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Metallien kysyntä kaikkialla maailmalla kasvaa. Sen seurauksena metallien louhinta 
myös Suomessa on viime vuosina moninkertaistunut. Kaivosten ympäristövaikutuksiin 

ja sosiaalisiin vaikutuksiin on siksi syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota. 

Ympäristövaikutusten vähentämiseksi kaivosten 
vesien hallinta on Suomen olosuhteissa keskeistä. 

Kaivosyhtiön olisi tärkeää huomioida tämä jo 
kaivoksen suunnitteluvaiheessa. Lupaviranomaisen 

tulisi vaatia riittävät tiedot vesien hyvästä 
hallinnasta jo lupakäsittelyn alkuvaiheessa.

Kaivosalan yhtiöiden tulisi viestiä toiminnastaan 
aktiivisesti ja avoimesti jo malminetsintä- ja 
suunnitteluvaiheessa niin, että paikalliset asukkaat 
pääsevät vaikuttamaan hankkeisiin. 

Tavoitteena on kiertotalousyhteiskunta, jossa 
metallit ja mineraalit otetaan tuotteista talteen 
ja käytetään uudelleen. Uutta malmia tulee 
louhia mahdollisimman vähän.
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Hiilineutraalius tarvitsee metalleja
Suomen kallioperässä on harvinaisia metalleja, kuten ko-
bolttia, litiumia ja nikkeliä, joita tarvitaan esimerkiksi kän-
nyköiden ja sähköautojen akkuihin. Vähähiilisen yhteis-
kunnan mahdollistavat uusiutuvien energioiden tekniikat 
tarvitsevat metalleja. 
 Metallien kysyntä kasvaa koko ajan. Suomessa metalli-
malmien, teollisuusmineraalien ja rakennuskivien louhinta 
on yli nelinkertaistunut 2000-luvun alkuvuosista, noin 130 
miljoonaan tonniin 1. Kaivosalan yhtiöt pitävät Suomea hy-
vänä toimintaympäristönä 2 ja ne etsivät Suomesta malme-
ja aktiivisesti. 
 Suomessa tavoitteena on hiilineutraali kiertotalousyh-
teiskunta. Kiertotaloudessa metallit ja mineraalit otetaan 
tuotteista talteen ja uutta malmia louhitaan mahdollisim-
man vähän. Nykyisten kaivosten rikastushiekka- ja sivuki-
vimassoja tulee hyödyntää aiempaa enemmän esimerkiksi 
maanrakennuksessa ja rakennusteollisuudessa. 
 

Ympäristöriskit minimoitava
Suomessa sataa paljon suhteessa haihduntaan, jolloin kai-
vosalueelle kertyy runsaasti vettä. Jatkossa ilmastonmuu-
tos vielä voimistaa poikkeuksellisia sääolosuhteita, kuten 
rankkasateita. Siksi kaivosalueen vesien hallintaan tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. 
 Kaivosten jätealueilta tulee päästöjä erityisesti vesiin. 
Kaivosjätteiden hallinnan parhaat käyttökelpoiset teknii-
kat julkaistiin vuonna 2018 alan vertailuasiakirjassa 3. Niil-
le laaditaan parhaillaan kansallista soveltamisohjeistusta 
Kainuun ELY-keskuksen johdolla. Ohjeistuksen on määrä 
valmistua syksyllä 2019. 
 Hyödynnettäviä mineraaliesiintymiä on usein siellä mis-
sä on myös ainutlaatuisia kasvi- ja eläinlajeja. Uhanalais-
ten kasvien ja luontotyyppien esiintymiä on tiedossa lähes 
neljänneksellä nykyisistä malminetsintäalueista. SYKEn 
selvityksen mukaan kaivostoiminta on aiheuttanut uhan-
alaisuutta tai tulee aiheuttamaan uhkaa Suomessa yli 200 
lajille ja useille luontotyypeille, kuten kalkkikallioille ja le-
toille. Valtaosa lajeista on jäkäliä ja sammalia. Merkittävin-
tä haittaa lajistolle aiheuttaa erityisesti kalkin louhinta 4,5.
 Malminetsinnän käyttöön tulee saada kaikki tieto etsin-
täalueen herkistä luontokohteista. Kaivosluvan myöntä-
vän Tukesin ja luontotietoja hallinnoivien ELY-keskusten 
onkin tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä kaivoksen lupame-
nettelyn aikana. 
 Kaivostoiminnan seurauksena syntyneet erityislaatuiset 
ympäristöt voivat toisaalta, esimerkiksi kalkkilouhoksissa, 
tarjota uhanalaisille kasveille suotuisan elinympäristön. 
Tämä tulisi hyödyntää lajien suojelussa.

KAIVOSVESIEN 
HALLINTAAN KEHITETÄÄN KEINOJA

Kaivosten vesitaseen laskentaan ja poikkeuksellisten 
hydrologisten olojen mallinnukseen on kehitetty SYKEssä 
menetelmiä VTT:n koordinoimassa SAM-hankkeessa.
virtual.vtt.fi/virtual/sam

Malleja kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen sietokyvyn 
arviointiin ja haitallisten vaikutusten pienentämiseen 
on kehitetty SYKEn vetämässä KaiHali-hankkeessa. 
Malleja on sovellettu etenkin Sotkamossa entisen 
Talvivaaran, nykyisen Terrafamen kaivoksen läheisiin vesiin.
www.syke.fi/hankkeet/kaihali

Pohjavesille aiheutuvien riskien hallintaan on kehitetty 
menetelmiä GTK:n vetämässä Watersmart-hankkeessa sekä 
SAM-hankkeessa. Hankkeissa on esimerkiksi laadittu lista 
selvityksistä, joita toiminnanharjoittajan tulee tehdä riskien 
minimoimiseksi. Hankkeissa on laadittu myös pohjavesi-
selvitysten ja niiden dokumentoinnin tarkistuslista 15.  
projects.gtk.fi/watersmart/

KESKEISET YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT 
KAIVOKSEN ELINKAAREN 
ERI VAIHEISSA

MALMINETSINTÄ
• Etsintä toteutetaan luonnolle mahdollisimman haitattomilla 

menetelmillä, kuten kauko-ohjattavilla pienkoptereilla. 
Tällöin esimerkiksi koeporauksia voidaan vähentää.

• Etsijöillä tulee olla käytössään tiedot alueen herkistä 
luontokohteista.

RAHOITUS- JA YMPÄRISTÖSELVITYKSET 
SEKÄ SUUNNITTELU
• Ympäristöriskien hallinnan suunnittelu aloitetaan 3,9. 

RAKENTAMINEN, KÄYTTÖÖNOTTO- 
JA TUOTANTOVAIHE
• Rikastamo, jätekivikasat, tiet ja kaivoksen muu toiminta 

sijoitetaan niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän 
haittaa ympäristölle.

• Jätteitä, kuten sivukiviä ja rikastushiekkoja, käsitellään siten, 
että ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. 
Jätteet myös hyödynnetään tehokkaasti laittamalla ne 
kiertoon.

• Pato- ja allasrakenteet tehdään turvallisiksi. 
• Vesien hallinta ja puhdistaminen on tehokasta. 
 Vesien kierrätys maksimoidaan.
• Haitalliset vaikutukset maa- ja kallioperään, pinta- ja 

pohjavesiin sekä ilmaan ja lajistoon minimoidaan.
• Pyritään kaikessa toiminnassa energiatehokkuuteen
• Meluvaikutuksia lievennetään

SULKEMINEN JA JÄLKIHOITO
• Jätealueiden sulkeminen aloitetaan jo tuotantovaiheessa 
 ja se tehdään vaiheittain toiminnan elinkaaren aikana. 
• Aiemmin suljettujen, vanhojen kaivosalueiden 

ympäristöriskit arvioidaan ja tehdään tarvittavat toimet 
riskien välttämiseksi 14.

virtual.vtt.fi/virtual/sam
www.syke.fi/hankkeet/kaihali
projects.gtk.fi/watersmart/
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Vuoropuhelu tärkeää
Kaivos muuttaa alueen elinkeinorakennetta, asuinympä-
ristöä ja maisemaa. Näiden sosiaalisten vaikutusten ja kai-
vostoiminnan hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää, että 
kaivosyhtiö toimii läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Yhtiön 
ei kannata tyytyä vain täyttämään ympäristöluvan ehdot, 
vaan pyrkiä toiminnan jatkuvaan parantamiseen 6,7. 
 Yhtiön tulisi tunnistaa jo kaivoksen suunnitteluvaihees-
sa kaikki tahot, joihin kaivostoiminta vaikuttaa, ja viestiä 
niiden kanssa aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti. EU:n ra-
hoittamassa INFACT-hankkeessa on pohdittu muun mu-
assa sitä, miten vuorovaikutusta parantamalla voidaan 
ehkäistä konflikteja 8.
 Kaivosten ympäristövaikutuksiin liittyvä tieto, esimer-
kiksi paikkatieto, pitäisi saada tietojärjestelmistä toimin-
nanharjoittajien, viranomaisten ja kansalaisten tarpeisiin 
sujuvasti rajapintapalveluiden kautta 9.
 Eri tahojen vuorovaikutuksen tulee jatkua johdonmukai-
sesti kaivoslupa-, ympäristölupa- ja ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn (YVA) aikana. YVAssa arvioidaan, 
miten kaivoshankkeen eri toteuttamistavat vaikuttavat 
ympäristöön, ja miten haitallisia vaikutuksia voidaan vä-
hentää 10. YVA-menettelyssä myös paikalliset asukkaat ja 
muut sidosryhmät pääsevät ääneen.

Paikkatiedot avuksi
Kaivokset voivat aiheuttaa haittaa muille elinkeinoille, ku-
ten matkailulle, maa- ja metsätaloudelle ja porotaloudelle. 
Myös luonnon virkistyskäyttö voi vaarantua. Aidon vuo-
ropuhelun kautta voidaan kuitenkin löytää vaihtoehtoja, 
joissa haitat jäävät mahdollisimman pieniksi 11,12. Toisaalta 
kaivos tuo paikkakunnalle lisää väkeä, josta hyötyvät esi-
merkiksi kaupan alan yritykset.
 Kittilän Suurikuusikossa ristiriitoja on pystytty lieven-
tämään paikkatietoaineistoja hyväksi käyttäen 13. SYKEn 
vetämässä TOKAT-hankkeessa porojen talvilaidunaluei-
den ja talven luppolaidunalueiden sijainnit esitettiin ha-
vainnollisesti kartoilla. Tiedot auttoivat kaivosyhtiötä 
ottamaan poronhoidon tarpeet paremmin huomioon 
maankäytön suunnittelussa ja kehittämään yhteistyötä 
ristiriitojen välttämiseksi. 
 Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa. Uu-
distuksessa voitaisiin vahvistaa kunnan mahdollisuuksia 
vaikuttaa kaivostoiminnan sijoittumiseen. Kunnille voitai-
siin esimerkiksi antaa oikeus kieltää yleiskaavassa kaivos-
ten perustaminen tietyille alueille. 

Vakuusjärjestelyt paremmiksi
Suomessa kaivosyhtiöt maksavat korvausta maanomis-
tajille hehtaariperusteisesti, louhitun ja hyödynnetyn 
kaivosmineraalin lasketun arvon perusteella ja sivutuot-
teesta. Lisäksi yhtiöt maksavat yritysveroa. Varsinaista 
kaivosveroa Suomessa ei ole, mutta sen käyttöönottoa sel-
vitetään parhaillaan. Kaivostoiminnan verojen ja maksu-
jen uudistamisessa tavoitteena tulisi olla se, että maksut 
kannustaisivat kiertotalouteen.
 Kaivostoiminnan vakuuksia sekä onnettomuuksien ja 
konkurssitilanteiden vastuujärjestelyitä pitää parantaa 
niin, että niistä saadut varat kattavat kokonaan toiminnan 
lopettamis-, onnettomuus- tai konkurssitilanteiden kus-
tannukset.

MALMINLOUHINTA ON KASVUSSA 
Malminlouhinta Suomessa vuosina 2001-2018. 
Suurin osa louhitusta karbonaatista on kalkkikiveä.

KITTILÄ
Kulta, hopea

KEVITSA
Nikkeli, kupari, 
koboltti, platina, 
palladium, kulta

KEMI
Kromi

LAIVA
Kulta

SOTKAMO
Nikkeli, sinkki,
kupari, koboltti

PYHÄSALMI
Kupari, sinkki, rikki

TAIVALHOPEA
Hopea, kulta, lyijy, sinkki
Tuotanto käynnistyi vasta 2019

PAMPALO
Kulta

KYLYLAHTI
Kupari, sinkki, kulta, 
hopea, koboltti, nikkeli

JOKISIVU
Kulta

ORIVESI
Kulta

METALLIMALMIKAVOSTEN 
LOUHINTAMÄÄRÄT 2018
Metallimalmeja on parin viime vuoden aikana louhittu 
Suomessa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Toimintaa 
ollaan mahdollisesti aloittamassa muutamassa uudessa kai-
voksessa 2020-luvun alkupuolella ja usean suljetun kaivoksen 
uudelleen avaaminen on mahdollista 16.
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Suomessa on hyvät edellytykset 
kestävään kaivostoimintaan
Talvivaaran kaivoksen ympäristöonnettomuuden jälkeen vuonna 2012 
Suomessa käynnistettiin useita kehittämishankkeita kaivostoiminnan kes-
tävyyden parantamiseksi. Lisäksi parannettiin toiminnanharjoittajien ja vi-
ranomaisten toimintatapoja. Esimerkiksi Suomen kaivosteollisuus perusti 
Kestävän kaivostoiminnan verkoston. Näin syntyneen uuden tiedon ja toi-
mintakulttuurin pohjalta Suomessa on varsin hyvät edellytykset kestävään 
kaivostoimintaan. 

• Kaivostoiminta on aiheuttanut uhanalaisuutta tai tulee aiheuttamaan 
uhkaa Suomessa yli 200 lajille. Kaivosluvan myöntävän Tukesin ja 
luontotietoja hallinnoivien ELY-keskusten on tärkeää tehdä tiivistä 
yhteistyötä kaivoksen lupamenettelyn aikana. Kaivostoiminnan 
seurauksena syntyneet erityislaatuiset ympäristöt voivat toisaalta, 
esimerkiksi kalkkilouhoksissa, tarjota uhanalaisille 

 kasveille suotuisan elinympäristön.

• Kaivostoiminnan vakuuksia sekä 
 onnettomuuksien ja konkurssitilanteiden 
 vastuujärjestelyitä pitää parantaa niin, 
 että niistä saadut varat kattavat kokonaan 
 toiminnan lopettamis-, onnettomuus-
 tai konkurssi tilanteiden kustannukset.
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Kaivoksia säännellään 
useissa laeissa
Kaivosten ympäristöasioista on 
säädetty pääosin ympäristönsuojelu-
laissa, vesilaissa ja luonnonsuojelulais-
sa. Kaivoslaissa turvallisuusasioita kä-
sitellään etupäässä ihmisen kannalta. 

Oikeudet esiintymän tutkimiseen ja 
myös varsinaisen kaivostoiminnan 
aloittamiseen myöntää Turvallisuus- 
ja kemikaalivirasto (Tukes). 

Toimintaan tarvittavan ympäristö- ja 
vesitalousluvan myöntää paikallinen 
aluehallintovirasto (AVI). 

Kaivoshankkeiden lupamenettely 
edellyttää lähes aina ympäristö-
vaikutusten arviointi -menettelyä. 
Siinä yhteysviranomaisena toimii 
paikallinen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY). 

Lisäksi kaivostoiminta tarvitsee 
monia esimerkiksi kemikaaliturvalli-
suuteen liittyviä erityislupia.
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