiintymien luku-
määrästä (Taulukko 7).

Valtaosan löytämättömistä mineraaliesiintymistä 
on arvioitu olevan tyypiltään kerrosintruusioiden 
platinametalliryhmän esiintymiä, Kuusamo-tyypin 
koboltti-kultaesiintymiä tai orogeenisia kultaesiin-
tymiä. Tämäntyyppisten löytämättömien esiin-
tymien lukumäärän odotusarvo on 34 kappaletta 
(Taulukko 7). Löytämättömiä komatiittisia nikkeli-
esiintymiä arvioidaan olevan Itä-Lapissa keskimää-
rin neljä kappaletta ja muuntyyppisiä esiintymiä 
vielä vähemmän. Oletus mineraaliesiintymien 
sattumanvaraisesta ja tasaisesta jakautumisesta 
esiintymisalueille aiheuttaa epävarmuutta arvioi-
hin. Niissä tapauksissa, joissa koko esiintymisalue 
on alueen rajojen sisäpuolella, tätä epävarmuutta 
ei esiinny. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki nik-
keliesiintymien esiintymisalueet, yhtä lukuun 
ottamatta kaikki kerrosintruusioiden platiname-
talliryhmän esiintymien esiintymisalueet sekä ainoa 
kromiesiintymien esiintymisalue. Valtaosa muun-
tyyppisistä esiintymisalueista on osittain Itä-Lapin 
rajojen ulkopuolella. Yksinomaan löytämättömien 
esiintymien arvioitujen lukumäärien perusteella 
kerrosintruusioiden platinametalliryhmän esiin-
tymät, orogeeniset kultaesiintymät ja Kuusamo-
tyypin koboltti-kultaesiintymät ovat tarkastelun 
perusteella merkittävimmät mineraaliesiintymä-
tyypit Itä-Lapissa.
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Taulukko 7. Itä-Lappia leikkaavat esiintymisalueet ja löytämättömien mineraaliesiintymien arvioitu lukumäärä 
alueella.

Esiintymätyyppi1 Esiintymisalue Pinta-ala 
Itä-Lapissa 
(km2)

Osuus 
kokonais-
pinta-alasta2

Löytämättömien  
esiintymien  
lukumäärä  
Itä-Lapissa3

Yhteensä  
esiintymä- 
tyyppiä  
kohti

Kerrosintruusioiden kromi Akanvaara  Cr 42 100 % 2.2 2.2

Ortomagmaattinen
titaani-vanadiini
 

Misi Ti-V 420 79 % 0.8  

Akanvaara Ti-V 16 100 % 0.9  

Koillismaa Ti-V 9 10 % 0.9 2.6

Kerrosintruusioiden
platinametalliryhmä
 
 
 
 

Kaukua PGE 17 100 % 2.8  

Kuusijärvi PGE 99 100 % 2.9  

Lipeävaara PGE 25 100 % 1.9  

Porttivaara-Pyhitys 
PGE

29 18 % 0.8  

Tilsa PGE 4 100 % 1.0  

Akanvaara PGE 25 100 % 1.6 11.0

Vulkanogeeninen
massiivinen sulfidimalmi

Jauratsi VMS 392 100 % 0.7  

Misi VMS 65 55 % 0.5 1.2

Synorogeenisten
intruusioiden nikkeli

Värriöjoki Ni 84 100 % 1.0 1.0

Komatiittien nikkeli
 
 

Kummitsoiva Ni 336 100 % 0.7  

Kuttusvaarat Ni 165 100 % 2.6  

Naltio Ni 203 100 % 0.7 4.0

Orogeeninen kulta
 
 
 
 
 

Peräpohja Au 970 11 % 0.6  

Salla-Kuusamo Au 3 351 59 % 4.0  

Sodankylä-Savukoski 
Au

3 067 69 % 2.9  

Tana-Lokka Au 273 4 % 0.1  

Vuojärvi Group Au 1 256 28 % 1.0  

Tulppio-Tuntsa Au 1 887 100 % 1.7 10.3

Kuusamo-tyypin
koboltti-kulta
 
 

Kuusamo Co-Au 1 544 42 % 6.3  

Pelkosenniemi Co-Au 3 647 65 % 5.9  

Peräpohja Co-Au 104 2 % 0.3  

Sodankylä Co-Au 126 4 % 0.2 12.7

Yhteensä   18 155 35 % 45.1  
1 Kerrosintruusioiden platinametallit -luokka sisältää sekä kontaktityyppiset että kerrostyyppiset esiintymät.
2 Esiintymisalueen Itä-Lapissa sijaitsevan osan osuus koko esiintymisalueen pinta-alasta.
3 Löytämättömien esiintymien lukumäärän odotusarvo (keskiarvo Itä-Lapissa).
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2.4.2  Löytämättömien mineraalivarantojen  
suuruus ja arvo

Löytämättömien mineraaliesiintymien lukumäärä 
ei suoraan kerro, mitkä esiintymätyypit ja esiin-
tymisalueet olisivat taloudellisesti merkittävim-
piä. Eri esiintymätyypit sisältävät eri metalleja 
erilaisissa suhteissa ja ovat erikokoisia, ja niiden 
hyödyntäminen kaivostoiminnassa vaatii erilaisia 
ratkaisuja. Kaivosten perustamisinvestoinnit vaih-
televat alueittain, esiintymätyypeittäin, ja esiinty-
män ominaisuuksien mukaan. Metallien hinnan 
ajallinen vaihtelu vaikuttaa merkittävästi esiinty-
mien ja kaivosten taloudelliseen kannattavuuteen. 
Esiintymisalueiden merkityksen (potentiaalin) edes 
jossakin määrin yhteismitalliseen vertailuun käyte-
tään tässä raportissa niiden sisältämien löytämät-
tömien mineraalivarantojen arvoa. 

Kunkin esiintymisalueen sisältämien löytämät-
tömien mineraalivarantojen suuruus on arvioitu 
löytämättömien esiintymien lukumäärän ja niiden 
koko- ja pitoisuusjakaumien avulla (Taulukko 8). 
Arvioidut metallimäärät edustavat kallioperässä 
olevia in-situ-varantoja, eivätkä arvioidut löytä-
mättömät esiintymät kaikki ole taloudellisesti kan-
nattavasti louhittavissa ainakaan nykyteknologialla. 
Selvästi suurimmat löytämättömät varannot sijait-
sevat ortomagmaattisten titaani-vanadiiniesiin-
tymien ja kerrosintruusioiden kromiesiintymien 
alueilla (Taulukko 8). 

Metallien hintaerojen vuoksi esiintymien sisäl-
tämien metallimäärien vertaaminen saattaa antaa 

vinoutuneen kuvan esiintymien taloudelliseen 
arvoon perustuvasta keskinäisestä järjestyksestä. 
Löytämättömien esiintymien luokittelua var-
ten laskettiin niiden sisältämien metallivaran-
tojen arvo kullakin esiintymisalueella (Taulukko 
9) ja mineraaliesiintymätyypeittäin (Taulukko 
10). Arvolaskelmissa ei otettu huomioon mitään 
kaivostoiminnan kuluja eikä sitä, olisivatko 
yksittäiset esiintymät ylipäänsä taloudellisesti 
kannattavasti louhittavissa. Laskelmat antavat 
yksinkertaisen in-situ-arvon esiintymissä oleville 
metallimäärille. Laskennalliselta in-situ-arvoltaan 
suurimmat löytämättömät mineraalivarannot ovat 
ortomagmaattisten titaani-vanadiiniesiintymien 
sekä kerrosintruusioiden kromiesiintymien ja pla-
tinametalliryhmän esiintymien esiintymisalueilla 
(Taulukko 10). Yksittäisten esiintymisalueiden  
kuntakohtaiset arviot on esitetty taulukoissa tämän 
raportin liitteessä.

Kuntakohtaisessa vertailussa in-situ-arvon 
perusteella merkittävimmät löytämättömät mine-
raalivarannot sijaitsevat Savukosken ja Posion alu-
eella (Liite 1–22). Savukoskella merkittävimmät 
varannot liittyvät Akanvaaran kerrosintruusion 
kromi-, titaani-vanadiini- ja platinametalliryh-
män esiintymiin. Posiolla merkittävimpiä ovat 
Koillismaan kerrosintruusiokompleksin titaani-
vanadiini- ja platinametalliryhmän esiintymät. 
Kemijärven, Pelkosenniemen ja Sallan alueilla 
arvioitujen löytämättömien mineraalivarantojen 
in-situ-arvo on kaksi kertaluokkaa pienempi kuin 
Posiolla ja Savukoskella.
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Taulukko 10. Itä-Lapin löytämättömät mineraaliesiintymät ja niiden arvioitujen mineraalivarantojen laskettu 
arvo esiintymätyypeittäin.

Esiintymätyyppi1 Esiintymis-
alueiden 
lukumäärä

Pinta-ala2 

(km2)
Löytämättömien 
esiintymien  
lukumäärä3

Metallisisällön 
arvo 
(M€)

Kerrosintruusioiden kromi 1 42 2.2 180 000

Ortomagmaattinen titaani-vanadiini 3 446 2.6 220 000

Kerrosintruusioiden platinametalliryhmä 6 198 11.0 100 000

Vulkanogeeninen massiivinen sulfidimalmi 2 457 1.2 550

Synorogeenisten intruusioiden nikkeli 1 84 1.0 230

Komatiittien nikkeli 3 704 4.0 800

Orogeeninen kulta 6 10 803 10.3 6 400

Kuusamo-tyypin koboltti-kulta 4 5 422 12.7 1 800

Yhteensä 26 18 155 45.1 510 000
1 Kerrosintruusioiden platinametalliryhmä -luokka sisältää sekä kontaktityyppiset että kerrostyyppiset esiintymät.
2 Esiintymisalueiden Itä-Lapissa sijaitseva pinta-ala.
3 Löytämättömien esiintymien lukumäärän odotusarvo (keskiarvo) Itä-Lapissa.
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2.4.3  Löytämättömien mineraalivarantojen  
vertailu

Löytämättömien mineraalivarantojen arvioidun 
arvon perusteella merkittävimmät Itä-Lapissa 
mahdollisesti esiintyvät mineraalivarannot liittyvät 
kerrosintruusioiden kromi- ja platinametalliryh-
män esiintymiin sekä ortomagmaattisiin titaani-
vanadiiniesiintymiin. Seuraavaksi merkittävimpiä 
ovat orogeeniset kultaesiintymät ja Kuusamo-
tyypin koboltti-kultaesiintymät, mutta niiden 
arvioitujen varantojen in-situ-arvot ovat kaksi 
kertaluokkaa pienempiä kuin ensin mainittujen 
esiintymätyyppien. Vähiten merkittäviä ovat nik-
keliesiintymien ja vulkanogeenisten massiivisten 
sulfidimalmiesiintymien sisältämät löytämättömät 
varannot, joiden in-situ-arvot ovat kertaluokkaa 
pienempiä kuin kulta- ja koboltti-kultaesiintymien 
arvot. 

Kerrosintruusioiden ja ortomagmaattisten titaa ni- 
vanadiiniesiintymien esiintymisalueet ovat selvästi 
rajatumpia kuin kulta- ja kulta-kobolttiesiintymien 
alueet. Ensin mainittujen esiintymien etsintä voi-
daan siis rajoittaa pienemmälle alueelle. Tämä saat-
taa lisätä esiintymien löytämisen todennäköisyyttä 
ja pienentää etsintäkustannuksia.

2.4.4  Arvioiden luotettavuus ja käyttö

Tämän raportin sisältämät arviot koskevat löytä-
mättömiä mineraalivarantoja. Tällaiset varannot 
ovat hypoteettisia tai spekulatiivisia, eli niiden ole-
massaoloon liittyy aina jokin todennäköisyys. Tässä 
raportissa on käsitelty löytämättömien esiintymien 

lukumäärän ja esiintymien sisältämien metallimää-
rien odotusarvoja, eli lukumäärien ja metallimäärien 
todennäköisyysjakaumien keskiarvoja. Esiintymien 
lukumäärän odotusarvon todennäköisyys on usein 
lähellä 50 prosenttia, mutta metallimäärien odo-
tusarvon todennäköisyys on yleensä selvästi alle 50 
prosenttia. 
On tärkeää huomata, että tässä raportissa esitetyt 
arviot eivät ota mitään kantaa siihen, löydetäänkö 
löytämättömistä mineraaliesiintymistä ensimmäis-
täkään. Raportissa on arvioitu vain esiintymien 
olemassaolon todennäköisyyttä, ei siis löytymisen 
todennäköisyyttä. Esiintymisalueiden potentiaalin 
perusteellisempi vertailu vaatisi ottamaan huomi-
oon myös malminetsintäprosessin ja sen riskit sekä 
kaivostoiminnan tuotot, kulut ja vaikutukset. Näitä 
ei ole tässä raportissa käsitelty. 

Löytämättömien mineraalivarantojen arvo on 
laskettu löytämättömien esiintymien arvioitujen 
lukumäärien ja hyvin tunnetuista esiintymistä saa-
tujen malmitonnimäärien ja metallipitoisuuksien 
todennäköisyysjakaumia käyttäen. Metallien hin-
toina on käytetty vuosien 2009–2018 keskihintoja. 

Kuten yllä olevasta käy ilmi, sekä esiintymien 
lukumäärien että niiden sisältämien metallimää-
rien arvioihin sisältyy monia epävarmuuksia. Vaikka 
arvioidut löytämättömien mineraalivarantojen 
in-situ-arvot saattavat vaikuttaa suurilta, ne eivät 
kerro, olisivatko esiintymät taloudellisesti kan-
nattavalla tavalla louhittavissa. Tässä raportissa 
esitettyjä in-situ-arvoja ei voi käyttää minkäänlai-
seen esiintymien todellisen arvon arviointiin vaan 
ainoastaan esiintymisalueiden karkeaan keskinäi-
seen vertailuun.

2.5  Prospektiivisuusmallinnus Itä-Lapin alueelta

2.5.1  Menetelmäkuvaus

Prospektiivisuusmallinnuksella tarkoitetaan 
paikkatietoon pohjautuvia menetelmiä, joiden 
tavoitteena on yhdistää useita eri paikkatieto-
aineistoja yhdeksi mineraalipotentiaalin ennus-
tekartaksi (esim. Niiranen ym. 2019, Nykänen 
2008, Nykänen ym. 2008a, b, Nykänen ym. 2015). 
Prospektiivisuusmallinnukseen on kaksi pää-
asiallista lähestymistapaa (Bonham-Carter 1994): 
1) empiirinen eli dataohjattu lähestymis tapa ja 2) 
käsitteellinen eli tieto-ohjattu lähestymis tapa. 
Näistä ensiksi mainitussa käytetään tutkimus-
alueelta tunnettuja esiintymiä mallin ohjaamiseen 
ja jälkimmäinen lähestymistapa perustuu asian-

tuntijan laatimaan ohjaukseen ja se voidaan tehdä 
ilman, että tutkimusalueelta tiedettäisiin yhtään 
tunnettua esiintymää. Tässä työssä mallit luotiin 
käyttäen asiantuntijaohjausta.

Prospektiivisuusmallinnus koostuu useasta eri 
vaiheesta (Kuva 18). Lähtökohtana on teoreettinen 
mineraalisysteemimalli tai käytännön malminet-
sintäkokemukseen perustuva malli käsiteltävänä 
olevasta malmityypistä. Tämän pohjalta valitaan 
soveltuvat aineistot mallinnusta varten. Seuraavassa 
vaiheessa näistä paikkatietoaineistoista luodaan 
erilaisia johdannaiskarttoja, jotka parhaalla mah-
dollisella tavalla kuvaavat teoreettisen tai käytän-
nön malminetsintämallin kriittisiä parametreja. 
Tämä vaihe on yleensä koko mallinnusprosessin 
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Kuva 18. Prospektiivisuusmallinnuksen prosessikaavio (Nykänen 2008).

aikaa vievin osa, sillä se vaatii paljon syvällistä geo-
logista asiantuntemusta malmeista, mineraalisys-
teemeistä ja käytössä olevasta aineistoista. Seuraava 
vaihe on varsinainen aineistojen yhdistäminen, 
johon on tarjolla useita eri menetelmiä lähesty-
mistavasta riippuen. Tässä työssä päädyttiin käyt-
tämään sumean logiikan menetelmää (Zadeh 1965). 
Kun perinteisessä joukko-opissa kohde joko kuuluu 
tiettyyn joukkoon tai ei kuulu tähän (esim. kohde 
joko on malmiesiintymä tai ei ole malmiesiintymä), 
on sumeassa joukko-opissa kohteilla joukossa jäse-
nyyden aste, joka kuvaa, millä todennäköisyydellä 
kohde kuuluu tähän joukkoon. Usein tämä ilmais-
taan asteikolla nollan ja yhden välillä (0 = ei kuulu, 
1 = kuuluu, 0,5 = satunnainen).

Tässä työssä teimme erilliset prospektiivi-
suusmallit neljälle malmityypille: orogeeniset 
kultamalmit, VMS-malmit, magmaattiset Ni-Cu-
Co-PGE-malmit ja rautaoksidi-kupari-kultamalmit 
eli IOCG-malmit. Kullakin malmityypillä on omat 
erityispiirteensä, jotka on kuvattu erikseen kappa-
leessa 2.3.2 alaotsikoineen.

2.5.1.1 Aineistojen esikäsittely ja sumeat  
jäsenyysfunktiot
Prospektiivisuusmallinnus tehdään rasteriana-
lyysinä paikkatietojärjestelmässä eli kaikki 
kartta- aineistot esitetään rasterikarttoina, joissa 
tutkimusalue on jaettu tasakokoisiin ruutuihin 
eli soluihin. Lähtöaineistojen solukoot voivat olla 
keskenään erilaisia kunkin aineiston alkuperäisen 
kattavuuden mukaan. Vektorimuotoiset aineistot 
on muutettu rasterimuotoiseksi interpoloimalla, 
etäisyysanalyyseillä tai muilla spatiaalisen ana-
lyysin funktioilla. Geokemian pisteaineiston inter-
poloinnissa käytettiin nk. käänteisen etäisyyden 
menetelmää (Inverse Distance Weighting, IDW). 
Geofysiikan aineistot on interpoloitu nk. spline-
interpolointimenetelmällä (minimun curvature). 
Tässä työssä lopullisten mallien solukoko on mää-
räytynyt resoluutioltaan parhaimman aineiston 
perusteella, joka on ollut 50 x 50 m.

Sumean logiikan menetelmän ensimmäisenä 
vaiheena lähtöaineistosta luodut johdannaisraste-
rikartat skaalataan yhtenäiseen asteikkoon. Yleensä 
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asteikko valitaan nollasta yhteen (0-1). Lähellä nol-
laa olevat arvot tulevat soluille, joiden ei katsota 
olevan merkittäviä tutkittavana olevalle malmityy-
pille, ja vastaavasti lähellä yhtä olevat arvot soluille, 
jotka ovat suosiollisia malmityypille. Esim. korkeat 
kuparipitoisuudet moreenigeokemiassa voivat indi-
koida Ni-Cu-Co-PGE- tai VMS-esiintymän lähei-
syyttä alueella, jolloin tällaiset solut saavat arvoja 
lähellä yhtä. Aineiston skaalauksessa käytetään 
logistisia funktioita, joita on useita erilaisia. Tässä 
työssä käytimme mm. aineistoille sopivaa ”large” 
funktiota (Tsoukalas & Uhrig 1997):

jossa f1 = hajonta (välillä 1-10) ja f2 = keski-
piste taitekohta minimin ja maksimin puolivä-
lissä. Hajontaparametri kuvaa funktion jyrkkyyttä, 
ja keskipiste määrittää, mihin kohtaan alkuperäisen 
jakauman kohdalla asettuu alkuperäisen aineiston 
jakauman sumea jäsenyysarvo 0,5. 

2.5.1.2 Sumeat operaattorit
Kun kaikki aineistot on skaalattu sumeilla funk-
tioilla samaan asteikkoon, ne voidaan yhdistää 
keskenään kerralla tai useassa eri välivaiheessa. 

Lopputuloksena on kartta, joka jakaa alueen koh-
teena olevan malmityypin kannalta suosiollisuuden 
perusteella potentiaalisiin ja vähemmän potentiaa-
lisiin alueisiin. Optimaalisessa tapauksessa loppu-
tuloskartan arvot ovat tasaisesti jakautuneet nollan 
ja yhden välille. Sumeita operaattoreita on useita 
(Taulukko 11), ja niillä kullakin on erilainen vaikutus 
lopputulokseen.

2.5.1.3 Tulosten validointi
Mikäli alueelta on käytettävissä entuudestaan tun-
nettuja malmiesiintymiä, voidaan niiden avulla 
testata mallin luotettavuutta tilastollisin menetel-
min ennen kenttätestausta. Tässä työssä käytet-
tiin mallin validointiin ns. toimintaominaiskäyrää 
(englanniksi ”reciever operating characteristics” eli 
ROC). Tässä menetelmässä testataan, miten tunne-
tut esiintymät (oikeat positiiviset) ja tunnetut muut 
kohteet (oikeat negatiiviset) sijoittuvat ja luokit-
tuvat mallinnustuloskartalla (Nykänen ym. 2015, 
2017). ROC-testin tuloksena saadaan ns. Area Under 
Curve (AUC) -arvo, joka kertoo testin tuloksena sen, 
miten hyvin luotu prospektiivisuuskartta ”löytää” 
tunnetut esiintymät (oikeat positiiviset pisteet) 
suhteessa satunnaispisteisiin (oikeat negatiiviset 
pisteet). AUC-arvo vaihtelee nollan ja yhden väliltä. 

Taulukko 11. Sumeat operaattorit (An ym. 1991, Bonaham-Carter 1994, Carranza & Hale 2001).

Sumea  
operaattori

Kaava Kuvaus

Fuzzy AND Tämä vastaa leikkausta Boolean logiikassa 
ja on nk. minimioperaattori, joka palauttaa  
aina lähtöaineistojen pienimmän solun 
arvon.

Fuzzy OR Tämä vastaa unionia boolean logiikassa ja 
on  ns. maksimi-operaattori, joka palaut-
taa aina lähtöaineistojen suurimman solun 
arvon.

Fuzzy 
Algebraic 
Product

Tulo-operaattori tuottaa hyvin pieniä arvoja 
lopputuloksena. Tulos aina pienempi tai yhtä 
suuri kuin pienimmän lähtöaineiston solun 
arvo.

Fuzzy 
Algebraic 
Sum

Summa-operaattorin tulos on aina suurempi 
tai yhtä suuri kuin suurimman lähtöaineiston 
solun arvo.

Fuzzy  
Gamma

Tämä operaattori on tulo- ja summa- 
operaattoreiden yhdistelmä. Käyttäjä  
valitsee gamma-parametrin.

57



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimustyöraportti 62/2021
Jukka Konnunaho, Toni Eerola, Tuomo Karinen, Tero Niiranen, Vesa Nykänen, Kalevi Rasilainen, Heikki Salmirinne,  
Tuomo Törmänen, Viena Arvola, Timo Aarrevaara, Paula Tulppo, Minna Vaaramaa-Hiltunen ja Vilma Ohrankämmen

AUC-arvo 1 tarkoittaa, että prospektiivisuuskartta 
ennustaa ”täydellisesti”, AUC-arvo 0,5 tarkoittaa, 
että tulos on täysin satunnainen, ja AUC-arvo 0 tar-
koittaa, että ennustekartta on ”täysin päinvastai-
nen”. Käytännössä yli 0,9 AUC-arvot tarkoittavat, 
että ennustekartta on erittäin hyvä, arvot 0,8–0,9, 
että tulos on hyvä, ja arvot 0,7–0,8, että tulos on 
kohtalainen. Alle 0,7 AUC-arvot indikoivat, että 
tulos on heikko. Tässä työssä oikeina positiivisina 
kohteina käytettiin GTK:n kairaustietokannasta 
alueelta poimittuja lävistyksiä kultakin kyseessä 
olevalta malmityypiltä. Oikeina negatiivisina koh-
teina käytettiin satunnaispisteitä, joita generoitiin 
yhtä monta kuin oikeita positiivisia pisteitä.

2.5.2 Aineistot

Tutkimukseen käytetty aineisto on julkista GTK:n 
paikkatietoaineistoa, joka on saatavilla Hakku-
verkkopalvelun kautta (Geologian tutkimus keskus 
2021b). Aineisto muodostuu kolmesta pää - 
ko ko naisuudesta: 1) geologinen kartta ja sen joh-
dannaiset, 2) geofysikaalinen mittausaineisto ja  
3) geokemiallinen aineisto.

2.5.2.1 Geologinen kartta ja sen johdannaiset  
(kallioperä)
Kallioperän kivilajiyksiköt, niiden ikä ja synty-
historia vaikuttavat merkittävästi malmityyppien 
esiintymiseen. Esimerkiksi vulkanogeenisten mas-
siivisten sulfidimalmien syntyminen liittyy meren-
pohjan vulkaaniseen toimintaan. Magmaattiset 
Ni-Cu-Co-PGE-malmit liittyvät emäksisen-ultra-
emäksisen magmatismin synnyttämiin kiviin, kun 
taas kultamalmien esiintymiseen vaikuttavat enem-
män kallioperän rakenteet ja metamorfiset tapah-
tumat. Tässä tutkimuksessa käytettiin GTK:n 1:200 
000-mittakaavaista digitaalista kallioperäkarttaa 
(DigiKP), joka on yhtenäinen koko Suomen kattava 
aineisto. Aineisto koostuu kivilaji- ja geologisista 
yksikkötasoista (eri-ikäiset geologiset alueet, muo-
dostumat, jne.) ja viivatasoista, jotka kuvaavat eri-
laisia kallioperän rakenteita, kuten siirroksia. Tästä 
aineistosta käytettiin erityisesti litologisia yksiköitä 
sekä rakenteita (siirroksia).

2.5.2.2 Geofysiikka
Alueellisessa mineraalipotentiaalimallinnuksessa 
käyttökelpoisin geofysiikan aineisto on GTK:n 
koko Suomen kattava lentogeofysiikan aineisto. 
GTK on tehnyt vuosina 1972–2007 geofysikaalista 
matalalentomittauskartoitusta, jossa lentokorkeus 

oli 30–40 metriä, lentolinjojen väli 200 metriä ja 
mittauspisteiden väli menetelmästä riippuen 6–50 
metriä (Airo 2005). Lentomittauksissa mitattiin 
magneettikenttää, kallioperän sähköisiä ominai-
suuksia ja luonnon gammasäteilyä. Magneettisissa 
lentomittauksissa tietyt kivilajit aiheuttavat voi-
makkaampia anomalioita kuin toiset, kivessä ole-
vien magneettisten mineraalien (esim. magnetiitti, 
magneettikiisu) määrän mukaan. Yleisesti voi-
daan sanoa, että ”tummat” kivilajit näkyvät voi-
makkaampina anomalioina kuin vaaleat kivilajit, 
kuten graniitit tai kvartsirikkaat sedimenttikivi-
lajit. Tummissa kivissä esiintyy enemmän rautaa, 
niin silikaattimineraaleissa kuin magnetiittina-
kin, ja varsinkin muuttuneissa kivissä syntyy 
usein myös sekundääristä magnetiittia. Toisaalta 
myös joissain Lapin graniiteissa esiintyy magne-
tiittia. Sähkömagneettisilla mittauksilla saadaan 
tieto maankamaran sähköisistä ominaisuuksista 
eli kallioperän johtavuudesta/resistiivisyydestä. 
Runsaasti sulfideja ja/tai grafiittia sisältävät  
kivilajit, kuten malmit tai nk. Mustaliuskeet, 
näky vät muuta kallioperä johtavampina yksiköinä   
(Kuva 19). Lentoradiometrisillä mittauksilla 
mitataan maankamarasta emittoituvaa gamma-
säteilyä. Luonnossa esiintyy noin 50 eri radio - 
aktiivista alkuainetta ja isotooppia, joista mit   - 
tauksissa rekisteröidään uraanin (U238), toriu-
min (Th232) ja kaliumin (K40) aiheuttamaa 
gammasätei lyä. Eri isotooppien suhteilla voidaan 
havain noida malminmuodostusprosessiin liittyviä 
muut tumisilmiöitä, esim. IOCG-malmien kalium- 
muuttumista. 

Edellä kuvattujen lentomittausaineistojen lisäksi 
voidaan alueellisessa mineraalipotentiaalin mal-
linnuksessa hyödyntää myös painovoimamit-
tauksia. Suomesta on olemassa kattava, joskin 
harva, Geodeettisen laitoksen (nykyään MML:n 
Paikkatietokeskus) mittauksiin pohjautuva pai-
novoima-aineisto (Kiviniemi 1980, Kääriäinen & 
Mäkinen 1997). Suomen, Ruotsin, Norjan ja Viron 
geologian tutkimuskeskusten sekä Tallinnan 
teknillisen korkeakoulun, Suomen Geodeettisen 
laitoksen sekä Ruotsin ja Norjan maanmittaus-
laitosten yhteistyönä on laadittu Fennoskandian 
yleistetty painovoimakartta (Korhonen ym. 2002), 
jonka Suomen osuus perustuu suurimmaksi osaksi 
Geodeettisen laitoksen mittauksiin.  Tämän kar-
tan aineisto on saatavissa myös numeerisena 
rasteriaineistona. Painovoima-aineiston käyttö 
on kuvattu tarkemmin esiintymäkohtaisissa 
mallinnuskuvauksissa.
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Kuva 19. Lentogeofysiikan magneettinen kartta (vasen), jossa voimakkaammin magneettiset kivilajit erottuvat 
punaisilla väreillä ja heikosti magneettiset sinisillä ja vihreillä sävyillä. Oikealla on esikäsitelty sähkömagneettinen 
kartta, jossa johtavammat kivilajit erottuvat värillisinä yksiköinä ja voimakkaammin johtavat punaisillä väreillä.

2.5.2.3 Geokemiallinen aineisto; alueellinen  
moreenidata
Moreeni on Suomen yleisin maaperälaji, joka on 
muodostunut pääasiassa viimeisimmän jääkauden 
aikana. Moreeni koostuu jäätiköiden kallioperästä 
irrottamasta ja kuljettamasta aineksesta ja sisältää 
vaihtelevan kokoisia partikkeleita savesta lohka-
reisiin. Suomessa moreenin keskimääräinen pak-
suus vaihtelee yhdestä kolmeen metriin. Moreenin 
kulkeutumismatkat vaihtelevat suuresti mutta ovat 
yleisimmin joitain kilometrejä tai joitain satoja met-
rejä. Moreenin alkuainekoostumus heijastaa kunkin 
alueen kallioperän koostumusta, mutta jos alueella 
esiintyy kallioperän pintaan tulevia mineralisaati-
oita, esiintyy myös moreenissa tavanomaista kor - 
keampia pitoisuuksia ko. mineralisaatiossa esiinty-
viä metalleja (geokemiallinen anomalia), jotka ovat 
hyödyllisiä malminetsinnässä.

Suomessa tehtiin vuosina 1983–1991 valtakun-
nallinen alueellinen moreeninäytteenotto, jossa 
näytetiheys oli 1 näyte / 4 km2 ja näytteenottosyvyys 
oli keskimäärin 1,5 m. Näytteet ovat kenttäyhdistel-
mänäytteitä, ja aineistoon talletetut laskennalliset 
näytepisteen koordinaatit on laskettu 3–5 osan-
äytteen koordinaattien perusteella. Osanäytteet 
saattavat olla myös kokoomanäytteitä linjamuo-
toisesta moreenista (Salminen 1995). Näytteistä on 
seulottu analyysiin lajite alle 0,06 mm. Näytteistä 
on analysoitu noin 25 alkuaineen kuningasveteen 
liukenevan osan pitoisuudet, joskin joidenkin alku-
aineiden kohdalla analytiikan luotettavuus on vain 
tyydyttävä (esim. hopea ja lyijy) tai jopa heikko 
(esim. kadmium ja volframi). Näitä alkuaineita ei 
myöskään käytetty tässä mallinnuksessa. Kuvassa 
20 on esitetty esimerkinomaisesti kuparin pitoi-
suudet moreenissa Itä-Lapin alueella.
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Kuva 20. Alueellisen moreenin kuparipitoisuudet esitettynä pisteinä, jossa pisteen koko kuvastaa Cu-pitoisuutta, 
ja väripintakarttana, jossa punainen väri kuvastaa korkeita ja sininen matalia Cu-pitoisuuksia. Pohjakartta © 
Maanmittauslaitos 2021.

2.5.3 Prospektiivisuusmallit

2.5.3.1 Orogeenisten kultamalmien  
prospektiivisuusmalli
Tutkimusalueen orogeenisten kultamalmiesiin-
tymien mallia varten haettiin mineraalisystee-
mimallin pohjalta kaikki kartoitettavat kriittiset 
parametrit (vrt. esiintymän diagnostiset piirteet 

edellä) käyttäen aineistona GTK:n moreenigeo-
kemian ja geofysiikan aineistoja sekä kallio-
peräkarttaa. Prospektiivisuusmalli luotiin sumean 
logiikan menetelmää käyttäen. Aineiston esikäsit-
tely ja integrointi tehtiin menetelmäkuvauksessa 
esitetyin menetelmin. Taulukossa 12 on esitetty 
lähtöaineistot, niistä johdetut lähtötasot ja näiden 
malminetsinnälliset kriteerit.

Taulukko 12. Orogeenisten kultamallien prospektiivisuusmallin luomiseen käytetyt aineistot, niistä johdetut tasot 
ja näiden yhteys mineraalisysteemimalliin.

Malminetsintäkriteeri Aineisto Johdettu aineisto

Geokemiallinen signaali Moreenigeokemia IDW interpoloitu rasteri, Co, Cu, Fe, Te

Grafiitin läsnäolo Sähkömagneettinen lentomit-
tausaineisto

Spline-interpoloidut reaali- ja imaginääri- 
komponentit

Rakenteellinen kontrolli Alueellinen painovoima Etäisyys painovoimawormeihin

Rakenteellinen kontrolli Kallioperäkartta 1:200 000 Etäisyys hiertovyöhykkeisiin

Kivilajit Kallioperäkartta 1:200 000 Kategorinen rasteri, suosiolliset kivilajit

Metamorfoosi Kallioperäkartta 1:200 000 Kategorinen rasteri, metamorfinen suosiollisuus
IDW (Inverse Distance Weighing) = käänteisen etäisyyden menetelmä
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Kultaesiintymien aiheuttamaa geokemiallista 
indikoimaan valittiin moreenigeokemian aineistosta 
koboltti, kupari, rauta ja telluuri. Kupari ja koboltti 
otettiin mukaan, koska Keski-Lapin kultaesiinty-
missä on hyvin usein ”epätyypillisen metalliassosi-
aation” esiintymiä, joissa perusmetallit, erityisesti 
kupari, esiintyvät kullan seurannaismetalleina. 
Koboltti-, kupari-, rauta- ja telluuriaineistoista 
laskettiin lähtötasot, joissa kohonneet pitoisuudet 
moreenissa indikoivat kohonnutta prospektiivi-
suutta ja alhaiset tasot alhaista prospektiivisuutta.

Pohjois-Suomen orogeenisille kultamalmeille 
on verrattain yleistä se, että isäntäkivet sisältävät 
grafiittia. Grafiittipitoiset kivet ovat reaktiivisia 
orogeenisten kultamalmeihin liittyvien hydroter-
misten liuosten kanssa. Metallipitoisten liuosten 
reagoidessa grafiittipitoisten kivien kanssa tapah-
tuu hapetus-pelkistysreaktio, joka voi laukaista 
metallien saostumisen, ja paikalle syntyy minerali-
saatio. Grafiitin läsnäolo havaitaan lentogeofysiikan 
sähkömagneettisilla kartoilla johteena. Tässä mal-
lissa lentosähkömagneettiset imaginääri- ja reaa-
likomponenttikartat käsiteltiin siten, että johtavat 
alueet edustavat korkean prospektiivisuuden alueita 
ja ei-johtavat alhaisen prospektiivisuuden alueita.

Orogeeniset kultamalmit ovat aina raken-
teellisesti kontrolloituja eli liittyvät kallioperän 
hiertovyöhykkeisiin. Tätä piirrettä indikoimaan 
kallioperäkartasta poimittiin tunnetut hierto-
vyöhykkeet, joista laskettiin etäisyyttä kuvaava 
rasteri. Prospektiivisuus on sitä korkeampi, mitä 
lähempänä hiertovyöhykettä ollaan. Alueellisen 
painovoima-aineiston (APV) gradienttimaksimien 
tiedetään korreloivan geologisten rakenteiden ja 
niihin liittyvien malmiesiintymien kanssa (esim. 
Lahti ym. 2014). APV-aineistosta laskettiin gra-
dienttimaksimit Hornby ym. (1999) esittämällä 

menetelmällä. Näitä gradienttimaksimeja kutsu-
taan yleisesti painovoimawormeiksi (ts. ”painovoi-
mamadoiksi”). Painoivoimawormeista johdettiin 
näiden etäisyyttä kuvaava rasteri, joka myös indikoi 
rakenteellista kontrollia.

Alueellisella metamorfoosiasteella on orogee-
nisten kultamalmien suhteen merkittävä vaikutus. 
Alueet, joiden metamorfoituneet vihreäliuskefasiek-
sessa, ovat suosiollisia malmityypin esiintymiselle. 
Metamorfoosiasteen noustessa korkeampia lämpö-
tiloja ja paineita indikoiviin fasieksiin suosiollisuus 
laskee. Kallioperäkartan metamorfoosiastetta indi-
koiva taso luokiteltiin siten, että vihreäliuskefasiek-
sen alueet saivat korkeimman prospektiivisuuden 
luokan ja prospektiivisuus laskee korkeampia meta-
morfoosiasteita edustavia luokkia kohden. 

Kallioperäkartan kivilajit ryhmiteltiin eri luok-
kiin perustuen niiden kemiallisen reaktiivisuuteen 
suhteessa tyypillisiin orogeenisiin kultaesiinty-
miin liittyviin liuoksiin sekä niiden rakenteelliseen 
kompetenssiin. Luokille annettiin niiden pros-
pektiivisuuteen perustuvat prospektiivisuusarvot 
asiantuntija-arviona.

Taulukossa 13 on esitetty lähtöaineistotasojen 
esikäsittelyssä käytetyt sumean jäsenyysfunktion 
taitekohtien arvot sekä funktion jyrkkyyttä kuvaava 
hajontaparametrin arvo. Moreenigeokemian ja säh-
kömagneettisen imaginääri ja reaalikomponenttita-
sojen taitekohdiksi valittiin kunkin tason keskiarvo. 
Etäisyys hiertovyöhykkeistä ja etäisyys painovoi-
mawormeista -tasoille käytettiin asiantuntija-
arvioihin perustuvia arvoja. Hajontaparametrien 
positiiviset arvot tarkoittavat, että kyseisen 
aineiston suuret arvot ovat prospektiivisempia 
ja sekä negatiiviset arvot että pienet arvot ovat 
prospektiivisempia.

Taulukko 13. Käytetyt sumean logiikan jäsenyysfunktion arvot eri aineistoille.

Aineisto Taitekohta HP

Moreeni Co 12.1 ppm 3

Moreeni Cu 36 ppm 2

Moreeni Fe 2.0 % 3

Moreeni Te 10 ppb 2

Etäisyys hiertovyöhykkeistä 1 000 m -1

Etäisyys painovoimawormeista 3 000 m -1

Sähkömagneettinen reaalikomponentti 228 ppm 50

Sähkömagneettinen imaginäärikomponentti 416 ppm 50

HP = hajontaparametri
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Esikäsitellyt aineistot yhdistettiin sumeilla 
Gamma- ja Or-operaattoreilla kuvassa 21 esi-
tetyn vuokaavion tavoin. Moreenigeokemian 
ai  neisto (Co, Cu, Fe, Te) yhdistettiin moreenigeo-
kemian signaalia kuvaavaksi välitasoksi käyt-
täen Gamma-operaattoria arvolla 0,60 (Kuva 22). 
Sähkömagneettiset reaali- ja imaginäärikom-
ponentit yhdistettiin johteita kuvaavaksi välita-
soksi käyttäen sumeaa Or-operaattoria (Kuva 23). 
Välitasot yhdistettiin muiden lähtötasojen kanssa 
lopulliseksi prospektiivisuuskartaksi käyttäen 
sumeaa Gamma-operaattoria arvolla 0,75 (Kuva 
24). Lopullinen prospektiivisuuskartta (Kuva 25) 

validoitiin ROC-menetelmällä käyttäen oikeina 
positiivisina kohteina GTK:n kairakannan kulta-
lävistyksiä (89 kpl, Au > 0,2 ppm). ROC-testissä 
saatiin AUC-arvoksi 0,730, joka indikoi, että kartan 
luotettavuus on kohtalainen. Lopullisessa prospek-
tiivisuuskartassa korkeimman prospektiivisuuden 
alueet (prospektiivisuus 0,6–0,8) rajautuvat pää-
osin Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kun-
tien alueelle. Kemijärven ja Posion kuntien alueet, 
lukuun ottamatta pientä osaa Posion kunnan etelä-
osassa, ovat alhaisen prospektiivisuuden alueella 
orogeenisten kultamalmien suhteen.
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Kuva 21. Orogeenisten kultamalmien prospektiivisuusmallin vuokaavio.
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Kuva 22. Geokemian välitason yhdistäminen lähtötasoista. Tähdet kuvaavat kuntakeskusten sijaintia. Pohjakartta 
© Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 23. Johteita kuvaavan välitason yhdistäminen. Tähdet kuvaavat kuntakeskuksia. Pohjakartta © 
Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 24. Väli- ja lähtötasojen yhdistäminen lopulliseksi orogeenisten kultamalmien prospektiivisuuskartaksi. 
Tähdet kuvaavat kuntakeskuksia. Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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2.5.3.2 VMS-malmien prospektiivisuusmalli
Vulkanogeenisten massiivisten sulfidimalmien 
(VMS) esiintymien mallia varten käytettiin kriit-
tisten parametrien kuvaamiseen aineistoja mata-
lalentogeofysiikasta, moreenigeokemiasta sekä 

kallioperäkartasta. Malli luotiin edellä kuvatulla 
sumean logiikan menetelmällä. Taulukossa 14 on 
esitetty käytetyt lähtöaineistot, niistä johdetut 
aineistot ja niiden malminetsinnälliset kriteerit.

Taulukko 14. VMS-esiintymien prospektiivisuusmallin luomiseen käytetyt aineistot, niistä johdetut tasot ja näiden 
yhteys mineraalisysteemimalliin.

Malminetsintäkriteeri Aineisto Johdettu aineisto

Geokemiallinen signaali Moreenigeokemia IDW interpoloitu rasteri, Cu, Zn, Te, Ba, Mn

Johteet Sähkömagneettinen lentomittaus-
aineisto

Spline-interpoloidut reaali- ja imaginääri- 
komponentit

Kivilajiassosiaatio Kallioperäkartta 1:200 000 Kategorinen rasteri, suosiolliset kivilajiyksiköt

Moreenigeokemian aineistosta käytettiin Cu, Zn, 
ja Te, jotka indikoivat mineralisaation läsnäoloa, 
sekä Ba ja Mn, jotka indikoivat mineralisaation 
yhteydessä esiintyvää laajempialaista saostu-
mista. VMS-esiintymät ovat yleensä aina johteita 
ja lentogeofysiikasta tätä indikoimaan valittiin 
sähkömagneettisen mittauksen reaali- ja imaginääri - 

komponentit. Kallioperäkartasta valittiin merelliset 
vulkaanis-sedimenttiset yksiköt, jotka edustavat 
geologista ympäristöä, joissa VMS-esiintymiä on 
voinut syntyä. Nämä määritettiin prospektiivisiksi 
ja muu alue alhaisen prospektiivisuuden alueeksi. 
Esikäsittelyssä käytetyt sumean logiikan jäsenyys-
funktioiden arvot on esitetty taulukossa 15.

Taulukko 15. Käytetyt sumean logiikan jäsenyysfunktion arvot eri aineistoille.

Aineisto Taitekohta HP

Moreeni Cu 36 ppm 2

Moreeni Zn 35 ppm 2

Moreeni Te 15 ppb 2

Moreeni Ba 80 ppm 3

Moreeni Mn 257 ppm 2

Sähkömagneettinen reaalikomponentti 228 ppm 50

Sähkömagneettinen imaginäärikomponentti 416 ppm 50

HP = hajontaparametri
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Lähtötasot yhdistettiin kuvan 26 esittämän 
vuokaavion mukaisesti välitasoiksi ja lopulli-
seksi prospektiivisuuskartaksi käyttäen sumeita 
Gamma-, And- ja Or-operaattoreita. VMS-malmien 
sisältämiä Cu- ja Zn-sulfidien läsnäoloa kuvaava 
välitaso muodostettiin moreenigeokemian Cu-, 
Zn- ja Te-lähtötasoista käyttäen sumeaa And-
operaattoria (Kuva 27). Mn- ja Ba-tasot yhdistet-
tiin sumealla Gamma-operaattorilla kuvaamaan 
esiintymien ympärillä esiintyviä mangaani- ja 
barium-pitoisia saostumia (Kuva 28). Tämän 
jälkeen molemmat moreenigeokemian välitasot 
yhdistettiin vielä sumealla Gamma-operaattorilla 
geokemian indikaatioita kuvaavaksi välitasoksi 
(Kuva 29). Sähkömagneettisen geofysikaalisen 
lentoaineiston reaali- ja imaginäärikomponentit 

yhdistettiin johteita kuvaavaksi tasoksi sumealla 
Or-operaattorilla (Kuva 30). Viimeisessä vaiheessa 
geokemiaa ja johteita kuvaavat välitasot yhdistet-
tiin suotuisaa kivilajiassosiaatiota kuvaavan lähtö-
tason kanssa lopulliseksi prospektiivisuuskartaksi 
sumealla Gamma-operaattorilla (Kuva 31). VMS-
mallin luotettavuus testattiin ROC-testillä käyt-
täen oikeina positiivisina GTK:n kairatietokannan 
lävistyksiä, joissa sinkkipitoisuus oli yli 500 ppm. 
ROC-testin AUC-arvo oli 0,866, joka indikoi pros-
pektiivisuuskartan luotettavuuden olevan hyvä. 
Lopullisen prospektiivisuuskartan kaikkein korkein 
VMS-prospektiivisuus tutkimusalueella sijoittuu 
kapealle vyöhykkeelle, joka ulottuu Savukosken, 
Pelkosenniemen ja Sallan kuntien alueille (Kuva 32).

Kuva 26. VMS-esiintymien prospektiivisuusmallin vuokaavio.
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Kuva 27. Kupari- ja sinkki-sulfidien läsnäoloa kuvaavan välitason yhdistäminen. Tähdet kuvaavat kuntakeskuksia. 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 28. Mangaani- ja bariumpitoisten kemiallisten sedimenttien läsnäoloa kuvaavan välitason yhdistäminen. 
Tähdet kuvaavat kuntakeskuksia. Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.

Moreeni BaMoreeni Mn

Mn ja Ba

Fuzzy Gamma 0.8

70



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimustyöraportti 62/2021
Malminetsintä ja Itä-Lapin mineraalipotentiaali sekä niiden aluetaloudelliset vaikutukset ja  

hyödyntäminen alueen elinkeinoelämässä

Kuva 29. Geokemian signaalia kuvaavan välitason yhdistäminen. Tähdet kuvaavat kuntakeskuksia. Pohjakartta 
© Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 30. Johteiden läsnäoloa kuvaavan välitason yhdistäminen. Tähdet kuvaavat kuntakeskuksia. Pohjakartta © 
Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 31. Välitasojen ja kivilajiassosiaatio-lähtötason yhdistäminen lopulliseksi prospektiivisuuskartaksi. 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 32. VMS-esiintymien prospektiivisuuskartta ja tunnettujen VMS-esiintymien sekä kuntakeskusten sijainti. 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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2.5.3.3 Ni-Cu-Co-PGE malmien  
prospektiivisuusmalli
Kuten orogeenisten kultaesiintymien ja VMS-
esiintymien malli myös Ni-Cu-Co-PGE-malmien 
prospektiivisuusmalli tehtiin sumean logiikan 
menetelmällä. Lähtötasoina mallissa käytettiin 

moreenigeokemian, lentogeofysiikan ja kallio-
peräkartan aineistoista johdettuja tasoja. Mallissa 
käytetyt lähtöaineistot on esitetty taulukossa 16.

Moreenigeokemian aineistosta valittiin koboltti-, 
kupari- ja nikkeliaineisto lähtötasoiksi, sillä kysei-
set alkuaineet esiintyvät kohonneina pitoisuuksina 

Ni-Cu-Co-PGE-malmeissa. Nämä malmit ovat 
usein korkean sulfidipitoisuuden kiviä ja siten ilme-
nevät johteina geofysiikan kartoilla. Tätä piirrettä 
kuvaamaan valittiin lähtöaineistoksi sähkömag-
neettisen kartan reaali- ja imaginäärikomponentit. 
Ni-Cu-Co-PGE-malmit ovat myös usein magneet-
tisia ja aiheuttavat positiivisen magneettisen ano-
malian geofysiikan magneettisilla kartoilla. Näitä 
piirteitä kuvaamaan lähtöaineistoksi otettiin lento-
magneettinen geofysiikan aineisto, josta johdettiin 
magneettinen residuaalikartta sekä analyyttinen 

signaalikartta. Kallioperäkartasta johdettiin kaksi 
lähtötasoa: etäisyys potentiaalisiin isäntäkiviin sekä 
etäisyys kallioperän suurrakenteista eli sutuureista. 
Näistä jälkimmäiseen valittiin kontaktit prote-
rotsooisten ja arkeeisten yksiköiden välillä, sillä 
nämä ovat tunnetusti potentiaalisia alueita, joihin 
Pohjois-Suomessa liittyy Ni-Cu-Co-PGE-malmien 
magmatismia. Aineiston esikäsittelyssä käytetyt 
sumean logiikan jäsenyysfunktion arvot on esitetty 
taulukossa 17.

Taulukko 16. Ni-Cu-Co-PGE-malmien prospektiivisuusmallin luomiseen käytetyt aineistot, niistä johdetut tasot 
ja näiden yhteys mineraalisysteemimalliin.

Malminetsintäkriteeri Aineisto Johdettu aineisto

Ni- ja Cu-sulfidien läsnäolo Moreenigeokemia IDW interpoloitu rasteri, Co, Cu, Ni

Johteet Sähkömagneettinen lentomittaus-
aineisto

Spline-interpoloidut reaali- ja imaginääri-
komponentit

Magneettiset anomaliat Magneettinen lentomittausaineisto Magneettinen residuaali ja analyyttinen signaali

Kivilajiassosiaatio Kallioperäkartta 1:200 000 Etäisyys potentiaalisista isäntäkivistä

Kallioperän suurrakenteet 
(sutuurit)

Kallioperäkartta 1:200 000 Etäisyys suurrakenteista

IDW (Inverse Distance Weighing) = käänteisen etäisyyden menetelmä

Taulukko 17. Käytetyt sumean logiikan jäsenyysfunktion arvot eri aineistoille.

Aineisto Taitekohta HP

Moreeni Cu 36 ppm 2

Moreeni Co 12.1 ppm 3

Moreeni Ni 44 ppm 2

Etäisyys potentiaalisista isäntäkivistä 5000 m -1

Etäisyys sutuureista 10500 m -1

Magneettinen residuaali Kategorinen, luokiteltu 24 luokkaan

Magneettinen analyyttinen signaali Kategorinen, luokiteltu 14 luokkaan

Sähkömagneettinen reaalikomponentti 228 ppm 50

Sähkömagneettinen imaginäärikomponentti 416 ppm 50

HP = hajontaparametri
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Edellä kuvatut lähtöaineistot yhdistettiin kuvan 
33 vuokaavion mukaisesti välitasoiksi ja lopulli-
seksi prospektiivisuuskartaksi. Moreenigeokemian 
Ni-, Cu- ja Co-tasot yhdistettiin sumealla Or- 
operaattorilla nikkeli- ja kuparisulfidien läsnä-
oloa kuvaavaksi ”sulfidit”-välitasoksi (Kuva 34). 
Lentomagneettisen aineiston magneettinen resi-
duaali ja analyyttinen signaali yhdistettiin sumealla 
Gamma-operaattorilla magneettisia anomalioita 
kuvaavaksi välitasoksi (Kuva 35) ja lentogeofysii-
kan sähkömagneettisen aineiston imaginääri- ja 
reaalitasot yhdistettiin johteita kuvaavaksi väli-
tasoksi sumealla Or-operaattorilla (Kuva 36). 
Geofysiikan välitasot yhdistettiin vielä geofy-
siikan signaalia kuvaavaksi välitasoksi sumealla 
Gamma-operaattorilla (Kuva 37). Lopuksi sulfidit 
ja geofysiikan signaalivälitasot yhdistettiin kivi-
lajiassosiaatio- ja etäisyyssutuureista tasojen kanssa 
sumealla Gamma-operaattorilla lopulliseksi Ni-Cu-
Co-PGE-malmien prospektiivisuuskartaksi (Kuvat 

38 ja 39). Lopullisessa Ni-Cu-Co-PGE-malmien 
prospektiivisuuskartassa korkean ja erittäin kor-
kean prospektiivisuuden alueet sijoittuvat pääosin 
Savukosken, Pelkosenniemen ja Sallan kuntien 
alueiden läpi kulkevalle jaksolle (Kuva 39). Lisäksi 
Posion kunnan eteläosassa sekä Kemijärven kunnan 
pohjoisosassa on pienet alueet, joissa Ni-Cu-Co-
PGE-malmien prospektiivisuus on koholla. Koko 
tutkimusalueelta tunnetaan kahdeksan Ni-Cu-Co-
PGE-esiintymää tai aihetta. Nämä kaikki sijoit-
tuvat prospektiivisuuskartan korkean tai erittäin 
korkean prospektiivisuuden alueille, jonka mukaan 
kartan ennustearvo on hyvä. Kartta validoitiin 
ROC-menetelmällä käyttäen validoinnissa todel-
lisina positiivisina pisteinä GTK:n kaira-aineiston 
kohonneiden Ni-Cu-Co-PGE-lävistysten omaavia 
kairanreikiä (131 kpl, Ni-pitoisuus yli 1 000 ppm). 
ROC-testin tuloksena saatiin AUC-arvo 0,856, joka 
indikoi, että mallin luotettavuus on hyvä.

Kuva 33. Ni-Cu-Co-PGE-malmien prospektiivisuusmallin vuokaavio.
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Kuva 34. Ni- ja Cu-sulfidien läsnäoloa kuvaavan välitason yhdistäminen. Tähdet kuvaavat kuntakeskuksia. 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 35. Magneettisia anomalioita kuvaavan välitason yhdistäminen. Tähdet kuvaavat kuntakeskuksia. Pohjakartta 
© Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 36. Johteiden läsnäoloa kuvaavan välitason yhdistäminen. Tähdet kuvaavat kuntakeskuksia. Pohjakartta  
© Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 37. Geofysiikan anomalioita indikoivan välitason yhdistäminen. Tähdet kuvaavat kuntakeskuksia. Pohjakartta 
© Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 38. Aineistojen lopullinen yhdistäminen prospektiivisuuskartaksi. Tähdet kuvaavat kuntakeskuksia. 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 39. Ni-Cu-Co-PGE-esiintymien prospektiivisuuskartta, tunnettujen esiintymien sekä kuntakeskusten 
sijainti. Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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2.5.3.4 IOCG esiintymien prospektiivisuusmalli
IOCG (rautaoksidi-kupari-kultamalmi) -mallin  
aineistoina käytettiin moreenigeokemian (Ba,   
Co, Cu, Fe, La, V), lentogeofysiikan (mag-
neettinen, sähkömagneettinen, radiometrinen 
uraani- ja kaliumkomponentti) ja kallioperäkar-
tan (rakenteet, sutuurit) aineistoja (Taulukko 18). 
Moreenigeokemian kupari, koboltti ja rauta valittiin 
kuvaamaan IOCG-malmien tyypillisesti sisältämiä 
kuparisulfideja (kuparikiisu, borniitti) sekä kobolt-
tipitoisia rautasulfideja (pyriitti, magneettikiisu). 
Esiintymiin liittyvä muuttuminen on niiden välittö-
mässä läheisyydessä usein ns. kalium-muuttumista, 
johon liittyy myös bariumin ja keveiden harvinais-
ten maametallien pitoisuuden kohoamista. Tätä 
indikoimaan valittiin moreenigeokemiasta barium 
ja lantaani sekä radiometrisen lentomittausaineis-
ton kalium-komponentti. Esiintymät sisältävät aina 
kohtalaisesti tai paljon rautaoksideja, jotka ovat 

yleisimmin magnetiittia. IOCG-esiintymien mag-
netiitti sisältää myös usein kohonneita vanadii-
nipitoisuuksia. Näitä piirteitä kuvaamaan valittiin 
lähtöaineistoksi lentogeofysiikasta magneettinen 
anomaliakartta sekä moreenigeokemian vana-
diini. IOCG-esiintymiin liittyy usein, joskaan ei 
aina taustasta kohonneita uraanipitoisuuksia. 
Tätä piirrettä indikoimaan valittiin radiometri-
sen lentomittausaineiston uraani-komponentti. 
Kallioperän rakenteet ja sutuurit lähtöaineistossa 
indikoivat esiintymätyyppiin liittyvää rakenteellista 
kontrollia. Joissakin tapauksissa IOCG-esiintymät 
ilmenevät johteina geofysiikan kartoilla ja tätä piir-
rettä kuvaamaan valittiin lentosähkömagneettisen 
aineiston reaali- ja imaginääritasot yhdeksi lähtö-
aineistoksi. Lähtöaineistojen esikäsittelyssä käyte-
tyt sumean logiikan jäsenyysfunktioiden arvot on 
esitetty taulukossa 19.

Taulukko 18. IOCG-malmien prospektiivisuusmallin luomiseen käytetyt aineistot, niistä johdetut tasot ja näiden 
yhteys mineraalisysteemimalliin.

Malminetsintäkriteeri Aineisto Johdettu aineisto

Sulfidien esiintyminen Moreenigeokemia IDW-interpoloitu rasteri, Co, Cu, Fe

Muuttuminen Moreenigeokemia IDW-interpoloitu rasteri, Ba, La

Muuttuminen Radiometrinen lentomittausaineisto Spline-interpoloitujen K- ja Th-komponenttien 
suhde

Johteet Sähkömagneettinen lentomittaus-
aineisto

Spline-interpoloidut reaali- ja imaginääri-
komponentit

Magnetiitin esiintyminen Moreenigeokemia IDW-interpoloitu rasteri, V

Magnetiitin esiintyminen Magneettinen lentomittausaineisto Spline-interpoloitu magneettinen anomalia-
kartta

Geofysiikan signaali Radiometrinen lentomittausaineisto Spline-interpoloitu U-komponentti

Hiertovyöhykkeet Kallioperäkartta 1:200 000 Etäisyys kallioperän rakenteista

Kallioperän suurrakenteet 
(sutuurit)

Kallioperäkartta 1:200 000 Etäisyys suurrakenteista

IDW (Inverse Distance Weighting) = käänteisen etäisyyden menetelmä
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Taulukko 19. Käytetyt sumean logiikan jäsenyysfunktion arvot eri aineistoille.

Aineisto Taitekohta HP

Moreeni Ba 80 ppm 3

Moreeni Cu 36 ppm 2

Moreeni Co 12.1 ppm 3

Moreeni Fe 2.0 % 3

Moreeni La 25 ppm 3

Moreeni V 48.5 ppm 3

Etäisyys rakenteista 3 000 m –5

Etäisyys sutuureista 10 500 m –1

Magneettinen TMI 2 471 nT 5

Radiometrinen K 0.4 ppm 3

Radiometrinen U 2.962 ppm 5

Sähkömagneettinen reaalikomponentti 228 ppm 50

Sähkömagneettinen imaginäärikomponentti 416 ppm 50

HP = hajontaparametri

Johdetut lähtötasot yhdistettiin välitasoiksi ja 
lopulliseksi prospektiivisuuskartaksi kuvassa 40 
esitetyn vuokaavion mukaisesti. Eri välitasot yhdis-
tettiin käyttäen sumeaa And-operaattoria: Cu- ja 
Fe-sulfidien läsnäoloa indikoiva välitaso yhdis-
tämällä moreenin Cu, Co ja Fe (Kuva 41), geofy-
siikan signaalia indikoiva välitaso yhdistämällä 
radiometrinen U-komponentti lentogeofysiikan 
magneettisen aineiston kanssa (Kuva 42), muut-
tumista indikoiva välitaso yhdistämällä radiomet-
rinen K-komponentti, moreenin Ba ja La (Kuva 
43), rakenteellinen kontrollivälitaso yhdistämällä 
rakenteet- ja sutuurit-lähtötasot (Kuva 44), mag-
netiitin läsnäoloa indikoiva välitaso yhdistämällä 
moreenin V ja magneettinen aineisto (Kuva 45) sekä 
johteita kuvaava taso yhdistämällä sähkömagneet-
tisen aineiston imaginääri- ja reaalikomponen-

tit (Kuva 46). Lopullinen prospektiivisuuskartta 
yhdistettiin edellä mainituista välitasoista käyt-
tämällä sumeata Gamma-operaattoria (Kuva 47). 
Lopullisessa prospektiivisuuskartassa erittäin kor-
kean prospektiivisuuden alueita on vain hyvin vähän 
ja ne ovat pieniä. Korkean prospektiivisuuden alueet 
sijoittuvat pääosin Savukosken ja Pelkosenniemen 
kuntien alueille, joskin pieniä alueita löytyy kaikista 
kunnista (Kuva 48). IOCG-prospektiivisuuskarttaa 
ei voitu validoida, koska tutkimusalueelta ei tunneta 
varsinaisia IOCG esiintymiä. Misin alueen rautamal-
meissa on yhteisiä piirteitä tämän esiintymätyypin 
kanssa. Ne sijoittuvat prospektiivisuuskartassa kes-
kimääräisen ja korkean prospektiivisuuden alueille, 
mutta varsinaista tilastollista luotettavuusarviota ei 
kartan ennusteelle voi tällä perusteella tehdä.
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Kuva 40. IOCG-esiintymien prospektiivisuusmallin vuokaavio.
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Kuva 41. Rauta- ja kuparisulfidien läsnäoloa kuvaavan välitason yhdistäminen. Tähdet kuvaavat kuntakeskuksia. 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 42. Geofysiikan signaalia indikoivan välitason yhdistäminen. Tähdet kuvaavat kuntakeskuksia. Pohjakartta 
© Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 43. Muuttumista indikoivan välitason yhdistäminen. Tähdet kuvaavat kuntakeskuksia. Pohjakartta  
© Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 44. Rakenteellista kontrollia indikoivan välitason yhdistäminen. Tähdet kuvaavat kuntakeskuksia. Pohjakartta 
© Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 45. Magnetiitin läsnäoloa indikoivan välitason yhdistäminen. Tähdet kuvaavat kuntakeskuksia. Pohjakartta 
© Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 46. Johteita indikoivan välitason yhdistäminen. Tähdet kuvaavat kuntakeskittymiä. Pohjakartta  
© Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 47. Lopullinen IOCG-esiintymien prospektiivisuuskartan yhdistäminen. Tähdet kuvaavat kuntakeskuksia. 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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Kuva 48. IOCG-esiintymien prospektiivisuuskartta, Misin rautaesiintymien sijainti sekä kuntakeskusten sijainti. 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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3 MALMINETSINNÄN SUORAT JA KASAUTUVAT 
ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Timo Aarrevaara ja Paula Tulppo

Malminetsintä on kaivannaisteollisuuteen kuu-
luvaa toimintaa, johon liittyy toisaalta paljon 
odotuksia mutta samalla myös huolia, minkä 
vuoksi se on ollut paljon esillä tiedotusvälineissä.  
Malminetsinnällä on laajat intressiryhmät yhteis-
kunnan eri sektoreilla, ja sen ilmiöihin otetaan 
tiedotusvälineissä toistuvasti kantaa. Tilastojen 
perusteella vuosittain noin 50 yritystä Suomessa 
investoi malminetsintään yhteensä 30−80 miljoo-
naa euroa (Kari ym. 2021). Malminetsinnän kaivos-
lakia toimeenpaneva lupaviranomainen Suomessa 
on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), jonka 
raportointi mahdollistaa kansainvälisen vertailun. 
Suomen malminetsintää koskevaa tietoa on lisäksi 
saatavilla Fraser Instituutin vuosittaisessa mal-
minetsinnän ja kaivostoiminnan raportissa, jossa 
suorien taloudellisten vaikutusten lisäksi tarkas-
tellaan myös yhteiskunnallisia toimintaedelly-
tyksiä, kuten lainsäädäntöä ja hallintokäytäntöjä 
(The Policy Perception Index -tarkastelu, PPI). 
Vuoden 2020 Fraser Instituutin raportissa Suomi 
oli sijalla kymmenen investointien houkuttele-
vuudessa, yhteiskunnallisten toimintaedellytysten 
PPI-tarkastelussa sijalla kolme ja molemmissa tar-
kasteluissa Euroopan maista houkuttelevin, vaikka 
indeksipisteet olivat vuoden 2020 raportissa tippu-
neet. Suomen riskitekijät liittyvät verotusjärjestel-
mään, säädöspohjaan sekä maankäytön kiistoihin 
(Yunis & Aliakbari 2021).

Aluetaloudellisiin vaikutuksiin sisältyy myös 
arvioita epäsuorista taloudellisista vaikutuksista. 
Tässä luvussa se tarkoittaa niiden tekijöiden mää-
rittämistä, mitä ovat muut kuin suorilla taloudel-
lisilla vaikutuksilla mitattavat malminetsinnän 
hyödyt ja haitat, joille voidaan antaa taloudellinen 
arvo. Kyse on silloin esimerkiksi hyödykkeiden ja 
palvelujen aluetaloudellisista vaikutuksista, kuten 
hankinta-arvoina tai tuotantokustannuksina, ja 
näkökulman muodostamisesta siitä, missä ajassa 
aluetaloudelliset hyödyt ja haitat tulisi arvioida. 
Malminetsintään liittyy yhteiskunnallisesti vah-
voja ja ristiriitaisia odotuksia, ei voida olettaa, että 
malminetsintä- ja kaivosalan intressiryhmillä olisi 
yhtenäinen, tietoon perustuva näkemys malmin-
etsintään liittyvistä ongelmista. Malminetsintää 
toteutetaan pääosin harvaan asutuilla alueilla ja sen 
taloudellinen volyymi vaihtelee, joten arvon anta-

minen laajasti malminetsinnästä syntyviin alue-
taloudellisiin hyötyihin ja haittoihin on oleellinen 
näkökulma. Taloudellisen määrittämisen lisäksi 
myös sosiaaliset hyödyt ja haitat huomioon otta-
malla voidaan päätyä malminetsinnän vaikutus-
ten arvioinnissa hyvin erilaisiin tuloksiin (Marella 
& Ragab 2014). Moniin malminetsinnän sosiaali-
siin ja ympäristöarvioihin kiinnittyviin ilmiöihin 
ei ole löydettävissä näkökulmaa, joka sitouttaisi 
yhtenäisesti keskinäisessä riippuvuudessa toimi-
via malminetsinnän intressiryhmiä (Suopajärvi & 
Kantola 2019). Teollisuus, palveluammatit, alku-
tuotannon edustajat, paikalliset asukkaat sekä alu-
eelliset ja kansainväliset sidosryhmät keskustelevat 
eri aiheista eri käsitteillä ja tietopohjalla. ILPO-
hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda käsitteitä 
ja yhteistä tietopohjaa työkaluiksi, joiden avulla 
yhteinen vuoropuhelu on mahdollista.  Yhteiselle 
keskustelulle tarjoutui tilaisuus muun muassa 
hankkeen järjestämässä kolmessa työpajassa, joi-
den teemoina olivat malminetsinnän suorat ja välil-
liset vaikutukset, malminetsinnän mahdollistama 
kasvupotentiaali sekä malminetsinnän näkökulmat 
yleisesti. Työpajat oli suunnattu yrittäjille, elinkei-
nojen kehittämisen parissa työskenteleville, tutki-
joille, kuntapäättäjille ja muille virkamiehille sekä 
muille malminetsinnästä kiinnostuneille.

Malminetsinnän aikajänne on laaja. Malmin -
etsinnän pituuteen vaikuttaa muun muassa 
malmin etsin nässä saavutettavat tulokset ja luvi - 
tukselliset näkökohdat. Nykyisen kaivoslain 
mukaan yhden malminetsintäluvan enimmäis-
pituus jatkoaikoineen on viisitoista vuotta. Mal-
min etsinnässä hyödynnetään kuitenkin myös 
aikaisemmissa malminetsintäprojekteissa maan-
kamarasta tuotettua tutkimustietoa ja uusien pro - 
jektien pohjana voidaan hyödyntää jopa vuosi-
kymmeniä sitten tehdyn malminetsinnän tulok-
sia. Malminetsinnässä otetuista näytteistä voi 
löytyä myös mineraaleja, joilla ei ole arvoa niiden 
löytö hetkellä mutta tulevaisuudessa, esimerkiksi 
tekno logian kehityksen myötä, ne osoittautuvatkin 
arvokkaiksi. Suomessa on parhaillaankin käynnis sä 
kaivosprojekteja, joiden malminetsintä on toteu-
tunut jo vuosikymmeniä sitten, lopetettu ehkä  
useaankin otteeseen epäsuotuisten näkymien vuok - 
si ja käynnistetty taas uudelleen. Malminetsinnän 
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aluetaloudelliset vaikutukset voivatkin näkyä pit-
källä aikavälillä.

 Malminetsinnän suorien vaikutusten taloudel-
linen volyymi voidaan määritellä varsin tarkasti 
taloustieteellisissä analyyseissä. Koska malmin-
etsinnässä on usein kyseessä lupaviranomaisen 
(ts. kaivoslain toimeenpano) vahvistama toiminta, 
määritelmä voi perustua lupaviranomaisen toimit-
tamiin tietoihin toimintojen määrästä ja tiedossa 
olevista malminetsinnän voimavaroista (resurs-
seista). Tukesin raportoinnissa voidaan saada melko 
tarkkoja arvioita toiminnan suorista vaikutuksista. 
Näitä arvioita varten voidaan toteuttaa arviointeja, 
joissa keskeisiä indikaattoreita seurataan aikaja-
nalla. Malminetsinnän suorissa aluetaloudellisissa 
vaikutuksissa on kyse lähtökohtaisesti vuositasolla 
tarkasteltuna pienen taloudellisen volyymin toi-
minnasta, mutta malminetsintähankkeet voivat olla 
pitkäkestoisia tai alueeseen voi kohdistua useiden 
yritysten hankkeita, jolloin hankkeiden aluetalou-
den vaikutukset ovat suurempia. Pitkäkestoisissa 
malminetsintähankkeissa syntyy suoria ja epäsuo-
ria taloudellisia vaikutuksia, jotka luovat mahdol-
lisuuksia tuotantotekijöille ja aikaansaannoksille. 
Jos esimerkiksi yhden vuoden aikana toteutuvan 
työmaan suorat vaikutukset olisivat 100 000 euroa, 
se ei vielä saisi luultavasti aikaan investointeja tai 
pysyviä työpaikkoja. Jos samanlainen hanke kestää 
kymmenen vuotta, ovat sen suorat aluetaloudelli-
set vaikutukset vahvemmat ja voivat tuottaa pysy-
viä vaikutuksia, kuten uusia tukipalveluja. Tämän 
hankkeen ajankohtana (referenssivuosi 2020) pit-
käkestoisia malminetsintähankkeita oli Itä-Lapin 
kunnista lähinnä vain Posiolla. 

Pienetkin muutokset suorissa vaikutuksissa 
voivat saada aikaan epäsuoria vaikutuksia talou-
dellisessa toiminnassa, mutta intressiryhmillä on 
erilaisia näkemyksiä siitä, miten epäsuoria vai-
kutuksia tulisi ottaa huomioon. Fraser Instituutin 

raportin Suomea koskevia houkuttelevuustekijöitä 
heikentävät ristiriidat, joita ratkotaan valitusteitse 
(Yunis & Aliakbari 2020). Nämä käsittelyt synnyt-
tävät epävarmuutta malminetsinnän toteutumiseen 
tai toteutusten aikatauluihin sekä yrityksille ja int-
ressiryhmille taloudellisia kustannuksia. Käsittelyt 
tuottavat myös tietoa toimintaedellytyksistä, 
ennakkopäätöksiä sekä kapasiteetin kasvua alan 
toimintaedellytysten mahdollisuuksista ja rajoit-
teista. Ovatko valitustiet silloin aluetaloudellisissa 
tarkasteluissa huomioon otettava tekijä? Kyse on 
ranskalaisen Frédéric Bastiatin 1850-luvulla esille 
tuomasta ja yhdysvaltalaisen Henry Hazlittin 
(1946) kuvaamasta rikotun ikkunan ongelmasta, 
jossa särjetty ikkuna tuottaa taloudellista toimintaa 
ja työmahdollisuuksia. Toisaalta rikotun ikkunan 
korjaamiseen käytetyllä taloudellisella voimavaralla 
olisi voinut olla myös uusia investointeja mahdol-
listavia vaihtoehtoiskustannuksia, joten rikotusta 
ikkunasta aiheutunut taloudellinen toiminta ei 
yksiselitteisesti tuota aluetalouteen vaikutuksia. 
Rikottu ikkuna voi vaikuttaa toimijoiden valintoi-
hin muuttamalla taloudellista käyttäytymistä ja 
ohjaamalla investointeja kestäviin tai kestämättö-
miin kohteisiin. Voiko malminetsintään kiinnittyä 
rikotun ikkunan ongelma? Siitä näkökulmasta kat-
soen voi, että aikaperspektiivi ja toimijan intressi 
määrittävät, millä tavoin rikotun ikkunan vaiku-
tukset näyttäytyvät. Näkemystä eri intressiryhmien 
aikaperspektiivistä ja intressien määrittymisestä 
ei tässä raportissa ole mahdollista tai tavoitelta-
vaa muodostaa. Sen sijaan voidaan määrittää ja 
arvioida malminetsinnän suorien ja epäsuorien 
taloudellisten toimintojen merkitys aluetaloudelle. 
Näin määritettynä voidaan tuottaa tietoa eri toimi-
joille siitä, miten heidän arvostustensa perusteel - 
la malminetsinnän aluetaloudellinen vaikutus 
rakentuu ja mikä on sen aiheuttama taloudellinen 
volyymi.

3.1 Raportin haastatteluaineisto ja toteutus

Haastattelujen tuottama tieto sisältää malmin-
etsinnän lähtökohdan ja malminetsinnän toimi-
joiden ja toimenpiteiden määrittelyn, asiakirjojen 
analyysin erityisesti keskeisistä säännöksistä ja 
aluetaloudesta 22 haastattelussa keskeisiltä toi-
mijoilta. Haastattelut toteuttivat Timo Aarrevaara, 
Riikka Kangas ja Minna Vaaramaa-Hiltunen. 
Olem me tavoittaneet avaintoimijat laajasti, ja hei-
dän haastattelunsa on analysoitu NVivo-ohjelmalla 
käyttäen pääkäsitteinä malminetsinnän tietopohja, 

viestintä, paikalliset ja alueelliset vaikutukset, pro-
sessit ja tulevaisuus. Haastateltavat on mainittu toi-
mialoittain taulukossa 20. 

Haastattelut käsittelivät kunkin haastateltavan 
edustaman organisaation toimintaa, malminetsin-
nästä koostuvan tiedon hyödyntämistä, toiminnan 
suoria ja epäsuoria vaikutuksia sekä vaikutusten 
merkitystä malminetsintäyritysten ja malminet-
sinnän tukipalveluja tuottavien yritysten sijoittu-
miseen Itä-Lappiin. Näin haastattelujen teemat 
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kattoivat malminetsinnän tuotantotekijöitä, pro-
sessitekijöitä sekä aikaansaannoksia. Kuvassa 49 
tuodaan esille malminetsinnän keskeiset taloudel-
lista hyötyä tuottavat toimijat sekä näihin toimiin 
kohdistuvat keskeiset malminetsintää haastavat 
tekijät. 

 Dokumentaatioon ja haastatteluihin perustuva 
aineisto kertoo kattavasti ja riittävästi malminet-
sinnän eri näkökulmista, ja tuottaa raja-aitoja ylit-

täviä näkökulmia päätöksentekoon. Näin erityisesti 
siksi, että malmipotentiaali ja malmipotentiaaliset 
vyöhykkeet (käsitelty tämän raportin aiemmassa 
luvussa) eivät seuraa hallinnollisia rajoja ja kiinnos-
tus malminetsinnän vaikutuksiin rikkoo myös mui-
den organisaatioiden raja-aitoja.  Siksi tutkijoiden, 
paikallisten toimijoiden, yritysten ja yhteiskunta-
tieteilijöiden välinen yhteistyö on edellytys kattavan 
ja riittävän tiedon muodostamiselle. Menetelmien 

Taulukko 20. ILPO-hankkeen toteutetut haastattelut. Haastatteluista viisi edustaa malminetsintäyrityksiä, kolme 
palveluyrityksiä, kolme konsultointia, neljä järjestöjä ja neljä viranomaistoimintaa.

Toimiala haastateltavia pvm

Konsultointi 1 8.1.2020

Malminetsintäyritys/Junior 1 20.1.2020

Konsultointi 1 20.1.2020

Järjestö 1 6.2.2020

Virasto 2 17.2.2020

Järjestö 1 24.2.2020

Malminetsintäyritys/Junior 2 12.3.2020

Malminetsintäyritys 1 23.3.2020

Virasto 1 24.3.2020

Virasto 1 30.3.2020

Palveluyritys 1 31.3.2020

Palveluyritys 1 31.3.2020

Malminetsintäyritys 1 7.4.2020

Järjestö 2 15.4.2020

Palveluyritys 1 23.4.2020

Malminetsinnän harjoittajat 
(kaivosyhtiöt, junioriyhtiöt, 
valtionyhtiöt, 
tutkimuslaitokset)

Malminetsinnän 
palveluyritykset

Malminetsinnän 
alihankinta

Itä-Lapin palveluyritykset 
(suorat vaikutukset

Itä-Lapin palveluyritykset 
(kumulatiiviset 
vaikutukset)

Toteutumaton taloudellinen 
aktiviteetti (esim. tulot, 
verot, työpaikat)

Taloudellista toimintaa 
estävät tekijät ja 
toteutumattomat 
investoinnit

Ympäristö- ja 
mainehaitat

Kuva 49. Toimijanäkökulma malminetsinnän aluetaloudellisiin vaikutuksiin.

96



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimustyöraportti 62/2021
Malminetsintä ja Itä-Lapin mineraalipotentiaali sekä niiden aluetaloudelliset vaikutukset ja  

hyödyntäminen alueen elinkeinoelämässä

kannalta haasteita on monia, koska tiedon arviointi 
ja eri tieteenalojen käsitteiden ja tietopohjan hyö-
dyntäminen perustuu erilaisiin tieteellisiin perin-

teisiin. Tavoitteena on lisätä tietoa, joka hyödyntää 
laajasti tietoja ja mahdollistaa tietojen tulkinnan 
vaihtoehtoisilla ja kilpailevilla käsitteillä.

3.2 Malminetsintä aluetaloudellisena ilmiönä

Malminetsinnässä toiminnan ennakointi on käy-
tännössä kaikkien toimijoiden keskeisenä intres-
sinä. Välillisiä vaikutuksia tarkasteltaessa tarvitaan 
tietoja tutkittavan toiminnan luonteesta ja sen vai-
kutuksista yhteiskuntaan. Päätöksenteossa tuot-
tavuus ja tehokkuus ovat olennaisia näkökulmia, 
samoin kuin yhteiskunnalliset vaikutukset. Monissa 
julkisrahoitteisissa tehtävissä tämä on keskeinen 
näkökulma, joka voi auttaa toimijoita arvioimaan 
toiminnan oikeutusta. Tällaisissa tarkasteluissa 
kokoava analyysi on menetelmä, joka voi tuoda esiin 
kertyviä tai kasautuvia (kumulatiivisia) taloudelli-
sia vaikutuksia. Näin taloudesta tehdään analyysia 
laajassa kontekstissa, jossa pyritään ymmärtämään 
taloudellisen toiminnan vaikutukset yhteiskunnan 
eri sektoreilla.

Aluetalouden tarkasteluissa kokoavia alueta-
louden malleja on kehitetty jo 1960-luvulta alkaen 
erityisesti maankäytön kokonaisvaltaisissa tar-
kasteluissa (Mills 1967). Malminetsinnän ja kai-
vostoiminnan aluetaloudellisia tutkimuksia on 
toteutettu ennen kaikkea tarkastellen tuotannon-
tekijöitä ja aikaansaannoksia, jolloin näkökulma 
on toiminnan suorissa vaikutuksissa (Edjemo & 
Söderhom 2011). Erityisesti institutionaalinen tut-
kimusote on korostanut maankäytön eri merkityk-
siä, jolloin maankäytön mahdollisuuksiin voidaan 
muodostaa erilaisia ja perusteltuja merkityksiä.  
Maankäytöllä on eri intressiryhmillä erilaisia pe -
rus teltuja näkökulmia, jolloin hyötyjen ja haitto-
jen arviointi riippuu toimijan näkökulmasta (Datta 
2015). Maankäytössä on kuitenkin intressiryhmästä 
riippumatta yhteinen näkökulma: pitkäaikaiset 
maahan kohdistuneet toimenpiteet ja maankäytön 
tarkastelut. Malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa 
potentiaalisten taloudellisten vaikutusten arviointi 
on yksi keskeisistä tutkimuksen tarkastelun koh-
teista, ja aluetaloudellisia vaikutuksia on selvitetty 
myös Suomessa. Esimerkiksi kaivoksen poten-
tiaalista aluetaloudellista vaikutusta on selvitetty 
Kanta-Hämeessä GTK:n ja Helsingin yliopiston 
yhteishankkeena (Tiainen ym. 2017), jossa hyö-
tyjä tarkasteltiin mineraalivarojen hyödyntämi-
sen näkökulmasta. Tämän perusteella arvioidaan 
hyötyjä suorien hyötyjen, kuten uusia työpaikkoja 
muodostavien henkilötyövuosien, näkökulmasta.

Tässä esitetty viitekehys osoittaa, miten toimijoi-
den valinnat voivat vaikuttaa toisiinsa. Esimerkiksi 
malminetsinnän kasvu aiheuttaa epäsuoria vai-
kutuksia, kuten investointeja, siitä syntyvä liike-
toiminta voi vahvistaa yritysten profiileja ja lisätä 
yritysten osaamista. Malminetsinnässä syntyvä 
tutkimustieto voi tukea tietoon perustuvaa pää-
töksentekoa, jossa voidaan määritellä ja harkita 
malminetsinnän oleellisia tekijöitä. Siksi on oleel-
lista erottaa talouden tuotantotekijä (panostekijä) 
prosessitekijöistä ja ne molemmat tulostekijöistä. 
Esimerkiksi julkisten organisaatioiden verotulot 
ovat tavoitteisiin ja havaintoihin perustuva, talou-
dellisiin hyötyihin vaikuttava tekijä. Toisaalta työl-
lisyys on prosessitekijä, joka mahdollistaa talouden 
toivotut hyödyt ja mahdollistaa talouden eri alueille 
kohdistuvia kerrannaisvaikutuksia. Tätä määritel-
mää käyttämällä aluetalouden analyysiä voidaan 
käyttää näyttöön perustuvassa päätöksenteossa 
ottaen huomioon välittömät taloudelliset vaikutuk-
set, jotka koostuvat tunnistettavissa olevista talou-
dellisista hyödyistä. Suorien vaikutusten tulisi olla 
malminetsintää toteuttavien yritysten panoksen 
osoittaman taloudellisen volyymin kokoisia. Näiden 
lisäksi on perusteltua ottaa huomioon kasautuvat 
taloudelliset vaikutukset, jotka luovat edellytykset 
infrastruktuurin rakentamiselle tai luovat mah-
dollisuuksia aivan eri alalla. Suorat vaikutukset 
alueelliseen talouteen muodostuvat kaivoslain luvi-
tukseen liittyvistä korvausmaksuista (esim. maan-
omistajamaksuista), ostoista, työvoimapalkasta, 
verotuloista sekä majoitus- ja ylläpitomaksuista. 
Osa edellä mainituista korvauksista kohdistuu esi-
merkiksi Itä-Lapissa alueen ulkopuolelle. Suurin 
maanomistajamaksujen hyötyjä on metsähallitus, 
ja maanomistajia on myös muualta kuin Itä-Lapin 
kunnista. 

Kansainvälisen Fraser Instituutin julkaiseman 
indeksin perusteella Suomen kaivosalan toimin-
taympäristö ja investointien houkuttelevuus ovat 
muutoksessa, koska kansainvälisen vertailun indek-
siluvut ovat muuttuneet 2020-lukua edeltäneinä 
vuosina. Suomi on kuitenkin yksi niistä maista, joi-
hin siirtyy malminetsintäinvestointeja, koska Suomi 
on malmipotentiaaliltaan ja toimintaympäristöltään 
houkuttelevuudessaan Euroopan kärkimaa (Yunis &  
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Aliakbari 2021). Näkemykset kehityksestä ja sen 
edellyttämistä toimenpiteistä ovat aina toimijoiden 
tai intressiryhmien määrittämiä, ja ne ovat aikaan 
ja paikkaan sidoksissa (Pike ym. 2007). Näin aluei-
den kehittämistä edistämään pyrkivä toimintakaan 
ei ole ainoastaan tietoon perustuvaa tavoitteiden 
asettamista ja oikeiden keinojen määrittelemistä 
vaan moniulotteista ja moniarvoista tavoitteiden, 
näkemysten ja kokemusten välistä keskustelua 
tulevaisuudesta ja kehityksestä (Sotarauta 2015). 
Tähän keskusteluun ILPO-hankkeen raportti pyrkii 
tarjoamaan näkökulmia ja yhteisiä käsitteitä mal-
minetsinnän osalta Itä-Lapissa. 

Kasautuvien taloudellisten vaikutusten osalta 
on välttämätöntä tunnistaa keskeiset toimijat, toi-
minnot ja niiden tuottamat positiiviset ja negatii-
viset vaikutukset. Tässä käsitellyssä taloudellisessa 
toiminnassa aloitteentekijänä ovat lähtökohtai-
sesti malminetsintää harjoittavat tahot. Näiden 
tahojen raportoimat malminetsintään liittyvät 
määrät heijastuvat kansainvälisten tilastokäy-
täntöjen mukaan määriteltyihin (kansantalouden 
tilinpidon) välittömiin taloudellisiin vaikutuksiin. 
Niiden osalta investointi taloudellisena toimintona 
muodostaa voimavaran mineraalien etsintäpalve-
luyrityksille, jolloin Tukesin raportoinnissa mää-
ritetyt voimavarat voidaan edelleen siirtää osin 
alihankintayrityksille.

Kun palveluyritykset käyttävät paikallisia palve-
luita, tekevät ostoksia tai harjoittavat alihankintaa, 
suorien vaikutusten lisäksi voidaan osoittaa myös 
kasautuvia taloudellisia vaikutuksia. Nämä voivat 
olla esimerkiksi investointeja, joita ei syntyisi ilman 
alihankintasopimuksia. Niiden kautta malminet-
sinnän toimintaympäristö määritetään suhteessa 
julkisiin palveluihin, julkisiin talouden perustekijöi-
hin, energiaan ja veteen, kauppaan, majoitukseen, 
rakentamiseen ja maatalouden alkutuotantoon. 
Näillä alueilla on epäsuoria ja yhteiskunnallisia 
vaikutuksia. Jos yrityksiä perustetaan palveluita 
varten, sillä on sekä kasautuvia taloudellisia että 
yhteiskunnallisia vaikutuksia. Uuden yrityksen 
perustaminen on kuitenkin harvinaista, ja yleensä 
kyse on yritysten laajentumisesta tai monipuolistu-
misesta. Esimerkiksi alkutuotantoyrittäjä voi inves-
toida tietotekniikkalaitteisiin alihankinnan vuoksi, 
mikä voi mahdollistaa yritysten perustamisen tai 
ylläpidon. Kuljetusvälineet tarvitsevat hydraulii-
kan, ja tätä varten on perustettu huoltopalveluja. 
Harvaan asutuilla alueilla lähes kaikki yritykset 
ovat mikroyrityksiä, jolloin yritysten taloudellinen 
volyymi voi olla hyvin pieni eikä riitä yrityksen yllä-

pitämiseen.  Alihankintasopimuksilla on keskeinen 
merkitys sille, ovatko ne lainkaan olemassa.

Malminetsinnässä paikallisten toimijoiden käyt-
täytyminen voi olla vaikeasti ennustettavaa, koska 
paikalliset yritykset tekevät investointeja, vaikka 
niiden taloudellista elinkelpoisuutta ei voida aina 
rationaalisesti perustella nähtävissä olevana tule-
vaisuutena toteutuvalla taloudellisella tuloksella. 
Joillakin osapuolilla on intressi rajoittaa malmin-
etsintää tai vaatia sen kieltämistä sillä esimerkiksi 
malminetsinnän yhteensovittamisessa muiden 
elinkeinojen kuten matkailun ja poronhoidon 
kanssa voi olla maan käytön jakamiseen liittyviä 
haasteita. Toisaalta malminetsintä voi tarjota sivu-
tuloja muille elinkeinoille ja se saa sieltä myös työ-
voimaa kausityöhön. Kansalliset ja kansainväliset 
luonnonsuojelujärjestöt ovat vastustaneet malmin-
etsintää luonnonsuojelualueilla tai niiden lähistöllä, 
vaikka mineraalien ja metallien tarve on toisaalta 
tunnistettu. 

Tässä raportissa malminetsinnän voimavaro-
jen (taloudellisten, tietoon ja osaamiseen perus-
tuvien resurssien) määrittäminen toteutuu suoria 
vaikutuksia laajemmin, jolloin taloudellinen voi-
mavara voi koostua useista eri toimijoiden aikaan-
saannoksista. Malminetsinnän voimavarat voivat 
toteutua talouden mahdollistavina perustekijöinä 
(infrastruktuurina), jolloin malminetsintä vaikuttaa 
suoraan tai välillisesti esimerkiksi rakennusten ja 
kulkuväylien ratkaisuihin mutta myös malminet-
sinnässä hyödynnettävän kaluston investointeihin. 
Toinen näkökulma voimavaroihin on taloudellinen 
riskinotto, jossa yritykset ja julkisrahoitteiset toi-
mijat käyttävät pääomia ja suuntaavat malmin-
etsinnässä yritystensä taloudellisia, teknisiä ja 
henkilöstövoimavaroja tietylle alueelle. Tämä on 
kriittinen voimavaroja määrittävä alue yritysris-
kien näkökulmista, sillä on arvioitu, että vain noin 
yksi tuhannesta malminetsintäprojektista joh-
taa kaivostoimintaan (Tukes 2019). Globaalisti ja 
lyhyiden malminetsintähankkeiden näkökulmasta 
malminetsintää pidetään matalatuottoisena alana 
(Groves & Santos 2015). Kolmas tekijä voimavarojen 
määrittämisessä on säädöspohja, jolla määritetään 
malminetsinnän toimintaa ohjaavat ja varmistavat 
käytännöt. Säädöspohja tuo tietoa pysyvistä toimin-
taedellytyksistä sekä määrittää prosessit päätöksiä 
koskeville valitusprosesseille. Neljäs näkökulma 
talouden voimavaroihin on osaaminen, joka voi 
olla tietoa, kuten aiempien malminetsintähank-
keiden arkistoidut tulokset, tai tietoon perustuvaa 
osaamista tai tietoon perustuvan päätöksenteon 

98



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimustyöraportti 62/2021
Malminetsintä ja Itä-Lapin mineraalipotentiaali sekä niiden aluetaloudelliset vaikutukset ja  

hyödyntäminen alueen elinkeinoelämässä

edellytysten kasvamista. GTK:n tietoaineiston (mal-
minetsinnän päätearkiston tietoaineiston) kustan-
nusarvoksi on arvioitu vuonna 2020 ilmestyneessä 
valtioneuvoston tutkimustoimintaan kuuluvassa 
selvityksessä yli 2 miljardia euroa ja resurssi-
virtamalliin perustuva yhteiskunnallinen arvo olisi  
17,9 miljoona euroa vuodessa (Savikko ym. 2020). 
Alan ominainen piirre onkin, että malminetsinnän 
tulokset ovat saatavilla, jolloin toteuttaja on vel-
vollinen toimittamaan tutkimustulokset arkistoita-
vaksi myöhempää käyttöä varten. Itse asiassa monet 
malminetsintäprojektit perustuvat aikaisempien 
malminetsintäprojektien tuloksiin, ja niihin on tar-
vitsevilla tahoilla pääsy, jolloin investoinnin tekijä 
ei välttämättä ole tiedosta hyötyjä.

Malminetsinnässä on tästä näkökulmasta tar-
kasteltuna teollisen toimintatavan lisäksi myös 
tieteellisen tutkimuksen piirteitä ja käytäntöjä, 
jotka liittyvät maankamarasta kerättyyn tietoon, 
sitä koskevan tiedon kumuloitumisen edellytyk-
siin julkisesta tiedosta, malminetsinnän kohteena 
olevien alueiden luontotyyppien kartoitukseen sekä 
kokoavien geologisten, taloudellisten ja hallinnol-
listen analyysien käyttöön päätöksenteon pohjana. 
Esimerkiksi kaivoslain valmistelussa malminetsintä 
on määritetty tutkimusperusteisesti kaivosmine-
raalien esiintymien paikallistamisena ja tarkempana 
tutkimisena geologisten, geofysikaalisten ja geoke-
miallisten tutkimusmenetelmien avulla (Kari ym. 
2021). Toisaalta malminetsinnän tavoite on muo-
dostaa edellytyksiä teollisuudelle, joten se kytkeytyy 
tutkimuksen lisäksi teollisuuden TKI-toiminnaksi. 
Se, kumpi näkökulma näistä painottuu, ratkaisee 
vahvasti sen, mitä tekijöitä huomioidaan ja paino-
tetaan aluetaloudellisten vaikutusten analyysissa.

Tämän hankkeen haastatteluissa nousi esiin 
edellä esitetty rikkinäisen ikkunan ongelma, sillä 

kuten rikkinäisestä ikkunasta myös malminetsin-
nästä taloudelliset vaikutukset ovat eri toimijoille 
erilaiset. Tutkimusaineistosta nousi selkeästi esiin 
myös eri toimijoiden halu pyrkiä löytämään keinoja 
eri toimintojen yhdistämiseen ilman, että aiheutet-
taisiin toiselle toimialalle tai ympäristölle kohtuu-
tonta haittaa. Erilaiset näkemykset malminetsinnän 
hyödyistä ja haitoista hankaloittavat kaikkien osa-
puolten toimintaa ja aiheuttavat epäjatkuvuutta toi-
minnoissa. Ratkaisuna haastatteluissa tuotiin esiin 
avoin viestintä malminetsintään liittyvistä asioista 
ja tässä tärkeänä nähtiin paitsi tiedottaminen myös 
tiedon vastaanottaminen. Mikä sitten olisi oikea 
tapa tiedottamiseen, jotta se edistäisi eri osapuolten 
välistä, rakentavaa vuoropuhelua? Haastattelujen 
perusteella näyttää siltä, että asiaa mietitään eri 
tahoilla ja siihen etsitään parhaiten soveltuvia kei-
noja. Tästä yhtenä esimerkkinä Kestävän kaivos-
teollisuuden verkosto, johon on kerätty toimijoita 
sekä sidosryhmiä edellä mainittujen asioiden äärelle 
ja hakemaan ratkaisuja näihin.

Pienen taloudellisen volyymin toimijoilla voi 
olla tarve tarttua niihin mahdollisuuksiin, joita 
kulloinkin ilmenee. Siksi investointi- tai työmah-
dollisuuksiin tarttuminen voi toteutua tavoilla, 
joissa kiinnitytään malminetsintähankkeisiin 
varsin vähäisin tiedoin. Toisaalta näitä mahdolli-
suuksia voi olla vähän ja niihin kiinnittyy oleellisia 
rajoitteita, kuten kalustoon ja osaamiseen liittyvät 
rajoitteet. Näitä tekijöitä on harvaan asutuilla alu-
eilla viimeisten vuosikymmenien aikana tasoitettu 
subventioilla, erityisesti EU-rahoitteisilla hank-
keilla. Malminetsinnän erityisiin piirteisiin kuuluu 
se, että ne ovat sellaisia harvoja hankkeita Lapin 
harvaan asutuilla alueilla, joihin ei sisälly lainkaan 
suoraa julkista tukea.

 

3.3 Malminetsinnän aluetaloudellisten vaikutusten määrittely

ILPO-hankkeen keskeisenä tavoitteena on määrit-
tää ne aluetaloudelliset vaikutukset, joita malmin-
etsintävaiheen työt tuottavat alueellisesti. Tässä 
raportissa tarkastellaan aluetaloudellisia vaikutuk-
sia, ja tarkastelu painottuu malminetsintää toteut-
tavien yhtiöiden toimiin sekä niiden vaikutuksiin. 
Kaivoslain mukaisia lupia hakevat yhtiöt raportoivat 
vuosittain luvittavalle viranomaiselle (Tukes) mal-
minetsinnän kustannukset ja investoinnit, mutta 
tiedot ovat osittain avoimia ja osittain salassa pidet-
täviä. Nämä tiedot eivät mahdollista kokonaiskäsi-
tystä Itä-Lapin kuntiin kohdistuvien investointien 

määrästä. Siksi yhtiöiden aluetaloudellisia vaiku-
tuksia määritettäessä on välttämätöntä käyttää 
estimaatteja resurssin määrittämisessä.  

Seuraavassa tuodaan esille ILPO-hankkeessa 
kerättyyn tietoon (esim. haastattelut) perustavia 
näkökulmia malminetsinnän vaikutuksista. Osa vai-
kutuksista kohdentuu suoraan aluetalouteen, kuten 
palvelujen osto sekä käyttö, ja osa epäsuorasti, kuten 
vaikutukset poronhoitoon. Haastatteluaineistosta 
on hyvä huomioida, että haastateltavat toimi-
vat useilla paikkakunnilla ja heidän näkemyk-
sensä malminetsinnästä liittyvät myös Itä-Lapin  
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ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan. Tämä näkyy 
haastattelutulosten raportoinnissa, jossa nousevat 
esiin myös sellaiset malminetsinnän aluetalou-
delliset vaikutukset, jotka eivät kaikilta osin tänä 
päivänä näy Itä-Lapin malminetsinnässä mutta ne 
näkyvät muualla Suomessa ja erityisesti Lapissa. 
Tällaiset malminetsinnän vaikutukset voivat olla 
mahdollisia myös Itä-Lapin alueella, mikäli alu-
eella aktivoituu samantyyppistä pitkäkestoista mal-
minetsintätoimintaa.  Toistaiseksi malminetsintä ei 
ole Itä-Lapissa suurimuotoista mutta kuten edellä 
tässä raportissa on todettu, Itä-Lapin alueella on 
malmipotentiaalia mikä voi jatkossa mahdollistaa 
malminetsinnän kasvun.   

3.3.1 Malminetsinnän työt, koulutustarve ja  
malminetsinnän tuottama tieto

 
Haastatteluissa ilmeni, että malminetsinnästä  
alueelle kohdistuvat suorat aluetaloudelliset vai-
kutukset koostuvat useista tekijöistä. Vaikukset 
ovat projekti kohtaisia ja vaihtelevat projekteittain. 
Lisäksi ne kertautuvat sen mukaan, kuinka pitkä 
malminetsintäprojekti on kyseessä. 

Yhtiön toteuttaessa malminetsintää paikka-
kunnalle voi tulla yhtiössä lyhytaikaisessa tai 
pidempiaikaisessa työsuhteessa työskenteleviä 
henkilöitä, joiden asuminen alueella voi vaih-
della muutaman kuukauden mittaisesta kesä-
työstä useita vuosia kestävään työhön. Nämä 
henkilöt käyttävät palkkatulojaan päivittäiseen  
elämiseen ja hyödyntävät esimerkiksi paikallisia 
harrastusmahdollisuuksia ja muita palveluja. 

Alueesta, jolla malminetsintää tehdään, voi tulla 
myös malminetsintäyhtiössä paikkakunnalla pit-
kään työskentelevän henkilön kotikunta, jolloin 
hän maksaa kunnallisveronsa alueelle. Hän edis-
tää näin kunnan verotuloja sekä käyttää kunnan 
tuottamia julkisia palveluita. Eräs haastateltavista 
kertoi muuttaneensa alueelle perheineen, ja täl-
laisten tilanteiden myötä malminetsinnän vuoksi 
paikkakunnalle tapahtuvan muuton vaikutukset 
monimuotoistuvat ja kertautuvat.

Malminetsintäyhtiöt työllistävät henkilöitä eri-
mittaisiin työsuhteisiin. Näihin kuuluvat muun 
muassa teknikon työtehtävät, joita tehdään lyhyt-
kestoisina työsuhteina malminetsinnän maasto-
töissä. Tällaisissa työsuhteissa työskentelevät 
voivat olla muualla vakituisesti asuvia ja malmin-
etsintätyön ajaksi paikkakunnalle tulleita ulkopaik-
ka kuntalaisia, alueelle malminetsinnän vuoksi 
muualta muuttaneita sekä alueella jo asuvia hen-

kilöitä. Lisäksi malminetsinnässä tarvitaan run-
saasti erilaisia paikallisia tukipalveluita, joita ilman 
malminetsintä olisi vaikeaa tai mahdotonta. Näihin 
kuuluvat majoitus-, pesula- ja siivouspalvelut sekä 
ruokahuolto. Näitä palveluja malminetsintäyhtiöt 
ostavat paikkakunnalla työskentelevälle henkilö-
kunnalleen sekä alueella mahdollisesti vieraileville 
yhteistyökumppaneilleen. Majoitustarpeet ovat 
projektikohtaisia ja vaihtelevat lyhyempikestoisesta 
mökkien vuokrauksesta ja hotellipalvelujen käyttä-
misestä pidempikestoiseen asumistarpeeseen, jossa 
vuokrataan henkilökunnalle taloja. Majoitustarpeet 
ajoittuvat myös perinteisen matkailukauden ulko-
puolelle, joten ne tuovat matkailuyrityksille lisätu-
loja. Lisäksi malminetsintäyhtiöt hyödyntävät myös 
paikallisia ravintolapalveluita ja pitopalveluita sekä 
henkilökuntansa tarpeisiin että järjestäessään eri-
laisia sidosryhmätilaisuuksia. Nämä tukipalvelut 
edistävät alueen työllisyyttä kasautuvasti. 

Malminetsintäyhtiöt ostavat alihankintana yri-
tyksiltä malminetsinnän eri vaiheisiin liittyviä pal-
veluja, kuten maastovalmisteluja, maassa ja ilmassa 
tehtäviä geofysiikan mittauksia sekä kaivuu- ja kai-
rausurakointipalveluja. Kairausurakointiin sisältyy 
timanttikairaus, reittien valmistelu ja tekeminen, 
tamppauspalvelu, kairauksien valvominen sekä 
näytteiden kuljettaminen. Koneiden huollon yhtiöt 
tekevät itse tai ostavat huoltopalvelun paikalli-
selta toimijalta. Myös maaperä- ja kivinäytteiden 
analysoinnissa hyödynnetään analyysipalveluita 
tarjoavia yrityksiä. Haastatteluissa mainittiin lap-
pilainen kairausyritys, joka on kehittänyt uutta 
teknologiaa kairauskoneisiin ja myynyt sitä myös 
ulkomaille. Näin se on tuottanut yritykselleen uutta 
yritystoimintaa. 

Muutamassa haastattelussa mainittiin, että mal-
minetsinnässä hyödynnetään myös maa- ja metsä  - 
talouden parissa pääosin työskentelevien henki-
löiden palveluja. Palveluihin kuuluvat esimerkiksi 
kivien kuljettaminen traktorilla ja koneiden siirtä-
minen paikasta toiseen. Osa haastateltavista kertoi 
yhtiönsä toisinaan hyödyntävän myös paikallista 
palveluntarjoajaa veden kuljettamisessa ja lietesäi-
liöiden käytössä huuhteluveden kuljetukseen sekä 
soijan kuljettamisessa paikalta, ja myös kaivinko-
neyrittäjien palveluja on käytetty. Lisäksi tarvetta 
on ollut metsuripalveluille tilanteissa, joissa on 
valmisteltu kairauspaikkaa tai tehty kairauspaikan 
jälkisiistimistä. Jälkisiistimisessä metsuri karsii 
ja pilkkoo puut sekä vie ne tien laitaan kuljetusta 
varten.  Metsurit tekevät myös pieniä siltoja, joi-
den avulla kairakone voi ylittää ojia. Lisäksi moni  
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haastateltava kertoi malminetsintäyhtiöiden ja hei-
dän alihankkijoidensa hyödyntävän aurauspalveluja. 

Malminetsinnässä käytetään erilaisia ajoneuvoja, 
kuten autoja, moottorikelkkoja ja mönkijöitä, joita 
haastateltavat kertoivat malminetsintäyhtiöiden 
tuovan mukanaan tai vuokraavan ja ostavan paikal-
lisesti. Polttoaineet ajoneuvoihin ostetaan paikalli-
selta huoltoasemalta ja myös ajoneuvojen huollon 
voivat toisinaan tehdä malminetsintäpaikkakunnan 
yritykset. Eräs haastateltavista kertoi, että hänen 
työskennellessään paikkakunnalla malminetsinnän 
tarpeisiin oli tapana tilata tavaraa kemijärveläisestä 
rautakaupasta ja kuljettaa se paikkakunnalle junalla.    

Toimitiloista sekä niiden käyttöön liittyvistä 
kuluista maksetaan toimijoille, jotka voivat sijaita 
malminetsintäalueella. Myös rakennettaessa tai 
kunnostettaessa toimitiloja voidaan tarvita alueen 
toimijoita maansiirtotöihin, pihatöihin ja raken-
nus- tai kunnostustehtäviin. On myös alueita, joilla 
asukkaat ovat rakentaneet halleja vuokratakseen 
niitä malminetsintäyhtiöiden tarpeisiin, ja muu-
tama haastateltava katsoi tällaisen toiminnan jat-
kossa todennäköisesti kasvavan.   

Kokonaisuutena aineistosta nousi esiin, että mal-
minetsintäyhtiöiden, alihankintapalveluiden sekä 
muiden tukipalveluiden toiminta työllistää hen-
kilöitä erilaisiin työsuhteisiin  pienimuotoisesta 
ja kausittaisesta tukitoiminnasta pitkäkestoiseen 
työhön.  Tämä tarjoaa alueen toimijoille tuloja, joi-
den merkitys aluetalouteen vaihtelee. Usein nämä 
tulot ovat alueella asuville päätoimen lisäksi ker-
tyviä sivutuloja.  

Muutamassa haastattelussa nousi esiin mal-
minetsintään liittyvän koulutustarpeen kasvami-
nen, jotta osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman 
saanti voidaan turvata. Eräs haastateltavista huo-
mautti malminetsinnän osaamistarpeen olevan 
monimuotoista ja malminetsinnän tarpeita palve-
levia erilaisia rooleja on määriteltävissä toistakym-
mentä. Haastateltavien mukaan tulevaisuudessa 
tarvitaan nykyistä enemmän koulutusta erityisesti 
teknikkotasolle mittaustehtäviin, maastotöihin ja 
näytteenottoon. Lisäksi tarpeen nähtiin kasvavan 
ympäristöosaamisessa, kuten lajitunnistuksessa, 
sekä ympäristön monitoroinnissa, kuten vesien 
seurannassa. Myös henkilöiden muuntokoulu-
tuksesta malminetsinnän tarpeisiin nähtiin olleen 
hyviä kokemuksia. Eräs haastateltavista mainitsi 
malminetsinnän koulutuksessa olevan tarvetta 
myös halukkaille malminetsintäalan kouluttajille. 
On todennäköistä, että paikkakunnalla, jolla kou-

lutustarpeen kasvuun lähdettäisiin vastaamaan 
ja jolle perustettaisiin uusia koulutus- ja erikois-
tumislinjoja, vaikutukset näkyisivät myös alueen 
talou dessa. Kouluttautumismahdollisuus muun 
muassa toisi alueelle opiskelijoita ja opettajia sekä 
täyttäisi osaltaan malminetsintäyhtiöiden osaamis-
tarvetta ja parantaisi samalla alueen työllisyyttä. 

Useissa haastatteluissa tuotiin esiin malminet-
sinnän tuottama monipuolinen tieto, jota voidaan 
hyödyntää paitsi kaivostoiminnan potentiaa-
lia arvioitaessa myös laajemmin yhteiskunnassa. 
Malminetsintä lisää luonnontieteellistä tietoa, 
ja sen avulla voidaan edistää yleistä ymmärrystä 
maankuoresta, kivilajeista, rakenteista ja koostu-
muksesta. Geologisen tiedon lisäksi malminetsintä 
tuottaa luontotietoa, kuten ympäristö-, kasvi- ja 
uhanalaistietoa. Kerätty tieto voi osoittautua myös 
vasta myöhemmin taloudellisesti kannattavaksi, 
sillä mukana voi olla mineraaleja, joiden arvo tulee 
esiin vasta tulevaisuudessa kehityksen myötä. 
Eräässä haastattelussa mainittiin, että olisi tär-
keää saada lainsäädännössä malminetsintäyhtiöi-
den raportointivelvoite selkeämmin kirjattua, jotta 
kerätty, arvokas tieto saataisiin nykyistä parem-
min talteen GTK:n arkistoon ja siten kattavammin 
hyödynnettäväksi tulevaisuudessa. Tiedon hyö-
dyntämistä malminetsintäpaikkakunnilla ei haas-
tatteluissa kuitenkaan tuotu erityisesti esiin. Voisi 
olla hyvä pohtia, olisiko kerättyä tietoa mahdollista 
hyödyntää paikallisesti nykyistä enemmän esimer-
kiksi koulujen opetuksessa tai matkailussa.

Erään haastateltavan mukaan malminetsintä 
voidaan nähdä ’vientituotteena’, jonka etuja jää 
Suomeen monin tavoin. Malminetsintäyhtiöt ovat 
enimmäkseen ulkomaisia ja ne toteuttavat mal-
minetsintää Suomessa ulkomaisella rahoituksella 
tuoden mukanaan malminetsintään kiinnittyvää 
työtä, maanomistajakorvauksia ja muita taloudelli-
sia vaikutuksia. Muutamassa haastattelussa mainit-
tiin yhtenä Suomen vahvuutena malminetsinnässä 
olevan hyvä infrastruktuuri myös harvaan asutuilla 
alueilla.   

Moni haastateltava toi esiin myös malmin-
etsinnän vaikutuksia alueen ilmapiiriin ja kehityk-
seen kokonaisuutena. Osa haastateltavista näki 
malminetsinnän edistävän alueen kehitystä tuo-
malla alueelle uusia ihmisiä, jotka ovat osa paik-
kakunnan arkea ja osallistuvat osaltaan myös sen 
kehittämiseen. Myönteistä kehitystä katsottiin 
lisäävän myös sen, että malminetsintäyhtiöt ja 
niiden henkilökunta huomioivat alueen asukkaat ja 
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tuovat paikkakunnalle toimintaa, jonka edistymistä 
asukkaat voivat mielenkiinnolla seurata. Eräs haas-
tateltava kuitenkin katsoi malminetsintää poron-
hoidon näkökulmasta, ja hän näki malmin etsinnän 
heikentävän ilmapiiriä ja mielialaa poronhoidossa, 
koska se tuo mukanaan epävarmuutta tulevaisuu-
desta muun muassa kaivostoiminnan mahdollisuu-
den muodossa. Myös näkemykset malminetsinnän 
vaikutuksista ympäristöön vaihtelivat, ja muu-
tamassa haastattelussa ilmaistiin asiaan liittyviä 
huolia.   

3.3.2 Elinkeinojen ja toimintojen yhteensovittaminen
 

Malminetsintäprojektit ovat erilaisia, ja myös niiden 
aluetaloudelliset vaikutukset muihin elinkeinoihin 
ja ympäristöön vaihtelevat. Moni haastateltava toi 
esiin eri toimintojen ja elinkeinojen mahdollisim-
man hyvän yhteensovittamisen olevan asia, johon 
pyritään. Eri elinkeinojen ja toimintojen yhteen-
sovittaminen on myös alueen kokonaistalouden 
tarkastelun kannalta oleellista (TEM 2014). 

Lappi on poronhoitoaluetta, ja eräs haastateltava 
mainitsi malminetsinnän vaikutusten poronhoi-
toon vaihtelen sen mukaan, mihin vuodenaikaan 
maastossa liikutaan ja millaisia jälkiä sinne jää. 
Moottorikelkkaura väärässä paikassa voi aiheuttaa 
porojen liikkumisen jälkeä pitkin vääriin paikkoi-
hin, mikä aiheuttaa paliskunnille kustannuksia. 
Kesällä puolestaan vasomamailla ei tulisi liikkua, 
jotta vasomarauha säilyy. Tärkeää on myös huo-
lehtia, ettei luontoon jää materiaalia kuten verkkoja 
ja nauhoja, joihin poroja voisi jäädä kiinni.  Lisäksi 
maastoon jääneet ennakoimattomat jäljet, kuten 
montut, voivat olla ongelmallisia, sillä porotalouden 
harjoittajia voi ajaa niihin  esimerkiksi mönkijöillään 
sillä seurauksella, että kone rikkoutuu. Suomessa 
vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan 
porojen omistajille aiheuttamiaan vahinkoja. 

Metsäautotiet ja niiden hyvä ja lumeton tila 
mainittiin muutamassa haastattelussa olevan 
tekijä, joka edesauttaa paitsi malminetsintää 
myös poroelinkeinoa helpottaen kulkemista 
porojen luo. Eräs haastateltavista kui tenkin näki 
metsäautoteiden runsaan määrän ja hyvän kunnon 
porotaloudelle epäedullisena, koska ne tuovat 
maastoon liikennettä, jota ei toivota, ja lisäävät 
myös porovarkauksien määrää. 

Muutamassa haastattelussa mainittiin, että mal-
minetsinnän kenttätutkimukset työllistävät myös 
porotalouden harjoittajia ja tuovat heille näin 
lisätuloja. Lisäksi eräs haastateltu mainitsi, että 

poronhoitajatkin ovat asukkaita omilla kotipaikka-
kunnillaan ja malminetsintä voi säteillä positiivisia 
asioita sinne samoin kuin muillekin alueen asuk-
kaille, mutta hän ei nähnyt, että  malmin etsintä 
toisi nimenomaan poronhoitoon myönteisiä, alue-
taloudellisia vaikutuksia. Sen sijaan huolta tule-
vaisuudesta poronhoidon parissa aiheuttaa hänen 
mukaansa se mahdollisuus, että porojen laidun-
maille voisi joskus tulla kaivos ja tämä voi aiheut-
taa epävarmuutta myös ammattiaan poronhoidon 
parissa harkitsevalle henkilölle. Lisäksi poronhoito 
jakaa ympäristöjärjestöjen huolen malminetsinnän 
mahdollisista negatiivista ympäristövaikutuksista. 
Haastateltavan mukaan malminetsinnän kanssa 
voidaan kuitenkin tulla toimeen, jos siinä huomioi-
daan myös poronhoidon tarpeet ja sovitellaan ne 
yhteen malminetsinnän kanssa. Hänen mukaansa 
tässä on ollut haasteita mutta on myös kokemuk-
sia porotalouden onnistuneesta huomioimisesta ja 
toimintojen yhteensovittamisesta.  Tässä tiedon-
kulku on ratkaisevassa asemassa. (Tiedonkulusta 
lisää raportin luvussa 3.3.5 Viestintä.)  

Ympäristöasioissa haastateltavien näkemyk-
set eivät olleet kaikilta osin yhteneväisiä. Malmin  - 
etsinnän ympäristövaikutuksina mainittiin haas  - 
tat teluissa ympäristöön jääneen materiaalin lisäksi 
meluhaitat eläimille, tankkausten yhteydessä tapah-
tuneet vuodot, maahan koneista jääneet painaumat 
sekä epäilys, että tulpatun putken ja ympäröivän 
maaperän välistä vesistöön tulee vuotoja, jotka aihe-
uttavat haittaa kala-, eläin- ja kasvilajeille. Lisäksi 
eräs haastateltava toivoi tutkimusta siitä, millai-
sia vaikutuksia kovalla pakkasella mahdollisesti on 
kasvillisuuteen sellaisilla alueilla, joilta on mal-
minetsinnän vuoksi poistettu lumipeite. Toisaalta 
muutamassa haastattelussa mainittiin, että malmin-
etsinnästä ei jää vaikutuksia luontoon tai vaikutukset 
ovat hyvin vähäisiä.   

Suojelualueet, Natura 2000 -alueet, poronhoi-
toalueet ja saamelaisten kotiseutualueet ovat kes-
keisiä alueita, joita koskee vahva regulaatio. Niissä 
ja osin myös erämaa-alueilla on erilaiset suojelu-
perusteet, lajit, luontotyypit ja muinaismuistokoh-
teet, joiden huomioon ottaminen on toteutettujen 
haastattelujen perusteella toimijoiden yhteisessä 
intressissä. Lisäksi Natura-alueilla on omat suo-
jeluperusteensa. Tämän vuoksi viranomaisten on 
tehtävä lupiin liittyvät ratkaisut aluekohtaisesti ja 
lainsäädäntöön pohjautuen. Malminetsintälupaan 
annetaan yleensä ympäristöasioita huomioivia 
velvoitteita. 
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Useissa haastatteluissa myös mainittiin, että 
haastateltavien edustamissa malminetsintäyhtiöis-
 sä pyritään huomioimaan ympäristöasiat ja muut 
elinkeinot hyvin ja konflikteja pyritään vält tä-
mään. Heidän mukaansa ympäristöasioihin on 
kiinnitetty huomiota erityisesti viime vuosina. 
Ympäristötietoisuuden laajempi nousu yhteiskun-
nassa näkyy myös malminetsinnässä.  

Erään haastateltavan mukaan olisi toivottavaa, 
että malminetsintää ja muita elinkeinoja voitaisiin 
nykyistä paremmin yhdistää niin, että elinkei-
not tukisivat toisiaan. Hänen mukaansa Kittilässä 
on hyviä kokemuksia turismin sekä kaivosyhtiön 
yhteistyöstä, ja hän toivoi, että yhteistyötä myös 
malminetsinnän ja muiden elinkeinojen yhdistä-
misestä molempia hyödyttäen pyrittäisiin löytä-
mään laaja-alaisesti. Hän uskoi, että synergiaetujen 
löytäminen olisi mahdollista. Erilaisten näke-
mysteen yhteensovittamisesta lisää luvussa 3.3.4 
Viranomaistyöskentely ja lupaprosessit sekä luvussa 
3.3.5 Viestintä. 

3.3.3 Malminetsinnän maanomistajakorvaukset
 

Malminetsintäyhtiöt ovat velvollisia maksamaan 
maanomistajille korvauksen malminetsinnäs-
tään, ja korvauksella voi olla vaikutuksia mal-
minetsintäpaikkakuntien talouteen. Vaikutukset 
ilmenevät esimerkiksi tilanteissa, joissa maan-
omistaja asuu malminetsintäpaikkakunnalla tai 
hän viettää siellä aikaansa vapaa-ajan asunnollaan. 
Malminetsintäkorvauksen suuruus on ensimmäisten 
neljän malminetsintävuoden ajalta 20 euroa heh-
taarilta. Tämän jälkeen korvaussumma kasvaa niin,  
että se on seitsemään vuoteen saakka 30 euroa, kym-
meneen vuoteen saakka 40 euroa ja yhdestätoista 
vuodesta eteenpäin 50 euroa. Malminetsintäluvan 
enimmäisaika mahdollisine jatkoaikoineen on 15 
vuotta (Tukes 2021c). Vuoden 2020 aikana Itä-
Lapin seutukunnan kunnista Pelkosenniemen, 
Savukosken, Posion ja Sallan alueilla tehtävästä 
malminetsinnästä maksettiin malminetsintäkorva-
uksia, ja summa oli yhteensä 413 086 euroa. Tukesin 
Malminetsintäluvat ja valtaukset -tietokannan 
mukaan Kemijärvellä ei vuonna 2020 ollut voimassa 
olevia malminetsintälupia (Tukes 2021a.). Lisäksi 
maanomistajille korvataan malminetsinnän aiheut-
tamat mahdolliset puusto vahingot. Maanomistajina 
olivat sekä Metsähallitus, ja siten valtio, että yksi-
tyisiä maanomistajia.  

Haastateltavien suhtautuminen malminetsin-
täkorvausten aluetaloudelliseen merkitykseen 

vaihteli, ja asiasta esitettiin erilaisia näkemyksiä.  
Muutamassa haastattelussa mainittiin malminet-
sinnän sosiaalisen hyväksyttävyyden kannalta ole-
van tärkeää, että yhtiöt maksavat malminetsinnästä 
maanomistajille korvauksia. Moni haastateltavista 
näki, että korvaussummat yksittäisille maanomis-
tajille ovat merkittäviä. He myös huomauttivat, että 
korvaus maksetaan myös sellaisesta alueesta, jolla 
ei olisi metsätaloudellista arvoa, ja malminetsin-
nästä maksettava korvaus on keskimäärin suurempi 
kuin esimerkiksi metsätalouden tuotto. Lisäksi 
mainittiin malminetsinnän olevan tutkimustoimin-
taa sekä hyvin jaksottaista. Siihen sisältyy pitkiä 
ajanjaksoja, jolloin metsässä ei ole toimintaa, mutta 
korvaus maksetaan myös tältä ajalta. 

Haastatteluissa esiin nousseen toisenlaisen näke-
myksen mukaan korvaukset jäävät pieniksi, mikäli 
maa-alueet ovat pieniä, ja näin eräs haastateltava 
arveli yksityisten maanomistajien osalta usein ole-
van. Maanomistaja maksaa myös korvauksistaan 
veroa, ja eräs haastateltavista katsoi, että maan-
omistajalle jäävä korvaus on esimerkiksi veroilmoi-
tuksen tekemiseen liittyvään työmäärään nähden 
vähäinen ja kokonaisvaikutus voi olla yksittäisen 
maanomistajan näkökulmasta jopa negatiivinen.  
Malminetsintäkorvauksien suuruudesta esitettiin 
myös kolmas näkemys, jossa mielipiteen maan-
omistajamaksujen riittävyydestä katsottiin vaihte-
levan yksilöllisesti, maanomistajan mukaan.  

Näkemykset vaihtelivat myös malminetsintäkor-
vausten maksujärjestelmän uudistamistarpeista. 
Osa haastateltavista piti järjestelmää nykyisellään 
hyvänä, mutta osa näki siinä kehittämistarpeita. 
Muutama haastateltava toivoi, että malminetsin-
täkorvaus, samoin kuin muutkin malminetsinnästä 
aiheutuvat myönteiset aluetalouden vaikutuk-
set, kohdistuisivat selkeämmin malminetsintä-
paikkakunnille. Iso osa malminetsintäalueista on 
Metsähallituksen ja siten valtion omistamaa, ja 
tämän osalta eräs haastateltavista toivoi järjestel-
mää, jossa maanomistajakorvaukset suunnattaisiin 
selkeästi ja kattavasti niiden alueiden hyödynnettä-
viksi, joilla malminetsintää tehdään. Metsähallitus 
voisi esimerkiksi kohdistaa korvaukset suoraan 
malminetsintäpaikkakunnan kehittämistarpei-
siin. Eräs haastateltavista esitti näkemyksen, jossa 
malminetsinnästä maksettava korvausjärjestelmä 
muutettaisiin niin, että korvauksia ei maksettaisi 
yksittäisille maanomistajille vaan perustettaisiin 
vakuusrahasto, johon varat ohjattaisiin. Rahastoon 
kertyvillä summilla varmistettaisiin, ettei mal-
minetsinnästä jää maastoon jälkiä, kuten roskaa ja 
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päästöjä, joista voi olla haittaa muille elinkeinoille 
ja luonnolle. Hänen mukaansa korvaus tulisi näin 
paremmin hyödynnettäväksi alueella. 

Toisena uudistustarpeena malminetsintäkorvaus-
järjestelmään mainittiin tarve selkeyttämiseen. 
Muutamassa haastattelussa tuotiin esiin, että 
malminetsintäkorvausten suorituksiin liittyy epä-
varmuustekijöitä. Esimerkiksi malminetsintään 
oikeutettuja ei ole aina yrityksistä huolimatta 
ta voitettu ja myös yhtiöiden maksujen suoritta-
mista on vaikea seurata. Eräässä haastattelussa 
toivottiin selkeää järjestelmää, joka mahdollistaisi 
paremmin sen seuraamisen, ovatko yhtiöt hoitaneet 
kyseisen velvoitteensa. Haastattelussa tuotiin esille, 
että esimerkiksi kaivosviranomaisen tehtävänä voisi 
olla kootusti varmistaa, että yhtiöt ovat hoitaneet 
velvoitteensa ja maksaneet malminetsintäalueen  
maanomistajille korvaukset tiettyyn aikaan men-
nessä. Velvoitteen hoitaminen voisi olla yksi 
jatko luvan kriteeri. Tähän varmistamiseen kaivos-
viranomaisella tulisi olla myös riittävät resurssit.  

Kokonaisuutena haastateltavien näkemykset 
maanomistajille maksetuista malminetsintäkor-
vauksista vaihtelivat. Pääsääntöisesti korvauksia 
pidettiin hyvänä, mutta eriäväkin näkemys esitet-
tiin. Yleisesti haastateltavat toivoivat malminetsin-
täkorvausten kohdistuvan mahdollisimman hyvin 
malminetsintäpaikkakuntien myönteisen kehityk-
sen tukemiseen. 

3.3.4 Viranomaistyöskentely ja lupaprosessit
 

Viranomaiset, kuten Tukes, ELY-keskus, Metsä-
hallituksen luontopalvelut ja Ympäristöminis teriö 
osallistuvat malminetsintään neuvomalla ja teke-
mällä lupapäätöksiä, joiden vaikutukset heijastu-
vat myös maminetsintäpaikkakuntien talouksiin. 
Viranomaistoiminnan sujuva toiminta vaikuttaa 
muun muassa siihen, millaisena sijoituskohteena 
maa näyttäytyy ja ovatko yhtiöt halukkaita siltä 
osin aloittamaan malminetsintätoimintaa paikka-
kunnalla. Monet haastateltavista olivat tyytyväisiä 
Suomen viranomaistyöskentelyyn malminetsintään 
liittyvissä asioissa, ja he näkivät viranomaistoimin-
nan olevan ennakoitavaa ja luotettavaa. Muutama 
haastateltava mainitsi Tukesin olevan keskus-
televa ja hyvin neuvova organisaationa. Tämän 
nähtiin olevan kansainvälisestikin Suomen etu 
malminetsinnässä.  

Esille kuitenkin tuotiin myös näkemys, jonka 
mukaan malminetsintälupia myönnettäessä ei 
riittävästi kiinnitetä huomiota luontoarvoihin ja 
lupia myönnetään liian helposti. Haastateltavan 
mukaan viranomaiset tulkitsevat lakia eri tavoin. 
Tulkinnanvaraisuus nousi esille myös toisessa 
haastattelussa, jossa katsottiin esimerkiksi tietty-
jen, luontoarvoiltaan merkittävien kasvien ja eläin-
ten ympärille vaadittavan turvaetäisyyden koon 
vaihtelevan. Lisäksi eräässä haastattelussa mainit-
tiin, että kaikki viranomaistiedot alueiden luontoar-
voista eivät ole täysin kattavia. Haastateltava toivoi 
tietojärjestelmiin kattavia tietoja siitä, millaisiksi 
alueet on luontoarvoiltaan määritelty. Tämä auttaisi 
malminetsintäyhtiöitä arvioimaan, millainen alue 
on kyseessä. 

Malminetsintäluvista on Suomessa mahdollista 
myös valittaa. Muutamassa haastattelussa näh-
tiin oikeus valituksiin sinällään tärkeänä, ja eräs 
haastateltavista sanoi valitusoikeuden olevan hyvä 
tilanteissa, joissa on tarvetta oikeutetusti kiinnittää 
huomiota tiettyyn asiaan. Hän kuitenkin jatkoi, että 
mikäli valituskäytäntöä käytetään vain malminet-
sintätoiminnan lykkäämiseen, se ei ole toivottavaa. 
Saman näkemyksen jakoi moni haastateltavista. 
Heidän mukaansa valituskäytäntö on tullut usein 
osaksi malminetsintää ja lupaprosessiin on jo enna-
kolta huomioitava todennäköiset valitukset. Samaan 
aikaan kuluu malminetsintäluvassa malminetsin-
tään myönnettyä aikaa. Heidän mukaansa valitus-
prosessit kuluttavat tarpeettoman paljon resursseja 
ja lisäävät epätietoisuutta. Toisaalta se on malmin-
etsintää vastustaville toimijoille keino pyrkiä estä-
mään malminetsintää ja tuomaan näkemyksiään 
esiin.  Malminetsintäluvista tehdyt valitukset hei-
jastuvat epäsuorasti myös aluetalouteen malmin-
etsintätoiminnan lykkääntyessä tai poistuessa. (Ks. 
myös Hokkanen ym. 2020.)

Eräs haastateltavista mainitsi hallinto-oikeuden 
ja korkeimman oikeuden olevan varsin työllistettyjä 
malminetsintäluvista tehtyjen valitusten vuoksi. 
Hänen mukaansa merkittävä syy tähän on ihmisten 
epätietoisuus malminetsintään liittyvistä asioista ja 
tilanteen parantamiseen malminetsintäyhtiöiden 
tiedottamisen lisäämisellä ja kehittämisellä olisi 
ratkaiseva merkitys. Mikäli eri toimijoiden näke-
mykset saataisiin yhdistettyä paremmin, voisi vali-
tusten määrä vähentyä ja tällä voisi olla myönteisiä 
vaikutuksia myös malminetsintäpaikkakunnilla.  
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3.3.5 Viestintä
 

Viestintä on oleellinen osa eri elinkeinojen toimin-
taa. Haastatteluissa nousi esiin, että malminetsin-
tään liittyvät merkitykset näyttäytyvät eri tavoin 
sen mukaan, mistä näkökulmasta asiaa tarkastel-
laan. Oleellista on, millaista viestiä halutaan kertoa, 
miten sanomaa rakennetaan ja miten se vastaan-
otetaan. Viestinnän vaikutukset heijastuvat mal-
minetsinnän toimintaympäristöön ja toiminnan 
sujuvuuteen malminetsintäpaikkakunnilla.  

Monet haastateltavat toivat esiin viestinnän ja 
avoimen kommunikoinnin merkityksen malminet-
sinnässä. Yksi haastateltavista mainitsi, että mal-
minetsinnällä on haasteita imagossaan ja tämä 
näkyy erityisesti sosiaalisessa mediassa. Tähän 
liittyen malminetsintälupaa hakevien toimijoiden 
on hänen mukaansa varauduttava siihen, että lupa-
hakemuksen käsittelyyn sisältyy myös valituspro-
sessi, joka lisää luvan käsittelyaikaa jopa vuosia. 
Haastateltavan mukaan eri osapuolten osallistu-
mista lupaprosessin eri vaiheisiin on lisätty ja on 
YVA-prosesseja, joissa keskustellaan ja järjeste-
tään myös erilaisia kuulemistilaisuuksia, mutta 
lopputulema kuitenkin on, että hallinto-oikeuden 
ja korkeimman oikeuden käsiteltävänä on run-
saasti malminetsintään liittyviä valituksia. Hänen 
mukaansa malminetsintäyhtiöillä on mahdollisuus 
vaikuttaa asiaan merkittävästi viestinnällään. 

Useissa haastatteluissa tuotiin esiin, millaisista 
asioista malminetsintäyhtiöiden olisi tärkeää viestiä 
paikallisille asukkaille ja muille toimijoille, jotka 
liittyvät alueen malminetsintään. Haastatteluissa 
mainittiin, että jokaisen toimijan pitäisi hyvin var-
haisessa vaiheessa kertoa selkeästi, mitä he tekevät 
ja millaisin ajatuksin sekä mihin he pyrkivät ja mitä 
he asiasta tietävät. Tärkeää on kertoa myös se, mitä 
ei vielä tiedetä, ja tuoda esiin, että toimijat eivät 
salaa mitään vaan eivät vain aidosti tiedä. Tiedon 
jakamista pidettiin tärkeänä myös siitä, missä 
vaiheessa eri toimenpiteitä, kuten ympäristövai-
kutusten arviointia, voidaan tehdä, miksi malmin-
etsintään kuluu useita vuosia, missä järjestyksessä 
malminetsintää tehdään ja mitkä muuttujat sii-
hen vaikuttavat. Lisäksi on tärkeää tiedottaa myös 
malminetsinnän päättymisestä. Malminetsinnän 
toimintaympäristö on kompleksinen, ja yksi haas-
tateltavista näki hankalimpana nimenomaan luvi-
tusvaiheen. Hänen mukaansa aina ei henkilöille ole 
esimerkiksi selvää, millaisista asioista pitäisi lau-
sua. Ihmiset eivät aina osaa myöskään erottaa mal-
minetsintätoimintaa ja kaivostoimintaa toisistaan ja 

nähdä, että malminetsintä ei todennäköisesti johda 
kaivostoimintaan. Tarvitaan yleistä tunnettavuutta 
ja oikean tiedon jakamista malminetsinnästä maan-
omistajille, kuntalaisille ja kaikille niille, joita asia 
koskee. Avoimuuden lisäämisen nähtiin edistävän 
malminetsinnän onnistumista paikallistasolla. 

Myös luontonäkökulmista olisi haastatelta-
vien mukaan tarpeellista puhua avoimesti ja ker-
toa esimerkiksi, miksi kairausta tehdään talvisin 
ja missä määrin toiminnasta mahdollisesti tulee 
vaikutuksia ympäristöön. Muutamissa haastatte-
luissa mainittiin, että malminetsintäyhtiöiden tulisi 
olla aktiivisempia sekä pystyä kommunikoimaan 
ja muistuttamaan ympäröivää yhteiskuntaa, mitkä 
malminetsinnän vaikutukset ovat ja mitä se tuo 
ihmisille. Muutaman haastateltavan mukaan vies-
tintä on viime vuosina tullut oleellisesti tärkeäm-
mäksi kuin aikaisemmin ja myös viranomaisille ja 
valvoville tahoille on malminetsintäyhtiöiden toi-
mesta alettu tuomaan esille, että yhtiöt huomioivat 
myös ympäristönäkökulmia ja pitävät niitä tärkeinä. 

Haastatteluissa tuotiin esiin, että malminet-
sintäyhtiöt tiedostavat viestinnän tärkeyden, ja 
haastateltavat mainitsivat useita keinoja, joita 
yhtiöt pyrkivät asian edistämiseksi tekemään. Osa 
malminetsintäyhtiöistä järjestää avoimien ovien 
tapahtumia vuosittain, jolloin halukkaat voivat 
tulla tutustumaan malminetsintään ja kairaukseen. 
Kairauspaikoilla käy myös muulloin paikallisia hen-
kilöitä ja muita, esimerkiksi luonnonsuojeluasioista 
kiinnostuneita henkilöitä, lehdistöä ja tarkastus-
käynneillä olevia viranomaisia. Haastatteluissa 
mainittiin myös erilaisista muista malminetsin-
täyhtiöiden järjestämistä tapahtumista, kuten 
tupailloista, joita yhtiöt järjestävät alueen asuk-
kaille ja muille asiasta kiinnostuneille henkilöille. 
Eräässä haastattelussa tuotiin esille myös malmin-
etsintäyhtiöiden henkilökunnan osallistuminen 
malminetsintäalueen kylällä järjestettäviin tapah-
tumiin ja muuhun toimintaan. Haastateltava kertoi 
yhtiön työntekijöiden ja alueen asukkaiden kans-
sakäymisen olevan välitöntä, ja hän arveli alueen 
asukkaiden tuntevan malminetsinnän paremmin 
kuin muilla alueilla yleensä. Myös asukkaiden pai-
kallistuntemus nähtiin tärkeänä.  

Erään haastateltavan mukaan tietoa malminet-
sinnästä on kyllä nykyiselläänkin hyvin saatavilla, 
ja esimerkkinä hän mainitsi GTK:n pari vuotta sitten 
tekemän monipuolisen ja selkeäkielisen julkaisun 
malminetsinnästä. Hän katsoi, että alan toimijat 
pyrkivät myös lehtiartikkeleiden ja muiden tilai-
suuksien avulla korjaamaan virheellistä tietoa ja 
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tuomaan esiin malminetsinnän realiteetteja. Hänen 
mukaansa tiedon saaminen ihmisten tietoisuuteen 
on kuitenkin haasteellista, eikä tieto tavoita ns. 
suurta yleisöä parhaalla mahdollisella tavalla. Myös 
muutamassa muussa haastattelussa tiedon saavu-
tettavuus nähtiin haasteellisena, ja näiden haas-
tateltavien mukaan tiedon vastaan ottajalla voi olla 
ennakkoasenteita, jotka  vaikeuttavat  virheellisten 
tulkintojen oikaisemisen. Eräässä haastattelussa 
pohdittiin, toisiko oikean tiedon ja näkyvyyden 
saaminen alalle isompien ja samalla kalliimpien 
viestintäkampanjoiden avulla ratkaisua asiaan, 
mutta toisaalta haastateltu myös näki, että suuri-
muotoinen viestintäkampanjakin voitaisiin nähdä 
pyrkimyksenä kirkastaa perusteettomasti kuvaa 
omasta toiminnasta.   

Muutaman haastateltavan mukaan myös intres-
siryhmissä kerätään tietoa malminetsinnän koe-
tuista vaikutuksista ja esimerkiksi poroelinkeinon 
kokemuksista ja ympäristöön liittyvistä asioista 
kerrotaan erilaisissa työryhmissä. Tietoa on myös 
hyödynnetty päätöksenteossa. Eräs haastateltava 
kuitenkin painotti poronhoidon osalta malmin-
etsinnän vaikutusten olevan poronhoitoon tapaus-
kohtaisia, eikä aikaisemmista kokemuksista voida 
antaa valmista kaavaa, jonka mukaan malmin-
etsinnässä voisi toimia. Sen sijaan on katsottava 
tapaus kerrallaan. Hänen mukaansa on ollut tilan-
teita, joissa onnistuneita esimerkkejä on käytetty 
oikeutuksena toimia toisellakin alueella ja toisessa 
tilanteessa tietyllä tavalla, vaikka tilanteet ja alueet 
ovat niin erilaisia, ettei ole olemassa valmista kaa-
vaa, jolla voisi mennä minne vain. Niinpä viestintä 
ja jatkuva vuoropuhelu ovat tärkeitä.  

Vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa käydään 
esimerkiksi Kaivosteollisuus ry:n kautta. Muu-
tamassa haastattelussa kommunikoinnin haas  - 

teena nähtiin malminetsintäyhtiöiden ja esimer-
kiksi luonnonsuojelujärjestöjen näkemysten pola-
risoituminen ääripäihin niin, että kommunikointi 
on vaikeaa. Väliin voi tulla henkilökohtaisuutta 
esimerkiksi suvun maiden tai oman vapaa-ajan 
asunnon ollessa malminetsintäalueella tai sen 
läheisyydessä. Suunnitelmien avoimen kommu-
nikoinnin yhtenä haasteena eräs haastateltavista 
mainitsi, että ns. vastapuoli voisi käyttää tietoja 
tarkoituksellisesti vastaan ja hankaloittaa malmin-
etsintätoiminnan suunnittelemista. Toisaalta eräs 
haastateltava mainitsi, että malminetsintäyhtiös  - 
sä ei ole tartuttu hänen esittämiinsä epäilyihin 
yhtiön malminetsinnän epätoivotuista vaiku-
tuksista luontoon eikä yhtiö ole tarkistanut asiaa 
paikan päällä. Muutama haastateltava myös esitti 
epäilyksen malminetsintäyhtiön viestimien asioi-
den todenmukaisuudesta.  

Muutamassa haastattelussa mainittiin Kestävän 
kaivostoiminnan verkosto. Sen tekemää työtä 
malminetsinnän eettisten pelisääntöjen ja vas-
tuullisuusjärjestelmän luomisessa pidettiin tär-
keänä ja tervetulleena malminetsinnän toimialalle. 
Verkostossa luodaan toimialalle yhteisiä toiminta-
tapoja, joita yhtiöt voivat ottaa käyttöönsä. 

Haastateltavien näkemykset viestinnästä vaih-
telivat, mutta he olivat samaa mieltä siitä, että 
avoin viestintä on tärkeää ja sitä on tarpeen 
kehittää. Puutteellinen viestintä aiheuttaa epä-
tietoisuutta, ja toimenpiteitä voidaan suunnitella 
jopa väärän tiedon pohjalta. Tällä on vaikutus 
myös malminetsintäprojektin toteutukseen sekä 
 malminetsintäyhtiön ja alueen muiden toimijoiden 
näkemysten yhdistämiseen, mikä puolestaan vai-
kuttaa malminetsinnän taloudellisiin vaikutuksiin 
malminetsintäpaikkakunnilla.  

3.4 Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset Itä-Lapissa

Taulukossa 21 esitetty arvio Itä-Lappiin kohdistu-
vista malminetsintäkorvauksista perustuu haastat-
teluihin ja niissä esitettyjen väitteiden kriittiseen 
tarkasteluun vertaamalla johtopäätöksiä Tukesin 
raportoimiin suoriin taloudellisiin vaikutuksiin. 
Jos koko Lapissa suorat malminetsintälupien heh-
taarimääräiseen arvioon perustuvat vaikutukset 
ovat noin 53,2 miljoonaa euroa, on Itä-Lapissa 
hehtaarimäärällä määritetty osuus noin 13 %. 
Tämän perusteella yhtiöiden Itä-Lapin malmin-
etsintään käytetystä 6,9, miljoonasta eurosta 
vuosittain jäisi alle 10 % koko Suomen malmin-

etsinnän investoinneista vahvistamaan Itä-Lapin 
aluetaloutta. Malminetsintävarauksista ei makseta 
maanomistajakorvauksia. 

Vuonna 2020 Itä-Lapin kunnista Pelkosen-
niemellä, Posiolla, Sallassa ja Savukoskella oli 
voimassa yhteensä 21 malminetsintälupaa ja 
niistä malminetsintäkorvauksia maksettiin maan-
omistajille 413 086 euroa (Taulukko 21). Summan 
laskelmassa on huomioitu malminetsintäkorva-
usten hehtaarisumman kasvaminen ajan kuluessa 
niin, että ensimmäisten neljän malminetsintä-
vuoden ajalta korvaus on 20 euroa hehtaarilta, 
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jonka jälkeen se on seitsemään vuoteen saakka 
30 euroa, kymmeneen vuoteen saakka 40 euroa 
ja yhdestätoista vuodesta eteenpäin 50 euroa. 

Malminetsintäluvan enimmäisaika mahdollisine 
jatkoaikoineen on 15 vuotta. Taulukossa olevat  
tiedot ovat malminetsintälupapäätöksistä.  

Taulukko 21. Vuonna 2020 Itä-Lapissa voimassa olleet malminetsintäluvat ja niistä maksetut malminetsintä-
korvaukset (Tukes 2021a). 

Yhtiö Kunta Lupa Pinta-ala, 
hehtaaria

Malminetsintä-
korvaus /  
hehtaari

Malminetsintä-
korvaukset, euroa

Magnus Minerals Oy Pelkosenniemi ML2012:0219 2 223.73 30 66 711.90

Magnus Minerals Oy Pelkosenniemi ML2017:0117 734.66 20 14 693.20

Magnus Minerals Oy Pelkosenniemi ja 
Savukoski

ML2017:0115 1 456.14 20 29 122.80

Magnus Minerals Oy Pelkosenniemi ja 
Savukoski

ML2017:0116 624.05 20 12 481.00

Magnus Minerals Oy Pelkosenniemi ja 
Savukoski

ML2018:0018 1 233.43 20 24 668.60

Nortec Minerals Oy Posio ML2012:0198 229.17 40 9 166.80

Nortec Minerals Oy Posio ML2012:0199 184.94 40 7 397.60

Nortec Minerals Oy Posio ML2014:0012 187.11 30 5 613.30

Nortec Minerals Oy Posio ML2016:0021 989.35 20 19 787.00

Nortec Minerals Oy Posio ML2017:0016 93.12 30 2 793.60

Nortec Minerals Oy Posio ML2017:0024 158.18 30 4 745.40

Nortec Minerals Oy Posio ML2017:0025 123.05 30 3 691.50

Nortec Minerals Oy Posio ML2017:0039 385.07 30 11 552.10

Nortec Minerals Oy Posio ML2017:0026 135.32 30 4 059.60

Magnus Minerals Oy Salla ML2018:0015 167.07 20 3 341.40

Magnus Minerals Oy Salla ML2018:0016 167.07 20 3 341.40

Magnus Minerals Oy Salla ML2018:0017 214.17 20 4 283.40

Magnus Minerals Oy Salla ja  
Pelkosenniemi

ML2018:0014 1 028.04 20 20 560.80

AA Sakatti Mining Oy Savukoski ML2017:0077 411.43 20 8 228.60

Magnus Minerals Oy Savukoski ML2018:0064 298.48 20 5 969.60

Magnus Minerals Oy Savukoski ML2019:0038 784.01 20 15 680.20

AA Sakatti Mining Oy Salla ja Savukoski ML2018:0010 6 759.84 20 135 196.80

Yhteensä     18 587.43   413 086.60
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Suuri osa malminetsintäluvista sijoittui Posion 
alueelle. Laajin yksittäinen lupa oli kuitenkin Sallan 
ja Savukosken alueella, ja se kattoi noin kolmasosan 
kaikista vuonna 2020 Itä-Lapissa voimassa ollei-
den malminetsintäalueiden pinta-alasta. Voimassa 
olleiden malminetsintälupien kokonaispinta-ala oli 
18 587 hehtaaria.  

Laajennamme tässä tarkastelun myös kasautu-
viin taloudellisiin tekijöihin. Tämän luvun alussa 
kuvatut tuotannontekijät luovat edellytyksiä mal-
minetsinnälle. Esimerkiksi investoinnit, liikenteen 
järjestäminen ja malminetsinnän tutkittu ja arkis-
toitu tietopohja tuovat edellytyksiä malminetsin-
nän toteutuksille. Myös säädöspohja on todettu 
sekä malminetsintää rajaavaksi että mahdollisuuk-
sia avaavaksi tekijäksi. Julkisrahoitteiset palvelut, 

kuten kaavoitus, koulutus ja terveydenhuolto, tuo-
vat edellytyksiä.

Vuonna 2020 yhteensä 61 yhtiötä Suomessa 
investoi malminetsintään noin 67,9 miljoonaa 
euroa, ympäristöselvityksiin ja luontovaikutusten 
arviointiin noin 0,4 miljoonaa euroa ja maanomis-
tajakorvauksiin noin 4,6 miljoonaa euroa (Liikamaa 
2021). Voimassa olevat malminetsintäluvat koh-
distuivat referenssivuonna 2020 pääosin Lappiin 
(1 400 km2), josta Itä-Lapin osuus on noin 182 km2. 
Koko Suomessa malminetsinnän suorat taloudel-
liset vaikutukset olivat noin 72,9 miljoonaa euroa, 
josta Lapin osuus oli noin 53,2 miljoonaa euroa ja 
Itä-Lapin lupien hehtaarimäärään perustuvalla 
estimaatilla noin 6,9 miljoonaa euroa.

Tieinfrastruktuuri, kuljetus, 
ajoneuvojen vuokraus
32 000 €

Majoituspalvelut, kiinteistöt
70 000 €

Huoltopalvelut, varaosat, 
ostosopimukset
25 000 €

Asiantuntijapalvelut, 
juridiset palvelut
30 000 €

Veroluontoiset palvelut
20 000 € 

Kuntavero
55 000 €

Itä-Lappiin kohdistuvat
palkat 240  000 €

Maanomistajamaksut
413 000 €, josta 35% 
palautuu 144 500 €

RE
SU

RS
SI

Yhteensä
157 000 €

Yhteensä
459 500 €Suorat vaikutukset 616 500 €

Kuva 50. Malminetsinnän suorat aluetaloudelliset vaikutukset Itä-Lapissa 2020.

Prosessitekijöillä on suora yhteys malmin-
etsinnän toteutukseen. Näitä ovat eri työvai-
heiden kokemusta ja taitoa omaavan työvoiman 
saanti sekä työmaiden saatavilla olevat palvelut, 
kuten elintarvike- ja rautakaupat sekä huolto- ja 
majoituspalvelut.

Talouden aikaansaannokset (Kuva 50) on tässä 
määritelty aluetalouden malminetsinnästä saata-
vien hyötyjen näkökulmasta. Verotulot ovat ilmei-
nen tulostekijä, joka hyödyttää erityisesti kuntia. 
Niiden kertymiseen vaikuttaa se, kuinka paljon mal-
minetsinnän henkilöstöstä maksaa veronsa johon-
kin Itä-Lapin kuntaan. Haastattelujen perusteella 
tämä määrä on pieni ja jää vuositasolla kymmeniin 
tuhansiin euroihin, ja tästä työmaiden henkilöstöstä 
merkittävä osa on paikkakuntalaisia kausiluontei-
sissa ja avustavissa tehtävissä toimivia. Varsinkin 
pitkäkestoisissa malminetsintähankkeissa kunnat 

voisivat houkutella työmaihin osallistuvia muut-
tamaan kuntaan, joskin harvaan asutuilla alueilla 
on siihen kiinnittyviä erityisiä ratkaistavia tekijöitä. 
Esimerkiksi perheellisillä työntekijöillä se edellyttää 
lasten koulunkäynnin kielikysymysten ja mahdol-
lisesti myös puolison työmahdollisuuksien edistä-
mistä. Nykyisellä toimintatavalla verotulot jäävät 
pieniksi, ja kumuloituvat hyödyt voisivat kasvaa 
oleellisesti tämänhetkisestä tasosta. 

Talouden aikaansaannoksissa myös maanomis-
tajamaksujen osuus jää aluetalouden vaikutuk-
sissa pieneksi. Näin siksi, että Metsähallitus on 
keskeinen maanomistajamaksujen saaja ja tämä 
osuus ei jää Itä-Lapin aluetalouteen. Yksityisistä 
maanomistajista merkittävä osa asuu muualla kuin 
Itä-Lapin kunnissa, eikä tämäkään osuus jää vah-
vistamaan Itä-Lapin aluetaloudellisia vaikutuksia. 
Tulostekijöihin voidaan kiinnittää myös käytössä 
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olevien tilojen ja rakennetun ympäristön kapasi-
teetin käyttö. Näille esimerkiksi näytteiden käsitte-
lyyn tarkoitetuille tiloille ei aina ole vaihtoehtoista 
käyttöä, ja niistä saatavat vuokratulot kohdistuvat 
osaksi Itä-Lapin aluetalouteen. 

Kasautuvien taloudellisten vaikutusten tarkas-
telussa ovat myös talouden haittatekijät, joita on 
avattu aiemmin tässä luvussa. Näitä ovat poissul-
kevat tekijät, kuten osaavan työvoiman kiinnit-
tyminen tiettyyn projektiin tai työmaahan. Näin 
juuri tämä henkilöstö ei ole käytettävissä muiden 
alojen työmahdollisuuksissa.  Malminetsintä voi 
aiheuttaa myös haittatekijöitä, kun esimerkiksi 
alkutuotantoon kohdistuvia investointeja tai työ-
panosta ei kohdisteta muualle. Malminetsinnän 

lupia koskevat valitukset voidaan näin ymmärtää 
rikotun ikkunan ongelmana, jolloin pitkittyvät pro-
sessit estävät hankkeiden upotettujen kustannusten 
hyödyntämisen uuteen yritystoimintaan. Toisaalta 
lupia koskevat valitukset voivat kasvattaa osaami-
sen kapasiteettia ja tuoda käytänteitä projektien 
ja intressiryhmien käyttöön sekä malminetsintää 
toteuttavissa yhtiöissä että järjestöissä, julkishal-
linnossa ja elinkeinoelämässä.

Näiden neljän tekijän avulla voidaan muodostaa 
väline kasautuvien aluetaloudellisten vaikutusten 
todentamisessa harvaan asutulla alueella. Kaikkiin 
neljään osatekijään on tarkastelun hyödyntäjän 
mahdollista antaa taloudellinen arvo eri tavoin 
euromääräisenä.

Kuva 51. Malminetsinnän aluetaloudellisten vaikutusten infograafi, sovellus on saatavilla osoitteessa  
https://unilapland.tablettilehti.fi/malminetsinta/(Lapin Yliopisto 2021). 
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Voimme tarkastella yksittäisen toimijan tai pää-
töksentekijän arviota malminetsinnän odotuksista.  
Yhtä ainoata vastausta näille tekijöille ei ole, sillä eri 
tilanteissa toimijat voivat toimia vaikeasti ennus-
tettavalla tavalla ottamalla ennakoimattomia ris-
kejä tai toteuttamalla ennustamattomia päätöksiä 
esimerkiksi ostoista tai verotuloihin vaikuttavasta 
asuinpaikan valinnasta. Esimerkiksi käynnisty-
vässä malminetsintäprojektissa voi kokonais  - 
kustannus olla toteuttavalle yhtiölle 200 000 euroa. 
Edellä kuvattuun Itä-Lapin osuuteen suorat vai-
kutukset (13 %:n osuudella) voidaan määrittää 26 
000 euron suuruisena. Suorien vaikutusten lisäksi 
voidaan arvioida tuotannontekijöiden koostuvan 
työmaan aloittamista ja ylläpitoa tukevista toimin-
noista ja talouden mahdollistavista perustekijöistä. 
Prosessitekijöiden merkitys on lähtökohtaisesti tätä 
suurempi, koska työmaa käyttää laajasti paikallisia 
palveluita ja ne voidaan arvioida. Tulostekijöiden 
määräytyminen riippuu siitä, miten arvioidaan 
palveluverkoston epäsuorat kasvumahdollisuudet, 
kuten harvaan asutuilla alueilla tietyn huoltopal-
velun käynnistyminen tai sen jatkuminen. Myös 
talouden haittatekijät voidaan arvioida erisuurui-
siksi ja jopa positiivisiksi tai negatiivisiksi esimer-
kiksi malmin etsintälupien valitusten osalta. Näin 
voidaan saada kustakin malminetsinnän projektista 
erilaisia vuositason aluetalouden vaikutusten mal-
leja sen hyödyntäjän näkökulman mukaan.

Infograafit (Kuva 51) ovat graafinen ilmaisu 
raportoida tuloksia, ja niihin voi sisältyä myös tie-
tokantaominaisuuksia. Näin se mahdollistaa eri 
näkemysten tuottamien erilaisten johtopäätösten 
tarkastelun, jolloin tavoitteena on keskustelun edis-
täminen yhteistä tietopohjaa ja käsitteistöä käyttä-
mällä. Tietopohjan tulkinnassa voi olla tavoitteena 
tuoda eri toimijoiden sellaisia epäjohdonmukai-
suuksia esille, jotka estävät yksimielisyyden saa-
vuttamisen tietopohjan tulkinnasta. Tavoitteena 
voi sitten olla, että toimijat käyttävät yhteistä 
tietopohjaa ja yhteisiä käsitteitä. Infograafit ovat 
siten avoimen datan lähtökohtiin perustuva sovel-
lus, jonka avulla käyttäjät voivat tuoda päätöksen-
tekoon omat painotuksensa ottamalla huomioon 
lähtötilanteen, malmipotentiaalin, ohjauksen ja 
säädöspohjan, suorat ja kasautuvat vaikutukset sekä 
investointien merkityksen. Esimerkiksi jos jokin osa 
tiedoista ei ole relevanttia käyttäjälle, sen merkitys 

voidaan poistaa analyysistä mutta se jää näkyviin. 
Infograafi tuottaa ennakoivaa tietoa tavalla, joka 
yhdistää tieto pohjan ja subjektiivisen näkemyksen.

Tarkoituksena tässä raportin luvussa ei ole esit-
tää yhtä oikeaa näkemystä vaan saada käyttäjät 
käyttämään yhteistä aineistoa, yhteisiä käsitteitä ja 
samoja työkaluja tietoon perustuvan päätöksenteon 
käyttöön. Siksi käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa 
kaikkiin argumentteihin, jotka he haluavat sisällyt-
tää infograafi-sovellukseen. Ensinnäkin käyttäjät 
määrittelevät aloitustilanteen, ja on mahdollista 
sulkea pois joitain argumentteja, jolloin viitekehys 
vastaa käyttäjän näkemyksiä. Infograafi kertoo, 
miten käyttäjän oma analyysi eroaa kokonais-
analyysistä. Esimerkiksi malmipotentiaalin kerroin 
voidaan myös määrittää eri arvoilla. Tällä tavoin 
investointien välittömät ja kasautuvat taloudelliset 
vaikutukset ja arviot määritetään lähtötilanteen ja 
malminetsintäfunktion perusteella.

Tuloksena olevan kuvauksen tarkoituksena on 
auttaa toimijoita luomaan vuoropuhelua, joka 
perustuu yhteisiin käsitteisiin ja yhteisiin tietoi-
hin. Monia tämän aineiston haastatteluissa käsi-
teltyjä asioita on ehtinyt jo toteutua hankkeen 
aikana. Esimerkiksi Kestävän kaivosverkoston 
käynnistämä malminetsinnän kaivosvastuu-jär-
jestelmä on käynnistynyt vuonna 2020, ja siihen 
on kiinnittynyt sidosryhmäyhteistyötä, ympäris-
töä ja turvallisuutta tarkastelevia arviointityökaluja. 
Lapin ELY-keskus on käynnistänyt malminetsijän 
urapolku-koulutuksen, jonka toteuttaa Rovaniemen 
koulutuskuntayhtymä REDU. Sen on mahdollista 
kasvattaa malminetsintäprojekteissa Lapin kun-
nissa pysyvästi asuvien työntekijöiden määrää. 
Vasta pitkäkestoiset sekä yritystoimintaa mah-
dollistavia investointeja ja pysyviä työpaikkoja ra - 
kentavat malminetsintähankkeet voivat vaikuttaa 
Itä-Lapin yritysten toimintaedellytysten paranta-
miseen ja uuden yritystoiminnan luomiseen. Nämä 
kaksi esimerkkiä kertovat toiminnoista, jotka liit-
tyvät laajempaan aluetaloudellisen kehityksen 
kokonaisuuteen. Jotta eri toimintojen merkitys 
olisi mahdollista huo -mioida tietoon perustuvassa 
päätöksenteossa, tarvitaan sopimuksia ja välineitä, 
joilla alan toimijat ja intressiryhmät voivat käyttää 
ilmiöistä samoja käsitteitä ja tietoon perustuvan 
päätöksenteon välineitä eri tarkastelukulmista.
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4 ITÄ-LAPIN ELINKEINOELÄMÄN PALVELUPOTENTIAALIN KEHITTÄMINEN  
MALMINETSINNÄN PALVELUTARPEISIIN

Vilma Ohrankämmen ja Minna Vaaramaa-Hiltunen

Malminetsintä on aktiivista Lapissa, ja myös Itä-
Lapissa malminetsintä on ollut viime vuosina 
selkeässä kasvussa. Esimerkiksi kesäkuussa 2021 
Itä-Lapissa toimi kymmenkunta malminetsintäyri-
tystä (Taulukko 2). Osittain kiinnostuksen kasvua 
selittää se, että Itä-Lapin aluetta on tutkittu suh-
teellisen vähän ja sen kallioperä omaa mineraali-
potentiaalia kuten aiemmin tässä raportissa on jo 
GTK:n osuudessa todettu. 

Työ- ja elinkeinoministeriön (Vasara 2021) 
ar vioiden mukaan kaivos- ja mineraaliklusterin 
suora ja välillinen vaikutus Suomessa on merkit-
tävä. Vuonna 2020 malminetsintään Suomessa 
sijoitettiin 67,9 miljoonaa euroa. Vaikka Itä-Lapissa 
yksikään malminetsintähanke ei ole vielä edennyt 
kaivostoimintaan, tarjoavat malminetsintävaiheen 
työt alueella toimiville yrityksille monenlaisia lii-
ketoimintapotentiaaleja, sillä tutkimuksen etene-
misestä ja saaduista tutkimustuloksista riippuen 

malminetsintäyritykset asettuvat tutkimusalueelle 
parhaimmillaan useiksi vuosiksi.

ILPO-hankealueen (Kemijärvi, Pelkosenniemi, 
Posio, Salla ja Savukoski) kasvussa olevan malmin-
etsintäkiinnostuksen sekä malminetsintäsektorin 
tarjoaman palvelupotentiaalin vuoksi osana han-
ketta toteutettiin Itä-Lapin kuntayhtymän toimesta 
selvitys palvelutarpeista sekä alueella toimi vien 
tukipalveluyritysten palvelupotentiaalista kysei-
selle sektorille. Toimenpiteiden tavoitteena oli 
kehittää alueen elinkeinoelämää. Tavoitteiden saa-
vuttamiseksi toteutettiin eri kohderyhmien alku-
kartoitukset, joiden pohjalta luotiin tarkemmat 
sisällöt hankkeen toimenpiteille.  Toimenpiteiden 
suoria kohderyhmiä olivat alueen pk-yrittäjät, 
elinkeino kehittäjät ja malminetsintäyritykset, ja 
välillisiä kohderyhmiä olivat alueen asukkaat sekä 
oppilaitokset. 

4.1 Malminetsintäsektorin palvelutarpeiden kartoitus ja alueen yritysten palvelupotentiaali

Kesällä 2020 Itä-Lapin kuntayhtymä toteutti kyse-
lyn maakunnassa toimiville malminetsintäyrityk-
sille sektorin palvelutarpeiden kartoittamiseksi. 
Tavoitteena oli etenkin selvittää malminetsinnässä 
tarvittavat paikalliset tukipalvelut, niiden saata-
vuus ja saavutettavuus sekä laatuvaatimukset ja 
-odotukset. Lisäksi kyselyssä sivuttiin paikallisen 
työvoiman hyödyntämistä, tukipalveluiden kilpai-
luttamista sekä toiminnan vähähiilisyyden kehit-
tämistä. Kesällä 2020 toteutettiin myös kysely 
alueella toimiville yrityksille elinkeinoelämän 
palvelupotentiaalin kartoittamiseksi. Tavoitteena 
oli selvittää etenkin mahdolliset referenssit mal-
minetsintäsektorilta sekä toimijoiden ymmärrys 
malminetsintäsektorista. 

Kyselyt toteutettiin strukturoidusti, sillä haasta-
teltavia oli useita ja he edustivat suhteellisen yhte-
näistä ryhmää. Yrittäjille suunnatussa kyselyssä 
ei esitetty toimialakohtaisia kysymyksiä. Kyselyn 
toteuttaminen Webropol-alustalla mahdollisti 
etukäteen jäsenneltyjen kysymysten lisäksi vapaat 
tekstikentät, joihin vastaajat saivat täydentää vas-
tauksiaan. Kyselyn tulokset käsiteltiin anonyy-
misti. Malminetsintäyrityksille suunnatun kyselyn 

vastausprosentti oli 54 ja hankealueen yrittäjille  
suunnatun 44. 

Kyselyn tulokset todensivat olettamusta siitä, että 
paikallisesti tarvittavat tukipalvelut löytyvät alu-
eelta jo muun kysynnän myötä. Tällaisia palveluita 
ovat esimerkiksi kuljetuspalvelut, tilojen, laitteiden, 
koneiden ja ajoneuvojen vuokraus sekä metsuri-, 
kaivinkone- ja huoltopalvelut. Valtakunnallisesti 
on tarve näytteiden laboratorioanalyyseille, geo-
fysiikan tutkimuksille, etsintätöihin liittyvän työ-
voiman välityspalvelulle sekä kairauspaikkojen 
valmistelulle “avaimet käteen” -periaatteella, 
johon olennaisesti liittyy myös paikkojen ennallis-
taminen etsintätöiden päätyttyä. Myös valtakun-
nallinen tarve kairauspalveluille nostettiin esiin, 
sillä niin sanotun “akkumineraalibuumin” myötä 
kairausurakoitsijoiden tarve on kasvanut merkit-
tävästi. Investointi kairauskalustoon on kuitenkin 
merkittävä, ja lisäksi toimijalla täytyisi olla laa-
jamittainen kokemus toiminnasta. Investointia 
kairauskalustoon suunniteltaessa on myös syytä 
huomioida malminetsintäsektorin  syklisyys. Tu -
losten täydentämiseksi on syytä mainita myös 
Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan palvelu-
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keskus -esiselvityshankkeen (2021) selvityksessä 
esiin noussut tarve malminetsintävarusteiden verk-
kokaupasta. Selvityksen mukaan verkko kaupalle  
on tarve myös kansainvälisesti, sillä vastaavaa ei 
ole vielä Pohjoismaissa. 

Kaikki vastaajista kilpailuttavat hankintoja, ja 
yritykset pyrkivät hyödyntämään paikallisia yrityk-
siä. Kuitenkin ainoastaan reilu kolmannes vastan-
neista järjestää paikallisille yrittäjille suunnattuja 
hankintainfoja. Kyselylomakkeessa vastaajia pyy-
dettiin arvioimaan erilaisten kriteereiden merki-
tystä palveluntarjoajan valinnassa asteikolla 1−5  
(1 = ei lainkaan tärkeä, 5 = yksi tärkeimmistä valin-
takriteereistä). Arvioitavat kriteerit olivat hinta, 
laatu, referenssit, toimitusaika ja saatavuus, koulu-
tus ja sertifikaatit, vastuullisuus, resurssit, talouden 
tunnusluvut, projektiosaaminen sekä paikallisuus. 
Kaikissa kriteereissä vastausten keskiarvon ollessa 
yli 3 nousivat selkeästi tärkeimmiksi paikallisuu-
den ohella kuitenkin laatu, toimitusaika, saatavuus 
sekä vastuullisuus. Etenkin laatu ja vastuullisuus 
ovat tärkeitä tekijöitä tutkimuksen sosiaalisen toi-
miluvan kannalta, sillä tukipalveluita tarjoavan 
toimijan työn jälki rinnastetaan suoraan malmin-
etsintäyrityksen toimintaan. Malminetsintäsektorin 
tiukentuneet vaatimukset ohjaavatkin palvelun-
tarjoajia kehittämään toimintatapojaan ja lait-
teistojaan nykypäivän vaatimustasoa vastaavaksi 
(Kaivosteollisuus ry 2020). Malminetsinnän sosi-
aalinen hyväksyttävyys kärsii herkästi, ja ympäris-
tön sekä turvallisuuden huomioon ottaminen ovat 
edellytys alalla toimiville palveluntarjoajille.

Tärkeiksi kontakteiksi paikalliseen elinkeinoelä-
mään koetaan kunnan elinkeinotoimi sekä yrittä-
jäjärjestö. Jotkin malminetsintäyritykset järjestävät 
myös niin sanottuja ennakoivia tiedotustilaisuuksia, 
jotka ovat hyvä tapa herättää mielenkiinto alueen 
yrittäjissä. Malminetsintäyrityksillä oli kuitenkin 
ollut ongelmia etenkin pk-yritysten saavutetta-
vuudessa (kuten yhteydenottoihin vastaaminen), 
ja lisäksi verkkosivujen toivottiin olevan informa-
tiivisempia esimerkiksi käytettävän kaluston osalta. 
Hankkeen toteutuksen aikana ilmeni myös, ettei 
useilla pk-yrityksillä ole käytettävissään verkko-
sivuja. Verkkonäkyvyyden puutteen ohella usein 
myös yrityksen nimi voi olla harhaanjohtava, jol-
loin esimerkiksi kunnan yrityslistausta selatessa ei 
voi muodostaa kokonaiskuvaa yrityksen palvelutar-
jonnasta. Myös Malminetsinnän ja pienkaivostoi-
minnan palvelukeskus -esiselvityshankkeen (2021) 
selvityksessä esiin nousi malminetsintäyhtiöiden 

toive digitaalisesta alueellisesta sivustosta, jossa 
olisi kootusti palveluntarjoajien yhteystiedot sekä 
palvelutarjonnan sisältö. 

Kaikki kyselyyn vastanneet malminetsintäyrityk-
set kokevat, että tutkimuskohteissa voidaan hyö-
dyntää paikallista työvoimaa erilaisissa avustavissa 
töissä, kuten mittauksessa, maaperänäytteenotossa 
ja kiven sahauksessa. Suhtautuminen oli myönteistä 
myös matkailun sekä hotelli- ja ravintola-alan 
kausityöntekijöiden hyödyntämiseen. Esimerkiksi 
tunturikeskuksessa hiihtohissien käyttöön ja huol-
toon harjautunut henkilökunta voi kouluttautua 
malminetsinnän teknisiin tehtäviin. Valtaosa mal-
minetsintäyrityksistä on kansainvälisiä toimijoita, 
jolloin toimiminen tutkimuskohteessa voi vaatia 
englannin kielen taitoa. Myös tukipalveluita tarjoa-
vien yritysten henkilöstön osaamista kehittämällä 
saadaan hyvät lähtökohdat tarjota tukipalveluita 
malminetsintäyrityksille, esimerkiksi kuljetuspal-
veluita tarjoava yritys voi osaamistaan kehittämällä 
tarjota näytteiden kuljetusta etsintäkohteelta tut-
kimustiloihin ja tutkimustiloilta näytevarastoon. 

Yhtenä ILPO-hankkeen teemana oli myös kehit-
tää malminetsintäyritysten toimintaa vähähiili-
semmäksi. Alkukartoituksen perusteella voidaan 
kuitenkin todeta, että parhaiten toiminnan vähähii-
lisyyteen voidaan vaikuttaa alihankkijoiden tarkalla 
valinnalla sekä tutkimusmenetelmien valinnoilla. 
Vähähiilisyyttä lisäisi myös se, että yritykset suosi-
sivat mahdollisimman paljon paikallisia toimijoita. 
Vähähiilisyyden edistämiseksi on käynnissä paljon 
kehittämishankkeita maakunnallisesti ja alueelli-
sesti, kuten Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnoima 
Vähä C - Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa, 
joten päällekkäisyyksien välttämiseksi hankkeessa 
keskityttiin ohjaamaan elinkeinoelämän toimijoita 
näiden hankkeiden toimintojen piiriin. Myös mal-
minetsinnässä käytettävien tutkimusmenetelmien 
vähähiilisyyden edistämiseksi on tehty laajamit-
taisesti töitä Geologian tutkimuskeskuksen kehit-
tämishankkeissa sekä NEXT – New Exploration 
Technologies -hankkeessa.  

Itä-Lapissa toimivista yrityksistä lähes puolella 
oli kokemusta yhteistyöstä malminetsintäyritys-
ten kanssa. Suurin osa yhteistyötä tehneistä yri-
tyksistä tarjosi ravintola- ja majoituspalveluita. 
Näiden palveluiden toimijoilta ei kuitenkaan vaa-
dita erityisosaamista, sillä malminetsintäyritykset 
ostavat samoja palveluita kuin muutkin toimijoiden 
kohderyhmät. Mainittakoon, että Malminetsinnän 
ja pienkaivostoiminnan palvelukeskus -esiselvitys-
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hankkeen selvityksessä tuotiin esiin kehityskoh-
teena hotellien hinta-laatusuhteen tarkistaminen 
sekä eri ruokavalioiden huomioiminen ravinto-
loiden tarjonnassa. Vastausten perusteella toi-

mijat ovat myönteisiä toimintojen kehittämiseksi 
malminetsintäyritysten palvelutarpeisiin, mutta 
riittävä ymmärrys toimialasta ja siihen liittyvästä 
palvelupotentiaalista kuitenkin puuttuu. 

 4.2 Kehittämistoimenpiteet

4.2.1 Toimijakohtaisen palvelupotentiaalin  
määrittäminen ja kehittäminen

 
Malminetsintä on ollut viime vuosina kasvussa, 
esimerkiksi vuonna 2020 malminetsintää har-
joittavien yrityksien määrä Suomessa kasvoi 15 % 
ja kairausmäärät puolestaan 16 % vuoteen 2019 
verrattuna (Vasara 2021). Kasvua tapahtui myös 
malminetsintäinvestoinneissa vajaa kymmenisen 
prosenttia (Vasara 2021), ja malminetsintäinves-
toinnit ovat olleet Suomessa viime vuosina 50–100 
miljoonan euron luokkaa. Työ- ja elinkeinominis-
teriön vuosittain laatiman toimialaraportin mukaan 
malminetsinnän kustannukset muodostuvat mal-
mion paikallistamiseen tehtävistä mittauksista ja 
kartoituksista sekä malmivarantojen todentami-
seen tarvittavista kairauksista maastossa (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2021). Itä-Lapissa sijaitseviin 
tutkimuskohteisiin edellä mainitut palvelut oste-

taan muualta Suomesta tulevilta alihankkijoilta. 
Tällaisten palveluiden tuottaminen vaatii erityis-
osaamista ja asiantuntemus alalta on hyödyksi. 
Myös mittavat laiteinvestoinnit osittain hidastavat 
palvelujen syntymistä ja tätä kautta tarjoamista, 
ja tämän vuoksi alalla toimivat vakiintuneet pal-
veluntuottajat. Esimerkiksi syväkairauspalveluita 
tarjoaa kansallisesti muutama merkittävä toimija, 
joista Itä-Lappia lähimmät sijaitsevat Rovaniemellä 
ja Ranualla (Kuva 52). 

Erilaisten mittauksien, kartoituksien ja kairauk-
sien lisäksi malminetsintäinvestoinnit kohdentuvat 
myös muihin paikallisiin ja alueellisiin tukipalve-
luihin. Maastossa suoritettaviin töihin kuuluu muun 
muassa puunkaatoa, lumen aurausta, jäädytystä, 
kivien kuljetusta ja varastointia sekä veden kul-
jetusta, ja lisäksi toimintaa varten tarvitaan esi-
merkiksi toimi- ja varastotiloja (mukaan lukien 
maastossa tarvittavat työmaakontit), työvoimaa, 

Kuva 52. Rovaniemeläisen Northdrill Oy:n kairakone. Kairasydämistä saatua tietoa apuna käyttäen ja yhdiste-
lemällä sitä muihin aineistoihin voidaan luoda malleja satojenkin metrien syvyydessä sijaitsevista kohteista.
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majoitus- ja ravintolapalveluita, kuljetus- ja huol-
topalveluita sekä erilaisten ajoneuvojen, kuten 
moottorikelkkojen ja mönkijöiden vuokrausta.  
Myös toimivat IT-yhteydet sekä niihin liittyvä osaa-
minen ovat tärkeässä roolissa malminetsinnässä. 
Etenkään harvaan asutuilla alueilla malminetsintä 
ei välttämättä luo uutta yritystoimintaa, mutta se 
tuo lisäansaintamahdollisuuksia alueella toimivil le 
yrittäjille. Kun malminetsintä jatkuu paikkakun-
nalla pitkään, voivat sen vaikutukset alueen elin-
keinoelämälle olla taloudellisesti merkittäviä. 

Tukipalveluita tarjoavan yrityksen on syytä tuntea 
toimialan erityispiirteet, jotta malminetsintäyrityk-
siä pystytään palvelemaan kokonaisvaltaisemmin. 
Esimerkiksi eräs kyselyyn vastanneista malminet-
sintäyrityksen edustajista toivoi, että kerrottaessa 
kairauskohteen koordinaatit ja käytettävän kaira-
koneen piirteet osaisi palvelua tarjoava metsuri 
hoitaa kairauskohteen valmistelun omatoimisesti. 
Silloin metsuri siis ottamalla huomioon maaston 
sekä koneen leveyden ja korkeuden kykenee hah-
mottamaan ja toteuttamaan koneen tarvitseman 
kulku-uran sekä kairauspaikan. Esimerkiksi suo-
alueella kairakoneelle on tehtävä niin sanottu peti 
tukeista koneen uppoamisen estämiseksi. Lisäksi 
tilaaja odottaa, että palveluntarjoaja huolehtii val-

mistelutöissä kaadetut puut siisteihin pinoihin tien 
laitaan puulajeittain ja maanomistajittain.

Kairasydämistä saadut tulokset ohjaavat jatko-
kairausta, muuta lisänäytteenottoa ja muita 
tutkimuksia. Tämän vuoksi etenkin isommissa kai - 
raustutkimuksissa on tärkeää kuljettaa kaira-
sydämet päivittäin maastosta tutkimustiloihin. 
Esimerkiksi erään haastatellun malminetsintä-
yrityksen kairauskohteessa kairasydämiä kuljete-
taan noin pakettiautollinen päivittäin. Syrjäseudulla 
toimittaessa etäisyydet tutkimuskohteelta tutki-
mustiloihin voivat olla pitkiä, jolloin kairasydänten 
kuljetus tarjoaa muita kuljetuspalveluita tarjoa-
valle toimijalle hyvän lisäansaintamahdollisuuden. 
Kairauksessa voidaan tarvita myös yllättäviäkin 
palveluita, kuten veden kuljetusta, joka voidaan 
toteuttaa esimerkiksi maataloudessa hyödynnet-
tävällä kalustolla.

Isommissa kairaustutkimuksissa sekä pitkä-
kestoisemmissa projekteissa myös varastotilojen 
tarve kasvaa huomattavasti. Varastotiloina voidaan 
hyödyntää aluksi kylmiä tiloja, sillä kairasydä-
met kestävät myös pakkasta. Kuitenkin lämpimiä 
varasto- ja toimitiloja tarvitaan näytteiden käsit-
telyyn (Kuva 53) varsin nopeasti malminetsinnän 
jatkuessa alueella pidempään. Tutkimustiloissa 

Kuva 53. Kairasydänlaatikoita ja kairasydämien tutkimisessa hyödynnettävät rullapöydät taustalla.
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tulisi olla mahdollisuus kiven sahaukseen, ja tätä  
varten tarvitaan sahaukseen teknisiltä ominaisuuk-
siltaan sopiva, muusta hallitilasta erillinen huone. 
Kairasydämiä käsitellään usealla eri menetelmällä 
linjaston omaisesti. Esimerkiksi toinen malminet-
sintäyrityksen edustaja toivoi, että tilojen vuokraa-
jan puolesta tiloissa olisi niin sanotut rullapöydät, 
jotka helpottavat näytteiden käsittelyä (Kuva 54). 
Parhaiten tilat toimivat malminetsintäyrityksen 
tarpeisiin, kun kylmää varastotilaa on varsinaisten 
tutkimustilojen välittömässä läheisyydessä, jolloin 
jo varastoituihin näytteisiin on helppo palata. 

Hanketoimijat kontaktoivat kaikki hankealueella 
toimivat malminetsinnän tukipalveluita tarjoavat 
yritykset toimiala- ja toimijakohtaisen palvelu-
potentiaalin määrittämiseksi. Yritystapaamisten 
tavoitteena oli selvittää tarkemmin yritysten pal-
velupotentiaalia eli koneita ja laitteita, vuokratta-
via ajoneuvoja, koneita sekä toimi- ja varastotiloja, 
resursseja ja referenssejä. Tapaamisissa pyrittiin 
syventämään toimijoiden ymmärrystä malminet-
sintäsektorista ja tuomaan esille myös sitä, kuinka 
tarjottavaa palvelua voidaan kehittää kokonaisval-
taisempaan suuntaan esimerkiksi yllä mainituin 
tavoin. Yritystapaamisten pohjalta on luotu yri-
tysten palvelupotentiaalista viestivät yrityskortit. 
Koska alkukartoituksen mukaan tärkeä kontakti-
pinta malminetsintäyrityksen paikkakunnalle aset-
tautuessa on kunnan elinkeinotoimi, on yrityskortit 
suunnattu ensisijaisesti alueen elinkeinotoimijoi - 
den käyttöön. Yrityskortit ovat laadittu niin, että 
myös paikkakunnalle tai alueelle asettuvat uudet 
malminetsintäyritykset voivat niitä hyödyntää. 
Vaikka kortit on toteutettu malminetsintäyritysten 
tarpeisiin, ovat ne laajalti myös muiden toimialojen 
hyödynnettävissä.

4.2.2 Malminetsintää palveleva yritysverkosto  
alueellisen palvelupotentiaalin kehittämisen  
välineenä

 
Kuten luvussa 4.1 tuotiin esille, on alkukartoituksen 
perusteella kysyntää myös “avaimet käteen” -peri-
aatteella toimiville malminetsinnän tukipalveluille. 
Yritystapaamisten myötä havaittiin, että Itä-Lapin 
alueelta löytyy jo merkittävä osa malminetsinnän 
tarvitsemista tukipalveluista, sillä useat yritykset 
toimivat yli kuntarajojen. Luonnollisin tapa kehit-
tää alueelle “avaimet käteen” -toimintaa oli pyrkiä 
syventämään yritysten välistä yhteistyötä kuntien 
ja kuntarajojen yli kohti alueellista yritysverkos-
toa. Yksinkertaisimmillaan verkoston voidaan sanoa 

koostuvan omaehtoisista toimijoista ja näiden toi-
mijoiden välisistä sidoksista. Yritysverkostolla 
paikalliset yrittäjät pystyisivät tarjoamaan palve-
luitaan laajempina kokonaisuuksina, esimerkiksi 
yhteistarjouksilla, malminetsintäyrityksille. Lisäksi 
verkostoa olisi mahdollisuus hyödyntää laajemmin-
kin myös muilla toimialoilla, sillä malminetsinnän 
tukipalvelut ovat laajalti hyödynnettävissä.  

Timo Järvensivu (2019) täydentää määritelmää 
verkostosta siten, että kyse on toimijoiden luotta-
mukseen perustavasta yhteistyöstä. Luottamus ver-
kostomaisessa toiminnassa on keskiössä, sillä kyse 
on tavallista yhteistyötä syvemmästä ja monimuo-
toisemmasta yhteistyöstä; puhutaan strategisesta 
kumppanuudesta (Toivola 2006). Yritystapaamisten 
perusteella potentiaalia koko palveluketjun kat-
tavalle verkostolle on, sillä poikkeuksetta kaikki 
yritykset suhtautuivat myönteisesti yhteistyön 
syventämiseen. Tapaamisten perusteella oli havait-
tavissa osittain myös kuntakohtaista yritysten 
välistä yhteistyötä. 

ILPO-hanke edisti yritysverkostoa keväällä 2021 
kutsumalla alueella toimivat malminetsinnän tuki-
palveluita tarjoavat yrittäjät “Voimaa verkostosta!” 
-keskustelutilaisuuteen. Tilaisuuden tavoitteena oli 

Kuva 54. Geologi arvioi ensin kairasydämet silmämää-
räisesti. Kiven tutkimista saattaa joskus helpottaa nii-
den kostuttaminen sumutepulloilla.
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rakentaa toimijoiden välistä luottamusta keskinäisen  
tuntemisen sekä yhteisten odotusten sanoittami-
sen kautta. Keskustelutilaisuus nähtiin tärkeänä 
lähtökohtana verkostoitumiselle, sillä Itä-Lapin 
kuntayhtymällä oli verkoston kokoajana osittain 
luottamuspohjaiset suhteet ympärillään oleviin 
toimijoihin. Kaikkien toimijoiden välillä ei ollut 
keskinäistä suhdetta, vaikka jotkut ympärillä olevat 
toimijat olivatkin jo rakentaneet yhteistyösuhteita. 
Ilmoittautuminen keskustelutilaisuuteen järjestet-
tiin kaksi kertaa, mutta kuitenkaan kumpanakaan 
kertana ilmoittautuneita tilaisuuden järjestämi-
seksi ei ollut tarpeeksi. Tähän voivat vaikuttaa useat 
tekijät, kuten Covid-19-virusepidemia, työtilanne 
tai kokemus siitä, että verkostomaisen toiminnan  
hyödyt eivät korvaa siihen käytettyä aikaa.

Verkostossa toimiminen on vastavuoroista 
yhteis työtä; voidaan puhua jopa vaihdantatalou-
desta. Verkostoituminen on prosessi, jossa verkos ton 
osapuolien tieto, osaaminen ja taidot yhdiste - 
tään niin, että toiminta tuottaa toimijoille lisäarvoa. 
Verkostossa toimiminen edellyttää siis toimijoiden 
välistä tuntemista ja sen pohjalle rakentuvaa luotta-
musta, jotta toiminta voi olla aidosti vastavuoroista. 
Kaksivuotinen hanke on lyhyt aika saavuttaa yri-
tysten luottamus sekä edistää yritysten keskinäistä 
luottamusta; verkosto ei synny hetkessä, vaikka 
tarve olisi tässä ja nyt. Verkostolle on kuitenkin 
selkeä kysyntä ja potentiaali, joten aloitettua työtä 
verkoston aikaansaamiseksi on syytä jatkaa myös 
ILPO-hankkeen päätyttyä.

4.2.3 Osaamisen kehittäminen
 

Alueella toimivien yrityksien kokemukseen riittä-
mättömästä toimialakohtaisesta ymmärryksestä 
tartuttiin hankkeessa viestinnällisillä toimenpiteillä. 
Erityisesti viestinnän tavoitteena oli tuoda esille, 
että malminetsintäsektorin tarvitsemat tukipalve-
lut ovat pitkälti sellaisia, joita myös muut toimi-
alat hyödyntävät. Viestintää toteutettiin pääasiassa 
paikallismedioissa, sidosryhmille lähetetyissä 
uutiskirjeissä sekä hankkeen Facebook-kanavalla. 
Esimerkiksi Facebook-kanavalla julkaistiin vii-
koittaista “Yes Ma’am – Malminetsintäasioiden 
maanantai” -sarjaa, jossa käsiteltiin kansan-
kielellä erilaisia toimialaan linkittyviä termejä, 
luvitusta sekä tutkintamenetelmiä. Osasta sarjan 
julkaisuista toteutettiin “Mitä malminetsintä on?” 
-video, joka on julkaistu Itä-Lapin kuntayhtymän 
Youtube-kanavalla. 

ILPO-hankkeen osatoteuttajat järjestivät yhteis-
työssä hankeaikana kolme työpajaa, joista toinen 
“Malminetsinnän mahdollistama kasvupotentiaali” 
-työpaja suunnattiin alueen yrittäjille, elinkeino-
kehittäjille ja malminetsintäyrityksille. Työpajan 
alustukset ja paneelikeskustelu suunniteltiin siten, 
että työpajan myötä osallistujille muodostuisi kat-
tava kuva siitä, mitä malminetsintä on ja mitä 
mahdollisuuksia se tarjoaa alueen elinkeinoelä-
mälle (Kuva 55). Työpajan jälkeen useat yrittäjät 
rohkaistuivatkin tarjoamaan palveluitaan malmin-
etsintäyrityksille suorilla yhteydenotoilla. 

Kuva 55. Markku Iljina (Geoconsulting Oy) piti hankkeen toisessa työpajassa esityksen malminetsinnän 
palvelutarpeista.
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Hanke järjesti elinkeinokehittäjille ja yrittäjä-
yhdistyksien puheenjohtajille suunnatun ekskur-
sion Nortec Minerals Oy:lle sekä Latitude 66 Cobalt 
Oy:lle (Kuva 56). Tarkoituksena oli järjestää myös 
yrittäjille suunnattuja ekskursioita, mutta Covid-
19-virusepidemian vuoksi muut ekskursiot joudut-
tiin perumaan. Ekskursioiden korvaamiseksi hanke 
kehitti toimintakonseptin ILPO-livekursioille, joi-

den avulla tavoiteltiin mahdollisimman monipuo-
lista kuvaa malminetsintäkentästä. Livekursioissa 
hankehenkilöstö on käynyt tutustumassa kolmeen 
malminetsintäyritykseen (Nortec Minerals Oy, 
Latitude 66 Cobalt Oy, Mawson Oy). Tutustumiset 
on videokuvattu ja editoitu hankkeen kohderyhmien 
hyödynnettäväksi.

Kuva 56. Latitude 66 Cobalt Oy:n geologi Aaron Davies esittelee kairasydämiä. Kairasydämeen piirretty punainen 
viiva osoittaa viiston reiän alapintaa, ja tätä kutsutaan kairasydämen suuntaamiseksi.

4.2.3.1 Malminetsijän urapolulle –koulutus
Suomen malminetsintäsektorin kehittyminen 
ja kasvaminen edellyttää asiantuntevaa ja osaa-
vaa henkilöstöä. Alan toimijat jakavat yhteisen 
huolen koulutetun henkilökunnan, erityisesti 
geologien, geofyysikkojen sekä teknisen henkilö-
kunnan riittävyydestä (Kaivosteollisuus ry 2020). 
Malminetsinnän käytännön töihin ei ole olemassa 
tutkintoon johtavaa toisen asteen koulutusta. Tähän 
saakka osa malminetsintäyhtiöistä on koulutta-
nut itse työntekijät ja osa on tuonut työvoimaa 
ulkomailta. 

Hankkeessa toteutettujen kyselyiden vasta-
usten pohjalta hanke käynnisti yhteistyön Redu 
Edu Oy:n, Lapin Ely-keskuksen ja alueella toimi-
vien malminetsintäyhtiöiden kanssa työttömille 

työnhakijoille suunnattujen koulutuksien toteut-
tamisesta malminetsinnän avustaviin tehtäviin. 
Laajapohjaisen yhteistyön myötä työvoimapoliit-
tiselle ”Malminetsijän urapolulle” -koulutukselle 
saatiin rahoitus Lapin Ely-keskukselta. Koulutuksen 
hakuvaiheessa myös yrittäjät saivat hakeutua suo-
rittamaan toimintaansa tukevia koulutuksen osia. 
Koulutukseen oli hakijoita kuitenkin kolmisenkym-
mentä ja aloituspaikkoja viisitoista, joten ensisijai-
sesti koulutuspaikan saivat työttömät työnhakijat. 

Kolmen kuukauden pituisessa koulutuksessa 
keskityttiin erityisesti malminetsinnän maasto-
töihin, joita ovat muun muassa näytteenotto ja 
-käsittely, geofysiikan mittaukset sekä tutkimus-
kairauksen perusteet. Koulutuksesta noin puolet oli 
työssäoppimista malminetsintäyrityksissä. Lisäksi 
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koulutuksessa oli mahdollisuus suorittaa erilaisia 
korttikoulutuksia, kuten työturvallisuus-, tulityö- 
ja hätäensiapukortti. Koulutukseen osallistuneet 
sekä koulutuksen järjestäjä kokivat koulutuksen 
onnistuneeksi. Työssäoppiminen oli ollut haasta-
vaa ja siten myös mielenkiintoista. Koulutukseen 
osallistuneista noin puolet työllistyi malminetsin-
täsektorille myös koulutuksen jälkeen. 

Lisäksi Lapin koulutuskeskus Redu on saanut 
Euroopan sosiaalirahastolta rahoituksen METSO- 
hankkeelle (Malminetsintään ja -tutkimiseen 
suunnattu osaamisen kehittäminen METSO), 

jossa tiivistetään alan ammatillisen koulutuksen 
ja työelämän välistä yhteistyötä Lapin alueella. 
Hankkeen tavoitteena on suunnitella yhdessä työ-
elämän kanssa uusia koulutuskokonaisuuksia, joilla 
voidaan paremmin vastata työelämän osaamis-
tarpeisiin osana perus- ja ammattitutkintokoulu-
tusta. Lisäksi tavoitteena on parantaa kaivosalan 
opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja tukea hei-
dän kiinnittymistään työelämään. Pitkän aikavälin 
tavoitteena on, että Lapissa on osaavia työnteki-
jöitä kasvavalla ja nopeasti muuttuvalla kaivosalalla 
myös malminetsintätehtäviin.

 4.3 Johtopäätökset

Malminetsintä on aktiivista Itä-Lapin alueella. 
Kiinnostuksen kasvua selittää alueen geologia ja 
sitä kautta sen mineraalipotentiaali. Tämän lisäksi 
“akkumineraalibuumi” lisää malminetsintää alu-
eella. Malminetsintävaiheen työt tarjoavat Itä-
Lapin alueella toimiville yrityksille monenlaisia 
liiketoimintapotentiaaleja, ja malminetsinnän jat-
kuessa paikkakunnalla pitkään voivat sen vaiku-
tukset alueen elinkeinoelämälle olla taloudellisesti 
hyvinkin merkittäviä. Malminetsintään liittyy eri-
laisia työvaiheita aina suunnittelusta ja luvituk-
sesta maastotöihin saakka. Varsinaisiin maastossa 
suoritettaviin töihin kuuluu mm. puunkaatoa, 
lumen aurausta, veden kuljetusta sekä kairausta. 
Myös kairanäytteiden säilytykseen sekä näyttei-
den käsittelyyn tarvitaan sopivia tiloja. Samoin 
majoitukseen, urakointiin sekä erilaisten koneiden 
vuokraukseen ja huoltoon liittyy kysyntää. Tällä 
hetkellä malminetsinnän palvelutuottajat tulevat 
pitkälti muualta Suomesta, mutta myös paikal-
lisilla yrityksillä on potentiaalia tuottaa kyseisiä 
palveluita oman päätoimialan tai elinkeinon ohella. 
Malminetsintäyhtiöt toivovat Itä-Lapista löytyvän 

laajasti malminetsinnän tuki palveluita tarjoavia 
yrityksiä. Tarvetta on erityisesti kokonaisvaltai-
sille tukipalveluille, joita voisi tarjota esimerkiksi 
yritysverkoston kautta. Verkoston avulla yritykset 
voivat saavuttaa synergiaetuja, jolloin esim. kou-
luttautuminen ja yhteiskilpailutukset ovat helpom-
min toteutettavissa. Digitaalisen sivuston luominen 
malminetsinnän tarpeisiin mahdollistaisi alueen 
palveluntarjoajien ja malmin etsintäyritysten väli-
sen yhteistyön lisääntymisen.

Malminetsinnän tukipalveluita tarjoavalta yri-
tykseltä vaaditaan asiantuntevaa ja vastuullista 
työskentelyä. Suomessa ei kuitenkaan vielä ole 
malminetsintään keskittynyttä tutkintoon johta-
vaa toisen asteen koulutusta. Hankkeen aloitteesta 
Redu Edu Oy toteutti Lapin ELY-keskuksen rahoit-
taman työvoimapoliittisen Malminetsijän ura polulle  
-koulutuksen Kemijärvellä, jossa keskityttiin eri-
tyisesti malminetsinnän maastotöihin. Lisäksi 
Lapin koulutuskeskus Redu on saanut rahoituksen 
METSO-hankkeelle, jonka tavoitteena on varmistaa, 
että tulevaisuudessa Lapissa on osaavia työnteki-
jöitä myös malminetsinnän tehtäviin.
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LIITTEET

Taulukoissa käytetään mineraaliesiintymätyypeistä tilan säästämiseksi lyhennettyjä nimiä alla olevan 
taulukon mukaisesti.

Esiintymätyyppi Liitetaulukkojen L1 ja L2 termit

Kerrosintruusioiden kromi Cr

Ortomagmaattinen titaani-vanadiini Ortomagmaattinen Ti-V

Kerrosintruusioiden platinametalliryhmä Kerrosintruusioiden PGE

Vulkanogeeninen massiivinen sulfidimalmi VMS

Synorogeenisten intruusioiden nikkeli Synorogeeninen Ni

Komatiittien nikkeli Komatiittien Ni

Orogeeninen kulta Orogeeninen Au

Kuusamo-tyypin koboltti-kulta Kuusamo-tyypin Co-Au
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Liite 1.

Kerrosintruusioiden kromiesiintymien esiintymisalueet ja tunnetut esiintymät Itä-Lapissa. Pohjakartta 
© Maanmittauslaitos 2021.
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Liite 2.

Ortomagmaattisten titaani-vanadiiniesiintymien esiintymisalueet ja tunnetut esiintymät Itä-Lapissa. 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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Liite 3.

Kerrosintruusioiden platinametalliryhmän esiintymien esiintymisalueet ja tunnetut esiintymät Itä-Lapissa. 
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Liite 4.

Vulkanogeenisten massiivisten sulfidimalmiesiintymien esiintymisalueet ja tunnetut esiintymät Itä-
Lapissa. Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2021.
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Liite 5.

Synorogeenisten intruusioiden nikkeliesiintymien esiintymisalueet ja tunnetut esiintymät Itä-Lapissa. 
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Liite 6.

Komatiittien nikkeliesiintymien esiintymisalueet ja tunnetut esiintymät Itä-Lapissa. Pohjakartta  
© Maanmittauslaitos 2021.
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Orogeenisten kultaesiintymien esiintymisalueet ja tunnetut esiintymät Itä-Lapissa. Pohjakartta  
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Liite 9.

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio: Esiintymätyypit, esiintymisalueet, pinta-alat ja löytämättömien  
esiintymien lukumäärät.

Kunta Esiintymätyyppi1 Esiintymisalue Pinta-ala 
kunta- 
yhtymän  
alueella 
(km2)

Osuus 
kokonais- 
pinta- 
alasta2

Löytämättömien 
esiintymien  
lukumäärä kunta-
yhtymän alueella3

Kemijärvi Ortomagmaattinen Ti-V Misi Ti-V 420 0.79 0.8

  VMS Misi VMS 65 0.55 0.5

  Orogeeninen Au Peräpohja Au 970 0.11 0.6

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski 
Au

117 0.03 0.1

  Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au 516 0.11 0.4

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au 110 0.02 0.2

  Kuusamo-tyypin Co-Au Peräpohja Co-Au 104 0.02 0.3

Esiintymätyypit Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl 420 0.79 0.8

  VMS 1 kpl 65 0.55 0.5

  Orogeeninen Au 3 kpl 1 603 0.09 1.1

  Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl 215 0.02 0.4

Yhteensä   7 kpl 2 303 0.08 2.9

Pelkosenniemi VMS Jauratsi VMS 202 0.52 0.4

  Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni 151 0.45 0.3

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski 
Au

1 572 0.36 1.5

  Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au 234 0.05 0.2

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au 1 497 0.27 2.4

Esiintymätyypit VMS 1 kpl 202 0.52 0.4

  Komatiittien Ni 1 kpl 151 0.45 0.3

  Orogeeninen Au 2 kpl 1 805 0.20 1.7

  Kuusamo-tyypin Co-Au 1 kpl 1 497 0.27 2.4

Yhteensä   5 kpl 3 655 0.24 4.8

Posio Ortomagmaattinen Ti-V Koillismaa Ti-V 9 0.10 0.9

  Kerrosintruusioiden PGE Kaukua PGE 17 1.00 2.8

  Kerrosintruusioiden PGE Kuusijärvi PGE 99 1.00 2.9

  Kerrosintruusioiden PGE Lipeävaara PGE 25 1.00 1.9

  Kerrosintruusioiden PGE Porttivaara-Pyhitys PGE 29 0.18 0.8

  Kerrosintruusioiden PGE Tilsa PGE 4 1.00 1.0

  Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au 1 262 0.22 1.5

  Kuusamo-tyypin Co-Au Kuusamo Co-Au 1 076 0.29 4.4

Esiintymätyypit Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl 9 0.10 0.9

  Kerrosintruusioiden PGE 5 kpl 173 0.57 9.5

  Orogeeninen Au 1 kpl 1 262 0.22 1.5

  Kuusamo-tyypin Co-Au 1 kpl 1 076 0.29 4.4

Yhteensä   12 kpl 2 521 0.26 16.3
1 Kerrosintruusioiden platinametallit -luokka sisältää sekä kontaktityyppiset että kerrostyyppiset esiintymät.
2 Esiintymisalueen kuntayhtymän alueella sijaitsevan osan osuus koko esiintymisalueen pinta-alasta.
3 Löytämättömien esiintymien lukumäärän odotusarvo (keskiarvo) Itä-Lapissa.
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Liite 10. 

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio: Löytämättömien esiintymien metallisisältö.

Kunta Esiintymätyyppi1 Esiintymisalue Hopea 
(t)

Kulta 
(t)

Koboltti 
(t)

Kromi 
(t)

Kupari 
(t)

Kemijärvi Ortomagmaattinen Ti-V Misi Ti-V          

  VMS Misi VMS 24 0.31     55 000

  Orogeeninen Au Peräpohja Au   10      

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au   1.9      

  Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au   7.5      

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au   0.33 410    

  Kuusamo-tyypin Co-Au Peräpohja Co-Au   0.49 630    

Esiintymätyypit Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl          

  VMS 1 kpl 24 0.31     55 000

  Orogeeninen Au 3 kpl   20      

  Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl   0.8 1 000    

Yhteensä   7 kpl 24 21 1 000   55 000

Pelkosenniemi VMS Jauratsi VMS 3.8 0.11     6 700

  Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni     160   1 000

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au   26      

  Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au   3.4      

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au   4.5 5 600    

Esiintymätyypit VMS 1 kpl 3.8 0.11     6 700

  Komatiittien Ni 1 kpl     160   1 000

  Orogeeninen Au 2 kpl   29      

  Kuusamo-tyypin Co-Au 1 kpl   4.5 5 600    

Yhteensä   5 kpl 3.8 34 5 800   7 700

Posio Ortomagmaattinen Ti-V Koillismaa Ti-V          

  Kerrosintruusioiden PGE Kaukua PGE   21     340 000

  Kerrosintruusioiden PGE Kuusijärvi PGE   34     420 000

  Kerrosintruusioiden PGE Lipeävaara PGE   12     180 000

  Kerrosintruusioiden PGE Porttivaara-Pyhitys PGE   10     120 000

  Kerrosintruusioiden PGE Tilsa PGE   10     160 000

  Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au   27      

  Kuusamo-tyypin Co-Au Kuusamo Co-Au   7.9 9 900    

Esiintymätyypit Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl          

  Kerrosintruusioiden PGE 5 kpl   87     1 200 000

  Orogeeninen Au 1 kpl   27      

  Kuusamo-tyypin Co-Au 1 kpl   7.9 9 900    

Yhteensä   12 kpl   120 9 900   1 200 000
1 Kerrosintruusioiden platinametallit -luokka sisältää sekä kontaktityyppiset että kerrostyyppiset esiintymät.
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Liite 11. 

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio: Löytämättömien esiintymien metallisisältö.

Kunta Esiintymätyyppi1 Esiintymisalue Rauta 
(t)

Nikkeli 
(t)

Lyijy 
(t)

Palladium 
(t)

Kemijärvi Ortomagmaattinen Ti-V Misi Ti-V 7 900 000      

  VMS Misi VMS     1 500  

  Orogeeninen Au Peräpohja Au        

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au        

  Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au        

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au        

  Kuusamo-tyypin Co-Au Peräpohja Co-Au        

Esiintymätyypit Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl 7 900 000      

  VMS 1 kpl     1 500  

  Orogeeninen Au 3 kpl        

  Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl        

Yhteensä   7 kpl 7 900 000   1 500  

Pelkosenniemi VMS Jauratsi VMS     720  

  Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni   3 800    

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au        

  Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au        

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au        

Esiintymätyypit VMS 1 kpl     720  

  Komatiittien Ni 1 kpl   3 800    

  Orogeeninen Au 2 kpl        

  Kuusamo-tyypin Co-Au 1 kpl        

Yhteensä   5 kpl   3 800 720  

Posio Ortomagmaattinen Ti-V Koillismaa Ti-V 130 000 000      

  Kerrosintruusioiden PGE Kaukua PGE   190 000   320

  Kerrosintruusioiden PGE Kuusijärvi PGE   270 000   940

  Kerrosintruusioiden PGE Lipeävaara PGE   110 000   220

  Kerrosintruusioiden PGE Porttivaara-Pyhitys PGE   77 628   290

  Kerrosintruusioiden PGE Tilsa PGE   89 000   110

  Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au        

  Kuusamo-tyypin Co-Au Kuusamo Co-Au        

Esiintymätyypit Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl 130 000 000      

  Kerrosintruusioiden PGE 5 kpl   730 000   1 900

  Orogeeninen Au 1 kpl        

  Kuusamo-tyypin Co-Au 1 kpl        

Yhteensä   12 kpl 130 000 000 730 000   1 900
1 Kerrosintruusioiden platinametallit -luokka sisältää sekä kontaktityyppiset että kerrostyyppiset esiintymät.
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Liite 12. 

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio: Löytämättömien esiintymien metallisisältö.

Kunta Esiintymätyyppi1 Esiintymisalue Platina 
(t)

Titaani 
(t)

Vanadiini 
(t)

Sinkki 
(t)

Kemijärvi Ortomagmaattinen Ti-V Misi Ti-V   1 900 000 63 000  

  VMS Misi VMS       42 000

  Orogeeninen Au Peräpohja Au        

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au        

  Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au        

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au        

  Kuusamo-tyypin Co-Au Peräpohja Co-Au        

Esiintymätyypit Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl   1 900 000 63 000  

  VMS 1 kpl       42 000

  Orogeeninen Au 3 kpl        

  Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl        

Yhteensä   7 kpl   1 900 000 63 000 42 000

Pelkosenniemi VMS Jauratsi VMS       14 000

  Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni        

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au        

  Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au        

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au        

Esiintymätyypit VMS 1 kpl       14 000

  Komatiittien Ni 1 kpl        

  Orogeeninen Au 2 kpl        

  Kuusamo-tyypin Co-Au 1 kpl        

Yhteensä   5 kpl       14 000

Posio Ortomagmaattinen Ti-V Koillismaa Ti-V   31 000 000 980 000  

  Kerrosintruusioiden PGE Kaukua PGE 110      

  Kerrosintruusioiden PGE Kuusijärvi PGE 460      

  Kerrosintruusioiden PGE Lipeävaara PGE 88      

  Kerrosintruusioiden PGE Porttivaara-Pyhitys PGE 140      

  Kerrosintruusioiden PGE Tilsa PGE 25      

  Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au        

  Kuusamo-tyypin Co-Au Kuusamo Co-Au        

Esiintymätyypit Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl   31 000 000 980 000  

  Kerrosintruusioiden PGE 5 kpl 830      

  Orogeeninen Au 1 kpl        

  Kuusamo-tyypin Co-Au 1 kpl        

Yhteensä   12 kpl 830 31 000 000 980 000  
1 Kerrosintruusioiden platinametallit -luokka sisältää sekä kontaktityyppiset että kerrostyyppiset esiintymät.
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Liite 13. 

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio: Löytämättömien esiintymien metallisisällön arvo.

Kunta Esiintymätyyppi1 Esiintymisalue Hopea 
(M€)

Kulta 
(M€)

Koboltti 
(M€)

Kromi 
(M€)

Kupari 
(M€)

Kemijärvi

 

 

 

 

 

Ortomagmaattinen Ti-V Misi Ti-V          

VMS Misi VMS 14 11     310

Orogeeninen Au Peräpohja Au   370      

Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au   68      

Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au   260      

Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au   12 14    

Kuusamo-tyypin Co-Au Peräpohja Co-Au   17 21    

Esiintymätyypit

 

 

Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl          

VMS 1 kpl 14 11     310

Orogeeninen Au 3 kpl   700      

Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl   29 35    

Yhteensä   7 kpl 14 740 35   310

Pelkosenniemi

 

 

 

VMS Jauratsi VMS 2.1 3.8     38

Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni     5.4   5.8

Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au   920      

Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au   120      

Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au   160 190    

Esiintymätyypit

 

  

VMS 1 kpl 2.1 3.8     38

Komatiittien Ni 1 kpl     5.4   5.8

Orogeeninen Au 2 kpl   1 000      

Kuusamo-tyypin Co-Au 1 kpl   160 190    

Yhteensä   5 kpl 2.1 1 200 190   44

Posio

 

 

 

  

 

Ortomagmaattinen Ti-V Koillismaa Ti-V          

Kerrosintruusioiden PGE Kaukua PGE   740     1 900

Kerrosintruusioiden PGE Kuusijärvi PGE   1 200     2 400

Kerrosintruusioiden PGE Lipeävaara PGE   420     1 000

Kerrosintruusioiden PGE Porttivaara-Pyhitys PGE   360     700

Kerrosintruusioiden PGE Tilsa PGE   350     900

Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au   950      

Kuusamo-tyypin Co-Au Kuusamo Co-Au   280 330    

Esiintymätyypit

 

 

Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl          

Kerrosintruusioiden PGE 5 kpl   3 100     6 900

Orogeeninen Au 1 kpl   950      

Kuusamo-tyypin Co-Au 1 kpl   280 330    

Yhteensä   12 kpl   4 300 330   6 900
1 Kerrosintruusioiden platinametallit -luokka sisältää sekä kontaktityyppiset että kerrostyyppiset esiintymät.
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Liite 14. 

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio: Löytämättömien esiintymien metallisisällön arvo.

Kunta Esiintymätyyppi1 Esiintymisalue Rauta 
(M€)

Nikkeli 
(M€)

Lyijy 
(M€)

Palladium 
(M€)

Platina 
(M€)

Kemijärvi Ortomagmaattinen Ti-V Misi Ti-V 680        

  VMS Misi VMS     2.7    

  Orogeeninen Au Peräpohja Au          

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au          

  Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au          

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au          

  Kuusamo-tyypin Co-Au Peräpohja Co-Au          

Esiintymätyypit Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl 680        

  VMS 1 kpl     2.7    

  Orogeeninen Au 3 kpl          

  Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl          

Yhteensä   7 kpl 680   2.7    

Pelkosenniemi VMS Jauratsi VMS     1.3    

  Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni   50      

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au          

  Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au          

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au          

Esiintymätyypit VMS 1 kpl   50 1.3    

  Komatiittien Ni 1 kpl   50      

  Orogeeninen Au 2 kpl          

  Kuusamo-tyypin Co-Au 1 kpl          

Yhteensä   5 kpl   50 1.3    

Posio Ortomagmaattinen Ti-V Koillismaa Ti-V 11 000        

  Kerrosintruusioiden PGE Kaukua PGE   2 400   6 000 3 700

  Kerrosintruusioiden PGE Kuusijärvi PGE   3 500   18 000 16 000

  Kerrosintruusioiden PGE Lipeävaara PGE   1 400   4 100 3 100

  Kerrosintruusioiden PGE Porttivaara-Pyhitys PGE   1 000   5 400 5 000

  Kerrosintruusioiden PGE Tilsa PGE   1 200   2 100 870

  Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au          

  Kuusamo-tyypin Co-Au Kuusamo Co-Au          

Esiintymätyypit Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl 11 000        

  Kerrosintruusioiden PGE 5 kpl   9 400   35 000 29 000

  Orogeeninen Au 1 kpl          

  Kuusamo-tyypin Co-Au 1 kpl          

Yhteensä   12 kpl 11 000 9 400   35 000 29 000
1 Kerrosintruusioiden platinametallit -luokka sisältää sekä kontaktityyppiset että kerrostyyppiset esiintymät.
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Liite 15. 

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio: Löytämättömien esiintymien metallisisällön arvo.

Kunta Esiintymätyyppi1 Esiintymisalue Titaani 
(M€)

Vanadiini 
(M€)

Sinkki 
(M€)

Yhteensä 
(M€)

Kemijärvi Ortomagmaattinen Ti-V Misi Ti-V 4 600 1 400   6 600

  VMS Misi VMS     78 410

  Orogeeninen Au Peräpohja Au       370

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au       68

  Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au       260

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au       26

  Kuusamo-tyypin Co-Au Peräpohja Co-Au       38

Esiintymätyypit Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl 4 600 1 400   6 600

  VMS 1 kpl     78 410

  Orogeeninen Au 3 kpl       700

  Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl       64

Yhteensä   7 kpl 4 600 1 400 78 7 800

Pelkosenniemi VMS Jauratsi VMS     27 72

  Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni       61

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au       920

  Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au       120

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au       350

Esiintymätyypit VMS 1 kpl     27 72

  Komatiittien Ni 1 kpl       61

  Orogeeninen Au 2 kpl       1 000

  Kuusamo-tyypin Co-Au 1 kpl       350

Yhteensä   5 kpl     27 1 500

Posio Ortomagmaattinen Ti-V Koillismaa Ti-V 74 000 21 000   110 000

  Kerrosintruusioiden PGE Kaukua PGE       15 000

  Kerrosintruusioiden PGE Kuusijärvi PGE       41 000

  Kerrosintruusioiden PGE Lipeävaara PGE       10 000

  Kerrosintruusioiden PGE Porttivaara-Pyhitys PGE       12 000

  Kerrosintruusioiden PGE Tilsa PGE       5 400

  Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au       950

  Kuusamo-tyypin Co-Au Kuusamo Co-Au       610

Esiintymätyypit Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl 74 000 21 000   110 000

  Kerrosintruusioiden PGE 5 kpl       84 000

  Orogeeninen Au 1 kpl       950

  Kuusamo-tyypin Co-Au 1 kpl       610

Yhteensä   12 kpl 74 000 21 000   190 000
1 Kerrosintruusioiden platinametallit -luokka sisältää sekä kontaktityyppiset että kerrostyyppiset esiintymät.
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Liite 16. 

Salla, Savukoski: Esiintymätyypit, esiintymisalueet, pinta-alat ja löytämättömien esiintymien lukumäärät.

  Esiintymätyyppi1 Esiintymisalue Pinta-ala 
kunta-
yhtymän 
alueella 
(km2)

Osuus 
kokonais-
pinta-
alasta2

Löytämättömien 
esiintymien  
lukumäärä 
kuntayhtymän 
alueella3

Salla Synorogeeninen Ni Värriöjoki Ni 46 0.55 0.6

  Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni 30 0.09 0.1

  Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au 2 059 0.36 2.5

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au 99 0.02 0.1

  Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au 506 0.11 0.4

  Orogeeninen Au Tulppio-Tuntsa Au 735 0.39 0.7

  Kuusamo-tyypin Co-Au Kuusamo Co-Au 469 0.13 1.9

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au 876 016 1.4

Esiintymätyypit Synorogeeninen Ni 1 kpl 46 0.55 0.6

  Komatiittien Ni-Cu 1kpl 30 0.09 0.1

  Orogeeninen Au 4 kpl 3 399 0.21 3.6

  Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl 1 345 0.14 3.3

Yhteensä   8 kpl 4 820 0.18 7.6

Savukoski Cr Akanvaara Cr 42 1.00 2.2

  Ortomagmaattinen Ti-V Akanvaara Ti-V 16 1.00 0.9

  Kerrosintruusioiden PGE Akanvaara PGE 25 1.00 1.6

  VMS Jauratsi VMS 189 0.48 0.3

  Synorogeeninen Ni Värriöjoki Ni 37 0.45 0.4

  Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni 155 0.46 0.3

  Komatiittien Ni Kuttusvaarat Ni 165 1.00 2.6

  Komatiittien Ni Naltio Ni 203 1.00 0.7

  Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au 30 0.01 0.0

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au 1 279 0.29 1.2

  Orogeeninen Au Tana-Lokka Au 273 0.04 0.1

  Orogeeninen Au Tulppio-Tuntsa Au 1 152 0.61 1.0

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au 1 164 0.21 1.9

  Kuusamo-tyypin Co-Au Sodankylä Co-Au 126 0.04 0.2

Esiintymätyypit Cr 1 kpl 42 1.00 2.2

  Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl 16 1.00 0.9

  Kerrosintruusioiden PGE 1 kpl 25 1.00 1.6

  VMS 1 kpl 189 0.48 0.3

  Synorogeeninen Ni 1 kpl 37 0.45 0.4

  Komatiittien Ni 3 kpl 523 0.74 3.6

  Orogeeninen Au 4 kpl 2 734 0.14 2.4

  Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl 1 290 0.15 2.1

Yhteensä   14 kpl 4 856 0.17 14
1 Kerrosintruusioiden platinametallit -luokka sisältää sekä kontaktityyppiset että kerrostyyppiset esiintymät.
2 Esiintymisalueen kuntayhtymän alueella sijaitsevan osan osuus koko esiintymisalueen pinta-alasta.
3 Löytämättömien esiintymien lukumäärän odotusarvo (keskiarvo) Itä-Lapissa.
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Liite 17.

Salla, Savukoski: Löytämättömien esiintymien metallisisältö.

Kunta Esiintymätyyppi1 Esiintymisalue Hopea 
(t)

Kulta 
(t)

Koboltti 
(t)

Kromi 
(t)

Kupari 
(t)

Salla Synorogeeninen Ni Värriöjoki Ni     360   3 000

  Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni     32   210

  Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au   44      

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au   1.6      

  Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au   7.3      

  Orogeeninen Au Tulppio-Tuntsa Au   12      

  Kuusamo-tyypin Co-Au Kuusamo Co-Au   3.4 4 300    

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au   2.7 3 300    

Esiintymätyypit Synorogeeninen Ni 1 kpl     360   3 000

  Komatiittien Ni-Cu 1kpl     32   210

  Orogeeninen Au 4 kpl   64      

  Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl   6.1 7 600    

Yhteensä   8 kpl   70 8 000   3 200

Savukoski Cr Akanvaara Cr       85 000 000  

  Ortomagmaattinen Ti-V Akanvaara Ti-V          

  Kerrosintruusioiden PGE Akanvaara PGE   12     98 000

  VMS Jauratsi VMS 3.5 0.10     6 300

  Synorogeeninen Ni Värriöjoki Ni     290   2 400

  Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni     170   1 100

  Komatiittien Ni Kuttusvaarat Ni     1 400   8 400

  Komatiittien Ni Naltio Ni     360   2 200

  Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au   0.63      

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au   21      

  Orogeeninen Au Tana-Lokka Au   1.5      

  Orogeeninen Au Tulppio-Tuntsa Au   18      

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au   3.5 4 400    

  Kuusamo-tyypin Co-Au Sodankylä Co-Au   0.40 520    

Esiintymätyypit Cr 1 kpl       85 000 000  

  Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl          

  Kerrosintruusioiden PGE 1 kpl   12     98 000

  VMS 1 kpl 3.5 0.10     6 300

  Synorogeeninen Ni 1 kpl     290   2 400

  Komatiittien Ni 3 kpl     1 900   12 000

  Orogeeninen Au 4 kpl   41      

  Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl   3.9 4 900    

Yhteensä   14 kpl 3.5 58 7 100 85 000 000 120 000
1 Kerrosintruusioiden platinametallit -luokka sisältää sekä kontaktityyppiset että kerrostyyppiset esiintymät.
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Liite 18.

Salla, Savukoski: Löytämättömien esiintymien metallisisältö.

Kunta Esiintymätyyppi1 Esiintymisalue Rauta 
(t)

Nikkeli 
(t)

Lyijy 
(t)

Palladium 
(t)

Salla Synorogeeninen Ni Värriöjoki Ni   7 700    

  Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni   760    

  Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au        

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au        

  Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au        

  Orogeeninen Au Tulppio-Tuntsa Au        

  Kuusamo-tyypin Co-Au Kuusamo Co-Au        

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au        

Esiintymätyypit Synorogeeninen Ni 1 kpl   7 700    

  Komatiittien Ni-Cu 1kpl   760    

  Orogeeninen Au 4 kpl        

  Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl        

Yhteensä   8 kpl   8 400    

Savukoski Cr Akanvaara Cr        

  Ortomagmaattinen Ti-V Akanvaara Ti-V 130 000 000      

  Kerrosintruusioiden PGE Akanvaara PGE   78 000   510

  VMS Jauratsi VMS     680  

  Synorogeeninen Ni Värriöjoki Ni   6 200    

  Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni   3 900    

  Komatiittien Ni Kuttusvaarat Ni   33 000    

  Komatiittien Ni Naltio Ni   9 100    

  Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au        

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au        

  Orogeeninen Au Tana-Lokka Au        

  Orogeeninen Au Tulppio-Tuntsa Au        

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au        

  Kuusamo-tyypin Co-Au Sodankylä Co-Au        

Esiintymätyypit Cr 1 kpl        

  Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl 130 000 000      

  Kerrosintruusioiden PGE 1 kpl   78 000   510

  VMS 1 kpl     680  

  Synorogeeninen Ni 1 kpl   6 200    

  Komatiittien Ni 3 kpl   46 000    

  Orogeeninen Au 4 kpl        

  Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl        

Yhteensä   14 kpl 130 000 000 130 000 680 510
1 Kerrosintruusioiden platinametallit -luokka sisältää sekä kontaktityyppiset että kerrostyyppiset esiintymät.
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Liite 19.

Salla, Savukoski: Löytämättömien esiintymien metallisisältö.

Kunta Esiintymätyyppi1 Esiintymisalue Platina 
(t)

Titaani 
(t)

Vanadiini 
(t)

Sinkki 
(t)

Salla Synorogeeninen Ni Värriöjoki Ni        

Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni        

Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au        

Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au        

Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au        

Orogeeninen Au Tulppio-Tuntsa Au        

Kuusamo-tyypin Co-Au Kuusamo Co-Au        

Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au        

Esiintymätyypit Synorogeeninen Ni 1 kpl        

Komatiittien Ni-Cu 1kpl        

Orogeeninen Au 4 kpl        

Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl        

Yhteensä   8 kpl        

Savukoski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cr Akanvaara Cr        

Ortomagmaattinen Ti-V Akanvaara Ti-V   31 000 000 960 000  

Kerrosintruusioiden PGE Akanvaara PGE 280      

VMS Jauratsi VMS       14 000

Synorogeeninen Ni Värriöjoki Ni        

Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni        

Komatiittien Ni Kuttusvaarat Ni        

Komatiittien Ni Naltio Ni        

Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au        

Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au        

Orogeeninen Au Tana-Lokka Au        

Orogeeninen Au Tulppio-Tuntsa Au        

Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au        

Kuusamo-tyypin Co-Au Sodankylä Co-Au        

Esiintymätyypit

 

 

 

 

 

Cr 1 kpl        

Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl   31 000 000 960 000  

Kerrosintruusioiden PGE 1 kpl 280      

VMS 1 kpl       14 000

Synorogeeninen Ni 1 kpl        

Komatiittien Ni 3 kpl        

Orogeeninen Au 4 kpl        

Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl        

Yhteensä   14 kpl 280 31 000 000 960 000 14 000
1 Kerrosintruusioiden platinametallit -luokka sisältää sekä kontaktityyppiset että kerrostyyppiset esiintymät.
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Liite 20.

Salla, Savukoski: Löytämättömien esiintymien metallisisällön arvo.

Kunta Esiintymätyyppi1 Esiintymisalue Hopea 
(M€)

Kulta 
(M€)

Koboltti 
(M€)

Kromi 
(M€)

Kupari 
(M€)

Salla Synorogeeninen Ni Värriöjoki Ni     12   17

  Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni     1.1   1.2

  Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au   1 500      

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au   58      

  Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au   260      

  Orogeeninen Au Tulppio-Tuntsa Au   410      

  Kuusamo-tyypin Co-Au Kuusamo Co-Au   120 140    

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au   94 110    

Esiintymätyypit Synorogeeninen Ni 1 kpl     12   17

  Komatiittien Ni-Cu 1kpl     1.1   1.2

  Orogeeninen Au 4 kpl   2 300      

  Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl   220 250    

Yhteensä   8 kpl   2 500 270   18

Savukoski Cr Akanvaara Cr       180 000  

  Ortomagmaattinen Ti-V Akanvaara Ti-V          

  Kerrosintruusioiden PGE Akanvaara PGE   420     550

  VMS Jauratsi VMS 2.0 3.6     35

  Synorogeeninen Ni Värriöjoki Ni     9.8   14

  Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni     5.6   5.9

  Komatiittien Ni Kuttusvaarat Ni     47   47

  Komatiittien Ni Naltio Ni     12   12

  Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au   22      

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au   750      

  Orogeeninen Au Tana-Lokka Au   52      

  Orogeeninen Au Tulppio-Tuntsa Au   650      

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au   120 140    

  Kuusamo-tyypin Co-Au Sodankylä Co-Au   14 17    

Esiintymätyypit Cr 1 kpl       180 000  

  Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl          

  Kerrosintruusioiden PGE 1 kpl   420     550

  VMS 1 kpl 2.0 3 6     35

  Synorogeeninen Ni 1 kpl     9.8   14

  Komatiittien Ni 3 kpl     64   66

  Orogeeninen Au 4 kpl   1 500      

  Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl   140 160    

Yhteensä   14 kpl 2.0 2 000 240 180 000 670
1 Kerrosintruusioiden platinametallit -luokka sisältää sekä kontaktityyppiset että kerrostyyppiset esiintymät.
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Liite 21. 

Salla, Savukoski: Löytämättömien esiintymien metallisisällön arvo.

Kunta Esiintymätyyppi1 Esiintymisalue Rauta 
(M€)

Nikkeli 
(M€)

Lyijy 
(M€)

Palladium 
(M€)

Platina 
(M€)

Salla Synorogeeninen Ni Värriöjoki Ni   100      

  Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni   9.8      

  Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au          

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au          

  Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au          

  Orogeeninen Au Tulppio-Tuntsa Au          

  Kuusamo-tyypin Co-Au Kuusamo Co-Au          

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au          

Esiintymätyypit Synorogeeninen Ni 1 kpl   100      

  Komatiittien Ni-Cu 1kpl   9.8      

  Orogeeninen Au 4 kpl          

  Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl          

Yhteensä   8 kpl   110      

Savukoski Cr Akanvaara Cr          

  Ortomagmaattinen Ti-V Akanvaara Ti-V 11 000        

  Kerrosintruusioiden PGE Akanvaara PGE   1 000   9 600 9 800

  VMS Jauratsi VMS     1.2    

  Synorogeeninen Ni Värriöjoki Ni   81      

  Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni   51      

  Komatiittien Ni Kuttusvaarat Ni   430      

  Komatiittien Ni Naltio Ni   120      

  Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au          

  Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au          

  Orogeeninen Au Tana-Lokka Au          

  Orogeeninen Au Tulppio-Tuntsa Au          

  Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au          

  Kuusamo-tyypin Co-Au Sodankylä Co-Au          

Esiintymätyypit Cr 1 kpl          

  Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl 11 000        

  Kerrosintruusioiden PGE 1 kpl   1 000   9 600 9 800

  VMS 1 kpl     1.2    

  Synorogeeninen Ni 1 kpl   81      

  Komatiittien Ni 3 kpl   600      

  Orogeeninen Au 4 kpl          

  Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl          

Yhteensä   14 kpl 11 000 1 700 1.2 9 600 9 800
1 Kerrosintruusioiden platinametallit -luokka sisältää sekä kontaktityyppiset että kerrostyyppiset esiintymät.
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Liite 22.

Salla, Savukoski: Löytämättömien esiintymien metallisisällön arvo.

Kunta Esiintymätyyppi1 Esiintymisalue Titaani 
(M€)

Vanadiini 
(M€)

Sinkki 
(M€)

Yhteensä 
(M€)

Salla

 

 

 

 

 

Synorogeeninen Ni Värriöjoki Ni       130

Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni       12

Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au       1 500

Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au       58

Orogeeninen Au Vuojärvi Group Au       260

Orogeeninen Au Tulppio-Tuntsa Au       410

Kuusamo-tyypin Co-Au Kuusamo Co-Au       260

Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au       200

Esiintymätyypit

 

 

Synorogeeninen Ni 1 kpl       130

Komatiittien Ni-Cu 1kpl       12

Orogeeninen Au 4 kpl       2 300

Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl       470

Yhteensä   8 kpl       2 900

Savukoski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cr Akanvaara Cr       180 000

Ortomagmaattinen Ti-V Akanvaara Ti-V 74 000 21 000   110 000

Kerrosintruusioiden PGE Akanvaara PGE       21 000

VMS Jauratsi VMS     25 67

Synorogeeninen Ni Värriöjoki Ni       100

Komatiittien Ni Kummitsoiva Ni       62

Komatiittien Ni Kuttusvaarat Ni       520

Komatiittien Ni Naltio Ni       140

Orogeeninen Au Salla-Kuusamo Au       22

Orogeeninen Au Sodankylä-Savukoski Au       750

Orogeeninen Au Tana-Lokka Au       52

Orogeeninen Au Tulppio-Tuntsa Au       650

Kuusamo-tyypin Co-Au Pelkosenniemi Co-Au       270

Kuusamo-tyypin Co-Au Sodankylä Co-Au       31

Esiintymätyypit

 

 

 

 

 

Cr 1 kpl       180 000

Ortomagmaattinen Ti-V 1 kpl 74 000 21 000   110 000

Kerrosintruusioiden PGE 1 kpl       21 000

VMS 1 kpl     25 67

Synorogeeninen Ni 1 kpl       100

Komatiittien Ni 3 kpl       730

Orogeeninen Au 4 kpl       1 500

Kuusamo-tyypin Co-Au 2 kpl       300

Yhteensä   14 kpl 74 000 21 000 25 310 000
1 Kerrosintruusioiden platinametallit -luokka sisältää sekä kontaktityyppiset että kerrostyyppiset esiintymät.
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