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Johdanto
Hyvä ystävämme

Tämä esitys kertoo kaivosteollisuuden merkityksestä erityisesti Lapin näkökulmasta. 

Tuo merkitys kasvaa kuitenkin globaaleista trendeistä kuten ilmastomuutoksen
etenemisestä, raaka-aineiden tarpeen kasvamisesta ja mineraalikisan
kovenemisesta. Siksi kuvaamme, mihin kaikkeen kaivoksia tarvitaan ja miten tuo
rooli on muuttumassa.

Lapin kauppakamari ryhtyi esityksen tekemiseen, koska kaivokset ovat Lapin arjessa
merkittävämpiä kuin missään muussa maakunnassa. Suomessa tapahtuvasta
malminetsinnästä noin 70 prosenttia tehdään Lapissa. Samoin mineraaliklusterin
merkitys taloudelle on Lapissa Suomen suurin.

Toivottavasti synnytämme myös Sinulle muutaman ahaa-elämyksen, joka
pysäyttää pohtimaan.

Hyviä hetkiä kaivosfaktojen parissa.

Liisa Ansala
Toimitusjohtaja

Lapin kauppakamari

Materiaali laadittiin osana Growth through cooperation –hanketta (EAKR)



Kaivokset ovat kaikkialla arjessamme

– Puhelimet
– Tietokoneet
– Autot

– Veden 
puhdistaminen

– Lasin 
valmistaminen

– Lannoitteet
(ravinteet)

– Maanparannus
(kalkki)

– Hygieeniset 
instrumentit

– Puhdastilan 
kalusteet

– Tuulivoimalat ja 
aurinkopaneelit

– Sähköautot ja 
muu liikenteen 
sähköistyminen

ELEKTRONIIKKA LASILLINEN VETTÄ RUOKA TERVEYDEN-
HUOLTO ENERGIA



Eräitä esimerkkejä 
kaivostuotteiden käytöstä

– Kun soitat kännykällä, kädessäsi on n. 30 eri metallia. 
(Esim. rautaa, piitä, kromia,  hopeaa, kultaa. Yhtä puhelinta
varten louhitaan 10 – 15 kg malmia).

– Vesilasillisessa mineraaleja tarvitaan sekä lasin tekemiseen että
veden puhdistamiseen. 

– Lasin pääraaka-aine on kvartsi, mutta lasissa voi olla myös
esimerkiksi rautaoksidia, kromioksidia ja kultaa.

– Veden puhdistamiseen käytetään kalkkia.

– Ruoan tuotannossa kaivoksilla on tärkeä rooli sekä
kasviravinteina (fosfaatti) että maanparannuksessa (kalkki).

– Terveydenhuollossa ruostumaton teräs on hygienian ja 
kestävyyden ansiosta keskeinen materiaali. Ruostumattoman
teräksen valmistamiseen tarvitaan muun muassa kromia ja 
nikkeliä.

– Vihreä siirtymä energiantuotannossa ja -käytössä tarvitsee yhä
enemmän metalleja.



Kilpailu 
mineraaleista 

kiristyy



Vihreä siirtymä 
tarvitsee kaivoksia
– Energiasektorille kriittisten metallien tarve nelinkertaistuu

2040 mennessä, kun Pariisin ilmastosopimusta noudatetaan
(Kansainvälinen energiajärjestö IEA).

– Samaan aikaan esimerkiksi Kiina ja Venäjä ovat
vahvistaneet asemaansa raaka-aineiden tuottajina. 
Geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet huolia raaka-
aineiden saatavuudesta.

– Häiriöt raaka-aineiden saannissa vaarantavat
maataloustuotantoa ja monien teollisuustuotteiden
toimituksia = hinnat ja toimitusajat kasvavat.

– EU kuluttaa 20 prosenttia maailmaan raaka-aineista, mutta
tuottaa vain kolme prosenttia. Kiina tuottaa noin 98 
prosenttia monista harvinaisista metalleista, joita tarvitaan
muun muassa elektroniikassa.

– Sekä Euroopan komissio että Euroopan parlamentti ovat
kannustaneet EU:ta lisäämään omavaraisuutta raaka-
aineiden saannissa. 



Maailman uudesta energia-
kapasiteetista oli 72% 
uusiutuvaa energiaa vuonna 
2019. Maailmassa tehtiin uutta 
tuulivoimakapasiteettia yli 
60 GW. Se vastaa yli 30 000 
suurta turbiinia.

72 %

Vuonna 2021 sähköautojen 
maailmanlaajuinen myynti 
kasvoi 98 prosenttia.

98 %



Lapin kaivokset

Metallimalmit

– Kittilä
– Agnico Eagle Finland Oy
– Kulta, hopea
– Euroopan suurin kultakaivos
– Työpaikkoja n. 500 suoraan ja n. 500 aliurakoitsijoilla

– Sodankylä (Kevitsa)
– Boliden Kevitsa Mining Oy
– Päätuotteet kupari ja nikkeli
– Sisältää myös kobolttia, platinaa, palladiumia ja kultaa
– Osa Boliden-konsernia, jonka liiketoimintaan kuuluvat 

malminetsintä, kaivokset ja sulatot sekä metallien kierrätys
– Työpaikkoja suoraan n. 570 ja n. 300 aliurakoitsijoilla

– Kemi
– Outokumpu Oyj
– Kromi
– Euroopan ainoa kromikaivos
– Työpaikkoja suoraan n. 190 ja n. 215 aliurakoitsijoilla

Teollisuusmineraalit

– Sodankylä (Lampivaaran
Ametistikaivos)

– Arctic Ametisti Oy
– Ametisti
– Myös matkailukohde
– Työpaikkoja suoraan 7

– Tornio (Kalkkimaa ja Ristimaa)
– SMA Mineral Oy
– Kalkki, kvartsi
– Työpaikkoja suoraan n. 35

Teollisuusmineraali: mineraalit ja kivilajit, 
joilla on teollista käyttöä, lukuun ottamatta 
metallisia malmeja, mineraalisia 
polttoaineita ja jalokiviä. 



Merkittävimmät kaivos-
projektit Lapissa
– Sokli

– Savukoski
– Fosfaatti, rautamalmi ja harvinaisia

maametalleja
– Suomen Malmijalostus Oy

– Pahtavaara
– Sodankylä (Pahtavaara/Ikkari)
– Kulta
– Rupert Finland Oy

– Sakatti
– Sodankylä
– Kupari, nikkeli, koboltti sekä platina, 

palladium, kulta ja hopea.
– AA Sakatti Mining Oy (Anglo American)

– Rajapalot
– Rovaniemi ja Ylitornio
– Kulta ja koboltti
– Mawson Oy

– Hannukainen
– Kolari
– Rauta, kupari ja kulta
– Hannukainen Mining Oy

– Suhanko
– Ranua
– Palladiumi, platina, kupari, nikkeli

ja kulta
– Arctic Platinum Oy

Suomessa malminetsintää harjoittaa 50 
yhtiötä, jotka investoivat malminetsintään 
vuonna 2021 n. 68 miljoonaa euroa. Lapin 
osuus koko maan malminetsinnästä oli 72%. 



Lähde: Latitude 66 Cobalt Oy



Kaivosten 
taloudelliset 
vaikutukset



Kaivoksista merkittävää 
jatkojalostusta Suomeen
– Kaivosten ympärille on syntynyt Suomeen sadan vuoden aikana

merkittäviä kansainvälisesti menestyviä yhtiöitä sekä
metallinjalostukseen että laitevalmistukseen.

– Muun muassa ruostumatonta terästä valmistavan Outokummun
juuret ulottuvat vuoteen 1910, jolloin Kuusijärven kunnasta löytyi
huomattava kupariesiintymä. 

– Merkittäviä kaivosteknologian kotimaisia valmistajia ovat muun
muassa Metso Outotec, Normet. Pohjois-Suomessa merkittäviä
teknologiayhtiöitä ovat muun muassa Arctic Drilling Company 
Rovaniemellä ja EHP Environment Oulussa sekä Tapojärvi Oy 
Torniossa. 

– Kaivosten ja sen ympärille syntyneen mineraaliklusterin ympärille
on kehittynyt myös huomattavaa tutkimusosaamista muun
muassa kuuteen yliopistoon, GTK:lle, VTT:lle ja Suomen
ympäristökeskukseen.

– Jatkojalostuksesta on kehittynyt niin mittavaa, että esimerkiksi
metallirikasteita Suomi tuo neljä kertaa enemmän kuin vie. 
(V. 2020 Suomeen tuotiin metallirikasteita 1,8 miljardilla eurolla ja 
vietiin 460 miljoonan euron edestä). 

n. 4800 työpaikkaa
n. 1,5 mrd € liikevaihtoa

n. 3200 työpaikkaa
n. 2,4 mrd € liikevaihtoa

n. 5900 työpaikkaa
n. 2,5 mrd € liikevaihtoa

n. 7600 työpaikkaa
n. 5,1 mrd € liikevaihtoa

Kaivokset

Jalometallien ja muiden
värimetallien valmistus

Erikoiskoneiden
valmistus

Raudan, teräksen ja 
rautaseosten valmistus

Kuvaus kaivosten ympärille syntyneestä jatkojalostuksesta. Lähde: TEM 
Suomen mineraaliklusterin kilpailukyky- ja vaikuttavuustutkimus 2020



Mineraaliklusteri tuo 
kerrannaisvaikutuksineen 
Lapissa työpaikoista noin 
kolmanneksen. 
(Koko Suomessa 4 %.)

33 %

Tuotoksesta mineraaliklusterin 
ja sen kerrannaisvaikutusten 
osuus on noin 60 prosenttia. 
(Suomessa 7 %.)

60 %

Mineraaliklusteri Lapille 
erityisen tärkeä

Näin mineraaliklusteri toi työpaikkoja Lappiin
– Suorat työpaikat 3800

– Kauppa 3440

– Metalliteollisuus 2350

– Tekniset liikkeenjohdon ja muut tukipalvelut 2145

– Varastointi ja liikenne 2050

– Julkinen hallinto 1350

– Muu valmistava teollisuus 1090

– Energia, jäte ja vesihuolto 690

– Työllistämistoiminta, vuokraus, leasing 580

– Alkutuotanto 440

– Kiinteistäala 425

– Koneiden ja laitteiden valmistus, korjaus jne 415

– Rakentaminen 385

– Majoitus ja ravitsemus 370

– Muut alat 1900                       

Lähde: TEM Suomen Mineraaliklusterin kilpailukyky ja vaikuttavuus

Mineraaliklusteriin sisältyy kaivostoiminta ja louhintatoimialat, metallien
jalostus sekä kaivos- louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus.



Pohjois-Suomessa 
kattava opintotarjonta
– Kaivostuotteiden globaalit kysyntänäkymät ovat hyvät. 

Vahva kysyntä puolestaan synnyttää investointeja ja 
työpaikkoja. 

– Lapissa on ollut viime vuosina kaikilla metallikaivoksilla
mittavia investointeja, jotka pidentävät kaivosten
toiminta-aikaa oleellisesti. Tämä tukee alan työllisyyttä
monien vuosien ajan.

– Kaivosalasta kiinnostuneille onkin pohjoisessa Suomessa
kattava koulutustarjonta perustutkinnosta yliopistotasolle
saakka. 

Kaivosalan opintoja pohjoisessa Suomessa

– Lappia Tornio: Kaivosalan perustutkinto

– Lapin Koulutuskeskus REDU Sodankylä: 
Kaivostyöntekijä tai rikastaja

– Lapin AMK: Kaivosalan profiloivat opinnot

– Lapin yliopisto: Ihmisen ja ympäristön
vuorovaikutuksen tutkimus

– Oulu Mining School (Oulun yliopisto):
Kaivannaisalan koko arvoketju geotieteiden, 
geofysiikan, kaivostekniikan sekä
rikastustekniikan aloilla.

– OSAO, Taivalkosken yksikkö: Kaivosalan
perustutkinto

– Kamk Kajaani: insinööri, konetekniikka, kaivos-
ja rikastustekniikka



Digitalisaatio uudistaa 
kaivostyötä

– Digitaaliset ratkaisut ovat muuttaneet roimasti kaivosalan
työtehtäviä.

– Monet prosessit ja laitteet toimivat etäohjauksella. Työtä
on siirtynyt kaivoksista valvomoihin.

– Tämän myötä kaivostyö on keventynyt ja muuttunut
turvallisemmaksi. Samalla naisten määrä kaivoksilla on 
kolminkertaistunut vuodesta 2008.

– Alalla tarvitaan monien muiden toimialojen tapaan lisää
muun muassa ICT-alan ja ympäristöalan osaajia. 
Kaivosammattilaisen perustaidot kuten poraus, 
panostaminen ja räjäytys ovat toki edelleen tarpeen
monissa tehtävissä

Kuva Agnico Eaglen Kittilän kaivokselta. Kuvaaja: Hatfuls Creative. 



Esimerkkejä työstä 
kaivoksissa
”Suunnittelen tunneleita ja muita maanalaisia tiloja” 
Kalliorakentamisen diplomi-insinööri

”Kuljetan kaivoksesta dumpperilla malmia, joka lastataan edelleen
kuljetettavaksi kuorma-autolla. Tehtäviin kuuluu myös auton huolto.” 
Kiviauton kuljettaja

”Analysoimme tiimin kanssa alan tapaturmia ja läheltä piti-tapahtumia ja 
kehitämme toimintatapoja. Viestiminen on keskeinen osa työtä.”  
Kaivoksen turvallisuuskehittäjä. 

”Tarkkailemme kaivoksen ympäristövaikutuksia ja etsimme uusia ratkaisuja
vaikutusten vähentämiseksi. Samoin kehitämme tapoja kompensoida
vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen.” 
Kaivoksen ympäristöpäällikkö. 

”Keskustelu kansalaisten kanssa on entistä tärkeämpi osa työtäni. Kerromme
toiminnastamme tiedotteilla,  somepostauksilla ja nettisivuillamme, mutta
kansalaisten kuuntelu tapahtuu parhaiten tapaamisissa. Sisäisen viestinnän
kehittäminen on erityisen tärkeää kaivoksella, jolla on paljon alihankkijoita.” 
Kaivoksen viestintäpäällikkö.

Kuva Agnico Eaglen Kittilän kaivokselta. Kuvaaja: Hatfuls Creative. 



Kaivokset ja 
ympäristö



Kaivosluvan saaminen 
kestää vuosikausia

LUVAT KAIVOS-
TOIMINTAAN

Keskimäärin 2,5 km2

Luvat saa n. 5 -10 
vuodessa

LUPA MALMINETSINTÄÄN
Keskimäärin 8 km2  

Lupa n. 120 – 730 päivässä Sallii
lupamääräyksessä sallitut

tutkimustoimet

VARAUS
Keskimäärin 250 km2, luvan saa n. 20 päivässä

Antaa etuoikeuden valmistella malminetsintälupaa
sekä tehdä alueella kevyitä tutkimuksia jalan liikkuen

Kaivostoiminnan aloittaminen vaatii
vuosikausia kestävän lupaprosessin, 
jonka voi jakaa kolmeen vaiheeseen:
– Varaus antaa yhtiölle etuoikeuden valmistella

malminetsintälupaa. Varauksen aikana voi tehdä kevyttä
kartoitusta, joka tapahtuu karttojen ja kevyiden
käsityökalujen avulla jalan maastossa liikkuen. Varauksen
tuomat oikeudet ovat niin vähäiset, että lupa myönnetään
nopeasti. Kansalaisilla säilyvät normaalit
“jokamiehenoikeudet” liikkua ja vaikkapa marjastaa
alueella.

– Malminetsintäluvalla saa tehdä varausta syvällisempiä
tutkimuksia kuten kairauksia. Etsintälupa annetaan
huomattavasti varausta suppeammalle alueelle ja luvan
käsittely kestää useita kuukausia. Kansalaisilla säilyvät
normaalit “jokamiehenoikeudet” liikkua ja vaikkapa
marjastaa alueella.

– Kaivostoimintaan vaaditaan lukuisia lupia kuiten ympäristö-
ja vesitalouslupa, kaava, kaivoslupa ja useita teknisiä lupia. 
Prosessi kestää useita vuosia. Yksi tuhannesta varauksesta
etenee kaivosvaiheeseen.

Pitkä lupaprosessi kertoo, että sekä luvanhakija että
viranomaiset joutuvat tekemään perusteellista työtä. Vuosien
epävarmuus hidastaa kuitenkin merkittävästi investointeja.



Kaivosten ympäristö-
vaikutuksia
– Kaivosten vaikutukset ympäristöön ovat pienemmät

kuin julkinen keskustelu antaa olettaa.

– Ilmastonmuutosten kannalta keskeisiä päästöjä
kaivokset synnyttävät hyvin vähän. Esimerkiksi
kaivosautojen sähköistämisellä päästöjä voidaan
pienentää entisestään.

– Samoin kaivosten vaikutus luonnon
monimuotoisuuteen on pieni, joskin paikallisesti
näkyvä. Kaivokset toimivat kuitenkin pienellä alueella
eivätkä ne vaikuta merkittävästi biodiversiteettiin
kaivosalueen ulkopuolella. Kaivosyhtiöt kompensoivat
yhä useammin toiminnan vaikutuksia – esim. Anglo 
American osti yli 10 miljoonalla eurolla metsiä Pohjois-
Lapista kompensointimielessä.

– Eniten huolta julkisessa keskustelussa aiheuttavat
kaivosvedet. Vesistövaikutukset ovat myös keskeinen
osa ympäristövaikutusten arviointia. Kaivoksen
investoinnit vesienhallintaan ovat usein kymmeniä
miljoonia euroja. Samoin viranomaisten vaatimukset
ovat tiukkoja.

Pienet ilmastopäästöt
– 0,7 % Suomen ilmastopäästöistä (Tilastokeskus)
– 7 % kotitalouksien ilmastopäästöihin verrattuna

Paikallinen vaikutus biodiversiteettiin
– Valtakunnallisesti vähäinen (alle kymmenesosa 

maatalouden ja metsästyksen vaikutuksesta (SYKE)
– Paikallisesti näkyvä

Vaikutus vesiin huolena
– Normaalitilanteessa pienet
– Onnettomuustilanteissa voi olla merkittävä

Kaivosmelu
– Paikallisesti ajoittain merkittävä 
– Yksilön kokemus vaikuttaa

Muut ympäristövaikutukset
– Paikallisliikenne lisääntyy usein merkittävästi



– Rikastushiekat 
maanpeittoon

– Sivutuotteina sementtiä, 
betonia, asfalttia

– Ylijäämäenergia 
hyödynnetään

Kiertotalous 
yleistyy 
kaivoksilla
– Kiertotalouden keksinnöt yleistyvät

kaivosteollisuudessa nopeasti. Ratkaisut
hyödyttävät sekä ympäristöä että alaa
itseään.

– Uuden teknologian avulla rikastushiekasta
voidaan erotella “jäämämineraaleja”. 
Samalla hiekasta voidaan tehdä hiilinieluja.

– Maanrakennus on yleisin tapa hyödyntää
tuotannon sivuvirtoja. 

– Metallit itsessään ovat kierrätettäviä. 
Keräysmetallin hyödyntäminen lisääntyy, 
mutta uusia kaivoksia tarvitaan, koska
kysyntä kasvaa nopeasti.

– Kiertotaloutta edistetään myös
kansainvälisellä yhteistyöllä. Esimerkiksi EU:n
BAT Circle-ohjelma akkukierrätyksen
lisäämiseen. Suomi vetää ohjelmaa, jossa
on mukana 4 yliopistoa, 2 tutkimuslaitosta
ja 22 yritystä.

– Esim. Outokummun 
terästehdas käyttää lähes 
miljoona tonnia 
kierrätysterästä 

– Silti tarvitaan kaivoksesta 
kromia ja nikkeliä

Malmi + 
kierrätysmetalli Prosessivedet

– Jopa 90 % kiertoon

Tuotannon
sivuvirrat Energia



Vanhat kaivokset 
tarkassa seurannassa

– Geologian tutkimuskeskus GTK, Kainuun ELY ja SYKE ovat
kartoittaneet Suomen vanhat kaivokset EU komission
ohjeiden mukaisesti.

– Suomessa on kaikkiaan noin tuhat suljettua kaivosta. 
Näistä noin kolme prosenttia vaatii viranomaisselvitysten
mukaan toimenpiteitä.

– Sekä nykyinen kaivoslaki että ympäristönsuojelulaki
edellyttävät jo kaivoksen perustamisvaiheessa
jälkihoitosuunnitelmaa. Viranomaiset vaativat
suunnitelmien tarkistamista määrävälein.  Toimenpiteille
edellytetään pankkivakuudet. Laki vaatii kunnostamaan
kaivosalueen kahdessa vuodessa sulkemisen jälkeen.

– Jo kaivosalueen suunnitteluvaiheessa suunnitellaan alueen
käyttöä kaivostoiminnan päättymisen jälkeen.

– Viranomaisten tulee kaivoslain vaatimuksesta lisäksi
valvoa, että toiminnanharjoittajalla on riittävät
asiantuntemus ja edellytykset kaivostoimintaan.

Haasteena happamat vedet
– Suljetut kaivokset herättävät säännöllisin väliajoin

kansalaiskeskusteluita.

– Kaivosten haasteena voi olla rikastushiekan ja sivukivien
hapettuminen. Sen seurauksena voi syntyä happamia
suoto- ja valumavesiä.

– Haponmuodostumista estetään sivukivialtaiden peitoilla.

– Vesiä käsitellään puhdistamoissa, joina voivat toimia myös
kosteikot.



Yhteenveto



Kaivokset yhä suurempi 
mahdollisuus Lapille
– Pohjois-Suomessa on Pohjois-Ruotsin ohella Euroopan suurin

potentiaali malmien löytämiseen.

– Vihreän siirtymän toteuttaminen vaatii yhä enemmän
mineraaleja ja metalleja.

– Geopoliittiset jännitteet ovat nostaneet oman raaka-
ainetuotannon merkitystä. Kansainvälinen kisa raaka-aineista
kovenee, joten metallirikasteiden tuonti voi vaikeutua.

– Suomen korkea teknologia ja kunnioitus työntekijöiden ja 
ympäristön oikeuksia kohtaan ovat vahvuuksia, kun asiakkaat
ovat yhä kiinnostuneempia kaivosten vastuullisuudesta.

– Suomalaiset ymmärtävät mahdollisuuden. Taloustutkimuksen
toteuttamat Kaivosbarometrit vuosina 2021 ja 2022 kertovat:

– Suomalaisista 78 prosenttia on sitä mieltä, että kaivostuotteita on 
parempi tuottaa Suomessa kuin maissa, joissa työskentelyolosuhteet
ja ympäristönormit ovat huonommat kuin Suomessa.

– 77 prosenttia tyrmää ajatuksen, että Euroopassa ei tarvita kaivoksia, 
koska raaka-aineita voi tuoda muualtakin.

MINERAALIEN JA METALLIEN KYSYNTÄ 
KASVAA VOIMAKKAASTI

VASTUULLISESTI TUOTETUT 
RAAKA-AINEET VAHVUUS

LAPISSA HUOMATTAVAT 
MALMIVARAT

SUOMESSA OSAAMISTA KOKO 
ARVOKETJUSSA

KAIVOSTOIMINNAN JA MUUN 
ELINKEINOTOIMINNAN TAVOITTEIDEN 

YHTEENSOVITTAMINEN TÄRKEÄÄ



Lähteitä

– Ajankohtaiskatsaus: malminetsintä ja kaivosteollisuus 2021 (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukes 25.3.2022)

– GTK Kaivos- ja esiintymäkartat

– Joint communication to the European Parliament, the Council, the European economic 
and social committee and the committee of the regions  (European Commission Brussels, 
13.10.2021 JOIN(2021) 27 final)

– Kaivosbarometri 2021 ja 2022

– Kaivosteollisuus.fi

– Mining Finland.fi

– Suljettujen ja hylättyjen kaivosten kaivosten kaivannaisjätealueiden jatkokartoitus Kajak II –
raportti (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12 2018)

– Suomen mineraaliklusterin kilpailukyky- ja vaikuttavuustutkimus 2020 (Valtioneuvoston
selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:15)

– Tuulivoimayhdistys.fi

– Sekä joukko yritysten ja oppilaitosten nettisivuja.
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