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Esipuhe 

Ajatus Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa -kirjan toimittami-
sesta lausuttiin ensimmäisen kerran ääneen Oulussa järjestetys-
sä seminaarissa syksyllä 2012. Suomen kaivosalan kehittymi-
seen suhtauduttiin tuolloin toiveikkaasti. Toiminta oli aktiivista 
ja 2010-luvulla alalle odotettiin 3–4 miljardin euron investointeja. 
Lähimmän 10 vuoden aikana odotettiin syntyvän 5 600 työpaik-
kaa alan ammattilaisille. (Uusisuo 2012.) Koska suurin osa hank-
keista oli vireillä Pohjois- ja Itä-Suomessa, alueiden asukkaat ja 
erityisesti alueen kunnat ja maakuntakehittäjät odottivat kaivok-
sista uutta kasvualaa varsin yksituumaisesti.

Kirjan kirjoitus- ja toimitusprosessin aikana kaivosalan toi-
mintaympäristö on muuttunut ja alan ongelmat ovat tulleet esil-
le. Kaivosala pysyy kuopassa pitkään otsikoi Lapin Kansa (2015a) 
jutun, jossa Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suome-
la ennakoi alan epävarmuuden jatkuvan pitkään. Hän arvioi, että 
suhdannetaantuma voi johtaa jopa toimivien kaivosten väliaikai-
seen sulkemiseen. Konkursseja alalla on jo tapahtunut. Esimer-
kiksi Pahtavaaran kaivos Sodankylässä on tehnyt useita konkurs-
seja, Northland vetäytyi Kolarin Hannukaisen kaivoshankkeesta 
vuoden 2014 lopulla ja samoihin aikoihin Talvivaara ajautui kon-
kurssiin ja valtiojohtoiseen toimintaan. Endomines Oy aloitti syk-
syllä 2015 koko Pampalon kaivoksen henkilöstöä koskevat yt-
neuvottelut kullan hinnan laskusta seuranneen kassavajeen takia. 
Sodankylässä hätkähdettiin marraskuisena aamuna vuonna 2015 
uutiseen, jonka mukaan First Quantum Minerals on taloudellis-
ten vaikeuksien takia myymässä Kevitsan kaivosta (Lapin Kansa 
2015b).

Kaivosuutiset muuttuivat synkemmiksi myös ympäristövai-
kutusten osalta. Elokuussa 2015 istuttiin Talvivaara-käräjiä Kai-
nuun käräjäoikeudessa, missä yhtiön entiset johtohenkilöt olivat 
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syytettyinä ympäristön törkeästä turmelemisesta. Lapissa puoles-
taan Mawson Resources -kaivosyhtiön johto sai tuomion luon-
nonsuojelurikoksesta. Yhtiön ja lappilaisten luonnonsuojelijoiden 
välit tulehtuivat entisestään, kun Mawson Resources teki poliisille 
tutkintapyynnön Lapin luonnonsuojelupiirin valituksessaan esit-
tämästä väitteestä, jonka mukaan yhtiö on tehnyt syväkairauksia 
Natura 2000 -alueella (YLE 2015c). Kittilän kultakaivoksella al-
taassa ollut vuoto puolestaan johti jätevesien laajaan ja kiireelli-
seen poikkeusjuoksutukseen syksyllä 2015, mikä heikensi Ounas-
jokeen laskevan Seurujoen veden laatua (YLE 2015d). 

Uutiset alan ja yksittäisten kaivosten tuottavuuden ongelmis-
ta sekä eri hankkeissa ilmenneet ympäristökiistat voivat johtaa 
siihen, että kaivoshankkeiden sosiaalisen toimiluvan ansaitsemi-
nen on muuttumassa entistä vaikeammaksi. Kaivosalan yleinen 
hyväksyttävyys, paikallisten yhteisöjen ja kaivosyhtiöiden väliset 
suhteet ja kaivosten vaikutusten seuranta on alan toimintaedel-
lytysten kannalta tarpeen. Kaivostoiminnan yhteiskuntatieteel-
linen tutkimus on viime vuosina lisääntynyt, mutta kaivosalan 
tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat edelleen vahvasti teknolo-
giapainotteisia. SITRA (2014) on tehnyt kestävän kaivostoimin-
nan verkostossa raportin kaivosalalla 2010-luvulla toteutetuista 
t&k -hankkeista ja sen mukaan lähes 60 prosenttia projekteista on 
luonteeltaan teknologisia. Tulevaisuuden kannalta tärkeimmiksi 
tutkimusteemoiksi verkosto nostaa paikallissuhteet ja muut elin-
keinot, viestinnän, vesien hallinnan sekä vaikutusarvioinnin ke-
hittämisen ja ympäristökysymykset. Kun tiedetään, että kaivosten 
ympäristövaikutukset muokkaavat paikallisten ihmisten elämää 
ja vaikuttavat myös alan maineeseen, yhteiskuntatieteellistä tut-
kimusta ja monitieteisiä lähestymistapoja tarvitaan kaivostoimin-
nan kehittämiseksi Suomessa.  

Tekijät ja kirjoittajat kiittävät kaikkia niitä tahoja, jotka ovat 
edesauttaneet tämän teoksen valmistumista.

Joensuussa ja Rovaniemellä 15.2.2016 
Tuija Mononen ja Leena Suopajärvi
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Johdanto
Tuija Mononen & Leena Suopajärvi

Kaivosten ympäristövaikutuksiin ja ympäristövaikutusten hal-
lintaan on Suomessa kiinnitetty varsin laajalti huomiota (esim. 
Kauppila ym. 2011; Välisalo ym. 2014; Jantunen & Kauppila 
2015). Kaivos ei kuitenkaan ole pelkkä ympäristökysymys. Yh-
teiskuntatieteellinen ympäristötutkimus korostaa, että kaivok-
sissa on kyse ennen kaikkea tulevaisuutta koskevista valinnoista, 
alue kehittämisestä, yhteiskunnallisista arvoista sekä yhteiskun-
tarakenteen ja yhteiskunnallisten käytäntöjen muutoksista. Kai-
voshankkeiden paikalliset seurausvaikutukset ovat usein monia 
muita tuotannonaloja voimakkaampia. Ne laajenevat ympäristö-
vaikutuksista talouteen, politiikkaan, kulttuuriin sekä kaivoksen 
lähellä asuvien ihmisten arkeen ja hyvinvointiin. Vaikutukset voi-
vat olla myönteisiä tuoden vaurautta kaivosyhtiölle, aluetalouksil-
le ja paikallisille yhteisöille, mutta toisaalta vaikutukset voivat olla 
kielteisiä aiheuttaen haittaa paikalliselle ympäristölle ja ihmisille 
sekä muille elinkeinoille. (Kunnari ym. 2008; Esteves & Vanclay 
2009; Mononen 2012; 2015.) Kun kaivos tulee paikkakunnalle ja 
kaivosala kasvattaa toimintojaan laajemmin yhteiskunnassa, kas-
vaa myös kaivosalan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarve ja 
tärkeys (esim. Solomon ym. 2008). 

Kaivostoiminta tuli näkyväksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa 
2000-luvun alussa, kun 20 vuoden hiljaiselon jälkeen Suomessa 
elettiin kaivostoiminnan uutta nousukautta. Kasvun taustalla vai-
kutti ensisijaisesti kansainvälinen kehitys. Metallien maailman-
markkinat kohosivat ennen näkemättömän korkealle. Väestönkas-
vu, voimistuva kaupungistuminen, elintason nousu sekä uusien 
kehittyvien talouksien kasvu johtivat metallien, mineraalien ja ki-
viaineksen ennennäkemättömään kysyntään. (Esimerkiksi Ente 
ym. 2011; Mononen & Sairinen 2011.) Kiinan talouskasvun vai-
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kutus tässä kokonaisuudessa on ollut erityisen merkittävää.
Kaivosteollisuuden muotoutuminen 2000-luvun Suomessa on 

yhteiskuntatieteellisesti kiinnostavaa myös siksi, että alan toimin-
taympäristö ja kehittämisen lähtökohdat ovat aivan toisenlaiset 
kuin 1900-luvulla. Aiemmin lainsäädäntö rajoitti malminetsin-
tää Suomessa ja kaivostoiminta oli kotimaisen teollisuuden yk-
sinoikeus vuoteen 1994 asti. Outokumpu, Rautaruukki ja Kemira 
olivat keskeiset toimijat (Hernesniemi ym. 2011). Malmin etsin-
nällä pyrittiin turvaamaan kotimaisen teollisuuden raaka-aineen 
saanti. Teollisuuden raaka-ainetarpeen kasvu ja kotimaisten kai-
vosten ehtyminen sekä kansainvälinen hintakehitys johtivat mer-
kittävään raaka-aineiden tuontiin. (Finlex 2009.) Vuoden 1994 
alussa voimaan tullut ETA-sopimus avasi kansainvälisille kaivos-
yhtiöille toimintamahdollisuuden Suomen maaperällä. Metalli-
en maailmanmarkkinahintojen voimakas kasvu teki suomalaisis-
ta malmivaroista kaivostoiminnalle kannattavaa. Nyt 2000-luvulla 
alan toimijat ovat olleet pääasiassa ulkomaisia pörssiyhtiöitä, jot-
ka ovat pyrkineet laajentamaan toimintaansa uusille alueille ja et-
sivät aktiivisesti uusia malmirikkaita paikkoja hyödynnettäviksi. 
Suomeen ovat toistaiseksi rantautuneet lähinnä australialaiset, ka-
nadalaiset ja pohjoismaiset pienet ja keskisuuret kaivosyhtiöt. 

Suomessa on monia edellytyksiä kaivosteollisuuden kasvul-
le. Näitä ovat suomalainen vakaa poliittinen järjestelmä, hyvin-
vointivaltion sosiaalinen ja tekninen infrastruktuuri, hyvät geo-
logiset tutkimusaineistot ja harva asutus (Rytteri 2012; Uusisuo 
2012). Kaivoshanke tarvitsee riittävien kaivannaisvarojen lisäk-
si myönteisen asenneilmapiirin ja ammattitaitoista työvoimaa. 
Kaivos teollisuuden näkökulmasta kaivostoimintaan vaikuttavat 
myös kuljetusten, työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun kus-
tannukset. (Sairinen 2011, 140.) Kanadalainen tutkimus- ja kou-
lutusorganisaatio Fraser-instituutti tekee vuosittain kyselyn, jol-
la se selvittää eri valtioiden vetovoimaisuutta kaivostoiminnan 
harjoittamisen näkökulmasta. Kyselyissä valtioille annetaan Poli-
cy perception index (PPI), joka on kokonaisvaltainen vetovoimai-
suutta ilmaiseva indeksi. Siinä huomioidaan investointipäätök-
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siin vaikuttavia poliittisia tekijöitä kuten yleinen lainsäädäntö ja 
ympäristölainsäädäntö, oikeus- ja verojärjestelmä, suojelualueet 
ja niihin liittyvä epävarmuus sekä muut kiistanalaiset alueet, inf-
rastruktuuri, sosioekonomiset ja yhteisöjen kehityksen edellytyk-
set, mahdolliset kaupan esteet, poliittinen vakaus, geologinen tie-
to, turvallisuus sekä työvoiman ja osaamisen saatavuus. (Wilson & 
Cervantes 2014, 5.) Suomi on sijoittunut kyselyn tuloksissa viime 
vuosina erittäin korkealle ja näyttäytyy kansainvälisesti siis hou-
kuttelevana kaivostoiminnan toimintaympäristönä. 

Katsaus suomalaiseen kaivosteollisuuteen

Kaivannaisteollisuudella tarkoitetaan kaivosteollisuuden lisäk-
si kiviainesteollisuutta ja luonnonkiviteollisuutta. Kaivosteolli-
suus puolestaan tarkoittaa metallisten malmien louhintaa ja jalos-
tusta sekä teollisuusmineraalituotantoa. Metallimalmikaivokset 
ja  uudet tutkimusprojektit painottuvat Pohjois- ja Itä-Suomeen, 
kun taas teollisuusmineraalikaivokset sijaitsevat pääasiassa Ete-
lä- ja Itä-Suomessa. (Kokko 2014, 19.) Suomessa oli vuoden 2014 
lopussa toiminnassa 11 metallimalmikaivosta, joista Kemin kai-
vos on kotimaisen Outokumpu Chromen hallinnassa. Siten ulko-
maalaiset yhtiöt omistavat suurimman osan Suomessa toimivista 
metallimalmikaivoksista. Vuonna 2013 Suomen metallimalmikai-
voksista malmia ja sivukiveä louhittiin yhteensä 43,6 miljoonaa 
tonnia. Malmia louhittiin yhteensä 20,8 miljoonaa tonnia ja si-
vukiveä 22,8 miljoonaa tonnia. Tärkeimmät tuotetut metallit ovat 
kromi, sinkki, kupari, nikkeli, koboltti, kulta ja hopea. Vuonna 
2014 louhinta putosi 35,8 tonniin ja malmin määrä 13,4 tonniin. 
(Kokko 2014, 22–23; Tukes 2015.) 

Kaivosteollisuuden liikevaihto on ollut nousussa vuodesta 2009 
lähtien. Vuonna 2013 kaivosteollisuuden, metallimalmien ja teol-
lisuusmineraalien liikevaihto Suomessa oli noin 1,5 miljardia eu-
roa (Kokko 2014, 8). Tämän jälkeen kaivosala on ajautunut taan-
tumaan raaka-aineiden hintojen laskun takia ja myös investoinnit 

Tuija Mononen & Leena Suopajärvi
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ovat vähentyneet voimakkaasti. Vuonna 2014 alan toimialarapor-
tissa todettiin, että Suomessa ei ole käynnissä yhtään uuden kai-
voksen rakentamista. (Mainitun teoksen sivulla 48.) 

Kaivannaistoiminnassa työvoiman määrä on ollut 2000-luvul-
la selvässä kasvussa. Vuonna 2011 kaivosyhtiöiden henkilöstön 
määrä oli noin 2 700 henkilöä ja alihankinta työllisti noin 1 900 
henkilöä, mihin lukuun kuuluivat myös kaivosten rakennusura-
koitsijat. Vuonna 2013 ala työllisti suoraan noin 3 000 henkilöä. 
Kaivannaisteollisuus Ry teetti vuonna 2012 kyselyn, jonka mu-
kaan vuosien 2012 ja 2020 välisenä aikana alalle tarvitaan yhteen-
sä 5 600 uutta henkilöä, kun taas kaivosteollisuuden toimialara-
portti ar vioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennusteiden 
pohjalta työvoiman tarpeeksi noin 2 700 henkilöä vuoteen 2020 
mennessä. (Kokko 2013, 22–23.) 

Välittömän työllistämisen lisäksi kaivosala työllistää välillises-
ti alihankinnan lisäksi muun muassa kaivospaikkakuntien pal-
veluntuottajia. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (2011) julkai-
seman tutkimuksen ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 
tekemien selvitysten perusteella yhden kaivostyöpaikan on ar-
vioitu synnyttävän 2,5–3,5 muuta työpaikkaa. Kaivosalan työl-
listävä vaikutus tulee olemaan lähivuosikymmeninä merkittävä 
ainakin näiden arvioiden mukaan, vaikka maailman taloussuh-
danteiden notkahdettua entisestäänkin alaspäin vuosina 2013 ja 
2014 kaivostoiminta on joutunut myös Suomessa peräytymään 
kasvusuunnitelmistaan. Samalla useat kaivosyhtiöt ovat joutuneet 
taloudellisiin vaikeuksiin. Hankkeita on pysäytetty ja hidastettu 
eikä konkursseja ole pystytty välttämään. Tilanne on herättänyt 
kysymyksiä uusien kaivoshankkeiden taloudellisesta kestävyydes-
tä. (Kokko 2013, 20.) 

Kaivostoiminnan arvioituihin aluetaloudellisiin vaikutuksiin, 
erityisesti työpaikkojen määrään, onkin suhtauduttu epäilevästi: 
niitä on pidetty liian optimistisina. Jo aiemmin tutkijat ovat kiin-
nittäneet huomiota siihen, että tehdyt kaivostutkimukset pohjaa-
vat pitkälti kaivosyhtiöiden 1990-luvun puolivälissä luomiin ja 
tilaamiin vaikutusarvioihin. Myönteiset vaikutukset arvioidaan 
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liian suurella kertoimella, millä tarkoitetaan yhden kaivostyöpai-
kan luomia muita välillisiä työpaikkoja. Välittömien työntekijä-
määrien arvioita on pidetty niin ikään liian korkeina. Huomiota 
on kiinnitetty myös siihen, että työntekijät eivät välttämättä tule 
kaivoksen lähialueilta. (YLE 2009.)

Aluetaloudellisia vaikutuksia on arvioitu myös Suomen kaivos-
alan vaikuttavuutta ja kehitystä luotaavassa raportissa (Laukko-
nen & Törmä 2014). Raportin mukaan suuret kaivosinvestoinnit 
lisäävät sekä alueen kuntien verotuloja että nettomuuttoa alueelle. 
Tästä seuraa myös julkisten palvelujen kysynnän kasvua. Palvelu-
jen rahoitusta varten kuntien on – raportin mukaan – kerättävä 
kiinteistöveroja, yhteisöjen tuloveron palautuksia ja valtionosuuk-
sia. Näiden laskelmien mukaan kaivostoiminnalla on mahdolli-
suus tuoda merkittävä lisä alue- ja kunnallistalouteen ja osaltaan 
vaikuttaa myönteisesti alueen väestökehitykseen.

Kaivoksiin kohdistuu siis sekä suuria odotuksia että kriittisiä 
epäilyjä. Tässä käsillä olevassa kirjassa tarkastellaan kaivosalan 
asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa, kaivosten hyväksyttävyyt-
tä ja kaivoshankkeiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Se on muo-
toutunut Itä-Suomen, Oulun ja Lapin yliopistojen sekä tutkimus-
laitosten tutkijoiden – yhteiskuntatieteilijöiden, humanistien ja 
arkkitehtien – kokoontumisissa ja seminaareissa pidetyistä esitel-
mistä. Ryhmä edustaa laajalti kaivostoiminnan yhteiskuntatieteel-
listä tutkimusta. Kirjan 
artikkelit pureutuvat ensi-
sijaisesti kaivosalan nyky-
tilanteeseen empiiristen 
tutkimusten sekä kan-
sainvälisen ja kansallisen 
kirjallisuuden avulla. Kir-
ja on Suomen ensimmäi-
nen yhteiskunta- ja ihmistieteellinen tutkimusartikkelikokoelma 
kaivosalaan liittyvistä yhteiskunnallisista kysymyksistä ja toivotta-
vasti se osaltaan lisää kiinnostusta kaivosalan yhteiskuntatieteelli-
seen tutkimukseen. 

Tuija Mononen & Leena Suopajärvi

Kirja on Suomen ensimmäinen yhteis-
kunta- ja ihmistieteellinen tutkimusar-
tikkelikokoelma kaivosalaan liittyvistä 
yhteiskunnallisista kysymyksistä ja toi-
vottavasti se osaltaan lisää kiinnostusta 
kaivosalan yhteiskuntatieteelliseen tut-
kimukseen.
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Ajankohtaisia kysymyksiä

Kaivosalan muotoutumisessa ja muutoksissa kulkevat rinnan 
kansainväliset suhdanteet, kansalliset odotukset sekä alue- ja pai-
kallistason vaikutukset. Suomalaiset kaivoshankkeet sijaitsevat 
pääasiassa Pohjois- ja Itä-Suomen syrjäisillä alueilla ja kirjan ta-
paustutkimukset käsittelevät näillä alueilla sijaitsevia kaivoksia, 
kuten Sotkamon Talvivaaraa, Kolarin Hannukaisen kaivossuunni-
telmaa ja Ilomantsin Pampalon kaivosta. Näissä tapaustutkimuk-
sissa käy ilmi, miten perifeeriseksi katsottu paikallinen kytkeytyy 
maailmanlaajuiseen liiketoimintaan. Kaivostoiminta on globaalia, 
markkinoista riippuvaa ja sitä hallitsevat tyypillisesti suuret, mo-
nikansalliset yhtiöt (Moody 2007). Varsinainen louhinta on kui-
tenkin paikkasidonnaista, sillä kaivos on perustettava sinne, missä 
löydetyt metalli-, mineraali- ja kivivarannot on todettu riittävik-
si toiminnan aloittamiselle (Rosenqvist 2005). Useimmat Suo-
men kaivoskomplekseista ovat sijainneet harvaan asutuilla alueil-
la, minne on rakennettu infrastruktuuri alusta alkaen (Mikkonen 
2011). Kun kaivostoiminta on lisääntynyt syrjäisillä alueilla, on 
puhuttu näiden alueiden uusteollistumisesta. Syrjäisten alueiden 
uusteollistumisen kannalta yksi keskeinen kysymys tulevaisuu-
dessa on, haluavatko paikalliset asukkaat alueelle lisää teollista-
mista, jos se tarkoittaa ympäristöriskien mahdollisuuden lisäänty-
mistä, vaikka kaivos toisi myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia. 
(Esim. Mononen 2012; 2015.) On siis tärkeää pohtia, kuinka kai-
vostoiminnan hyödyt ja haitat jakautuvat: kuinka paljon kaivos-
paikkakunta tai maakunta hyötyy vai meneekö hyöty kansainvä-
lisille toimijoille? 

Kaivostoiminnan suunnittelun haasteet 

Kaivosteollisuus on perinteisesti pyrkinyt osallistamaan paikallis-
ta väestöä toimintansa arvioimiseen ja kehittämiseen melko vä-
hän. Tiedotus on yleensä ollut yksisuuntaista. Kaivostoiminnan 
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taloudellisia hyötyjä on painotettu eikä paikallisyhteisön mah-
dollisia kriittisiä näkökulmia ole huomioitu. (Sairinen 2011, 143.) 
Myös syksyllä 2010 julkaistussa kaivosalan kansallisessa teolli-
suuspoliittisessa ohjelmapaperissa, Suomen mineraalistrategiassa, 
alan yhteiskuntavastuuta ja suhdetta paikallistason toimijoihin ja 
paikallisyhteisöihin käsiteltiin hyvin vähän. Paikallistasoon liitty-
vinä tulevaisuuden haasteina mainittiin lupa-asioiden monimut-
kaistuminen ja prosessien pitkittyminen. Myös muu maankäyttö 
saattaisi ohjelmapaperin mukaan rajoittaa kaivostoimintaa. Toi-
menpiteenä ehdotettiin kaivostoiminnan yleisen hyväksyttävyy-
den ja imagon parantamista. Yhtenä johtopäätöksenä todettiin, 
että ”luodaan yhteistyö- ja toimintamalleja paikallisten asukkai-
den, yritysten ja viranomaisten kesken turvaamaan kestävää hy-
vinvointia kaivannaistoiminnan koko elinkaaren ajalle”. (Mono-
nen & Sairinen 2011.)

Vaikka kaivostoimintaan liittyvä sosiaalisten vaikutusten ar-
viointi ja tutkimus on lisääntynyt (esim. Kunnari ym. 2008; Kujala 
2011; Suopajärvi 2013), tiedetään melko vähän siitä, millä periaat-
teilla ja toimintamalleilla kaivostoiminnan ympäristöllisiä, talou-
dellisia ja sosiaalisia vaikutuksia kannattaisi hallita (Everingham 
2012, 92). Suomalaisessa käytännössä kaavoitus sovittaa yhteen 
erilaisia maankäyttötapoja ja usein kaavoitusprosessin rinnalla 
kulkee kaivoksen ympäristövaikutusten arviointi. Muun muassa 
näitä prosesseja esitellään kirjan ensimmäisessä osiossa. Alueiden 
käytön suunnittelua ja sosiaalisten vaikutusten arviointia käsitte-
levissä artikkeleissa tehdään myös konkreettisia ehdotuksia käy-
täntöjen kehittämiseksi.

Kaivosten yhteiskuntavastuu ja hyväksyttävyys

Kaivosteollisuuden yhteiskuntavastuun, yhteiskunnallisen ohja-
uksen ja alueellisen kehityksen kysymykset ovat edellyttäneet alan 
tutkimuksen vahvistamista 2000-luvulla (esim. Yakovleva 2005; 
Jenkins & Yakovleva 2006; Sairinen 2011; Rytteri 2012). Kaivostoi-
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mintaan liittyvien epäkohtien ja kielteisten vaikutusten seurauk-
sena myös pohdinnat kaivostoiminnan kestävyydestä, suhteesta 
muihin elinkeinoihin sekä kestävyyden mittaamisesta sosiaalisten 
ja kulttuuristen kriteerien osalta ovat lisääntyneet (esim. Azapa-
gic 2004; Whitmore 2006; Humphreys 2009). Samalla kaivostoi-
minnan yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä ja vuoropuhelus-
ta paikallisten toimijoiden kanssa on tullut keskeinen haaste alan 
tulevalle kehitykselle.

Yhdeksi keskeiseksi käsitteeksi kaivostoiminnan yhteiskunnal-
listen suhteiden ja hyväksyttävyyden tarkastelemiseksi on noussut 
sosiaalinen toimilupa (engl. social license to operate, SLO). Käsite 
syntyi 1990-luvun lopulla kaivosteollisuuden piirissä. Sen jälkeen 
käsitettä kehittivät liiketoiminnan hallinnan suuntaan muutamat 
tutkija-konsultit, kuten Robert Boutillier, Ian Thomson ja Susan 
Joyce. Sosiaalinen toimilupa viittaa kirjoittamattomaan ja epä-
viralliseen yhteiskunnan, paikallisyhteisön, toimijaverkoston tai 
intressiryhmien kanssa aikaan saatuun hyväksyntään, joka mah-
dollistaa kaivostoiminnan aloittamisen ja ylläpitämisen (Thom-
son & Joyce 2008). Sosiaalinen toimilupa on kaivoskohtainen. Se 
täydentää regulatiivisia lupia (engl. regulatory lisences) (Solomon 
ym. 2008, 142). Sosiaalinen toimilupa ei ole siis virallinen sopimus 
vaan kuvaa kaivosyhtiön ja paikallisen yhteisön välistä suhdetta. 
Se on jatkuvan kehittämisen ja neuvottelun kohde, ja se voidaan 
menettää milloin tahansa (Franks & Cohen 2012, 1231–1232).

Joyce ja Thomson (2008) ovat kehittäneet tarkastelumallin, jon-
ka mukaan sosiaalisten toimilupien vahvuuksissa on eroja. Vä-
himmillään kyse on hyväksynnästä (engl. acceptance), jossa toi-
mintaa lähinnä vain siedetään. Tätä vahvemmasta toimiluvasta on 
kyse silloin kun toiminta saa yhteisön suostumuksen (engl. appro-
val) ja sen halutaan ja toivotaan jatkuvan. Vahvimmillaan sosiaa-
linen toimilupa on, kun kaivostoiminta on osa alueen ja yhteisön 
identiteettiä (engl. psychological identification). Heikoimmillaan 
se on silloin, kun yhteisö ei hyväksy toimintaa ja on voimakkaassa 
konfliktissa sen kanssa (engl. withdrawn).

Sosiaalisen toimiluvan käsitteestä on tullut yhteiskunnallisen 
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keskustelun ja politiikan väline, jonka kautta puhutaan kaivostoi-
minnan yhteiskunnallisen hyväksynnän asteesta ja käytännöistä. 
Sen käyttö on levinnyt myös muille aloille ja aiheen akateeminen 
tutkimus on laajentunut. Tarkastelussa voivat olla paikallisyhtei-
söjen kokemukset, paikallisten ihmisten ja kaivosyhtiön väliset 
suhteet, jonkin alueen yleiset asenteet ja arvot, toimiluvan saami-
sen sisällölliset ja toiminnalliset edellytykset sekä sen hallinnan 
tavat ja ohjauskeinot sekä yhtiössä että yhteiskunnassa. Näitä tee-
moja pohditaan kirjan toisessa osassa yhteiskuntavastuun, hyväk-
syttävyyden kvantitatiivisen tutkimuksen ja legitimiteetin näkö-
kulmista. 

Yhteiskunnan arvojen muutos on vaikuttanut voimakkaasti 
myös kaivostoimintaan, siihen suhtautumiseen ja hyväksyntään. 
Kaivosyhtiöiden on huomioitava taloudellisten arvojen rinnal-
la aiempaa enemmän myös ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. 
Tästä arvomaailman muutoksesta on seurannut se, että suomalai-
nen kaivoslaki on uudistunut. Helsingissä 10.6.2011 annetun kai-
voslain (621/2011, korvaa kokonaan vuonna 1965 säädetyn lain) 
yleisten säännösten tarkoituksena on edistää kaivostoimintaa ja 
järjestää sen edellyttämä alueiden käyttö ja malminetsintä niin, 
että ne ovat yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kes-
täviä. Lain tarkoituksena on turvata kuntien vaikuttamismahdol-
lisuudet sekä yksilön mahdollisuudet vaikuttaa itseään ja elinym-
päristöään koskevaan päätöksentekoon. Tarkoituksena on lisäksi 
edistää kaivosten turvallisuutta, ehkäistä, vähentää ja torjua laissa 
tarkoitetusta toiminnasta aiheutuvat haitat ja vahingot sekä var-
mistaa aiheuttajan korvausvelvollisuus. Yleisten ja yksityisten etu-
jen yhteensovittaminen säädetään yleisillä periaatteilla, joita so-
velletaan tapauskohtaisesti lupaharkinnassa. Lupajärjestelmän 
tarkoituksena on kaivoslain noudattamisen ennakoiva valvonta ja 
erilaisten intressien yhteensovittaminen. Uudessa kaivoslaissa py-
ritään estämään laiminlyönnit ja siinä huomioidaan myös toimin-
nan jälkivelvoitteet. (Finlex 2011.) 

Uutta kaivoslakia analysoineen Ismo Pölösen (2012) mukaan 
laissa on omat ongelmansa suurten intressien ja etujen yhteenso-
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vittamisessa. Pölönen (mts. 71) on todennut, että sen asettamis-
sa vaatimuksissa korostuu näin ”erilaisten, suurelta osin keske-
nään jännitteisten intressien ja etujen yhteensovittamistavoite”. 
Useiden intressien yhtäaikainen punninta ja integrointi edellyttä-
vät päätöksenteon tietopohjan monipuolisuutta. Uudessa kaivos-
laissa tätä edistävät laajennetut osallistumisoikeudet. Kaivoslain 
kokonaisuudistus merkitsi paikallisten toimijoiden osallistumis-
oikeuksien selvää vahvistumista. Paikallisten toimijoiden vaikut-
tamismahdollisuuksien näkökulmasta keskeinen kysymys liittyy 
siihen, missä määrin uusi kaivoslaki menee jo voimassa ollei-
ta säädöksiä pidemmälle ja peittää tiedossa olleita sääntelyn kat-
vealueita. (Pölönen 2012, 81.)

Kaivostoiminnan vaikutukset ja yhteiskunnallinen hallinta

Kaivosalan haasteena on myös ympäristöllisen ja sosiaalisen ulot-
tuvuuden integrointi ja niiden liittäminen yritystoiminnan kiin-
teäksi osaksi. Toisaalta myös vanhoissa käytännöissä voi olla opit-
tavaa. Suomessa on hyviä esimerkkejä kaivoksista, jotka ovat 
nivoutuneet osaksi ympäröivää yhdyskuntaa. Joissain tapauksis-
sa kaivos voi olla osa paikallista identiteettiä tai itsestäänselvyys, 
johon ei juuri kiinnitetä huomiota. Esimerkiksi Pampalon kaivos 
Ilomantsissa ja Kylylahden kaivos Polvijärvellä ovat saaneet paik-
kakunnillaan myönteisen vastaanoton. Hankkeisiin liittyviä mah-
dollisia ristiriitoja on käsitelty paikallisten asukkaiden kanssa ja 
etsitty ratkaisuja. Näillä kaivoksilla on kuitenkin myös pyrkimyk-
siä laajentaa toimintaa, ja asukkaat ovat huolestuneet laajennusten 
mahdollisista vaikutuksista. 

1990-luvulta alkaen maailmalla ja nyt meillä Suomessa kai-
vosteollisuuden ja alan hallinnon on pitänyt alaa kehittäessään 
huomioida yhä laajempi joukko toimijoita, intressejä ja moraa-
lis-eettisiä näkökulmia (Clark & Cook Clark 1999, 189–190; Brid-
ge 2004). Samalla kaivoshankkeiden – niin suunnittelussa ole-
vien kuin toiminnassa olevien – globaali ja paikallinen tarkkailu 
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on lisääntynyt (Guerin 2009, 325). Kaivostoiminnan negatiivisis-
ta vaikutuksista ovat kiinnostuneita ympäristöjärjestöjen ja alku-
peräiskansojen edustajien lisäksi myös alan rahoittajat ja sijoitta-
jat, kuluttajat, sekä media ja poliittiset päättäjät (Bridge 2004, 206; 
Jenkins & Yakovleva 2006, 272). Kokonaisuudessaan tämä tarkoit-
taa, että kaivosalan yhteiskunnallisen hallinnan (engl. governance) 
tutkimuksen tarve on kasvanut runsaasti. Tästä aiheesta on läpi-
leikkaavasti kyse myös käsillä olevassa kirjassa. Miten kaivosten 
suunnitteluprosesseja voitaisiin kehittää niin, että kaivostoimin-
ta pystytään sijoittamaan paikalliseen luonnonympäristöön sekä 
paikalliseen ja alueelliseen toimintaympäristöön erilaisia arvoja, 
paikkasuhteita ja näkökulmia kunnioittaen? Miten eri elinkeino-
jen intressit sovitetaan yhteen, jos se ylipäätään on mahdollista? Ja 
kuinka yksittäiset kaivokset ja kaivosala kokonaisuutena voi an-
saita sosiaalisen toimilupansa ja hyväksyttävyytensä suomalaises-
sa yhteiskunnassa? 

Kirja on suunniteltu kaivosalan koulutuksen tarpeisiin ja tar joaa 
näkökulmia myös kaivosalan lupaprosesseissa, alueidenkäytön 
suunnittelussa ja laajemmin yhdyskuntasuunnittelussa työskente-
leville. Vaikka kirja keskittyy kaivosalaan, se avaa ulottuvuuden 
laajempaan keskusteluun uusiutumattomien luonnonvarojen käy-
tön hallinnasta ja samalla vastuullisuuden ja kestävyyden sisällöis-
tä luonnonvarapolitiikassa. Raaka-aineiden tuotanto on yleensä 
hyvin paikkasidonnaista ja siten kirjan artikkelit tuovat esiin ylei-
sempiä kysymyksiä globaalin liiketoiminnan ja paikallisesti sijait-
sevien luonnonvarojen monimutkaisista kytkennöistä. Kysymys 
luonnonvarojen käytöstä on tutkimuksellisesti tärkeä Suomessa 
nyt myös siksi, että Arktisten alueiden luonnonvarojen käyttöön 
kohdistuu laajoja odotuksia, mutta myös merkittäviä ympäristöl-
lisiä ja sosiaalisia ristiriitoja on ennakoitavissa.

Tuija Mononen & Leena Suopajärvi





KAIVOKSEN SUUNNITTELU  
JA SIJOITTUMINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN





21

1. Kaivostoiminta ja alueiden käytön suunnittelu  
 – kohti parempia käytäntöjä
 Leena Soudunsaari & Helka-Liisa Hentilä

Kaivoshankkeen ja sen vaikutusten yhteensovittaminen alueiden 
käytön suunnitteluun ja kaavoitukseen tehdään vuorovaikutuk-
sessa kaivosyhtiön ja suunnittelun eri osapuolten välillä. Aluei-
den käytön suunnittelu on julkisyhteisön eli kuntien, maakuntien 
liittojen ja ELY-keskusten toimintaa, jonka tavoitteellisen, mene-
telmällisen ja oikeudellisen pohjan muodostaa maankäyttö- ja 
rakennuslaki (MRL 132/1999). Kunnilla on kokonaisvastuu alu-
eiden käytön suunnittelusta ja kaavoituksesta, joka on muiden 
suunnittelumenetelmien ohella yksi alueiden käytön suunnittelu-
työkaluista. 

Suunnittelun tavoitteena on luoda hyvää elinympäristöä ja edis-
tää kestävää kehitystä yleisen edun eli kansalaisten ja yhteiskunnan 
kokonaisedun kannalta. Yleispiirteisessä strategisessa suunnitte-
lussa hahmotetaan pitkän aikavälin alueiden käyttöä kokonaisuu-
tena, johon yhteensovitetaan erilaisia hankkeita ja suunnitelmia. 
Kunnat laativat yleispiirteisiä yleiskaavoja sekä yksityiskohtaisem-
pia asemakaavoja. Maakuntien liitot vastaavat maakuntakaavoi-
tuksesta. Suunnittelu pohjautuu lakisääteiseen vuorovaikutteiseen 
kaavoitusprosessiin. Kaikilla osallisilla eli maanomistajilla ja niil-
lä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saat-
taa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä on 
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja sen vaikutusten 
arviointiin sekä mielipiteiden esittämiseen (MRL 62 §). Kaavoi-
tusprosessi etenee vaiheittain, joista osallistumisen kannalta olen-
naisin on kaavoitusprosessin luonnos- eli valmisteluvaihe. Tällöin 
järjestetään erilaisia osallistumistilaisuuksia ja viranomaisyhteis-
työtä kaavan merkittävyyden ja vaikuttavuuden mukaan. (Ks. kaa-
voitusprosessin tarkempi kuvaus esim. Kokko ym. 2013, 29–31.) 
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Tarkastelemme tässä artikkelissa kaivostoimintaan liittyviä 
käytäntöjä alueiden käytön suunnittelun ja kaavoituksen näkö-
kulmasta erityisesti niin kutsutussa pre-mining-vaiheessa, jol-
loin kaivosyhtiön ja kunnan mutta myös muiden toimijoiden vä-
linen yhteistyö ja vuorovaikutus korostuvat. Tutkimuskohteina 
ovat olleet kolme Lapissa sijaitsevaa kaivoshanketta, jotka olivat 
erilaisissa suunnittelu- ja toimintavaiheissa. Artikkelin empiiri-
nen aineisto muodostuu kaivoshankkeiden alueiden käytön suun-
nitteluun osallistuneiden toimijoiden; kuntien, kaivosyhtiöiden, 
ELY-keskuksen, maakunnan liiton ja konsulttisuunnittelijoiden 
teemahaastatteluista. Tuomme esille haastatteluihin pohjautu-
via huomioita hyvistä käytännöistä, joilla kaivostoimintaan liit-
tyvää alueiden käytön suunnittelua ja kaavoitusta voidaan kehit-
tää. Artikkeli on tehty osana Tekesin EAKR-rahoitteista Kaivokset, 
maankäyttö ja paikallisyhteisöt (DILACOMI) -tutkimushanketta 
(2011–2013), ja se liittyy myös Leena Soudunsaaren (2016) väi-
töskirjatyöhön.

Kaivostoiminnan vaikutukset 
ja alueiden käytön suunnittelu

Maailmanlaajuinen piirre kaivospaikkakunnille on, että niiden 
kehitys on usein sidoksissa yhteen globaaliin kaivosyhtiöön, jon-
ka toiminnan vaikutukset heijastuvat jopa paikkakunnan tulevai-
suuden suunnitteluun. Monesti kehitys on aaltomaista kasvun ja 
supistumisen vuoropuhelua, joka näkyy muun muassa alueen so-
siaalisessa, taloudellisessa ja fyysisessä rakenteessa. (Martinez-
Fernandez ym. 2012.) Niin sanotut boom-bust-paikkakunnat syn-
tyvät ja hiipuvat kaivoksen käynnistämisen, tuotannon, alasajon 
ja sulkemisen myötä. Joskus kaivostoiminta ja alueellinen kehitys 
etenevät ilman suurempia muutoksia vuosikymmeniä, mutta ti-
lanne voi muuttua äkillisesti. (Bone 1998.)

Kunnan näkökulmasta kaivoshankkeeseen sisältyy monenlaisia 
epävarmuustekijöitä. Miten järjestetään asuminen, palvelut sekä 
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liikenteelliset ja tekniset infrastruktuurit kaivostoiminnan ajalle 
ja vielä niin, että ne toimivat kaivostoiminnan loputtuakin? So-
dankylässä vuonna 2012 avatun Kevitsan kaivoksen myötä kun-
nan väkiluku on kääntynyt kasvuun. Kaivoshankkeen vaikutuk-
set  alueiden käytön suunnitteluun ovat näkyneet muun  muassa 
Sodankylän keskusta-alueen osayleiskaavoitustyönä, jossa on kä-
sitelty asumisen ja palveluiden tulevia tarpeita. Uutta päiväkotia 
joudutaan laajentamaan, ja vuokra-asunnoista on pulaa. Aiemmin 
omakotitaloja rakennettiin kuntaan alle kymmenen vuodessa, nyt 
niitä on valmistunut noin 70 muutaman vuoden sisällä. Kaivosyh-
tiö on tukenut palveluksessaan olevaa omakotitalorakentajaa ve-
ronalaisella avustuksella, ja yhtiö on avustanut myös asunto-osak-
keen tai vuokra-asunnon hankinnassa. (Mainio 2013.)

Toisaalta kaivostoiminnalle on tyypillistä niin sanotun keikka-
työvoiman käyttö, jolloin työntekijät eivät asetu asumaan paikka-
kunnalle pysyvästi. Pitkien välimatkojen Australiassa huomattava 
osa nykypäivän kaivostyövoimasta on niin sanottua fly-in fly-out 
(FIFO) -työvoimaa, joka lentää kaivospaikkakunnalle työvuoron-
sa ajaksi ja palaa kotiseudulleen vapaapäiviksi (Fry & Kalantidou 
2012; Storey 2001). Myös tämä aiheuttaa haasteita suunnittelul-
le: miten suunnitellaan kaivostoiminnasta riippuvaisen, nopeas-
ti kasvavan ja elinkaareltaan lyhytikäisen paikkakunnan tulevai-
suutta, jossa ei välttämättä ole pysyviä asukkaita? 

Kaupunkien alasajoon ja siirtoon liittyvät kysymykset ovat 
kuuluneet olennaisena osana kaivosyhdyskuntien kehityspiirtei-
siin. Isossa-Britanniassa kaivospaikkakuntien asukkaita siirrettiin 
uusille asuinalueille sosiaalisista näkökulmista piittaamatta vuo-
sien 1930–1970 välisenä aikana (Evans & Larkham 2004). Yh-
dyskuntarakennetta supistava suunnittelu oli tietoista ja aktiivista 
toimintaa, jossa tarkasteltiin muun muassa väestömäärän sijaintia 
suhteessa kaivostoiminnan vaatimaan työvoiman määrään (Patti-
son 2004). Parhaillaan ruotsalaista Kiirunan kaupunkia siirretään 
asukkaineen ja osittain myös rakennuksineen uuteen paikkaan 
laajenevan kaivostoiminnan vuoksi (esim. Nilsson B. 2010; Nils-
son K. 2010). Kaupungin siirtoa ja alueiden käytön suunnittelun 
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erilaisia vaihtoehtoja on tarkasteltu vuorovaikutuksessa suunnit-
teluviranomaisten, kaivosyhtiön ja paikallisten asukkaiden kanssa 
(Nilsson K. 2010; Nilsson Varhelyi 2013; Haupt 2013). 

Kaivostoimintaa ja alueiden käytön suunnittelua käsittelevissä 
kansainvälisissä tutkimuksissa on painottunut niin kutsuttu post-
mining-vaihe eli kaivostoiminnan lopettamiseen ja jälkihoitoon 
liittyvät kysymykset. Tutkimuksissa on tarkasteltu autioituneiden 
ja hylättyjen kaivosyhdyskuntien eli ghost townien uutta elämää 
(Caravelis & Ivy 2001), kaivosalueen potentiaalia ja  uusiokäyttöä 
(Marot & Harfst 2012), lakkautettujen kaivosten  uudelleen avaa-
misen problematiikkaa (Best 2008) ja kestävän kehityksen aikaan-
saamista muun muassa vanhoissa Itä-Euroopan hiiliteollisuus-
maissa, kuten Serbiassa (Petric & Durdevic 2011).

Usein kaivostoiminnasta johtuviin muutoksiin reagoidaan 
suunnittelussa liian myöhään, sitten kun supistuminen ja kaivok-
sen sulkeminen ovat jo käynnissä (Martinez-Fernandez ym. 2012). 
Aiemmassa vaiheessa, kaivoshankkeen ja -toiminnan suunnitte-
lun ja käynnistämisen yhteydessä, alueiden käytön suunnittelun ja 
kaavoituksen rooli on tärkeydestään huolimatta pieni verrattuna 
muihin suoritettaviin tutkimuksiin ja tarkasteluihin. Käytännös-
sä alueiden käytön suunnitteluun ja kaavoitukseen on usein ha-
vahduttu vasta kaivoshankkeen suunnitteluprosessin loppupuo-
lella, joka on laadukkaan suunnittelu- ja kaavoitustyön kannalta 
myöhäinen vaihe. Varsinkin kuntatason suunnittelussa kaavoi-
tus nähdään itse kaivosalueen kaavoituksena, eikä sitä huomioida 
riittävästi osana laajempaa strategista suunnittelua, johon liittyviä 
seikkoja tulisi tutkia yleispiirteisimmissä kaavoissa ja suunnitel-
missa. (Soudunsaari 2016.)

Uusi kaivoslaki (KaivosL 621/2011 47 §) edellyttääkin kaivos-
luvan myöntämisen yhteydessä, että kaivosalueen suhde muuhun 
alueiden käyttöön on selvitettävä. Lisäksi maankäyttö- ja raken-
nuslain perusteella kaivostoiminnan alueet tulee ottaa huomioon 
kaavoja laadittaessa. Jotta alueiden käytön suunnittelu ja kaavoi-
tus eivät olisi pelkkää reagointia nopeasti tapahtuviin muutoksiin, 
huomiota tulisi kiinnittää niin kutsuttuun pre-mining-vaihee-
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seen, jolloin kaivoshanketta vasta suunnitellaan, ja alueiden käy-
tön suunnittelun merkitys on oleellinen.

Pre-mining-käsitettä käytetään usein muun muassa geotieteis-
sä sekä prosessi- ja ympäristötekniikassa, joissa mineraaliesiinty-
miä tarkastellaan geologisista, geokemiallisista ja geofysikaalisista 
näkökulmista, tai malminetsinnän ja siihen liittyvän tutkimuksen 
ja prosessinkulun kannalta. Pre-mining-vaiheella voidaan tar-
koittaa ajankohtaa, jolloin tutkitaan mineraaliesiintymän laatua ja 
sitä, mahdollistaako esiintymä taloudellisesti kannattavaa kaivos-
toimintaa.

Kaivoshankkeeseen liittyvän pre-mining-vaiheen suunnittelun 
tutkimus on uusi avaus alueiden käytön suunnittelussa, koska ter-
miä ei ole aiemmin käytetty alalla. Myös suomalaisissa kestävään 
kaivostoimintaan ohjaavissa raporteissa alueiden käytön suunnit-
teluun liittyvät kysymykset on otettu mukaan vasta viime vuosi-
na (esim. Kauppila ym. 2011; Uusisuo 2012), ja aihetta on alettu 
huomioida laajemmin (esim. Suomen luonnonsuojeluliitto 2013; 
Työ- ja elinkeinoministeriö 2013). Ennakoiva asenne ja strategi-
nen suunnittelu ovat tärkeitä kaivostoimintaan liittyvän yhdys-
kuntarakenteen suunnittelussa (Soudunsaari 2009).

Kaivoshankkeen ja alueiden käytön suunnittelun yhdistämisen 
ongelmia on ratkaistu eri toimijoiden välisessä käytännön työssä, 
jota on tutkittu ja kehitetty lähinnä Oulun yliopiston arkkitehtuu-
rin tiedekunnassa (Mäntysalo & Vahtera 2007; Hentilä ym. 2008; 
Hentilä & Ihatsu 2009; Hentilä & Soudunsaari 2013; Soudunsaa-
ri 2016). Tiedekunnan pilottikokeiluissa on hyödynnetty vuoro-
vaikutteista strategisen suunnittelun menettelyä Pohjois- tai Itä-
Suomeen sijoittuvissa kylissä, joiden suunnitteluhaasteiksi ovat 
nousseet isot kaivoshankkeet ja niiden vaikutukset kylän elinym-
päristöön. Vuoden 2012 pilottikokeilussa Kolarin Äkäslompolos-
sa tarkasteltiin erityisesti matkailun ja kaivostoiminnan yhteenso-
vittamisen kysymyksiä (ks. pilottikokeilun loppuraportti Hentilä 
& Soudunsaari 2013).

Leena Soudunsaari & Helka-Liisa Hentilä
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Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimuksen tärkeimmän aineiston muodostavat suunnittelupro-
sesseihin osallistuneiden henkilöiden teemahaastattelut, joita on 
tehty viidelletoista henkilölle. Kuntia ovat edustaneet kaavoitta-
jat ja tekniset johtajat (kolme henkilöä, kolme eri kuntaa) ja kai-
vosyhtiöitä johtotehtävissä työskennelleet henkilöt (neljä henki-
löä, kaksi eri yhtiötä). Haastatellut konsulttisuunnittelijat toimivat 
kaavoitustehtävien parissa (neljä henkilöä, kolme eri yhtiötä) sekä 
kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin rajapinnassa 
(kaksi henkilöä, kaksi eri yhtiötä). Lisäksi haastateltiin johtotehtä-
vissä työskennelleitä Lapin ELY-keskuksen ja Lapin liiton edusta-
jia (kaksi henkilöä).

Kaksi tutkijaa teki haastattelut keväällä 2011 ja keväällä 2012 
joko puhelimitse tai sähköpostitse. Tietoa kerättiin myös Kaivok-
set, maankäyttö ja paikallisyhteisöt (DILACOMI) -projektin kunta-
käyntien yhteydessä järjestetyissä tapaamisissa, joissa keskusteltiin 
eri päivinä kaivosyhtiöiden sekä kuntien edustajien kanssa. Haas-
tattelujen teemat käsittelivät kaivoshankkeen ja alueiden käytön 
suunnittelun suhdetta sekä eri toimijoiden ja suunnittelujärjestel-
män roolia prosesseissa. Teemat muotoiltiin kullekin vastaajaryh-
mälle sopiviksi: alueiden käytön suunnittelussa ja kaavoitukses-
sa toimivien kunnan viranhaltijoiden sekä maakunnan liiton ja 
ELY-keskuksen edustajien vastaajaryhmästä käytetään nimitystä 
suunnitteluviranomaiset, kaivosyhtiöiden edustajien vastaajaryh-
mästä käytetään nimitystä kaivostoimijat ja konsulttisuunnitteli-
joiden edustajien vastaajaryhmästä käytetään nimitystä konsultti-
suunnittelijat. Tarvittaessa haastateltu taho eritellään, esimerkiksi 
kuntatoimijat, jolla tarkoitetaan alueiden käytön suunnittelussa ja 
kaavoituksessa toimivia kunnan viranhaltijoita. Haastattelut on lit-
teroitu ja analysoitu teemojen mukaan sisällönanalyysin avulla. Ai-
neistoa on edelleen tiivistetty ja jäsennetty siten, että siitä on pys-
tytty nostamaan esiin oleellisia ja teemoja tarkentavia havaintoja. 
Menettelytavalla voidaan poimia käytännön tutkimusongelman 
kannalta olennaista tietoa (esim. Eskola & Suoranta 2001).
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Tarkastellut kaivoshankeprosessit ovat käynnistyneet vanhan 
kaivoslain aikana, ja aineiston analyysiä on tehty erityisesti tule-
vien kaivoshankkeiden näkökulmasta. Aineistoon pohjautuvia 
havaintoja on myös koottu DILACOMI-hankkeen lopputulok-
sena syntyneeseen monitieteiseen oppaaseen Hyvä kaivos poh-
joisessa – opaskirja ympäristösääntelyyn ja sosiaalista kestävyyttä 
tukeviin parhaisiin käytäntöihin (Kokko ym. 2013), ja teemahaas-
tatteluaineisto on ollut osa Soudunsaaren (2016) väitöskirjatutki-
mukseen kuulunutta aineistoa.

Kaivostoimintaan liittyvät alueiden käytön  
suunnittelun ja kaavoituksen käytännöt

Haastatteluiden analyysissä nousi esiin neljä yläteemaa; tieto, yh-
teistyö ja vuorovaikutus, konsulttityö ja muu ostettu osaaminen 
sekä prosessit, mitkä esittelemme tarkemmin seuraavaksi.

Tieto: tiedonsaanti ja tiedon tuottaminen

Kaivosyhtiö on yhteydessä kuntaan yleensä suhteellisen aikaises-
sa kaivoshankkeen vaiheessa. Suunnitteluviranomaiset toivat esil-
le haastatteluissa, että kaivosyhtiön tulisi ottaa yhteyttä kunnan 
lisäksi myös ELY-keskukseen ja maakunnan liittoon, jotta kaivos-
hankkeesta tiedettäisiin kaikilla alueiden käytön suunnittelun ja 
kaavoituksen tasoilla. ELY-keskus edistää ja ohjaa kuntien aluei-
den käytön suunnittelua, osallistuu maakuntakaavoitukseen sekä 
on mukana viranomaisena muun muassa ympäristövaikutusten 
arvioinnissa (YVA-menettely) ja lupa-asioissa. Lapissa ELY-kes-
kuksen ohjausvaikutus on suhteellisen suuri, koska kuntien suun-
nitteluresurssit eivät välttämättä ole kovin kattavat.

Kaivostoiminta on yksi Lapin keskeisistä toimialoista myös 
maakuntasuunnittelun näkökulmasta. Maakuntasuunnitelmalla, 
joka ohjaa maakuntaohjelmaa ja maakuntakaavaa, pyritään tuke-
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maan kaivosalueiden kehittymistä. Maakuntakaavoituksen sykli 
on Lapissa noin kymmenen vuotta. Maakunnan liiton edustajan 
mukaan tiedonvaihto ja vuorovaikutus kaivosyhtiöiden kanssa on 
tärkeää, jotta suunnittelu pysyy mukana kaivosalan kehityksessä 
ja pystyy ennakoimaan tulevia kaivoshankkeita.

Haastateltujen suunnitteluviranomaisten mukaan hyväksi käy-
tännöksi on osoittautunut kaivosyhtiön tekemät tutustumiskäyn-
nit kaikkien suunnittelussa mukana olevien toimijoiden luokse, 
jotta toimijat oppivat tuntemaan toisensa myös henkilökohtaisel-
la tasolla. Lisäksi suunnitteluviranomaiset totesivat, että erilais-
ten tapaamisten ja koulutuksien järjestäminen olisi tarpeen, jotta 
kaivoshanke mahdollisine vaikutuksineen tulisi tutuksi alueiden 
käytön suunnittelun ja kaavoituksen parissa toimiville henkilöille. 
Samalla kaivoshankkeeseen liittyvät suunnittelulliset reunaehdot 
tulisivat heti alussa realistisesti esille myös kaivostoimijalle.

Haastattelut osoittivat tiedonvaihdon lisääntyvän kaivosyh-
tiön ja kunnan välillä kaivoshankkeeseen liittyvien tarkempien 
selvityksien ja lupahakemusten laadintavaiheessa. Haastateltu-
jen suunnitteluviranomaisten mukaan tiivis kommunikaatio kai-
vosyhtiön kanssa olisi tarpeen jo hyvissä ajoin ennen kuin kai-
voshankkeen varsinainen selvitysvaihe käynnistyy. Haastatellut 
kuntatoimijat korostivat myös niin sanotun epävirallisen infor-
maation roolia lakisääteisen tiedonvaihdon lisäksi. Kuntatoimijat 
huomauttivat, että tiedonkulku heijastuu myös virallisen kaavoi-
tusprosessin käynnistämiseen; sitä ei voida käynnistää ennen kuin 
kaivosyhtiö on tehnyt sitovia päätöksiä muun muassa toiminto-
jensa sijaintien suhteen.

Kaivoshankkeeseen ja sen vaikutuksiin liittyvien tarkkojen sel-
vitysten laatiminen perustuu lainsäädäntömme useisiin eri sään-
nöksiin. Selvitystyötä edellyttävät myös maailmanlaajuisesti 
toimivat kaivosteollisuuden rahoittajat. Kaivostoimijoiden haas-
tatteluissa painotettiin, että kansainvälisten rahoituslaitosten vaa-
timukset voivat olla jopa tiukempia kuin nykyisen lainsäädäntöm-
me edellytykset. Kansainväliset rahoittajat korostavat erityisesti 
kaivostoimintaan liittyvien taloudellisten kannattavuusselvitysten 
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(engl. feasibility study) sekä ympäristö- ja sosiaalisiin vaikutuksiin 
liittyvien selvityksien osuutta osana niin kutsuttua yritysten yh-
teiskuntavastuupolitiikkaa.

Kaivoshankkeiden suunnittelun tyypillinen piirre on, että kai-
vosyhtiön laatimat kannattavuusselvitykset ja toiminnalliset suun-
nitelmat etenevät nopeammassa tahdissa kuin kaavoitussuunnit-
telu. Haastateltujen suunnitteluviranomaisten mukaan olisi hyvä, 
jos kaivoshankkeen YVA-suunnitelman laatiminen aloitettaisiin 
ennen virallista kaavoitusprosessin käynnistämistä. Kaikkien vas-
taajaryhmien haastatteluissa nousi esille hyvin voimakkaasti myös 
toive prosessien yhteensovittamisesta. Haastateltujen mukaan 
prosessien aikataulullinen yhdistäminen hyödyttäisi tiedon saan-
tia ja tiedon tuottamista, kaavoitusprosessissa voitaisiin käyttää 
YVA-prosessissa syntyvää tietoa. Yhteensovittaminen vähentäisi 
myös päällekkäisiä ja turhia työvaiheita. Suunnitteluviranomaiset 
muistuttivat, että YVA-selvitykset tulee kuitenkin aina muokata 
siten, että ne vastaavat kaavoituksen tarpeita. Maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin 
ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvi-
tettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttami-
sen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudel-
liset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on 
tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan 
olennaisia vaikutuksia. (MRL 9 §.)

Tiedonsaanti ja laadukas selvitystyö on kaikkien toimijoiden 
edun kannalta hyödyllistä ja oleellista. Kuntatoimijat painotti-
vat laajojen selvitystöiden tekemistä, koska ne pohjustavat pää-
töksentekoa. Kaivoshankkeeseen liittyvät muutokset ovat yleen-
sä aina merkittäviä, ja muutoksen arvioiminen ja suunnittelu on 
tehtävä huolellisesti. Myös kaavoitukseen kuluva aika oli kunta-
toimijoiden mielestä sopiva, jotta osalliset ehtivät paneutumaan ja 
vaikuttamaan kaavoitusprosessiin. Konsulttisuunnittelijat toivat 
haastatteluissa esille, että selvitysten laadinnassa tulee huo mioida 
myös vuodenaikojen ja luonnonolosuhteiden aiheuttamat aika-
taululliset rajoitukset.

Leena Soudunsaari & Helka-Liisa Hentilä
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Kaivoshanke vaatii toteutuakseen yleensä aina kaavallisen tar-
kastelun. Käytetyt kaavamuodot voivat vaihdella tapauskohtai-
sesti hankkeen ominaisuuksista ja kunnan suunnittelutilanteesta 
riippuen. Esimerkiksi Lapissa on laadittu kaivoshankkeisiin liit-
tyviä osayleiskaavoja ja asemakaavoja. Suunnitteluviranomaisten, 
kaivostoimijoiden ja konsulttisuunnittelijoiden mukaan nykyi-
nen kaavoituskäytäntö toimi suhteellisen hyvin suurissa kaivos-
hankkeissa, mutta pienemmissä ja vaikutuksiltaan vähäisimmissä 
hankkeissa haastatellut toivoivat kevyempiä menettelyjä. Suun-
nitteluviranomaisten haastatteluissa toivottiin yleiskaavaa, joka 
mahdollistaisi rakennusluvan myöntämisen suoraan yleiskaavan 
perusteella, jollaista käytetään nykyään tuulivoiman yhteydessä. 
Konsulttisuunnittelijat toivat esille myös kaavoitusprosessiin liit-
tyvät valitusoikeudet, jotka ovat joissakin tapauksissa viivästyttä-
neet hankkeen etenemistä huomattavasti.

Kaivoshankkeita tarkastellaan myös maakuntakaavoitukses-
sa. Haastateltu maakunnan liiton edustaja kuvasi maakuntakaa-
vaa joustavaksi ja mahdollistavaksi kaavaksi, eli sen ei ole pakko 
toteutua yksityiskohtaisesti – hankesuunnitelman tulee noudattaa 
maakuntakaavan periaatteita. Kaavaa muutetaan, jos suunnitelma 
on selkeästi ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Haastateltu toi 
myös esille, että Lapin maakuntakaavoituksessa on kehitetty niin 
sanottu kevytmerkintä, jolla voidaan ennakoida kaivospotentiaa-
lia, kuten Länsi-Lapin kaivostoiminnan kehittämisen vyöhykkeen 
merkinnöissä on tehty. Lapin malmipotentiaaliset alueet ovat erit-
täin laajoja ja niiden varausmerkinnät veisivät huomattavan osan 
kaavan alasta. Kehittämisvyöhykemerkinnällä on osoitettu sellai-
sia vyöhykkeitä, joissa on todettu merkittäviä malmi- ja mineraa-
livarantoja. Niiden lisäksi on käytetty EK-merkintää osoittamaan 
alueita, joilla jo on kaivostoimintaa tai joilla on todettu, arvioitu 
tai inventoitu sellaisia esiintymiä, että kaivostoiminta on todennä-
köistä. (Lapin liitto 2012a.)
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Yhteistyö ja vuorovaikutus: toimijoiden ja osallisten  
välillä sekä eri toimijoiden kesken

Kaivoshankkeen YVA-prosessiin ja kaavoitukseen liittyviä laki-
sääteisiä osallistumistilaisuuksia järjestetään useita. Haastatte-
lujen pohjalta voidaan todeta hyvää käytäntöä olevan myös la-
kisääteisen osallistumisen lisäksi muu yhteistyö, jota tehdään 
muun muassa erilaisissa pienryhmätapaamisissa. Kaavoitus- ja 
YVA-tilaisuuksissa käsiteltävät asiasisällöt voivat kuitenkin men-
nä osallisilla sekaisin, koska prosessit ovat laajoja ja niissä käsi-
tellään samantyylisiä asioita. Kaikki vastaajaryhmät toivoivatkin, 
että YVA-menettelyyn ja kaavoitukseen liittyviä osallistumispro-
sesseja voitaisiin jollain tapaa yhdistää. Konsulttisuunnittelijat 
painottivat, että kumpikin prosessi on sinällään tärkeä ja selkeä, 
mutta suuren kaivoshankkeen yhteydessä osallistuminen tuli-
si järjestää mahdollisimman helpoksi. Haastatellun suunnittelu-
viranomaisen mukaan toimivaa mallia yhdistämiselle ei ole vielä 
tehty, joten tämän suhteen käytännöt vaativat kehittämistä. Eräs 
haastateltu konsulttisuunnittelija toi esille tarpeen osallisten vuo-
rovaikutuksen huolelliselle suunnittelulle. Haastatellun mukaan 
tiedottaminen tulisi aloittaa riittävän aikaisessa vaiheessa ja vai-
kuttamismahdollisuudet tulisi ilmaista selkeästi. Lisäksi haastatel-
lun mukaan olisi hyvä pohtia, vastaako joku tietty taho tiedotta-
misen ja vuorovaikutustilanteiden kokonaiskoordinoinnista.

Vuorovaikutuksen merkitys korostuu myös eri toimijoiden or-
ganisaatioiden sisäisissä rakenteissa. Erityisesti kuntatoimijat toi-
voivat laajempaa yhteistyötä kunnan sisällä – kaivoshankkeesta 
olisi hyvä tiedottaa hyvissä ajoin myös kunnan muita toimialoja, 
kuten elinkeinoelämää sekä sosiaali- ja terveystoimea, jotta vai-
kutusten arviointi ja keskustelu olisi laajempaa viranhaltijoiden 
ja toimialojen välillä. Kuntatoimijoiden mielestä eri toimialojen 
edustajat tulisi myös ottaa mukaan kaivosyhtiön kanssa käytävään 
keskusteluun.

Kuntatoimijoiden mukaan vuorovaikutus kaivosyhtiöiden pai-
kallisjohdon kanssa on toiminut erittäin hyvin. Haastatellut ker-
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toivat, että joissakin paikallistasoa suurempien asioiden käsit-
telyssä on ollut hitautta, koska asiat päätetään kansainvälisen 
kaivosyhtiön ylemmässä johdossa, ja organisaation sisäinen kes-
kustelu vie aikansa. Haastatellut kaivostoimijat toivat esille, että 
kaivoshankkeen valmistelussa on mukana useiden alojen ammat-
tilaisia, ja kansainvälisesti toimivissa kaivosyhtiöissä he monesti 
edustavat useita eri kansallisuuksia. 

Suunnitteluviranomaisten mukaan kansainvälisten kaivostoi-
mijoiden tietämys suomalaisesta alueidenkäytön suunnittelu-
järjestelmästä ja siihen kuuluvista prosesseista on ollut heikkoa. 
Tämä on heijastunut muun muassa aikataulullisiin seikkoihin, 
jotka ovat voineet osoittautua suunnittelun kannalta epärealisti-
siksi. Kaivosyhtiöt ovat kokeneet kaavoituksen hitaaksi ja aikaa 
vieväksi. Lisäksi haastatteluissa kerrottiin, ettei yhtiöillä ole ollut 
tarpeeksi vaikutusmahdollisuuksia suunnittelukysymyksiin, eikä 
suunnittelua tekevillä henkilöillä ole ollut tarpeeksi tuntemusta 
kaivosasioista. Kaivostoimijoiden haastatteluista nousi kuitenkin 
esille alueiden käytön suunnittelun ja kaavoituksen tarpeellisuus 
muun muassa päällekkäisten maankäyttötarpeiden tai kaivostoi-
minnan harjoittamista haittaavien toimintojen syntymisen estä-
miseksi. Suunnitteluviranomaisten ja kaivostoimijoiden mukaan 
uusi kaivoslaki on avannut paremmin myös suhdetta alueiden 
käytön suunnitteluun.

Konsulttityö ja muu ostettu osaaminen

Haastattelut osoittivat, että kaivoshankkeiden suunnittelussa 
käytettiin konsulttityötä monenlaisissa tehtävissä, kuten kaavo-
jen laadinnassa sekä erilaisten selvitysten, arviointien ja proses-
sien koordinoimisessa ja toteuttamisessa. Erityisesti kunta-
toimijat korostivat huolellista tarjouspyyntöjen laatimista ja 
konsulttisuunnittelijan valintaa. Heidän kokemustensa perusteel-
la kaivoshankkeisiin liittyvä konsulttityön taso voi vaihdella erin-
omaisesta tyydyttävään. Kuntatoimijoiden ja konsulttisuunnitteli-
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joiden haastattelujen perusteella voidaan todeta, että laadukkaan 
konsulttityön tekemiseen on varattava tarpeeksi aikaa. Laadukas 
työ tulee myös pitkällä tähtäimellä edullisemmaksi kuin myöhem-
min tehdyt useat paikkaukset.

Suunnitteluviranomaiset toivat haastatteluissa esille sen, että 
kaivosyhtiöt tarvitsevat alueiden käytön suunnittelun, kaavoituk-
sen sekä maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön rajaehdot tunte-
vien henkilöiden työpanosta, varsinkin kaivoshankkeen alkuvai-
heessa. Suunnittelujärjestelmän ja siihen liittyvien käytäntöjen ja 
lakien tuntemus sujuvoittaisivat eri prosessien yhteensovittamis-
ta. Suunnitteluviranomaisten näkökulmasta kaivoshankkeeseen 
liittyvältä konsulttityöltä toivottaisiin monialaista tietämystä, jot-
ta myös yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia pystyttäisiin peilaa-
maan sosiaalisten vaikutusten ohella. Lisäksi kaivattiin maisema-
suunnittelun ja arkkitehtuuriarvojen osaamista sekä hankkeiden 
mahdollisten erityispiirteiden, kuten poronhoidon ja saamelais-
alueiden huomioimista. Kuntatoimijoiden haastatteluissa nou-
si esille myös konsulttityöhön liittyvä henkilöiden suuri vaihtu-
vuus. Asioiden hoitoa ja kokonaisuuden hallintaa helpottaisi, jos 
prosessissa olisivat mukana samat henkilöt alusta loppuun saakka.

Konsulttisuunnittelijan näkökulmasta kilpailu alalla on kovaa 
ja aikataulut ovat yleensä tiukkoja. Kaivoshankkeisiin liittyvässä 
suunnittelussa korostuu konsulttien mukaan erityisesti tiedon-
saannin merkitys. Perustiedoksi tarvittavaa aineistoa ei ole välttä-
mättä heti saatavilla, ja tämä voi viivästyttää työn etenemistä. Eräs 
haastateltu konsulttisuunnittelija korosti, että vaikka prosessin 
alku viivästyy, niin sovitussa aikataulussa on pysyttävä – työsken-
telytahti voi välillä olla erittäin kiireistä. Konsulttisuunnittelijoi-
den haastatteluista myös ilmeni, että konsultti voi joutua toimi-
maan monen erilaisen intressin välissä puskurina ja auttamaan 
kokonaisuuden hallinnassa. 

Suunnitteluviranomaisten haastatteluissa pohdittiin myös kun-
ta- ja maakuntakaavoituksen pieniä resursseja erityisesti selvi-
tysvaateisiin ja -tarpeisiin nähden. Usein kaavoihin liittyvät sel-
vitystyöt joudutaan ostamaan tilaustyönä. Kaivoshankkeeseen 
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liittyvässä YVA-prosessissa kaivosyhtiön kustantama selvitystyö 
on yleensä laadukas, ja se auttaa myös kaavoitukseen liittyvien sel-
vityksien laadinnassa. Erään haastatellun konsulttisuunnittelijan 
mukaan kaivoshankkeen kannalta edesauttavaa olisi, jos hank-
keeseen liittyvää YVA-prosessia ja kaavoitusta tehtäisiin samassa 
konsulttitoimistossa.

Prosessit: luonne-erot ja yhteensovittaminen

Haastatellut kaivostoimijat näkivät kaivoshankkeen ensisijaisesti 
projektina, joka alkaa ja päättyy joskus – hankkeella on valmiste-
lu-, toiminta- ja alasajovaiheet, ja investointi suunnitellaan kestol-
taan tietyn mittaiseksi. Eräs haastateltu konsulttisuunnittelija toi 
esille kysymyksen, tulisiko kaivoshankkeeseen liittyvä kaavoitus 
nähdä luonteeltaan myös projektinomaisena, tilapäisenä kaavoit-
tamisena? Haastatellun mukaan on haasteellinen tehtävä kaavoit-
taa ”hybridi”, joka on kaivostoiminnan ajan ikään kuin suoja-alue, 
jonka ulkopuolella ovat muut toiminnot, ja kaivostoiminnan lo-
puttua suoja-alue poistuu. Haastateltu korosti, että alueiden käy-
tön suunnittelun ja kaavoituksen näkökulmasta nykyisen kai-
vostoiminta-ajan ja sen loppumisen jälkeisen ajan väliin ei saisi 
päästä syntymään kehitystä haittaavia esteitä. Suunnittelussa ja 
kaavoituksessa tulisi myös huomioida alueen järkevä jälkikäyttö. 

Haastatellut kaivostoimijat, konsulttisuunnittelijat ja suunnit-
teluviranomaiset toivat esille useaan otteeseen kaivoshankkeen 
valmisteluun liittyneiden alueiden käytön suunnittelun ja kaavoi-
tuksen sekä muiden prosessien, muun muassa ympäristölupa- ja 
YVA-prosessien yhteensovittamistarpeen. Haastattelut osoittivat, 
että tämänhetkiset kaivostoimintaan liittyvät luvittamisproses-
sit ja erilaiset selvitystyöt ovat hajanaisia, eivätkä ne kovin hyvin 
tue toisiaan. Eräs haastateltu konsulttisuunnittelija korosti proses-
sien kokonaisuuden koordinointia. Haastatellun mukaan kaivos-
toimintaa käsitellään useilla eri toimialoilla ja viranomaistahoil-
la, joista jokainen pyrkii aikaansaamaan kestävää kaivostoimintaa 



35

omasta näkökulmastaan. Tämä voi haastatellun mukaan kuiten-
kin johtaa siihen, ettei kaivostoimintaan liittyvä kokonaisuus toi-
mi loogisesti.

Yhteenveto ja pohdinta

Olemme tarkastelleet tässä artikkelissa kaivostoimintaan liittyvän 
alueiden käytön suunnittelun ja kaavoituksen käytäntöjä erityises-
ti niin kutsutussa pre-mining-vaiheessa, jolloin kunnan ja kaivos-
yhtiön mutta myös kunnan, kaivosyhtiön, ELY-keskuksen, maa-
kunnan liiton ja konsulttisuunnittelijoiden välinen vuorovaikutus 
ja yhteistyö ovat merkittävässä asemassa. Tutkimuskohteina ol-
leet hankkeet prosesseineen ovat käynnistyneet vanhan kaivos-
lain aikana, ja alueiden käytön suunnitteluun liittyvät toiminta-
tavat kehittyvät luonnollisesti koko ajan käytännön työn myötä. 
Silti pre-mining-vaiheen korostaminen ja eri toimijoiden yhteis-
työn sujuvoittaminen vaativat huomioimista. Nopealiikkeisen 
kaivostoiminnan ja sen vaikutusten ennakoiminen alueiden käy-
tön suunnittelussa ja kaavoituksessa on haastavaa. Miten voidaan 
ohjata aaltomaista, kasvun ja supistumisen kehityssykliä?

Kaivostoimintaan liittyvässä alueiden käytön suunnittelussa 
ja kaavoituksessa on oleellista huomioida, etteivät ne koske pel-
kästään tietyn kaivosalueen suunnittelua, vaan kaivoshankkeen 
vaikutukset heijastuvat koko kunnan ja maakunnan alueiden-
käyttöön. Kaivoshanketta ja sen vaikutuksia tulee siksi tarkastel-
la myös strategisesti; yleispiirteisesti ja pitkän aikavälin tarkaste-
lulla huomioiden suunnittelutilanne ennen kaivostoimintaa, sen 
aikana ja kaivostoiminnan loputtua. (Soudunsaari 2016.) Suun-
nittelussa on tärkeää tarkastella erilaisia vaihtoehtoja, jotta kaivos-
toiminnan vaikutuksiin voidaan varautua myös kunnan muussa 
toimintojen suunnittelussa, esimerkiksi elinkeinosektorilla.

Kuntatason suunnittelussa strategiselle suunnittelulle ei anne-
ta kovin suurta painoarvoa, ja kaivoshankkeen vaikutusten koko-
naisvaltainen arviointi ja ennakointi koko kunnan alueella ovat 
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harvinaisia. Kuntatason suunnittelussa korostuu oikeusvaikut-
teisten kaavojen tekninen laatiminen, joiden kautta alueidenkäyt-
töä ohjataan. (Soudunsaari 2016.) Haastattelut osoittivat, että jois-
sakin kunnissa on halua yleispiirteisempään ja strategisempaan 
suunnitteluun, mutta käytännössä tämä törmää usein resurssi-
pulaan.

Yleispiirteiseen suunnitteluun pohjautuva ennakointi nopeut-
taisi myös mahdollisten uusien kaivoshankkeiden käynnistymis-
tä. Kun kaavallinen tilanne ja strategiset toimintalinjaukset ovat 
selvillä, kunnan on helpompi varautua ja mukautua kaivoshank-
keen alkuvaiheeseen, jossa kaivoksen sijainti ja apualuetoiminnot 
muuttuvat vaihtoehtojen ja vaikutusten arvioinnin myötä. Enna-
kointi myös estäisi kaivostoiminnan kanssa päällekkäisten maan-
käyttötarpeiden syntymisen (esim. lomarakentaminen), kun eri 
kaavatasot sovitetaan yhteen. Ideaalitapauksessa eri kaavatasot 
tutkittaisiin ja muutettaisiin yhtäaikaisesti, mutta tämä toteutuu 
käytännössä harvoin.

Avoimuus, yhteistyökyky ja tiedonvaihto ovatkin erittäin tär-
keässä asemassa kaivostoimintaan liittyvässä alueiden käytön 
suunnittelussa ja kaavoituksessa. Haastattelujen mukaan kaivos-
hankkeen valmisteluun liittyvien eri prosessien, kuten kaavoituk-
sen ja ympäristövaikutusten arvioinnin, yhteensovittamiseen on 
tarvetta, ja se on myös osoittautunut hyväksi käytännöksi muun 
muassa osallistumisen näkökulmasta. Suunnitteluviranomaisten, 
konsulttisuunnittelijoiden ja kaivostoimijoiden onkin kyettävä ai-
katauluttamaan hankkeet sopivasti ja löytämään prosessien yhty-
mäkohdat. Tarvetta olisi myös osallistumisen ja tiedottamisen ko-
konaiskoordinointiin.

Vuorovaikutus eri osapuolten välillä liittyy myös niin kutsut-
tuun sosiaaliseen toimilupaan, jolla tarkoitetaan yleisen hyväk-
synnän hankkimista kaivoshankkeelle. Kansainväliset kaivosyh-
tiöt eroavat toimintatavoiltaan toisistaan, mutta yleensä yhtiöillä 
on kaivoshankkeen valmisteluun liittyviä käytäntöjä, joiden avulla 
pyritään huolehtimaan erityisesti sosiaalisen toimiluvan ansaitse-
misesta ja ylläpidosta. Maailmanlaajuisesti mutta myös Suomessa 
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toimiva isobritannialainen Anglo American -kaivosyhtiö on laa-
tinut kattavan sosio-taloudellisen arviointioppaan (SEAT Toolbox, 
Socio-Economic Assessment Toolbox), jonka avulla voidaan vuoro-
vaikutteisesti tarkastella paikallistasolle heijastuvia vaikutuksia eri 
näkökulmista (Anglo American 2012).

Ympäristövaikutuksiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuk-
siin liittyvä arviointi- ja selvitystyö onkin yhtiöissä kehittynyt-
tä, mutta alueiden käytön suunnittelun ja kaavoituksen roolia 
so siaalisen toimiluvan kontekstissa ei ole huomioitu. Erityisesti 
pohjoisissa kaivostoimintamaissa, kuten Suomessa ja Ruotsissa, 
alueiden käytön suunnitteluun ja kaavoitukseen liittyvä eri toimi-
joiden osallistuminen ja vuorovaikutus ovat merkittävässä ase-
massa, ja ne tulisi nähdä osana sosiaalista toimilupaa.

Jos alueiden käytön suunnittelu ja kaavoitus nähtäisiin lakisää-
teisen toiminnan ja osallistumisen lisäksi osana kaivosyhtiöiden 
sosiaalisen toimiluvan hankintaa ja ylläpitoa sekä yhteiskuntavas-
tuupolitiikkaa, palvelisi se paremmin kaikkia kaivostoimintaan 
liittyviä osapuolia sekä eri prosessien yhteensovittamista. Kaivos-
hankkeen kaavoitus on yksi osa laajempaa sijaintipaikkakunnan 
alueiden käytön suunnittelua. Huomioon tulisi ottaa koko kaivos-
hankkeen elinsykli, jolloin myös alueiden käytön suunnitteluun 
liittyvä osallistuminen ja vuorovaikutus saisivat jatkuvuutta, eivät-
kä ne rajoittuisi pelkkään hankekaavoitukseen.

Leena Soudunsaari & Helka-Liisa Hentilä
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2. Sosiaalisten vaikutusten arviointi
kaivostoiminnassa
Leena Suopajärvi & Rauno Sairinen

Kaivoshanke aiheuttaa ympäristövaikutusten lisäksi muutoksia 
ihmisten hyvinvointiin, paikallisyhteisöjen elämään ja alueen ke-
hitykseen. Vaikutukset kohdistuvat ihmisiin ja ihmisryhmiin eri 
tavoin. Ne realisoituvat arkisessa elämässä riippuen asuinpaikan 
sijainnista suhteessa kaivokseen, luontoharrastuksista tai vaikka-
pa elinkeinosta: maanrakennusurakoitsijalle kaivos tarjoaa ehkä 
työpaikan ja toimeentulon, mutta se voi vaarantaa matkailuyrittä-
jän elinkeinon. Asennoituminen kaivokseen voi rakentaa kaivos-
paikkakunnalle uusia rintamalinjoja ihmisten välille, mutta yhtä 
hyvin se voi myös yhdistää kuntalaisia – joko kaivoksen puoles-
ta tai vastaan. Kun huomio kohdistuu tällaisiin kysymyksiin, pu-
humme kaivoksen sosiaalisista vaikutuksista. 

Sosiaalisten vaikutusten arviointia (SVA) on kehitetty maail-
malla jo 1970-luvun alusta lähtien (esim. Asselin & Parkins 2009, 
483–484; Esteves ym. 2013; Sairinen & Kohl 2004, 17–22). Sosiaa-
listen vaikutusten arviointi on monissa maissa jo vakiintunut osa 
kaivostoiminnan ympäristövaikutusten arviointia (YVA) (esim. 
Svensson 2011). Silti SVA:n merkitys YVA-prosessissa on edel-
leen varsin vähäinen (Esteves ym. 2013, 36; Lockie 2001). Sosiaa-
listen vaikutusten arviointi on vain yksi YVA-menettelyyn kuulu-
vista lukuisista selvityksistä, vaikka se on ainoa yhteiskunnallisia 
vaikutuksia selvittävä tutkimusosio. Se myös raportoidaan varsin 
suppeasti; Lapin 2000-luvun kaivoshankkeiden YVA-ohjelmissa 
ja -selostuksissa SVA:n osuus on noin 3–4 prosenttia sivumääräi-
sesti laskettuna. Taustamateriaalina eli liitteenä esitetään useim-
miten koko sosiaalisten vaikutusten arviointia koskeva raportti, 
mutta prosessin keskeisimmät tulokset tiivistetään YVA-selostuk-
seen. Sen pohjalta annetaan lausunnot ja mielipiteet sekä lopul-
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ta yhteysviranomaisen lausunto, joka päättää YVA-menettelyn. 
(Suopajärvi 2013.)

Tarve kaivosten yhteiskuntavastuuseen sekä samalla sosiaalis-
ten vaikutusten arviointiin ja seurantaan on viime vuosina vahvis-
tunut, sillä ihmisten oikeus osallistua ja vaikuttaa oman elinympä-
ristönsä käyttöön on kansainvälisten säädösten myötä vahvistuva 
trendi (Zillman 2002; Pring & Noé 2002). Yhdistyneet Kansakun-
nat hyväksyi vuonna 2011 yritystoimintaa ohjaavat periaatteet, 
joiden tavoitteena on suojella ihmisoikeuksia (United Nations 
2011). Periaatteet on sittemmin sisällytetty OECD:n (engl. Orga-
nisation for Economic Coopera tion and Development) toimintaoh-
jeisiin monikansallisille yrityksille (2011). 

Myös Suomen valtio on sitoutunut edistämään yritystoiminnan 
yhteiskuntavastuuta. Valtioneuvoston asiaa koskevassa periaate-
päätöksessä (2012) on oma osionsa kaivostoiminnan vastuullisuu-
den edistämisestä ja siinä korostetaan kaivostoiminnan sosiaalista 
ja ekologista vastuuta pitkällä aikavälillä. Sittemmin Suomessa on 
tehty kansallinen politiikkaohjelma Suomi kestävän kaivannais-
teollisuuden edelläkävijäksi – toimintaohjelma (2013), jossa tode-
taan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden olevan kaivostoiminnan 
kannalta kriittinen menestystekijä ja esitetään muun muassa yh-
teiskuntavastuuseen liittyvän raportoinnin ja seurannan kehittä-
mistä. Myös kaivosala itse korostaa toiminnan sosiaalisten vai-
kutusten ja yritysten yhteiskuntavastuun merkitystä. Kaivosalan 
kansainvälinen neuvosto (ICMM) on laatinut alalle ohjeet yhtei-
söjen kehittämistyöhön (2012b) ja kestävään kehitykseen (2012a). 
Kaivosalan suurimmat toimijat ovat mukana myös öljy-, kaasu- 
ja kaivosalan EITI-standardissa, jossa korostetaan toimialojen yh-
teiskunnallista läpinäkyvyyttä (Extractive Industries Transparen-
cy Initiative – The EITI Standard 2013). 

Sosiaalisten vaikutusten arviointi yhdistettynä laadukkaaseen 
osallistumiseen ja vuoropuheluun tarjoaa tärkeän ja hyödyllisen 
kanavan kaivoshankkeiden yhteiskunnallisten vastuiden käsitte-
lyyn ja haittojen minimointiin. Tämä hyödyttää kaivoshankkeen 
kaikkia osapuolia. Tässä artikkelissa esittelemme SVA:n sisältö-
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jä ensin yleisesti ja sen jälkeen erityisesti kaivosalalla. Artikkelin 
lopussa pohdimme sosiaalisten vaikutusten arvioinnin haasteita 
ja sen kehittämistä paitsi osana ympäristövaikutusten arviointia 
myös osana toiminnan aikaista yhteiskuntavastuun hoitamista. 

Mitä sosiaalisten vaikutusten arviointi on?

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin perusajatuksena on selvittää 
päätöksentekoa varten jonkin toiminnan tai toimen vaikutuksia 
ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin ja elämään sekä myös laajem-
min yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön (Sairinen & Kohl 
2004). Näkökulmana on aina myös se, että ympäristövaikutuksilla 
voi olla seurausvaikutuksia ihmisten hyvinvointiin.

Vaikutusten arvioinnin kansainvälinen järjestö International 
Association for Impact Assessment, IAIA, (Vanclay 2003b) on 
sosiaalisten vaikutusten arviointia koskevassa periaatejulistuk-
sessaan määritellyt SVA:n seuraavasti: “Sosiaalisten vaikutusten 
arviointiin kuuluu suunnitellun intervention aiheuttamien vai-
kutusten ja sosiaalisten muutosprosessien analysointi, seuranta ja 
hallinta. Vaikutukset voivat olla luonteeltaan tarkoitettuja tai tar-
koittamattomia, sekä positiivisia että negatiivisia. SVA:n ensisi-
jainen tarkoitus on tuottaa kestävämpää ja oikeudenmukaisem-
paa biofyysistä ja inhimillistä ympäristöä.” Vaikutusten arvioinnin 
kirjallisuudessa interventiolla tarkoitetaan yleensä hyvin konk-
reettisia rakennusprojekteja, teknologista kehittämistä ja kokei-
lua, mutta myös yleisempää suunnitelmaa, ohjelmaa, laajempaa 
politiikan suuntavalintaa, lakia tai muuta hanketta, jolla voi olla 
merkittäviä vaikutuksia yhteiskuntaan ja ihmisiin (Esteves ym. 
2013). Ympäristöhankkeiden sosiaaliset vaikutukset voivat ulot-
tua hyvin monenlaisiin elämänpiireihin. IAIA:n ohjeissa (Vanclay 
2003b) listataan sosiaalisiin vaikutuksiin kuuluviksi muun muas-
sa vaikutukset ihmisten elämäntapaan, kulttuuriin, yhteisöön, po-
liittiseen järjestelmään, ympäristöön, terveyteen ja hyvinvointiin, 
yksilöiden oikeuksiin, omistusoikeuksiin yhtä hyvin kuin pelkoi-
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hin ja toiveisiin. Määritelmän perusteella sosiaalinen kattaa siis 
kaikki inhimilliseen ja yhteiskunnalliseen elämään liittyvät ilmiöt. 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnilla on monia tehtäviä. Sen avul-
la (Sairinen & Kohl 2004):
• voidaan selventää ja ennakoida jostain hankkeesta tai suun-

nitelmasta aiheutuvia muutoksia alueen ihmisten elämän laa-
tuun tai alueen kehitykseen sekä niistä aiheutuvia seurausvai-
kutuksia;

• voidaan arvioida tai ennustaa yhteisön / alueen kykyä sopeu-
tua muuttuviin olosuhteisiin;

• voidaan arvioida muutosten merkitystä ja merkittävyyttä eri 
toimijoiden ja ihmisryhmien kannalta;

• voidaan vähentää tai ehkäistä hyvissä ajoin ja tietoisesti mah-
dollisia haittoja; ja

• voidaan ottaa huomioon ja sovitella toimista aiheutuvia risti-
riitoja

Uusimmassa SVA:n kansainvälisessä ohjeistossa (Vanclay ym. 
2015) korostetaan vaikutusten hallintaa (engl. process of mana-
ging) ja vuorovaikutusta kohteena olevan yhteisön kanssa. Näin 
korostetaan mahdollisuuksia luoda jaettua lisäarvoa ja hyötyjä 
sekä paikallisyhteisöille että hankkeen omistajalle.

Sosiaalisten vaikutusten arviointia voidaan toteuttaa monessa 
eri vaiheessa. Vakiintunut tapa on tehdä SVA osana lakisääteistä 
ympäristövaikutusten arviointia. Eri maissa YVA-menettelyn si-
sällöt, prosessit ja SVA:n vaatimukset vaihtelevat. Peruslähtökohta 
kuitenkin on, että kaikissa ympäristöä suuresti muuttavissa hank-
keissa ympäristövaikutukset ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
on arvioitava. (Esim. Svensson 2011.) Toinen tapa tehdä SVA on 
sisällyttää se hankkeiden valmisteluun eli kannattavuusanalyysien 
(engl. feasilibility study) ja rahoitussuunnittelun yhteydessä teh-
täviin selvityksiin. Monet rahoituslaitokset ja investoijat haluavat 
nykyisin ennen päätöksentekoaan selvityttää taloudellisten teki-
jöiden lisäksi myös ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset. Kol-
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mas tapa on kehittää sosiaalisten vaikutusten arviointia osana yri-
tyksen tai julkisen organisaation omaa toimintaa ennen jotain 
aktiviteettia tai itse toiminnan aikana osana yrityksen yhteiskun-
tavastuun kehittämistä. Kaivosyhtiö Anglo Americanin alalla var-
sin tunnettu The Socio-Economic Assessment Toolbox (SEAT) on 
yksi vahvimpia SVA:n, osallistumisen ja yhteiskuntavastuun yh-
distelmiä (Anglo American 2014; Franks & Vanclay 2013). Sosi-
aalisten vaikutusten arvioinnin luonne vaihteleekin sen mukaan, 
missä yhteydessä arviointia tehdään. SVA osana monikansallisen 
yrityksen kansainvälisyysstrategian luomista on luonteeltaan hy-
vin erilainen kuin konsultin selvitys kaivoshankkeesta tai paikalli-
sen yhteisön itsensä tekemä arviointi.

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin sisällön ja tehtävien moni-
naisuuden vuoksi SVA:n rooli ja merkitys voidaan ymmärtää mo-
nin eri tavoin. Näitä eri tehtäviä voivat olla selvitys vaikutuksista; 
erityisesti paikallisten yhteisöjen ja ihmisten näkemyksiä kuun-
televa ja esille tuova osallistaminen; eri toimijoita, tietoja ja näke-
myksiä yhteen kytkevä prosessi; ja arvioinnin kautta sitoutuminen 
normatiivisiin arvoihin. 

Teknisenä ja tutkimuksellisena selvityksenä SVA:ssa tärkeänä 
tehtävänä on tunnistaa ja ennakoida kunkin hankkeen olennai-
simmat vaikutukset ja se, miten ne kohdentuvat erilaisiin ihmis-
ryhmiin, alueisiin ja elinkeinoihin (Howitt 2011, 86–87; Kohl & 
Sairinen 2004, 86–88; myös Lockie 2001). Thomas Dietz (1987) 
jakaa SVA:n kolmeen vaiheeseen. Ensin arvioitsijan tulee hahmot-
taa hankkeen merkittävät vaikutukset. Tämä edellyttää esiselvi-
tystä hankkeen mahdollisista vaikutuksista ihmisiin ja sosiaalisiin 
järjestelmiin sekä luovaa ajattelua ja tutkimuksellista mielikuvi-
tusta (ks. myös Mills 1990). Analyysivaiheessa arviointi-ideoita 
testataan keräämällä kvantitatiivista ja kvalitatiivista aineistoa ja 
kehitetään arviointiasetelmaa edelleen. Arviointivaiheessa kerätty 
aineisto analysoidaan, arviointi suhteutetaan yleiseen tietoon eli 
tieteelliseen tietoon ja aiempiin tutkimuksiin hyödyntäen tarvit-
taessa tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä, ja luodaan lopulta 
synteesi hankkeen mahdollisista vaikutuksista. (Dietz 1987, 56.) 
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Käytännössä SVA ei ole koskaan vain teknistä selvitystä, vaan 
se sisältää myös paikallisten yhteisöjen ja intressiryhmien tilan-
teen arviointia ja toimintakapasiteetin vahvistamista. Osallistava 
metodi on SVA:n yksi laajasti hyväksytyistä lähtökohdista. SVA 
hyödyntää osallistumiskäytäntöjä ja on toimintaprosessina ja me-
todina osa paikallista vuoropuhelua. On kuitenkin muistettava, 
että satunnaiset kuulemistilaisuudet tai asukaskyselyt eivät ole 
sama asia kuin SVA. Sosiaalisten vaikutusten arviointi edellyttää 
samanlaista systemaattisuutta ja edustavuuden pohdintaa kuin 
mikä muu tutkimus tahansa (Dietz 1987).

Prosessimaisuus tarkoittaa paitsi varsinaista arvioinnin toteut-
tamista myös sitä, että arviointiin voisi kuulua vaikutusten seu-
ranta ja hallinta. Frank Vanclay ja Ana Maria Esteves (2011b, 4–5) 
toteavat, että SVA:n tulisi olla vakiintunut osa hankkeiden toteu-
tusta. Parhaimmillaan SVA on hanketoiminnan sisäänkirjoitet-
tu toimintakäytäntö, jonka tuottama reaaliaikainen seurantatieto 
hyödyttää niin yhtiötä, viranomaisia kuin paikallisia yhteisöjäkin. 
Ennakoivan YVA-vaiheen arvioinnin tulisi sisältää ehdotukset ja 
ajatukset myös vaikutusten seurantaa ja hallintaa varten. Näin so-
siaalisten vaikutusten arviointi jatkuvana prosessina tukee myös 
yhtiön yhteiskuntavastuun toteutumista. 

SVA:n kansainvälisessä periaatejulistuksessa esitetään myös ar-
vioinnin tekemiseen liittyviä arvoja, joita sosiaalisten vaikutus-
ten arviointi ja sen tekijät professiona edustavat. Tällä tarkoite-
taan sitoutumista kestävän kehityksen edistämiseen ja pyrkimystä 
oikeudenmukaisuuteen. (Vanclay 2003b.) SVA:n toteutusta oh-
jaaviin normatiivisiin lähtökohtiin sisältyvät myös avoimuus, luo-
tettavuus, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolustaminen sekä pai-
kallisten ihmisten valtaistaminen (engl. empowerment) (Vanclay 
& Esteves 2011a). 

Riippuen sisällöllisistä painotuksista on sosiaalisen ulottu-
vuuden arvioinnista käytetty myös muita käsitteitä, kuten sosio-
ekonomisten vaikutusten arviointi, hyvinvointivaikutusten ar-
viointi ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (Sairinen & 
Kohl 2004). Sosioekonomisilla vaikutuksilla on yleensä tarkoitet-
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tu hankkeesta aiheutuvia yhteiskunta- ja kuntataloudellisia vaiku-
tuksia, jotka johtuvat toimintojen muutoksista, yhdyskunta- tai 
väestörakenteen ja työllisyyden muutoksista sekä elinkeinoelä-
män ja palvelujen edellytysten muutoksista. Hyvinvointivaikutus-
ten arviointi on ollut kokeileva ja vaihtoehtoinen termi SVA:lle, 
mutta se ei ole kuitenkaan yleistynyt (ks. Paukkunen 1990; Tie-
hankkeiden hyvinvointivaikutusten arviointi 1990). Varsinkin 
sosiaali- ja terveyshallinnon piirissä on käytetty käsitettä ihmi-
siin kohdistuvat vaikutukset (Kauppinen & Tähtinen 2003; THL 
2014), joka yhdistää sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset yhden 
käsitteen alle.

Kaivostoiminnan sosiaaliset vaikutukset

SVA-kirjallisuudessa vaikutuksia on pyritty jäsentämään muuttu-
jaluetteloilla, jotka auttavat käytännön arviointien toteuttamista. 
Rabel J. Burdge esitti jo 1980-luvulla 26 muuttujan luettelon, joka 
jakautui viiteen kategoriaan: vaikutukset väestöön, yhteisölliset 
tai institutionaaliset muutokset, konfliktit paikallisten asukkai-
den ja ulkopuolisten toimijoiden välillä, yksilölliset ja perheissä 
koetut vaikutukset sekä vaikutukset yhteisön infrastruktuuriin. 
(Ks. tarkemmin Burdge 1983, 42–51; Asselin & Parkins 2009, 
490–494.)

Muuttujaluettelot saavat eri toimialoilla erilaisia sisältöjä. Aust-
raliassa tehdyssä kaivosalan SVA-oppaassa vaikutukset on jaettu 
neljään osioon: sosiaalinen ja kulttuurinen muutos (esim. väes-
tö, sosiaalinen järjestys, työvoima, ihmisoikeudet), taloudellinen 
muutos (esim. hyötyjen jakautuminen), ympäristön muutoksen 
aiheuttama muutos yhteiskuntaan (esim. resurssien saatavuus, 
saastuminen, uudelleen asuttaminen) ja lopuksi itse muutoksen 
prosessi (esim. yhteisön sitoutuminen, osallistuminen, sopimuk-
set) (ks. tarkemmin Franks 2012, 5). Marika Kunnari, Mikko Nie-
melä ja Asko Suikkanen (2008, 16) ovat jakaneet kaivostoiminnan 
sosiaaliset vaikutukset puolestaan kuudelle alueelle: ympäristö, 
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talous, työllisyys, asuminen ja yhteisöllisyys, paikalliselinkeinot 
sekä terveys.

Edellisen perusteella kaivostoiminnan sosiaalisia vaikutuksia 
voidaan jäsentää seuraavasti: 

• Vaikutukset alueen työllisyyteen, koulutukseen ja yritystoi-
mintaan: työvoiman paikallinen tarjonta/kysyntä, ulkopuoli-
sen työvoiman tarve ja pendelöinti, osaamistarpeet ja – vajeet 
sekä osaamistason nousu, paikallisen yritystoiminnan muu-
tokset ja uudet mahdollisuudet.

• Vaikutukset alueen sosioekonomiseen hyvinvointiin: palkka- 
ja verotulojen lisäys ja menetys, hintatasojen muutokset, näi-
den vaikutukset eri väestö- ja elinkeinoryhmiin.

• Vaikutukset asumiseen: uudelleenasuttaminen, työntekijöiden 
asumisjärjestelyt, uusien asuntojen tarve, muutokset asumisen 
ja kiinteistöjen hinnoissa, työn ja asumisen välinen liikkumi-
nen.

• Vaikutukset elinympäristön laatuun: asuin- ja elinympäristön 
ympäristölliset, sosiaaliset ja kulttuuriset muutokset ja riskit, 
niiden kokeminen sekä haitat hyvinvoinnille, terveydelle ja 
turvallisuudelle.

• Vaikutukset alueen vapaa-ajan käyttöön (ml. vapaa-ajan asu-
minen), virkistykseen ja harrastuksiin.

• Vaikutukset muihin elinkeinoihin, kuten matkailuun, maa- ja 
metsätalouteen tai teolliseen tuotantoon.

• Vaikutukset alkuperäiskulttuurien oikeuksiin ja elinoloihin.
• Kaivostoimintaa koskevat arvostukset ja asenteet sekä kiistat. 
• Tarpeet yksityisten ja julkisten palvelujen osalta.
• Tarpeet ja ongelmat paikallisen hallinnan osalta: osallistumi-

nen, yhteisösuhteet, tiedonkulku, luottamus.

Nämä yleiset listaukset auttavat tunnistamaan kaivostoiminnan 
moninaisia vaikutuksia paikalliseen yhteisöön ja yhteiskunnalli-
seen toimintaympäristöön laajemminkin. Eri tapauksissa on erik-
seen tarkennettava, mitkä ovat olennaisia tekijöitä kussakin tilan-
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teessa. Kaivostoiminnalla on kuitenkin muutamia erityispiirteitä, 
jotka on syytä ottaa huomioon sosiaalisten vaikutusten arvioin-
nin yhteydessä.

Ensinnäkin kaivostoiminta on luonteeltaan vahvasti paikkaan 
sidottua, mutta samalla täysin globaalia (Mononen 2012; Sairi-
nen 2011). Toiminta kohdistuu sinne, missä on riittävä metal-
li-, mineraali- tai kiviainesvaranto. Kerran aloitettua tuotantoa ei 
ole mahdollista siirtää halvempiin maihin, vaan löydöstä louhi-
taan niin kauan kuin toiminta on kannattavasti mahdollista. Ala 
eroaakin monista muista teollisen tuotannon aloista voimakkaan 
paikkasidoksensa takia. Toiminnan paikallisesta keskittymises-
tä huolimatta kaivosalaa hallitsevat globaalisti muutamat suuret 
monikansalliset yhtiöt, vaikka alalla toki toimii myös satoja pie-
nempiä kaivosyhtiöitä ja tuhansia pieniä malminetsintäyrityksiä 
(Suomen mineraalistrategia 2010). Siten kaivostoiminnan piirtei-
siin liittyy lähes aina globaalin ja paikallisen tason välinen jänni-
te resurs sien hyödyntämisen periaatteista (Mononen & Sairinen 
2011). So siaalisten vaikutusten arvioinnin lähtökohdissa on hyvä 
suhtautua realistisesti tämän jännitteen olemassa oloon. Kaivos-
toimintaa tulisi siis tarkastella kansainvälisten ja paikallisten toi-
mijoiden välisenä vuorovaikutuksena, johon kuuluu myös kamp-
pailu paikallisten resurssien ja ympäristöarvojen hallinnasta ja 
käytöstä. Erilaiset intressit ja näkemykset voivat johtaa konflik-
teihin paitsi mahdollisista haitallisista vaikutuksista myös mine-
raalivarojen hallinnasta, hyötyjen jakautumisesta sekä eri taho-
jen oikeuksista.

Toiseksi, kaivostoimintaa kuvaavat suuri suhdanneherkkyys ja 
toiminnan jatkuvuuden riskit. Toimialan kysyntä määrittyy maa-
ilmanmarkkinoiden ehdoilla (Mononen 2012, 21; Sairinen 2011, 
139–140). Siten vaikkapa Itä- ja Pohjois-Suomen pienten kaivos-
paikkakuntien elämä on vahvasti riippuvainen raaka-aineiden 
tarjonnan ja kysynnän kansainvälisistä vaihteluista ja globaaleista 
taloussuhdanteista, joihin paikallisesti ei voi vaikuttaa. Kysynnän 
vaihtelusta mahdollisesti aiheutuvat toiminnan katkokset johtavat 
paikallis-, kunta- ja kotitalouksissa epävakauteen ja riskeihin. 
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Kolmanneksi, kaivostoimintaan liittyy yleensä alkuvaiheen ke-
hityksen nopeus: kun kaivos saa luvat ja perustamispäätös teh-
dään, kehitys on yleensä erittäin nopeaa ja voimakasta. Kaivok-
sen rakentamisvaihe vaatii suuria investointeja, infrastruktuurin 
kehittämistä sekä nopeaa ja laajaa työvoiman ja urakoitsijoiden 
rekrytointia. Siten kaivoshankkeen vaikutus paikallisyhteisöön 
on rakentamispäätöksen jälkeen äkkinäinen ja vaativa. Kunnalta 
se voi edellyttää nopeita ja suuriakin ratkaisuja liikenne- ja asun-
torakentamisessa sekä palveluinvestoinneissa. Myös paikallis-
ten yritysten on pystyttävä reagoimaan kasvavaan kysyntään, jos 
ne haluavat hyötyä hankkeesta. Kaivos ja sen mukanaan tuomat 
muutokset vaikuttavat nopeasti myös paikalliseen elämänpiiriin. 
(Ks. esim. Lockie ym. 2009.)

Neljänneksi, kaivoksen toiminta-aika on rajallinen, alkuvai-
heen ennusteiden mukaan usein noin 10–30 vuotta. Toiminta-ai-
ka määräytyy ensisijaisesti malmiesiintymän laadun, laajuuden ja 
kannattavuuden perusteella. Viime vuosikymmeninä käynnisty-
neiden kaivosten suunniteltu toiminta-aika on jatkuvasti lyhen-
tynyt, kun hintojen noustessa entistä pienemmät esiintymät ovat 
tulleet kannattaviksi aloittaa ja tuotantomenetelmät ovat kehit-
tyneet. Rajallinen aika on suuri haaste niin yksityisten ihmisten 
kuin myös kuntien kannalta. Missä tilanteessa esimerkiksi kaivok-
sen työntekijän tai urakoitsijan kannattaa muuttaa paikkakunnal-
le perheineen ja investoida vaikkapa omaan taloon? Vastaavasti 
kunnan täytyy harkita tarkkaan, missä vaiheessa sen kannattaa in-
vestoida tiestöön, palveluiden ylläpitoon ja kasvattamiseen sekä 
asuinrakentamiseen ja kaavoitukseen. Asuntotuotannolle noin 20 
vuoden käyttö on varsin lyhytaikainen näköala. Rajuista muutok-
sista on esimerkkejä lähihistoriasta. Kolarissa Rautuvaaran kaivos 
ja Partekin sementtitehdas työllistivät suoraan noin viidenneksen 
kunnan ammatissa toimivasta väestöstä 1970-luvun puolivälissä. 
Molempien toiminta loppui 1980-luvun lopussa, mistä syntyi jät-
timäinen rakennemuutosongelma ja apuun tarvittiin myös valtio-
ta. (Ks. Järviluoma 1993, 52–57.)

Näiden kaivostoiminnan erityispiirteiden lisäksi SVA:n kan-



48

Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa

nalta merkittävä tekijä on aina myös kulloinenkin toimintaympä-
ristö, johon kaivos on sijoittumassa. Tässä toimintaympäristö ei 
tarkoita vain luonnonympäristöä vaan myös yhteiskunnallista ra-
kennetta kuten väestö- ja elinkeinorakennetta, ihmisten asenne-
maailmaa (ks. esim. Jartti ym. 2012) ja sitä, onko paikkakunnal-
la kaivostoiminnan perinnettä (Vanclay 2002; ks. myös Häyrynen 
2010; Kunnari & Suikkanen 2009). Esimerkiksi Kolarissa suhtau-
tuminen Hannukaisen kaivoshankkeeseen oli hankkeen suunnit-
telun alkuvaiheissa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 
ja 2010-luvun alussa myönteinen, sillä paikkakunnalla on aiem-
min ollut kaivostoimintaa. Outokumpu Oy aloitti jo vuonna 1962 
tutkimustoiminnan Rautuvaaran kaivosta varten ja kaivoksen pe-
rustamispäätös tehtiin 1970. Kaivostoiminta päättyi vuonna 1988, 
mutta paikkakuntalaiset muistavat kaivosajan myönteisen kehi-
tyksen vuosina. (Alajärvi ym. 1990; Järviluoma 1993; ks. myös 
Häyrynen 2010.) Kolarissa vastustavat mielipiteet kuitenkin voi-
mistuivat Hannukaisen kaivoksen suunnittelun edetessä ja vaiku-
tusten konkretisoituessa YVA-prosessin myötä (2010–2014), sillä 
suunniteltu kaivos sijaitsee vain noin kymmenen kilometrin pääs-
sä Ylläksen matkailukeskuksesta. Kolarissa matkailun osuus kun-
nan kaikkien toimialojen liikevaihdosta on 48 prosenttia ja työl-
lisyysvaikutus on merkittävä (ks. Satokangas 2013, 18–19). Siten 
kunnan elinkeinorakenne on muuttunut matkailupainotteisek-
si verrattuna Rautuvaaran kaivoksen toiminta-aikaan ja matkai-
lun edellytykset kunnassa halutaan säilyttää jatkossakin. Paikal-
linen keskustelu kunnan kehittämisen suunnista päättyi syksyllä 
2014, kun kaivosyhtiö Northland Resources ajautui taloudellisiin 
vai keuksiin ja lopetti kaivoshankkeen suunnittelun (YLE 2014). 
Hannukaisen kaivos sai kuitenkin uuden omistajan, Tapojärvi 
Oy:n, toukokuussa 2015, mikä avasi keskustelun uudelleen (YLE 
2015a). 

Kaivosten sosiaalisia vaikutuksia määrittävät siis alalle tyypilli-
set piirteet, kuten tuotannon paikkasidonnaisuus, paikallisen toi-
minnan sopeuttaminen alan globaaleihin suhdannevaihteluihin, 
tuotannon alkuvaiheen kehityksen nopeus ja tuotannon määräai-
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kaisuus. Alaa yhdistävistä piirteistä huolimatta yksittäiset kaivos-
hankkeet ovat kuitenkin keskenään hyvin erilaisia. Eroja syntyy 
malmion luonteen ja sen rikkauden, toiminta-ajan, kaivoshank-
keen suuruuden ja toimintaympäristön perusteella. Erityyppisiin 
metalleihin suhtaudutaan myös eri tavoin. Erityisesti uraani jakaa 
mielipiteitä sekä Suomessa että maailmalla. (Kauppila ym. 2011, 
186–197; Jartti & Litmanen 2011.)

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin kehitys 
Suomen kaivostoiminnassa 

Sosiaalisten vaikutusten arviointi soveltavan tutkimuksen ala-
na kehittyi alun perin 1970-luvulla lähinnä USA:ssa ja Kanadas-
sa (ks. tarkemmin esim. Asselin & Parkins 2009, 483–484; Esteves 
ym. 2013; Sairinen & Kohl 2004, 17–22). Myös Suomessa oltiin 
varhain liikkeellä. Kemijoki Oy ja vesihallitus teettivät Vuotoksen 
(silloisen laajemman Kemihaaran) allasalueen väestötutkimuksen 
1970-luvun puolivälissä (Järvikoski 1975) ja samoihin aikoihin 
tehtiin Kemijoki Oy:n tilauksesta myös Ounasjoen rakentamises-
ta sosioekonomiset selvitykset (Asp ym. 1977a; Asp ym. 1977b; 
ks. Kohl & Sairinen 2004, 88–92, myös Juslén 1995b, 163–164). 
Sittemmin, etenkin YVA-lain säätämisen (1994) jälkeen, SVA:n 
käyttö on laajentunut Suomessa eri aloille. Alkuun sitä tehtiin 
enemmän liikenne-, vesi-, jäte- ja energia-alalla ja myöhemmin 
myös kaavoituksessa sekä sosiaali- ja terveysalan hankkeissa. (Jus-
lén 1995a, 24–27; Kohl & Sairinen 2004, 90; esim. Päivänen ym. 
2005.)

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnista on julkaistu runsaasti sekä 
kansainvälisiä, kansallisia että toimialakohtaisia ohjeita, oppaita ja 
asian perusteita esitteleviä akateemisia tutkimuksia (esim. Becker 
& Vanclay 2003; Vanclay 2003a; Vanclay 2003b; Vanclay & Esteves 
2011a; Suomessa esim. Juslén 1995a; Sairinen & Kohl 2004; Kokko 
ym. 2013). Siten SVA ei ole pelkästään työkalu tai tekniikka, vaan 
se on akateemisen ja soveltavan tutkimuksen ala, jolla on suhteel-
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lisen vakiintuneet käsitteet ja metodit sekä kansainväliset ja kan-
salliset ammatilliset järjestöt ja alan erikoislehdet (Vanclay & Es-
teves 2011, 5–6). 

Kun kaivosala alkoi Suomessa vahvistua uudelleen 2000-luvun 
alkupuolella, oli sosiaalisten vaikutusten arvioinnin idea ja tar-
ve melko vieras kaivostoimijoille. SVA:n laajempi kehittämistarve 
nousi esille kaivosalaa koskevan laajentuneen kriittisen keskuste-
lun ja muutamien kiistatapausten kautta ja on sittemmin linkit-
tynyt keskusteluun yritysten sosiaalisesta toimiluvasta ja yhteis-
kuntavastuusta. Kaivosalan sosiaalisten vaikutusten arvioinnin 
kehittäminen edellyttää kuitenkin aktiivisuutta paitsi kaivosyh-
tiöissä myös YVA-alalla yleisemmin eli konsulttien, viranomais-
ten ja asiantuntijoiden toimesta.

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) 
annettiin Suomessa vuonna 1994. Myöhemmin säädetyn YVA-
asetuksen (713/2006) kuudennen pykälän mukaan YVA edelly-
tetään kaivoshankkeissa, joissa irrotettavan aineksen kokonais-
määrä on vähintään 550 000 tonnia vuodessa tai jos kyseessä on 
avokaivos, jonka pinta-ala on yli 25 hehtaaria.

YVA-laissa (468/1994) ei käytetä ”sosiaalisen” käsitettä. Siinä 
todetaan, että ympäristövaikutuksella tarkoitetaan välillisiä ja vä-
littömiä vaikutuksia “ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihty-
vyyteen”. Tämän on ymmärretty tarkoittavan sosiaalisia vaikutuk-
sia. Kaavoitusta ohjaavassa maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 
132/1999, 9§) sen sijaan mainitaan suoraan sosiaaliset vaikutuk-
set. Lain mukaan ”kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin 
selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, 
mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset 
ja muut vaikutukset.”

YVA-laki ja -asetus eivät kerro tarkemmin, mikä on sosiaalisten 
tai ihmisiin kohdistuvien vaikutusten sisältö ja idea tai kuinka vai-
kutuksia tulisi arvioida. Sisällöt ja metodit vaihtelevat tapauskoh-
taisesti riippuen usein konsultin osaamisesta ja suuntautumisesta. 
Esimerkiksi Lappiin 2000-luvulla suunnitelluissa suurissa kaivos-
hankkeissa, kuten Hannukaisessa, Kevitsassa, Kittilässä (ent. Suu-
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rikuusikko), Soklissa ja Suhangossa, on vakiintuneesti käytet-
ty Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL, aiemmin Stakes) 
määritelmää, jossa sosiaalisilla vaikutuksilla ”tarkoitetaan nii-
tä yksilöön, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, 
jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten elinoloissa, viihtyvyydes-
sä, hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa”. Näissä siis 
YVA-lain määritelmää on täydennetty hyvinvoinnin käsitteellä. 
So siaalisten vaikutusten arviointi määriteltiin johdonmukaises-
ti vuorovaikutteiseksi prosessiksi, ”jossa tunnistetaan ja ennakoi-
daan päätöksenteon tueksi näitä vaikutuksia ihmisten elinoloi-
hin tai viihtyvyyteen” (esim. Soklin kaivoshankkeen YVA-selostus 
2009, 168; Kevitsan kaivoksen laajennuksen YVA-selostus 2011, 
289).

Leena Suopajärvi (2013) on analysoinut 2000-luvulla suunni-
teltujen Lapin kaivoshankkeiden YVA-ohjelmien ja selostusten 
SVA-osioita ja todennut, että SVA:t ovat empiirisesti suuntautu-
neita ja ne eivät teoreettisesti seuraa edellä esitettyä ideaa elinolo-
jen, viihtyvyyden tai hyvinvoinnin arvioinnista. Ongelmallista on, 
että kun hyvinvointi jää käsitteellisesti määrittelemättä, se ei toi-
mi arviointia ohjaavana viitekehyksenä. Kuitenkin elinolot ja viih-
tyvyyden voisi hyvin jäsentää hyvinvointikäsitteen alakäsitteiksi 
erityisesti kokemuksellisen tai subjektiivisen hyvinvoinnin näkö-
kulmasta. (Ks. esim. Helne ym. 2012; Hämäläinen 2009; Simpu-
ra 2012.) 

Myöskään paikallisuuden käsitettä ei problematisoida arvioin-
neissa riittävästi ja vaikutusalueen rajat saatetaan asettaa kapeas-
ti. Paikka tai paikallisuus on teoreettisesti enemmän kuin pelkkä 
sijainti. Muun muassa Richard Howitt (2011, 87–88) toteaa, että 
paikkaan kytkeytyvät sellaiset käsitteet kuin identiteetti, kulttuuri 
tai alueellisuus yhtä hyvin kuin kuulumisen kokemukset, poissul-
keminen tai osalliseksi pääseminen ja siksi pelkästään jo paikan 
käsitteen kautta voi avautua monenlaisia näkökulmia sosiaalis-
ten vaikutusten arviointiin. Käytännössä, Lapin kaivoshankkeis-
sa, SVA on kohdentunut kaivoksen lähialueille, vaikka Lappiin 
suunnitellut ja rakennetut kaivokset sijaitsevat jokien yläjuok-
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suilla ja ympäristökuormitus voi pitkällä tähtäimellä vaikuttaa 
myös alapuoliseen asutukseen, viihtyisyyteen ja esimerkiksi vesis-
tön virkistyskäyttöön. Lisäksi kaivoksen raskas liikenne vaikuttaa 
paikallista laajemmalla alueella ja tokihan kaivos vaikuttaa sijain-
tikunnan palvelurakenteisiin ja siihen, miten palveluja kohdenne-
taan väestöryhmille ja alueellisesti (ks. myös Schirmer 2011). 

YVA-lain (468/1994) toisen pykälän mukaan hankkeesta kuu-
leminen koskee ”niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vai-
kuttaa”, mutta sosiologisemman tulkinnan mukaan asianosaisia 
saattaisivat olla myös ne, joille kaivospaikkakunta on oman iden-
titeetin kannalta tärkeä. (Ks. myös Tuulentie & Meriruoho 2008; 
Valkonen 2003a, 107–135 ; Valkonen 2003b.) Vapaa-ajan asukkai-
den ja matkailijoiden kuuleminen onkin laajentanut mielekkäällä 
tavalla osallisuuden määritelmää (esim. Hannukaisen YVA-selos-
tus 2013). Tällä hetkellä SVA:t kuitenkin antavat paikallisyhteisöis-
tä varsin yksiulotteisen kuvan (myös Howitt 2011, 86–87; Kohl & 
Sairinen 2004, 103). Kun Lapin kaivoshankkeiden SVA:t 2000-lu-
vun alussa kohdistuivat kotitalouksiin, vastaajiksi päätyivät mie-
het. Arviointikyselyjä on sittemmin toteutettu myös netissä, mutta 
myös niissä suurin osa vastaajista on keski-ikäisiä tai vanhempia 
miehiä. Naisten osuus on ollut noin 20–30 prosenttia vastanneista, 
vaikka heidän osuutensa Lapin seutukuntien väestöstä on noin 44 
ja 50 prosentin välillä. Nuorten osuus on ollut vielä vähäisempi – 
katsotaanpa nuoriksi alle 25-vuotiaat tai alle 30-vuotiaat. (Ks. tar-
kemmin Suopajärvi 2013.) Vastaajakunnan suppeus on ilmeinen 
haaste, sillä sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tulisi tuoda esiin 
paikallisyhteisön moninaisuus ja määritellä hienovaraisesti se, 
mitkä paikalliset ryhmät ja toimijat hyötyvät kaivoksesta ja mit-
kä taas ovat vahingonkärsijöitä. Kansainvälisessä kirjallisuudes-
sa painotetaan erityisesti niin sanottujen haavoittuvien ryhmien 
(engl. vulnerable groups) näkemysten esiin tuomista. Haavoittuvat 
ryhmät ovat niitä, joihin hanke vaikuttaa eniten ja joilla kenties ei 
ole kykyä tai mahdollisuutta vaikuttaa hankkeen suunnitteluun. 
(Howitt 2011, 87; Vanclay & Esteves 2011.) 

Matleena Kujala (2011) on tutkinut, miten sosiaaliset vaikutuk-



53

Leena Suopajärvi & Rauno Sairinen

set otettiin huomioon 2000-luvun alun YVA-prosesseissa Pampa-
lon (YVA-selostus valmistui 1999), Talvivaaran (SVA ja YVA-se-
lostus valmistui 2005) ja Vaaralammen (YVA-selostus valmistui 
2007) kaivoshankkeissa. SVA oli kaikissa tapauksissa vaatima-
ton, mutta kuitenkin selkeästi laajin Talvivaaran osalta. Kaikissa 
mainituissa tapauksissa sosiaalisten vaikutusten arviointi käsitet-
tiin jonkinlaiseksi kyselytutkimukseksi tai mielipidemittaukseksi, 
jolla kartoitetaan paikallisten asukkaiden asennoitumista hank-
keeseen. Sosiaaliset vaikutukset miellettiin yleensä myös epä-
suoriksi talouteen ja työllisyyteen liittyviksi vaikutuksiksi. Kuja-
lan mielestä valitut menetelmät ja sisällöt paljastavat, että monien 
ar viointeja tekevien konsulttiyhtiöiden SVA-tuntemus on vielä 
heikohkoa. ”Toisaalta arvioinnin laatuun vaikuttaa paljon myös 
hankkeesta vastaavan asennoituminen arviointiprosessiin, sillä 
sosiaalisten vaikutusten arviointiin erikoistuneita konsulttiyhtiöi-
täkin on tarjolla.” (Kujala 2011, 100.) Lisäksi Kujalan tutkimissa 
tapauksissa yhteysviranomaisen huomio oli lähinnä luonnonym-
päristöön liittyvissä vaikutuksissa sosiaalisten vaikutusten jäädes-
sä sivuosaan. Kujalan (mt.) mukaan tämä voi selittyä sillä, ettei yh-
teysviranomaista edustavilla lausunnon laatijoilla ole välttämättä 
yhteiskuntatieteellistä koulutusta tai SVA:n tuntemusta. 

SVA:n uusia kehityssuuntia

Jotta sosiaalisten vaikutusten arviointi vaikuttaisi systemaattises-
ti hankkeen toteutukseen sen koko elinkaaren aikana, on muu-
tamissa maissa ja yhtiöissä kehitetty ja kokeiltu sosiaalisten vai-
kutusten hallintasuunnitelman ideaa (Franks 2012; Vanclay & 
Esteves 2011b). Tämän ajattelun mukaan SVA pitäisi nähdä ja to-
teuttaa toimintaprosessina, jossa paitsi arvioidaan ennakkoon, 
myös seurataan vaikutuksia läpi hankkeen elinkaaren ja lisäksi or-
ganisoidaan vaikutusten hallintaa läpi toiminnan.

Ideaali on kaukana todellisuudesta. Tällä hetkellä SVA tehdään 
yleensä kertaluonteisena selvityksenä hankkeen YVA-proses-
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sin osana. Esimerkiksi Lapin 2000-luvun kaivoshankkeista vain 
kahdessa on esitetty sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tekemis-
tä kaivoksen toiminta-aikana. Suurikuusikon (nykyisin Kittilän) 
kaivoksen YVA-selostuksen seurantaohjelmassa esitetään sosiaa-
lis-taloudellisten vaikutusten seurantatutkimusta kaivoksen toi-
mittua 4–5 vuotta (Lapin vesitutkimus 2001, 171). Hannukaisen 
kaivoksen YVA-selostuksessa todetaan, että kaivoksen toiminta-
vaiheessa tullaan tekemään sosiaalisten vaikutusten seurantatut-
kimusraportti (Hannukaisen YVA-selostus 2013, 679). 

Sosiaalisten vaikutusten hallintasuunnitelmassa esitetään tii-
vistetysti hankkeen etukäteis- tai alkuarvioinnin tulokset ja sovi-
taan vaikutusten seurannan toteuttamisesta sekä siitä, mihin toi-
menpiteisiin haitallisten vaikutusten välttämiseksi ryhdytään ja 
miten myönteisiä vaikutuksia edistetään (Franks 2012, 11; Van-
clay & Esteves 2011b, 12). Käytännössä siis hankkeen suunnitte-
luvaiheessa tehdään kaivosyhtiön, kunnan, paikallisten intressi-
ryhmien ja muiden asianomaisten kesken yhteistyönä sosiaalisten 
vaikutusten arviointisuunnitelma, joka sisältää yhteisesti sovitut 
tavoitteet ja toimintakäytännöt. Tavoitteet voivat olla määrällisiä 
kuten että kaivos työllistää vähintään 30 prosenttia työntekijöis-
tään kaivoskunnasta ja sen naapurikunnista tai laadullisia, muun 
muassa ihmisten kokemukselliseen hyvinvointiin liittyviä. Tavoit-
teiden toteutumista voidaan seurata säännöllisesti toistetuilla ar-
vioinneilla. Tieto hankkeen vaikutuksista ja ihmisten asenteiden 
mahdollisesta muutoksesta palvelee myös yhtiötä ja kaivoksen si-
jaintikuntaa; näin mahdollisiin ongelmiin voidaan reagoida nope-
asti. (Ks. myös Kokko ym. 2013, 50–51; Päivänen ym. 2005, 9–10; 
Sairinen & Kohl 2004, 34–37.)

Sosiaalisten vaikutusten hallintasuunnitelma mahdollistaa 
hankkeen kumulatiivisten vaikutusten tunnistamisen. Kumulatii-
viset vaikutukset kehkeytyvät ajan myötä ja ne voivat olla myös 
useamman hankkeen ja muutosprosessin yhteisvaikutuksia. (Ks. 
Franks ym. 2010; Franks ym. 2013.) Esimerkiksi yksittäinen kai-
vos kuormittaa ajan saatossa vääjäämättä ympäristöä ja nämä vai-
kutukset realisoituvat vähitellen. Ympäristön tilan muutos voi 
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vaikuttaa ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja paikkaperustai-
seen identiteettiin. Kumulatiiviset vaikutukset tarkoittavat myös 
 useamman hankkeen yhteisvaikutuksia. Esimerkiksi Lapissa on 
vireillä useita kaivoshankkeita – jos nämä kaikki toteutuvat, mikä 
on eri kaivoshankkeiden yhteisvaikutus ja toisaalta uusien kaivos-
hankkeiden vaikutus jo käynnissä olevien kaivosten toimintaan? 

Yksi vahva kehitystrendi YVA:n piirissä on ollut herääminen 
ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten yhteenkietou-
tuneisuuteen ja integrointiin. YVA-menettelyssä tarkastellaan 
hankkeen vaikutuksia luonnon eri osa-alueisiin kuten vesistöön 
ja veden laatuun, kalastoon, maa- ja kallioperään ja pohjaveteen, 
luonnon monimuotoisuuteen, eläimistöön ja maisemaan. Näiden 
rinnalla tarkastellaan myös vaikutuksia kaavoitukseen, maankäyt-
töön, rakennettuun ympäristöön ja kulttuurihistoriallisiin arvoi-
hin, melun ja tärinän vaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia. Spe-
sialisoituneessa maailmassa vaarana on, että jokaista sektoria 
tarkastellaan erikseen, jolloin kokonaiskuvaa hankkeen vaikutuk-
sista on vaikea hahmottaa. Johanna Kohl ja Rauno Sairinen (2004, 
96) ovat todenneet, että ”SVA:n kannalta on selvää, että luontoon 
kohdistuvat vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset läpäisevät toinen 
toisensa. Ei siis oikeasti ole ihmisen ympäristöä irrallaan muusta 
luonnosta.” Näkökulma ihmisen ja luonnon yhteenkietoutunees-
ta rinnakkaiselosta on korostunut myös yhteiskuntatieteellisessä 
ympäristötutkimuksessa, joka korostaa ekologisten ja sosiaalisten 
prosessien vuorovaikutuksen ja yhteisvaikutusten tutkimusta (ks. 
esim. Berkes ym. 2003; Lockie ym. 2014). Siten yhteiskunta- ja ih-
mistieteellisen tutkimuksen osaaminen ympäristönkäytön suun-
nittelussa on entistä tärkeämpää. 

Yhteenveto ja pohdinta 

Kun yhteiskunnallinen paine kaivostoiminnan ympäristö- ja yh-
teiskuntavastuun kantamisesta on kasvanut, sosiaalisten vaikutus-
ten arvioinnista on tullut entistä halutumpi ja vahvempi työka-
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lu kaivosalan piirissä. SVA:ta on kehitetty paitsi osana eri maiden 
lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointia, myös osana yritys-
ten yhteiskuntavastuuta ja rahoitusratkaisujen taustaselvityksissä.

Kaivostoiminnan sosiaalisia vaikutuksia määrittävät alan eri-
tyispiirteet. Näitä ovat kaivoksen käynnistämisvaiheen nopea in-
vestointi- ja työpaikkakehitys, paikkasidonnaisen tuotannon riip-
puvuus maailman talous- ja malmimarkkinoiden vaihteluista ja 
uusiutumattoman luonnonvaran hyödyntämisen rajallisuus ja 
määräaikaisuus. Jokainen kaivoshanke toimintaympäristöineen 
on omanlainen. Kaivostoiminnan luonne sekä luonnonympäris-
tön ja sosiaalisen toimintaympäristön erityispiirteet on tunnistet-
tava, jotta SVA kohdistuu hankkeen vaikutusten kannalta oleelli-
siin kysymyksiin.

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tärkein tehtävä on selvit-
tää hankkeen paikalliset vaikutukset eri toimijoiden kannalta. Sii-
nä tulee eritellä, mitkä ryhmät tai alueet hyötyvät luonnonvarojen 
käytöstä eniten ja mitkä taas kantavat yhteiskunnalliset ja ym-
päristölliset kustannukset. On myös huomattava, että monet so-
siaaliset vaikutukset realisoituvat vasta vuosien ja jopa vuosikym-
menten saatossa ja että paikallinen elinympäristö on sosiaalinen ja 
biofyysinen kokonaisuus.

Vaikka SVA:lla on jo pitkät perinteet Suomessa, on alalla vielä 
paljon haasteita ja kehitettävää. Kaivostoiminta on luonut tähän 
omia tarpeita. Edelleenkin SVA toteutetaan hankkeen suunnitte-
luvaiheessa kertaluonteisena selvityksenä, vaikka sitä kannattai-
si kehittää eri toimijoiden kanssa läpi hankkeen jatkuvana vaiku-
tusten arviointi- ja hallintaprosessina. Sosiaalisten vaikutusten 
hallintasuunnitelma olisi toimiva työkalu, jolla nämä tavoitteet 
voidaan täyttää ja jonka myötä myös hankkeen kumulatiiviset vai-
kutukset tulevat esille ja huomioiduksi.
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3. Kaivostoiminnan laajentaminen alueellisen  
 hallinnan kehyksessä 
 Jukka Sihvonen 

Tarkastelen artikkelissani kaivostoiminnan vuorovaikutteista ke-
hittämistä. Kirjoitus liittyy alueiden kehittämistä ja tutkimusta 
koskevaan keskusteluun. Vuorovaikutuksen kannalta kaivostoi-
minnan alueidenkäyttö on haasteellista, sillä se läpäisee ja paikoin 
muodostaa uuden aluekokonaisuuden muiden luonnonvaratoi-
mijoiden ja luontosidonnaisten yrittäjien sekä ryhmien läheisyy-
teen. Esimerkiksi matkailuelinkeinolle on merkitystä sillä, mi-
ten lähelle matkailualuetta louhokset ja rikastamot sijoittuvat. 
Kaivostoiminnan vaikutusten hallinnassa toimijoiden keskinäi-
sen luottamuksen ja järjestelmän avoimuuden merkitys koros-
tuvat. Ne ovat avaintekijöitä, kun kaivostoiminnan hallintaa ha-
lutaan alueellisesti kehittää. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että 
olisi pyrittävä luomaan järjestelmä, joka yhdistää erikoisosaamis-
ta, vaikutusten arviointeja, kaavasuunnittelua ja kansalaisryhmien 
osallistumista sekä vahvistaa toimijoiden välistä kommunikaatio-
ta. Toimijoiden eriävät tavoitteet ja toimintatavat tekevät kaivos-
toiminnan hallinnasta haasteellisen.

Kaivoshankkeissa on pyrittävä haittojen minimointiin ja mah-
dollisuuksien hyödyntämiseen. Niissä voidaan hyödyntää kan-
salaisten osallistumiseen perustuvia sosiaalisten vaikutusten 
ar viointeja. Asko Suikkanen ja Marika Kunnari (2011) ovat esit-
täneet kansalaisten mukaan ottamista muun muassa muutok-
sen hallintaan ja vaikutusten seurantaan. Kansalaisten pitäisi voi-
da vaikuttaa kaivoshankkeeseen demokraattisesti, ja heille pitäisi 
pystyä takaamaan hyvinvoinnin oikeudenmukainen jakautumi-
nen (Sairinen 2008, 3–5). Markku Ollikaisen (2013) mukaan kai-
vostoiminnan taloudellista ohjausta ja ympäristökuormitusta 
koskevan tutkimuksen ohella on tärkeää tietää myös, kuinka kan-
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salaiset ympäristöhaitat kokevat. Lisäksi viranomaisilta edellyte-
tään entistä asiantuntevampaa ja päämäärätietoisempaa ohjausta 
ja tutkimuksella on puolestaan merkittävä sija viranomaisotteen 
tehostamisessa (Ollikainen 2013, 189). Kaivostoiminnan suunnit-
telu edellyttää siis hallintosektoreiden, yhtiöiden ja kansalaisten 
yhteistyön rakentamista.

Valtiohallinto painottaa puolestaan intressilähtökohtaa. Työ- 
ja elinkeinoministeriön toiveissa on, että yhteiskunta luo toi-
mintamalleja, joiden avulla voidaan punnita eri elinkeinojen ku-
ten kaivannaisteollisuuden, luontomatkailun, virkistyskäytön 
tai poronhoidon intressejä sekä ennaltaehkäistä ja yhteen sovit-
taa intressiristiriitoja. Ministeriön tavoitteena on kestävän kehi-
tyksen mukaisen kaivostoiminnan edellytysten vahvistaminen 
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, 22). Tällöin sekä intressilähtö-
kohta että kansalaisosallistuminen luovat puitteet kaivostoimin-
nan  alueelliseen hallintaan. Yleensä eri intressejä yhteen sovittava 
käytäntö yhdistetään maankäyttöön, yleis- ja maakuntakaavoi-
tukseen. Onkin kiinnostavaa pohtia, voidaanko erilaisia, mut-
ta toisiinsa limittyviä arvoja ja tavoitteita, kuten luonnonsuojelu 
ja mineraalien taloudellinen hyödyntäminen, integroida samalla 
alueella myös muilla tavoin. (Vrt. Pakarinen 1992, 131.)

Artikkelini keskeiset kysymykset ovat: Millä tavoin kaivostoi-
minnan aiheuttamia vaikutuksia voitaisiin tunnistaa ja käsitellä 
alueellisen hallinnan avulla? Ja mitä on kaivostoiminnan vuoro-
vaikutteinen kehittäminen? Artikkelini liittyy suomalaiseen kai-
vostoiminnan ja aluekehityksen suhdetta avaavaan tutkimukseen, 
jossa kysytään, kuinka kaivostoiminnan myönteisiin ja kielteisiin 
vaikutuksiin voidaan vaikuttaa ja miten kaivoshankkeet nähdään 
alueita koskevissa kehittämispuheissa (esim. Eerola 2014; Selin-
heimo 2014; Lahtinen 2012). Kansainvälinen tutkimusyhteys liit-
tyy sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tutkimukseen. Artikkeli-
ni lopussa vertaan omaa Kittilän tapaustutkimustani Australian 
Queenslandissa käytössä olevaan malliin kaivostoiminnan vai-
kutusten ja alueellisen hallinnan järjestämiseksi. Australialaisissa 
tutkimuksissa on perehdytty siihen, kuinka ympäristövaikutusten 
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ja sosiaalisten vaikutusten käsittely on tullut yhä keskeisemmäksi 
osaksi luonnonvarayhtiöiden toimintaa. Tutkimuksissa on nostet-
tu esiin, että huomio tulee kohdistaa myös vaikutusten suunnitel-
malliseen hallintaan. (Esim. Everingham 2012; Franks & Vanclay 
2013.) 

Menetelmä ja aineistot

Tulkitsen artikkelissa Lapin maakunnan suunnittelu- ja ohjel-
ma-asiakirjoista sekä Kittilän kaivospiirin laajennusta koskevista 
lausunnoista sitä, miten alueellisella tasolla kaivostoiminta esite-
tään aluetalouden edistäjänä ja paikallisella tasolla sen laajentu-
minen ympäristöriskinä. Pohdin, miten näitä ristivetoisia asioi-
ta voidaan suunnitelmallisesti hallita. Sen kautta artikkeli liittyy 
kaivostoiminnan kunnallista ja maakunnallista alueidenkäytön 
suunnittelua koskevaan tutkimukseen ja ympäristöarviointei-
hin (esim. Soudunsaari & Hentilä 2013). Niiden yhteydessä tu-
levat esiin asukkaiden ympäristökokemukset sekä viranomaisten 
vaikutuksia koskevat tulkinnat. Artikkelini perustuu laadulliseen 
tutkimukseen. Arviointi- ja lausuntoasiakirjat muodostavat laa-
dullisen, eri näkökulmia sisältävän, valikoidun tekstiaineiston. Eri 
näkökulmia painottavan luennan avulla selitän sitä, miten ympä-
ristövaikutusten arviointiselostus luonnehtii sosiaalisia vaikutuk-
sia ja mitä asioita kukin lausunnon kirjoittaja yhdistää kaivoksen 
alueelliseen ja tuotannolliseen laajentamiseen.

Asiakirjat voidaan ymmärtää sekä tietovarantona että todisteena 
organisaation toiminnasta. Niistä voidaan tulkita arkistoidun tie-
don laajempia asiayhteyksiä. (Murtonen 2013, 5.) Pekka Henttosen 
(2015) mukaan viranomaisasiakirjojen säilyttämisen olennaise-
na syynä hallintotehtävien ohella on se, että asiakirjoihin doku-
mentoituu myös yhteiskunnallisia ilmiöitä. Tutkimukselle asiakir-
jat mahdollistavat kulttuurihistoriallisen tulkinnan, sillä asiakirjat 
kertovat epäsuorasti muun muassa myös ihmisten arkipäivästä, 
asumisesta tai kulutustottumuksista. (Henttonen 2015, 12.)



60

Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa

Kaivostoimintaan ja sen alueelliseen suunnitteluun sekä vai-
kutusten arviointeihin liittyy retoriikkaa. Hilkka Summan (1996, 
57) mukaan retoriikka ilmenee ihmisten ja ihmisryhmien väli-
sissä ristiriitatilanteissa. Retorisista teksteistä voidaan tulkita sitä, 
mihin niillä pyritään ja kuinka niillä vaikutetaan (esim. Thuren 
2007). Retoriikan vastakohta on demonstraatio, jossa asiat neut-
raalisti näytetään toteen ilman vakuuttelua ja suostuttelua (esim. 
Pehkonen 2006). 

Kaivostoiminnan yhteydessä suunnitelmat ja niihin liittyvät 
tekstit ovat analyysin kannalta välttämättömiä, sillä kaavoitusta, 
arviointeja tai kaivoslupia ei voida irrottaa niitä valmistavasta pro-
sessista. Kun kaivostoimintaa tarkastellaan alueellisen hallinnan 
näkökulmasta, on kysymys kaivoksen vaikutuksista, niiden tul-
kinnoista ja toimijoiden välisistä suhteista. Toimijat pyrkivät vai-
kuttamaan kaivostoiminnan mittakaavaan puheilla, teksteillä ja 
teoilla. Tässä artikkelissa tekstit ymmärretään strategisina tekstei-
nä ja tekoina, joilla on retorinen tarkoitus – vaikuttaminen ja va-
kuuttaminen. Virpi Sorsan ym. (2010) mukaan organisaatioissa 
ja niiden ulkopuolella tekstit ohjaavat ja saavat aikaan toimintaa 
sekä muutoksia. Viimeksi mainitut vaativat retorista vakuuttamis-
ta muutoksen välttämättömyydestä, tarpeellisuudesta ja hyödylli-
syydestä. (Sorsa ym. 2010, 20–31.)

Eri aluetasoilla tuotetaan tekstejä, joilla on retorinen tehtävä. 
Maakuntaohjelmat ja -suunnitelmat ovat tekstejä, jotka ohjaavat 
aluekehittämistä, pyrkivät saamaan aikaan elinkeinotoimintaa ja 
tähtäävät rakenteellisiin muutoksiin. Maakunta- ja kuntakaavat 
voidaan puolestaan nähdä demonstratiivisina (kartografisina) ku-
vauksina vahvistetuista alueiden käytön tavoista. Erilaiset lausun-
not ovat hallinnolle suunnattuja, vaikuttamistarkoituksessa kirjoi-
tettuja tekstejä, joilla on myös joko ohjaava tai muutoshakuinen 
tarkoitus. Kun puhutaan hallinnasta ja kansalaistoimijoista, myös 
järjestöjen välineinä ovat vaikuttamistarkoituksessa erilaisille jul-
kisille foorumeille kirjoitetut tekstit.

Tutkimusaineistoni muodostavat vuosina 2009–2014 julkais-
tut Lapin maakuntasuunnitelma- ja ohjelma-asiakirjat. Paikallis-
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ta tapausta koskeva aineisto koostuu Kittilän kaivoksen laajenta-
missuunnitelmaa käsittelevistä yhteysviranomaiselle toimitetuista 
lausunnoista. Näiden kautta jäsennän kunnan, kaivosyhtiön ja 
muiden luontoa hyödyntävien toimijoiden näkemyksiä laajenta-
misen vaikutuksista. Kaivostoimintaan paikallisesti sitoutuvien ja 
siihen reagoivien ryhmien aktiivisuus ilmentää kaivostoiminnan 
hallinnan alueellistumista. Katse kohdistuu tällöin eri hallintota-
sojen laatimiin aluekehittämisohjelmiin ja -suunnitelmiin. Niiden 
ohella tarkastelen ympäristövaikutusten arviointeja ja niitä kos-
kevia lausuntoja (taulukko 1). Maakunta-asiakirjoista tarkastelen 
sitä, miten ja millaisessa mittakaavassa kaivostoiminnan vaiku-
tuksia perustellaan maakuntaliiton puheissa, visioissa, suunni-
telmissa ja ohjelmissa. Kaivostoiminnan alueellistumisen aineis-
to käsittää aluekehittämisen asiakirjoja, joissa Lapin maakuntaa 
suunnataan kohti tulevaisuutta. Kaivannaistoiminnan vyöhyket-
tä ei esitetä tässä selkeästi rajattuna yhtenäisalueena, vaan se ym-
märretään yhtenä kehittämispoliittisesti määräytyvänä alueena, 
jossa vaikuttavat erilaiset ja myös toisilleen vastakkaiset tavoitteet 
ja vaatimukset.

Aluekehittämistavoitteita koskeva aineisto koostuu muun 
muassa Lapin liiton maakuntaohjelman toteuttamissuunnitel-
masta 2013–2014, Lapin kansainvälisen toiminnan strategias-
ta 2015/2030 sekä Lapin liiton maakuntasuunnitelmista. Lisäksi 
käytän Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (jatkossa AVI) kai-
vosdokumentteja vuodelta 2013. Kittilän (ent. Suurikuusikon) 
kultakaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointioh-
jelma ja -selostus tuovat esiin hankkeen eri toteuttamisvaihtoeh-
dot ja määrittävät hankkeen ympäristövaikutusten ja sosiaalisten 
vaikutusten alueellisuuden sekä sidosryhmät.

Olen rajannut artikkelini koskemaan Kittilän kaivoksen laajen-
nusta käsittelevän ympäristöarvioinnin (2010–2012) lausuntoai-
neistoa. Lausunnonantajien argumentit tuovat esiin näkemyksiä 
siitä, miten ja missä mittakaavassa kaivostoiminta vaikuttaa lau-
sunnonantajan alueella. Samalla hahmotetaan kaivostoiminnan 
vaikutusten alueellisen hallinnan verkostoa. Lausunnoista voi-
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daan tulkita muun muassa lausunnonantajan käsitys oikeuden-
mukaisesta maankäytöstä sekä se, miten kaivoksen maankäytön 
valvonnan ja seurannan tarpeet perustellaan. Näiden ohella tar-
kastelen sitä, minkälaiset vaikutukset toistuvat lausunnoissa. Ai-
neiston avulla jäsennän argumentteja, joihin vedoten eri toimijat 
pyrkivät vaikuttamaan kaivostoiminnan ohjaukseen sekä paikalli-
sesti että yleisemmin. 

Taulukko 1. Aineistona käytetyt asiakirjat vuosilta 2009–2014. 
Ohjelmat Lapin liitto (2014b). Lappi-Sopimus. Maakuntaohjelma 

2014–2017.
Kittilän kunta (2013a). Elinkeinopoliittinen ohjelma.

Suunnitelmat Lapin liitto (2012c). Lapin maakuntaohjelman toteuttamis-
suunnitelma 2013–2014. 
Lapin liitto (2012b). Lapin kansainvälisen toiminnan strate-
gia 2015/2030.
Lapin liitto (2009). Lappi pohjoisen luova menestyjä. Lapin 
maakuntasuunnitelma 2030.

Arvioinnit Agnico-Eagle Finland Oy (2012b). Kittilän kaivoksen laajen-
nus. YVA-selostus.
Pöyry Finland Oy (2010). Agnico Eagle Finland. Kittilän kai-
voksen laajennus, Kittilä YVA-ohjelma.

Lausunnot/ 
vastineet/ 
lupa- 
päätökset

Kittilän kunta (2013b). Rakennus- ja ympäristölautakun-
ta. Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastine 
Vaasan hallinto-oikeudelle Pohjois-Suomen aluehallintovi-
raston päätöksestä 26.6.2013. Aluehallintovirasto (2013a). 
Kittilän kaivoksen toiminnan laajentaminen ja ympäristö- 
ja vesitalousluvan tarkistaminen.
Aluehallintovirasto (2013b). Kittilän kaivoksen lupapäätök-
sen nro 72/2013/1 mukaisen toiminnan aloittaminen muu-
toksenhausta huolimatta.
Lapin ELY-keskus (2012a). Lausunto Kittilän kaivoshank-
keen ympäristövaikutusten arviointiselotuksesta. Agnico-
Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksen laajennusta koskeva 
ympäristövaikutusten arviointiselostus. Yhteysviranomai-
sen lausunto.
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Lapin ELY-keskus (2012). Liite 1. Agnico-Eagle Finland Oy:n 
Kittilän kaivoksen laajennus. LAPELY/90/07.04/2010 Arvi-
ointiselostuksesta esitetyt mielipiteet ja lausunnot.
Lapin ELY-keskus (2011). Lausunto LAPELY/90/07.04/ 2010. 
Kittilän kaivoksen laajennus. Kittilä. Ympäristövaikutusten 
arviointiohjelma.

Käsitteellinen viitekehys

Alueellinen hallinta ja mittakaava 

Tarkasteluni kohdistuu sekä kaivostoimintojen alueellistumiseen 
että siihen liittyvien vaikutusten hallinnalliseen käsittelyyn. Anssi 
Paasin (1986, 30) mukaan alueellistuminen on yhteiskunnallisen 
kehityksen myötä tapahtuva sosiaalinen prosessi, joka ajan ku-
luessa muovautuu alueellisesti tunnettuna ilmentymänä ja lopulta 
hallinnollisena rakenteena.

Jouni Häklin ym. (2009) mukaan alueellinen hallinta on pe-
rinteistä hallintoa moniulotteisempaa sekä moniaineksisempaa 
ja paikoin myös sekavaa. Hallinta on alueellista varsinkin silloin, 
kun siihen osallistuu erilaisten yhteisöjen edustajia. Alueellinen 
hallinta voidaan käsittää niin, että toimijat tunnistavat keskinäi-
sen riippuvuutensa ja haluavat vastata yhteiseksi miellettyihin ke-
hittämishaasteisiin. (Häkli ym. 2009, 129–130.) T. H. Morrisonin 
(2014, 103–109) mukaan alueellisen hallinnan institutionaalinen 
toimintakyky on riippuvainen siitä, miten epäviralliset verkostot 
ja viralliset instituutiot oppivat vuorovaikutuksessa tunnistamaan 
ongelmia ja vastaamaan niihin yhdessä. Kaivostoiminnan yhtey-
dessä alueellinen hallinta liittyy muun muassa siihen, miten eri 
toimijat oppivat ennakoimaan ja yhdessä käsittelemään kaivoksen 
aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Tällöin paikalliset neuvotte-
lut ja muut osallistamisen toimintatavat ovat tärkeitä, mutta eivät 
yksinomaan riittäviä. Kysymys on myös valtion alue- ja paikal-
lishallinnon käytäntöjen kehittämisestä. On ymmärrettävä, millä 
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alueellisilla instituutioilla on vaikutusvaltaa kaivostoiminnan suh-
teen, mutta myös se, mitkä ovat niiden tehtävät, tavoitteet ja re-
surssit. Tässä yhteydessä instituutioilla tarkoitetaan siis alueellista 
toimivaltaa omaavia toimijoita. Niiden esittämistä paikallisen kai-
vostoiminnan vaikutuksia esittelevistä lausunnoista voidaan tun-
nistaa yhtymäkohtia, joiden kautta voidaan hahmottaa alueellisen 
hallinnan lähtökohtia. 

Maantieteessä mittakaava on yhdistetty liikkeeseen, virtauk-
seen ja etäisyyteen jostakin. Sillä on tarkoitettu jonkin toiminnan 
hajautumista tai toimijoiden verkostoa. On tunnistettava toimi-
joiden vuorovaikutussuhteet jossain paikassa tai alueella. (Mars-
ton ym. 2005, 422–427.) Jäsennän kaivostoiminnan alueellis-
tumista sekä maakunnallisessa että paikallisessa mittakaavassa. 
Kaivostoiminnan alueellistuminen viittaa kaivostoimintojen akti-
voitumiseen eli yhtiöiden harjoittamaan malminetsintään, alue-
varauksiin, malminlouhintaan ja rikastukseen. Kaivostoiminnan 
vaikutuksilla on alueellinen mittakaava. Etäisyys ja verkosto ovat 
kaivostoiminnan vaikutusten ja niiden hallinnan yhteydessä tär-
keitä käsitteitä. Samoin toimijoiden väliset prosessit, jotka ilme-
nevät kannanottoina, neuvotteluina tai suunnitelmina. 

Mittakaavan käsitettä voidaan soveltaa kaivostoiminnan yh-
teydessä eri tulokulmista. Sen avulla voidaan kartografisesti ku-
vata kaivostoimintojen vaikutuksia, kuten pölyn leviämisalueiden 
laajuutta, melun kantavuutta tai jätevesien kulkeutumista. Samal-
la tavoin voidaan kuvata toimijoiden verkostoitumista aluetasol-
la tai kaivoksen työssäkäyntialueen laajuutta. Myös kaava-alueet, 
kuten vahvistetut yleis- ja maakuntakaavat, näyttävät alueiden-
käytön mittakaavan. 

Kaivostoiminnassa ja aluesuunnittelussa käytetään toteavia 
 lukuarvoja tai teknisiä käsitteitä, kuten päästöarvoja ja työllisyys-
ennusteita. Paikallistasolla ollaan tekemisissä konkreettisten vai-
kutusten kanssa. On tunnistettava, mitkä tekijät ajavat paikallisia 
toimijoita yhteistyöhön. Mari Riipisen (2006) tulkinnan mukaan 
paikallisyhteisöillä on jaettu käsitys oikeudenmukaisesta maan-
käytöstä, johon vedoten yhteisö myös valvoo toisten maankäyttöä.
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Oikeudenmukaisuustulkinnat määrittävät millaisen maankäy-
tön puolesta ollaan valmiita yhteistoimintaan. Tutussa paikal-
lisyhteisössä luottamus ja yhteistyö ovat vahvoja. Mittakaavan 
laajentuessa luottamus- ja yhteistyösuhteet muuttuvat virallisem-
maksi. Riipinen (2006, 43–44) kuvaa mittakaavaeroja niin, että 
sosiaalinen pääoma ja siihen liittyvät toiminta ja vuorovaikutus 
ovat vahvoja paikallisyhteisöissä. Sosiaalinen pääoma on suhteel-
lisen vahvaa vielä kunnallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla 
ja pienintä globaalilla tasolla. Toisaalta yhteisöt, kuten luonnon-
suojelujärjestöt tai kyläyhteisöt voivat verkostoitua myös ylipai-
kallisesti ja kansainvälisesti, jolloin niiden vaikutusvalta kasvaa.

Integraatio 

Integraatio ymmärretään tässä yhdentymisenä, eheytymisenä tai 
yhteistyön tiivistämisenä (Nurmi ym. 1993). Kaivos sijoittuu aina 
johonkin paikkaan, jota määrittävät alueella jo toimivat elinkeinot 
ja muut toimijat. Sen vuoksi integraatiota käsitellään artikkelissa 
territoriaalisuuden kehyksessä. Territoriaalinen integraatio tarkoit-
taa paikallisyhdyskuntaa laajempia alueita. (Kokkonen 1993, 19.) 
Kokkosen (1993) mukaan territoriaalisen integraation perustana 
on tiettyyn alueeseen identifioituneiden ihmisten yhteistoimin-
ta, joka voi myös mobilisoitua alueen kehittämistoiminnaksi. Jose 
Reis (2012, 98–99) katsoo, että territoriaalinen prosessi voidaan 
tunnistaa työpaikkojen syntymisen yhteydessä tai hallintaa ja sään-
telyä vaativien toimien organisoinneissa, mitkä ilmenevät erilais-
ten materiaalisten kohteiden, kuten esimerkiksi luonnonresurs sien 
hyödyntämisen tai kaupunkialueiden rakentamisen yhteydessä.
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Kaivostoiminnan alueellistumisen mittakaava 
Lapin maakunnassa

Lappi on vanhastaan tunnettu erityisesti kultavarannoistaan. En-
simmäiset kultalöydökset tehtiin jo 1500-luvulla. Järjestelmälli-
nen, keisarillisen senaatin luvin toimiva, kullanetsintä ja -huuh-
donta alkoi 1850-luvun jälkeen, ja kullankaivajien määrä oli 
Ivalojoella ja Lemmenjoella suurimmillaan vuonna 1871. Tämä 
vaihe aloitti samalla koko Pohjois-Suomen geologisen tiedon kar-
toittamisen. Seuraava buumi alkoi 1920-luvulla, jolloin Lapissa 
toimi jo kaksi suuryhtiötä Lapin Kulta Oy ja Ivalojoki Oy vuo-
teen 1927 saakka. Siitä eteenpäin Lapin käsityövaltainen kullanet-
sintä ja -huuhdonta ovat jatkuneet Lemmenjoen ja Tankavaaran 
seuduilla. (Partanen 1990, 183–188.) Kullanetsintä johti lopul-
ta valtion varoin hoidettuun malminetsintään. Vuosisadan puo-
livälissä Lapin kultaesiintymien kartoitusten perusteella Atri Oy 
perusti Kittilän Sirkan kylään kultakaivoksen, joka toimi lyhyen 
aikaa vuodesta 1955 vuoteen 1956. Lapin kaivostoiminta oli tuol-
loin vielä vähäistä. Kasvua ei ollut heti näkyvissä, sillä 1960-luvul-
la kaivostoiminta oli Suomessa painottunut pääasiassa Itä- ja Kes-
ki-Suomeen. Lapin mineraalialueet tunnettiin edelleen lähinnä 
Tankavaaran ja Lemmenjoen kultasora-alueina (ks. Aurola 1964, 
191).

Lapin alueilla ja alueille oli jo 1950-luvulla tehty aluepoliittisia 
luonnonvaroja koskevia avauksia ja mahdollisista malmivaroista 
oli tullut tärkeä aluekehittämisen kysymys. Valtiovalta kuitenkin 
piti vielä tuolloin niiden hyödyntämistä kannattamattomana, sillä 
pohjoisen malmivarannot sijaitsivat liian kaukana teollisuus-Suo-
men alueista. Se aiheutti katkeruutta maakunnassa, sillä Lapis-
sa oli tehty omia teollistamissuunnitelmia ja valtion pääomia ha-
luttiin sidottavan työtä tarjoaviin tehtaisiin ja kaivoksiin. Olihan 
Otanmäen kaivoskin jo perustettu Kainuuseen. Valtion laajamit-
tainen teollistava aluepolitiikka alkoi vasta 1960-luvulla. (Hakka-
rainen 2008, 13.) Aluepoliittiset toimet eivät silti johtaneet laajem-
piin kaivosinvestointeihin. Sen sijaan valtio aloitti 1960-luvulla 
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Pohjois-Suomessa pitkäjänteiset ja seikkaperäiset Lapin maape-
rä- ja moreenigeokemialliset tutkimukset ja malmiaihekartoi-
tukset (Valkama 2007). Varsinainen kaivostoiminta alkoi vuonna 
1966, kun Outokumpu Oy perusti kromikaivoksen Kemiin. Kro-
mia jalostavan terästehtaan paikasta tuli kuitenkin kiista, jonka 
ratkaisu oli aluepoliittinen päätös. Outokumpu Oy halusi jalos-
tuksen Poriin, mutta valtio-omistaja toteutti aluepoliittisia tavoit-
teita ja päätti sijoittaa tehtaan Tornioon. Nykyisin kaivoksen ja te-
rästehtaan teollinen kokonaisuus on arvioitu erittäin tehokkaaksi 
 alueelliseksi yhdistelmäksi. (Hernesniemi ym. 2011, 58.) Outo-
kumpu Chrome Oy:n Kemin kromikaivos on Suomen suurin kai-
vos ja Euroopan ainoa kromikaivos.

Vaikka Lapin alueen mineraalirikkaus oli ollut jo kauan tiedos-
sa, sen hyödyntäminen oli pitkään lähinnä valtio-omisteista. La-
pin kaivostoiminnan alueellistuminen hahmottuu konkreettisesti 
GTK:n esittämissä tiedoissa ja kartoissa. Suomen kuudesta mal-
mivyöhykkeestä yksi merkittävimmistä on merkitty Kolarin ja 
Kittilän alueelle (GTK 2007; 2012). Tiedot ja kartat vahvistivat jo 
aiemmin tiedettyä kuvaa Tunturi-Lapin malmikriittisestä aluees-
ta sekä laajemmasta pohjoisen vihreäkivivyöhykkeestä, joka ulot-
tuu Norjan rannikolta Kuusamon itäpuolisille alueille (Sorjonen-
Ward 1993, 179–184). Lapin kaivostoiminnallinen poten tiaali 
alkoi alueellistua uudella tavalla oikeastaan vasta 1990-luvulla, 
kun vuosikymmeniä kestäneet malminetsinnät toivat tuloksia La-
pin vihreäkivivyöhykkeen malmioista. Ne johtivat lopulta kahden 
uuden kaivoksen perustamiseen pääasiassa ulkomaisten yhtiöi-
den toimesta. FQM Kevitsa Mining Oy:n monimetallikaivoksen 
rakentaminen alkoi Sodankylässä vuonna 2009 ja yhtiö käynnisti 
tuotannon vuonna 2012.

Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kultakaivos aloitti tuotan-
non vuonna 2009. Itä-Lapin alueelle on vahvistettu Soklin kaivos-
hankkeen vaihemaakuntakaava. Rovaniemen seutukunnassa Ra-
nuan kunnan Suhangon alueelta on löydetty erittäin merkittävät 
platinaesiintymät ja kaivosalueen suunnitteluvaihe on meneillään. 
(Lapin liitto 2014a). Lapin oppilaitoksiin on jo rakennettu kaivos-
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alan oppimisympäristöjä. Maakuntaohjelman toteuttamissuun-
nitelmaan lisättiin ammattikorkeakoulutasoisen kaivosinsinööri-
koulutuksen aloittaminen. (Lapin liitto 2012b, 14.) Näin siis ne 
aluepoliittiset tavoitteet ja toiveet, joita Lapin maakunnassa esitet-
tiin 1950-luvulla, ovat toteutuneet 2000-luvulla. Kaivostoiminnan 
aloittaminen perustuu kuitenkin aiempaa enemmän kansainväli-
siin pääomiin. Valtion omistajarooli on muuttunut kaivostoimin-
nan edellytysten vahvistajaksi sekä toimenpiteiden hallinnoijaksi. 
Valtio pyrkii edesauttamaan investointeja. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön (2010) mukaan kaivannaistoiminnan edellytyksiä tulisi 
vahvistaa juuri Itä- ja Pohjois-Suomen malmisuotuisilla vyöhyk-
keillä. Nykyinen aluepolitiikka vaatii puolestaan myös maakun-
nilta omien vahvuuksien etsintää ja aktiivista kehittämisotetta. 
Lapissa kaivostoiminta on todettu maakunnan vahvuudeksi. Val-
tion ja maakunnan intressit kohtaavat ja näkyvät maakuntasuun-
nitelmissa, -ohjelmissa sekä niiden toteuttamisissa.

 

Lapin aluepolitiikan ja kaivannaistoiminnan  
mittakaavan muutos

Lapin kehityksen näkökulmaa ohjaa globaali metallien kysyntä. 
Aluepolitiikan kansallisten puheiden ja toimenpiteiden mittakaa-
va on vaihtunut Euroopan unionin tavoitteiden sekä globaalien 
metalli- ja finanssimarkkinoiden mittakaavaan. Kun Lapin maa-
kuntasuunnitelmien ja -ohjelmien tavoitteita luetaan spatiaali-
sessa kontekstissa, nähdään, että 2000-luvun Lappia tarkastellaan 
Suomen sijaan globaalissa mittakaavassa ja sen maantieteellistä si-
jaintia kuvataan uusilla käsitteillä. Lapin kansainvälisen toimin-
nan strategiassa Lappia kaavaillaan Barentsin ja Euroopan välis-
ten materiaalivirtojen kauttakulkualueeksi. (Lapin liitto 2012a, 7.) 
Lapin maakuntasuunnitelma 2030 (Lapin liitto 2009) nostaa kai-
vosteollisuuden roolin etualalle maakunnan tulevaisuuskuvassa. 
Maakuntasuunnitelmassa esitetään muutos, jonka faktuaalises-
ti oletetaan vahvistavan maakunnan kaivostulevaisuutta. Lapin 
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kaivosalan vahvistuminen perustellaan Euroopan metalliomava-
raisuuden heikkoudella, Barentsin Euroarktisen European High 
North -alueen kehittymisellä sekä Aasian talousmahtien kasva-
valla teräksen kysynnällä. (Mts., 17.) Eurooppa-keskeisillä suun-
nitteluteksteillä rakennetaan tulevaisuuden Lapin aluerakennetta. 
Teksteillä vahvistetaan uskoa siihen, että Lappi kiinnittyy entistä 
vahvemmin globaaleihin materia- ja energiavirtoihin.

Teksteistä välittyy mittakaavan muuttuminen. Uuteen maan-
tieteelliseen mittakaavaan sisällytetään myös rakenteelliset muu-
tokset. Lapin tuleva aluerakenne perustetaan kehittämisvyöhyk-
keiden ja -käytävien varaan. Maakuntaohjelmassa 2014–2017 
puhutaan kaivostoiminta -vyöhykkeestä, joka sijoitetaan Peräme-
ren kaaren ohella erityisesti Sodankylä–Kittilä–Kolari-alueelle. 
Myös Ranuan Suhangon sekä Savukosken Soklin mineraalivaran-
not mainitaan lähitulevaisuuden kaivostoiminta-alueina. Kaivos-
toiminta yhdistetään myös kahteen kehityskäytävään: Jäämeren 
käytävään ja Murmanskin käytävään. (Lapin liitto 2014b, 26.)

Lapin kaivospotentiaalin vahvistamisessa maakuntasuunnit-
telu tuo esiin suojelualueiden mittakaavan. Samalla paljastuu se, 
mitä halutaan suojata. Maakuntasuunnitelmassa 2030 halutaan 
rajata suojelualueiden määrää. Suojelualueiden verkosto nähdään 
riittävänä ja suojelualueet tärkeinä varsinkin matkailukeskusten 
lähiympäristössä. Ympäristönsuojelun yhteydessä Lapin liitto an-
taa yhteen sovittavalle maakunnan suunnittelulle ja maankäytöl-
le tehtäväksi suojata yhteiskunnallisesti merkittävät investoin-
tihankkeet, ”yhteen sovittavalla suunnittelulla ja maankäytöllä 
tulee turvata se, että suojelu ei muodosta estettä yhteiskunnallises-
ti merkittävien investointihankkeiden, kuten kaivosten toteutta-
miselle”. (Lapin liitto 2009, 10.) Teksti painottaa merkittävinä in-
vestointeina teollisia investointeja ja pyrkii vakuuttamaan lukijan 
siitä, että tästä eteenpäin aluekehittämisen lähtökohtana on toimi-
joiden markkinaintressien turvaaminen.

Kaivostuotannon määrän lisääminen ja kaivosalueiden laa-
jentaminen törmää väistämättä suojelukysymyksiin. Kysymys ei 
ole pelkistä suojelualueista vaan ympäristöjen, kuten paikallis-
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ten vesistöjen, maisemien ja asuinympäristöjen, suojelusta yleen-
sä. Samalla kysymys on myös kilpailevien luontoa hyödyntävien 
elinkeinojen markkinaehtoisten intres sien turvaamisesta. Käytän-
nössä ne ilmenevät paikallisen alueidenkäytön ristiriitoina. Sel-
lainen ei ole mitenkään uusi asia kansainvälisille kaivosyhtiöille. 
Ne tietävät maahan tullessaan, että joutuvat aloittamaan ja toimi-
maan paikallisesti ristiriitaisissa asetelmissa. Sen vuoksi ne ovat 
myös strategisesti varustautuneet ja pyrkivät oppimaan lisää.

Kittilässä toimiva Agnico Eagle Mines Limited on kullan, ho-
pean ja sinkin louhintaan sekä jalostukseen erikoistunut kaivos-
yhtiö. Kittilän kaivoksen lisäksi se omistaa kaivokset Kanadassa 
ja Meksikossa. Yhtiö esittelee itsensä yhteiskunnan ja ympäris-
tön kannalta vastuullisena toimijana, joka on sitoutunut tuotta-
maan taloudellista arvoa omistajille. Se lupaa edistää työntekijöi-
den ja heidän perheidensä sekä toimipaikkakuntien hyvinvointia. 
Agnico Eagle rakentaa kestävän kehityksen viitekehyksessä koko 
yhtiötä koskevaa yhteistä hallintajärjestelmää. Yhtiön mukaan se 
varmistaa yhteiset käytännöt, joilla ympäristö-, työterveys- ja työ-
turvallisuus- sekä yhteisöasiat hoidetaan parhaalla mahdollisella 
tavalla. (Agnico Eagle Finland Oy 2012a.) Tällainen vastuullisuut-
ta korostava järjestelmä sulautuu helposti maakuntasuunnitelmi-
en ja ohjelmien kaivosstrategisiin tavoitteisiin. Yhtiön ja maa-
kuntaliiton tekstit ovat erillisiä, mutta niiden yhteen nivoutuessa 
syntyy vakuuttava toistensa, alueen ja omistajien, voittoa tukeva 
kehittämislinjaus, jonka retorinen ote alueiden kehittämisessä on 
vahva. Paikallistasolla vastuullisuus mitataan sekä yhtiön teoissa 
että kuntien päätöksissä. Niihin sisältyvät ristiriidat ratkaistaan 
valtion hallintoelimissä. Seuraavaksi kuvaan miten Kittilän kun-
ta ja muut aluetoimijat käsittelevät kaivosyhtiö Agnico Eagle Fin-
land Oy:n tuotannon laajennustavoitteet.
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Matkailu- ja kaivoskunta Kittilässä oli vuoden 2013 joulukuussa 
lähes 6 500 asukasta. Kunnan elinkeinoissa alkutuotannon työ-
paikkojen osuus oli merkittävät kuusi prosenttia. Teollisuuden 
työpaikkojen osuus oli vuoden 2012 joulukuussa reilut 21 ja pal-
veluiden lähes 71 prosenttia. Työttömyysaste oli runsaat yhdeksän 
prosenttia. (Tilastokeskus 2014.) Kittilän kaivos on tuonut työ-
paikkoja ja tuloja kuntaan. Agnico Eagle Finland Oy:n kultakai-
vos työllisti vuonna 2013 suoraan 406 työntekijää ja urakoitsijoi-
neen 678 työntekijää (Tuohino 2013). Kaivoksen käynnistymisen 
jälkeen Kittilään on syntynyt työpaikkoja metalli- ja konepaja-
teollisuuteen, rakennusteollisuuteen, majoitus- ja ravitsemuspal-
veluihin, terveydenhuoltoon sekä kunnossapitopalveluihin (Ki-
deve 2010). Näillä tunnusluvuilla Kittilä soveltuu hyvin Lapin 
maakuntasuunnitelmaan 2030 kaivostoiminnan esimerkkikun-
naksi. Kaivoksen kerrannaisvaikutusten ansiosta Kittilän yritys-
ten henkilöstön määrä on kasvanut. Vuonna 2010 kunnan työl-
lisyysaste oli jo Lapin korkein, liki 72 prosenttia. (Kittilän kunta 
2013, 7.) Ennen kaivosta Kittilän työttömyysprosentti oli 20 pro-
senttia ja vuonna 2011 se oli alle kymmenen prosenttia (Koillissa-
nomat 2011).

Kaivoksen hyvä maine on kiirinyt. Ilman näkyviä ristiriitoja ke-
hittynyt Kittilän kaivos nähdään menestystarinana. Myös perus-
tamisprosessi toteutui kunnassa sujuvasti. Kaivos sijaitsee Kiista-
lan kylän alueella noin 35 kilometrin päässä Kittilän keskustasta 
(Pöyry 2010, 14). Kaivoksen sijainnin ja toiminnan ympäristövai-
kutuksia on kartoitettu laaja-alaisesti (Pöyry 2010). Kaivos ei si-
jaitse matkailualueen välittömässä läheisyydessä, mikä helpottaa 
sekä kunnan että kaivoksen maankäytöllisiä ratkaisuja. Kaivos-
hankkeen on todettu edenneen ilman matkailun ja kaivostoimin-
nan välisiä ristiriitoja (ks. myös Mononen 2012, 12). Osaltaan sitä 
selittää kaivoksen sijainti. Leviltä alueelle on matkaa suoraan 21 
kilometriä. Sen sijaan kaivoksen kaakkoispuolella reilun kahden 
kilometrin päässä kaivosalueesta sijaitsee Loukisen latvasuot Na-
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tura 2000 -alue, joka on suojeltu sekä lintu- että luontodirektiivin 
mukaisena erityissuojelualueena. Lintulan kylä kuuluu valtakun-
nallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön ”Kit-
tilän jokivarsi- ja järvenranta-asutus”. Voimassa olevassa maakun-
takaavassa alue on merkitty kaivosalueeksi. (Pöyry 2010, 3, 93.) 
Kittilän kaivoksen kaivospiirin pinta-ala on noin 850 hehtaaria, 
josta 290 hehtaaria on Metsähallituksen maa-aluetta (Aluehallin-
tovirasto 2013a, 105). Kaivospiirin alueella on useita esiintymiä. 
Miten käy, kun kaivostoimintaa ryhdytään laajentamaan?

Kittilän kaivoksen laajennussuunnitelmat 
ja siihen liittyvät lausunnot

Kaivosyhtiö esitti ensimmäisen kaivoksen laajennussuunnitelman 
vuonna 2009. Se haki ympäristöä koskevia lupia Kittilän kunnal-
ta ja AVI:lta vuonna 2011. Tuotannon laajennusta koskevan YVA-
selostuksen laati aikavälillä 2010–2012 yhtiön toimeksiannosta 
Pöyry Finland Oy. Kaivosyhtiö toimitti toukokuussa 2012 kaivok-
sen laajennusta koskevan YVA-selostuksen Lapin elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle (Lapin ELY-keskus 2012a). YVA-
ohjelmassaan yhtiö oli esittänyt joko tuotannon nostamista tai 
pitämistä ennallaan. Yhtiö esitti kolme mahdollista toteutusvaih-
toehtoa. Vaihtoehdossa VE1 kullan vuosittainen tuotanto noste-
taan 7 500 kiloon vuodessa eli tuotanto on puolitoistakertainen 
verrattuna vaihtoehtoon VE0, jossa toiminta jatkuu nykyisellä ta-
solla (5 000 kg/v). Kolmannessa vaihtoehdossa tuotanto olisi nos-
tettu 10 000 kiloon vuodessa. (Pöyry 2010, 4.) Ensin mainitun to-
teutuessa kaivostoiminta päättyisi seitsemän vuotta aikaisemmin 
kuin vaihtoehdossa VE0. Tehtäviensä mukaisesti Lapin ELY-kes-
kus esitti oman YVA-menettelyä ohjaavan lausunnon (Lapin ELY-
keskus 2011). Vuonna 2012 ELY-keskus pyysi lausunnot muilta 
asianosaisilta ja antoi oman yhteysviranomaisen ja YVA-prosessin 
päättävän lausunnon arviointiselostuksesta.

Kittilän kaivoksen laajennusta koskevassa YVA-selostukses-



73

sa käsiteltiin ympäristövaikutukset ja määriteltiin niiden vaiku-
tusalueet. Siinä tarkasteltiin vain vaihtoehtoa VE1, jota verrattiin 
nykytilaan eli vaihtoehtoon VE0. Kolmas vaihtoehto pudotettiin 
pois teknistaloudellisesti kannattamattomana. Arviointiselostuk-
sen mukaan selvitysalueella tarkoitetaan kullekin selvitettävälle 
ympäristöön vaikuttavalle tekijälle määriteltyä aluetta, jolla kysei-
nen ympäristövaikutus on selvitetty ja arvioitu. Kittilän kaivoksen 
lähialue rajattiin noin 10 kilometrin säteelle kaivosalueesta. Ar-
viointi erotti lähialueesta vielä lähivaikutusalueen eli alueen, jos-
ta on suora näkö- ja kuuloyhteys kaivokselle tai sen apualueille 
ja jossa kaivos saattaa aiheuttaa tuntuvia vaikutuksia tai haittoja 
asukkaiden arkielämään. (Agnico Eagle Finland Oy 2012b, 199.)

Kaivostoiminnan sosiaalisten vaikutusten arvioinnin kohde-
alueeksi rajattiin sekä kaivoksen lähialue että Kittilän kunta. Laajen-
nuksen yhteydessä kaivostoiminnan vaikutukset on käsitelty (pää-
osin menetelmällisistä syistä) kunnassa ja kaivoksen lähialueella. 
Porotalousselvitys on kohdistettu Kuivasalmen paliskunnan alueel-
le. (Agnico Eagle Finland Oy 2012b, 149.) Sosiaalisten vaikutusten 
arviointia varten tehty kysely oli lähetetty kaikkiin Kittilän kaivok-
sen lähialueen talouksiin sekä satunnaisotannalla 550 Kittilän kun-
nan kotitalouteen. Kyselyyn tuli 190 vastausta. Sosiaalisia vaikutuk-
sia kartoitettiin myös työpajoissa, joiden tarkoituksena oli pohjustaa 
yhtiön ja paikallisten toimijaryhmien tulevaa vuorovaikutusta.

Arviointiohjelman valmistumisen jälkeen oli muodostettu nel-
jä pienryhmää, joihin tuli mukaan kaivoksen lähikylien asukkaat 
sekä porotalouden, luonnonsuojelun, metsästyksen ja kalastuksen 
edustajat. Näiden ohella mukaan tulivat myös kunnan infrastruk-
tuurista vastaavat sekä yritystoiminnan, kuten matkailun, edus-
tajat. Kaivoksen laajennuksen oletettiin lisäävän työntekijöiden 
määrää, jonka myötä syntyvän väestölisäyksen katsottiin vahvis-
tavan julkisen sektorin ja yksityisten kaupallisten palvelujen tasoa 
edelleen. Kaivostoiminnan ei uskottu uhkaavan matkailun kehit-
tämistä, vaan pikemminkin niiden tukevan toisiaan. Asukaskyse-
lyn vastaajista suurin osa uskoi myönteisten vaikutusten olevan 
mahdollisia haittoja suuremmat. Kyselyvastauksissa Kittilän kai-
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voksen ja sen laajennukseen liittyvät ympäristöhaitat kohdistet-
tiin vesistön, maiseman tai muihin luonnon tuhoihin kaivoksen 
lähialueella. Kaivoksen katsottiin aiheuttavan lähialueella haittoja 
myös porotaloudelle, heikentävän lähikylien asuinviihtyvyyttä ja 
vapaa-ajan toimintojen maankäyttöä. (Agnico Eagle Finland Oy 
2012b, 208–218.)

Lapin ELY-keskus (2012a) toteaa lausunnossaan, että arvioin-
tiselostus on riittävä. Keskus nostaa arvioinnista esiin asioita, jot-
ka tiivistyvät vesistövaikutusten ohella hankeen sosiaalisiin vaiku-
tuksiin. Yhteysviranomaisena se kiinnittää huomion kaivosvesien 
vesistöä kuormittaviin vaikutuksiin. Kaivos on vuodesta 2010 läh-
tien johtanut puhdistettuja prosessijätevesiä vesistöön. Kalastus-
ta on tarkasteltu sosiaalisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä. 
Sen mukaan alueella koetaan uhkana kalastusmahdollisuuk sien 
heikkeneminen. Ihmiset ovat epäilleet kalojen syömäkelpoisuut-
ta, mikä arvioinnissa on liitetty alueen imagokysymykseen sen si-
jaan, että uhkaa olisi tarkasteltu vakavana kalastushaittana. Lapin 
ELY-keskuksen (2012a, 2–15) mukaan kalastushaitan merkittä-
vyyttä olisi pitänyt arvioida seikkaperäisemmin. Arvioinnissa olisi 
pitänyt tarkastella sitä, miten tietoisuus puhdistettujen jäteve sien 
laskusta vaikuttaa vaikutusalueella asuvien paikkakuntalaisten 
ja ulkokuntalaisten virkistyskalastajien halukkuuteen kalastaa ja 
hyödyntää alueen vesistöjen kaloja. ELY-keskuksen lausunto ker-
too arviointitekstien retorisesta ulottuvuudesta. Lausunto viittaa 
siihen, miten lukijat olisi pitänyt vakuuttaa vesien ekologisesta ti-
lasta. Ohjaavassa tekstissä viitataan mittakaavaan, mutta ei esi-
tetä demonstraatiota päästöarvoista. Toisaalta Lapin ELY-keskus 
viittaa siihen, että hankkeen jatkokäsittelyssä kuormituksen hal-
linnan kannalta on ongelmallisten sulfaatin, antimonin ja typen 
vaikutukset alapuolisten vesialueiden ekologiseen tilaan ja virkis-
tyskäyttöön arvioitava kriittisesti. Samoin on arvioitava vesistön 
käyttäjien keskuudessa huolta aiheuttanut syanidin kuormittava 
vaikutus. (Lapin ELY-keskus 2012a, 14.)

Jokien tilaa ja veden laatua koskevat huolet nostetaan esiin myös 
muiden lausunnoissa. Kittilän kunnanhallitus vaatii kaivoksel-
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le tehokkaampia käyttövesien puhdistusmenetelmiä, jotta Seuru-
joki säilyy mahdollisimman luonnontilaisena. Ensisijaisesti kun-
nanhallitus painottaa, että laajentaminen on työllisyyskysymys. 
Kunnanhallitus alleviivaa vahvasti kaivostoiminnan edellytyksiä 
toteamalla, että Kittilän kunnan alueella on useita satoja malmin-
etsintäalueita. (Lapin ELY-keskus 2012b, 1–2.) Kunnanhallituksen 
lausunto on linjassa Lapin liiton visioiden kanssa. Lapin liitto ha-
luaa, että valtiovalta vahvistaa kaivostoiminnan edellytyksiä alue-
politiikan kautta. Kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan 
lausunnossa painottuu huoli vesistövaikutuksista: ”Pintavalutus-
kenttien osalta YVA-selostuksessa ei varmuudella ole esitetty ar-
vioita kenttien käyttöiästä tai siitä minkälaista hydraulista ja hait-
ta-ainekuormitusta kentät todella kestävät”. Lausunnossaan kunta 
vetoaa ajalliseen mittakaavaan: miten kauan toiminnan päätyttyä 
aiheutuu ympäristövaikutuksia?

Kiistalan kyläyhdistys esitti huolensa Seurujoen veden laa-
dusta. Yhdistys vetoaa Oulun yliopistossa tehtyyn tutkielmaan, 
jonka mukaan valutuskentät eivät toimi täydellä teholla minään 
vuodenaikana. Lapin liitolla ei ole huomauttamista itse arvioin-
tiselostuksesta. Liitto toivoi, että arvioinnissa olisi selvitetty myös 
kaivoksen toiminta-ajan lyhentymisen yhteiskunnalliset vaiku-
tukset. Nyt se on jäänyt varsin vähäiseksi. Lapin luonnonsuojelu-
piirin mukaan liiketaloudellinen kasvuintressi lisää kunnan talou-
den riskiä. Luonnonsuojelupiiri vaatii, että ainoa vaihtoehto on 
kaivoksen toiminnan jatkaminen silloisella volyymillään ja koros-
taa, että myös tässä vaihtoehdossa tulee pyrkiä suljetumpaan ve-
den kiertoon. (Lapin ELY-keskus 2012b, 2–5.)

Luonnonsuojelupiiri painottaa, että kaivostoiminnan volyymin 
kasvu lisää monia riskitekijöitä. Samalla se kuvaa Kittilän kaivosta 
kotimaisen kaivosteollisuuden yleiseen tasoon tarkasteltuna lähes 
mallikkaasti toimivana kaivoksena. Vesistövaikutuksia on kuiten-
kin jo havaittu Loukisella saakka. Vaatimuksena on, että Loukisen 
Seurujoen vesistö säilyy luokitukseltaan erinomaisena. Vaatimus-
ta luonnonsuojelupiiri perustelee Suomen hyväksymällä Euroo-
pan unionin vesipuitedirektiivillä. Ohjeena on, että kaivoksen tu-
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lee jatkaa nykyisellä tuotantotasolla ja minimoida riskit selkeästi 
hallittavammassa skaalassa. (Lapin ELY-keskus 2012b, 9.)

Metsähallitus kohdistaa huolensa pintavalutuskenttien turval-
lisuuteen. Sen mukaan vesistövaikutusten tarkkailu ja seuranta 
jää arviointiselostuksessa pinnalliselle tasolle. Metsähallitus pai-
nottaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa tulee vesiensuojelura-
kenteet toteuttaa niin, että ne täyttävät EU:n vesipuitedirektiivissä 
ja vesienhoitolaissa määritetyt tavoitteet vesien ekologisesta tilas-
ta. Arviointiselostuksesta puuttuu tulvariskiselvitys. Metsähallitus 
vaatii, että yhtiö laatii pintavalutuskenttiin liittyvän tulvariskisel-
vityksen. (Lapin ELY-keskus 2012b, 7–11.)

Paliskuntain yhdistys ja Kuivasalmen paliskunta perustelevat 
poronhoidon kulttuurisen ja taloudellisen roolin olevan alueel-
le edelleen merkittävä. Lausunnossa huomio kohdistetaan siihen, 
että kaivos on kokonaisuudessaan sijoittunut toisen elinkeinon 
käyttämälle alueelle. Lausunnossa viitataan poronhoitolakiin ja 
valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin. Paliskuntain yh-
distys ja paliskunta perustelevat, että kaivostoiminnan vaikutuk-
set kohdistuvat suoraan elinkeinon edellytyksiin. Kittilässä kaivos 
on porojen liikkumisreittien varrella ja kaivoksen rakentaminen 
on vaikeuttanut porojen kulkua niiden talvialueilta kotitarhoille. 
Myös liikennevahingot ovat lisääntyneet kaivoksen käynnistämi-
sen jälkeen. Kaivoksen laajennus tulee vaikuttamaan porojen lai-
duntamiseen. Paliskunta jatkaa lausunnossaan, että Metsähallitus 
ei saa luovuttaa maitaan kaivoskäyttöön ennen kuin asioista on 
neuvoteltu ja sovittu paliskuntien kanssa. Kuivasalmen paliskun-
nan edustajat toteavat, että poroammattilaisten sanaan ei luote-
ta, vaan porojen laiduntamiskäyttäytymisen muutoksiin esitetään 
muita syitä. (Lapin ELY-keskus 2012b, 11–14.)

Lausunnoissa vedottiin vahvasti yhtiön vastuuseen jokive-
den laadusta. Huoli kohdistui siihen, hallitseeko kaivosyhtiö laa-
jennuksen teknisesti. Epäily kiinnitettiin kaivosvesien pintava-
lutuskentän mekaaniseen kykyyn ja suoluonnon pitävyyteen 
haitta-aineiden vähentämisessä. AVI painotti, että kaivoksen laa-
jentuminen on riski pintavalutuskentän luotettavalle toimivuu-
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delle suhteessa kaivoksen elinkaareen. Virasto perusteli kantaansa 
sillä, että pintavalutuskentät eivät sovi ensisijaiseksi puhdistusme-
netelmäksi pitkällä aikavälillä. (Aluehallintovirasto 2013a, 94–95.)

Pohjois-Suomen AVI kuitenkin myönsi kesäkuussa 2013 Ag-
nico Eagle Finland Oy:lle ympäristöluvan Kittilän kaivoksen tuo-
tannon laajentamiseen. Muutokseen sisältyi ympäristö- ja vesita-
lousluvan nro 69/02/1 rikastettavan malmimäärän nostaminen 
noin 1,1 miljoonasta tonnista noin 1,6 miljoonaan tonniin. Yh-
tiölle myönnettiin myös lupa vedenottoon Seurujoesta ja pohja-
veden pumppaukseen Suurikuusikon alueelta. AVI:n myöntämä 
lupa tiukensi Kittilän kaivoksen aiempia lupamääräyksiä ja asetti 
uudet päästöraja-arvot suurimmalle sallitulle sulfaattikuormituk-
selle, eli sen suurimmalle sallitulle vuosittaiselle pitoisuudelle ja 
enimmäispäästölle. (Aluehallintovirasto 2013a.) 

Kaivosyhtiö valitti uusista päästörajoista Vaasan hallinto-oikeu-
teen ja teki uuden hakemuksen Pohjois-Suomen AVI:in. Ympäris-
töpäätöksestä olivat valittaneet Vaasan hallinto-oikeuteen myös 
Lapin luonnonsuojelupiiri, yksityishenkilö sekä Kittilän kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen. Agnico Eagle Finland Oy tote-
si, että sulfaattia koskeva päästöraja-arvo on erittäin tiukka. Yh-
tiö esitti, että AVI rajoittaisi lupapäätöksen täytäntöönpanoa niin, 
että rajoittavia lupamääräyksiä ei sovellettaisi sulfaattia koskevilta 
osin muutoksenhakuprosessin aikana ja yhtiö voisi aloittaa laajen-
netun toiminnan huolimatta vireillä olevista valituksista. AVI hyl-
käsi yhtiön hakemuksen, koska ”ympäristönsuojelulain 101 §:n 
perusteella ei ole mahdollista antaa oikeutta toiminnan aloittami-
seen muutoin kuin lupa-päätöksen mukaisesti tai sitä suppeampa-
na” (Aluehallintovirasto 2013b).

Kittilän kaivoksen laajentamistapaus kertoo sen, että maakun-
nan tasolla tehdyt visiot ja valtion taholta ajetun kaivospolitiikan 
tulisi lähtökohtaisesti perustua paikallisiin esimerkkeihin. Tämä 
siitä huolimatta, että kunnanhallinnossa kaivoksen laajentaminen 
nähdään enemmänkin taloudellisena voittona. Kittilässä ei syn-
tynyt konfliktia, mutta laajentamisprosessi ei edennyt kitkatta. 
AVI asetti rajoituksia ja kunnan ympäristöviranomainen vastusti 
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aloittamisluvan myöntämistä. Vesistövaikutuksia pidettiin riskinä 
monissa lausunnoissa. Laajennus nähtiin luonnontilaan kohdis-
tuvina uhkina. Maakuntaliiton toiveikkaat kehittämis visiot ei-
vät toteutuneet suoraan menestyvässäkään kaivoskunnassa. Kai-
voksen laajentaminen nosti esiin sekä alueellisesti merkittävän 
porotalouden että ympäristöllisesti tärkeän vesistön tilan. Mo-
lemmissa vaikuttava tekijä on suhteutettavissa mittakaavaan. Po-
ronhoidon laajaan liikkuvuuteen perustuva mittakaava on erilai-
nen kuin paikkaan kiinnittyvän kaivostoiminnan. Porot liikkuvat 
etsien ravintoa. Porotalous perustuu maanpäälliseen biomassaan. 
Kaivostalouden perusta on puolestaan maanalainen kiviaines. 
Molemmat elinkeinot kuluttavat luontoa omalla tavallaan, mut-
ta kaivostoiminnan aiheuttamien luontovaikutusten mittakaava 
on varsinkin ympäristöpoliittisessa yhteydessä laajempi. Lapissa 
kaivostoiminta tulee ajan myötä vahvistumaan, jolloin maakun-
nallisessa suunnittelussa on toiveikkaiden visioiden rinnalla huo-
mioitava seikkaperäisemmin paikallisten vaikutusten ja alueiden-
käytön problematiikka. 

Vertailussa kaksi tapausta – Kittilä ja Australian 
Queensland alueellisen hallinnan näkökulmasta 

Queensland

Rhys Worrallin ym. (2004) mukaan Australian kaivosteollisuu-
dessa kiisteltiin 2000-luvun alussa siitä, miten kestävän kehityk-
sen retoriikasta siirrytään käytäntöön. Mitkä toimenpiteet ovat 
yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ja ympäristön kannalta kestäviä 
vaihtoehtoja? Kiinnostus kaivostoiminnan vaikutuksia kohtaan 
johtui siitä, että Australiassa koettiin sen historian voimakkain 
kaivosbuumi ajanjaksolla 2002–2012. Sen aikana kaivosteolli-
suuteen syntyi yli 150 000 uutta työpaikkaa (Amma 2013). Paul 
Plummer ym. (2014) analysoivat tutkimuksessaan kaivosbuumin 
luoman talouskasvun suhdetta aluekehitykseen. Heidän tutki-
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muksensa mukaan Länsi-Australian osavaltion vuotuinen talous-
kasvu oli aikavälillä 2002–2012 keskimäärin 4,6 prosenttia. Siitä 
huolimatta buumi loi myös eriyttävää kehitystä. (Plummer ym. 
2014, 4–26.)

Kaivosbuumi lisäsi asuntokysyntää kaivoskaupungeissa, mut-
ta aiheutti samalla myös pulan kohtuuhintaisista asunnoista, kun 
kallispalkkaisten kaivostyöntekijöiden ostovoima nosti asunto-
jen hintatason moninkertaiseksi. Hintakehitys ulkoisti keskipalk-
kaisen työvoiman paikallisilta asuntomarkkinoilta (McKenzie 
2009; Rolfe 2013). Hiilikaivosalueiden talouskasvun kääntöpuo-
lena ilmenevät ympäristövaikutukset koettiin sosiaalisina ja ta-
loudellisena ongelmina, laajentuvien kaivosten melutason nou-
suna, hiilipölyn leviämisenä asuinalueille sekä maatalouden ja 
viiniteollisuuden maankäytön edellytysten supistumisena (esim. 
Munro 2012; Reategui Olguin & Everingham 2015). 

Mary Barclayn ym. (2012) tutkimusten mukaan paikallisyh-
dyskunnissa oltiin turhautuneita osavaltioiden hallitusten ha-
luttomuuteen säännellä tai tarkkailla kaivosteollisuutta. Kan-
salaisten ehdotuksena oli, että on kehitettävä seikkaperäisempi 
kaivoslupia koskevien hakemusten arviointimalli (Barclay ym. 
2012, 14). Kaivoskunnat puolestaan halusivat kohdentaa yhtiöi-
den osavaltioille maksamat rojaltit ja verot palvelujen, asuinym-
päristön ja infrastruktuurin investointeihin (Measham ym. 2013, 
87–88). Australiassa kaivosbuumi on tuonut alueilla esiin toisil-
leen vastakkaisia tavoitteita. Yhtäältä kaivostoiminnan halutaan 
kasvavan, sillä sen katsotaan pitävän aluetalouden ja väestöra-
kenteen tasapainossa. Toisaalta kasvua ei haluta, sillä se uhkaa 
paikallisen elinympäristön ja asumisen sekä maatalouselinkeino-
jen olosuhteita.

Australian kaivosbuumi on johtanut siihen, että julkinen hal-
linto on yhdessä kaivosyhtiöiden, kansalaistoimijoiden ja tutki-
joiden kanssa laatinut uusia tapoja kaivostoiminnan positiivisten 
ja negatiivisten vaikutusten suunnitelmalliseen hallintaan. Vaiku-
tusten käsittelyyn on kehitetty kunnanvaltuustojen ulkopuolisia, 
mutta niiden kanssa yhteistyötä tekeviä, kansalaisfoorumeja. New 
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South Walesin Hunter Valley’n alueella toimii yli 70 toimijaryh-
män yhteistyöfoorumi – Upper Hunter Mining Dialogue. Dialogi-
foorumin tehtävänä on käsitellä asukkaiden esittämät louhinnan 
ja hiilijuonnekaasuporausten aiheuttamiin vaikutuksiin liittyvät 
huolet. (NSW Minerals Council 2013.) Foorumiin kuuluu edusta-
jia yhteisö- ja ympäristöjärjestöistä, paikallishallinnon viranomai-
sista, kaivosyhtiöistä, osavaltion virastoista sekä ammattiliitoista 
ja liike-elämästä. Sen ohella New South Walesin osavaltion hal-
litus määritteli maatalous- ja viini- sekä asuinalueille kaivos- ja 
kaasuntuotannon kieltäviä no go zone -vyöhykkeitä ja pyrki niin 
sanotun strategisen maankäytön suunnittelun avulla yhteen sovit-
tamaan maankäyttöä. (New South Wales Government 2012, 186.) 
Kaivos- ja kaasutuotannon voimakas alueellinen laajentuminen 
ajoi kuitenkin maanviljelijät ja viininviljelijät konfliktiin kaivos-
teollisuuden kanssa ja paikallisten asukkaiden ja maataloustuot-
tajien kritiikki on kohdistunut sekä teolliseen kasvupolitiikkaan 
että aluesuunnittelun heikkouteen (Reategui Olguin & Evering-
ham 2015, 16).

Barclay ym. (2012) analysoivat neljän keskeisen kaivososa-
valtion, Queenslandin, New South Walesin, South Australian ja 
Western Australian hallinnallisia haasteita. Heidän tutkimuksen-
sa mukaan paikallishallinnon suunnitteluroolia on rajattu suu-
rissa luonnonvarahankkeissa. Vaikka hallinnolla on omaa valtaa, 
se ei ole osannut auttaa kuntia nopeasti kasvavan ja toiminnoil-
taan laajenevan luonnonvarasektorin hallinnassa. Tutkijat suosit-
telivat, että päätöksentekoa varten paikallisviranomaisten, valtion 
ja kaivosyhtiöiden tulee avoimesti jakaa tietoa uusista hankkeis-
ta tai olemassa olevien kaivosten laajentamisesta huomattavas-
ti aikaisemmassa vaiheessa. (Barclay ym. 2012, 4–7.) Tällaiseen 
avoimuuteen perustuva toimintamalli kehitettiin Queenslan-
din osavaltiossa vuonna 2008. Osavaltionhallinto velvoitti yhtiöt 
hankkeiden valmistelussa selvittämään, miten tuleva kaivostoi-
minta tulee vaikuttamaan asumiseen, palveluihin, liikenteeseen ja 
sosiaaliseen ympäristöön. Näin ympäristövaikutusten arviointien 
ohella luonnonvarahankkeisiin sisällytettiin erilliset sosiaalisten 
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vaikutusten arvioinnit, joiden pohjalta yhtiöiden tuli laatia myös 
sosiaalisten vaikutusten hallintasuunnitelmat. Ideana oli, että kai-
vos- ja energiayhtiöt tekevät järjestelmällistä yhteistyötä hallitus-
ten, yhdyskuntien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Suunnitel-
miin kirjattiin se, mistä asioista kaivosyhtiöt, paikallishallinto ja 
valtion sekä kansalaisyhteiskunnan toimijat vastaavat. Kaivos- ja 
energiahankkeet hyväksyttiin sen pohjalta. Queenslandin hallitus 
neuvotteli suunnitelmiin sitoumukset sosiaalisista investoinneis-
ta. (Franks 2012.)

Daniel Franksin ja Frank Vanclayn (2013, 42–46) mukaan 
Queenslandin vuoden 2012 parlamenttivaalien seurauksena oli, 
että osavaltio lopetti hallintasuunnittelun soveltamisen. Silti toi-
mintamallin avulla oli jo onnistuttu tuomaan yhtiöiden toimin-
tatapoihin uusi käytäntö ja yhdistämään erilaisia toimijoita hank-
keiden seurantaan ja arviointiin. Ritchie Holmin ym. (2013) 
mukaan, vaikka sosiaalisten vaikutusten hallintasuunnitelmat ei-
vät olleet yhdenmukaisia, hallintasuunnittelu antoi kuitenkin yh-
dyskunnille määritellyn osallistumisfoorumin, jossa voitiin yh-
dessä tunnistaa mahdollisia sosiaalisia vaikutuksia ja suunnitella 
niitä lieventäviä toimenpiteitä (Holm ym. 2013, 215). Sosiaalisten 
vaikutusten hallintasuunnittelu mahdollisti toisilleen irrallisten, 
mutta alueen ja hankkeen kannalta olennaisten asioiden käsit-
telyn kokonaisuutena. Suunnitelmat linjattiin kuntien ja valtio-
hallinnon laatimiin yhdyskunta- ja aluesuunnitelmiin. Hallinta-
suunnittelu edellytti sosiaalisten vaikutusten jatkuvaa seurantaa ja 
hallitukselle raportointia. Se puolestaan tarkoitti valvontasuunni-
telmaa ja sen mukaista epäkohtien käsittelyä. Aluehallinnossa hy-
väksytyn hankkeen yhteisösitoumuksista tuli tehdä lista. (Franks 
& Vanclay 2013, 45.) Australiassa hiilikaivosbuumi toi monilla 
alueilla kaivokset lähemmäksi muiden elinkeinojen maankäyttöä. 
Hiilikaivosten osavaltioissa kaivosteollisuuteen perustuvien alue-
kehitysohjelmien retoriset tavoitteet ovat törmänneet paikallisiin 
ja alueellisiin ristiriitoihin. Kilpailu maa-alasta on johtanut kai-
vos- ja maatalouselinkeinojen suhteiden kiristymiseen. Austra-
lian hiilen louhintaa käsittelevään ilmastopolitiikkaan onkin tul-
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lut painetta maatalousalueilta, joissa avolouhosten laajentumista 
pyritään alueellisesti rajaamaan. 

Kittilä–Queensland vertailussa

Kittilän kaivoksen laajennusta koskevassa YVA-selostuksessa on 
määritelty hankkeen sosiaalisten vaikutusten mittakaava. Ar-
viointiselostuksen mukaan kaivos vahvistaa ja monipuolistaa 
sekä koko Lapin maakunnan että Tunturi-Lapin seutukunnan vä-
estö- ja elinkeinorakennetta. Kittilän kunnan tasolla kaivoksen 
vaikutukset yhdistettiin väestön ja elinkeinotoiminnan kasvuun 
sekä kunnan palvelurakenteen kehittymiseen. Kaivostoiminnan 
so siaaliset vaikutukset kuntaan kirjattiin pääosin positiivisina. 
Laajennuksen negatiiviset vaikutukset painottuivat lähinnä kai-
voksen lähialueelle ja lähivaikutusalueelle. Seutukunnallisia ja 
maakunnallisia sosiaalisia vaikutuksia ei arvioitu, vaan arviointi-
teksti yhdisti kaivostoiminnan positiiviset vaikutukset niihin ylei-
sellä tasolla. Sidosryhmien lausunnot käsittelivät kaivoksen laa-
jentamista arviointia kriittisemmin. Näin voidaan pohtia sitä, 
mitä vaikutusten arvioinneissa kaivoksen lähialueella esille nou-
sevat negatiiviset vaikutukset merkitsevät maakunnan, seutukun-
nan ja kunnan tasolla. Siinä yhteydessä Australian Queenslandin 
sosiaalisten vaikutusten hallintasuunnitelmat tarjoavat yhden toi-
mintamallin, jonka avulla voidaan sopia konkreettisista tehtävis-
tä. Suomessa se tarkoittaisi valtiolta vahvempaa painotusta myös 
sosiaalisten vaikutusten arviointeihin. 

Queenslandin mallissa sosiaalisten vaikutusten hallintasuun-
nitelmassa hakijan tuli: a) tehdä sidosryhmille yhteenveto hank-
keen positiivisista ja negatiivista vaikutuksista, b) tehdä ehdotuk-
set haittoja lieventävistä toimenpiteistä, hallintastrategioista ja 
toimeenpanosta, käydä läpi sosiaalisten vaikutusten arvioinnin 
tulokset ja suositukset konkreettisessa toimintaympäristössä sekä 
esittää miten yhteisö sitoutuu hankkeeseen, c) esittää tiivistetty 
yhteenveto sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tuloksista, d) esi-
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tellä hankkeen aikaista kehitystä, e) edistää yhteisön, paikallista-
son ja muiden hallintotasojen aktiivista roolia kaivostoimintojen 
rakentamis-, aloitus-, toiminta- ja sulkemisvaiheissa (Queensland 
Government 2008). 

Kittilän kaivos perusti vuonna 2013 sidosryhmien yhteistyö-
ryhmän. Siihen kuuluvat Kittilän kunnan, Kideve Elinkeinopalve-
lujen, Kuivasalmen paliskunnan, Lintulan kylän, Kiistalan kyläyh-
distyksen ja Levin Matkailun edustajat. (Agnico Eagle Finland Oy 
2013.) Se voi toimia lähtökohtana vaikutusten suunnitelmallisem-
paan hallintaan. 

Yhteenvetoa ja pohdintaa

Olen kuvannut kaivostoiminnan asemaa maakunnallisen kehittä-
misen tavoitteissa ja yhden kunnan todellisuudessa. Lapin toimin-
nassa olevat uudet kaivokset sijaitsevat Tunturi- ja Pohjois-Lapin 
seutukunnassa. Niiden esimerkin pohjalta Lapin maakuntasuun-
nitelmissa pyritään vahvistamaan kaivostoiminnan roolia Lapin 
maakunnan kehittämisessä. Maakuntasuunnitelmissa kaivostoi-
minta nähdään positiivisen aluekehityksen lupauksena. Lapin 
aluekehitystä määrittävät kansallisen kehittämispolitiikan sijaan 
Euroopan Unionin kaivospolitiikka ja kaivostoiminnan kansain-
väliset suhdanteet. Lapin aluekehittämissuunnitelmassa ja -ohjel-
massa aluekehityksen vyöhykkeet ja käytävät muodostavat suun-
taviivat länteen ja itään. Alueellisen kokonaisuuden muodostaa 
Suomen sijaan Barents.

Paikallisella tasolla luonnonvaroja ja luontoa hyödyntävien toi-
mijoiden on sopeuduttava kaivosten aiheuttamiin muutoksiin, 
jotka paikallisesti vaikuttavat eri elinkeinojen edellytyksiin. Muu-
toksen kuvaamiseen olen käyttänyt toimijoiden virallisissa lau-
sunnoissa ilmoittamia kaivostoiminnasta aiheutuvia vaikutuksia. 
Lausuntoihin kirjoitetut vaatimukset ovat luettavissa paikallisen 
tason asettamina ehtoina. Lausunnoista ilmeni, että ihmiset vetoa-
vat kaivoksen elinkaareen ja vaikutusten pitkäaikaisuuteen. Epäi-
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lyt kohdistetaan niin kaivostekniikan toimintakykyyn kuin joki-
vesien ekologiseen kestävyyteen. Nämä ovat alueellisen hallinnan 
kannalta keskeisiä seikkoja, sillä vesikysymyksen jakavat niin ky-
läyhteisö, luonnonsuojelupiiri kuin kunta. Vesistöjen ekologinen 
tila nähdään itseisarvona sekä Natura-alueen luontoarvojen tuo-
mina imagoarvoina. Vesistöistä kirjoitetaan myös virkistyksen 
ja kalastuksen sekä viihtyisän ympäristön tuomina hyötyarvoi-
na. Näin kaivoksen laajentamisessa luontovaikutukset laajenevat 
sosiaalisiksi vaikutuksiksi. Poronhoitoa käsitellään lausunnoissa 
alueen perinteisenä alueidenkäyttäjänä ja vedotaan sen välillisiin 
työllisyyttä lisääviin vaikutuksiin. Poronhoito yhdistetään myös 
Kittilän matkailuimagoon.

Aineiston lausunnot kertovat konkreettisista intressiristirii-
doista, joiden hallinta ja ratkaisut vaativat hallinto-oikeuden pää-
töksiä. Eri toimijoiden ympäristöarviointia koskevat tulkinnat 
osoittavat, että kaivostoiminnan hallinnasta puuttuu ennakoi-
va lähtökohta. Sellainen edellyttäisi avointa, alueellista foorumia, 
joka integroisi muun muassa edellä mainitut toimijat välittömään 
keskusteluyhteyteen kaivostoiminnan vaikutuksista. Se voisi en-
nakoivasti tuoda keskusteltavaksi ehtoja, jotka rajaavat kaivostoi-
minnan ulos niiltä alueilta, jonne kunta ei halua kaivoksia. Näin 
se tukisi vaikutusten arviointeja, kunta- ja maakuntasuunnittelua 
sekä -kaavoitusta. Kaivostoiminnan alkaessa paikkakunnalla foo-
rumin avulla voisi edetä hallintasuunnitelmaan, johon kirjattai-
siin eri toimijoiden vastuut ja niiden juridinen valvonta. Hallin-
tasuunnitelmat voivat kehittää kaivostoiminnan yhteiskunnallista 
vastuuta ja avata myös mahdollisuuden luonnonvara-asioiden yh-
teissääntelyyn (esim. Tala 2012, 64). 

Queenslandin sosiaalisten vaikutusten hallintasuunnittelua 
voidaan tulkita alueellisen hallinnan toimintamallina. Se korostaa 
valtion, yhtiöiden ja kuntien vastuita. Hallintasuunnitelmat mit-
taavat sosiaalista toimilupaa, jossa valtio hyväksyessään hankkeet 
ottaa myös vastuun niiden seurannasta. Yrityksille suunnitelmat 
toimivat itsesääntelyn keinona, sillä niissä on avoimesti sovittava 
tehtävistä paikallisyhteisön ja valtion kanssa.
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Australian alueyhteisöille hallintasuunnittelu on avannut ar-
viointien kautta mahdollisuuden tulla kuulluksi. Jo hankkeen 
suunnitteluvaiheesta alkaen se antaa mahdollisuuden neuvotel-
la omat kehittämistavoitteet ja seurantakohteet suunnitelmaan. 
Sosiaalisten vaikutusten hallintasuunnittelua voidaan pitää myös 
sääntelystrategisena toimintamallina, sillä se on hallinnollises-
ti julkinen, avoin ja monitoroitu prosessi. Toimintamalli yhdistää 
yhtiöiden omavalvonnan, kansalaisjärjestöjen harjoittaman seu-
rannan sekä valtio- ja paikallishallinnon kontrollin. Ristiriitati-
lanteissa toimijat joutuvat avoimesti jakamaan tietoa sekä reflek-
toimaan osaamistaan ja kokemuksiaan. 

Suomessa kuntatasolla kaivosasioiden paikallisia vaikutuksia 
käsittelee erilaisista asiantuntijoista ja lautakuntien jäsenistä koos-
tuva hallinto. Niiden rinnalle kaivosyhtiöt ovat perustaneet omia 
yhteistyöryhmiä, mutta ne täyttävät vain osan hallintaverkostoa. 
Näyttää siltä, että kunta- ja maakuntahallinnon avuksi tarvitaan 
laaja-alaisempi kansalaisverkosto, jonka tekemä kaivostoimin-
nan vaikutusten seuranta perustuu tieteellisiin kriteereihin kuten 
päästömittauksiin, mutta joka myös kehittää, kokeilee ja soveltaa 
paikallisia havaintomenetelmiä arviointien käyttöön. Sitä varten 
on kehitettävä uusia kriteerejä ja menetelmiä. Ympäristövaikutuk-
silla on aina sosiaalinen yhteys ja usein laaja alueellinen kanta-
vuus. Vaikutukset ovat kauaskantoisia myös ajallisesti. Jos alueta-
solla yritykset, yhteisöt ja julkinen hallinto oppivat käsittelemään 
ja reflektoimaan myös kokemusperäistä tietoa, voivat seuraukset 
olla kauaskantoisia sekä maantieteellisesti että historiallisesti. 

Jukka Sihvonen
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4. Elinkeinojen yhteensovittaminen – tarkastelussa  
 kaivostoiminta, poronhoito ja luontomatkailu
 Sanna Hast & Mikko Jokinen

Pohjois-Suomi näyttäytyy laajan pinta-alansa, harvan asutuksensa 
ja suhteellisen hyvän tieverkostonsa vuoksi luonnonvarojen käy-
tön paratiisina: mahdollisuuksia ja tilaa voisi olettaa olevan kaikil-
le toimijoille. Silti ristiriitoja ilmenee ja toisinaan luonnonvarojen 
eri käyttömuodot päätyvät keskinäisiin konflikteihin (esim. Joki-
nen 2014b; Raitio 2008; Sarkki 2008; Valkonen 2003b). Kiinnostus 
luonnonvarojen yhä tehokkaampaan teolliseen hyödyntämiseen 
sekä toisaalta myös luonnon tarjoamia aineettomia hyötyjä koh-
taan on lisääntynyt. Kansainvälisen kaivosteollisuuden, kestävien 
energiantuotantomuotojen, luontomatkailun ja virkistyskäytön 
kehittämisen, luonnonsuojelun sekä paikallisesti ja perinteisesti 
tärkeiden maankäyttömuotojen, kuten metsätalouden ja poron-
hoidon, erilaisten käytäntöjen ja luonnonvaroihin kiinnittyvien 
moninaisten intressien yhteensovittaminen on Pohjois-Suomessa 
arkipäivää. Osin keskenään ristiriitaiset tai päällekkäiset tavoitteet 
aiheuttavat kiperiä haasteita kestävälle luonnonvarapolitiikalle. 

Keskustelua luonnonvarojen hallinnasta käydään monella ta-
solla. Luonnonvarojen käyttö on erilaisten pienempien ja suurem-
pien toimijoiden, valtion ja yritysten hallitsemaa; usein käyttö oh-
jautuu isojen luonnonvarahankkeiden kautta. Luonnonvarojen 
hallinto on myös jakautunut useille eri toimijoille ja vastuutaho-
ja on toisinaan vaikea paikantaa. Käyttöä ohjaavat ja valvovat eri 
viranomaiset. Virallisella tasolla elinkeinojen ja intressien välistä 
yhteensovittamista tehdään muun muassa kaavoituksen (maakun-
ta-, yleis- ja asemakaavat) eri vaiheissa, eri toimijoiden keskinäi-
sissä suunnitteluprosesseissa (esim. Metsähallituksen luonnonva-
rasuunnittelu) ja luonnonvarahankkeiden ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyissä (YVA). 
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Sanna Hast & Mikko Jokinen

Elinkeinojen yhteensovittamisesta syntyy monikerroksisia, tie-
teiden rajoja ylittäviä sekä poliittisia ongelmia, joihin pyritään 
vastaamaan yhä tehokkaammalla ympäristönkäytön suunnitte-
lulla ja hallinnolla. Erilaisia suunnittelukäytäntöjä ja -välineitä on 
kehitetty kestävämmän luonnonvarapolitiikan tueksi. Yhteenso-
vittamisen idea on voimakkaasti läsnä retorisella tasolla, mutta 
mitä se käytännössä oikeastaan edellyttää? 

Tässä artikkelissa avataan yhteensovittamisen käsitettä ja prob-
lematiikkaa tarkastelemalla kaivostoiminnan suhdetta luontomat-
kailuun ja poronhoitoon. Kirjoitus pohjautuu vuosina 2011–2014 
Lapissa ja Koillismaalla tehtyjen tapaustutkimusten tuloksiin. Tar-
kasteltujen tapausten vaikutuspiirissä olevat alueet ovat tärkei-
tä niin matkailulle kuin poronhoidollekin ja niiden keskeiset toi-
mijaryhmät ovat kaivosyhtiö, kunta ja kuntalaiset, viranomaiset, 
poronhoito, luontomatkailu, virkistyskäyttäjät ja loma-asukkaat. 
Kaivostoiminnan ja muun maankäytön yhteensovittamista tar-
kastellaan sekä yleisellä että tapauskohtaisella tasolla ja eri toimi-
joiden näkökulmista. 

Yhteensovittaminen voidaan ymmärtää toimintatapana ja kä-
sitteenä. Artikkelissa avataan käsitteen monisyisyyttä hyödyntäen 
teoreettista jäsentelyä sekä tapaustutkimusten esimerkkejä. Läh-
demme liikkeelle purkamalla yhteensovittamisen ideaa ja sitä, 
miten se kytkeytyy sosiaaliseen kestävyyteen. Tämän jälkeen nos-
tamme esimerkkejä tapaustutkimuksista siitä, mitä yhteensovit-
taminen tarkoittaa käytännössä Pohjois-Suomessa. Lopuksi pa-
laamme yhteensovittamisen käsitteeseen kriittisemmässä valossa 
ja pohdimme käsitteen käyttökelpoisuutta suunnittelua ohjaavana 
sateenvarjoteemana.

Sosiaalinen kestävyys ja yhteensovittaminen

Eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja neuvotteluun perustu-
vaa suunnittelua pidetään keskeisimpinä keinoina pyrittäessä kes-
tävämpään, ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen 
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näkökulman huomioonottavaan luonnonvarojen käyttöön (mm. 
Sairinen 2011; Peltonen & Sairinen 2010; Peltonen ym. 2012; Pel-
tonen ym. 2006; Peltonen 2004; Peltonen & Villanen 2004; Suss-
kind 2014; Alastalo & Åkerman 2011; Kangas ym. 2001; Daniels 
& Walker 2001; Eisto 2004). Vuorovaikutteisuuteen perustuva 
eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen ja luonnonvaro-
jen monikäyttö ovat keskeisiä näkökulmia maan- ja alueidenkäy-
tön suunnittelussa. Idea on noussut metsien monikäytön suun-
nittelusta ja laajentunut yleispäteväksi ohjenuoraksi kaikenlaiseen 
maankäytön suunnitteluun. (Ks. esim. Kangas & Kokko 2001; Eis-
to 2004.) Yhteensovittaminen ja monikäyttö ovat sekä toimintaa 
ohjaavia pelisääntöjä että argumentaation valttikortteja nykypäi-
vän luonnonvarapolitiikan pelipöydällä.

Luontoon eri tavoin kytkeytyvät toiminnot voivat olla toisen-
sa poissulkevia, toisistaan riippumattomia, kilpailevia tai toi siaan 
täydentäviä. Luonnon eri käyttömuotojen keskinäiset suhteet 
määräävät sen, miten ne voivat toteutua samalla alueella. Kilpai-
lua tai päällekkäisyyttä on toimintojen välillä enemmän tai vä-
hemmän aina, ja harvemmin tietyn alueen käyttömuodot sulkevat 
toinen toisensa kokonaan pois tai ovat kokonaan riippumattomia. 
Kaivostoiminta on mittavaa ja voimaperäistä maankäyttöä; jon-
kinlainen poissulkevuus tai päällekkäisyys alueen muun maan-
käytön kanssa on käytännössä väistämätöntä. Yhteensovittaminen 
nähdään mahdollisuutena toteuttaa hankkeita yhteiskunnallises-
ti ja paikallisesti hyväksyttävällä tavalla. Yhteensovittamisen idea 
on siten yleisesti liitetty erilaisten maankäyttöhankkeiden paikal-
liseen hyväksyttävyyteen ja luonnonvarojen sosiaalisesti kestä-
vään käyttöön. Se löytyy maan- ja alueidenkäytön suunnittelua 
ohjaavasta lainsäädännöstä (MRL 132/1999), ja toisaalta sitä pi-
detään perustavanlaatuisena ohjenuorana myös muissa suunnit-
telukäytännöissä (esim. Metsähallituksen luonnonvarasuunnitte-
lu). Osallistaminen yhteensovittamisen välineenä on laajentanut 
hankkeiden suunnitteluun osallistuvien eri intressitahojen edus-
tusta, mutta ei välttämättä vähentänyt ristiriitojen, saati konflik-
tien määrää (esim. Raitio 2003; 2008; Kyllönen & Raitio 2004; 
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Ratamäki 2009). Toisaalta osallistamista suunnitteluprosesseissa 
käytetään myös luonnonvarahankkeiden oikeuttamisen välinee-
nä (Hast 2013). 

Eri elinkeinojen yhteensovittaminen liitetään olennaisesti juu-
ri sosiaaliseen kestävyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Tyypillises-
ti kestävän kehityksen piiriin luetaan ekologinen, taloudellinen, 
sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus, joista yhteiskunnallisessa 
keskustelussa kaksi jälkimmäistä tapaavat jäädä kahden ensim-
mäisen varjoon. Kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys kytkeyty-
vät vahvasti toisiinsa. Sosiaalinen kestävyys edellyttää, että kehitys 
vahvistaa laajassa mielessä ihmisten omaa elämänhallintaa, elin-
mahdollisuuksia sekä pitää yllä heidän identiteettiään ja mahdol-
lisuuksia sen rakentamiselle. Kokemus yhteiskunnallisesta oikeu-
denmukaisuudesta on keskeinen osa tätä. Käytännössä sosiaalista 
kestävyyttä olisi aina tarkasteltava paikallisella tasolla ja pyrittä-
vä ymmärtämään sen erityiset paikalliset ulottuvuudet ja sisäl-
löt. Ollakseen sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää luonnonvara-
hankkeen tulisi vahvistaa, tai ei ainakaan heikentää, muun muassa 
seuraavia: paikallisen väestön vaikutusmahdollisuuksia, työllisty-
mistä, työoloja, paikallisen työvoiman taitojen kehittämistä, elin-
keinotoiminnan jatkuvuutta ja kehittämisen mahdollisuuksia, 
virkistysmahdollisuuksia, paikallisten sosiaalisten järjestelmien 
toimivuutta, paikallisen kulttuurin jatkuvuutta sekä maisema- ja 
kulttuurikohteiden säilymistä. Usein julkinen keskustelu ja sosi-
aalisen kestävyyden arviointi typistyy työllisyyskysymysten tar-
kasteluun. Kattavassa arviossa olisi kuitenkin huomioitava mo-
nipuolisesti ihmisten elinympäristöön kiinnittyvät merkitykset ja 
arvot. (Ks. Rannikko 2004, 128–130.)

Proseduraalisesta sosiaalisesta kestävyydestä (Eisto 2004, 
176–177) puhutaan silloin, kun itse suunnittelumenettelyä ja 
sen jatkuvuutta voidaan pitää sosiaalisesti kestävänä. Tällaisen 
edellytyksenä voidaan pitää sitä, että paikallisesti olemassa ole-
vien elinkeinojen toiminnan jatkuvuus turvataan ja kehittämisen 
mahdollisuudet säilytetään. Prosessia voidaan siis pitää sosiaali-
sesti kestävänä, kun lopputuloksena kestävyyden elementit muo-
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dostavat toimivan kokonaisuuden; toiminta on vastuullista suh-
teessa muihin toimijoihin ja toimijat ovat valmiita sovittelemaan 
sekä sitoutuvat keskustelua ylläpitävään ja jatkuvaan yhteistyö-
hön. Voisi sanoa, että tällöin eri toimintatavat ovat yhteensovitet-
tuja. Prosessin lopputulosta puolestaan ei voi pitää kestävänä, jos 
sosiaalisen kestävyyden minimiehdot täytetään – esimerkiksi to-
teuttamalla hankkeen suunnittelussa sosiaalisten vaikutusten ar-
viointi eli SVA – mutta perustavanlaatuiset näkemyserot sivuute-
taan, SVA jää irralliseksi muusta vaikutusten arvioinnista ja sen 
käytännön merkitys hankkeen suunnittelussa tai toteutuksessa 
jää ohueksi. 

Sosiaaliseen kestävyyden ideaan liittyy siis vahvasti ajallisuus; 
ei voida sanoa, että se alkaisi ja loppuisi johonkin tiettyyn menet-
telyyn, vaan toiminnassa on sitouduttava sosiaalista kestävyyttä 
edistäviin toimintatapoihin ja käytäntöihin. Nämä ovat ajassa jat-
kuvia ja siten niiden täytyy olla myös ajassa muuttuvia.

Sosiaalinen kestävyys ei ole välttämättä yhtä kuin konsensus. 
Jos sillä tarkoitetaan jonkinlaista ristiriidatonta yhteisymmärryk-
sen tilaa, konsensus ei ole erilaisten tavoitteiden tai toimintojen 
yhteensovittamisessa lainkaan realistinen tavoite. Suuriin luon-
nonvarahankkeisiin liittyy yleensä aina ristiriitaisia ja jopa toi-
sensa poissulkevia tavoitteita. Silloin on tuskin mahdollista saa-
vuttaa ratkaisua, jossa kaikki osapuolet saavuttavat ensisijaiset 
tavoitteensa ja ovat tyytyväisiä. Konsensusta ehkä tärkeämpää ja 
realistisempaa on tavoitella jaettua ymmärrystä. On tärkeää, että 
osapuolille ja kansalaisille muodostuu selkeä käsitys kulloisenkin 
hankkeen vaikutuksista ja siitä, millaisia tekijöitä asiaan liittyy. 
Jaetun ymmärryksen saavuttamisessa jatkuva avoin neuvottelu, 
vaikka se olisi ristiriitojen sävyttämää, on keskeistä ja se pitää yllä 
mahdollisuutta löytää uusia toimintatapoja ja ratkaisuja. Kyse on 
yhteisestä oppimisprosessista (engl. collaborative learning), neu-
vottelun ja kuulemisen avulla saavutettavasta yhteisymmärrykses-
tä, jossa osapuolet oppivat tuntemaan muiden toimijoiden intres-
sit, tarpeet ja motiivit (esim. Peltonen & Villanen 2004; Daniels & 
Walker 2001; ks. myös Peltonen ym. 2012; Susskind 2014).
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Yhteensovittamista tehdään esimerkiksi erilaisissa kaavoi-
tusmenettelyissä, mutta myös monella muulla yhteiskunnan ta-
solla ja monin eri keinoin. Valtion maiden kohdalla Metsähalli-
tus soveltaa omia yhteensovittamisen prosesseja, joita ovat muun 
 muassa luonnonvarasuunnitelmat, alue-ekologiset suunnitel-
mat sekä hoito- ja käyttösuunnitelmat. Metsätalouden ja poron-
hoidon tai luontomatkailun ristiriitoja on esimerkiksi Lapissa 
lisäksi ratkaistu muun muassa osapuolten välisillä, juridisesti si-
tovilla sopimuksilla (esim. Jokinen 2014b). Ympäristövaikutus-
ten arviointimenettely (YVA-menettely) on yksi keskeinen isoilta 
maankäyttöhankkeilta lailla (Finlex 1994) vaadittava suunnittelu-
menettely, jossa hankkeen eri toteutumisvaihtoehtojen välisiä vai-
kutuksia pyritään arvioimaan ja yhteensovittamaan ympäristön 
ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Kaivoshankkeiden kohdal-
la yhteensovittamisen keskeisiä välineitä ovat YVA-menettelyn li-
säksi kaavoitus ja kaivosyhtiön omat neuvottelu- ja sopimuskäy-
tännöt eri toimijoiden kesken. 

Yhteensovittamisella tarkoitetaan siten ainakin hallinnollis-oi-
keudellisen ohjauksen kautta toteutettavaa (1) alueiden käytön 
suunnitteluun (kaavoitusmenettely) sisältyvää eri alueidenkäytöl-
listen intressien yhteensovittamista ja (2) eriaikaisten ja -tasois-
ten hallinnollisten ja oikeudellisten prosessien yhteensovittamis-
ta (esim. luonnonvarahankkeen YVA-menettelyn, kaavoituksen ja 
ympäristölupaprosessien ja muiden lupaprosessien yhteensovitta-
minen). Toisaalta yhteensovittaminen on myös laajempi termi, 
jolla tarkoitetaan (3) erilaisten elinkeinojen ja luontoon kytkeyty-
vien, keskenään ristiriidassa olevien toimintatapojen sekä tavoit-
teiden sovittelua neuvottelu- ja suunnittelumenettelyillä (engl. re-
conciliation), (4) keskenään ristiriidassa tai konfliktissa ole vien 
toimijoiden ja toimintatapojen välistä neuvottelua ja sopimisrat-
kaisujen etsimistä (engl. conflict mediation, reconciliation) (ks. 
myös Peltonen 2004; Sairinen 2011; Eisto 2004; Kangas & Kokko 
2001). On ilmeistä, ettei käsite ole yksiselitteinen. 

Luonnonvarojen erilaisten käyttömuotojen keskinäisten suh-
teiden ymmärtäminen on välttämätöntä, kun uutta toimialaa so-
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vitetaan kontekstiin, jossa luontoa hyödynnetään jo entuudestaan 
monin tavoin ja siihen kiinnittyy monia sosiaalisia sekä kulttuu-
risia merkityksiä ja arvoja. Yhteensovittaminen alueiden ja luon-
nonvarojen käytön suunnittelussa on pyrkimystä vähentää risti-
riitoja ja estää konflikteja, joita eri toimijoiden välille voi syntyä. 
Se on hallinnon ja hallinnan keino, jolla tähdätään luonnonvara-
hankkeiden sosiaaliseen kestävyyteen, mutta se on myös poliitti-
nen ja retorinen keino, eikä siksi terminä täysin ongelmaton. 

Yhteensovittaminen teoriassa

Luonnonvarojen ja alueiden käyttöä pyritään hallinnoimaan ja 
ohjaamaan erityisesti kaavoituksella, mutta usein käytännön yh-
teensovittamistyö konkretisoituu erilaisen käyttö- ja hankesuun-
nittelun yhteydessä. Kaavoitusta ja hankesuunnittelua ohjaavat 
lait sekä enemmän tai vähemmän vakiintuneet hallinnolliset käy-
tännöt. 

Voidaan sanoa, että yhteensovittaminen yleisessä mielessä on 
luonnonvaroihin eri tavoin kietoutuvien erilaisten sosiaalisten 
käytäntöjen yhteen lomittamista. Käytännöt ovat aina materiaali-
sia eli suhteessa ympäröivään, niihin liittyy osaamista tai kompe-
tenssia, eli laajassa mielessä tietoa ja tietämistä, sekä merkityksiä 
(ks. Shove ym. 2012; myös Thévenot 2001). Kaavoitustyö ja han-
kesuunnittelu ohjautuvat käytäntöjen kautta samoin kuin luon-
nonvarojen hyödyntäminen. Edelleen yleisemmin voidaan tulki-
ta, että käytännöissä rakentuu ja tulee esiin ihmisen luontosuhde 
ja tieto luonnosta. Käytännöissä, tai käytäntöjen kautta, eri toimi-
jat käsittävät, käsittelevät ja rakentavat luonnonvaraa sekä tilaa eri 
tavoin, erilaisissa merkitystodellisuuksissa. 

Tarkasteltaessa ympäristön, tai tarkemmin sanoen tilan, hallin-
nointia, voidaan erotella monenlaisia vakiintuneita luonnon hal-
linnan tekniikoita. Esimerkiksi kaupunkiluonnon hallintaa tut-
kineiden Eveliina Asikaisen ja Ari Jokisen (2008, 51) mukaan 
instituutiot, kuten kaavoitus, metsänhoito, viheraluesuunnittelu, 
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kaupunkisuunnittelu ja luonnonsuojelu, noudattavat tiettyjä luo-
kittelujärjestelmiä ja jaottelevat kaupunkimaiseman spatiaalisiin 
luokkiin ennalta määriteltyjen kriteereiden avulla. Luokitukset 
auttavat arvioimaan ja suunnittelemaan, mutta samalla ohjaavat 
suunnittelijoiden ja kansalaisten huomion kiinnittymään tiettyi-
hin asioihin – esimerkiksi yksittäisiin suojeltaviin lajeihin ja elin-
ympäristöihin – sulkien samalla muita asioita huomion ulkopuo-
lelle. Jouni Häkli (1997) puolestaan kiinnittää huomion tilastoihin 
ja karttoihin, joita pidetään staattisina, neutraaleina ja epäpoliitti-
sina välineinä. Niillä on oma institutionaalinen perusta ja ne ovat 
systemaattisia tiedon keruun välineitä. Niiden avulla tehdään so-
siaalista maailmaa näkyväksi ja samalla hallinnoidaan sitä, mikä 
on poliittinen pyrkimys. Tilastot ja kartat sisältävät tilallisen ulot-
tuvuuden, ja ne kommunikoivat, mutta samalla ne kuitenkin ra-
kentavat abstraktia tilaa, eräänlaista ”pienoistodellisuutta”, niin 
luonnosta kuin yhteiskunnasta ja sen ilmiöistä. Luokitukset, ti-
lastot ja kartat toisaalta helpottavat suunnittelutyöskentelyä, mut-
ta samalla ne vakauttavat luonnon hallinnan kohteeksi; ne muo-
dostavat luonnonhallinnan kulttuurista perustaa ja tuottavat 
erityislaatuista luontoa. Ne myös ohjaavat ja pakottavat toimijoi-
ta kommunikoimaan omaa luonnon käyttämisen tapaansa tietyl-
lä tavalla, tietyn annetun merkitysjärjestelmän puitteissa. Tällaiset 
suunnittelun ”apuvälineet” muodostuvat helposti suunnittelutyön 
käytäntöjen näennäisen neutraaleiksi, epäpoliittisiksi, näkymättö-
miksi osiksi. (Ks. myös Alastalo & Åkerman 2011.)

On tärkeää ymmärtää, että tieto ympäristöstä, sen tuottaminen 
ja sen käyttäminen ei ole neutraalia suhteessa sosiaalisiin valta-
rakenteisiin; erilaisia tietoja käytetään osana poliittisia ja hallin-
nollisia prosesseja. Myös tutkimuksellinen tieto tuotetaan pitkäl-
ti vakiintuneissa käytännöissä, tietokäytännöissä (esim. Alastalo 
& Åkerman 2011), ja se on menetelmällisesti ja teoreettisesti nä-
kökulmaista. Tieteellisen tiedon tuottamisen käytäntöjä voidaan 
omalta osaltaan pitää eräänlaisina luonnon haltuunottamisen kei-
noina. Tietoja, kuten ekologista, taloudellista, tilastollista, sosiaa-
lista, kulttuurista tai käytännöllistä, käytetään monin eri tavoin, 
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usein erilaisessa hierarkkisessa suhteessa toinen toisiinsa, osana 
ympäristön ja maankäytön suunnittelun poliittisia ja hallinnolli-
sia prosesseja.

Doreen Massey (2008, 58) pitää tilaa ”sosiaalisten suhteiden ris-
teymien momenttina”. Tilaa ja aikaa ei hänen mukaansa ole mie-
lekästä pitää erillään, sillä tilallisuutta voidaan pitää erottamatto-
mana osana historian tuottamista. Tällä tavoin ymmärretty tila on 
oleellinen osa myös politiikan mahdollisuutta. (Mts. 63–64.) Mas-
sey kiinnittää huomion tilallisuuden sosiaaliseen perustaan ja toi-
saalta sosiaalisen tilalliseen perustaan. Sosiaaliset suhteet (esim. 
hallitseminen, alistaminen, solidaarisuus ja yhteistyö) tapahtuvat 
aina tilassa ja tätä Massey kutsuu valtageometriaksi (mts. 58). Täs-
tä seuraa, että ilmiöitä tarkasteltaessa olisi tarkasteltava neliulot-
teista tila-aikaa, jossa tarkkailija on osa tarkkailtavaa maailmaa. 

Eri luonnonvarojen hyödyntämisen käytäntöjä tarkasteltaessa 
on siis huomioitava niiden erilaiset aikaperspektiivit, tilan hah-
mottamisen ja käyttämisen erilaisuus sekä erilainen sidos paik-
kaan ja luonnon vuodenkiertoon. Esimerkiksi kaivoksen elinkaa-
ri voi pidentyä, lyhentyä tai katketa malmien hinnan heilahtelun 
vuoksi, teknologioiden kehittymisen myötä tai muista syistä. Mi-
neraalit säilyvät kuitenkin maan povessa, kunnes niitä aletaan 
hyödyntää. Luontomatkailu taas on liiketoimintana pitkäjänteis-
tä kehitystyötä, mutta tarjonnaltaan ja kysynnältään usein se-
sonkiluontoista. Talvi- ja kevätmatkailun vetovoimatekijät ovat 
erilaisia kuin kesän, mutta nekin ovat tiettyihin luonnonympä-
ristöihin kiinnittyneitä. Poronhoito puolestaan on kiinteästi si-
doksissa kyseessä olevan paliskunnan fyysiseen rakenteeseen; eli 
paliskunnan ympäristöön, eri laidunalueiden sijoittumiseen ja 
laatuun, sekä lisäksi luonnonoloihin ja vuodenaikojen kiertoon. 
Edelleen poronhoidolla on osin vuosisataiset, alueisiin vahvasti 
kiinnittyvät perinteet ja käytännöt. Sen arvoa sosiaalisten ja kult-
tuuristen sidosten muodostumisessa on vaikea yksiselitteisesti 
arvioida. Kaikkiin näihin elinkeinoihin, niiden toimintatapoihin 
ja kehittämiseen, liittyy omanlaistaan osaamista, asiantuntijuut-
ta ja tietoa. 
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Luonnonvarojen hallinnan kokonaisuus puolestaan koos-
tuu monenlaisten tekniikoiden ja tietojen, sekä tila-ajallisten 
käytäntöjen ymmärtämisestä. Tutkimustieto, luokitukset, tilas-
tot ja kartat ovat luonnonvarojen hallintoon liittyviä apuvälinei-
tä. Suunnittelu ja yhteensovittaminen eivät kuitenkaan ole irralli-
sia yhteiskunnallisista valtarakenteista. Eri maankäyttömuotojen 
yhteensovittamisessa on kyse erilaisten luonnonvaroihin kiin-
nittyvien käytäntöjen, arvojen, tietämisen tapojen ja tiedon laji-
en yhteensovittamisesta ja oikeuttamisesta. Käytännöt ovat aina 
tilallisia ja ajallisia, joten myös onnistuneen yhteensovittamisen 
on kyettävä ottamaan käytäntöjen erilainen tila-aika -suhde huo-
mioon. 

Kokemuksia Pohjois-Suomen kaivoshankkeista

Pohjois-Suomessa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenel-
lä käynnistynyt kaivosbuumi toi rakennemuutoksesta kärsineille 
seuduille lupauksen elinvoimaisuuden heräämisestä, toivoa työ-
paikoista ja taloudellisesta kasvusta. Uusia kaivoksia on avattu, 
kuten Kittilän kaivos (ent. Suurikuusikko) ja Sodankylän Kevitsa. 
Aiemmin toiminnassa olleita on suunniteltu avattavaksi uudessa 
mittakaavassa, kuten Kolarin Hannukainen ja Taivalkosken Mus-
tavaara. Lisäksi on suunnitelmia täysin uusista kaivoksista, kuten 
Kuusamon kultakaivos, sekä Savukosken Soklin ja Ranuan Su-
hangon kaivokset. Myös malminetsintä ja varaustoiminta on ol-
lut vilkasta.

Metsäntutkimuslaitos tutki vuosina 2011–2014 neljän eri kai-
voshankkeen suhdetta luontomatkailuun ja poronhoitoon Lapis-
sa ja Koillismaalla. Tapaustutkimusten teemoina olivat Luontoon 
perustuvien elinkeinojen ja kaivostoiminnan yhteensovittami-
nen Lapin matkailullisesti tärkeillä alueilla (DILACOMI, Lapin 
ja Oulun yliopistojen sekä Metsäntutkimuslaitoksen yhteishan-
ke) ja Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koil-
lismaalla (KAMYK, Metsäntutkimuslaitoksen hanke). Erityises-
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ti on selvitetty matkailijoiden, matkailuyritysten, poronhoidon, 
paikallisväestön, lomamökkiläisten ja kaivannaisalan käsityk-
siä yhteensovittamisen mahdollisuuksista kyselyillä ja haastatte-
luilla. Kyselytutkimuksessa matkailijoiden käsityksiä on selvitetty 
matkakohteessa (Ylläs, Levi, Kuusamo ja Taivalkoski-Pudasjärvi) 
paikan päällä tehdyillä kyselyillä (N=3732). Paikallisten asukkai-
den ja lomakiinteistöjen omistajien suhdetta kaivoshankkeisiin 
ja luontoperäisten elinkeinojen yhteensovittamiseen jäljitettiin 
postikyselyllä (N=711) sekä matkailuyritysten näkemyksiä verk-
kokyselyillä (N=150). Teemahaastatteluja tehtiin yhteensä 41: 
Matkailutoimijat/-yrittäjät (Kittilä, Kolari, Kuusamo, Taivalkoski-
Pudasjärvi) (N=25); Poronhoitajat (Kittilä, Kolari) (N=6); loma-
kiinteistön omistajat (N=2 + 2 ryhmähaastattelua); Kaivostoimijat 
(N=4); muut paikalliset (N=2).

Yhteensovittaminen käytännössä

Koska kaivokset ja niiden toimintaympäristöt ovat erilaisia, on 
kaikkia vaikutuksia vaikea ennakoida. Toiminnan vaikutuksia 
vaikkapa matkailuun ja sen kehittymisedellytyksiin on mahdo-
tonta tietää täsmällisesti etukäteen. Toisaalta alustavia kokemuk-
sia toiminnassa olevien kaivosten kohdalta on jo olemassa. Mää-
rällinen ja laadullinen aineisto eri toimijoiden kaivostoimintaan 
ja -vaikutuksiin liittyvistä käsityksistä ja kokemuksista antaa mah-
dollisuuden arvioida kaivosten sosiaalista kestävyyttä ja yhteen-
sovittamista muuhun elinkeinotoimintaan. Määrällinen aineisto 
antaa yleiskuvan suhtautumisesta kaivoshankkeisiin. Laadullinen 
aineisto mahdollistaa syvemmän analyysin yhteensovittamisen 
haasteista ja käytänteistä eri konteksteissa ja eri toimijoiden näkö-
kulmista. Aineistot yhdessä avaavat monipuolisesti avaintoimijoi-
den käsityksiä kaivoksiin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista.

Taulukkoon 1 on koottu tietoja neljästä pohjoissuomalaisesta 
kaivoshankkeesta ja arvioitu niiden suhdetta matkailuun ja po-
ronhoitoon. Arviot perustuvat ensisijaisesti eri toimijoille osoi-
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tettuihin haastattelu- ja kyselytutkimuksiin. Lisäksi arvioinnin 
tukena on hyödynnetty kaivoshankkeiden ympäristövaikutus-
ten arviointiselostuksia (Hannukaisen kaivoshanke 2013; Agni-
co  Eagle Finland 2012b). Toisessa sarakkeessa mainitut mineraalit 
ovat niitä, joita yhtiö hyödyntää tai suunnittelee hyödyntävänsä. 
Kuusamon hankkeessa uraani todennäköisesti jouduttaisiin pro-
sessissa hyödyntämään, mutta sitä ei ole tarkasteltu YVA:ssa.
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Taulukko 1. Neljä pohjoissuomalaista kaivoshanketta ja niiden 
suhde matkailuun ja poronhoitoon.

Kaivoshanke Mineraalit Erityispiirteet Suhde  
matkailuun

Suhde poron- 
hoitoon

Hannukainen, 
Kolari,  
uudelleen- 
avaus suun-
nitteilla

Rauta,  
kupari, 
kulta

Prosessivedet Muo-
nionjokeen, lohijoki.
Valuma-alueella myös 
kalastollisesti merkittä-
vät Äkäs-, Kuer- ja Val-
keajoki.
Suuri avolouhos  
(2,5 km).
Raskas laajalle raken-
nettava infrastruktuuri.

Läheisyys (8 km) 
Ylläksen matkailu-
keskukseen.
Hankala.

Muonion palis-
kunta.
Hankala, muttei 
ylivoimainen.

Suurikuusik-
ko, Kittilä, tuo-
tanto vuodes-
ta 2009

Kulta Ei raskasta liikennettä.
Prosessissa käytetään 
syanidia.
Louhinta siirtynyt 
maan alle.
Suunnitteilla laajennus. 

Levin matkailukes-
kukseen 25 km.
Neutraali.

Kuivasalmen pa-
liskunta.
Suhteellisen neut-
raali, paliskunnan 
ja kaivosyhtiön 
välinen yhteistyö 
ja neuvottelu hel-
pottanut yhteen-
sovittamista.

Kuusamo, 
suunnitteilla

Kulta,  
kupari, 
mahdolli-
sesti uraani

Kitkajoki välittömässä 
läheisyydessä.
Uraani.
Lyhyt elinkaari.
Pienehkö hanke, ei ko-
vin merkittäviä alueel-
lisia työllistäviä vaiku-
tuksia.

Läheisyys tärkei-
siin matkailukoh-
teisiin (Rukatun-
turi ja Kitka- ja 
Oulankajokien ve-
sistö- sekä Oulan-
gan kansallispuis-
ton muodostamat 
alueet).
Hankala.

Oivangin ja Ala-
kitkan paliskun-
nat.
Hankala, muttei 
ylivoimainen.

Mustavaara, 
Taivalkoski, 
uudelleen- 
avaus suun-
nitteilla

Vanadiini, 
rauta,  
titaani

Ei myrkyllisiä aineita 
prosessissa, magneetti-
nen erotus.

Ei isoja matkailu-
kohteita tai mat-
kailun hyödyn-
tämiä alueita 
välittömässä lä-
heisyydessä, Syöt-
teelle 35 km.
Melko neutraali.

Taivalkosken pa-
liskunta.
Suhteellisen neut-
raali, neuvottelu-
yhteys paliskun-
nan kanssa ollut 
suunnitteluvai-
heessa hyvä.
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Ylläksen ja Levin matkailukohteissa tehtyjen kyselyjen perusteel-
la varsin suuri osa matkailijoista näkee kaivoshankkeet ongel-
mallisena matkailun kannalta ja arvioi halunsa palata uudelleen 
vähenevän, jos kaivostoiminta käynnistetään. Esimerkiksi Ylläk-
sellä 44 prosenttia matkailijoista suhtautui Hannukaisen kaivok-
seen kielteisesti, mutta toisaalta lähes yhtä moni, 42 prosenttia 
suhtautui neutraalisti. Noin puolet Ylläksen matkailijoista myös 
arvioi, ettei kaivoksen avaaminen vaikuta heidän halukkuuteen-
sa tulla  alueella uudestaan, mutta toisaalta mainittu 44 prosent-
tia arvioi, että paluuhalukkuus vähenee. Ylläksen ulkomaalaiset 
matkailijat (56  %:lla halukkuus palata vähenee) jättäisivät her-
kemmin palaamatta kuin kotimaan (43 %) matkailijat (χ2=17.7, 
p=0.001). Matkailun kehityksen kannalta tulokset ovat huolestut-
tavia: toteutuessaan nämä olisivat merkittäviä kielteisiä vaikutuk-
sia matkailuun ja edelleen Kolarin kunnan talouteen – varsinkin, 
kun otetaan huomioon, että matkailun kasvua haetaan ulkomai-

Kuva 1. Levitunturilta on 25 kilometriä Kittilän kaivokselle, mitä 
pidetään riittävänä etäisyytenä matkailumaiseman säilymisen 
kannalta. (Kuva: Mikko Jokinen)
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sista turisteista ja että Ylläksen matkailijat ovat erityisen paikkaus-
kollisia. Peräti puolet matkailijoista on käynyt kohteessa aiemmin 
vähintään 10 kertaa. (Jokinen & Tyrväinen 2013; ks. myös Sato-
kangas 2013.)

Selvä enemmistö Ylläksen matkailijoista arvioi kaivostoimin-
nalla olevan kielteisiä vaikutuksia matkailuelinkeinoon, ympäris-
töön, luontokokemukseen tai luonnonkäyttöön. Voimakkaimmat 
kielteiset vaikutukset liittyvät ympäristön laadun heikkenemiseen 
ja erämaisuuden kokemukseen. Valtaosa (87 %) Ylläksen mat-
kailijoista arvioi vaikutukset ympäristöön kielteisiksi. Lähes nel-
jä viidestä arvioi vaikutukset erämaisuuteen erittäin kielteiseksi 
tai melko kielteiseksi. Levin matkailijat tunnistavat myös kielteisiä 
vaikutuksia, mutta matkailijat Levillä suhtautuvat kaivostoimin-
taan yleisesti ottaen myönteisemmin ja välinpitämättömämmin 
kuin matkailijat Ylläksellä. (Jokinen & Tyrväinen 2013.) Kyse on 
epäilemättä siitä, että Kittilän kaivos on riittävän kaukana, etäi-
syys kaivokselta Levitunturille on 25 km, se ei juurikaan näy (kuva 
1), kuulu eikä tuoksu matkailijan maisemassa. Myöskään pölyvai-
kutukset eivät ulotu Leville saakka. Lisäksi Levin matkailijat poik-
keavat profiililtaan Ylläksen matkailijoista, joille luontoarvot ja 
-elämykset ovat tärkeämpiä, kun taas Levillä erilaisten palvelujen 
merkitys on turisteille tärkeämpää.

Poronhoitajien haastatteluissa ilmeni, että avoimuus, tiedon-
kulku, kommunikaatio ja luottamus ovat keskeisiä asioita. Mikä-
li kaivoksen negatiivisia vaikutuksia poronhoitoon halutaan mi-
nimoida, on yhteistyö poromiesten kanssa ratkaisevassa roolissa. 
Kaivoksen rakenteiden ja liikenteen suunnitteleminen siten, että 
ne vievät mahdollisimman vähän tärkeitä laitumia eivätkä häirit-
se porojen kulkua ja poronhoitotyötä, on oleellista. 

Käytäntöjen yhteensovittaminen

Luonnonvaroista (esim. malmi, puutavara, vesi- tai tuulivoima 
jne.) puhutaan usein ikään kuin ne olisivat neutraalisti ”tuolla jos-
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sain”, luonnosta irrotettavissa ja hyödynnettävissä. Kuitenkin on 
niin, että luonnonvarat tulevat yhteiskunnalliseen tietoon ja pu-
heeseen, kun niiden hyödyntämisen tekniikat ovat olemassa. Tuu-
lesta tai joesta tulee energiaa vasta, kun ne osataan valjastaa; mal-
miosta metalleja, kun ne osataan rikastaa, ja metsästä puutavaraa, 
kun ihmisillä on käytössä tämän mahdollistava tieto ja teknologia. 
Siten luonnonvara ja suhde siihen rakentuvat käyttäjien käytäntö-
jen ja teknologioiden kautta. Luonnonvaraa ei siksi ole mielekästä 
tarkastella käyttäjästä ja hyödyntämisen käytännöistä irrallisena. 
Luonnonvarat tulevat esiin vasta niitä hyödyntävien tekniikoiden 
ja käytäntöjen kautta. Näissä käytännöissä ja tekniikoissa raken-
tuu ja kiinnittyy myös monia merkityksiä luonnonvaraan ja kon-
tekstiin. Fyysinen ympäristö, käytännöt ja tekniikat lisäksi määrit-
televät hyödyntämisen reunaehtoja kussakin kontekstissa. 

Haastatteluaineiston analyysin kautta avainkysymykseksi yh-
teensovittamisen kannalta kaikissa tutkituissa tapauksissa nousi 
se, miten kukin toimijaryhmä Pohjois-Suomessa hyödyntää ky-
seessä olevaa luonnonvaraa niin tilassa kuin ajassa, ymmärtää sen 
ja edelleen tätä kautta millaisia merkityksiä luonnonvara ja -alue 
saavat. (Taulukko 2 ja kuva 2.)

Taulukko 2.

Luonnonvara Toimija ja hyödyntäjä
Mineraalivaranto Kaivannaisala
Matkailumaisema Matkailuala (yritykset ja asiakkaat)
Laidun Poronhoito
Asuin- ja vapaa-ajan ympäristö Paikalliset asukkaat ja lomakiinteistön 

omistajat

Koska kaivostoiminta on voimaperäistä, paikkaan sidottua ja 
muut toiminnat pitkälti poissulkevaa, jonkinasteisia intressiristi-
riitoja muiden toimijoiden kanssa on luvassa. Eri toimijaryhmillä 
on erilainen suhde hyödynnettävään luonnonvaraan ja tähän hyö-
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dyntämiseen liittyvät myös erilaiset käytännöt. Hyödyntämisen 
käytännöt eivät monestikaan ole pelkästään taloudelliseen hyö-
tyyn tähtääviä, vaan niihin voi kytkeytyä monia muita kulttuurisia 
ja sosiaalisia arvoja. Jos esimerkiksi kaivostoiminnan käytännöt 
– ja näistä aiheutuvat melu, pöly ja maiseman muutos – tai hyö-
dynnettävä malmio itsessään muuttaa peruuttamattomasti alueen 
luontoa tai vie pohjan luontomatkailun hyödyntämistä mieliku-
vista puhtaasta luonnosta ja erämaisesta kokemuksesta, liikutaan 
elinkeinojen välillä konfliktin rajamaastossa. Tämä nousi selkeäs-

Kuva 2. Elinkeinojen ja eri toimijoiden saman alueen luonnonva-
rat, sekä tavat jäsentää ja hyödyntää näitä.
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ti esille haastatteluaineistossa Ylläksen ja Kuusamon matkailuyrit-
täjien kohdalla (myös esim. Jokinen 2014a; Metsäntutkimuslaitos 
2014). Jos kaivostoiminta sijaitsee kaukana matkailun hyödyntä-
miltä alueilta, voi olla, että mitään riskiä matkailun toiminnan jat-
kumiselle ja kehittymiselle ei synny. Näin näyttäisi olevan Kitti-
län kaivoksen ja Levin matkailukeskuksen osalta, mahdollisesti 
myös Taivalkosken ja Syötteen matkailun ja Mustavaaran kaivok-
sen osalta (taulukko 1).

Kuinka tutkimustieto sitten voi auttaa yhteensovittamista? 
Matkailun osalta voidaan usein arvioida lähinnä riskejä, joita 
kaivostoiminta aiheuttaa, sekä toisaalta kaivostoiminnan myötä 
mahdollisesti nousevien palvelujen, kuten osto- ja majoituspalve-
luiden, kysyntää. Matkailutoimintoja, esimerkiksi reittejä, voidaan 
suunnitella uudestaan. Yleisesti ottaen keskeiset matkailualueet 
rakenteineen sijaitsevat kuitenkin luonnonarvoiltaan erityisissä 
paikoissa: tunturin, arvokkaan vesistöalueen tai vaikkapa kansal-
lispuiston tuntumassa. Korvaavia alueita ei yleensä ole eikä kor-
kean investoinnin matkailurakenteita voida siirtää sen enempää 
kuin mineraalejakaan.

Kaivoksen tuottamia ongelmia voidaan vähentää teknisin rat-
kaisuin sekä toimintojen ja liikenteen sijoittelulla ja ajoittamisel-
la. Matkailun kannalta ihanteellinen ratkaisu on maanalainen kai-
vos, mutta sen kustannukset saattavat olla avolouhokseen nähden 
liian suuret kaivosyhtiön näkökulmasta. Myös malmion geofysi-
kaaliset ominaisuudet, sijoittuminen ja asento vaikuttavat louhin-
tateknisiin ratkaisuihin; joskus avolouhos ei käytännössä ole edes 
mahdollinen. 

Kaivostoiminta voi viedä porojen laitumia ja muuttaa merkit-
tävästi laidunten käyttämisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi Kitti-
lässä, Kuivasalmen paliskunnassa, porojen luontainen laidunkier-
to on kaivostoiminnan myötä muuttunut. Kaivosalueen ympärille 
on muodostunut välttämisalue ja porot hajautuvat herkemmin 
ympäröiville laitumille. Porojen käyttäytymisen muutoksen myö-
tä erotuskäytäntöihin ja poronhoitotöihin on tullut muutoksia. 
Poronhoitajilta on vaadittu ja vaaditaan sopeutumista ja lisätöitä. 

Sanna Hast & Mikko Jokinen
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Toisaalta neuvotteluyhteys kaivosyhtiön kanssa on mahdollista-
nut ratkaisujen etsimisen ja korvauksista sopimisen. Jos kaivostoi-
mintaa Kittilässä edelleen laajennetaan, konfliktin mahdollisuus 
näiden elinkeinojen välillä on selkeästi olemassa.

Poronhoito käyttää ja tarvitsee laajoja alueita; tiettyyn rajaan 
asti toimintoja ja rakenteita voidaan siirtää ja käytäntöjä muuttaa. 
On kuitenkin huomattava, että toimivalla ja kannattavalla poron-
hoidolla on omat paliskunnan sisäiset reunaehtonsa ja lisäksi mui-
den maankäyttäjien luomat paineet usein kumuloituvat vaikeut-
taen poronhoidon kokonaisuutta. Paliskunnan yhdessä osassa 
tapahtuvat muutokset saattavat heijastua muiden ja etäisimpien-
kin osien käyttöön, ja edelleen elinkeinon kokonaistaloudelliseen 
tulokseen. Yhteensovittamiselle on mahdollisuuksia, mutta ei kui-
tenkaan loputtomiin.

Suunniteltaessa kaivostoimintaa poronhoitoalueelle on pyrit-
tävä arvioimaan uhkaako toiminta keskeisiä laitumia, kuten tal-
vilaidunalueita tai porojen keskeisiä vasoma-alueita, ja miten to-
dennäköisesti se tulee muuttamaan poronhoitotyöhön liittyviä 
vakiintuneita erotus- ja paimennuskäytäntöjä ja porojen luontai-
sia kulkureittejä. Voidaan puhua kipupisteistä, joista olisi hyvä olla 
tietoinen mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta erilaisista vaihtoeh-
doista toimintojen yhteensovittamiselle tai korvaamiselle voidaan 
neuvotella. Kipupisteiden löytäminen ja ymmärtäminen ovat yh-
teensovittamisen välttämättömiä edellytyksiä. Vakavien ristiriita-
tilanteiden välttäminen vaatii jatkuvaa avoimuutta ja yhteydenpi-
toa keskeisimpien toimijoiden välillä. (Ks. myös Kokko ym. 2013; 
Paliskuntain yhdistys 2013.) Jos tutkimukset viittaavat siihen, että 
matkailulle tai poronhoidolle koituvat riskit ovat erittäin suuret, 
haitalliset ja todennäköiset, saattaa kunnan tai viranomaisten ai-
noa vaihtoehto olla pohtia kaivostoimintaa olemassa olevalle elin-
keinotoiminnalle vaihtoehtoisena, toinen toisensa poissulkevana 
toimintana. 
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Yhteensovittamisen käytännöt

Jos yhteensovittamisella haetaan erilaisten toimintatapojen aitoa 
sopeutumista toisiinsa nähden (engl. reconciliation) ja pyritään 
saavuttamaan niin ajallisesti kuin paikallisesti sosiaalisesti kestä-
vää luonnonvarojen käyttöä sekä välttämään konflikteja, voidaan 
nostaa esiin joitain seikkoja: 1) tasapuolisuus, 2) prosessinomai-
suus ja 3) tapaus- tai tilannekohtaisuus.

Yhteensovittamisen tekniikoita ei voi sanella yhden luonnon-
varan hyödyntämisen lähtökohdista. Jos ajatellaan esimerkik-
si metsien monikäytön suunnittelua, jonka lähtökohtana olisivat 
yhden luonnonvaran, puun, tuottamiseen ja hyödyntämiseen liit-
tyvät käytännöt ja tieto – eli vallitsevat käsitykset kestävästä met-
sänhoidosta – tulevat metsän muut hyödyntämisen tavat, kuten 
porojen laidunnus, marjastus ja metsästys sekä luontomatkailijan 
odottama maisemallisuus, tällöin puutteellisesti huomioiduiksi. 
Suunnittelutilanteessa ei silloin olisi kyse aidosta sosiaalisesti ja 
yhteiskunnallisesti kestävästä yhteensovittamisesta, vaan yhden 
toimijaryhmän toimintamahdollisuuksien säilyttämisestä ja mui-
den, heikommassa asemassa olevien toimijoiden sopeutumisesta 
yhden luonnonvaran hyödyntämiseen. Yhteensovittamisen ei pi-
täisi lähteä asetelmasta, jossa yksi maankäyttömuoto menee mui-
den edelle, vaan eri toimijoiden käytäntöjen tasapuolisesta ym-
märtämisestä. 

Yhteensovittamisessa lähtökohta on prosessinomaisuus. Kun 
puhutaan kaivostoiminnasta, tulee huomioida sen elinkaari: yh-
teensovittaminen alkaa käytännössä jo malminetsintävaiheessa ja 
jatkuu koko aloitus- ja toiminta-ajan sekä kaivoksen sulkeudut-
tua. Myös tila on ymmärrettävä uudella tavalla: ei ole kyse pelkäs-
tä elinkeinojen tilallisesta ”mahtumisesta” vaan erilaisten toimin-
tojen toisilleen aiheuttamista vaikutuksista.

Kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia (pöly, melu, maise-
man muutos, laidunpinta-alan väheneminen ja muutokset, ym.) 
on mahdollista arvioida matkailun ja poronhoidon toimintaedel-
lytysten kannalta. Luontomatkailun toimintojen kannalta tärkeitä 
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tekijöitä ovat hiljaisuus ja erämaisuus sekä kaunis ja puhdas luon-
to. Poronhoidolle on keskeistä puolestaan eri vuodenaikoina hyö-
dynnettävät laitumet ja alueet, laidunkierto ja poronhoitotöiden 
toteutettavuus. Näihin kohdistuvien vaikutusten ja niiden mer-
kittävyyden ymmärtäminen edellyttää toimintojen ja käytäntö-
jen ajallisten perspektiivien mukaan ottamista osaksi vaikutusten 
arviointia. Vuoden kierto ja luonnonilmiöt vaikuttavat eri tavoin 
eri elinkeinoihin ja tuottavat toisaalta myös erilaisia riskejä. Ym-
päristövaikutusten arviointi (YVA) on keskeinen käytössä oleva 
yhteensovittamisen väline, mutta sen lisäksi seuranta ja neuvotte-
luyhteyksien ylläpito koko toiminnan elinkaaren ajan ovat ensiar-
voisen tärkeitä.

Kaivostoiminnan yhteensovittaminen alueen muuhun maan-
käyttöön on aina tapauskohtaista. Kaivokset ja niiden toimin-
taympäristöt vaihtelevat. Samoin hyödynnettävät malmiot, mine-
raalit ja kaivoksen mittakaava, sekä se, onko louhintateknisesti tai 
taloudellisesti mahdollista toteuttaa avolouhos vai suljettu maan-
alainen louhos. Prosesseissa on merkittäviä eroja, niin myös esi-
merkiksi liikennevaikutuksissa toiminnan eri vaiheissa. Lisäk-
si mineraalien hyödyntämiseen liittyvä tila-ajallisuus vaihtelee. 
Kaivostoiminnan tila-käsitys ulottuu paikalliselta tasolta, jonne 
malmio ja siten myös itse kaivos sijoittuu, aina globaalille, mis-
sä rikasteen tai lopputuotteen markkinat yleensä ovat. Hyödyntä-
misen mahdollisuuksiin vaikuttavat rahoittajat, maailmanmark-
kinahintojen muutokset ja uusien teknologioiden kehittyminen. 
Nämä määrittävät kaivoksen elinkaaren. Yhtenä hetkenä voi olla 
kannattavaa suunnitella kaivosta 20 vuodeksi, mutta seuraavana 
hetkenä malmin hinnan heilahtelun vuoksi voikin tilanne näyt-
tää kovin toisenlaiselta. Teknologioiden kehittymisen tai malmion 
tutkimisen myötä tilan hyödyntämisen tarve voi laajeta. Malmin 
kuljetuksen logistiikka muodostaa myös yhden keskeisen osan 
kaivostoiminnan kokonaisuuden hahmottamisessa ja yhteenso-
vittamisessa tietyssä toimintaympäristössä.

Kaivosten toimintaympäristöissä on suuria eroja: esimerkiksi 
etäisyys kaivosalueen ja matkailukeskuksen välillä vaihtelee suu-
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resti. Alueella, kuten Levi, Ylläs, Ruka ja Syöte, harjoitetun luonto-
matkailun erot ja lomakiinteistön omistajien omat alueeseen kiin-
nittyvät mielikuvat sekä tarpeet ja käytännöt eivät ole kaikkialla 
samat. Kaivokset sijoittuvat luontoarvoiltaan erilaisten kohtei-
den läheisyyteen, niiden fyysiset ympäristövaikutukset vaihtele-
vat suuresti, samoin ne etäisyydet, jonne nämä vaikutukset ulottu-
vat. Eroja on myös vaikutuksissa poronhoitoon: paliskunnissa on 
erilaisia poronhoitokäytäntöjä ja laidunalueiden sijoittuminen ja 
käyttö vaihtelee. Suunnittelussa tulisi lisäksi pystyä huomiomaan 
yhteisvaikutukset muun maankäytön kanssa.

Kun arvioidaan kaivosten, matkailun ja poronhoidon yhteis-
eloa, tulisi analogioita eri alueiden välillä välttää. Vertailuja voi ja 
kannattaa tehdä, mutta suorien rinnastusten tekeminen on ongel-
mallista. Se, mikä toimii yhdessä paikassa, ei automaattisesti tar-
koita sitä, että se toimii muualla. Kaivoksen uudelleenavaaminen 
ei myöskään tarkoita sitä, että jos asiat olivat toimineet ongelmitta 
ennen, ne toimisivat samoin myös jatkossa. Esimerkiksi 1980-lu-
vulla toimineella Hannukaisen kaivoksella ja alueen matkailulla ei 
ollut tuolloin merkittäviä ongelmia. Aiempi Hannukaisen kaivos 
oli kuitenkin ratkaisevasti pienempi verrattuna nykyisen suunni-
tellun kaivoksen kokoluokkaan. 1990-luvulta lähtien matkailu on 
kasvanut huomattavasti suuremmaksi kuin mitä se oli vanhan kai-
voksen aikaan. Kolarin kunnan taloudellinen riippuvuus matkai-
lusta on rakentunut kasvun myötä ja ympäristövaatimukset ovat 
kasvaneet. Nykyisellään jo puolet Kolarin tuloista tulee matkailus-
ta, mikä on Lapin ennätys (Satokangas 2013). Menneitä olosuhtei-
ta ja vaikutuksia ei voida siirtää nykyisyyteen. Tapaus- ja tilanne-
kohtainen tarkastelu on aina välttämätöntä.

Yhteenveto ja pohdinta

Tässä artikkelissa on lähestytty ja avattu eri elinkeinojen yhteen-
sovittamista teorian ja käytännön tasolla, hyödyntäen erityisesti 
Pohjois-Suomen kokemuksia, jolloin matkailun ja poronhoidon 
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asema korostuu. Käsitellyt tapaukset eivät sijoittuneet saamelais-
ten kotiseutualueelle, joten emme ole tarkastelleet tässä yhteydes-
sä saamelaisuuteen tai alkuperäiskansan oikeuksiin liittyviä kysy-
myksiä, jotka usein liittyvät luonnonkäyttöön. Nämä teemat ovat 
varmasti keskeisiä, mikäli kaivoshankkeita suunnitellaan ja to-
teutetaan saamelaisalueella. Tästä on esimerkkejä muun muassa 
Norjan Kautokeinosta (Pulk & Guttorm 2015; Syvertsen 2015) ja 
Ruotsin Kallakista (Gállok), joissa paikallinen kaivosten vastusta-
minen on ollut suurta ja joista jälkimmäinen on saavuttanut kon-
fliktin mittasuhteet tapauksen levitessä kansainväliseen tietouteen 
vuonna 2013 (Advokatbyran Kaiding 2013). Suomen oloissa myös 
muiden luontoperustaisten elinkeinojen ja kaivostoiminnan yh-
teensovittaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi ja haasteelliseksi. 
Tapauksesta riippuen esimerkiksi maa- ja metsätalous, kalastus ja 
kalanviljely saattavat nousta tarkastelun keskiöön. Lisäksi pohja-
vesistä huolehtiminen ja juomaveteen liittyvä liiketoiminta voivat 
nostaa merkitystään tulevaisuudessa entisestään. Kaivostoiminta 
tai malminetsintä luonnonsuojelualueilla tuottaa puolestaan omat 
haasteensa yhteensovittamiselle.

Kun puhutaan yhteensovittamisesta tai sitä toteutetaan, pitää 
ymmärtää mitä käsitteellä kulloinkin tarkoitetaan. Onko kysees-
sä 1) kaavoitus, 2) hallinnollisten prosessien yhteensovittaminen, 
3) elinkeinokäytäntöjen yhteensovittaminen (engl. reconcilia-
tion) vai 4) konfliktoituneen tai potentiaalisesti konfliktoituvan 
tilanteen ratkaisujen etsiminen tai hallinta (engl. reconcilia-
tion, mediation). Yhteensovittamisella on teknisiä, institutiona-
lisoituneita muotoja, kuten kohdissa 1 ja 2, mutta käsitteellä on 
myös laajempi merkitys, kuten kohdissa 3 ja 4. Retorisesti näi-
tä käytetään päällekkäin ja usein merkitys hämärtyy. Yhteen-
sovittaminen on kuitenkin keskeinen käsite ja tavoite maan- ja 
 alueidenkäytön suunnittelussa. Kapeassa mielessä se on erilais-
ten intressien toisiinsa lomittamista. Jos kuitenkin tavoitellaan 
kestävää luonnonvarapolitiikkaa, on yhteensovittamisen men-
tävä syvemmälle. Erilaisten luontoon pohjaavien elinkeinojen ja 
maankäyttömuotojen yhteensovittamisessa olisi pyrittävä huo-
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mioimaan moninaiset intressit, erilaiset luonnonvaran hyödyn-
tämiseen kytkeytyvät käytännöt ja luonnonympäristöön liittyvät 
tarpeet. Yhteensovittaminen edellyttää riittävää tietopohjaa edel-
lä mainituista asioista, ja alueen eri käyttäjillä olisi hyvä olla tie-
toa myös muiden toimijoiden tarpeista ja käytännöistä. Kaivos-
toiminnan ollessa kyseessä samassa paikassa ei voi olla useita eri 
käyttömuotoja. Muiden luonnonkäyttäjien on väistyttävä varsi-
naiselta kaivostoiminta-alueelta, jonka laajuus vaihtelee erilaisis-
sa kaivoksissa. Eri elinkeinojen yhteensovittamisen ja kaivostoi-
minnan sosiaalisen kestävyyden kannalta on oleellista arvioida 
luotettavasti ja monipuolisesti myös se, millaiset kaivoksen laa-
jemmat paikalliset ja alueelliset vaikutukset ovat. 

Yhteensovittaminen konfliktien ehkäisemisen ja erityisesti jae-
tun ymmärryksen tavoittelun näkökulmista tulisi ymmärtää pro-
sessina, jonka hoitaminen ja toteuttaminen on tarvittaessa annet-
tu mahdollisimman neutraalin ja asiantuntevan tahon tehtäväksi. 
Sellaisia voivat olla kunta, viranomaiset tai yhdessä sovittu ulko-
puolinen sovittelija. (Ks. myös Kokko ym. 2013; Susskind 2014; 
Peltonen ym. 2012.) Tällöin yhteensovittaminen on jatkuvaa työ-
tä, eikä voida päätyä jonkin virallisen prosessin myötä ”kuitat-
tuun” intressien yhteensovittamiseen tai osapuolten mekaaniseen 
kuulemiseen. Käytännössä tällaista yhteensovittamista voidaan 
tehdä YVA-menettelyssä erilaisten pienryhmien kokoontumis-
ten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä (pienryhmät 
voivat olla myös osa SVA:a). Kaivostoiminnan alettua yhteenso-
vittamisen jatkuvuus tai prosessimaisuus näyttäytyy muun muas-
sa erilaisten kommunikaatioväylien ylläpitämisessä, seurantaryh-
missä ja yleisötilaisuuksissa. 

Tärkeää on myös miettiä eri toimijoiden rooleja, sekä miten ja 
missä yhteensovittamista harjoitetaan. Kunta joutuu lakisäätei-
sesti kaavoittamisen yhteydessä miettimään yhteensovittamista, 
samoin muut toimivaltaiset viranomaiset päätöksiä tehdessään, 
mutta yhteensovittamisen vastuu koskee kaikkia eri luonnonkäyt-
täjiä ja toimijoita, kuten esimerkiksi kaivosyhtiötä, konsultteja, 
matkailuyrittäjiä ja paliskuntia. 

Sanna Hast & Mikko Jokinen



110

Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa

Suunnitteluun ja yhteensovittamiseen liittyvät aina jossain 
määrin tiedon epävarmuus ja toimijoiden väliset valtakamppai-
lut. Punninnan kohteeksi voivat nousta intressien, arvojen ja käy-
täntöjen monimuotoisuus, toistensa poissulkevuus tai jopa yh-
teismitattomuus. Suunnittelun lopputulos ei ole kestävä, jos vain 
sosiaalisen kestävyyden minimiehdot, vaikkapa SVA:n yhteydessä 
jotenkin täytetään, mutta samalla perustavanlaatuiset eri tahojen 
näkemyserot sivuutetaan. Pelkkä konsensus ei välttämättä ole aina 
paras päämäärä, vaan pikemminkin jatkuvan ja avoimen neuvot-
teluyhteyden syntyminen; jaetun ymmärryksen tavoittelu. Vaikka 
neuvottelu olisi ristiriitojen sävyttämää, se avaa ja pitää yllä mah-
dollisuuksia uusille toimintatavoille ja ratkaisuille. Yhteensovitta-
minen, termin monimerkityksisyydestä ja -ulotteisuudesta huo-
limatta, on hyvä lähtökohta sosiaalisen kestävyyden tavoittelulle 
kaivoshankkeissa.



KAIVOKSEN TOIMINTA, 
YHTEISKUNTASUHTEET  

JA YHTEISKUNNALLINEN HYVÄKSYNTÄ
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5. Uskomuksista ja oletuksista tutkittuun tietoon: 
 Kaivostoiminnan yhteiskunnallisen  
 hyväksyttävyyden kvantitatiivinen tutkiminen
 Eero Rantala, Tuija Jartti & Tapio Litmanen

Artikkelissa esitellään kaivannaistoiminnan määrällistä, yhteis-
kuntatieteellistä tutkimusta ja pohditaan tällaisen tutkimusotteen 
tarpeellisuutta kaivannaissektorilla. Voiko tilastollisilla aineistoil-
la operoivalla tutkimuksella olla joitain erityisiä ansioita, joita ei 
muilla tutkimusotteilla ole tavoitettavissa? Lähtökohtana artikke-
lille on ollut havainto siitä, että sosiaalitieteellinen, määrällinen 
tutkimus kaivannaistoiminnasta on hämmästyttävän vähäistä. 
Monipuolisen tieteellisen tiedon tuottaminen on edellytys hyväl-
le suunnittelulle ja demokraattiselle päätöksenteolle. Suomessa 
määrällisen tutkimuksen puute on tarkoittanut sitä, että julkisessa 
kaivoskeskustelussa, viranomaisvalmistelussa ja yritysten yhteis-
kuntasuhteiden suunnittelussa on operoitu mielikuvilla kansalais-
näkemyksistä mieluummin kuin tutkitun tiedon pohjalta. Alusta-
vana vastauksena esitettyyn kysymykseen onkin, että määrällistä 
asennetutkimusta tarvitaan sosiaalitieteellisen kaivostutkimuksen 
monipuolistamiseen sekä eri toimijoiden ja toimintojen tietopoh-
jan vankistamiseen.

Jotta yhteiskuntatieteellisesti orientoitunutta kvantitatiivista 
kaivannaistutkimusta voidaan tehdä tutummaksi ja sen merki-
tystä ymmärrettävämmäksi, esittelemme artikkelissamme aiem-
paa tutkimusta esimerkkitutkimuksiin painottuen. Paneudum-
me erityisesti omien tutkimustemme tulosten esittelyyn (ks. Jartti 
ym. 2014) sekä hyödynnämme tutkimusten aineistoa jatkoana-
lyyseissä. Erityinen näkökulmamme kaivannaisasenteiden tutki-
muksessa on ollut sosiaalinen hyväksyttävyys ja sosiaalinen toi-
milupa. Myös muut artikkelimme esimerkkitutkimukset sivuavat 
pääsääntöisesti tätä näkökulmaa.
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Tavanomaisesti sosiaalinen toimilupa mielletään vaikutuk-
sen kohteena olevan yhteisön kautta. Koetaan, että yhteisöltä on 
saatava suostumus tai hyväksyntä jollekin kaivannaisten etsin-
täprojektille tai kaivoshankkeelle. Edustamamme tutkimusote ja 
teoreettinen lähtökohta kuitenkin haastaa tämän suppean tavan 
määritellä ja ymmärtää sosiaalinen toimilupa. On sosiologises-
ti kiinnostavaa eritellä toimiluvan monimutkaisia sosiaalisia, ta-
loudellisia, historiallisia ja kulttuurisia juuria (ks. esim. Parsons 
ym. 2014). Tärkeiksi toimiluvan kehitystä määrittäviksi tekijöik-
si voidaan nähdä vaihtelevat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset te-
kijät, jotka eivät välttämättä palaudu suoraan sosiaaliseen vuo-
rovaikutukseen ja vaihtoon paikallistasolla (ks. Jartti ym. 2014). 
Näkemyksemme on, että sosiaalisella toimiluvalla on sekä yleinen 
että tapauskohtainen perusta. Sosiaalinen toimilupa ei lähde ke-
hittymään nollapisteestä vailla historiallissosiaalista taustaa, vaan 
toimiluvan taustalla on erilaisia sosiaalisia, kulttuurisia ja yhteis-
kunnallisia tekijöitä. Myös nämä osatekijät ovat yhteydessä so-
siaaliseen toimilupaan, vaikka toimiluvan tavallisesti nähdään ra-
kentuvan paikallistason vuorovaikutuksessa. 

Tutkimuksissamme olemme tarkastelleet kaivannaistoimin-
nan laajaa, ennakoivaa sosiaalista hyväksyntää ja sen taustame-
kanismeja (ks. Jartti ym. 2014). Kaivannaiskontekstissa sosiaali-
sella hyväksynnällä viittaamme asenteelliseen, ennakoivaan ja 
laajaan kaivannaistoiminnan hyväksyttävyyteen jollakin alueella 
tai alueilla. Tutkimamme hyväksyntä on laajaa ja ennakoivaa siinä 
mielessä, että se ei koske mitään tiettyä, yksittäistä kaivosprojek-
tia, vaan liittyy siihen, kuinka ihmiset jollakin maantieteellisellä 
alueella yleisesti olisivat valmiita hyväksymään erilaisten kaivan-
naisten louhinnan. Tämä erottaa tutkimamme hyväksynnän so-
siaalisesta toimiluvasta ja siihen liittyvästä hyväksynnästä. Sosiaa-
linen hyväksyntä voikin toimia, ja oletuksemme mukaan toimii, 
yksittäisten kaivoskohtaisten sosiaalisten toimilupien ehtona sii-
nä mielessä, että mitä laajempaa sosiaalista hyväksyntää kaivos-
toiminta alueella yleisesti nauttii, sitä helpompi kaivos- ja projek-
tikohtaisia sosiaalisia toimilupia on todennäköisesti saavuttaa.
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Eero Rantala, Tuija Jartti & Tapio Litmanen

Kvantitatiivinen tutkimus yhteiskuntatieteellisen 
kaivostutkimuksen kentällä

Kuten tämän kirjan artikkeleista ja aiemmasta sosiaalitieteellises-
tä kaivostutkimuksesta huomataan, ovat teoreettiset lähtökohdat 
ja käsitteellistämisen tavat lyhyessä ajassa moninaistuneet. Mene-
telmäpuolella pääpaino on ollut lähinnä laadullisessa tutkimuk-
sessa (ks. esim. Wilson 2004; Walton 2007; Mononen 2012; Rytteri 
2012). Artikkelimme päämäärä liittyykin kvantitatiivisen tutki-
muksen aseman vahvistamiseen. Oletuksemme on, että tieteen in-
tressejä ja ilmiöiden laajemman ymmärtämisen tavoitetta palvelee 
parhaiten se, että tutkimuskohdetta lähestytään erilaisin teoreet-
tis-metodologisin tutkimusottein. 

Määrällisessä tutkimuksessa yleisenä ideana on tehdä mittauk-
sia sekä analysoida kiinnostuksen kohteena olevia ominaisuuksia 
jossakin joukossa. Usein mittaaminen tapahtuu otannan kautta, 
jolloin koko joukkoa, jolta tarkasteltavat ominaisuudet löytyvät, ei 
tutkita ja mitata. Tällöin otannan kautta pyritään tietyin tilastotie-
teellisin ehdoin yleistämään tuloksia perusjoukkoon. Sisällöllises-
ti määrällinen tutkimus voi tuottaa hyvin erilaista tietoa riippuen 
siitä, mitä ja mistä halutaan tietää. Aineistojen kautta voidaan tar-
kastella vaikka jonkin ominaisuuden yleisyyttä jossakin ryhmäs-
sä, tehdä vertailua asioiden välillä, tutkia ilmiöiden välisiä kausaa-
lisia yhteyksiä tai ilmiöiden ajallista kehitystä.

Yhteiskuntatieteellisesti orientoituneessa kaivostutkimukses-
sa kvantitatiivisin menetelmin on tutkittu muun muassa yksit-
täisten kaivoshankkeiden kannatusta (ks. esim. Richards & Brod 
2004), sosiaalisen toimiluvan keskeisiä elementtejä sekä kaivos-
toiminnan hyväksyttävyyden osatekijöitä (ks. Thomson & Bou-
tilier 2011a; Moffat & Zhang 2014; Zhang & Moffat 2015). Kos-
ka so siaalisen toimiluvan abstrakti luonne on tuottanut kritiikkiä 
sen soveltamisen vaikeuksista (Wilburn & Wilburn 2011; Luning 
2012; Owen & Kemp 2013; Eerola & Ziessler 2013), on empiiri-
sellä tutkimuksella pyritty osoittamaan tekijöitä, jotka vaikuttavat 
sosiaalisen toimiluvan muodostumiseen tai muodostumattomuu-
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teen (laadullisesta tutkimuksesta ks. esim. Prno 2013; Ziessler-
Korppi 2013). Moffat ja Zhang (2014) testasivat sosiaalisen toimi-
luvan polkumallia, jonka elementit olivat 1) arvioidut vaikutukset 
sosiaaliseen infrastruktuuriin, 2) kontaktien määrä, 3) kontaktien 
laatu ja 4) hahmotettu proseduraalinen oikeudenmukaisuus. Hei-
dän tutkimuksessaan havaittiin, että etenkin paikallisyhteisöjen 
jäsenten kontaktien laatu kaivosyhtiön edustajiin ja heidän hah-
mottamansa niin sanottu proseduraalinen oikeudenmukaisuus 
ennustavat merkitsevästi luottamusta kaivosyhtiöön, joka puoles-
taan ennusti kaivostoimintojen sosiaalista hyväksyntää. (Moffat & 
Zhang 2014, 64–68.) 

Kvantitatiivisissa tutkimuksissa on myös selvitetty kaivostoi-
minnan sosioekonomisia vaikutuksia ja näkemyksiä kaivostoi-
minnan ympäristövaikutuksista (ks. Kitula 2006) sekä hahmoteltu 
rakenneyhtälömallinnukseen kuuluvan konfirmatorisen faktori-
analyysin kautta mittaria kaivostoiminnan julkisuuskuvan mit-
taamiseen (ks. Ruiz Martín ym. 2014).

Hyvin usein sosiaaliseen toimilupaan liittyvässä määrällises-
sä tutkimuksessa fokusoidutaan johonkin tiettyyn paikallisyh-
teisöön, johon kaivostoiminnan vaikutukset pääosin kohdistuvat 
(esim. Richards & Brod 2004; Moffat & Zhang 2014) laajem pien 
alueellisten kaivannaisasenteiden (ks. esim. Moffat ym. 2014a; 
Moffat, Zhang & Boughen 2014b) jäädessä paitsioon. Mason ym. 
(2014, 1–2) ovat todenneet tärkeäksi huomioida sen, että myös 
laajemmalla väestöllä kuin vain paikallisyhteisöllä on odotuk-
sia esimerkiksi sitä kohtaan, kuinka kaivosteollisuuden tulisi toi-
mia ja tämä laajempi yhteiskunnallinen näkemys vaikuttaa siihen, 
kuinka hyväksyttäväksi jokin yksittäinen kaivoshanke paikallis-
yhteisötasolla mielletään ja nähdäänkö se tätä kautta sosiaalisen 
toimiluvan arvoisena vai ei. Myös Ruiz Martín, Rodríguez Díaz 
ja Ruíz San Román (2014) toteavat, että laajemman yhteiskunnan 
mielikuvia kaivostoiminnasta ei juurikaan ole tutkittu huolimatta 
usein toistuvasta kielteisestä kaivosuutisoinnista.

Suomessa tähän ongelmaan on tartuttu. Kolmen kansallisen 
kyselyaineiston (v. 2007, N = 1180; v. 2008, N = 1501; v. 2009, N 
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= 1378) avulla Tuija Jartti ja Tapio Litmanen (2011) analysoivat 
suomalaisten suhtautumista uraanin etsintään ja louhintaan. Ti-
lastollinen analyysi osoitti, että uraanikaivostoimintaan suhtau-
dutaan Suomessa myönteisemmin kuin julkisen keskustelun pe-
rusteella voisi olettaa. Keskeinen havainto oli, että vaikka uraanin 
etsintään ja louhintaan liitetään ympäristö- ja terveysriskejä, koko 
väestön tasolla asenteet eivät ole kovin mustavalkoisia. Tuija Jart-
ti, Rauno Sairinen ja Tapio Litmanen (2012) luotasivat neljän suo-
malaisen maakunnan asukkaiden kaivosasenteita vuoden 2012 
alussa kerätyn kyselyaineiston (N = 1064) pohjalta nojaten erityi-
sesti kuvailevaan tarkasteluun. Vaikka tulokset osoittivat Uuden-
maan, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin asenteiden osittaista 
eriytyneisyyttä, yleisesti kaivostoiminnan hyväksyttävyys näyttäy-
tyi melko vahvana kuitenkin niin, että kaivostoiminnan laajenta-
miselle asetettiin ehtoja ja alan institutionaalisesta valvonnasta ol-
tiin huolestuneita. 

Tapio Litmanen, Barry Solomon ja Mika Kari (2014) tutkivat 
kansallisen energia-asennekyselyn (N = 1180) pohjalta uraani- ja 
ydinjäteasenteita sekä niiden keskinäisiä vaikutuksia. Keskeinen 
tulos oli, että yhden asenneulottuvuuden pohjalta ei voida suo-
raan päätellä toista asennoitumistapaa, vaan toisiaan lähellä ole-
viksi miellettyjen ympäristö- ja terveysriskien arviointi onkin en-
nalta tiedettyä monimutkaisempaa. Tuija Jartti, Eero Rantala ja 
Tapio Litmanen (2014) jatkoivat vuoden 2012 kyselyaineiston (N 
= 1064) erittelyä perusteellisemmassa kaivannaistoiminnan sosi-
aalisen toimiluvan ehtoja ja rajoja käsittelevässä tutkimuksessaan. 
Maakuntakohtaisista asenteista analysoitiin pääosin kuvailevalla 
tasolla esiin lukuisia erilaisia taustatekijöitä sosiaaliselle toimilu-
valle, kuten eri kaivannaisiin kohdistuvia asenteita, sosiodemo-
grafisia taustoja, tietämykseen ja alan tuntemiseen liittyviä tekijöi-
tä, ympäristöasenteiden yhteyksiä hyväksyntään, luottamusta eri 
toimijoihin sekä institutionaaliseen valvontaan ja näkemyksiä re-
surssinationalismista. Kyseisen analyysin pohjalta hahmottuu ko-
konaisvaltaisempi kuva kaivannaistoiminnan sosiaalisesta hyväk-
syttävyydestä. 

Eero Rantala, Tuija Jartti & Tapio Litmanen
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Kaivostoiminnan hyväksyntää koskevaa ja sivuavaa määrällis-
tä tutkimusta löytyy kuitenkin kokonaisuudessaan varsin vähän. 
Tutkimusten menetelmällinen kavalkadi vaihtelee kuvailevasta ja-
kaumien sekä keskiarvojen tutkimisesta aina selittävämpään reg-
ressioanalyysiin ja rakenneyhtälömallinnukseen.

Kaivostoiminnan hyväksyttävyyden mittaaminen

Uusin tutkimuksemme (ks. Jartti ym. 2014) nojaa kyselyaineis-
toon kansalaisten kaivannaisasenteista ja koskee kaivannaistoi-
minnan sekä eri kaivannaisten sosiaalista hyväksyntää erityisesti 
Uudellamaalla, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa sekä Lapissa. Esit-
telemme kohdemaakunnittain, aiempiin tutkimustuloksiimme 
nojautuen, metallien ja mineraalien sekä uraanin louhinnan hy-
väksyntää Suomessa keskiarvoittain sukupuolen ja iän mukaan 
eriteltynä. Näissä tarkasteluissa on syytä huomioida, että ne ovat 
kuvailevia eikä niissä käytetä tilastollisia testejä. Uraanin louhin-
nan hyväksyntää on mitattu muuttujalla Seuraavien kaivannaisten 
louhinta on mielestäni Suomessa hyväksyttävää: energiaraaka-ai-
ne uraani ja metallien sekä mineraalien hyväksyntää useamman 
kaivannaistyypin (jalometallit, perusmetallit, high tech -metallit 
ja teollisuusmineraalit) hyväksynnän yhteen niputtavalla summa-
muuttujalla. Muuttujat ovat Likert-asteikollisia. 

Lisäksi esittelemme aiempien tutkimustulostemme pohjal-
ta metallien ja mineraalien sekä uraanin louhinnan hyväksyttä-
vyyden yhteyttä viiteen vastemuuttujaan korrelaatioiden avul-
la (ks. Jartti ym. 2014). Määrällisessä tutkimuksessa ollaan usein 
kiinnostuneita muuttujien välisistä yhteyksistä ja muuttujien yh-
teisvaihtelusta, joita voidaan tarkastella juurikin korrelaatioiden 
avulla (ks. esim. Moffat & Zhang 2014). Vastemuuttujiksi on va-
littu (a) ympäristöhuoli, (b) luottamus ympäristölainsäädäntöön 
ja viranomaisiin kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysvaikutus-
ten valvonnassa ja ehkäisemisessä, (c) kaivosalan tuntemus, (d) 
ulkomaisten kaivosyhtiöiden Suomessa harjoittaman kaivostoi-
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minnan hyväksyminen sekä (e) kaivostoiminnan kokeminen tar-
peelliseksi Itä- ja Pohjois-Suomelle. Ympäristölainsäädäntöön ja 
viranomaisiin luottamista mittaava muuttuja on kahdesta Likert-
asteikollisesta muuttujasta muodostettu summamuuttuja. Kaivos-
alan tuntemus on niin ikään summamuuttuja ja mittaa sitä, kuin-
ka hyvin henkilö tuntee eri metallimalmikaivoksia Suomessa, 
joita ovat Suurikuusikko (nyk. Kittilä), Kevitsa, Pahtavaara, Elijär-
ven kaivos, Talvivaara, Hitura, Pyhäsalmi, Pampalo, Orivesi, Joki-
sivu ja Kylylahti. Loput muuttujat ovat yksittäisiä Likert-asteikolli-
sia muuttujia. (Ks. mittareista tarkemmin Jartti ym. 2014.) 

Näiden vastemuuttujien valintaa korrelaatioanalyysiin voidaan 
perustella aikaisemmalla tutkimuksella ja teoretisoinnilla. Jenkins-
Smith ym. (2011, 633) ovat kirjallisuuden pohjalta jaotelleet seli-
tykset suhtautumiselle erilaisia riskejä (muun muassa ympäristö- 
ja terveysriskit sekä turvallisuuteen kohdistuvat riskit) sisältäviksi 
koettuihin ja tätä kautta potentiaalisesti vaarallisiksi miellettyjen 
hankkeiden sijoittamiseen. He ovat maininneet muun muassa seu-
raavat luokat: 1) hyödyt ja tuttuus: kannatuksen tulisi olla positiivi-
sesti yhteydessä koettuihin hyötyihin ja tuttuuteen (muuttuja e ja c), 
2) näkemys julkisesta hallinnosta: myönteisten näkemysten (esim. 
luottamus) julkisesta hallinnosta tulisi vähentää koettuja riskejä ja 
lisätä laitoksen/hankkeen kannatusta (muuttuja b), 3) yleiset ympä-
ristöasenteet: yleinen ympäristöhuoli lisää hankkeen tai laitoksen 
koettuja riskejä ja vastustusta (muuttuja a). Lisäksi Jenkins-Smith 
ym. (2011, 632) ovat tuoneet esiin, että suhtautuminen potentiaa-
lisesti vaarallisiksi miellettyihin hankkeisiin on usein kytköksissä 
siihen laajempaan yhteiskunnalliseen tarpeeseen, joka kyseisellä 
hankkeella koetaan olevan (ks. myös esim. Jenkins-Smith & Kun-
reuther 2001, 374–375). Näin ollen, mitä tarpeellisemmaksi han-
ke tai toiminto yhteiskunnallisesti koetaan, sitä hyväksytymmäk-
si se tyypillisesti mielletään (muuttuja e). Vaikka Jenkins-Smithin 
ym. (2011) fokus on yleisesti sellaisten hankkeiden sijoittamisessa, 
joihin koetaan liittyvän erilaisia ympäristöön kohdistuvia riskejä, 
on kiinnostavaa tarkastella näiden muuttujien mahdollista yhteyttä 
myös eri kaivannaisten louhinnan hyväksyntään.

Eero Rantala, Tuija Jartti & Tapio Litmanen
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Mason ym. (2014, 4) havaitsivat tutkimuksessaan analysoi-
tujen ryhmäkeskustelujen pohjalta, että Australiassa kaivostoi-
mintaa haluttiin harjoitettavan kotimaisten kaivosyhtiöiden toi-
mesta, koska niiden koettiin välittävän ympäristöstä Australiassa 
enemmän kuin ulkomaisten kaivosyhtiöiden. Lisäksi esiin tuli 
eräänlainen nationalistinen tendenssi myös siten, että Austra-
lian haluttiin hyötyvän taloudellisesti mahdollisimman paljon 
maassa harjoitettavasta kaivostoiminnasta ja tässä valossa kai-
vostoimintaa haluttiinkin harjoitettavan juuri australialaisten 
kaivosyhtiöiden toimesta (Mason ym. 2014, 4). Koska aiempi 
tutkimus pääsääntöisesti antaa viitteitä siitä, että ulkomaisten yh-
tiöiden harjoittamaan kaivostoimintaan suhtaudutaan kriittises-
ti (Jartti & Litmanen 2011; Jartti ym. 2012; Mason ym. 2014), 
on ollut kiinnostavaa tutkia, löytyykö ulkomaisiin kaivosyh-
tiöihin suhtautumisen ja eri kaivannaisten louhinnan hyväk-
syttävyyden väliltä tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä (muut- 
tuja d).

Kuviosta 1. voidaan havaita, että kaikissa tutkimuksen kohde-
maakunnissa metallien ja mineraalien louhinta hyväksytään sel-
västi paremmin kuin uraanin louhinta silloin, kun tämän louhin-
nan ajatellaan tapahtuvan yleisesti Suomessa. Uraanin louhinta 
saatetaan kokea varsin vieraaksi toiminnaksi, koska Suomessa ei 
sitä historiallisesti juuri ole ollut, pienimuotoista koelouhintaa 
lukuun ottamatta. Tämä saattaa osaltaan vaikuttaa siihen, miksi 
uraanin louhinnan hyväksyntä on alhaisempaa kuin metallien ja 
mineraalien. Uraanin louhinta voidaan myös ajatella riskialttiim-
maksi toiminnaksi.

Lisäksi kussakin kohdemaakunnassa miehet hyväksyvät syste-
maattisesti hieman paremmin sekä uraanin että metallien ja mi-
neraalien louhinnan kuin naiset. Erot sukupuolten välisissä kes-
kiarvoissa ovat hieman suurempia uraanin kuin metallien ja 
mineraalien louhinnassa. Tulos on samansuuntainen kuin aikai-
sempien tutkimuksien tulokset, jotka osoittavat sukupuolen vai-
kuttavan siihen, miten mahdollisia ympäristö- ja terveysuhkia 
sisältävien hankkeiden riskit mielletään. Naisten on tällöin tyypil-
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Kuvio 1. Metallien ja mineraalien sekä uraanin louhinnan hyväksyt-
tävyyden keskiarvot sukupuolen ja iän mukaan. (Suurempi arvo kuvaa 
suurempaa hyväksyntää vaihteluvälillä 1–5) 
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lisesti nähty arvioivan riskit miehiä suuremmiksi (ks. esim. Jen-
kins-Smith ym. 2011, 632–634). 

Kuviosta 1. voidaan havaita myös, että iän yhteys kaivostoi-
minnan hyväksyntään näyttää olevan luonteeltaan melko epä-
systemaattinen. Selkeitä lineaarisia eroja ikäryhmien suhtautu-
mistavoissa ei ole. Lapissa ikäluokan noustessa kuitenkin uraanin 
louhinnan hyväksyntä selkeämmin vähenee ja Pohjois-Karjalas-
sa metallien ja mineraalien hyväksyntä puolestaan hieman syste-
maattisemmin kasvaa. Kiljunen (2011) on havainnut, että ikään-
tyessä ydinvoimaan suhtaudutaan yleensä myönteisemmin, mutta 
viime aikoina iän yhteys on muuttunut huomattavasti heikom-
maksi ja epäselvemmäksi. 

Taulukossa 1. esitetään korrelaatiot uraanin sekä metallien ja 
mineraalien louhinnan hyväksyttävyyden sekä valittujen vaste-
muuttujien välillä. 

Korrelaatiot ovat, metallimalmikaivosten tuntemista lukuun 
ottamatta, melko vahvoja. Yhteiskuntatieteissä on tapana pitää 
itseisarvoltaan vähintään 0,2:n suuruisia korrelaatioita vahvoina 
(Jokivuori & Hietala 2007). Vastemuuttujien ja hyväksyttävyyden 
väliltä löytyy siis selkeää yhteisvaihtelua. Tilastolliset merkitse-
vyydet puhuvat saman puolesta ja useimmat korrelaatiot ovat ti-
lastollisesti erittäin merkitseviä (p<0,001). 

Ympäristöstä enemmän huolissaan olevat asennoituvat kriitti-
semmin uraanin sekä metallien ja mineraalien louhintaan. Ympä-
ristöasenteilla on siten merkitystä siihen, miten ihmiset arvioi vat 
potentiaalisesti ympäristöön vaikuttavia hankkeita, mikä tukee 
myös Jenkins-Smithin ym. (2011) hypoteesia. Henkilöt, jotka 
luottavat viranomaisiin ja ympäristölainsäädäntöön vahvemmin, 
hyväksyvät myös paremmin uraanin sekä metallien ja mineraa-
lien louhinnan Suomessa. Mielenkiintoista on, että uraanin osal-
ta yhteydet ovat hieman vahvempia kuin metallien ja mineraa lien 
kohdalla.

Suomessa toimivien metallimalmikaivosten tuntemisen tulok-
set eivät anna selvää tukea Jenkins-Smithin ym. (2011) hypotee-
sille, jonka mukaan tunnettavuus lisäisi riskialttiiksi koettujen 
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hankkeiden hyväksyttävyyttä. Tulos on mielenkiintoinen ja antaa 
viitteitä siitä, ettei kaivosalan tunteminen tai tuttuus ole rakenta-
massa hyväksyntää niin vahvasti kuin esimerkiksi luottamus. 

Ulkomaisten kaivosyhtiöiden toiminnan hyväksyminen Suo-
messa korreloi vahvasti louhinnan hyväksynnän kanssa. Toisin 
sanoen ne henkilöt, jotka hyväksyvät vahvemmin ulkomaisten 
yhtiöiden Suomessa harjoittaman kaivostoiminnan, hyväksyvät 
paremmin myös metallien ja mineraalien sekä uraanin louhin-
nan kuin ne, jotka suhtautuvat ulkomaisten yhtiöiden toimintaan 
kriittisemmin. Vastaavasti myös ne, jotka pitävät kaivostoimintaa 
Itä- ja Pohjois-Suomessa vahvemmin tarpeellisena, näkevät kai-
vostoiminnan hyväksyttävämpänä – kenties kaivosalan oletetta-
vien ja mediassa paljon puhuttujen taloudellisten hyötyjen takia. 
Tulos on samansuuntainen Jenkins-Smithin ym. (2011) tekemien 
huomioiden kanssa.

Hyväksyttävyyden mallintaminen

Kaivostoiminnan hyväksyntään liittyvässä yhteiskuntatieteelli-
sessä tutkimuksessa on käytetty myös monimutkaisempia kvan-
titatiivisia menetelmiä, kuten rakenneyhtälömallinnuksen piiriin 
kuuluvaa polkuanalyysiä, joilla voidaan testata hyvinkin tark-
kaan ja systemaattisesti ilmiöiden välisiä suhteita (ks. esim. Mof-
fat & Zhang 2014). Polkuanalyysissä otetaan kantaa tutkittavien 
il miöiden välisiin kausaalisiin suhteisiin ja muodostetaan niistä 
malli. Polkumallin avulla voidaan tutkia ilmiöiden suoria eli välit-
tömiä ja epäsuoria eli välillisiä suhteita sekä ilmiöiden välistä ver-
kostoa testaamalla koko mallia (ks. tarkemmin Nummenmaa ym. 
1996; Metsämuuronen 2009; Töttö 2012; Arbuckle 2013).

Polkuanalyysiä voidaan käyttää usealla tavalla. Voidaan puhua 
testaamisesta, vaihtoehtomallinnuksesta tai mallin kehittämises-
tä (Metsämuuronen 2009). Oma polkuanalyysin käyttötapamme 
on mallin kehittämiseen tähtäävää alustavine ja hieman karkeine 
olettamuksineen sekä tarkasteluineen. Tämä johtuu siitä, että so-
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siaalitieteellisessä kaivostutkimuksessa ei ole käytössä yhtä hyväk-
syttyä teoreettista mallia – vaan useita erilaisia hypoteeseja, joiden 
pohjalta olemme testattavat mallit rakentaneet. 

Mallien kehittämiseen tähtäävässä polkuanalyysissä keskeisenä 
kiinnostuksen kohteena on se, voidaanko rakenteelliselle mallin-
nustavalle löytää ylipäätänsä tukea ja se, löytyykö malleista ero-
ja eri kaivannaisten hyväksynnän välillä. Ensimmäiseen kysy-
mykseen voidaan hakea vastausta mallien kokonaistoimivuutta 
tarkastelemalla. Mikäli mallit, yksittäisine suhteineen, läpäisevät 
testit, voidaan rakenteellisen näkökulman sanoa saavan tukea ja 
mallien kehittämiseen tähtäävän työn olevan mielekästä. Toiseen 
kysymykseen vastaamiseksi vertailemme eri tekijöiden vaikutuk-
sia eri kaivannaisten hyväksyntään. Keskitymme mallien kehit-
telemiseen tähtäävässä analyysissä ainoastaan suorien suhteiden 
tarkasteluun eri kaivannaisten hyväksynnän osalta.

Sekä uraanin että metallien ja mineraalien louhinnan hy-
väksyntää testattiin aluksi saman oletetun mallin kautta. Mikäli 
alustavista malleista löytyi vikoja, pyrittiin malleja kehittämään 
parempaan suuntaan. Näiden tarkastelujen kautta on ollut tar-
koituksena kehittää systemaattisempaa mallia kullekin tarkastel-
lulle kaivannaistyypille. Mallinnuksessa maakunnat on yhdistetty 
ja puuttuvat havainnot poistettu (alle 5 %). Puuttuvuutta testat-
tiin myös erikseen, ja se osoittautui täysin satunnaiseksi (Littlen 
MCAR-testi). Yhdistetyn aineiston ongelmana on erityisesti sen 
epäselvä perusjoukko. Tämän takia aineistoa kannattaa käytän-
nössä pitää näytteenomaisena eikä sellaisenaan yleistettävänä.

Kuviossa 2 esitetään aiemman tutkimuksen ja tutkijaryhmäm-
me pohdinnan pohjalta luotu alustava lähtökohtamalli, jota tes-
tataan uraanin sekä metallien ja mineraalien louhinnan hyväk-
syntään. Muuttujien oletetut yhteydet pohjautuvat pääsääntöisesti 
Jenkins-Smithin ym. (2011) hypoteeseihin. Oletettujen yhteyk-
sien hahmottamisessa on hyödynnetty myös Masonin ym. (2014), 
Jartin ym. (2012) sekä Jartin ja Litmasen (2011) tutkimustulok-
sia. Nämä on tarkemmin kuvattu korrelaatiotarkastelun yhteydes-
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sä. Alustavat oletukset kausaalisuuden suunnista sekä yhteyksistä 
muuttujien välillä on tehty seuraavin perustein:

1. Kaivosalan tuttuuden oletetaan vähentävän ympäristöhuol-
ta ja lisäävän kaivostoiminnan hyväksyntää sekä myönteis-
tä suhtautumista ulkomaisiin yhtiöihin. Kaivosalaa tuntevien 
oletetaan luottavan yleisesti kaivostoimijoihin ja kaivosteolli-
suuteen paremmin, joka on omiaan vähentämään huolestunei-
suutta kaivostoiminnan ympäristöllisistä seurauksista, lisää-
mään kaivannaisten louhinnan hyväksyntää sekä parantamaan 
suvaitsevaisuutta ulkomaisiin toimijoihin. 
2. Ympäristöhuolen oletetaan vähentävän luottamusta viran-
omaisiin ja ympäristölainsäädäntöön, ulkomaisten kaivosyh-
tiöiden hyväksyntää sekä uraanin ja metallien ja mineraalien 
louhinnan hyväksyntää. Enemmän ympäristöstä huolissaan 
olevien oletetaan suhtautuvan varauksellisemmin viranomais-

Kuvio 2. Hyväksynnän malli.
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ten toiminnan riittävyyteen ympäristöasioissa, kaivannaisten 
louhintaan sekä ulkomaisiin toimijoihin.
3. Luottamuksen viranomaisiin ja ympäristölainsäädäntöön 
oletetaan lisäävän suoraan ulkomaisten kaivosyhtiöiden Suo-
messa harjoittaman kaivostoiminnan hyväksyntää sekä uraa-
nin ja metallien ja mineraalien louhinnan hyväksyntää. Luotta-
muksen viranomaisjärjestelyihin nähdään vähentävän pel koja 
ulkomaisten kaivostoimijoiden toimintaa sekä yleisemmin 
kaivannaistoimintaa kohtaan. 
4. Ulkomaisten kaivosyhtiöiden toiminnan hyväksymisellä 
oletetaan suora yhteys kaivannaisten louhinnan hyväksyntään 
siten, että ulkomaisten kaivosyhtiöiden Suomessa harjoitta-
man kaivostoiminnan hyväksynnän oletetaan lisäävän suoraan 
uraanin sekä metallien ja mineraalien louhinnan hyväksyntää. 

Suorien yhteyksien lisäksi mallissa on myös useita epäsuoria vai-
kutuksia. Esimerkiksi kaivosalan tuntemisen oletetaan vaikutta-
van epäsuorasti uraanin sekä metallien ja mineraalien louhinnan 
hyväksyntään ympäristöhuolen, ulkomaisten kaivosyhtiöiden toi-
minnan hyväksynnän ja viranomaisiin sekä ympäristölainsäädän-
töön luottamisen kautta.

Metallien ja mineraalien sekä uraanin louhinnan hyväksynnän 
polkumallit

Metallien ja mineraalien tapauksessa lähtökohtamalli (N = 1022) 
toimi sellaisenaan eikä muutoksia siihen tarvittu. Kaikki polut, 
jotka standardisoituina voivat vaihdella -1 ja 1 välillä, osoittautui-
vat tilastollisesti merkitseviksi (p<0,05) ja koko mallin testiarvot 
(X2, TLI, CFI, RMSEA) osoittautuivat pääosin mallia vähintään 
riittävästi tukeviksi (X2-testi hylkäsi suuren otoskoon takia mal-
lin, mutta muut otoskoon huomioivat testiluvut osoittivat mallin 
hyväksi ja riittäväksi). Malli selittää noin 20 prosenttia metallien 
ja mineraalien louhinnan hyväksymisestä. Tällaiset selitysasteet 
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ovat aika yleisiä sosiaalitieteissä, jossa yhtä ilmiötä selittävät usein 
hyvin monet tekijät. 

Uraanin tapauksessa lähtökohtaisesta polkumallista N=1022 
löytyi yksi polku, joka ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Merkit-
semätön yhteys (p>0,05) löytyi kaivosalan tuntemisen ja uraanin 
louhinnan hyväksymisen väliltä ja se poistettiin mallista. Uudes-
sa muokatussa mallissa kaikki yhteydet osoittautuivat tilastol-
lisesti merkitseviksi (p<0,05) ja koko mallin kaikki testisuureet 
(X2, TLI, CFI, RMSEA) tukivat mallia hyvänä. Malli selittää noin 
27 prosenttia uraanin louhinnan hyväksymisestä. Lopulliset, tes-
tatut mallit toimivat kokonaisuudessaan hyvin ja läpäisevät tes-
tit niin koko mallin kuin yksittäisten parametrienkin osalta. Ku-
vioissa 3 ja 4 on esitelty metallien ja mineraalien sekä uraanin 
louhinnan hyväksynnän polkumallit standardisoituine polkuker-
toimineen ja selitysasteineen. On kuitenkin tärkeää huomioida, 
että tulokset ovat karkeita. Itse polkumallinnukseen, polkujen es-
timaattoreihin sekä testaamiseen liittyy tilastollisia ehtoja, jotka 
eivät tässä täyty. Esimerkiksi multinormaalijakaumaoletus tuot-
taa mallinnuksessa hankaluuksia. Oletuksella viitataan siihen, 
että kaikkien analyysin muuttujien sekä muuttujien lineaarikom-
binaatioiden tulisi olla normaalisti jakautuneita. Sen ollessa voi-
massa hypoteesien testaamisessa saadaan luotettavampia tuloksia 
ja useat estimaattorit (esim. työssä käytetty ML) ovat tehokkai-
ta. (Ks. tarkemmin: Berry 1984; Nummenmaa ym. 1996; Kaplan 
2004; Foster ym. 2006; Kaplan 2009; Metsämuuronen 2009; Töttö 
2012; Arbuckle 2013.) 

Lopulliset mallit toimivat kokonaisuudessaan, joka antaa tukea 
rakenteelliselle näkökulmalle hyväksynnän tutkimisessa. Taus-
tatekijät eivät vaikuta hyväksyntään toistensa suhteen tyhjiössä. 
Verkostomaisuuden huomioiminen on tärkeää.

Polkumallien toisena pääasiallisena tarkoituksena oli tarkas-
tella taustatekijöiden vaikutusten potentiaalisia eroja metallien ja 
mineraalien sekä uraanin louhinnan hyväksynnän tapauksissa. 
Suomessa toimivien metallimalmikaivosten tuntemisella, ulko-
maisten kaivosyhtiöiden Suomessa harjoittaman kaivostoiminnan 
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Kuvio 3. Metallien ja mineraalien louhinnan lopullinen malli. 
(KAIVTUT = Suomessa toimivien metallimalmikaivosten tuttuus; 
VIRLAK = ympäristölainsäädäntöön ja viranomaisiin luottami-
nen; ULKOMHYVÄK = ulkomaisten kaivosyhtiöiden toiminnan 
hyväksyntä; YMPHUOLI = ympäristöhuoli; METALMINS = me-
tallien ja mineraalien louhinnan hyväksyntä Suomessa.)

hyväksymisellä, ympäristöhuolella sekä viranomaisiin ja ympäris-
tölainsäädäntöön luottamisella oletettiin olevan suora yhteys me-
tallien ja mineraalien sekä uraanin louhinnan hyväksyntään. 

Yksittäisten polkukertoimien vahvuudet vaihtelivat malleissa 
itseisarvoltaan 0,08:n ja 0,29:n välillä. Ympäristölainsäädäntöön ja 
viranomaisiin luottaminen (VIRLAK) sekä ulkomaisten kaivos-
yhtiöiden toiminnan hyväksyntä (ULKOMHYVÄK) ennustavat 
jo melko vahvasti sekä metallien ja mineraalien että uraanin lou-
hinnan hyväksyntää. Ympäristöhuolen (YMPHUOLI) vaikutus 
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puolestaan on metallien ja mineraalien hyväksynnän mallissa pie-
ni ja uraanin louhinnan mallissa suuri. Suomessa toimi vien metal-
limalmikaivosten tuttuuden (KAIVTUT) vaikutus jää metal lien ja 
mineraalien hyväksynnän mallissa hyvin pieneksi ja uraanin hy-
väksynnän mallista se jää kokonaan pois. (Kuviot 3 & 4.)

Metallien ja mineraalien hyväksyntään vaikuttavat Suomessa 
toimivien metallimalmikaivosten tuttuus, ulkomaisten kaivosyh-
tiöiden toiminnan hyväksyntä, ympäristöhuoli sekä viranomai-
siin ja ympäristölainsäädäntöön luottaminen. Vahvimmat suorat 

Kuvio 4. Uraanin louhinnan lopullinen malli. (KAIVTUT = Suo-
messa toimivien metallimalmikaivosten tuttuus; VIRLAK = ym-
päristölainsäädäntöön ja viranomaisiin luottaminen; ULKOM-
HYVÄK = ulkomaisten kaivosyhtiöiden toiminnan hyväksyntä; 
YMPHUOLI = ympäristöhuoli; URAANIS = uraanin louhinnan 
hyväksyntä Suomessa.)
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vaikutukset metallien ja mineraalien louhinnan hyväksyntään on 
luottamisella ympäristölainsäädäntöön ja viranomaisiin (0,29) 
sekä ulkomaisten kaivosyhtiöiden Suomessa harjoittaman kai-
vostoiminnan hyväksynnällä (0,17). Kertoimiltaan pienimmät 
suorat vaikutukset metallien ja mineraalien louhinnan hyväksyn-
tään on sen sijaan ympäristöhuolella (-0,08) sekä Suomessa toi-
mivien metallimalmikaivosten tuntemisella (0,09). Yhtä lukuun 
ottamatta kaikki muuttujat lisäävät metallien ja mineraalien lou-
hinnan hyväksyntää. Muuttujista ympäristöhuoli vähentää sitä. 
(Kuvio 3.)

Uraanin louhinnan hyväksyntään vaikuttavat puolestaan vain 
viranomaisiin ja ympäristölainsäädäntöön luottaminen (0,27), ul-
komaisten kaivosyhtiöiden toiminnan hyväksyntä (0,22) sekä ym-
päristöhuoli (-0,20). Tulosten mukaan viranomaisiin ja ympäris-
tölainsäädäntöön luottaminen ja ulkomaisten kaivosyhtiöiden 
toiminnan hyväksyntä lisäävät uraanin louhinnan hyväksyntää. 
Vastaavasti ympäristöhuoli vähentää sitä. Tulos on hyvin odote-
tun kaltainen. (Kuvio 4.)

Tarkasteltujen kaivannaistyyppien hyväksymisessä malleista 
löytyy mielenkiintoisia eroja. Ensinnäkin uraanin louhinnan hy-
väksyntään ei vaikuta samalla tavoin suoraan Suomessa toimivi-
en metallimalmikaivosten tunteminen kuin se vaikuttaa metal-
lien ja mineraalien louhinnan hyväksyntään.  Uraanin kohdalla 
vaikutusta ei ole, kun taas metallien ja mineraalien osalta vaiku-
tus löytyy. Tulos on ymmärrettävä, koska Suomessa kaivostoi-
minta painottuu juuri metallien ja mineraalien louhintaan eikä 
yhtään uraania tuottavaa kaivosta ole tällä hetkellä (2015). Metal-
lien ja mineraalien louhinnan hyväksyttävyyden tapauksessa täy-
tyy kuitenkin huomioida yhteyden olevan hyvin pieni. Tuttuus 
ei suoraan selitä kovinkaan hyvin hyväksyntää, joka huomattiin 
osaltaan jo korrelaatiotarkasteluissa. Toinen mielenkiintoinen 
eroavaisuus löytyy ympäristöhuolesta. Se vaikuttaa uraanin lou-
hinnan hyväksyntään vahvasti, kun taas metallien ja mineraa lien 
louhinnan hyväksynnässä vaikutuksen voimakkuus jää hyvin 
pieneksi. Tämä huomio tukee sitä ajatusta, että uraanin louhin-
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taa pidetään riskialttiina. Tämä erottaakin sen tutummista metal-
leista ja mineraaleista. Tulokset osoittavat uraanin sekä metallien 
ja mineraalien louhinnan hyväksynnässä olevan eroja siinä, mi-
ten erilaiset taustatekijät vaikuttavat niihin. Tämä on tärkeä ylei-
nen huomio kaivannaisiin liittyviä asenteita tutkittaessa ja tulevia 
malleja kehiteltäessä. 

Mallimme eivät kuitenkaan ole täydellisiä. Ne ovat ensimmäisiä 
yrityksiä mallintaa ja selventää kaivannaistoiminnan hyväksyn-
nän moniulotteisia taustaprosesseja ja edellyttävät lisäanalyysiä. 
Malleja tulisi testata esimerkiksi muilla aineistoilla aineistospesi-
fisyyden vähentämiseksi sekä uusien muuttujien ja toisen tyyp-
pisten mekanismien ja polkujen analysoimisen kautta. Epäsuo-
rien polkujen ja yhteyksien tarkempi analyysi olisi myös tärkeä 
tule vien mallinnusten tehtävä. (ks. Nummenmaa ym. 1996; Met-
sämuuronen 2009; Töttö 2012.)

Yhteenveto ja pohdinta

Artikkelimme lähtökohta on ollut osoittaa, että määrällisellä kai-
vannaisasenteiden tutkimuksella kyetään vahvistamaan julki-
sen keskustelun, monenlaisen suunnittelun ja poliittisen pää-
töksenteon tietopohjaa. Määrällisellä tutkimuksella voidaan 
tarkistaa monia oletuksia, uskomuksia, mielikuvia, yksinkertais-
tuksia, yleistyksiä, hypoteeseja ja tutkia laajempia malleja. Puut-
teet tietopohjassa ovat johtaneet siihen, että myös kvantitatiivinen 
kansalaisten kaivannaisasenteiden tutkimus on vihdoin lisäänty-
mässä. Kuten katsaus alan tutkimuksiin näytti, tällä tutkimuksella 
on kyetty tarkistamaan oletuksia, tarkentamaan kuvaa asennoitu-
misesta, tuottamaan hienovaraisempaa tietoa asenteiden sosiaali-
sista taustatekijöistä, rakentamaan empiirisesti testattuja malleja 
hyväksyttävyyden osatekijöistä ja ylipäänsä tuottamaan uutta tie-
toa erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Oman kyselyaineistomme käsittelyssä olemme halunneet pitää 
erillään kaksi eri kaivannaistyyppiä, yhtäältä metallit ja mineraa-
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lit, toisaalta uraani. Alustavat tuloksemme osoittavat, että naisten 
ja miesten asenteet eroavat hieman, mutta tämä hienoinen asen-
ne-ero on systemaattista. Iän suhteen selkeää systemaattisuutta ei 
löytynyt. Lisäksi uraanin louhintaan näytetään suhtautuvan kiel-
teisemmin kuin metallien ja mineraalien louhintaan. Kyseisten 
tuloksien osalta kannattaa kuitenkin huomioida, ettei niitä ole tes-
tattu tilastollisesti.

Korrelaatiotarkasteluissa tulee esille, että ympäristöhuoli, ym-
päristölainsäädäntöön ja viranomaisiin luottaminen ympäristö-
ongelmien valvonnassa ja estämisessä, ulkomaisten kaivosyh-
tiöiden toiminnan hyväksyminen Suomessa ja kaivostoiminnan 
tarpeelliseksi kokeminen Itä- ja Pohjois-Suomelle ovat vahvas-
ti yhteydessä sekä uraanin että metallien ja mineraalien louhin-
nan hyväksyntään. Odotetusti ympäristöhuolella oli negatiivinen 
yhteys tarkasteltujen kaivannaisten louhintaan, muiden muuttu-
jien vaikutusten ollessa positiivisia. Kaivosalan tunteminen ei 
niin selkeästi ollut yhteydessä tarkasteltujen kaivannaisten lou-
hinnan hyväksyntään kuin muut tarkastellut muuttujat. Vaikka 
hypoteesimme näissä tarkasteluissa ovat olleet pääosin peräisin 
korkean riskitason hankkeiksi koettujen ja tätä kautta potentiaa-
lisesti vaarallisiksi miellettyjen projektien sijoittamisen tematii-
kasta, näyttävät ne sopivan myös kaivosasenteiden tutkimuksen  
taustalle.

Polkumallinnuksen kautta tutkimme kaivannaishyväksynnän 
taustamekanismeja sekä näiden potentiaalisia eroja uraanin sekä 
metallien ja mineraalien louhinnan hyväksynnän tapauksissa. 
Tuloksiemme mukaan hyväksynnän taustalla olevat mekanismit 
ovat monimutkaisia. Mallit eroavat myös kaivannaisten välillä. 
Keskeisesti kaivosalan tuttuudella näyttäisi olevan pieni positiivi-
nen vaikutus metallien ja mineraalien louhinnan hyväksyntään, 
mutta tätä ei uraanin kohdalla ole. Ympäristöhuoli puolestaan sel-
västi vähentää uraanin louhinnan hyväksyntää, mutta ei metal lien 
ja mineraalien. 

Oikeudenmukaiseksi koettavan suunnittelun ja päätöksen-
teon perustaksi tarvitaan yhä edelleen tietopohjan vankistamista 
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monipuolisella tutkimuksella. Kvantitatiivinen kansalaisten kai-
vannaisasenteiden mittaaminen ja mallintaminen on mielekäs ja 
 tärkeä tulevaisuuden tutkimussuuntaus yhteiskuntatieteellisessä 
kai vostutkimuksessa.
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6. Kaivostoiminnan legitimiteetin  
 muotoutuminen: paikallisesta  
 hyväksyttävyydestä yhteiskuntakelpoisuuden  
 ymmärtämiseen
 Lasse Peltonen

Kaivostoimintaan kohdistuvat vastuullisuusvaatimukset kertovat 
kaivosalan ja ympäröivän yhteiskunnan muuttuvasta suhteesta. 
Viime vuosina kaivostoimintaan liittyvien ympäristökysymysten 
määrä ja painoarvo on jatkuvasti kasvanut: kaivosten ympäristö-
vaikutuksiin liittyvien huolenaiheiden kirjo ulottuu maisemavai-
kutuksista ja estetiikasta erilaisiin ympäristöpäästöihin, ekosystee-
mien terveyteen ja luonnon monimuotoisuuteen sekä laajemmin 
kestävän kehityksen tematiikkaan ja alkuperäiskansojen oikeuk-
siin (Bridge 2004; Richards 2009). Uudempina vaatimuksina ovat 
nousseet myös ilmastonmuutokseen ja energiankulutukseen liit-
tyvät teemat, erityisesti hiilidioksidipäästöjen vähentäminen (Pel-
legrino & Lodhia 2012). 

Kaivostoimintaa ei voi ymmärtää yksinkertaisesti prosessina, 
jonka tehtävä on tuottaa yksimieliselle yhteiskunnalle malmeis-
ta metallia mahdollisimman tehokkaasti; yhtiöiden toiminta ja 
sen edellytykset ovat väistämättä sidoksissa ympäröivään yhteis-
kuntaan ja sen arvostuksiin (vrt. Dowling & Pfeffer 1975; Such-
man 1995, 571). Kun yhteiskunnan arvostukset ovat muuttuneet, 
kaivosyhtiöt ovat oppineet, että niiden täytyy muuttaa toimintata-
pojaan saavuttaakseen ja säilyttääkseen yhteiskunnallisen hyväk-
syttävyytensä. Esimerkiksi ympäristökonfliktien myötä hyväk-
syttävyys voi rapautua ja tästä voi aiheutua merkittäviä riskejä ja 
kustannuksia kaivosyhtiöiden toiminnalle (Davis & Franks 2014). 
Kaivosalalla yleistyneen sosiaalisen toimiluvan (engl. social licen-
se to operate) käsitteen taustalla on ymmärrys siitä, että paikal-
lisyhteisöjen hyväksyntä on tärkeä kaivostoiminnan harjoittami-
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sen edellytys (Owen & Kemp 2013). Hyväksyttävyyttä voidaankin 
tarkastella muiden tuotannontekijöiden kuten pääoman, työvoi-
man ja teknologisen osaamisen ohella resurssina, jota yritys tar-
vitsee voidakseen jatkaa toimintaansa. Toiminnan imago ja niin 
sanotut maineriskit ovat yrityksille yhä merkittävämpiä, joten hy-
väksyttävyydestä tulee yhä tärkeämpi tuotantotekijä ja kaivostoi-
minnan olemassaolon ehto (ks. esim. Hamilton 2006; Emtairah & 
Mont 2008). 

Jäsennän tässä artikkelissa kaivostoiminnan hyväksyttävyy-
den muotoutumisen ja menettämisen problematiikkaa legitimi-
teetin käsitteen avulla. Tämä näkökulma tarjoaa mahdollisuuden 
tarkentaa hyväksyttävyyden muotoutumisen dynamiikkaa ja laa-
jentaa paikalliseen sidosryhmävuorovaikutukseen painottuvaa 
sosiaalisen toimiluvan ideaa. Artikkelin ytimessä on ajatus legi-
timiteetin muotoutumisesta ja kiinnittymisestä sidosryhmien toi-
mintaan. Käytän artikkelissa esimerkkinä kaivosyhtiö Talvivaaran 
tapausta, joka on laajentunut uhkaamaan koko toimialan – suo-
malaisen kaivostoiminnan – legitimiteettiä. Yhtiön runsaasti jul-
kista huomiota herättäneet vaikeudet ovat vaikuttaneet paitsi sen 
oman toiminnan, myös laajemmin suomalaisen kaivostoimin-
nan hyväksyttävyyteen. Tarkastelen tapausta legitimiteettikriisi-
nä, jonka vaikutukset ovat nähtävissä myös niissä erilaisissa ta-
voissa, joilla koko kaivosala sekä sen sääntelyä ohjaavat julkisen 
vallan toimijat ovat lähteneet puolustamaan kestävän kaivostoi-
minnan mahdollisuutta ja oikeutusta. Artikkelin lopuksi arvioin 
legitimiteetin käsitteistön hyödyllisyyttä suomalaisen kaivosalan 
hyväksyttävyyden tarkastelussa.

Legitimiteetin ja sosiaalisen toimiluvan suhde

Kaivosalalla 1990-luvun lopulta lähtien yleistynyt sosiaalisen toi-
miluvan käsite kertoo hyväksyttävyyden kasvavasta merkitykses-
tä kaivosten toimintaedellytyksenä (Gunningham ym. 2004; Prno 
2013). Käsitteen synty voidaan nähdä vastauksena kaivosalan le-
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gitimiteettivajeeseen, joka on kasvanut voimakkaasti erityisesti 
1990-luvulta lähtien. Tuolloin kriittinen ympäristötietoisuus tör-
mäsi 1980-luvun talouden suhdanteiden synnyttämään mineraa-
libuumiin, joka oli johtanut kaivostoiminnan laajentumiseen uu-
sille koskemattomille alueille – usein myös alkuperäiskansojen 
alueille (Ballard & Banks 2003). Alun perin kaivosalalla kehitet-
ty termi on alkanut yleistyä myös tutkimuksen käsitteenä ja tutki-
muskohteena (Bice 2014).

Legitimiteetin ja sosiaalisen toimiluvan käsitteet ovat osin pääl-
lekkäiset, mutta niiden välillä on myös merkitseviä eroja, jotka 
ovat hyödyllisiä molempien käsitteiden sovellusalan tarkentami-
sessa. Yhteistä käsitteille on ajatus siitä, että organisaatio tarvitsee 
ympäristönsä hyväksynnän toiminnalleen ja että yrityksen toi-
mintamahdollisuudet ovat sidoksissa sidosryhmien arvioihin toi-
minnan hyväksyttävyydestä. Keskeisimmät erot näiden näkökul-
mien välillä liittyvät hyväksyttävyyden tarkastelun laajuuteen sekä 
maantieteellisesti että toimijoiden määrään suhteutettuna. Lisäk-
si legitimiteetin käsite mahdollistaa operoinnin myös instituutioi-
den rakenteellisella tasolla, ei ainoastaan toiminnallisena ja käy-
tännöllisenä haasteena. 

Legitimaatioresurssien kontrollin ajatus voidaan nähdä sosiaa-
lisen toimiluvan ideassa: joku myöntää luvan, jota ilman ei kai-
vostoimintaa voi harjoittaa. Sosiaalisen toimiluvan käsite näyttäi-
si ensi silmäykseltä viittaavan ajatukseen, että ympäröivät yhteisöt 
tai yhteiskunta myöntäisi selvän luvan kaivostoiminnalle. Luvan 
idea viittaa myös siihen, että olisi jokin tunnistettava taho, jolta lu-
paa voi anoa ja joka sen voi myöntää. Sosiaalisen toimiluvan käsi-
te on kuitenkin epämääräisempi; läheskään aina ei ole selvää kuka 
sen myöntää ja millä edellytyksillä, eikä luvan pysyvyydestä ole ta-
keita. Kaivosalalla sosiaalisella toimiluvalla viitataan yleisemmin 
paikalliseen hyväksyntään, jonka pysyvyys on jatkuvasti uudel-
leen arvioitavana. Konteksti vaikuttaa merkittävässä määrin so-
siaalisen toimiluvan ”lupaehtoihin” (Prno & Slocombe 2012; Prno 
2013). 
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Kaivosalalla sosiaalisen toimiluvan käsitettä käytetään etupääs-
sä paikallisten yhteisöjen (engl. community) hyväksyttävyyden 
kontekstissa; toimiluvan ehtojen arviointi ja itse luvan myöntämi-
nen ovat paikallisten toimijoiden kuten päätöksentekijöiden, etu-
ryhmien ja kansalaisten käsissä (Parsons ym. 2014). Toisin kuin 
sosiaalisen toimiluvan käsite, legitimiteetti ei kiinnity millekään 
tietylle aluetasolle, ja legitimaatioresursseja kontrolloivat toimi-
jat voivat olla paikallisia, kansallisia tai ylikansallisia. Tietyn kai-
vosyhtiön legitimiteetin resursseina voivat yhdistyä esimerkik-
si paikallisten asukkaiden ja työntekijöiden antama hyväksyntä, 
kunnan maankäyttöpäätökset, valtion lupamenettelyt ja verotus-
käytännöt sekä kansainvälinen rahoitus. Eskaloituvat kaivoskon-
fliktit tekevät paikallisista kiistoista sähköisen median aikakau-
della helposti kansallisia ja ylikansallisia, ja haastavat ajatuksen 
paikallisyhteisön antamasta sosiaalisesta toimiluvasta (ks. esim. 
Chilen ja Perun kaivoskiistoista Urkidi 2010; Chakarova 2012). 

Hyväksyttävyyden rakentaminen paikallisella tasolla on kai-
vosyhtiöiden näkökulmasta ymmärrettävä tavoite, koska hyväk-
syttävyyttä ja sen varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä ei 
ole mielekästä tarkastella samoilla kriteereillä hyvin erilaisissa 
konteksteissa (Prno 2013). Toisaalta sosiaalisen toimiluvan pai-
kallinen painotus mahdollistaa myös ristiriitojen ja konfliktien 
rajaamisen paikallisen tason ongelmiksi esimerkiksi niin, että pai-
kalliset prosessit hoidetaan ”maassa maan tavalla”. Hyväksyttävyy-
den rakentaminen voi tapahtua erilaisissa konteksteissa erilaisilla 
edellytyksillä ja menetelmillä, mutta verkottuneessa maailmassa 
hyvin erilaisten toimintamallien käyttö ei kuitenkaan lisää yrityk-
sen legitimiteettiä. Maassa maan tavalla toimimisen liikkumavara 
on koko ajan kaventunut, kun kansalaisjärjestöt ja kansainväliset 
rahoituslaitokset vaativat yrityksiltä yhä yhdenmukaisempia käy-
täntöjä ja standardeja (Morgera 2007).
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Legitimiteetin käsite liitetään usein auktoriteetin tai vallankäytön 
hyväksyttävyyteen, ja sitä on hyödynnetty laajalti organisaatioi-
den sekä poliittisten ja oikeudellisten instituutioiden tutkimuk-
sessa (ks. esim. Lipset 1959; Tyler 2006). Suchmanin (1995, 574) 
mukaan se voidaan määritellä ”yleistetyksi havainnoksi tai oletuk-
seksi siitä, että tietyn organisaation tai instituution toiminta on 
toivottavaa, sopivaa jonkin sosiaalisesti konstruoidun nor mien, 
arvojen, uskomusten tai määritelmien järjestelmän puitteissa”. 
Määritelmä jäsentää organisaation osana laajempaa järjestelmää, 
kiinnittää huomiota yhteensopivuuteen organisaation ja laajem-
man järjestelmän välillä, ja tunnistaa yhteiskunnallisen, organi-
saation toimintaa arvioivan yleisön keskeiseksi organisaation le-
gitimiteettiä määrittäväksi tekijäksi. 

Ajatus legitimiteetistä organisaation ja sen ympäristön välise-
nä suhteena ei ole sinänsä uusi, vaan ideaa organisaation muut-
tuvasta yhteiskunnallisesta kontekstista ja yhteensopivuudesta on 
hyödynnetty organisaatioiden tutkimuksessa jo pitkään. Ajatuk-
sella on juurensa eliölajien eli organismien ympäristösuhteessa, 
evoluutiossa ja selviytymisessä (Zenisek 1979). Tätä ajatuspolkua 
seuraten voidaan kysymystä kaivostoiminnan legitimiteetistä kä-
sitellä ”yhteiskuntakelpoisuuden” linssien läpi; yhteiskunta on se 
toimintaympäristö, jossa kaivostoiminnan hyväksyttävyyden kel-
poisuus punnitaan. Luonnonvalinnan sijaan kyse on yhteiskun-
nan jatkuvista valinnoista, joissa ratkaistaan kelpuuttaako yh-
teiskunta kaivostoiminnan toimintatavat ja vaikutukset ja onko 
toimiala hyväksyttävä ympäröivän yhteiskunnan arvojen valossa.

Legitimiteetti ei tarkoita samaa asiaa kuin laillisuus. Lakia voi 
pitää kirjoitettuna versiona laajemmasta yhteiskunnan normien, 
arvojen ja uskomusten järjestelmästä, jonka puitteissa jonkin or-
ganisaation tai instituution toimintaa arvioidaan. Toiminnan lail-
lisuus ei kuitenkaan yksin takaa organisaation toiminnan legitimi-
teettiä. Laillisuutta voidaan pitää jonkinlaisena yhteiskunnallisen 
hyväksyttävyyden minimitasona, koska laiton toiminta ei peri-
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aatteessa ole mahdollista vastuulliselle yritykselle. Legitimiteetin 
näkökulmasta voidaan samantapaisesti tarkastella myös lainsää-
dännön yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Lainsäädännön muu-
tosten taustalla on usein tietynlainen legitimiteettivaje, kun lakien 
merkitys jää ajastaan jälkeen yhteiskunnan arvojen muuttuessa. 
Tästä näkökulmasta voidaan tulkita Suomen kaivoslain uudis-
tusta vuodelta 2011, jonka yhteydessä vahvistettiin ympäristöar-
viointien ja muun maankäytön merkitystä kaivosten lupaharkin-
nan perusteena (Pölönen 2013).

Legitimiteetin näkökulma on syytä erottaa myös maineesta ja 
maineenhallinnasta, joiden fokus on tiedottamisessa ja me dian 
toiminnassa. Maineenhallinta on osa yrityksen strategista toi-
mintaa, jonka tavoitteena on varjella hyvää kuvaa yrityksestä ja 
sen toiminnasta mediassa. Organisaation maine ja legitimiteet-
ti tukevat toisiaan, mutta niiden välillä on myös selviä eroja. Le-
gitimiteetti painottaa yhteiskuntakelpoisuutta, kun maineen nä-
kökulma kytkeytyy selvemmin markkinakontekstiin ja korostaa 
yritysten välistä vertailua. Hyvä taloudellinen menestys näyttäisi 
lisäävän yrityksen mainetta, mutta se ei välttämättä kasvata yri-
tyksen legitimiteettiä. (Deephousen & Carter 2005.) Yritysten 
maineeseen liittyvät riskit on kuitenkin tunnistettu merkittäviksi 
strategisen tason haasteiksi monikansallisille yrityksille (Deloitte 
2013). Yritysten maine toimii yhä vahvemmin markkinamekanis-
min myötä tekijänä, joka joko mahdollistaa tai rajoittaa yrityk-
sen toimintamahdollisuuksia. Näin mainetta voi pitää laajemman 
legitimiteetin osatekijänä, jonka punninta tapahtuu sekä media- 
että markkinavälitteisesti, ja jonka merkitys esimerkiksi ympäris-
tövastuun ohjauskeinona on kasvanut julkisen vallan ohjauskei-
nojen varjossa (O’Callaghan 2007).
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Organisaatioiden ja instituutioiden  
legitimiteetin näkökulmat 

Legitimiteetin käsitettä käytetään sekä strategisessa että institutio-
naalisessa merkityksessä (Suchman 1995). Strategisessa mielessä 
legitimiteetti on toiminnallinen resurssi (engl. operational resour-
ce), jonka organisaatiot ammentavat toimintaympäristöstään ja 
käyttävät omien tavoitteidensa edistämiseen. Tässä merkitykses-
sä se liittyy organisaatioiden johtamiseen ja siihen, miten nämä 
hankkivat hyväksyttävyytensä suhteessa ympäröivän yhteiskun-
nan odotuksiin. Sen varjeleminen ja rakentaminen voivat näin 
olla yritykselle tärkeitä siinä missä muistakin resursseista huoleh-
timinen. 

Institutionaalinen näkökulma puolestaan korostaa sitä, miten 
organisaatio on erilaisten institutionaalisten kiinnitysten läpäi-
semä. Legitimiteetti rakentuu institutionaalisesta näkökulmasta 
katsottuna tekijöistä, joihin yritys ei voi suoraan omalla toimin-
nallaan vaikuttaa, koska nämä tekijät ovat luonteeltaan historial-
lisia, kulttuurisia ja rakenteellisia. (Suchman 1995.) Institutiona-
listit kiinnittävätkin yksittäisten yritysten strategisen toiminnan 
sijaan huomiota siihen, miten kokonaisten toimialojen ja toimin-
tajärjestelmien (esim. kaivostoiminnan ja sen yhteiskunnallisen 
ohjauksen) hyväksyttävyys muotoutuu. Institutionaalisen analyy-
sin huomio on yhteiskunnan instituutioiden kuten demokratian, 
ja näiden instituutioiden puitteissa tapahtuvan vallankäytön oi-
keutuksessa ja hyväksyttävyydessä. Legitimiteetin institutionaa-
lista näkökulmaa on sovellettu Suomessa esimerkiksi luonnonva-
rojen hallinnan tutkimukseen (Rannikko & Määttä 2010).

Strategista näkökulmaa edustava organisaatioiden legitimiteet-
titeoria tukeutuu ajatukseen sopimuksesta organisaation ja ympä-
röivän yhteiskunnan välillä. Craig Deeganin (2007, 123) mukaan 
organisaation tällainen yhteiskuntasopimus voidaan määritel-
lä ”joukoksi erilaisia oletettuja tai julkilausuttuja odotuksia, joita 
yhteiskunta kohdistaa siihen, miten organisaation tulisi järjestää 
ja hoitaa toimintojaan”. Ajatus sopimuksesta korostaa legitimi-
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teetin luonnetta suhdekäsitteenä – kyse on organisaation ja ym-
päröivän yhteiskunnan välisestä luottamussuhteesta. Oletuksena 
on, että ympäröivä yhteiskunta sallii organisaation toimia, kun-
han sen toiminta on odotusten mukaista, eikä sen nähdä uhkaa-
van yhteisön etuja. 

Organisaatioiden legitimiteettiteoriaa on käytetty selittämään 
muun muassa yritysten motivaatiota yhteiskunta- ja ympäristö-
vastuullisuuden viestintään ja raportointiin (Deegan 2007; Aerts 
& Cormier 2009). Yhtiöiden toiminnan läpivalaisun ja vastuul-
lisuusraportoinnin ajatellaan edistävän läpinäkyvyyttä, joka puo-
lestaan antaa ympäröivälle yhteiskunnalle mahdollisuuden pa-
remmin arvioida sitä, miten hyvin toiminta vastaa yhteiskunnan 
arvoja ja odotuksia. Yritysten on havaittu lisäävän raportointia 
ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuudestaan erityisesti merkit-
tävien onnettomuuksien tai kriisitilanteiden jälkeen. Tämä ker-
too siitä, että yritykset kokevat voivansa puolustaa legitimiteettiä 
avaamalla toimintaansa liittyviä tietoja suuren yleisön arvioita-
vaksi (Deegan ym. 2000). 

Legitimiteettiä määrittävä suhde organisaation ja ympäröivän 
yhteiskunnan välillä on alati muuttuva, ja joskus hyvinkin yllä-
tyksellinen. Yhtälön molemmat puolet ovat dynaamisia; sekä or-
ganisaation toiminta että ympäröivän yhteiskunnan odotukset 
muuttuvat. Silloin, kun nämä yhtenevät, voidaan katsoa, että or-
ganisaation toiminta on legitiimiä, yhteiskunnallisesti hyväksyt-
tävää. Kun odotukset ja toiminta eivät vastaa toisiaan, syntyy le-
gitimiteettivaje (engl. legitimacy gap), johon organisaatioiden 
täytyy vastata turvatakseen olemassaolonsa. Organisaation täytyy 
sopeutua vallitseviin odotuksiin tai ainakin luoda uskottava vai-
kutelma sopeutumisesta. Mikäli organisaatio ei pysty saattamaan 
toimintaansa yhdenmukaiseksi yhteiskunnan odotusten kanssa, 
se voi menettää legitimiteettinsä, jolloin yhteiskuntasopimus ir-
tisanotaan. (Pellegrino & Lodhia 2012.) Vastaavasti voidaan aja-
tella, että organisaatiolla voi myös olla legitimiteettivarantoa tai 
luottamuspääomaa, joka toimii puskurina ongelmatilanteissa. 

Yhteiskuntakelpoisuuden menettämisellä voi olla hyvin konk-
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reettisia ja merkittäviä seurauksia organisaation toimintaedelly-
tyksille. Esimerkiksi australialainen BHP Billiton menetti mai-
neensa ja hyväksyttävyytensä vuonna 1984 jätevesialtaan padon 
murtumisesta alkaneessa ja 2000-luvulle jatkuneessa Ok Tedin 
kaivoskiistassa Papua Uudessa-Guineassa. Laajojen ympäristöva-
hinkojen käynnistämä kiista päättyi yhtiön vetäytymiseen alueelta 
jatkuvien oikeustoimien saattelemana. Mediassa tarina taloudelli-
sesta menestyksestä kääntyi ympäristökriisin kuvaukseksi. Han-
sonin ja Stuartin (2001) mukaan yritys ei kyennyt reagoimaan 
1990-luvulla muuttuneisiin yhteiskunnan odotuksiin ja vaatimuk-
siin ympäristö- ja yhteiskuntavastuusta; yhtiö määritteli tehtävän-
sä liian pitkään perinteisenä kaivosyhtiönä, eikä kyennyt sisällyt-
tämään ympäristövastuuta osaksi strategiaansa. Samantyyppinen 
suuren jätevesipadon murtuminen tapahtui Kanadan British Co-
lumbian provinssissa, kun Mount Polleyn kuparikaivoksen jäteve-
det vuosivat ympäröiviin vesistöihin ja luontoon elokuussa 2014. 
Tapaus on herättänyt kansainvälistä huomiota ja kritiikkiä sekä 
yhtiötä että kaivosalan sääntelyä kohtaan, koska Kanadan kaivos-
alan ympäristöjärjestelmiä on yleisesti pidetty laadukkaina. (Ks. 
esim. Mining Association of Canada 2014.) 

Legitimiteettivaje voi koskea myös kokonaista toimialaa. Kai-
vostoiminnan toimintaympäristön muutos 1980- ja 90-luvuil-
la koski paitsi kaivostoimintaa, myös laajemmin globalisoituvien 
luonnonvaroja hyödyntävien teollisuudenalojen ympäristövaiku-
tuksia ja -vastuita (Bridge 2004; Sairinen 2011). Suomessa 1980- ja 
90-lukujen murros koski selvimmin metsätaloutta ja -teollisuut-
ta, joihin kohdistui uudella tavalla kansainvälisiä ympäristövas-
tuisiin liittyviä paineita, jotka alkoivat murentaa kansallista yh-
teisymmärrystä siitä, että ”Suomi elää metsästä” (Donner-Amnell 
1991; 1995). Eräänlaisen ääriesimerkin toimialan legitimiteetin 
murroksista tarjoaa tupakkateollisuus, jonka legitimiteetti on ter-
veyshaittojen laajan tiedostamisen myötä romahtanut. Maailman 
terveysjärjestö WHO:n mielestä tupakkateollisuudessa ei voi edes 
puhua yhteiskuntavastuusta (Palazzo & Richter 2005). 

Organisaation ja toimialan legitimiteetti kytkeytyy myös toi-

Lasse Peltonen



144

Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa

minnan valvontaan ja sääntelyyn. Ympäristö- ja terveyshaittoja 
aiheuttavan toiminnan kohdalla huomio kohdistuu paitsi itse hai-
tan aiheuttajaan, myös toiminnan valvontaan ja sen ehtoihin. Le-
gitimiteetin haaste suuntautuu tällöin viranomaisten toiminnan, 
sääntelyn, poliittisen päätöksenteon tai laajemmin poliittisen jär-
jestelmän toimintaan, jotka eivät vastaa yhteiskunnan odotuksia. 
Näin myös lainsäädännön muutoksia tai esimerkiksi ympäristö-
politiikan kehitystä voidaan tarkastella vastauksina legitimiteetin 
dynaamisiin haasteisiin. Tällöin kyse ei ole vain yksittäisen orga-
nisaation ja sen markkinaehtoisen toimintaympäristön suhteesta, 
vaan myös julkisen vallan harjoittamasta sääntelystä. Julkisen val-
lan roolin kautta avautuu yhteiskuntatieteissä klassinen kysymys 
vallankäytön hyväksyttävyydestä (Tyler 2006).

Tuija Jartin ym. (2012) kyselytutkimuksessa suomalaisten 
asenteista kaivostoimintaa kohtaan havaittiin, että siihen suhtau-
dutaan kriittisesti myös syistä, jotka eivät suoraan liity kaivos-
toiminnan paikallisiin vaikutuksiin. Kyselyn vastaajat näkivät kai-
vostoiminnan maakuntien elinvoimaisuuden tärkeänä tekijänä, 
mutta suhtautuivat epäilevästi kaivostoiminnan kansainväliseen 
omistukseen; sen sijaan kannatettiin kotimaisen omistuspohjan 
turvaamista ja valtionyhtiön perustamista. Vastaajat suhtautui-
vat epäilevästi myös viranomaisten ja ympäristöhallinnon kykyyn 
ehkäistä ympäristövahinkoja. Lisäksi he kannattivat muun muas-
sa kaivostoiminnan verotuksen ja lupaehtojen kiristämistä. Nämä 
tekijät nostavat esiin paikallista hyväksyttävyyttä ja sosiaalista toi-
milupaa laajempia legitimiteetin kysymyksiä. Tutkimuksen tulok-
set kertovat siitä, että kansalaisten tapa arvioida kaivostoiminnan 
hyväksyttävyyttä ei kiinnity vain yksittäisten yritysten toimintaan, 
vaan laajemmin siihen institutionaaliseen järjestelmään, jonka 
piirissä kaivosyhtiöt toimivat. 

Yritysten toimet oman legitimiteettinsä kohentamiseksi kytkey-
tyvät usein julkisen vallan toimiin (Archel ym. 2009). Kaivosalan 
ja -yhtiöiden legitimiteettiä onkin mielekästä tarkastella näkökul-
masta, jossa yritysten toimintaa ei jäsennetä ainoastaan markki-
nakontekstissa – esimerkiksi vain suhteessa asiakkaisiin ja yrityk-
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sen omiin sidosryhmiin – vaan myös julkisen vallan toimintaan, 
lainsäädännön ja politiikkatoimien puitteisiin. Jartin ym. (2012) 
tutkimus kertoo hyvinkin vahvoista odotuksista valtion suun-
taan; valtio asemoituu eräänlaisena turvapuskurina kansalaisten 
ja kansainvälisten kaivosyhtiöiden väliin turvana globalisaation 
epävarmuudelta ja hallitsemattomilta ympäristöriskeiltä. Valtiol-
linen sääntely ja lainsäädäntö voidaankin Edelmanin ja Suchma-
nin (1997) mukaan jäsentää organisaatioiden ympäristötekijänä, 
joka voi olla luonteeltaan helpottavaa (engl. facilitative), sääntele-
vää (engl. regulating) tai rakenteellista, ja perusteita luovaa (engl. 
constitutive). Legitimiteetin rapautumiseen liittyy tyypillisesti 
siirtymä passiivisesta tai mahdollistavasta sääntelystä aktiiviseen 
puuttumiseen ja hallinnollisiin toimiin. Suomalaisten toiveet kai-
vostoiminnan tiukemmista lupaehdoista ja verotuksesta kertovat 
näin osaltaan kaivosalan heikentyneestä legitimiteetistä. 

Legitimiteetin resurssit, kontrolli ja kommunikointi

Legitimiteetin käsitteen konkretisoimiseksi on hyödyllistä täs-
mentää niitä yhteiskunnallisia suhteita, joissa legitimiteetti ra-
kentuu. Hybelsin (1995) mukaan legitimiteettiä voidaan ajatella 
sekä hyödyllisten resurssien että kommunikaation näkökulmis-
ta suhteena, jossa yhteiskunnan eri toimijat yhtäältä luovuttavat 
tai epäävät organisaation käyttöön erilaisia resursseja ja toisaalta 
viestivät julkisesti tunnustavansa tai kieltävänsä organisaation le-
gitimiteetin. 

Legitimiteetin resurssit kytkeytyvät suoraan vallankäyttöön, 
jota eri toimijat harjoittavat arvioitavaan organisaatioon. Tämä 
näkökulma konkretisoi yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden 
muotoutumista kytkemällä ilmiön valtaresursseihin, joita tie-
tyt nimenomaiset toimijaryhmät käyttävät. Kuka tahansa voi olla 
periaatteessa mitä tahansa mieltä tietyn organisaation hyväksyt-
tävyydestä, ja monet myös ilmaisevat näkemyksiään julkisesti ja 
osallistuvat näin määrittelykamppailuihin. Kaikilla toimijoilla ei 
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kuitenkaan ole hallinnassaan resursseja, jotka vaikuttavat organi-
saation toimintaedellytyksiin. 

Hybelsin (1995) mukaan legitimaatioresursseja myöntävät tai 
luovuttavat (engl. conferring) toimijat ovat avainasemassa orga-
nisaation legitimiteetin määrittelyssä. Toimijoilla on erilaisia re-
sursseja, joita ne voivat käyttää organisaatioon – esimerkiksi kai-
vosyhtiöön. Vastaavan voidaan ajatella pätevän myös laajemmin 
kokonaiseen toimialaan. Legitimaatioresurssien kontrollin ja 
myöntämisen logiikka vahvistaa ajatusta siitä, ettei legitimiteetti 
ole vain kognitiivinen ilmiö, koska sillä on konkreettisia yhteis-
kunnallisia seuraamuksia. Sen määrittely ja resurssien myöntämi-
nen liittyvät suoraan organisaation ja sen sidosryhmien välisiin 
valta-asetelmiin. Sidosryhmien valta riippuu siitä, miten vahvasti 
ne hallitsevat organisaation tarvitsemia resursseja. Hybelsin malli 
konkretisoi käsitettä kiinnittämällä huomiota legitimiteetin myö-
tä käytettävissä oleviin resursseihin. Sidosryhmien legitimaatio-
resursseja kuvataan taulukossa 1. 

Legitimiteetti ei ole objektiivista todellisuutta, jota voitaisiin 
mitata samalla tavoin kuin kaivosten liikevaihtoa, tuotantomää-
riä tai tuloksellisuutta. Sen sijaan se on dynaamista, yhteiskun-
nallista ja vaikuttavaa todellisuutta, jonka kohdalla on mielekäs-
tä puhua ilmiön sosiaalisesta konstruoitumisesta, joka tapahtuu 
yhteiskunnallisten toimijoiden vuorovaikutuksessa ja pohjautuu 
tulkintoihin ympäröivästä todellisuudesta (Best 1993; Hannigan 
1995). Legitimiteetin kommunikointi voidaan ymmärtää määrit-
telykamppailuna eri toimijoiden välillä, jotka pyrkivät joko tuke-
maan tai kyseenalaistamaan tietyn organisaation tai järjestelmän 
olemassaolon oikeutusta (Van Leeuwen 2007).

Legitimiteettiä rakennetaan vuorovaikutuksessa organisaation 
ja sen erilaisten yleisöjen välillä. Suchman (1995, 586) korostaa, 
ettei tämä vuorovaikutus ole luonteeltaan suoraviivaista tietojen 
vaihtoa, vaan kompleksinen kokonaisuus, jossa myös sanattomat 
teot ja tekemättä jättämiset voivat olla merkityksellisiä. Legitimi-
teetin viestintä edellyttääkin organisaatiolta monipuolista osaa-
mista. Vakiinnuttaakseen tai säilyttääkseen legitimiteettinsä orga-
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nisaatioiden täytyy osata mukautua yhteiskunnan vaatimuksiin. 
Ne voivat lunastaa odotuksia muun muassa vastaamalla sidosryh-
mien konkreettisiin tarpeisiin, avaamalla päätöksentekoaan sidos-
ryhmien osallistumiselle, esittämällä symbolisesti merkittäviä ju-
listuksia, tunnistamalla eri yleisöjen ja sidosryhmien reaktioita ja 
tulevia haasteita ja linjaamalla organisaation tapoja viestiä omista 
saavutuksistaan (Suchman 1995, 586–596). Lopulta organisaa tion 
legitimiteetti kuitenkin riippuu sen sidosryhmien toiminnasta.

Legitimiteetin käsitteellä ja siihen liittyvillä teoreettisilla kes-
kusteluilla on hyödyllinen rooli hyväksyttävyyteen liittyvissä kes-
kusteluissa, koska ne syventävät käsitystä siitä, mistä hyväksyttä-
vyys syntyy. Siinä missä hyväksyttävyyden käsite voi viitata kenen 
tai minkä tahansa toimijan hyväksyntään, liittyy legitimiteetin kä-
site nimenomaisesti jonkin organisaation, instituution tai näiden 
toimenpiteiden yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen. Hyväksyt-
tävyyttä voidaan käsitellä kansalaismielipiteen tasolla esimerkiksi 
puhuttaessa kansalaisten kaivoksia koskevista näkemyksistä (Jart-
ti ym. 2012), uraaniin ja sen louhintaan liittyvistä näkemyksis-
tä (Jartti & Litmanen 2011), tai politiikkatoimien hyväksyttävyy-
destä. Tällöin huomio kiinnittyy kansalaisten asenteisiin, mutta 

Taulukko 1. Legitimaatioresursseja kontrolloivat yhteiskunnalliset 
sidosryhmät (Hybels 1995).

Legitimaatio-
resurssien haltija

Mitä resursseja kontrolloi?

Valtio (kunta) Sopimukset, tuet, luvat, lainsäädäntö, sääntely, verotus

Yleisö Asiakkuus, hyväksyntä/kannatus (kansalaistoiminta), 
työvoima

Rahoitusala Yritysrahoitus, sijoitukset (osin myös yhteiskuntavastuun 
standardit)

Media Ei suoraa kontrollia, mutta vaikuttaa merkittävästi mui-
den toimijoiden arvioihin ja päätöksiin
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ei niinkään näiden asenteiden seurauksiin esimerkiksi kaivosyh-
tiöiden kannalta. Yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden näkökul-
ma painottaa asenteiden sijaan seurauksia.

Tapaus Talvivaara ja menetetyn legitimiteetin seuraukset 

Hybelsin (1995) esittämää legitimiteetin resurssien ja kommu-
nikaation mallia seuraten yksittäisen kaivosyhtiön legitimitee-
tin menettämistä voidaan tarkastella julkisen keskustelun kautta 
etenevänä prosessina, jonka seurauksena keskeiset legitimitee-
tin määrittelijät epäävät yhtiöltä merkittäviä resursseja. Proses-
sissa julkinen keskustelu ja kritiikki osoittavat, että organisaa tion 
toiminta on ristiriidassa vallitsevien normien kanssa, minkä seu-
rauksena eri toimijat ryhtyvät konkreettisiin toimenpiteisiin, joil-
la yhtiön toiminta pyritään palauttamaan vastaamaan vallitsevia 
hyväksyttävyyden normeja. Legitimiteetin menettämisen pro-
sessiin voidaan päästä tutkimuksellisesti käsiksi media-analyy-
sin keinoin, mutta tämä ei yksin riitä. Analyysiin on yhdistettä-
vä myös legitimiteetin menetyksen konkreettiset seuraukset, jotka 
koskevat suoraan yhtiön toimintaedellytyksiä. 

Tillingin (2004, 7) mukaan organisaation, esimerkiksi kaivos-
yhtiön, legitimiteetin menettämistä edeltää useimmiten pitkäkes-
toinen mediajulkisuus, kansalaisjärjestöjen painostus sekä kasvava 
julkisen vallan interventioiden, sääntelyn ja valvonnan taso. Tämä 
havainto pätee myös Talvivaaraan. Kaivoksen hajuhaitat olivat he-
rättäneet huomiota jo 2009, ja järvien sulfaattipitoisuus ja hapetto-
muus olivat nousseet uutisotsikoihin 2010–2011, mutta kiihtyvän 
valtakunnallisen keskustelun laukaisevana tekijänä, ”fokusoivana 
tapahtumana” (Birkland 1997), voidaan pitää kaivoksen kipsisak-
ka-altaan vuotoa marraskuussa 2012 ja siitä seurannutta kasvavaa 
mediahuomiota. Hilsonin (2002) mukaan juuri tällaiset, yhtiön 
omaksi syyksi tai laiminlyöntien seurauksiksi luettavat tapahtumat 
ovat omiaan käynnistämään kaivostoiminnan konflikteja. 

Talvivaaran konfliktoitumista käsittelevässä artikkelissa Tiai-



149

nen ym. (2014) jäljittävät Talvivaaran tapauksen vaiheita me-
dia-aineistoja analysoimalla. Kaivoksen perustamista seurasi 
vuosina 2007–2009 hehkutusvaihe, jolloin Talvivaaran toimitus-
johtajaa Pekka Perää tervehdittiin sankarina, joka nostaisi kitu-
van maakunnan jaloilleen. Talvivaaraan liittyvä ongelmapuhe sai 
alkunsa vuonna 2010. Keskeinen teema, joka määritti Talvivaara- 
uutisointia, oli uraani, koska yhtiö oli kertonut helmikuussa 2010 
yhtiön suunnittelevan uraanin talteenottoa sivutuotteena. Uraani-
keskustelu oli legitimiteetin kannalta tärkeä teema, koska suoma-
laiset arvioivat uraanin louhinnan riskejä ja hyväksyttävyyttä eri 
tavoin kuin muiden kaivannaisteollisuuden tuotteiden (Jartti & 
Litmanen 2011). Tiainen ym. (2014) kuvaavat konfliktin kehitys-
tä ongelmien kärjistymisestä vuonna 2011 niiden kriisiytymiseen 
vuonna 2012. Talvivaaran kipsisakka-altaan vuoto nosti media-
huomion aivan uudelle tasolle. Esimerkiksi Helsingin Sanomien 
Talvivaara-aiheisten uutisten määrä moninkertaistui vuonna 2012 
lähes 100 juttuun edellisten vuosien 10–30 jutusta. Talvivaarasta 
tuli joksikin aikaa lähes päivittäinen uutisaihe. 

Vastaavasti Ylipiessa (2013) kuvaa pro gradu -tutkielmassaan 
Talvivaaraan liittynyttä uutisointia ”organisaation epäonnistumi-
sen” kuvauksena tunnistaen erilaisia diskursseja, jotka määrittävät 
Talvivaaran epäonnistumista. Media-analyysin tuloksena on, että 
Talvivaaran legitimiteetin menetys määrittyy yrityksen ulkopuo-
lelta, eikä yrityksellä ole paljoakaan mahdollisuuksia vaikuttaa sii-
hen, miten sen uskottavuutta käsitellään. Legitimiteetin näkökul-
masta uutisointi osoitti selvästi, että yhtiön toimintatavat – jotka 
määrittyivät mediassa piittaamattomuuden, osaamattomuuden 
tai jopa epärehellisyyden kehysten välityksellä – eivät olleet linjas-
sa ympäröivän yhteiskunnan arvojen ja normien kanssa. 

Vuonna 2012 syntyi myös kaivoksen sulkemista vaativa Stop 
Talvivaara -kansalaisliike. Liike on kerännyt Talvivaaran sulke-
mista vaativaan adressiin yli 40 000 nimeä. Päivitys liikkeen netti-
sivuilta toukokuulta 2014 kuvaa liikkeen tapaa kyseenalaistaa Tal-
vivaaran legitimiteettiä. 
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Talvivaara suunnittelee päästöjen purkamista Nuasjärven Tik-
kalahteen. […] Edelliset saastutetut järvet ovat yhä puhdista-
matta ja nyt pyritään vaurioittamaan suurempia järviä. […] 
Mieletön ja röyhkeä hanke yhtiöltä joka ei ole elinkelpoinen, 
jonka päästöjen ja kaivannaisjätteiden hoitaminen laillisella ta-
valla johtaa kaikki vakuudet ylittäviin kustannuksiin, joka on 
kyvytön ja haluton toimimaan lupien ja normien mukaan - ja 
jota Kai-ELY on kyvytön valvomaan. (Stop Talvivaara 2014.)

Stop Talvivaara -liikkeen kritiikki kohdistuu yhtiön legitimitee-
tin eri ulottuvuuksiin. Liikkeellä ei ole suoraa mahdollisuutta vai-
kuttaa yhtiön toimintaedellytyksiin kuten lupiin ja rahoitukseen, 
mutta se pyrkii vaikuttamaan median kautta muihin toimijoihin 
esittämällä näkemyksiään yhtiön elinkelpoisuudesta, toiminnan 
laillisuudesta ja moraalisesta hyväksyttävyydestä. Legitimiteetin 
kontrollin sijaan kansalaisyhteiskunnan toimijat keskittyvät sen 
kommunikointiin. Hyväksyttävyyden kyseenalaistaminen nä-
kyy Stop Talvivaara -liikkeen lausunnoissa selvästi; liike pyrkii 
osoittamaan, että yhtiön toiminta on jyrkässä ristiriidassa ympä-
röivän yhteiskunnan normien kanssa, olipa kyse sitten talouden, 
laillisuuden tai yleisemmän moraalisen hyväksyttävyyden näkö-
kulmista. Moraalisesta tuomitsemisesta kertoo liikkeen viestin-
nässä tapa kuvata yhtiön toimintaa piittaamattomaksi, itsekkääksi 
sekä ”mielettömäksi ja röyhkeäksi”. 

Myös julkisen vallan toimia voidaan tulkita legitimiteetin me-
nettämisen näkökulmasta. Esimerkiksi Talvivaaran ympäristölu-
paprosessit ovat kiinnostavia hyväksyttävyyden määrittelyn kan-
nalta. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) päätyi vuonna 
2014 siihen, että kaivoksen toiminta on muuttunut niin paljon, 
että uusi ympäristölupa oli välttämätön. Talvivaara valitti uudes-
ta ympäristöluvasta hallinto-oikeuteen. Yhtiö piti kohtuuttomana 
uuden avolouhoksen luvan epäämistä ja yhtiölle määrättyjä va-
kuuksia jätehuollon varmistamiseksi. Yhtiön mukaan noin 107 
miljoonaan euroon nousevat vakuudet voivat käydä yhtiölle yli-
voimaisiksi. Lisäksi Talvivaara piti kohtuuttomina tiukentuneita 
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lupamääräyksiä, jotka edellyttävät joissakin tapauksissa jatkuva-
toimista päästöjen tarkkailua. (Kainuun Sanomat 2014a.)

Talvivaara on puolustanut omaa legitimiteettiään laajalla ja ve-
rifioidulla ympäristövastuuraportoinnilla, joka käsittelee kyse-
lyaineistoon tukeutuen myös yhtiön sidosryhmien painotuksia 
(Talvivaara 2014). Aktiivinen vastuullisuusraportointi istuu hyvin 
aiemman tutkimuksen havaintoihin vastuullisuusraportoinnin ja 
legitimiteettivajeen yhteydestä (Deegan 2007); vaikeuksiin ajau-
tunut Talvivaara on halunnut raportoinnilla tukea mainettaan ja 
yhteiskunnallista uskottavuuttaan. Vastuullisuusraportoinnin li-
säksi Talvivaara on ryhtynyt käymään aiempaa avoimempaa kes-
kustelua yleisön kanssa sähköisesti, mm. Paikan päällä -blogissa 
ja Twitterissä. Yhtiö on ollut median negatiivisen huomion koh-
teena jo pitkään, ja se on monien kansainvälisten suuryritysten ta-
voin turvautunut myös ammattiapuun maineenhallinnan paran-
tamiseksi.

Uutiset Talvivaaran yhtiökokouksesta kesäkuussa 2014 viitta-
sivat suoraan kaivosyhtiön legitimiteettikriisin seurauksiin. Kai-
nuun Sanomat otsikoi uutisensa ”Huono maine rassaa rahoitus-
ta”. Yhtiön toimitusjohtaja Pekka Perä kertoo jutussa, että yhtiön 
rahoitusneuvottelut ovat vaikeutuneet yhtiön vaikean tilanteen 
ja huonon maineen takia. Yhtiöllä on myös rekrytointivaikeuk-
sia, joiden myöskin luetaan johtuvan yhtiön huonosta mainees-
ta (Kainuun Sanomat 2014b). Sekä rahoituksen tyrehtyminen että 
työvoiman rekrytoinnin vaikeudet voidaan ymmärtää legitimitee-
tin menetyksen vaikutuksina. Taulukossa 2 kuvataan kootusti Tal-
vivaaran tapaukseen kytkeytyvien legitimaatioresurssien rakentu-
mista eri sidosryhmien toimesta. 

Lasse Peltonen
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Talvivaaran kriisin institutionaalinen ulottuvuus

Talvivaaran ongelmat ovat muodostuneet legitimiteetin uhkak-
si kaivosyhtiölle itselleen, mutta myös koko suomalaiselle kaivos-
alalle, mukaan lukien kaivostoiminnan sääntely. Koska Talvivaara 
on osin valtio-omisteinen yhtiö, on kriisin leviäminen yksittäisen 
yhtiön tasolta valtion uskottavuuden ongelmaksi ymmärrettävää. 
Legitimiteettiin liittyvä kysymys monien mielissä on ollut ”miten 
tämä on mahdollista”, jolloin syyttävä sormi kohdistuu paitsi yh-
tiöön, myös omistajiin ja tapahtumat mahdollistaneisiin viran-
omaisten päätöksiin. 

Erityisesti alueellinen viranomainen, Kainuun ELY-keskus, on 
joutunut Talvivaaran valvojana kritiikin kohteeksi. Ympäristömi-
nisteriön Talvivaara-selvityksessä (Turpeinen & Rainio 2013) kat-

Taulukko 2. Talvivaaran legitimiteetin menetykseen liittyviä sidos-
ryhmien toimia.

Legitimaatio-
resurssien haltija 

Mitä resursseja  
kontrolloi?

Talvivaaran legitimiteetin 
menetys

Valtio (kunta) Sopimukset, tuet, luvat, 
lainsäädäntö, sääntely, 
verotus

Tiukentuneet lupaehdot, 
korkeammat vakuudet, uh-
kasakot, pakkotoimien uhka

Yleisö Asiakkuus, hyväksyntä/
kannatus (kansalaistoi-
minta), työvoima

Kriittinen kansalaistoiminta 
(Stop Talvivaara), yhtiön rek-
rytointivaikeudet

Rahoitusala Yritysrahoitus, sijoitukset 
(osin myös yhteiskunta-
vastuun standardit)

Rahoitusvaikeudet yhtiön 
maineen ja epävarmuuden 
takia

Media Ei suoraa kontrollia, mut-
ta vaikuttaa merkittäväs-
ti muiden toimijoiden ar-
vioihin ja päätöksiin

Pitkäkestoinen ja negatiivi-
nen julkisuus, kuva yhtiön 
piittaamattomuudesta
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sottiin, että valvova viranomainen turvautui liian kauan ja usein 
pelkkiin huomautuksiin ja kehotuksiin. Huomautusten sijaan uh-
kasakolla varustettu hallintopakkopäätös olisi saattanut tehota 
paremmin. Haluttomuutta hallintopakon käyttöön pidettiin ra-
portissa myös mahdollisena lähteenä epäilyksille valvojan riippu-
mattomuudesta, mitä voidaan pitää yhtenä virallisen organisaati-
on legitimiteetin keskeisistä kriteereistä.

ELY-keskuksen rooli Talvivaaran ympäristölupaa valvovana vi-
ranomaisena on saanut kansalaisliikkeeltä hyvin vahvaa kritiik-
kiä. Stop Talvivaara -liike on vaatinut oikeuskanslerilta tiukempia 
oikeudellisia toimia Kainuun ELY-keskuksen toiminnasta. Liik-
keen mielestä ELY-keskus oli syyllistynyt toistuviin virkavelvolli-
suuden laiminlyönteihin ympäristöluvan valvonnassa ja sivuutta-
nut yleisen edun ympäristö- ja vesiasioissa (Stop Talvivaara 2014).

Talvivaaran synnyttämän legitimiteettikriisin seurauksina voi-
daan tarkastella sekä yhtiön omia toimia oman uskottavuutensa ja 
maineensa pelastamiseksi että valtion toimia kaivosalan sääntelyn 
ja valtiollisen ohjauksen hyväksyttävyyden parantamiseksi. Orga-
nisaatioiden legitimiteettiteoriaa voi soveltaa näin myös julkisen 
vallan organisaatioihin, ei ainoastaan yksityisiin yrityksiin. 

Legitimiteettikriisin seurauksiksi voidaan tulkita myös monia 
Talvivaaran kriisiytymisen jälkeen nähtyjä julkisen vallan toimen-
piteitä kaivosalan ja sen sääntelyn uskottavuuden lisäämiseksi. 
Näitä aloitteita yhdistää ympäristönäkökohtien ja kestävän ke-
hityksen keskeinen rooli. Tällaisia aloitteita ja toimenpiteitä ovat 
olleet esimerkiksi vuoden 2012 syksyllä käynnistetty kestävän 
kaivannaisalan kansallinen strategiatyö ja sen tuottama toimin-
taohjelma ”Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäk-
si” (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013), ministeriöiden yhteinen 
Kaivosten stressitestit -työ (Välisalo 2014), ympäristöministe riön 
tammikuussa 2013 asettama kaivosten ympäristöturvallisuutta 
käsittelevä työryhmä sekä työ-ja elinkeinoministeriön strategia-
työstä käynnistynyt, kaivosteollisuuden edustajia ja sidosryhmiä 
kokoava SITRA:n kätilöimä Kestävän kaivosteollisuuden verkos-
to. Lisäksi voidaan huomioida myös näihin teemoihin suunna-
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tut tutkimuspanostukset, erityisesti TEKESin vuonna 2011 käyn-
nistynyt Green Mining -ohjelma, josta on rahoitettu myös monia 
kaivosten yhteiskunta- ja ympäristövastuuta tutkivia hankkei-
ta, yhteensä noin 7 miljoonan euron rahoituksella (Eerola 2014). 
Talvivaaran ongelmia seurannut rahoituksen suuntaaminen kai-
vosten ympäristö- ja yhteiskuntavastuun teemoihin on Eerolan 
(2014) mukaan herättänyt paitsi julkisen keskustelun myös aka-
teemisen kiinnostuksen tähän aihepiiriin. 

Työ- ja elinkeinoministeriön (2013) kestävän kaivannaisteol-
lisuuden toimintaohjelman tavoitteet viittaavat suoraan yhteis-
kunnallisen hyväksyttävyyden teemaan. Toimintaohjelman tii-
vistelmän mukaan siihen on koottu ”teollisuuden toimenpiteitä 
yhteiskunnallisen tuen saavuttamiseksi toiminnalleen”. Ohjel-
massa esitetään parannuksia kaivannaisteollisuuden toiminta-
edellytyksiin muun muassa hallintoon, koulutukseen ja infra-
struktuuriin. Lisäksi toimenpideohjelma kiinnittää huomiota 
sidosryhmäyhteistyön ja läpinäkyvyyden vaatimuksiin, ja ehdot-
taa ”aktiivisempaa ja avoimempaa tiedon ja kokemusten vaih-
toa sekä jatkuvaa keskustelua toimenpideohjelman toteutumises-
ta ja alan kehittymisestä”. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjelman 
painotukset poikkeavat selvästi vuonna 2010, ennen Talvivaa-
ran vaikutusta, laaditusta Suomen Mineraalistrategiasta (Geolo-
gian tutkimuskeskus & Työ- ja elinkeinoministeriö 2010), jossa 
ympäristökysymykset olivat selvästi pienemmässä roolissa. Mine-
raalistrategiassa ei ole lainkaan viittauksia yhteiskunnallisen hy-
väksyttävyyden tai sosiaalisen toimiluvan teemoihin (ks. myös 
Mononen & Sairinen 2011).

Talvivaaran synnyttämään ympäristöviranomaisten ja -hallin-
nan kritiikkiin vastattiin valtion tasolta kaivosten stressitesteillä 
ja käynnistämällä viranomaisten ympäristöturvallisuus-työryh-
mä. Lisäksi koottiin valtion sektoritutkimuslaitosten asiantunti-
jatyönä uusi Kaivosten YVA-opas (Jantunen & Kauppila 2015). 
Kaivosten stressitesteillä selvitettiin, miten kaivokset ovat varau-
tuneet ympäristövahingon vaaraa mahdollisesti aiheuttaviin poik-
keuksellisiin tilanteisiin. Tavoitteena oli kehittää riskien hallintaa 
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ja löytää hyviä menettelytapoja ja käytäntöjä, jotka soveltuisivat 
myös muille kaivoksille ja mahdollisesti myös muille teollisuu-
denaloille. Stressitestien suunnitteluun osallistui ympäristöminis-
teriön johdolla laaja joukko valtionhallinnon toimijoita, mukaan 
lukien työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, 
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Turvallisuus- 
ja kemikaalivirasto Tukes sekä joukko valtion tutkimuslaitoksia 
 asiantuntijoineen. (Välisalo 2014.)

Ympäristöministeriön kokoaman kaivosten ympäristötur-
vallisuustyöryhmän tehtävänä oli puolestaan analysoida viran-
omaisten tehtäviä, toimivaltaa, ohjauskeinoja ja yhteistyötä, jot-
ta kaivosten ympäristövahingot voitaisiin ehkäistä. Ryhmä esitti 
tammikuussa 2014 julkaistussa raportissaan (Ympäristöministe-
riö 2014) toimenpide-ehdotuksina muun muassa viranomaisten 
välisen yhteistyön, varhaisen tietojen vaihdon ja koulutuksen li-
säämistä, kaivosten ympäristöturvallisuutta koskevan tiedonväli-
tyksen tehostamista ja ELY-keskusten erikoistumista kaivannais-
teollisuutta koskeviin viranomaistehtäviin. Raportissa ehdotettiin 
myös, että esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi tulee varmistaa, 
että lupa- ja valvontaviranomaisilla on riittävä tieto-taito ja voi-
mavarat lupa- ja valvontatehtäviensä hoitamiseen, kun kaivostoi-
minnassa otetaan käyttöön uusia tekniikoita.

Nämä valtion aloitteet ja toimenpiteet voidaan tulkita pait-
si vastauksina Talvivaaran paljastamiin puutteisiin ja ongelmiin, 
myös legitimiteetin näkökulmasta toimenpiteiksi, joilla valtio tu-
kee myös omaa hyväksyttävyyttään ja uskottavuuttaan, ja osoittaa 
hallitsevansa kaivosten riskejä tilanteessa, jossa yleinen luottamus 
kaivosten ympäristöturvallisuuteen – ja valtion mahdollisuuksiin 
ohjata kaivostoimintaa ja vähentää sen riskejä – oli dramaattises-
ti heikentynyt.

Toisaalta voidaan kiinnittää huomiota siihen, että Talvivaaran 
tapauksen aiheuttama legitimiteettikriisi ei kuitenkaan ole mer-
kinnyt esimerkiksi ELY-keskusten resurssien lisäämistä. ELY-kes-
kusten voimavarojen turvaamista suositeltiin TEM:n strategiassa 
vuonna 2013, ja samaan asiaan kiinnitti huomiota myös Kestävän 
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kaivostoiminnan verkosto kannanotossaan elokuussa 2014 vaati-
malla ELY-keskusten voimavarojen turvaamista. Tämä havainto 
herättää kysymyksen siitä, miten pitkäjänteisiä legitimiteettikrii-
sien impulssit ovat päätöksenteossa: synnyttävätkö kriisit vain vä-
littömiä reaktioita vai muuttavatko ne toimintamalleja pidemmäl-
lä aikavälillä?

Yhteenveto ja pohdinta

Olen tässä artikkelissa tarkastellut kaivosalan legitimiteetin muo-
toutumista. Esimerkkinä käytetty Talvivaaran tapaus toimi ”fo-
kusoivana tapahtumana” (Birkland 1997), jonka tuottama le-
gitimiteettikriisi levisi koko kaivosalan yhteiseksi ja yleiseksi 
ongelmaksi. Tapaus synnytti vastareaktiona huomattavan joukon 
erilaisia aloitteita. Sekä teollisuus että julkisen vallan toimijat ovat 
reagoineet alan legitimiteettikriisiin toimenpiteillä, joilla on py-
ritty vahvistamaan kestävän kehityksen edellytyksiä kaivosalalla. 
Talvivaaran tapauksen merkitystä suomalaiselle kaivosalalle on 
vaikea jäsentää pelkästään paikallista hyväksyttävyyttä painotta-
van sosiaalisen toimiluvan käsitteellä, mutta legitimiteetin näkö-
kulma tarjoaa mielekkäitä välineitä tapauksen tarkasteluun. 

Legitimiteetin menettämisen näkökulmasta on kiinnostavaa, 
että ympäristöongelmia ei pidetty Suomessa merkittävänä kaivos-
alan hyväksyttävyyden haasteena ennen Talvivaaran ongelmia. 
Rytterin (2012) mukaan kriittisistä huomioista huolimatta kaivos-
toiminnan kasvu oli vielä Talvivaaran tilanteen kriisiytymiseen 
asti yleisen näkemyksen mukaan myönteinen asia, eivätkä kaivos-
toiminnan ympäristövaikutukset herättäneet laajempaa huomio-
ta. Kaivosalan hyväksyttävyys oli Rytterin mukaan alan toimijoille 
itsestäänselvyys, ja kansalaisten ajateltiin jakavan tämän näke-
myksen, kunhan vain toimialasta levitetään riittävästi tietoa. Tä-
män tulkinnan mukaan Talvivaaran synnyttämä legitimiteettikrii-
si tuli suomalaiselle kaivosalalle yllätyksenä. Teknisessä mielessä 
Talvivaara erottuu muista suomalaisista kaivoksista muun muas-
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sa uudenlaisella bioliuotusprosessilla, mutta tämä erottelu ei estä-
nyt sen kytkeytymistä osaksi suomalaisen kaivoskentän laajempaa 
hyväksyttävyyttä. 

Yksi legitimiteetin keskeisistä piirteistä on, että se ei ole puh-
taan tiedollinen kategoria. Luottamuksen ja hyväksyttävyyden 
palauttaminen ei onnistu vain oikeaa tietoa jakamalla ja väärin-
käsityksiä korjaamalla. Jos jokin organisaatio on menettänyt le-
gitimiteettinsä, on sen palauttaminen organisaation omin voimin 
vaikeaa tai jopa mahdotonta. Talvivaara ajautui tällaiseen tilantee-
seen. Vaikka yhtiö aktivoitui vastuullisuusraportoinnissaan ja si-
dosryhmäyhteistyössään (Talvivaara 2014), julkisuuteen tuli  uusia 
kuvauksia yhtiön vastuuttomasta toiminnasta. Esimerkiksi syksyl-
lä 2014 julkaistu Long Play18 -artikkeli (Kauppinen 2014) Talvi-
vaaran toiminnasta syvensi legitimiteettikriisiä ja maineenhallin-
nan vaikeuksia edelleen. Poliisin esitutkinta-aineistoon ja yhtiön 
työntekijöiden haastatteluihin tukeutuva raportti kuvaa kulissien-
takaista Talvivaaraa ja piirtää yhtiön johdon toiminnasta piittaa-
mattoman kuvan. Samalla huomataan, että legitimiteetin menetys 
on Talvivaaran kohdalla joka tapauksessa tapahtunut ennen syy-
teharkinnan ratkeamista, mikä kertoo laillisuuden ja legitimitee-
tin suhteesta: legitimiteetti rapautuu ja voidaan menettää ennen 
kuin rikosoikeudellinen harkinta edes alkaa (tätä kirjoitettaessa 
Talvivaaran johdon rikosoikeudellinen prosessi oli kesken). 

Talvivaaran kaivosta operoivan Talvivaara Sotkamo Oy:n ha-
keutuminen konkurssiin marraskuussa 2014 käynnisti uuden lu-
vun paitsi itse yhtiön myös laajemmin kaivosalan legitimiteetin 
historiassa Suomessa. Kaivoksen ympäristöriskien vuoksi kon-
kurssikäsittely jatkui joulukuussa 2014 niin sanottuna julkisselvi-
tyksenä, jonka tavoitteena on ollut alueelle varastoitujen vesien, 
jätevesien ja kierrätysliuoksen asianmukainen käsittely ja  uusien 
ympäristövahinkojen estäminen valtion varoin. Valtionyhtiö So-
lidiumin omistus kaivosyhtiössä kytkee Talvivaaran ja valtion 
intressit edelleen toisiinsa, ja valtio on aktiivisesti pyrkinyt löy-
tämään Talvivaaran kaivokselle uutta rahoitusta ja omistajaa. Le-
gitimiteetin kannalta kiinnostavia kysymyksiä ovat muun muas-
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sa, voiko valtio-omisteinen ja valtion tukema yhtiö edes kokonaan 
menettää hyväksyttävyyttään, tai voidaanko organisaation legiti-
miteetti nollata omistajanvaihdoksen myötä.

Legitimiteetin viitekehys tarjoaa mielekkään näkökulman Talvi-
vaaran tapauksen ja laajemmin suomalaisen kaivosalan nykytilan-
teen ymmärtämiseen. Legitimiteetin käsite kytkee hyväksyttävyy-
den kysymyksen yhteiskuntatieteelliseen tutkimusperinteeseen, 
joka on kiinnostunut laajemmin yhteiskuntaa koossa pitävien si-
teiden kuten luottamuksen merkityksestä ja tarjoaa välineitä hy-
väksyttävyyden jäsentämiseen. Legitimiteettiä voidaan tarkastel-
la paitsi yksittäisten yritysten tasolla organisaation ja ympäröivän 
yhteiskunnan sopimussuhteena, myös laajemmin institutionaa-
lisena kysymyksenä koko teollisuudenalan ja sen toimintajärjes-
telmän – myös sääntelyn ja julkisen vallan toimien – hyväksyttä-
vyyden näkökulmasta. Yksittäisen organisaation tasolla huomio 
kiinnittyy yrityksen strategisiin toimiin hyväksyttävyyden turvaa-
miseksi ja toiminnan jatkamiseksi. 

Edellä esitellyt legitimiteetin näkökulmat organisaatioiden, 
instituutioiden ja sidosryhmien rakentavat yhdessä kokonaisku-
vaa yksittäisen yhtiön ja koko toimialan hyväksyttävyydestä. Le-
gitimiteetin rakentumisen tutkimuksessa tarkastellaan laajemmin 
yhteiskunnallisten toimijoiden tapaa arvioida ja arvottaa orga-
nisaation tuottamia hyötyjä ja haittoja, sen toiminnan eettisyyt-
tä ja ymmärrettävyyttä. Legitimiteetin käsitteistö ja erityisesti sen 
seurausten ymmärtäminen konkreettisena, eri osapuolten myön-
täminä tai kieltäminä resursseina konkretisoi yhteiskunnallisen 
hyväksyttävyyden käytännöllistä merkitystä. Missä sosiaalisen 
toimiluvan käsite painottaa paikallista hyväksyttävyyttä kaivok-
sen niin sanotusti vastaanottavan paikallisyhteisön sidosryhmiin, 
legitimiteetin näkökulmasta tarkastelun piiriin tulevat laajemmin 
yhteiskuntasuhteet ja eri toimijat: viranomaiset, rahoittajat, työn-
tekijät, kuluttajat ja media. 

Legitimiteetti voidaan toimiluvan sijaan osuvammin mieltää 
resurssivarantona tai luottamuspääomana, jota yksittäinen orga-
nisaatio – tai laajemmin kokonainen hallintajärjestelmä – voi ajan 
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kuluessa kartuttaa, ja jota tarvitaan silloin, kun se joutuu vaikeuk-
siin. Tästä näkökulmasta legitimiteetin käsitteistö ja sen hyödyn-
täminen empiirisessä tutkimuksessa voi auttaa Owenin ja Kempin 
(2013) tunnistamaan ongelmaan: sosiaalisen toimiluvan käsite on 
nostanut sosiaalisten vaikutusten ja paikallisen hyväksyttävyy-
den profiilia kaivostoiminnan strategisina tekijöinä, mutta se ei 
ole auttanut artikuloimaan, miten hyväksyttävyyden elementtejä 
voitaisiin rakentaa vuorovaikutuksessa alan sidosryhmien kanssa 
järjestelmällisellä ja kehittävällä otteella. Legitimiteetin käsitteis-
tö laajentaa hyväksyttävyyden tarkastelun paikallisyhteisön tasol-
ta yhteiskunnan tasolle ja sisällyttää tarkasteluun sekä kansalaiset, 
markkinatoimijat että julkisen vallan toimijat.
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7. Kaivostoiminnan yhteiskuntavastuu  
 – kokemuksia maailmalta ja Suomesta
 Rauno Sairinen, Teijo Rytteri & Sofia Ziessler-Korppi

Yhteiskuntavastuun haaste

Globaali ja samalla myös Suomessa toimiva kaivosteollisuus on 
haasteellisessa tilanteessa suhteessa yhteiskuntiin ja omaan tule-
vaisuuteensa, sillä alaan kohdistuu suuria ja samalla ristiriitaisia-
kin odotuksia (Slack 2009, 83; Langton 2012, 1; Bridge 2004, 206). 
Kaivostoiminnassa on törmäyskurssilla kaksi yhteiskunnallista 
vastavoimaa. Mineraalituotteiden teollinen tuotanto on yhtääl-
tä yksi vastaus yhteiskuntien kasvavaan kysyntään, mutta toisaal-
ta kaivostoiminnan yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä sekä 
ympäristöllisten ja sosiaalisten riskien hallinnasta on tullut kes-
keinen haaste alan tulevalle kehitykselle.

Kaivostoiminnan julkilausuttuna tavoitteena on sekä Suomes-
sa että maailmalla yhä useammin saavuttaa sosiaalinen toimilu-
pa ja yhtenä keskeisenä välineenä tässä on nykyisin yritysten yh-
teiskuntavastuun aktiivinen kehittäminen. Monissa maissa, kuten 
Suomessa, yhteiskuntavastuun lähestymistapaan liittyy kuitenkin 
paljon uutta ja avoimia kysymyksiä, eikä sen sisältöä vielä täysin 
ymmärretä (Rytteri 2012; Sairinen 2011). Tarve hyvistä toiminta-
malleista on suuri. Toisaalta on herännyt kysymyksiä siitä, miten 
kaivosyhtiöiden yhteiskuntavastuun sisällöt eroavat kunkin yh-
teiskunnallisen kontekstin mukaan. Mitä yhteiskuntavastuuseen 
kuuluu esimerkiksi Suomessa, Kanadassa, Chilessä, Etelä-Afri-
kassa tai Kirgisiassa?

Yritysten ja paikallisyhteisöjen suhteiden rakentamista ja yl-
läpitämistä on perusteltu 2010-luvun teollisuuskatsauksissa en-
nen kaikkea liiketoimintaedun retoriikan kautta eli yritysten ta-
loudellisilla hyödyillä. Deloitte (2012) ja Ernst & Young (2012) 
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nimeävät sidosryhmät yhdeksi kaivosteollisuuden suurimmista 
haasteista. Perusväittämä on, että yritykset, jotka eivät ota paikal-
lisväestöä huomioon kestävyyttä koskevassa keskustelussa, riskee-
raavat oman sosiaalisen toimilupansa ja hyväksyttävyytensä sekä 
kohtaavat yhä äänekkäämpää vastustusta (Deloitte 2012; Ernst & 
Young 2012). 

Kaivosteollisuuden ja hallinnon pitää alaa kehittäessään siis 
huomioida yhä laajempi joukko toimijoita, intressejä ja moraalis-
eettisiä näkökulmia (Clark & Cook Clark 1999, 189–190; Brid-
ge 2004). Kaivoshankkeiden – niin suunnitteilla kuin toiminnassa 
olevien – globaali ja paikallinen tarkkailu on lisääntynyt (Guerin 
2009, 325). Paikalliset yhteisöt osaavat ja uskaltavat vaatia aktii-
visemmin omia oikeuksiaan sekä ympäristövaikutusten ja so-
siaalisten vaikutusten parempaa hallintaa. Valtioiden ja alueiden 
johdossa on lisäksi esitetty kysymyksiä siitä, saavatko ne omalla 
alueellaan tapahtuvan kaivostoiminnan hyödyistä oikeudenmu-
kaisen osuuden (Slack 2009, 83).

Samaan aikaan kaivosyhtiöiden omistajat edellyttävät hyvää 
taloudellista tulosta kovenevan kilpailun maailmassa. Helposti 
saavutettavat, korkeiden pitoisuuksien malmivarat ovat pääosin 
ehtyneet, ja nykyiset esiintymät sijaitsevat usein aiempaa syvem-
mällä ja vaikeammin saavutettavissa. Syvällä sijaitsevien, pienten 
pitoisuuksien malmien kaivaminen ja rikastaminen vaatii enem-
män energiaa ja tuottaa myös aiempaa enemmän sivukiveä ja ri-
kastusjätettä, minkä vuoksi kaivosalan ympäristövaikutukset kas-
vavat samalla, kun sen toimintaedellytykset kiristyvät (Tuusjärvi 
ym. 2013). Kaivosalallakin yhtiöt siis kamppailevat osuuksistaan 
maailman mineraalivaroista entistä tiukemmin. Tässä kilpailus-
sa osa yrityksistä saattaa nipistää yhteiskuntavastuun hoitamisen 
käytännöistä. 

Tässä artikkelissa tarkastelemme, mitä yritysten yhteiskunta-
vastuulla tarkoitetaan yleisesti ja mitä erityisesti kaivosteollisuu-
dessa, millä edellytyksin kaivostoiminta voisi olla vastuullista ja 
kestävää, sekä mitä eroja on kehittyneiden ja kehittyvien maiden 
tilanteissa. Kansainvälisen katsauksen jälkeen artikkeli paneutuu 

Rauno Sairinen, Teijo Rytteri & Sofia Ziessler-Korppi
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Suomen tilanteeseen. Tarkastelussa ovat Suomessa toimivien me-
tallikaivosyhtiöiden yhteiskuntavastuuraportointi sekä malmin-
etsintäyritysten yhteiskuntasuhteet Pohjois-Suomessa. Malmin-
etsintäyritysten toiminta on teollisuudenalan maineenhallinnan 
kannalta kiinnostavaa siksi, että monien ihmisten ensikontakti 
kaivosteollisuuteen tulee niiden kautta. Vaikka etsintöjen perus-
teella avataan vain harvoin kaivos, ihmisten mielikuva ja käsitys 
alasta voi syntyä jo ensikohtaamisesta etsintäyrityksen kanssa. Lo-
puksi kytkemme artikkelin yleiset ja teoreettiset tarkastelut Suo-
men tilanteen analyysiin.

Mitä on yhteiskuntavastuu eli CSR?

Yritysten vastuullisuudella on pitkä historia, ja aihetta käsittelevä 
keskustelu sekä tutkimus ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Pit-
kässä ja monitahoisessa keskustelussa yhteiskuntavastuulle on lu-
kuisia määritelmiä. Tämä kertoo osaltaan siitä, että eri tahot nä-
kevät yhteiskuntavastuun eri tavoin ja pyrkivät määrittelemään 
vastuun omien intressiensä mukaisesti.

Yritysten yhteiskuntavastuu (engl. Corporate social responsi-
bility, CSR) on ollut 1950-luvulta lähtien tutkijoiden kasvavan 
kiinnostuksen ja keskustelun kohteena (Carroll 1999), mutta sen 
juuret ulottuvat kuitenkin paljon kauemmas. Yritysten yhteiskun-
nallisen vastuunoton varhaisimpana lähtökohtana voidaan näh-
dä vapaaehtoinen hyväntekeväisyys jo 1600-luvulla (Smith 1994). 
Suomessa esimerkiksi tehdasyhdyskuntien rakentaminen ja nii-
den palveluista huolehtiminen 1800-luvulla ja 1900-luvun alku-
puoliskolla voidaan puolestaan nähdä paitsi välttämättömänä yri-
tysten toimintaedellytysten järjestämisenä, joissakin tapauksissa 
myös vapaaehtoisena yhteiskunnallisena vastuunottona (ks. Ryt-
teri 2002). Moderni yhteiskuntavastuu-ajattelu on kuitenkin suh-
teellisen tuore ilmiö, ja sen klassikkona voidaan pitää Howard R. 
Bowenin teosta Social Responsibility of the Businessman vuodelta 
1953 (Garriga & Melé 2004).
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Nykyisin yrityksen yhteiskuntavastuu on viitekehys, jolla viita-
taan yleensä yrityksen vastuisiin osakkeenomistajien ja muiden 
yrityksen toiminnan vaikutuspiirissä olevien sidosryhmien näkö-
kulmasta (ks. Carroll 1979; Freeman 1984; Donaldson & Preston 
1995; Elkington 1997; Verdeyen ym. 2004; Joutsenvirta ym. 2011; 
Mutti ym. 2012). Yhteiskuntavastuulla on perinteisesti tarkoitet-
tu lainsäädännön vähimmäisvaatimukset ylittävää vastuuta esi-
merkiksi ympäristöstä, työntekijöistä, kuluttajista, lähiyhteisöistä 
ja sidosryhmistä. Yhteiskuntavastuun kautta yhtiöiden ajatellaan 
olevan vuorovaikutuksessa monien erilaisten globaalilla, kansal-
lisella, alueellisella ja paikallisella tasolla toimivien sidosryh mien 
kanssa, ja yritysten nähdään olevan vastuussa muistakin kysy-
myksistä kuin omasta taloudellisesta tuloksestaan. Yleinen tapa 
puhua yrityksen erilaisista vastuista on jakaa ne taloudellisiin, so-
siaalisiin ja ympäristöllisiin vastuisiin, ja tähän jakoon viitataan 
käsitteellä “kolmoistilinpäätös” (engl. triple bottom line). Yksi nä-
kökulma on ollut, että määrittelemällä yhteiskuntavastuu vaiku-
tuksilla päästään lähemmäksi niitä odotuksia, joita eri toimijoilla 
on toistensa vastuulliseen toimintaan (Valtioneuvoston periaate-
päätös yhteiskuntavastuusta 2012, 1).

Minna Halme ja Juha Laurila (2009) ovat eritelleet kolme eri-
laista tapaa, jolla erityyppiset ja eri tavoin yhteiskuntavastuunsa 
tulkinneet yritykset ovat kytkeneet sen liiketoimintaansa. Vas-
tuullisuus voidaan ymmärtää:

1) Hyväntekeväisyytenä (engl. philanthrophy), jolloin painopiste 
on esimerkiksi avustuksissa ja sponsoroinnissa.

2) Liiketoimintaan mukaan kytkemisenä (engl. integration), jol-
loin painopiste on olemassa olevan toiminnan kehittämisessä 
vastuulliseen suuntaan.

3) Innovaationa (engl. innovation), jolloin painopiste on uusien 
vastuullisten liiketoimintamallien ja ongelmien ratkaisujen et-
simisessä.

Rauno Sairinen, Teijo Rytteri & Sofia Ziessler-Korppi
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Jaottelu kuvaa yhteiskuntavastuun tulkinnan muuttumista hyvän-
tekeväisyydestä sopeutumiseksi yritystoimintaan kohdistuviin 
paineisiin ja edelleen kohti yritystoiminnan ymmärtämistä yh-
teiskunnallisen kehityksen suuntaan vaikuttavana tekijänä. Se että 
yhteiskuntavastuu nähdään innovaation lähteenä, merkitsee yri-
tyksille myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien avautumista. 
Yritykset voivat esimerkiksi ryhtyä yhteistyöhön kansalaisjärjes-
töjen kanssa ja siten kehittää tuotteitaan erilaisten yhteiskunnal-
listen ongelmien ratkaisemiseksi (Hollender 2004; Korppi 2012). 

Yritysten yhteiskunnallista vastuuta on selitetty ja perusteltu 
lukuisista erilaisista teoreettisista lähtökohdista. Näitä näkökul-
mia on jäsennetty erottelemalla toisistaan yhteiskuntavastuun vä-
lineellinen (engl. instrumental), poliittinen (engl. political), yh-
dentävä (engl. integrative) sekä eettinen (engl. ethical) tulkinta 
(Garriga & Melé 2004). Välineellisissä lähestymistavoissa yhteis-
kuntavastuu nähdään keinoksi turvata yrityksen menestys pitkäl-
lä aikavälillä. Peruslähtökohtana on maksimoida yrityksen arvo 
osakkeenomistajille, jolloin vastuullisuuteen panostetaan siinä 
määrin kuin se näyttää tarkoituksenmukaiselta. Poliittisissa lähes-
tymistavoissa painotetaan liiketoimintaan liittyvän vallankäytön 
vastuullisuutta, ja yritykset nähdään paitsi taloudellisina myös po-
liittisina toimijoina. Yhdentävissä tulkinnoissa yritysten ajatellaan 
vastaavan yhteiskunnallisiin tarpeisiin, jolloin keskiöön nousevat 
hyvien sidosryhmäsuhteiden luominen ja ylläpito. Eettisissä tul-
kinnoissa yritykset nähdään yksilöiden tapaan moraalisina toimi-
joina, ja niiden vastuulla ajatellaan olevan myös eettisten periaat-
teiden noudattaminen ja edistäminen.

Kaiken kaikkiaan monet erilaiset yritysten vastuunäkemysten 
jäsennykset ja yhteiskunnallisen vastuun teoriat heijastavat tavalla 
tai toisella peruskysymystä siitä, toimiiko yritys vastuullisimmin 
keskittymällä omaan etuunsa ja mahdollisimman tehokkaaseen 
taloudelliseen toimintaan lainsäädännön puitteissa vai pitäisikö 
yrityksen ottaa vapaaehtoisesti huomioon muitakin yhteisöllisiä 
arvoja. Keskustelun tavoitteena on toisin sanoen ollut määritel-
lä, mistä asioista yrityksen tulisi ottaa vastuuta, jotta sen toimin-
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ta voitaisiin tulkita yhteiskunnallisesti hyväksytyksi. Yritysten 
yhteiskuntavastuu ja sen asteen määrittely voidaankin nähdä yh-
teiskunnallisen hyväksyttävyyden eli legitimiteetin yhtenä osate-
kijänä (Rytteri 2009). 

On selvää, että yhteiskunnan ja sen arvomaailman muutoksen 
seurauksena monet sellaiset toimintatavat, jotka vielä menneinä 
vuosikymmeninä olivat itsestäänselvyyksiä ja yleisesti hyväksyt-
tyjä, ovat tänä päivänä hyvin kyseenalaisia. Esimerkiksi suhtautu-
minen teollisuuden jätteisiin on muuttunut huomattavasti. Näin 
ollen yritysten on ollut pakko muuttaa toimintatapojaan ja ottaa 
vastuuta toimintansa seurauksista, jotta yritystoiminnan yhteis-
kunnallinen hyväksyttävyys säilyisi. Yleisen yhteiskunnallisen toi-
mintaympäristön muutos vastuullisuutta korostavaan suuntaan ei 
kuitenkaan ole tarkoittanut sitä, että erilaiset tulkinnat yritysten 
vastuusta olisivat vähentyneet. Poliitikoilla, kansalaisilla ja yrityk-
sillä on edelleen erilaisia näkemyksiä siitä, millaisia ei-toivottuja 
yritystoiminnan seurauksia voidaan pitää hyväksyttävinä, mitkä 
tehtävät kuuluvat yrityksille ja mitkä yhteiskunnalle, sekä missä 
määrin yrityksiltä voidaan odottaa tai edellyttää taloudellisia pa-
nostuksia vastuullisuuteen.

Kaivostoiminnan yhteiskuntavastuun kehittyminen

Kaivosalan yhteiskuntavastuuta koskeva keskustelu käynnistyi 
1990-luvun lopulla. Vuonna 1998 Maailmanpankin edustajat yh-
dessä kaivannaisalan toimijoiden kanssa totesivat alan konferens-
sin tuloksena, että ”asiallinen paikallisten yhteisösuhteiden hoita-
minen on alan suurin haaste seuraavien kahden vuosikymmenen 
aikana” (McMahon 1998, 10; ks myös Kapelus 2002, 280). Ongel-
mallisena trendinä pidettiin kaivannaisalan ja alkuperäiskansojen 
välisten konfliktien lisääntymistä. Toinen syy, joka kärjistää so-
siaalisia kiistoja, on kaivosalan työllisyyshyötyjen vähentyminen 
teknologisen muutoksen ja työvoiman suuren liikkumisen myötä. 
Paikallisyhteisöjen näkökulmasta kaivostoiminnan hyötyjen suh-

Rauno Sairinen, Teijo Rytteri & Sofia Ziessler-Korppi
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de haittoihin on heikentynyt, koska ala työllistää entistä vähem-
män (World Bank and International Finance Corporation 2002).

Kaiken kaikkiaan kaivosteollisuuden yhteiskuntavastuullis-
ten toimintatapojen kehittymiseen on vaikuttanut useita tekijöitä 
(Centre for Social Responsibility in Mining 2007):

• Huoli alan huonosta maineesta haitallisien paikallisten ympä-
ristö- ja hyvinvointivaikutusten sekä ihmisoikeusrikkomusten 
seurauksena (ks. myös Yakovleva 2005, 19).

• Paine kansalaisjärjestöjen suunnalta (ks. myös Jenkins & Ya-
kovleva 2006, 272). 

• Paine kansainvälisten rahoitusorganisaatioiden suunnalta. 
Kaivosyritykset joutuvat rahoittajien tarkan arvioinnin koh-
teeksi yhteiskuntavastuu-asioissa (ks. myös Jenkins & Yakov-
leva 2006, 272).

• Eettisten investointirahastojen kasvava koko ja merkitys (eri-
tyisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa).

• Huoli olemassa olevien kaivoslupien säilymisestä. Tästä on tul-
lut jatkuva haaste, joka edellyttää toiminnan haittojen mini-
mointia.

• Kaivosteollisuuden halu luoda pehmeämpi ja helpompi pääsy 
uusille resurssialueille positiivisen kehittäjän maineen avulla.

Yhteiskuntavastuun käytännön sisällön pohdinnan käynnisti ”glo-
baali kaivosaloite” (Global Mining Initiative, GMI) vuonna 1999. 
Aloitteen pääarkkitehteja olivat kymmenen suurta kaivosyhtiötä, 
jotka kuuluivat Maailman talousneuvoston (World Business Coun-
cil, WBC) organisoimaan kaivosalan kestävän kehityksen työryh-
mään. Vuonna 2000 GMI käynnisti projektin nimeltään The Mi-
ning Minerals and Sustainable Development (MMSD). Projektissa 
oli mukana 28 kaivosyhtiötä. Se tuotti 100 raporttia, lukemattomia 
konferensseja sekä tunnetuksi tulleen loppuraportin Breaking New 
Ground (IIED 2002). Loppuraportti sisälsi varsin suorapuheisen 
historiallisen analyysin kaivosalan vahvuuksista ja heik kouksista 
sekä kokonaisvaltaisen näkemyksen alan tulevaisuusreformista 
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(Centre for Social Responsibility in Mining 2007). Lisäksi GMI pe-
rusti alalle uuden organisaation nimeltään International Council 
on Mining and Metals (ICMM 2016), johon kuuluu 22 kaivos- ja 
metallialan suuryritystä sekä yli 33 kansallista ja alueellista kaivos-
alan yhdistystä. ICMM on pyrkinyt edistämään globaalisti kestä-
vän kehityksen periaatteita kaivosalan toiminnassa. 

GMI:n esimerkkiä seuraten kaivosalalle on syntynyt lukuisia 
vastaavia alueellisia ja sektorikohtaisia toimintaohjelmia. The Ini-
tiative for Responsible Mining Assurance (IRMA 2016) on monien 
kaivannaistoimintaan kytkeytyvien toimijoiden (kuten jalokivi-
kauppiaiden, kansalaisjärjestöjen, kaupan järjestöjen ja kaivosyh-
tiöiden) Vancouverissa 2006 tekemä aloite. Sillä pyritään luomaan 
vapaaehtoisia järjestelmiä, joilla voidaan riippumattomalla taval-
la seurata ympäristö- ja ihmisoikeusstandardien sekä sosiaalisten 
standardien noudattamista. 

Kaivannaisalan yhteiskuntavastuuohjelmia ovat hallinneet 
paikallisten vaikutusten pohdinta ja pyrkimys haittojen vähen-
tämiseen. Alan kirjallisuus on täynnä esimerkkejä siitä, kuin-
ka kaivosyhtiöt ovat pyrkineet luomaan parempaa vuoropuhe-
lua paikallistasolla ja sitoutumaan paikallisyhteisöjen kehityksen 
tukemiseen (Kapelus 2002, 279; Kemp 2010). Yhtiöt ovat muun 
 muassa kehittäneet ohjeistoja ja oppaita siitä, miten niiden tulisi 
luoda ja ylläpitää aiempaa parempia suhteita paikalliseen  väestöön 
(Centre for Social Responsibility in Mining 2007). Suurista kai-
vosyhtiöistä Newmont on kehittänyt standardeja, jotka sisältä-
vät periaatteita paikallisyhteisöön kohdistuvista investoinneista, 
alkuperäiskansojen sekä alueen yleisen työllisyyden ja liiketoi-
minnan tukemisesta, sosiaalisten vaikutusten arvioinnista ja ih-
misoikeuksien noudattamisesta. Anglo American on puolestaan 
kehittänyt sosioekonomisten vaikutusten arviointia koskevan työ-
kalupaketin (Anglo American 2012). Ulkoiset paineet, oppimis-
prosessi ja vastuun periaatteiden sisäistäminen onkin johtanut sii-
hen, että kestävän kehityksen idean jonkinasteinen edistäminen 
on omaksuttu toiminnan lähtökohdaksi suurissa kaivosyhtiöissä 
(Dashwood 2012).

Rauno Sairinen, Teijo Rytteri & Sofia Ziessler-Korppi
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Kaivostoiminnan laajentuessa oma haasteensa syntyy monien 
kaivosyhtiöiden toiminnan yhteisvaikutuksista. Kaivosyhtiöt toi-
mivat paikallistason kehittämis- ja vastuuohjelmissa yleensä yk-
sin, vaikka alueella toimisi useita yhtiöitä. Yritykset kilpailevat 
keskenään ja kukin haluaa luoda myönteistä yhteiskuntavastuun 
profiiliaan omissa nimissään. Joillakin Australian ja Kanadan in-
tensiivisesti hyödynnetyillä alueilla yhtiöt ovat kuitenkin alkaneet 
toimia myös yhteistyössä edistääkseen omia näkemyksiään pai-
kallistasolla (Centre for Social Responsibility in Mining 2007). 
Esimerkiksi Kanadan Athabascan öljyhiekka-alueella Albertassa 
yhtiöt ovat organisoineet yhteisen yhdistyksen Oil Sands Develop-
ment Group (OSDG) aluetason kehittämisasioiden ja sidosryhmä-
suhteiden hoitamista varten.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhteiskuntavastuun hy vien 
käytäntöjen trendissä yleisiä periaatteita ovat olleet (ks. myös 
Centre for Social Responsibility in Mining 2007):

• Kumppanuuksien kehittäminen: kaivosala pyrkii luomaan pai-
kallisia yhteistyökumppanuuksia ja levittämään toiminnastaan 
syntyviä hyötyjä laajemmin paikallisyhteisöön.

• Sosiaalitieteellisen tutkimuksen hyödyntäminen: kaivosyri-
tykset hyödyntävät sosiaalitieteellisiä selvityksiä ja tutkimuk-
sia sekä sosiaalisten vaikutusten arviointeja ymmärtääkseen ja 
hallitakseen paremmin toiminnastaan aiheutuvia sosiaalisia 
vaikutuksia ja yhteisöjen tarpeita ja haluja.

• Vuoropuhelun tapojen kehittäminen: vuoropuhelussa paikal-
lisyhteisöjen kanssa käytetään entistä kehittyneempiä ja mo-
nisuuntaisia tapoja perinteisen yksisuuntaisen tiedotuksen si-
jaan.

• Osallistuminen alueen ja paikallisyhteisöjen kehittämiseen: 
kaivosyritykset pyrkivät kehittämään intensiivisiä yhteistyön 
muotoja osallistuakseen alueen yleiseen kehitykseen sekä luo-
dakseen systemaattisia tapoja paikallistason kehityksen tuke-
miseen omilla investoinneilla.
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Yhteiskuntavastuu on siis saanut vakiintuneen roolin kaivosteol-
lisuudessa, ja se näkyy monin tavoin yritysten toiminnassa. Olen-
nainen kysymys on kuitenkin se, kuinka yhtiöt periaatteellisten 
julistusten ohella ovat käytännössä valmiita panostamaan ja in-
vestoimaan paikallisyhteisöjen ja muiden sidosryhmien huomi-
oimiseen.

Ideana yritysten vastuuohjelmissa on usein vastavuoroisuus, 
jossa yritykset saavat osakseen paikallisyhteisön hyväksynnän, 
oikeuden maankäyttöön sekä paikallista työvoimaa samalla, kun 
paikallisyhteisöt pääsevät osaksi kestävistä taloudellisista hyödyis-
tä, työstä sekä sosiaalisista parannuksista, kuten koulutuksesta ja 
terveydenhoidosta (Jenkins 2004). Perimmäinen syy sosiaaliseen 
vastuuseen ja ympäristövastuuseen selittyykin useimmiten hy-
väksyttävyysteorialla, jonka mukaan yritysten täytyy oman etun-
sa vuoksi pyrkiä osoittamaan paikallisyhteisöille, että sen odotuk-
set otetaan huomioon yrityksen kaikissa toiminnoissa (Waddock 
& Boyle 1995; Jenkins 2004). Tällaisessa kaivosyritysten suhtautu-
misessa yritysvastuuseen yhdistyy välineellisiä (engl. instrumen-
tal) ja yhdentäviä (engl. integrative) piirteitä.

Gavin Bridgen (2004, 206) mukaan kaivostoiminnan kohtaama 
uusi vastuita koskeva todellisuus kiteytyy kolmeen seikkaan. En-
sinnäkin, valtion ympäristölainsäädännön noudattaminen on ny-
kyään monissa maissa välttämätön mutta yhä enenevässä määrin 
riittämätön keino tyydyttää yhteiskunnallisia näkemyksiä. Lain-
säädännön noudattaminen yksin ei siis riitä, vaan kaivostoimin-
nan yhteydessä tarvitaan myös laajempaa yhteiskunnallista ja pai-
kallista hyväksyntää, jolloin puhutaan sosiaalisesta toimiluvasta. 
Toiseksi, ei-valtiolliset instituutiot, kuten rahoituslaitokset, ym-
päristöjärjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt, tulevat yhä vahvemmin 
sellaiselle päätöksenteon alueelle, joka ennen kuului ainoastaan 
kaivosteollisuudelle. Kaivostoiminnan sijoittajat ja rahoittajat 
ovat nykyään kiinnostuneita tutkimaan paitsi yhtiön toiminnan 
taloudelliset, myös sosiaaliset ja ympäristölliset ulottuvuudet en-
nen kuin sijoituspäätös tehdään (Jenkins & Yakovleva 2006, 272). 
Kolmanneksi, ympäristökysymykset eivät koske ainoastaan tek-
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nologiavalintoja tai toimintatapoja vaan esimerkiksi kulttuuris-
ta loukkaamattomuutta ja kaivostoiminnan jälkeisten kestävien 
maankäyttötapojen kehittämistä. (Bridge 2004, 206–207.)

Millä edellytyksillä kaivostoiminta voi olla kestävää? 

Kaivosyritykset kuluttavat uusiutumattomia mineraalivaroja ja 
muokkaavat tuntuvasti ympäristöä. Lisäksi prosessoinnista ja ja-
lostuksesta syntyvät kemikaali- ja hiilidioksidipäästöt mainitaan 
usein osana kaivosteollisuuden negatiivisia ympäristövaikutuk-
sia. Tästä näkökulmasta kaivosyhtiöiden päätyminen silmätikuik-
si kestävän kehityksen keskustelussa on ymmärrettävää (Moody 
2007, 5).

Vahvan kestävyyden (engl. strong sustainability) määritelmän 
mukaan kaivostoiminta ei määritelmällisesti ole kestävää. Tä-
män tulkinnan mukaan luonnonpääoman varanto pitää säilyttää, 
koska sen tarjoamia palveluita ei voi korvata ihmisen tuottamal-
la pääomalla – olipa se sosiaalista tai taloudellista. Ihmisen toi-
minnan vaikutuksesta ehtyvien luonnonvarojen eli uusiutumat-
tomien luonnonvarojen hyödyntämistä ei siis pidetä kestävänä. 
Tavoitteena on siirtyä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön ja 
minimoida uusiutumattomien käyttö (Mutti ym. 2012). Vahvas-
sa kestävyysajattelussa todetaan yleensä myös, että kaivostoimin-
nan ympäristövaikutusten täydellinen eliminointi ei ole mahdol-
lista, mikä on ristiriidassa vahvan kestävyyden periaatteen kanssa.

Geologiset tarkastelut ovat vastanneet haasteeseen puhumalla 
tunnettujen varantojen tason säilyttämisestä sekä kierrätettävyy-
destä (Kauppila 2014). Tämän tulkinnan mukaan mineraaliva-
rat ovat kestäviä, jos turvaamme kullakin hetkellä käytössä ole-
vien varantojen tason mineraalien tehokkaan ja jatkuvan etsinnän 
avulla sekä metallien kierrätyksen uuden teknologian tarjoamien 
mahdollisuuksien avulla. Tässä ajattelussa luotetaan tulevaisuu-
den teknologisiin mahdollisuuksiin löytää uusia varantoja syvem-
mältä maaperästä tai meren pohjasta, kaukaisemmilta alueilta ja 
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pienemmistä pitoisuuksista sekä kierrättää käytössä olevia metal-
leja. Äärimmilleen tulkittuna mineraaliresurssit ovat käytännös-
sä rajattomat, jos vain käytössä olisi riittävästi energiaa ja uutta 
teknologiaa. Mineraalivarantojen ylläpidon energiantarve nostaa 
kuitenkin esiin energiantuotannon kestävyyteen liittyvät ongel-
mat. Kaiken kaikkiaan kaivosalan mahdollisuuksista vahvaan kes-
tävyyteen on siis hyvin erilaisia näkemyksiä.

Heikon kestävyyden (engl. weak sustainability) näkökulmasta 
ehtyviä luonnonvaroja on mahdollista korvata muuntamalla nii-
tä toisenlaisiin pääoman muotoihin eli luomalla luonnonvarojen 
avulla esimerkiksi vaurautta ja hyvinvointia (Mutti ym. 2012) sekä 
minimoimalla ympäristön pilaantuminen ja muut ympäristöris-
kit. Heikon kestävyyden määritelmä on luonut kaivosteollisuu-
delle mahdollisuuksia kehittää oman toiminnan kannalta käytän-
nöllisiä ja positiivisia näkökulmia kestävyyteen (Mutti ym. 2012; 
Prno & Slocombe 2012). Tämä tarjoaa samalla ohjenuoria yhteis-
kuntavastuun sisällöille tuotannonalalla, joka vääjäämättä tuottaa 
ongelmia, mutta jonka tuotteita ihmiset ja myös heidän talouten-
sa ja hyvinvointinsa tarvitsevat.

Sosiaaliseen kestävyyteen liittyvien kysymysten osalta yhteis-
kuntavastuun tutkijat painottavat kaivosyritysten velvollisuutta lä-
pinäkyvään ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin, yhteisöllisten 
ja aluetaloudellisten hyötyjen tuottamiseen, paikallisyhteisöjen ke-
hityksen tukemiseen sekä hyvään hallintatapaan (Labonne 1999; 
Veiga ym. 2001; Kemp ym. 2011; Mutti ym. 2012; Prno & Slocom-
be 2012). Susan Joyce ja Ian Thomson (2002) pitävät kaivosteol-
lisuuden yhtenä velvollisuutena ympäristön ja yhteiskunnan ylei-
sempien etujen edistämistä sekä hyväksyttävyyden rakentamista.

Edellä olevan perusteella kaivosteollisuuden yhteiskuntavas-
tuun haasteena on ratkaista millaista olisi sellainen ympäristöl-
lisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä teollinen kaivostoi-
minta, joka säilyttää riittävän luonnonvarojen tason tuleville 
sukupolville sekä mahdollistaa inhimillisen pääoman kasvun eri 
ihmisryhmien näkökulmasta oikeudenmukaisesti sekä minimoi 
ympäristölliset vaikutukset ja riskit.
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Kehittyvien ja kehittyneiden maiden erilaiset painopisteet

Yhteiskuntavastuun periaatteiden analyysiä ja toteuttamista vai-
keuttaa se, että kaivosteollisuudessa yritykset toimivat ympä-
ri maailmaa hyvin erilaisissa olosuhteissa. Kaivosalan yhteiskun-
tavastuuta koskevassa keskustelussa ei aina kiinnitetä riittävästi 
huomiota kohdemaiden ja toimintaympäristöjen eroavaisuuk-
siin (Guerra 2002; Nelsen & Scoble 2006; Owen & Kemp 2013). 
Keskeinen ero lienee kehittyneiden ja kehittyvien maiden välil-
lä. Kaivosalan yhteiskuntavastuuta koskeva tutkimus keskittyy 
enimmäkseen kehittyviin maihin (Hilson 2012; Gifford ym. 2010; 
Garvin ym. 2009). Toki on myös vahvaa kehittyneiden maiden 
tutkimusta esimerkiksi Australiassa (Petkova ym. 2009; Evering-
ham 2012), Suomessa (Mononen 2012; Rytteri 2012) ja Kanadas-
sa (Dashwood 2006).

Eräät tutkijat ovat analysoineet kaivosalan yhteiskuntavas-
tuun keskeisimpiä eroja kehittyvien ja kehittyneiden maiden vä-
lillä. Suuria eroja löytyy paikallisyhteisöjen piirteistä, yhteiskun-
nallisen aktiivisuuden luonteesta, yhteiskunnan perusoikeuksien 
ja hyvinvoinnin tasosta sekä alaan suhtautumisesta. Kapeluksen 
(2002) mukaan kehittyneissä maissa yhteiskunnallinen liikeh-
dintä on aktiivisempaa ja toimijoilla on käytössään paremmat re-
surssit järjestäytyneeseen toimintaan. Lisäksi kehittyneissä mais-
sa ympäristön, ihmisoikeuksien, alkuperäiskansojen oikeuksien ja 
yritysvastuun edistämisen puolesta työskentelevillä kansalaisjär-
jestöillä on vahvempi asema.

Thomson ja Joyce (2002) esittävät myös, että kaivosteollisuut-
ta pidetään tyypillisesti kestävän kehityksen periaatteiden kanssa 
yhteensopimattomana ja epätoivottuna toimintana nimenomaan 
kehittyneissä maissa, joiden talous rakentuu kehitysmaita erikois-
tuneempaan, jälkiteolliseen yritystoimintaan. Köyhyyden ja rajal-
listen taloudellisten mahdollisuuksien leimaamissa kehitysmais-
sa kaivosteollisuutta pidetään usein tärkeänä teollisuudenalana, 
joka on vipuvarsi kansantalouden ja työllisyyden kehittämiseen 
sekä modernin yhteiskunnan rakentamiseen. Kaivosten yhteis-
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kuntavastuuta koskevassa kirjallisuudessa toistuu ajatus, että eri-
tyisesti kehitysmaissa toivottavaa olisi, että kaivosyhtiöt olisivat 
mukana rahoittamassa yhteiskunnan suurempaa infrastruktuu-
ria, kuten sairaaloita, kouluja, rautateitä ja tieverkkoa (Hilson & 
Murck 2000).

Kaivosalan lupaukset mineraalitalouden myönteisistä vaiku-
tuksista yhteiskunnan kehitykseen eivät aina toteudu – varsin-
kaan kehitysmaissa. Tilastojen mukaan monilla luonnonvarois-
taan riippuvaisilla kansantalouksilla on poikkeuksellisen alhainen 
inhimillisen kehityksen indeksi eli HDI (engl. human develop-
ment index) (Moody 2007, 45). Luonnonvarojen hyödyntäminen 
ei siis johda automaattisesti yhteiskunnan ja kansan vaurastumi-
seen. Voi käydä jopa päinvastoin. Ilmiö on nimeltään resurssiki-
rous (engl. resource curse) (Auty 1993). Monissa resurssirikkais-
sa maissa korruptio on laajaa, verotus ei toimi, eikä kansalaisten 
hyvinvointiin investoida. Tuloksena on, että rikkauksista kertyvät 
varat valuvat harvojen käsiin, ja pitkän tähtäimen kansantalou-
den kasvu ei pääse vauhtiin tai tyrehtyy (Lalji 2007). Kehittyvis-
sä maissa yksiulotteinen työpaikkojen ja vaurauden luomisen ta-
voite, ”huono hallinto” ja nopeat muutokset aiheuttavat helposti 
vakavia haitallisia seurauksia puolustuskyvyttömiin paikallisyh-
teisöihin (Hamann 2003). Kongon Demokraattinen Tasavalta on 
esimerkki maasta, jossa luonnonvarojen runsaus yhdistettynä yh-
teiskunnalliseen epävakauteen ja eriarvoisuuteen, siirtomaatalou-
den historiaan, korruptioon sekä etnisiin vihamielisyyksiin on ol-
lut tuhoisaa.

Kaivosyhtiöt ovat pyrkineet sopeutumaan eri yhteiskuntiin ja 
kehittäneet käytännön vastuustrategioitaan sen mukaisesti. Esi-
merkiksi kehitysmaaoloissa pääsiallisesti toimivan First Quantum 
Mineralsin haasteet sosiaalisten vaikutusten kohdalla ovat erilai-
sia kuin länsimassa toimivilla yhtiöillä, jolloin myös raportointi 
painottuu erilaisiin kysymyksiin. Yhtiö tarjoaa kehitysmaissa sai-
raalapalveluja, osallistuu HIV/AIDS-valistukseen, koulutukseen 
ja paikallisen maanviljelyn tukemiseen (Rytteri 2012). Panostuk-
set ympäröivään yhteisöön muistuttavat siis suomalaisten met-
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sä- ja kaivosyhtiöiden toimia kotimaassaan 1920- ja 30-luvuilla, 
jolloin yhtiöt joutuivat luomaan itse työntekijöidensä tarvitsemat 
peruspalvelut (esim. Rytteri 2002). Nykyisin nämä sosiaaliset in-
vestoinnit tosin useimmiten koskevat koko väestöä, eivätkä vain 
yhtiön omia työntekijöitä ja heidän perheitään tai asuinalueitaan.

First Quantum Minerals nostaa vastuuraporteissaan esiin myös 
sen, että toiminta Sambiassa, Kongossa ja Mauritaniassa muodos-
taa keskimäärin neljä prosenttia maiden kansantulosta. Tästä voi 
päätellä, että arvioitaessa näissä maissa yhtiöiden toimintaa ja hy-
väksyttävyyttä, kansantaloudellisilla vaikutuksilla on hyvin suu-
ri painoarvo. Kehitysmaaolosuhteissa yhtiöillä saattaakin olla 
paremmat mahdollisuudet tarjota erilaisia peruspalveluja kuin 
paikallisella tai kansallisella hallinnolla (Kemp 2010, 2).

Kaiken kaikkiaan paikallisyhteisöjen etujen vaaliminen on 
nähty kansainvälisesti yhteiskuntavastuun yhtenä avaintekijänä 
luonnonvara-alalla. Tämä on nostanut yritysten ja yhteisöjen suh-
teet erityisen tärkeään asemaan kaivosteollisuuden yhteiskunta-
vastuun kehittämisessä (Veiga ym. 2001; Hamann 2003). Onnis-
tuakseen tässä tehtävässä kaivosyritysten tulee kehittää ja säilyttää 
herkkyys toimintaympäristöjensä erityispiirteitä kohtaan (Vei-
ga ym. 2001). Niissä tarvitaan erilaisten kulttuuristen ja sosiaa-
listen toimintaympäristöjen ymmärtämistä sekä kokonaisvaltais-
ta otetta kehittyvien ja kehittyneiden maiden erityiskysymyksiin. 
Ei ole ihme, että kaivosalan yhteiskuntavastuun tehtävissä on pal-
jon antropologeja.

Kaivostoiminnan kasvu Suomessa  
ja herääminen yhteiskuntavastuuseen

Kaivostoiminta kasvoi Suomessa voimakkaasti 2000-luvun alus-
sa, mutta ympäristö- ja yhteiskuntavastuun asioihin herättiin suh-
teellisen verkkaisesti. Kaivosalan omien toimijoiden käsityksistä 
toimialan hyväksyttävyydestä ja ympäristökysymysten painoar-
vosta kertoi osaltaan se, että Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen 
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ETLA:n julkaisemassa klusteriraportissa ympäristökysymyksiin 
viitattiin vain parilla sivulla ja että raporttia varten haastateltu-
jen kaivosalan asiantuntijoiden näkemyksen mukaan ympäristö-
ongelmat oli lähinnä imagokysymys: ”Keskeiseksi ongelmaksi ko-
ettiin nimenomaan huono imago, jolle ei Suomessa ole olemassa 
asiallisia perusteita” (Hernesniemi ym. 2011, 224). Samalla taval-
la syksyllä 2010 julkaistussa Suomen mineraalistrategiassa kai-
vosalan yhteiskuntavastuuta käsiteltiin erittäin vähän (Suomen 
mineraalistrategia 2010). Keskeisten dokumenttien perusteella 
vaikuttaa siltä, että kaivostoiminnan yhteiskunnallinen hyväksyt-
tävyys koettiin alan toimijoiden keskuudessa aika lailla itsestään-
selvyytenä. Kansalaisten ajateltiin jakavan tämä näkemys, kunhan 
toimialasta vain levitetään riittävästi oikeaa tietoa.

Melko pian kuitenkin havaittiin, että kaivosalan kansainvälinen 
toimintaympäristön muutos koskee myös Suomea. Vuodesta 2010 
lähtien mediassa ja koko yhteiskunnassa esille ryöpsähtänyt kes-
kustelu kaivosyhtiöiden yhteiskunnallisesta asemasta ja ympäris-
tövaikutuksista mursi käsitystä kaivostoiminnan itsestään selvästä 
hyväksyttävyydestä (Grundström 2012; Sairinen 2012). Keskei-
senä vaikuttimena olivat Talvivaaran kaivoksen ongelmat, mutta 
keskustelu laajeni pian koskemaan yleisemmin kaivostoimintaa 
(Tiainen ym. 2014). Usein toistettu fraasi ”me kaikki tarvitsemme 
metalleja” ei riittänyt tekemään kaivostoimintaa hyväksyttäväksi, 
vaan toimintaa alettiin arvioida myös Suomessa vaikutusten osal-
ta entistä tarkemmin ja reunaehtoja asettaen.

Talvivaaran tapauksen kautta kärjistynyt yhteiskunnallinen 
keskustelu ja kaivosvastaisuus edellyttivät aktiivisia toimia sekä 
kaivosteollisuudelta että Suomen valtiolta. Kaivostoiminnan ai-
heuttamia yhteiskunnallisia jännitteitä pyrittiin ratkomaan ”Suo-
mi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi” -toiminta-
ohjelmalla (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013). Sen laatimiseen 
osallistunut hyvin laajapohjainen sidosryhmäjoukko vaikutti 
olevan yhtä mieltä siitä, että kaivannaisteollisuus on tervetullut-
ta Suomeen mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Toimintaohjelman 
mukaan ”kaivannaisteollisuuden on kunnioitettava kestävän ke-
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hityksen ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaatimuksia. 
Kaivannaisteollisuuden kehittämisessä on huomioitava eri elin-
keinojen väliset intressiristiriidat ja eri tahojen on pystyttävä ra-
kentavaan intressiristiriitojen käsittelyyn” (mts., 10).

Samalla kun Suomessa mietittiin kaivannaisalan hyväksyttä-
vyyttä, puhutti yritysten yhteiskuntavastuun kehittäminen hallin-
toa ja politiikkaa yleisemminkin. Valtioneuvoston periaatepäätös 
yhteiskuntavastuusta (2012) hyväksyttiin marraskuussa 2012. Sii-
nä tavoitteeksi asetettiin yhteiskuntavastuuseen sitoutuneiden yri-
tysten määrän kasvu, osaava tavoitteenasettelu yhteiskunnallisille 
vaikutuksille sekä vaikutusten arviointi vuoropuhelussa eri sidos-
ryhmien kanssa. Kaivosteollisuus määriteltiin samalla yhteiskun-
tavastuuohjelman pilottitoimialaksi.

Luonnonvaraesiintymien laadun lisäksi erityisesti kaivosyh-
tiöiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvien velvoit-
teiden toimeenpano on ratkaisevaa. Huonosti hoidetut vel-
voitteet ovat vakava riski toiminnan hyväksyttävyydelle ja sitä 
kautta suomalaisen kaivosteollisuuden kilpailukyvylle kan-
sainvälisesti. (Mt., 2012, 15)

Huomionarvoista tässä nopeassa kehityksessä on se, että yhteis-
kuntavastuun käsite ja sosiaalinen toimilupa olivat kaivosalan 
monille suomalaisille toimijoille selvästikin alan kehittämisen 
kannalta rajattuja tai jopa vieraita käsitteitä aina vuoteen 2010 
saakka. Ilmiötä voi pitää hyvin erikoisena, koska muualla maail-
massa yhteiskuntavastuu oli noussut kaivosalan keskeiseksi haas-
teeksi jo 1990-luvulta lähtien. Suomeen tämä haaste rantautui siis 
hyvin myöhään. Suomen kaivosteollisuuden pitkä taantuma oli 
jättänyt ilmeisiä aukkoja alan kansainvälisen keskustelun seuraa-
miseen ja alan asiantuntemuksen kehittymiseen. Lisäksi on pu-
huttu paljon ”Outokummun toimintakulttuurin” perinnöstä, jo-
hon yhteiskuntavastuun modernimmat tuulahdukset eivät olleet 
vaikuttaneet. Outokumpulainen yhteiskuntavastuu lähti valtion 
omistaman teollisuuden vahvasta auktoriteettiasemasta, jolloin 
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keskustelu kaivostoiminnan hyväksyttävyydestä käytiin maan 
hallituksen kanssa, ei paikallistasolla tai medioissa. Perinteises-
sä toimintamallissa kaivosyhtiö oli paikallistasolla vahvaa val-
taa pitävä toimija. Se huolehti kaivosyhdyskunnan kehityksestä 
ja hyvinvoinnista, mutta sen ei tarvinnut huolehtia hyväksynnäs-
tä esimerkiksi omien ympäristövaikutusten osalta tai käydä laajaa 
keskustelua eri toimijoiden tai kriittisen julkisuuden kanssa. (Ks. 
Björn & Kortelainen 2011.)

Kaivosyhtiöiden vastuuraportointi Suomessa  
vuonna 2011

Suomessa toimivien kaivosyhtiöiden yhteiskuntavastuuajatte-
lun murroksesta kertoi osaltaan Teijo Rytterin (2012) tutkimus 
Suomessa vuonna 2011 toimineiden metallikaivosyhtiöiden vas-
tuuraportoinnista. Aineistoina olivat yhtiöiden vuosikertomuk-
set, ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportit sekä yhtiöiden netti-
sivuilta löytyvä muu materiaali.

Vuonna 2011 Suomessa oli 11 metallikaivostoimintaa harjoit-
tavia yhtiötä. Näistä suuri osa oli ulkomaisessa omistuksessa. Pää-
osin suomalaisessa omistuksessa olivat vain Outokumpu (Kemin 
kaivos) ja Talvivaara. Suomessa toimivat yhtiöt olivat kaivosteol-
lisuutta kokonaisuutena tarkastellen joko pieniä tai keskisuuria. 
Ulkomaisista yhtiöistä kanadalaisia oli neljä, australialaisia kaksi 
ja ruotsalaisia kolme. Ulkomaisten yhtiöiden saapumisesta huoli-
matta yhtenä keskeisenä piirteenä 2010-luvun alun kaivostoimin-
nassa voidaan pitää sitä, että valtaosa Suomessa toimivista yhtiöis-
tä joko jatkoi Outokummun aloittamaa kaivostoimintaa (Inmet 
Mining, Dragon Mining, Belvedere Resource) tai ryhtyi hyödyn-
tämään Outokummun kannattamattomina hylkäämiä löydök-
siä (Altona Mining, Nordic Mines, Talvivaara). Kyse on ollut joko 
Outokummun hylkäämästä ydinliiketoimintaan kuulumattomas-
ta toiminnasta tai toiminnasta, joka on arvioitu kannattavaksi me-
tallien hintojen noustua. Yhtiöistä Talvivaara, Belvedere Resour-
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ces, Dragon Mining, Nordic Mines ja Altona Mining nojasivat 
Outokummun perintöön myös siinä, että niiden korkeimpaan 
johtoon kuului Outokummun entisiä työntekijöitä.

Kaivostoimintaa vuonna 2010 harjoittaneet tai aloitelleet yhtiöt 
olivat hyvin erikokoisia. Liikevaihdoltaan Outokumpu oli omaa 
luokkaansa, mutta Kemin kaivos muodosti vain vähäisen osan te-
räsyhtiön liiketoiminnasta. Varsinaisista kaivosyhtiöistä omas-
sa sarjassaan olivat kanadalaiset First Quantum Minerals, Agnico 
Eagle ja Inmet. Työntekijöiden määrän perusteella näistä suurin 
oli First Quantum Minerals, jolla on maailmanlaajuisesti yli 6 300 
työntekijää. Yhtiöt olivat vakiintuneita toimijoita, jotka harjoitti-
vat kaivostoimintaa useammalla kuin yhdellä mantereella ja useis-
sa kaivoksissa. Yhtiöt tekivät hyvässä suhdanteessa myös hyvää tu-
losta. Muut yhtiöt olivat kaivostoiminnan hiljattain aloittaneita tai 
aloittamassa olevia, ja toiminnan painopiste oli joko kokonaan tai 
suurelta osin Suomessa. Näistä yhtiöistä Outokummun vanhoissa 
kaivoksissa toimintaa jatkaneet Dragon Mining ja Belvedere teki-
vät positiivista tulosta, mutta Talvivaara ja Lappland Goldminers 
olivat tappiollisia. Toimintaa aloittelevat Altona Mining, Nordic 
Mines ja Endomines olivat ulkoisen rahoituksen varassa. Kaivos-
toiminnan luonteeseen kuuluu vuosien valmisteluprosessi ja suh-
teellisen suuret investoinnit, ja usein myös prosessin toimivuuden 
hiominen vie aikaa. Tässä suhteessa alkuvaiheen tappiollinen toi-
minta kuuluu asiaan, mutta samalla yhtiöiden pieni koko ja riip-
puvaisuus ulkoisesta rahoituksesta tarkoittaa sitä, että yh tiöiden 
menestys ja ylipäätään tulevaisuus on paljolti korkealla pysyvien 
metallien hintojen varassa.

Rytterin (2012) tulosten mukaan Suomessa toimivat metalli-
kaivosyhtiöt antoivat ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioistaan 
hyvin erilaatuista tietoa julkisuuteen ja usein vain englanniksi. 
Suomenkielellä parhaiten raportoivat suomalaisomisteiset Ou-
tokumpu ja Talvivaara sekä ruotsalainen Nordic Mines. Muiden 
kaivosyhtiöiden vähäinen panostus suomenkieleen kertoo siitä, 
että tiedotus suunnattiin sijoittajille ja asiakkaille, ei niinkään pai-
kallisille asukkaille.
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Yleisarviona raportoinnin taso vaihteli olemattomasta suhteel-
lisen laajaan. Laajimmin raportoivat yhtiöt, Outokumpu, Agni-
co Eagle, Inmet ja Talvivaara, julkistivat erilliset laajat vastuura-
portit ja noudattivat alan kansainvälisiä standardeja, kun taas osa 
yhtiöistä ei julkistanut vastaavia tietoja lainkaan. Kansainvälisiin 
raportointistandardeihin kuuluvia tietoja ovat esimerkiksi tiedot 
veden käytöstä, alkuperästä ja kierrätyksestä sekä tiedot yhtiön 
paikallistaloudellisista vaikutuksista tai kansalaisjärjestökontak-
teista. Yhtiöiden raportoinnissa sosiaalisista vaikutuksista oli löy-
dettävissä hyvin samankaltaiset erot kuin ympäristövaikutusten 
kohdalla: suuret yhtiöt raportoivat kansainvälisten standardien 
mukaisesti. Kehitysmaaoloissa pääsiallisesti toimivan First Quan-
tum Mineralsin haasteet sosiaalisten vaikutusten kohdalla olivat 
erilaisia kuin länsimassa toimivilla yhtiöillä, jolloin myös rapor-
tointi painottui erilaisiin kysymyksiin. Sambiassa ja Kongossa toi-
mintansa aloittanut yhtiö painottaa raportoinnissaan yhtiön toi-
mia terveydenhuollon ja perusinfrastruktuurin järjestämisessä.

Suuret, monissa maissa toimivat yhtiöt raportoivat eniten ja 
systemaattisimmin. Yhtiöiden koon ja vastuuraportoinnin välillä 
oli selkeä korrelaatio. Tämä piirre on todettu myös useissa aiem-
missa tutkimuksissa (esim. Bebbington ym. 2009). Kolme suur-
ta kanadalaista, First Quantum Minerals, Agnico-Eagle ja Inmet, 
olivat panostaneet tarkastelluista yhtiöistä laajimmin yhteiskun-
ta- ja ympäristövaikutuksia käsittelevän informaation julkaisemi-
seen. Rytterin arvion mukaan Kanadassa pitkään jatkunut kes-
kustelu on luonut korkeat odotukset kanadalaisten yhtiöiden 
raportoinnille. Kanadassa julkistettiin jo vuonna 1994 periaatteet 
yhteiskunnallisesti kestävän kaivostoiminnan edistämiseksi (ks. 
McAllister 2008, 158). Kanadalaiset kaivosyhtiöt ovat lisäksi ajoit-
tain sekaantuneet erilaisiin ympäristö- ja ihmisoikeuskonfliktei-
hin ympäri maailmaa (esim. Drohan 2004; Engler 2010). Näillä 
tapahtumilla on ollut vaikutusta yhtiöiden julkisuuskuvaan ja sitä 
kautta toimintaedellytyksiin. Monissa maissa toimivien yhtiöiden 
intresseissä onkin vakuuttaa sijoittajille, ettei yhtiön arvo romah-
da yllättävien skandaalien seurauksena. Yhtenä keinona osoittaa 
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toiminnan olevan yhteiskunnallisesti kestävällä pohjalla on inves-
toida toiminnasta raportoimiseen. Lisäksi on selvää, että rapor-
toinnista on tullut perusstandardi maailman suurimmille kaivos-
yhtiöille. 

Rytteri arvioi, että suomalaisen yhteiskunnan ja lainsäädännön 
kaivosmyönteisyys on yh tiöiden pienen koon ja kaivosten alku-
vaiheen lisäksi yksi keskeinen syy siihen, että vastuuraportointiin 
ei oltu kiinnitetty alun perin huomiota. ”Yhtiöillä ei mitä ilmei-
simmin ollut Suomessa paikallisyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen 
tai viranomaisten taholta tullutta painetta osoittaa yhtiön vastuul-
lista asennetta. Tähän viittaa se, että yhtiöistä nimenomaan ne, 
jotka toimivat ainoastaan Suomessa tai Ruotsissa, eivät olleet pa-
nostaneet yhteiskuntavastuuraportointiin.” (Rytteri 2012, 65.)

Yhtiöiden toimintaan Suomessa kohdistunutta vähäistä painet-
ta selittää osaltaan myös se, että toimiala on ollut Suomessa pieni 
ja vähäisen julkisen huomion kohteena. Lisäksi uusien yhtiöiden 
toiminta jatkui jo Outokumpu Oy:n aikana toimineissa kaivoksis-
sa tai alueilla, joiden potentiaali kaivostoimintaan on ollut tiedos-
sa jo pitkään. Näin ollen toiminta ei ollut ympäröiville yhteisöille 
yllätys, vaan siihen oli totuttu tai osattu varautua. Yritysten ei siten 
ollut edes tarvinnut hakea yhteisöiltä erityistä hyväksyntää. Tilan-
ne on sittemmin muuttunut, kun aivan uusia kaivospaikkakuntia 
on noussut esille.

Yhtiöiden vastuuraportoinnin sisältö ja laajuus kertovat osal-
taan yritysten, yhteiskunnan ja paikallisuuden välisestä vuorovai-
kutussuhteesta ja siitä, millaista viestintää yritykset katsovat tä-
män suhteen ylläpitämisen ja kehittämisen edellyttävän. Myös 
yhtiön toimintaympäristö ja aiemmat kokemukset heijastuvat 
siihen, kuinka raportointi toteutetaan. Syynä siihen, etteivät yh-
tiöt julkaise raportteja tai esimerkiksi tiettyjä ympäristönsuojelun 
kannalta merkityksellisiä tietoja, saattaa olla tulkinta, ettei rapor-
tointiin yksinkertaisesti ole tarvetta, koska asiat hoituvat ilman-
kin. Syynä voi olla myös vaikeasti hankittava ja tulkinnanvarainen 
tieto tai yhtiön puutteellinen sisäinen seuranta. Kyse voi olla myös 
strategisesta valinnasta. Joissakin tapauksissa raportoinnin yhtenä 
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– ja aina julkilausumattomana – tehtävänä onkin vakuuttaa luki-
ja siitä, että yritystoiminnan vastuullisuutta tulee tarkastella juuri 
yhtiön käyttämien ja julkistamien indikaattoreiden näkökulmasta 
ja että yhtiön käyttämät mittari ovat mielekkäitä.

Malminetsinnän yhteiskuntavastuun  
toteutuminen Pohjois-Suomessa

Kaivostoiminta ja myös sen yhteiskuntasuhteet alkavat malmin-
etsinnästä, joka kattaa kaivostoiminnan elinkaaren ensimmäiset 
vuodet ja yhä useammin jopa vuosikymmenet. Malminetsintäyri-
tysten tavoitteena on paikantaa kallioperässä olevat merkittävät 
mineraaliesiintymät ja selvittää niiden laajuutta ja taloudellis-
ta kannattavuutta, sillä kaivoksen perustamista varten mineraali-
esiintymän tulisi olla todennetusti taloudellisesti kannattava. Mal-
minetsinnän vaiheessa ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset ovat 
yleensä hyvin pienet, mutta tarve sidosryhmäyhteistyöhön alkaa 
jo silloin.

Sofia Ziessler-Korppi (2013) on tutkimuksessaan selvittänyt 
Pohjois-Suomessa toimivien kolmen malminetsintäyrityksen si-
dosryhmävuorovaikutusta haastattelututkimuksella. Paikallista si-
dosryhmävuorovaikutusta pidettiin tutkituissa malminetsintäyri-
tyksissä paikallisen liiketoiminnan edellytyksenä ja siitä nähtiin 
koituvan malminetsintäyrityksille myös suoria taloudellisia hyö-
tyjä. Lisäksi paikallinen sidosryhmävuorovaikutus oli omaksut-
tu arkiseksi osaksi yrityskulttuurin mukaista työntekijöiden hy-
vää käytöstä. 

Yritysten ja sidosryhmien välille avoimuuden ja rehellisyy-
den avulla rakentuva luottamus on sidosryhmävuorovaikutuksen 
keskeinen tavoite. Sen saavuttamista ja ylläpitämistä edesautta-
vat yritysten viestiminen malminetsintäprojektien etenemisestä, 
paikallisväestön kuunteleminen, paikallisten sidosryhmien yhtey-
denottojen mahdollistaminen ja mahdollisuuksien mukaan myös 
paikallisten työllistäminen. Sidosryhmävuorovaikutusta edistävät 
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myös yritysten ja sen työntekijöiden muun toiminnan toimintata-
vat ja asenteet. Keskeisenä osana sidosryhmävuorovaikutusta on 
yritysten työntekijöiden ja paikallisten sidosryhmien väliset epä-
muodolliset ja henkilökohtaiset kohtaamiset, sillä niillä voi usein 
olla jopa virallista yritysviestintää suurempi merkitys luottamuk-
sen rakentumisessa.

Globaalisti varsin yleisiä ongelmakysymyksiä malminetsinnän 
sidosryhmäsuhteille ovat herkät ja suojellut luonnonolot mal-
minetsintäkohteiden ympäristössä, alkuperäiskansojen asutta-
mat alueet, kasvanut kriittinen suhtautuminen kaivosalaa kohtaan 
kansallisella tasolla, malminetsintävaiheen taloudellinen epävar-
muus, yritystoiminnan jatkuvuutta uhkaavat katkonaiset luvituk-
set, muiden alueella toimivien tai toimineiden kaivosalan yritys-
ten mahdollisesti tahraantunut maine sekä asutuksen läheisyys. 
Näiden tekijöiden paikallinen relevanssi on hyödyllistä ottaa huo-
mioon yritysten viestintä- ja kommunikaatiostrategioissa.

Kaivosalan ja malminetsinnän yritysten moninaiset piirteet, 
kuten erilaiset organisaatiorakenteet ja kansainvälistymisaste sekä 
yritysten koko, luovat alalle varsin kirjavat käytännöt. Joissain 
suuremmissa yrityksissä voi olla vahvaa yhteiskuntavastuun osaa-
mista, mutta emoyhtiöiden ylin johto saattaa pitää yllä hyvin tiuk-
kaa linjaa siitä, mitä tietoja paikallisille saa kertoa. Pienemmis-
sä yhtiöissä voi olla vahvaa avoimuutta, mutta resurssien puute 
yhteiskuntavastuun hoidossa voi aiheuttaa haasteita. Sofia Ziess-
ler-Korpin (2013) tutkimuksessa nousi esiin kansainvälisten mal-
minetsintäyritysten paikallisen kielen osaaminen. Sidosryhmä-
vuorovaikutuksen sujuvuuden kannalta hyvä käytäntö on palkata 
paikallisia työntekijöitä, jotka tuntevat paikallisen yhteiskunnan 
sekä osaavat paikallisen kielen.

Malminetsintä vaatii korkeaa geologista ja teknillistä koulutus-
ta sekä vahvoja analyyttisiä taitoja. Samalla kuitenkin malminet-
sintä- ja kaivosyritysten johdon ja avaintyöntekijöiden tulisi kyetä 
käsittelemään psykologisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia kysy-
myksiä saadakseen malminetsinnälle paikallisväestön hyväksyn-
nän. Tällaisia ovat esimerkiksi paikallisten sidosryhmien pelot ja 
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odotukset, muutosvastaisuus ja eriävät mielipiteet. Malminetsin-
tä- ja kaivosyrityksissä on olennaista luonnontieteellisen, teknisen 
ja maallikkoajattelun yhteensovittaminen sekä paikallisten sidos-
ryhmien aito kohtaaminen (Ziessler-Korppi 2013).

Ziessler-Korpin (2013) mukaan kaivos- ja malminetsintäyri-
tysten kannattaa tutustua paikallisiin sidosryhmiin ja pyrkiä tar-
joamaan erilaisia kanavia vuoropuhelulle. Yrityksen kasvotto-
muus ei edesauta yritysten paikallisia toimintaedellytyksiä eikä 
edistä paikallisväestön mahdollisuuksia vaikuttaa oman elinym-
päristönsä tulevaisuuteen. Kun malminetsintäyritykset ja paikal-
lisväestö ovat vuorovaikutuksessa, keskinäinen ymmärrys mo-
lempien osapuolten toiminnasta sekä toimintapäätökset voivat 
muotoutua sellaisiksi, että niissä toteutuu sekä paikallisväestön 
että yritysten etu.

Yhteenveto ja pohdinta

Sekä maailmalla että Suomessa kaivostoiminnan julkilausuttu-
na tavoitteena on yhä useammin saavuttaa sosiaalinen toimilupa 
ja yhtenä keskeisenä välineenä tässä on nykyisin yritysten yhteis-
kuntavastuun aktiivinen kehittäminen. Ympäristöllisen ja sosiaa-
lisen kestävyyden yhdistäminen kaivostoiminnan hallintaan on 
kuitenkin osoittautunut monimutkaiseksi tehtäväksi (Jenkins & 
Yakovleva 2006; Gibson 2006, 334; Sairinen 2011). Kaivostoimin-
nan ympäristövaikutusten vähentämiseen on kohdistettu suur-
ta huomiota, mutta vähemmän tiedetään siitä, kuinka hallita kai-
vostoiminnan sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia (Everingham 
2012, 92). Toisaalta tiettyjen ympäristöriskien, kuten kaivosve-
sien, hallinta on kasvava ongelma kaikkialla maailmassa. Suo-
messa hyvä esimerkki on Talvivaaran tapaus (Tiainen ym. 2014). 
Syksyllä 2014 Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa 4,5 miljoonaa 
kuutiometriä jätevesiä karkasi ympäröiviin metsiin ja vesistöihin 
Mount Polleyn kaivokselta (Moskowitz 2014).

Kansalaisilla, paikallisyhteisöillä ja yhteiskunnilla laajemmin 
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on nykyisin entistä korkeammat odotukset kaivosyhtiöiden vas-
tuullista toimintaa kohtaan. Yhteiskuntavastuu tarkoittaa kai-
vosyhtiöiden aktiivista roolia sellaisissa asioissa kuten paikallis-
ten työllistyminen, alkuperäiskulttuurien asema, ihmisoikeudet, 
ympäristöriskien torjuminen, paikallisten elinkeinojen kestävyys, 
kulttuuriperintö, sosiaalisten vaikutusten arviointi, eettiset han-
kinnat sekä sidosryhmien ja paikallisyhteisön konsultointi. Huo-
miota on pyritty myös kiinnittämään eri toimijoita osallistaviin 
käytäntöihin. Yhteiskuntavastuuseen perustuva toiminta nähdään 
yhä harvemmin ainoastaan PR-suhteiden laajentamisena, sillä se 
ymmärretään syvällisempänä osallisuutena alueen kehitykseen.

Vastuullinen kaivosyritys pyrkii minimoimaan haitalliset ym-
päristölliset ja sosiaaliset vaikutuksensa kaivoksen elinkaaren jo-
kaisessa vaiheessa mukaan lukien malminetsinnän, kaivostoimin-
nan, jalostuksen sekä kaivosten sulkemisen. Kestävyyspohdinnat 
pitäisi integroida kaivosteollisuuden kokonaisvaltaiseen proses-
sien suunnitteluun (Veiga ym. 2001; McAllister & Fitzpatrick 
2010 ref. Prno & Slocombe 2012).

Tätä voidaan mitata sen mukaan, miten hyvin se kykenee si-
säistämään (engl. internalize) sen omat sosiaaliset ja ympäristö-
kustannukset sen sijaan, että se pyrkisi ulkoistamaan (engl. exter-
nalize) ne paikallisyhteisöjen kannettavaksi. Nämä vaatimukset 
ovat haasteellisia kaivosyhtiöiden perinteiselle toimintakulttuuril-
le ja edellyttävät siirtymistä hyväntekeväisyyden retoriikasta kohti 
toimintaa, jossa ympäristö- ja yhteiskuntavastuu rakentuu osaksi 
yrityksen ydinliiketoimintaa.

Suurista haasteista johtuen yhteiskuntavastuun käytäntöjen 
kehittäminen ei ole sujunut ongelmitta missään. Yritysten mo-
ninaisuus luo myös moninaisia käytäntöjä. Kaivosyhtiöiden yh-
teiskuntavastuu onkin jatkuvan kriittisen arvioinnin, kehittämi-
sen ja tutkimuksen kohde. Esimerkiksi kokemukset Australiasta 
ja Uudesta-Seelannista (Kemp ym. 2006) ovat nostaneet esille ky-
symyksiä paikallisesta vuorovaikutuksesta: Kuinka kaivosyhtiöt 
osaavat räätälöidä toimintaansa vaihteleviin paikallisiin tilantei-
siin? Kuinka ne ymmärtävät monimutkaista yhteisödynamiik-
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kaa? Kuinka osataan toimia kaivosyhtiön vanhan huonon imagon 
kanssa? Miten yhtiön sisällä ohjataan resursseja vuorovaikutuk-
seen ja yhteiskuntavastuun ohjelmiin, eli kuinka näille ohjelmille 
saadaan arvostusta organisaation sisällä? Lista on todennäköises-
ti hyvin yleispätevä kaikkialla maailmassa. On myös muistetta-
va, että positiiviset vaikutukset eivät synny automaattisesti, vaan 
edellyttävät aktiivista työtä yritysten taholta.

Kansainvälisten vertailujen perusteella (World Bank and Inter-
national Finance Corporation 2002, 14–18) kaivostoiminnan so-
siaalista kestävyyttä ja yhteiskuntavastuuta on edistetty parhaiten 
silloin, kun: 

• kaivostoiminnan tarvitsemaa infrastruktuuria on voitu hyö-
dyntää muuhunkin paikalliseen tai alueelliseen tarkoitukseen;

• paikallisyhteisöllä on ollut osallistumis- ja vaikuttamismah-
dollisuuksia heihin vaikuttavaan toimintaan;

• paikallisyhteisö on vastannut monista kaivostoiminnan tarvit-
semista tuotteista ja palveluista;

• kaivosyhtiö on sitoutunut alueen kehittämiseen ja tuntee sen 
piirteet; ja

• valtiovalta on myös mukana paikallisyhteisöjen kehittämis-
työssä.

Tämä voi onnistua tai epäonnistua. Suomessa on esimerkkejä kai-
voksista, jotka ovat nivoutuneet osaksi ympäröivää yhdyskuntaa. 
Joissain tapauksissa kaivos voi olla osa paikallista identiteettiä tai 
itsestäänselvyys, johon ei juuri kiinnitetä huomiota. Toisaalta kai-
vosyhtiön aiheuttamat ympäristöriskit tai toteutuneet haitat voi-
vat aiheuttaa syvää epäluottamusta yhtiön toimintaan.

On myös hyvä muistaa, että yritysten kehittyvät yhteiskunta-
vastuun ohjelmat, käytännöt, raportit ja strategiat eivät kuiten-
kaan ole vastaus kaikkiin ongelmiin. Yritysvastuun näkökulman 
rajat luonnonvaraintensiivisessä liiketoiminnassa olisi tärkeää 
tunnistaa ja tuoda keskusteluun aiempaa avoimemmin. Malmin-
etsintään ja kaivostoimintaan sisältyy useita monimutkaisia ym-
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päristöllisiä ja yhteiskunnallisia päätöksiä, joiden ratkomiseen 
tarvitaan myös vahvan valtion läsnäoloa. Vahvuus voi tarkoit-
taa esimerkiksi hallinnon henkilöresursseja ja asiantuntijaosaa-
mista, riittävää toiminnan lupaehtojen sääntelyä tai maankäytön 
 alueellista ohjausta. Julkisvallan ohjauksen ja yritysten itsesäänte-
lyn välinen suhde on myös mielenkiintoisella tavalla muuntumas-
sa. Yhteiskunnat yhä useammin ohjaavat tai velvoittavat yrityksiä 
vapaaehtoisen yhteiskuntavastuun toimeenpanoon.

Yhteiskuntavastuun politiikat ja käytännöt ovat nykypäivänä 
– ja uskoaksemme myös tulevaisuudessa – entistä vahvemmas-
sa roolissa globaalin kaivostoiminnan kehittämisessä. Paine tu-
lee markkinoiden omasta logiikasta, globaalista kuluttaja-, kansa-
lais- ja mediapaineesta, investoijien ja lainottajien vaatimuksista 
sekä viime kädessä myös vaatimuksiin reagoivien kaivosalan yh-
teisöjen paineesta. Maailma ja maailmantalous tarvitsevat entistä 
enemmän kaivosten tuotteita, mutta kaivostoiminta ei voi kasvaa 
ilman jatkuvia konflikteja, jollei se ylläpidä vahvaa yhteiskunta- ja 
ympäristövastuun osaamista. Toisaalta on ilmeistä, että alan kova 
kasvu houkuttelee alalle toimijoita, jotka kovassa kilpailussa pyr-
kivät etenemään sieltä, missä aita on matalin.
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8. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset  
 – millaiset kysymykset huolestuttavat  
 paikallistasolla?
 Tuija Mononen 

Paikalliset asukkaat kohtaavat arvoristiriidan pohtiessaan kaivos-
hankkeen saapumista paikkakunnalle. Kaivostoiminnan myön-
teisten odotusten ja lupausten takia asukkaat joutuvat usein poh-
timaan vastakkaisia näkökulmia: myönteisiä aluetaloudellisia 
vaikutuksia ja kielteisiä ympäristövaikutuksia. Kaivoshanke voi 
tuoda alueelle työpaikkoja sekä uusia kansallisia ja kansainväli-
siä toimijoita ja samalla vilkastuttaa syrjäisten alueiden elämää 
ja aluetaloutta. (Esim. Mononen 2012.) Kaivosalaa onkin pidet-
ty paikallisen ja alueellisen kehityksen edistäjänä. Samalla sii-
hen kohdistuu kuitenkin paljon epäilyjä sen kielteisistä vaikutuk-
sista ja riskeistä. Alan laajenemiseen on suhtauduttu epäilevästi 
erityisesti sen laajojen ympäristövaikutusten takia. Nämä huo-
lestuttavat etenkin kaivoksen lähialueiden asukkaita, jotka koke-
vat kaivoksen vaikutuksiin liittyvät huolet ja riskit sekä varsinai-
set haittavaikutukset omassa arjessaan. (Esim. Petkova ym. 2009; 
Pini ym. 2010; McManus & Connor 2013; Williams & Measham 
2013; Mononen 2015.)

Kaivoshankkeilla on aina ympäristövaikutuksia. Niillä tarkoi-
tetaan kaivoslain mukaan kaivostoiminnasta aiheutuvia suoria ja 
epäsuoria vaikutuksia. Nämä voivat kohdistua ihmisten tervey-
teen, elinoloihin tai viihtyvyyteen. Ne voivat liittyä sekä luonnon-
ympäristöön, kuten maaperään, veteen, kasvillisuuteen tai alueen 
eläimistöön, että rakennettuun ympäristöön, kuten yhdyskunta-
rakenteeseen, rakennuksiin tai maisemaan. Kaivostoimintaan liit-
tyy erilaisia vaiheita, joita ovat malminetsintä, tutkimus, tuotanto 
sekä toiminnan lopettaminen ja jälkihoito. Ympäristövaikutukset 
vaihtelevat eri vaiheissa ja erilaisilla kaivokseen kuuluvilla alueilla. 
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Kaivosalueeseen kuuluu yleensä joko maanalainen kaivos tai avo-
louhos, sivukivikasat ja maanpoistomassat, rikastushiekka-alue, 
rikastamo, muut rakennukset ja infrastruktuuri, koneet ja laitteet 
sekä kaatopaikat ja jätteet. (Heikkinen & Noras 2005, 14.) 

Kaivostoiminnassa on huomioitava kaivoslain lisäksi useita 
muita ympäristövaikutuksia koskevia lakeja. Ympäristönsuojelu-
lakia sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua 
ympäristön pilaantumista ja josta syntyy jätettä. Lisäksi lakia so-
velletaan jätteen hyödyntämiseen ja käsittelyyn. Jos toiminta ai-
heuttaa ympäristön pilaantumisen vaaran, tarvitaan ympäristö-
lupa. Siinä annetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi 
lupamääräyksiä muun muassa päästöistä, jätteistä ja niiden syn-
nyn ja haitallisuuden vähentämisestä sekä toiminnan lopettami-
sen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästö-
jen ehkäisemisestä. Lisäksi toiminnanharjoittajan on asetettava 
riittävä vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi, jos 
toimintaan sisältyy jätteiden hyödyntämistä tai käsittelyä. Kaivos-
toimintaa valmisteleva toiminta ei yleensä edellytä ympäristölu-
paa, mutta se vaaditaan, jos toiminnasta voi aiheutua esimerkiksi 
vesistön, uoman tai altaan pilaantumista. (Finlex 2009.)

Kaivoslain mukaisessa päätöksenteossa ja muussa toiminnas-
sa on noudatettava luonnonsuojelulakia ja siihen perustuvaa suo-
jelua. Esimerkiksi kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa kai-
vosmineraalien ottaminen on kielletty. Geologinen tutkimus ja 
malminetsintä on näillä alueilla sallittua vain alueen hallinnas-
ta vastaavan viranomaisen tai laitoksen luvalla. Geologisten tut-
kimusten ja malminetsinnän sallittavuus aikaisemman luonnon-
suojelulain nojalla perustetuilla luonnonsuojelualueilla riippuu 
alueen rauhoitusmääräyksistä. Kaivosmineraalien hyödyntämi-
nen on kielletty useimmilla aikaisemman luonnonsuojelulain no-
jalla muodostetuilla suojelualueilla. Luonnonsuojelulain Natura 
2000 -verkostoa koskevia säännöksiä sovelletaan kaikkeen toi-
mintaan, joka tapahtuu verkoston alueella tai jonka vaikutukset 
voivat ulottua sen alueelle. Kaivostoiminnassa on huomioitava 
myös maankäyttö- ja rakennuslaki. (Finlex 2009.)
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Kaivostoiminnan mahdolliset vaikutukset ovat laajat, vaikka 
alaa säädellään tiukasti. Kaivostoiminnan monien vaikutusten ta-
kia on tärkeää, että sen lähialueella asuvat ovat niistä tietoisia ja 
että heillä on mahdollisuus vaikuttaa kaivoshankkeisiin. Sekä ih-
misten että ympäristön kunnioittaminen on periaate, jota kaivos-
yhtiöiden olisi noudatettava, mikäli ne haluavat toimintansa ole-
van hyväksyttävämpää. (Veiga ym. 2001, 201.)

Tarkastelen tässä artikkelissa kaivostoiminnan ympäristövai-
kutuksia ja niihin liittyviä huolia kahden itäsuomalaisen kaivok-
sen lähialueiden asukkaiden ja kaivosten sijaintikuntien edusta-
jien näkökulmasta. Lisäksi esittelen lyhyesti ympäristövaikutuksia 
yleisemmin. Esimerkkeinä käytän ensisijaisesti kahta itäsuoma-
laista kaivoshanketta, Pampalon kultakaivosta Ilomantsissa ja 
Kylylahden monimetallikaivosta Polvijärvellä. Molemmat esi-
merkkikaivokset on avattu 2010-luvulla ja ne ovat olleet vähän 
julkisuudessa. Kaivoshankkeita yhdistää myös pinta-alallinen 
pienuus ja melko lyhyt arvioitu tuotantoaika. Pampalon kulta-
esiintymä löydettiin vuonna 1990 ja kaivos sijaitsee Ilomantsin 
Hattuvaarassa noin 50 kilometriä kuntakeskuksesta. Kaivoksen 
toiminta alkoi vuonna 2011. Polvijärven kirkonkylän tuntumas-
sa sijaitseva Kylylahden esiintymä löydettiin vuonna 1984 ja se 
kuuluu samaan esiintymään nyt jo suljetun Outokummun kaivos-
esiintymän kanssa. Kaivoksen toiminta alkoi vuonna 2012 ja pää-
tuotteet ovat kupari, koboltti, nikkeli, sinkki ja kulta. 

Aineistona käytän molempiin kaivoshankkeisiin liittyviä pai-
kallisten asukkaiden, yrittäjien ja kunnan edustajien teemahaas-
tatteluita sekä kaivoshankkeisiin liittyviä sanomalehtiartikkeleita 
ja Kylylahteen liittyen myös paikallisille järjestetyn keskusteluti-
laisuuden muistiota. Lisäksi aineistona on molemmissa tapauksis-
sa YVA-selostukset (PSV-Maa ja Vesi 1999; Suomen IP-tekniikka 
Oy 2006). Haastattelut on tehty kolmea tutkimusta varten: Pam-
palon tapauksessa Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa 
Harvaan asuttu maaseutu kaivosteollisuuden toimintaympäristö-
nä, Suomen Akatemian rahoittamaa Suomalainen kaivostoimin-
ta globaalissa muutoksessa - Paikallisen vastaanoton kapasiteetit ja 
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Kylylahden tapauksessa TEKESin rahoittamaa Kaivostoiminnan 
sosiaalisen toimiluvan edellytykset ja työkalut -tutkimusta varten. 
Tutkimukset olivat lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia, mut-
ta niissä kaikissa tarkasteltiin myös kaivostoimintaan liittyviä ym-
päristö- ja luonnonvarakysymyksiä. 

Kaksi uutta kaivoshanketta Itä-Suomessa

Tarkastelen seuraavaksi kahta itäsuomalaista kaivoshanketta ja 
niiden ympäristövaikutuksiin liittyviä, keskeisimmiksi nousseita 
huolia sekä sitä, miten niitä on hoidettu ja millaisia uusia vaiku-
tuksia on noussut keskusteluun. Molemmat kaivoshankkeet ovat 
näyttäytyneet julkisuudessa – pääasiassa paikallisissa lehdissä – 
myönteisessä valossa, ja paikallistasolla hankkeisiin on suhtau-
duttu niin ikään melko myönteisesti. Toiminnan vaikutuksia on 
silti pohdittu, paikallisten asukkaiden huolia käsitelty sekä ongel-
mia hoidettu ja ennaltaehkäisty. Esittelen ensin molemmat kai-
vokset ja sen jälkeen käyn läpi ne ympäristövaikutuksiin liittyvät 
teemat ja huolet, jotka ovat olleet esillä paikallisessa keskuste-
lussa. 

Pampalon kaivos

Pampalon kultakaivoksen toiminta alkoi helmikuussa 2011. Esiin-
tymässä ei ole kullan lisäksi muita taloudellisesti merkittäviä me-
talleja. Pampalon kaivos on vaihtanut omistajaa markkinasuh-
danteiden mukaan, ja sen vaiheet kuvaavat hyvin alan globaalia 
luonnetta ja riippuvuutta maailmantalouden vaihteluista. Erityi-
nen merkitys koko toiminnan kehittymiseen on ollut kullan maa-
ilmanmarkkinahinnan muutoksilla. Elokuussa 2015 kaivosyhtiö 
Endomines Oy aloitti koko Pampalon henkilöstöä koskevat yh-
teistoimintaneuvottelut. Syynä oli kullan hinnan laskusta aiheutu-
nut kassavaje. (YLE 2015b.)
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Geologian tutkimuskeskus löysi kultaesiintymän vuonna 1990 
ja tutki sitä vuoteen 1993 saakka. Outokumpu Mining hank-
ki esiintymän haltuunsa vuonna 1994. Outokumpu vetäytyi toi-
minnasta kullan alhaisen maailmamarkkinahinnan takia vuonna 
1999. (PSV-Maa ja vesi 1999.) Vuonna 2003 kaivos myytiin aust-
ralialaiselle Dragon Miningille ja edelleen vuonna 2006 ruotsalai-
selle Endomines Ltd:lle, minkä omistuksessa kaivos edelleen on. 
Hattuvaarassa operoiva Endomines Oy on ruotsalaisen emoyh-
tiön tytäryhtiö ja sen kotipaikka on Ilomantsi.

Pampalon kaivospiiri perustettiin vuonna 1997. Kaivospiirin ja 
sen lähialueiden maanomistaja oli tuolloin Metsähallitus. Ympä-
ristövaikutusten arviointi valmistui vuonna 1999 ja ympäristölupa 
myönnettiin huhtikuussa 2001. Endomines Oy sai rakennusluvan 
elokuussa 2008 ja tuotanto aloitettiin vuoden 2011 helmikuussa. 
Toiminnan on arvioitu jatkuvan vuoteen 2019. Kaivospiirin laa-
juus on 300 hehtaaria, mistä varsinainen kaivosalue käsittää noin 
kolmanneksen. Tuotannossa on tähdätty noin 1 000 kilon vuosi-
tuotantoon, mutta tavoitteeseen ei ole päästy. 

Pampalon kaivoksella työskenteli rakentamisvaiheessa noin 
sata työntekijää. Paikallista työvoimaa ja paikallisten yritysten 
palveluita käytettiin, mutta syrjäinen sijainti vaikeutti rekrytoin-
tia (ks. myös Alanko 2007, 36). Monen muun kaivoksen tavoin 
myös Pampalossa alkuvaiheen konsultointia tekivät Outokumpu 
Oy:n entiset kaivosmiehet. Kaivosyhtiö koulutti henkilöstöä yh-
teistyössä työvoimaviranomaisten kanssa. (Mononen 2012; Ter-
vo 2013.)

Kaivos sijaitsee Ilomantsin kunnan alueella Hattuvaarassa 50 
kilometriä kuntakeskuksesta pohjoiseen. Kuuden kilometrin 
päässä on noin sadan asukkaan Hattuvaaran kylä. Hattuvaara on 
vanha kylä, jonka maisemaa leimaavat sotahistoria ja ortodoksi-
suus. Vakituisten asukkaiden lisäksi vapaa-ajan matkailijat, met-
sästäjät, marjastajat, patikoijat ja muut luonnon käyttäjät liikkuvat 
sekä kylän että kaivoksen lähellä. Kaivostoiminta on tuonut posi-
tiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia ja myönteistä virettä pienen 
Hattuvaaran kylän elämään ja laajemmin koko alueelle. Pampalon 
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kultakaivoksen työntekijät käyttivät aiemmin paikallisia ravinto-
la- ja kauppapalveluja. Kylällä sijainnut kyläkauppa sulki kuiten-
kin ovensa keväällä 2015. Taistelijan talossa sijainnut ravintola ei 
ole enää ympärivuotisesti auki. Kylällä toimivassa Hatun koulus-
sa on 9 oppilasta.

Kaivos on työllistänyt paikallisia ja lähialueiden asukkaita. Kai-
voksella on noin 60 työntekijää ja kolmisenkymmentä urakoit-
sijaa. Työntekijöistä noin 70 prosenttia asuu Ilomantsissa tai sen 
lähialueella. Välimatkat alueella ovat erittäin pitkiä ja ilomantsi-
laisen kaivostyöntekijän päivittäinen työmatka yhteen suuntaan 
voi olla liki 50 kilometriä. Muissa itäsuomalaisissa kunnissa asu-
vien työntekijöiden matkat ovat vielä pidempiä. Osa kaivoksen 
työntekijöistä asuu työviikkojen aikana Hattuvaaran kylällä. Ky-
län aiemmin tyhjillään olleet asunnot ovat saaneet uutta käyttöä. 
Kaivosyhtiö on järjestänyt syksyisin Kultajuoksu -nimisen juok-
sutapahtuman, yhtiöllä on stipendijärjestelmä alan opiskelijoiden 
tukemiseksi ja se avustaa kyläyhdistyksen toimintaa.

Kylylahden kaivos

Toinen esimerkkitapaukseni on Kylylahden kaivos Polvijärvellä 
Pohjois-Karjalassa. Monien muiden kaivosten tavoin myös Kyly-
lahden kaivoksen omistaja on vaihtunut useamman kerran. Ou-
tokumpu Oy:n malminetsintä löysi Kylylahden esiintymän vuon-
na 1984. Se myytiin Dragon Miningille vuona 2003, ja Vulcan 
Resources osti esiintymän vuonna 2004. YVA-menettely käynnis-
tyi marraskuussa 2005. Yhtiön oli tarkoitus aloittaa maanalainen 
kaivostoiminta vuonna 2007, mutta hanke ei edennyt globaalin 
talous- ja rahoituskriisin takia. Vuoden 2010 alkupuolella Vulcan 
Resources Ltd ja Universal Resources Ltd fuusioituivat ja syntyi 
Altona Mining Ltd. Kaivostoiminnasta aiemmin vastannut Kyly-
lahti Copper oli Altonan tytäryhtiö. 

Kaivos vaihtoi omistajaa syksyllä 2014. Tuolloin Kylylahti Cop-
per Oy myi kaivoksen ruotsalaiselle kaivosyhtiölle Bolidenille. 
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Tässä artikkelissa hyödynnettävät haastattelut on tehty kaivoksen 
ollessa vielä Altonan omistuksessa.

Kylylahden kaivos on kiinnostava tapaus kaivostoiminnan ym-
päristövaikutusten näkökulmasta, koska se sijaitsee lähellä kun-
takeskusta. Polvijärven kirkonkylään on kaivokselta matkaa vain 
kolmisen kilometriä. Rikastamo sen sijaan sijaitsee Kaavin kun-
nassa Luikonlahdessa 45 kilometrin päässä kaivoksesta. Kaivok-
sen lopputuotteita ovat kupari–kulta-rikaste sekä yhteisrikaste, 
joka sisältää kobolttia, nikkeliä, sinkkiä sekä pyriittiä. 

Kaivoksella ja rikastamolla työskentelee urakoitsijat mukaan 
luettuna reilut 200 henkilöä. Kaivosyhtiön mukaan heistä 95 pro-
senttia asuu Pohjois-Karjalassa tai Pohjois-Savossa. Yhtiön kont-
tori sijaitsee Kylylahdessa. 

Kaivoshankkeessa oli alun perin suunnitelmana rakentaa ri-
kastamo Polvijärvelle, mutta hanke ei toteutunut. Kaivosyhtiö osti 
Luikonlahden rikastamon vuoden 2010 alussa. Kesällä 2010 Alto-
na Mining Ltd:n hallitus päätti kaivoshankkeen toteutuksesta ja 
se käynnistettiin tuolloin uudelleen. Infrastruktuurin rakentami-
nen alkoi syyskuussa. Kaivoksen ja rikastamon avajaisia vietettiin 
toukokuussa 2012 (Outokummun seutu 2012). Rikastamo on ra-
kennettu jo vuonna 1968. Myllykoski Oy aloitti tuolloin vuoteen 
1983 jatkuneen kuparimalmin louhinnan ja rikastamisen. Talkki-
malmin rikastaminen ja jatkojalostus päättyi vuonna 2006. Finn 
Nickel Oy osti rikastamon vuonna 2007 ja pyrki aloittamaan ri-
kastustoiminnan hyödyntämällä yhtiön omistamia malmiesiinty-
miä Savo-Karjalan alueella. Finn Nickel Oy ajautui konkurssiin 
eikä rikastamoa ehditty ottaa käyttöön. Kylylahti Copper Oy osti 
rikastamon konkurssipesältä. Rikastamon hankinta mahdollisti 
rahoituksen ja kaivoksen perustamispäätöksen. Luikonlahden ri-
kastamon käyttöönoton myötä Kylylahteen ei tarvinnut rakentaa 
uutta rikastamoa rikastushiekka-alueineen ja Luikonlahdella ri-
kastamoinfrastruktuuri saatiin uusiokäyttöön. (Kylylahti Copper 
Oy 2012.)

Kylylahden kaivospiirin alueella ei aikaisemmin ole harjoitettu 
kaivostoimintaa. Alue on ollut pääosin metsätalouskäytössä. Suu-
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rin osa kaivospiirin alueen maapohjasta on yksityisessä omistuk-
sessa, osan omistaa Polvijärven kunta ja kaivosyhtiö, joka maksaa 
alueesta liikevaihtoon sidottua louhintamaksua. (Suomen IP-Tek-
niikka 2006, 14, 18.) Kaivospiirin alueella ei ole vakituista asutus-
ta. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin puolen kilometrin 
etäisyydellä. Kaivospiirin alueella tai sen välittömässä läheisyy-
dessä ei ole varsinaisia työpaikka-alueita eikä matkailu- tai maata-
louselinkeinon harjoittajia. 

Kaivos on vilkastuttanut polvijärveläistä elämää ja arkea. Se on 
”valopilkku ja antaa elinvoimaa”, kuten yksi haastatelluista totesi. 
Altona Miningin aikana kaikessa toiminnassa noudatettiin yh tiön 
hallituksen hyväksymiä periaatteita ympäristö-, turvallisuus- ja 
yhteiskunta-asioissa. Kaivosyhtiön mukaan kaikessa, mitä kai-
voksella tehdään, pyritään nollavaikutukseen tai mahdollisim-
man lähelle sitä. Yhtiön tekemän sponsorointipäätöksen mukaan 
se tukee pääsääntöisesti paikallista nuorten ja lasten harrastustoi-
mintaa. Yhtiö on ollut myös mukana erilaisissa tapahtumissa, ku-
ten paikallisilla messuilla. Messujen aikaan yhtiö on järjestänyt 
avoimet ovet, jolloin kaivosalueella on voinut vierailla. Lisäksi sil-
lä on stipendijärjestelmä alan opiskelijoille. 

Kaivostoiminnan ympäristökysymyksiä ja niiden arviointi

Vaikka kaivostoimintaa säännellään monin tavoin, ei se pois-
ta ympäristöön, yhteisöihin ja laajemmin yhteiskuntaan liittyviä 
vaikutuksia. Toteutuneet vaikutukset voivat olla tuhoisia paikalli-
sille ihmisille ja ympäristölle. Osa paikallisista voi joutua muutta-
maan kaivostoiminnan takia, ja isot kaivosalueet rajoittavat myös 
liikkumista. Paikalliset asukkaat voivat menettää metsästys-, sie-
nestys- ja marjastusmaita, lisäksi mahdollinen vesistöjen saastu-
minen voi vaikuttaa esimerkiksi vedenkäytön rajoittamiseen ja 
kalastukseen. Jos kaivoshanke sijaitsee kaukana asutuksesta, voi-
daan ajatella, että kaivoksesta ei ole asukkaille suurempaa haittaa. 
(Mononen & Sairinen 2011; Mononen 2012; 2015.)



195

Mahdollisten ympäristövaikutusten ja -muutosten laajuus ja 
laatu riippuvat useista kaivoskohtaisista tekijöistä. Näitä ovat lou-
hittavan malmin tyyppi ja sen louhinta- ja käsittelytapa sekä esiin-
tymän koko, sijainti ja hankkeen toiminta-aika. Kaivostoiminta 
vaatii usein laajojen maa-alueiden muokkaamista ja siirtämistä. 
Kaivostoiminta tarvitsee paljon tilaa, esimerkiksi rikastamon lä-
heisyyteen tarvitaan tilaa rikastushiekka-altaille. (Heikkinen & 
Noras 205, 14.) Avolouhoksen vaikutukset ovat maanalaista kai-
vosta mittavammat. Sotkamossa sijaitseva Talvivaaran kaivos on 
avolouhos, ja sen pinta-ala on 60 neliökilometriä. Talvivaaran 
kaivosyhtiö suunnitteli alueen laajentamista kaksinkertaiseksi. 
Maanalaisen Kylylahden kaivoksen kaivospiiri on sen sijaan vain 
113 hehtaaria ja Pampalon maanalaisen kultakaivoksen kaivospii-
ri noin 300 hehtaaria. 

Suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät yleensä kaivoksen 
perustamiseen ja toimintavaiheeseen. Kaivoksen sijainti vaikut-
taa siihen, millaista infrastruktuuria kaivoksen avaaminen vaatii ja 
myös siihen, miten kaivokseen ja sen vaikutuksiin suhtaudutaan 
(Hilson 2002; Bridge 2004; Solomon ym. 2008; McKenzie 2009). 
Esiintymän etsintä- ja tutkimusvaiheen vaikutukset ovat usein vä-
häisempiä. Koelouhinta voi aiheuttaa melua ja pölyämistä sekä vai-
kuttaa pohja- ja pintavesien laatuun ja veden pintojen korkeuteen. 
Malmin louhinta, murskaus ja kuljetus aiheuttavat yleensä melua, 
tärinää ja pölyämistä. Pöly voi liata lähialueen kiinteistöjä (esim. 
Tiainen ym. 2014). Raskas liikenne rekkakuljetuksineen lisääntyy, 
mikä voi aiheuttaa vaaratilanteita ja melua. Myös itse kaivos voi ai-
heuttaa alueella ääniä, joihin lähialueen asukkaat eivät ole tottu-
neet (esim. Mononen 2015). Jälkihoitotoimenpiteillä alue pyritään 
saattamaan ympäristön kannalta turvalliseen tilaan. Ympäristövai-
kutukset voivat jatkua toiminnan päättymisen jälkeen, mikäli jäl-
kihoito laiminlyödään. (Heikkinen & Noras 2005, 14–15.) 

Kaivostoiminnan moninaisia ympäristövaikutuksia pyritään 
sääntelemään toiminnan kaikissa vaiheissa. Kaivoslainsäädän-
nön yleisten säännösten tarkoituksena on edistää kaivostoimin-
taa ja järjestää sen edellyttämä alueiden käyttö ja malminetsintä 
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niin, että ne ovat yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologises-
ti kestäviä. Kaikille hankkeille, joilla arvioidaan olevan merkittä-
viä ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia, tehdään kuitenkin ym-
päristövaikutusten arviointi (YVA). YVA-menettelyllä halutaan 
varmistaa kansalaisten osallistumismahdollisuus. He saavat hank-
keesta tietoa jo alkuvaiheessa ja pääsevät ainakin jossain määrin 
vaikuttamaan hankkeeseen ja siitä laadittaviin selvityksiin. Peri-
aatteena on etsiä ympäristön kannalta parhaat ratkaisut ja vaihto-
ehdot sekä käydä niistä laaja keskustelu. Kaivoshankkeiden vaiku-
tusten arvioinnit ovat laajoja ja tämän takia vaativia. (Jantunen & 
Kauppila 2015.) Esimerkiksi Ranualla sijaitsevan Suhangon kai-
voshankkeen laajennuksen YVA-selostuksen laajuus on 533 sivua 
(Pöyry Finland Oy 2013). Kuusamon kultakaivoshankkeen YVA-
selostuksessa on pelkästään liitteitä 305 sivua ja varsinaisessa 
YVA-selostuksessakin liki 400 sivua (Ramboll Finland Oy 2013).

Vaikutusten arviointi tehdään suunnittelun yhteydessä ja hank-
keen toteuttaja vastaa arviointiohjelman laadinnasta, vaikutusten 
arvioimiseksi tarvittavista selvityksistä ja lopullisesta ympäristö-
vaikutusten arviointiselostuksesta. Laajoissa hankkeissa voidaan 
käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja ympäristöasioihin erikois-
tuneita konsultteja. YVA-prosessiin saavat osallistua kaikki, joihin 
hanke voi vaikuttaa. YVA-menettelyn kesto vaihtelee tarvitta vien 
selvitysten laajuudesta riippuen alle vuodesta jopa yli kahteen 
vuoteen. (Kokko 2013, 11–12.)

Ympäristövaikutusten arvioinnissa esimerkiksi määritellään 
hankkeen toteuttamisvaihtoehdot sekä selvitetään ympäristön tila 
ja arvioidaan ympäristövaikutukset. Hankkeen ja sen toteuttamis-
vaihtoehtojen vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä muodos-
tetaan kokonaiskuva. Kaivostoiminnassa YVA-menettelyä sovel-
letaan metallimalmien tai muiden kaivosmineraalien louhintaan, 
rikastamiseen ja käsittelyyn, kun irrotettavan aineksen kokonais-
määrä on vähintään 550 000 tonnia vuodessa tai kun avokaivos on 
pinta-alaltaan yli 25 hehtaaria. Menettelyä ei sovelleta koelouhin-
taan, koerikastamiseen ja muihin vastaaviin käsittelyihin. (Jantu-
nen & Kauppila 2015, 13, 16; YVA:sta ks. myös Jalava 2014.)
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Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen 
tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä, ennen kuin se on 
saanut käyttöönsä ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja 
yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon. Kaivoshankkeis-
sa menettelyn käytettävyyttä vähentävät käytännössä hankkeiden 
ajoitukseen liittyvät piirteet. Kokonaiskuvan saaminen voi olla 
vaikeaa, koska YVA-menettely käynnistyy hankkeen alkuvaihees-
sa, lisäksi useiden lupamenettelyjen päällekkäisyys voi hämärtää 
menettelyn tavoitteita. YVA-menettelyllä voidaan varmistaa lupa-
käsittelyä paremmin kansalaisten osallistumismahdollisuus. He 
saavat hankkeesta tietoa jo alkuvaiheessa ja pääsevät ainakin jos-
sain määrin vaikuttamaan hankkeeseen ja siitä laadittaviin selvi-
tyksiin. (Jantunen & Kauppila 2015, 17.)

Kaivoshankkeilta edellytetään lähes poikkeuksetta ympäristö-
vaikutusten arviointia. Esimerkiksi kaivosyhtiö Endomines Oy on 
aikonut laajentaa toimintaansa Ilomantsissa. Sen tavoitteena oli 
avata seitsemän uutta satelliittilouhosta. Louhosten toiminta-ajat 
ovat arvioiden mukaan erittäin lyhyitä, kahdesta viiteen vuotta. 
Kaikki malmiot ovat melko pieniä, eikä niihin liittyen olisi tarvit-
tu YVA-menettelyä. Pohjois-Karjalan ELY-keskus kuitenkin mää-
räsi, että niiden yhteisvaikutuksesta on tehtävä ympäristövaiku-
tusten arviointi. (Linnunmaa Oy 2013.)

Edellä luetellut ympäristövaikutukset ovat toiminnan mahdol-
lisia vaikutuksia ja kaikki niistä eivät välttämättä toteudu. Mo-
lemmissa esimerkkitapauksissa on selkeät, lähialueen asukkai-
ta huolestuttavat vaikutukset ja teemat. Kylylahden tapauksessa 
keskeisimmiksi nousivat liikenneturvallisuus ja kaivostoiminnan 
vesistövaikutukset. Pampalossa päällimmäisenä huolena olivat 
vesistövaikutukset. Molemmissa tapauksissa haastatteluissa mai-
nittiin myös yksittäisiä vaikutuksia, kuten räjäytykset ja maisema-
muutos, mutta niitä ei pidetty merkittävinä.

Tuija Mononen
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Liikennekysymyksiä

Kaivosten työntekijät voivat nykyään asua kaukana kaivospaikka-
kunnalta ja tehdä kaivostyötä keikkaluontoisesti. He voivat liik-
kua pitkiä matkoja työn perässä ja vaihtaa työpaikkaa kaivosten 
avaamisten ja sulkemisten mukaan. Kansainvälisessä keskustelus-
sa tätä ilmiötä kuvataan termeillä drive in-drive out tai fly in-fly 
out. Näillä viitataan työntekijöiden pendelöintiin eli kodin ja työ-
paikan väliseen työmatkaliikenteeseen tilanteissa, joissa kodin ja 
työpaikan välimatka on niin pitkä, että päivittäinen matkustami-
nen ei ole mahdollista tai käytännöllistä. (Esim. Storey 2012; Pet-
rova & Marinova 2013.) Vaikka osa kaivoksen työntekijöistä voi 
muuttaa asumaan kaivospaikkakunnalle, ei Suomeen enää synny 
varsinaisia kaivosyhdyskuntia. Monet kulkevat kodin ja työpaikan 
välisen matkan päivittäin syrjäisemmiltä alueilta kaupunkiin, kai-
vostoiminnassa suunta on päinvastainen. 

Kaivostyöntekijöiden työmatkaliikenteen lisäksi varsinaiseen 
kaivostoimintaan liittyvä raskas liikenne lisääntyy kaivosten lähi-
alueilla jo rakentamisvaiheessa. Lähialueen asukkaita huolestut-
taakin usein liikenneturvallisuus. Näin tapahtui myös Kylylahden 
tapauksessa. Merkittävimpänä haittana kaivoksen ja rikastamon 
sijainnista erillään on pidetty malmin kuljetustarvetta ja sen ai-
heuttamaa liikennettä kaivoksen ja rikastamon välillä (esim. Ram-
boll Finland Oy 2012). Toisaalta jotkut kuntalaiset näkivät kaivos-
hankkeen mahdollisuutena parantaa alueen liikennejärjestelyitä. 

Kaivoshankkeen takia alueelle tehtiin liikennesuunnitelma 
2000-luvun puolivälissä. Rekkakuljetusten määräksi arvioitiin 
tuolloin 40–60 rekkaa vuorokaudessa. Alueella asuu lapsiperhei-
tä ja ilman kevyenliikenteen väylää Kylylahden risteystä ei pidet-
ty turvallisena. Alueen asukkaat lähettivät tuolloin ympäristö-
keskukselle vetoomuksen väylän rakentamisen puolesta. Väylän 
rakentamisesta puhuttiin myöhemmin, kun risteykseen tehtiin 
liikenneympyrä turvallisuuden lisäämiseksi ja kulkemisen helpot-
tamiseksi. Liikenneympyrää ei joidenkin haastateltujen mukaan 
olisi välttämättä rakennettu ilman kaivostoimintaa. Asukkaiden 
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toivomaa kevyenliikenteen väylää ei kuitenkaan ole rakennettu, 
koska maa-alue, jolle väylää suunniteltiin, on liian kapea.

Kaivoksen ja rikastamon välinen tie, erityisesti Kylylahden ja 
Maarianvaaran välinen tieosuus, on kapea ja huonossa kunnos-
sa. Liikenne tiellä on muutoin melko vähäistä, joten malminkul-
jetuksen tuoma lisäys näkyy selvästi. Sen varrella on viisi kylää, ja 
talot sijaitsevat hyvin lähellä tietä. Tienvarren asukkaat ovat mo-
nissa yhteyksissä ilmaisseet pelkonsa; rekkojen on arveltu ajavan 
ylinopeutta. Jotkut asukkaat ovat valittaneet kuljetuksia hoitavien 
urakoitsijoiden toiminnasta. Asukkaat ovat kertoneet, ettei sovit-
tuja liikennöintiaikatauluja ja nopeusrajoituksia noudateta. Tiel-
tä on löytynyt isoja kiviä, vaikka kaivosyhtiön ja urakoitsijoiden 
välisen sopimuksen mukaan rekkakuljetuksissa tulisi käyttää suo-
jia. Lisäksi aliurakoitsijoiden ja kuljettajien on noudatettava muita 
tehtyjä sopimuksia ja niihin kuuluu esimerkiksi nopeusrajoitus-
ten noudattaminen. Sääntöjä ei saisi rikkoa missään olosuhteissa.

Kaivoksen ja rikastamon välisen tien kunnostamisen vastuu on 
ollut keskustelussa useita vuosia. Kaivosyhtiön edustajan mukaan 
infrastruktuurin rakentaminen tai parantaminen ei kuulu yksi-
tyiselle pörssiyhtiölle vaan valtiolle. Polvijärven kunnan kanta on 
ollut sama: vastuu tien kunnostamisesta kuuluu valtiolle. Liiken-
neturvallisuuteen on kuitenkin etsitty ratkaisua ja talvella rekat 
liikennöivät kaivoksen ja rikastamon välillä eri teitä pitkin niin, 
että ne eivät kohtaisi kapealla tiellä. Lisäksi tieviranomainen on 
nostanut kyseisen tien kunnossapitoluokitusta, mikä tarkoittaa, 
että auraus ja hiekoitus ovat aiempaa korkeammalla tasolla.

Rekkaliikenne on toistuvasti nousut esille yhtiön järjestämis-
sä keskustelutilaisuuksissa. Sitä pelätään konkreettisesti. Tien var-
ren vakituisen asutuksen lisäksi alueella on lomakylä ja kesämök-
kiläisiä, jotka myös ovat kertoneet liikenteen haittavaikutuksista, 
kuten melusta, tärinästä ja kuormista lentelevistä kivistä. Liiken-
neturvallisuus on koettu yhtiön taholta haastavaksi. Kaivosyh tiön 
edustaja on kertonut, että toimintatapoja kehitetään jatkuvasti ja 
laiminlyönteihin puututaan. Myös Polvijärven kunta on yhteis-
työssä Kaavin kunnan ja Outokummun kaupungin kanssa nos-
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tanut asiaa vahvasti esille. He ovat esittäneet asian alueen kansan-
edustajille, maakuntaliitoille ja poliittisille päätöksentekijöille, ja 
yrittäneet kuntien ja kaivosyhtiön yhteistyöllä saada tien kunnos-
tuksen investointiohjelmiin. 

Pampalon tapauksessa liikenneturvallisuus on ollut huomatta-
vasti vähemmän esillä. Esiintymän koelouhinnan käynnistymi-
nen ja avolouhoksen perustaminen vuosina 1996 ja 1997 lisäsi lii-
kennettä alueella. Tuon jälkeen asiasta on puhuttu haastatteluiden 
mukaan vähän. Endomines Oy on suunnitellut uusien malmioi-
den avaamista lähitulevaisuudessa. Tähän liittyen tehtiin kysely 
lähialueen asukkaille (Linnunmaa Oy 2013). Kyselyn perusteella 
asukkailla on pelkoja ja huolia hankkeen aiheuttamista vaikutuk-
sista. Yleisimpiä näistä ovat melu- pöly- ja liikenneturvallisuus-
haitat sekä huoli vaikutuksista vesistöön. (Linnunmaa Oy 2013, 
9.) Mikäli uudet louhokset avataan tulevaisuudessa, malmi on tar-
koitus kuljettaa Pampalon kaivoksen rikastamoon. Tästä seuraa, 
että raskas liikenne Hattuvaaran kylällä lisääntyy. Onkin arvioitu, 
että joitain liikennejärjestelyitä on mahdollisesti tehtävä liikenne-
turvallisuuden parantamiseksi.

Vesistövaikutukset 

Kaivostoiminnan vesistövaikutukset ovat keskeinen teema kan-
sainvälisessä kaivostoimintaan liittyvässä keskustelussa. Ne pu-
huttavat myös Suomessa. Kaivoksen vesistövaikutukset aiheut-
tavat huolta ja vedenkäyttöön liittyvät riskit voivat huolettaa 
kaivoksen lähellä asuvia. Huolta voi aiheuttaa veden saatavuus 
ja turvallisuus sekä erityisesti veden pilaantuminen (McKenzie 
2009; ICMM 2012c). Talvivaaran kaivos on yksi esimerkki siitä, 
miten kaivosten vedenkäyttö voi johtaa kansalliseen konfliktiin. 
Talvivaara ei kuitenkaan ole poikkeus Suomessa, sillä myös mui-
den kaivosten yhteydessä on noussut esille huoli nimenomaan ve-
sikysymyksestä. (Esim. Mononen 2012; 2015; Björn 2014; Tiainen 
2014.) Kielteisten vaikutusten ja vesien hallintaan liittyvien vai-
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keuksien takia suomalaiset kaivosyhtiöt joutuvat todistelemaan, 
että ne toimivat yhteiskunta- ja ympäristövastuullisesti. Talvivaa-
ran kaivoksella marraskuussa 2012 sattuneen vesistövahingon jäl-
keen Suomen hallitus päätti, että kaivoksille tehdään stressitestit. 
Näiden avulla selvitettiin, miten kaivokset ovat varautuneet ym-
päristövahingon vaaraa aiheuttaviin poikkeuksellisiin tilantei-
siin. Testien avulla pyrittiin kehittämän kaivosten riskien hallin-
taa ja löytämään hyviä menettelytapoja ja käytäntöjä. (Ks. Välisalo 
2013.)

Kaivoksen jätevesipäästöt ja niiden vaikutukset lähivesien laa-
tuun ovat kaivostoiminnan suoria vaikutuksia. Ne ovat seuraus-
ta kaivoshankkeen ja sen ympäristön vuorovaikutuksesta. Lisäk-
si muutokset alueen pinnanmuodoissa, eroosio ja pölypäästöt 
ovat suoria vaikutuksia. Useimmat suorista vaikutuksista ovat en-
nustettavissa. Epäsuorat vaikutukset eivät liity kaivostoiminnan 
ja ympäristön välittömään vuorovaikutukseen. Ne voivat syntyä 
myöhemmin, esiintyä kauempana kaivoksesta ja niiden synty on 
monimutkaisempaa. Epäsuorat vaikutukset voivat olla salakava-
lia, ja vaikeita tunnistaa ja mitata. Kaivos voi esimerkiksi vaikut-
taa pohjaveden tasoon ja aiheuttaa muutoksia lähialueen kasvis-
toon ja eläimistöön. (Spitz & Trudinger 2009; Finlex 2011; Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2012.)

Kaivostoiminnan eri vaiheissa käytetään paljon vettä ja toimin-
nan seurauksena syntyy paljon jätevettä. Tämän vuoksi toimin-
nassa on huomioitava vesien käsittely sekä pohja- ja pintavesien 
suojelunäkökohdat. Tyypillisiä vesilain mukaisia toimintoja ovat 
esimerkiksi louhosalueiden ojitus ja louhosten kuivana pito, poh-
javeden ottaminen, veden johtaminen, vesi- ja maa-alueiden kui-
vatus, veden pinnan nosto tai lasku, vesistöjen säännöstely ja eri-
laiset rakennushankkeet. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 18.) 
Kaivosten ympäristöluvat myöntää Aluehallintovirasto (AVI). Lu-
van myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toimin-
nasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristölupaviranomainen tiedot-
taa hakemuksesta kuulutuksella, ja vaikutusalueen viranomaisil-
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la ja asukkailla on oikeus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaa-
timuksia ja mielipiteitä. Ympäristöluvan noudattamista valvoo 
 alueen ELY-keskus. (AVI 2016.)

Vaikka ajallisesti tuoreet ongelmat Talvivaaran vesien hallin-
nassa voivat antaa kuvan, että vesikysymys ja siihen liittyvät huo-
let ovat seurausta nimenomaan Talvivaaran tapauksesta, ovat ve-
siasiat aiheuttaneet ongelmia jo kauan ennen tätä. Outokummun 
kuparikaivos on yksi varhainen esimerkki kaivostoiminnan kiel-
teisistä vesistövaikutuksista ja niiden hallinnan vaikeudesta. Kai-
voksella oli sen toimintavuosina 1910–1989 jäte- ja pohjavesi-
ongelmia. Luonnonmaisema muuttui, ja Outokummusta katosi 
lampia ja järviä. Osa järvistä rehevöityi. Outokumpu Oy alkoi 
teettää ulkopuolisilla asiantuntijoilla vesistöön, maaperään, kas-
villisuuteen sekä viljeltyyn maahan ja metsiin liittyviä luonnon-
tilaselvityksiä ennen kaivosten avaamista. Tuotantomenetelmiä 
kehitettiin ja yhtiö rakensi jätevesille suuria selkeytysaltaita. Ta-
voitteena oli täysin suljettu kierto, jossa vesi palautettaisiin proses-
siin, sekä tasapaino luonnon ja taloudellisen kasvun välillä. (Björn 
2014, 144–146). 

Pohjavesien pilaantumisriski on kaivostuotannossa merkittä-
vin alueilla, joissa sivukivet ja rikastushiekka on varastoitu vettä 
hyvin läpäisevälle maaperälle. Osa kaivostoiminnassa käytetystä 
vedestä voi sisältää kemikaalijäämiä. Jos tällaista johdetaan ve-
sistöön, kaivoksen alapuolisten vesien laatu voi heikentyä. Niil-
lä voi olla myös haitallisia vaikutuksia vesieliöstölle. Kaivoksella 
on usein käytössä niin sanottu suljettu tai osittain suljettu vesi-
kierto. Rikastusaltaiden selkeytysvesiä tai kaivoksen kuivanapi-
tovesiä juoksutetaan vesistöön lähinnä sateisina aikoina, jolloin 
varastointialtaiden tilavuudet käyvät rajallisiksi ja vesien juoksut-
tamisesta aiheutuu nopean laimenemisen vuoksi pienempi kuor-
mitus vastaanottavaan vesistöön. Myös rikastushiekka-alueelle ri-
kastushiekan kanssa pumpattava vesi selkeytetään ja palautetaan 
rikastamolle prosessivedeksi. (Heikkinen & Noras 2005, 14–15.) 
Esimerkiksi kaivosyhtiö Endomines Oy joutui pitkään jatkunei-
den sateiden vuoksi juoksuttamaan Pampalon kaivoksella rikas-
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tushiekka-altaalta prosessivettä 200 000 kuutiota vuosien 2012 ja 
2013 vaihteessa. Juoksutuksella ei kuitenkaan todettu olevan kiel-
teisiä ympäristövaikutuksia. Alueen maisemointi aloitettiin 2012, 
jolloin alueelle istutettiin taimia ja sivukivialueita tyhjennettiin 
maanalaisiin käytäviin. (Karjalainen 2013.)

Pampalon kaivoksen tapauksessa voidaan lähinnä tarkastella 
YVA-selostuksessa esiin nostettuja mahdollisia vesistövaikutuk-
sia, koska kaivostoiminnalla ei ole ollut vesistöihin tai kaivosve-
sien hallintaan liittyviä ongelmia. Kaivoksen toiminta-alue sijait-
see Koitajoen ja Käenjoen vesistöjen vedenjakaja-alueella. Alueen 
länsipuolelta vedet virtaavat metsäojia myöten Hattujärven poh-
joispäähän laskevaan Sivakkojokeen ja osittain Hattujärveen. Jä-
tevesien käsittely- ja varastointialtaiden sijoitusalueelta sekä rikas-
tushiekan läjitysalueelta virtaussuunta olisi lounaaseen ja vedet 
purkautuvat ensin Hattujärveen. Rikastushiekan varastoallas ja 
jälkiselkeytysallas sijoittuvat aivan Hattujärven valuma-alueen 
reunaosalle. (PSV-Maa ja vesi 1999, 7–9.) 

Outokumpu Mining Oy tarkkaili veden laatua alueella vuo-
desta 1997 alkaen. Vaikutusalueen kalastusta ja kalastusoloja sel-
vitettiin kalastustiedustelulla, joka lähetettiin alueen sisäpuolel-
la olevien vakituisten talouksien ja kesämökkien omistajille sekä 
osalle alueen rannanomistajista. Veden likaantuminen, pyydysten 
limoittuminen ja haitallisten aineiden kertyminen kaloihin nou-
sivat kyselyssä yleisimmiksi peloiksi. Myös kalojen makuvirhei-
den yleistyminen ja kaivostoiminnan vaikutukset veden laatuun 
ja kalojen raskasmetallipitoisuuksiin huolestutti. (PSV-Maa ja vesi 
1999, 9, 13–18.)

Kaivoshankkeen mahdollisista ympäristövaikutuksista pai-
kalliset asukkaat ja mökkiläiset nostivat tuolloin esille suurim-
pana huolena veden laadun. Vapaa-ajan asukkaita huolestutti 
myös luonnonympäristön vaurioituminen. Yksityisten henkilöi-
den osalta muutokset voisivat vaikuttaa esimerkiksi mökkipaikan 
valintaan ja ostoon. Pelko vesistökuormituksesta voisi heiken-
tää mielikuvaa Hattujärvestä lomailualueena. Alueen vakituisten 
asukkaiden mielestä kaivoshanke ei vaikuttaisi heidän virkistys- ja 
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harrastusmahdollisuuksiinsa. Puolet lähialueen mökkiläisistä sen 
sijaan arvioi kaivoksen vaikuttavan erittäin kielteisesti heidän vir-
kistysmahdollisuuksiinsa. (Mts. 38–39.)

Pampalon tapauksessa huomionarvoista on paikallisten asuk-
kaiden luottamus sekä asiantuntijoita että kaivosyhtiötä kohtaan. 
Tuija Monosen tutkimuksen (2012) mukaan paikalliset luotta-
vat kaivostoiminnan sääntelyyn. He ajattelevat, että heidän on 
luotettava ympäristövaikutuksia arvioineisiin ja ympäristöluvan 
antaneisiin asiantuntijoihin ja kaivosyhtiöön. Tästä huolimatta 
paikallisia asukkaita saattavat arveluttaa mahdolliset ympäristö-
vaikutukset. Tutkimuksen (mt.) mukaan moni paikallinen asukas 
nimittäin pohti inhimillisen erehdyksen mahdollisuutta: Jos jo-
tain tapahtuisi ja Hattujärvi saastuisi. Haasteltavat eivät osanneet 
kuitenkaan selittää, mistä tämä epäily johtui. He tiesivät, että kul-
lan rikastuksessa ei käytetä syanidia, jota pidetään erittäin haital-
lisena niin ihmisille kuin luonnolle. 

Kylylahden kaivoshankkeeseen liittyen huolena 2000-luvun 
puolessa välissä oli kaivostoiminnan vaikutus pohjaveteen. Myös 
Polvijärvi-järven kyky tuottaa raakavettä kaivoksen tarpeisiin ja 
toimia ylijäämävesien purkupaikkana pohditutti lähialueen asuk-
kaita. Ylijäämävesien purkamista hankealueelta etelään johtavaa 
puroa pitkin pidettiin huonona vaihtoehtona. (Suomen IP-Tek-
niikka 2006, 8, 10, 13.) Polvijärven tilasta huolestuneet perustivat 
Pro Polvijärvi -liikkeen vuonna 2006. Kylylahden kaivoksen lähel-
lä sijaitsi Mondo Mineralsin talkkikaivos, joka jätti isot kivikasat 
alueelle. Liikkeen jäseniä huolestutti, jäisikö Kylylahden kaivoksen 
toiminnan päättymisen jälkeen ”kaikki levälleen”. He olivat huo-
lissaan järveen kohdistuvasta rasituksesta ja sen kasvamisesta, mi-
käli tuolloin Kylylahdelle suunnitellussa rikastamossa alettaisiin 
käsitellä myös muualta tulevaa malmia. Pro Polvijärvi -liikkeen 
mukaan happirikkaan veden meneminen Polvijärveen oli kuiten-
kin periaatteellisesti hyvä asia, kunhan haitallisia päästöjä ei olisi. 

Kaivosyhtiön suunnitelmana oli tuolloin, että kaivoksen käyt-
tövesi otetaan Polvijärvestä. Pro Polvijärvi -liike ei tästä pitänyt. 
Polvijärvi on matala järvi, ja liikkeen toimijat arvelivat, että järvi 
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ei kestä veden määrän vähenemistä. Kaivosyhtiö ja Pro Polvijär-
vi -liike aloittivat yhteistyön ja neuvottelivat mahdollisista ratkai-
suista. Kaivosyhtiö päätyi tekemään uuden vedenkäyttösuunnitel-
man. Polvijärven sijaan kaivoksen käyttövesi otetaan Kylylahden 
kaivospiirin pohjoispuolella sijaitsevan Mondo Mineralsin talkki-
kaivoksen kaivospiirin alueella olevista vettä täynnä olevista lou-
hoksista. Polvijärveen lasketaan kaivoksen kuivanapitovedet ja 
puhdistetut vedet. 

Kaivosyhtiö on saanut palautetta, että vuoden 2013 aikana ve-
den laatu Polvijärvessä parantui maasta tulevan hapekkaan veden 
takia. Lisäksi vedenkierron todettiin parantuneen. Tämä johtui 
kaivostoiminnan vesienkäsittelyn sijaan todennäköisemmin sii-
tä, että metsä- ja maataloudesta aiheutuvat päästöt olivat vähen-
tyneet ja että Polvijärven jäteveden puhdistamon vedet menevät 
Joensuun puhdistamolle. Koska rikastamo sijaitsee kauempana, 
Polvijärveen laskettavan veden metallipitoisuudet ovat alhaisia.

Maisemavaikutuksia

Kaivostoiminnan eri vaiheilla on aina vaikutuksia ympäristöön, 
luontoon ja maisemaan. Se muuttaa alueella asuvien tuttua joka-
päiväistä elinympäristöä ja vaikuttaa myös alueen matkailu- ja vir-
kistyskäyttöön. Se, miten näihin vaikutuksiin suhtaudutaan, riip-
puu esimerkiksi siitä, miten voimakkaasti vaikutukset näkyvät ja 
kuuluvat paikallisten asukkaiden elämässä ja arjessa. Kummassa-
kaan tämän artikkelin esimerkkitapauksista maisemavaikutuk-
set eivät ole nousseet keskeiseksi kysymykseksi tai huolen aiheek-
si. Molemmat kaivokset ovat maanalaisia, joten niiden tarvitsema 
pinta-ala on pienempi kuin avolouhoksessa. 

Pampalon kaivoksen YVA-selostuksen (PSV-Maa ja vesi 1999) 
mukaan alueen maisema muuttuisi louhoksen lähellä ja läjitys-
alueet näkyisivät kaivosalueella, koska kasvisto on matalaa. Lä-
jitysalueiden ja kaivosalueella sijaitsevien rakennusten arvioitiin 
näkyvän vain noin kilometrin päähän kaivoksesta. Arvioinnissa 
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(mts. 27) todettiin koelouhoksen ja tutkimustoiminnan rikkovan 
luonnon koskemattomuutta, koska ne sijoittuvat harvaan asutul-
le, alkujaan erämaiselle seudulle. Alueen aiempi luonnonmaisema 
oli muuttunut paljon metsätöiden vuoksi; maisema on lähinnä au-
keaa taimikkoa (mts. 7). Pampalon tapauksessa vastakkainasette-
lua ei nähty syntyvän, koska laajat metsähakkuut olivat muutta-
neet aluetta jo paljon. Samasta syystä Pampalon vanhan metsän 
imagon ei arvioitu kärsivän kaivoksen vuoksi. 

Pampalon kaivoksen toimintaan liittyvässä tutkimuksessa 
(Mononen 2012) kuitenkin mainittiin maisemamuutoksen olevan 
kaivosalueen lähellä ilmeinen. Muuttunut maisema ei kuitenkaan 
haittaa haastateltavien arkipäiväistä elämää, koska kaivosalue ei 
näy omassa arjessa. Haastateltavat vertasivat kaivoksen maisema-
vaikutuksia tehometsätalouden vaikutuksiin. Valtaosa haastatte-
luissa esitetystä kritiikistä kohdistui nimenomaan metsätalouteen, 
joka on jättänyt alueelle laajoja aukeita ja esimerkiksi vähentänyt 
marjastusmahdollisuuksia. Haastattelujen perusteella jotkut pitä-
vät kaivosta jopa turisteja houkuttelevana.

Kylylahden kaivokseen liittyvissä haastatteluissa yksi haasta-
teltava kiteytti kaivostoiminnan maisemavaikutukset toteamalla, 
että kaivostoiminta ei ole kaunista teollisuutta. Vaikka kaivostoi-
minnan hallinta olisi suunniteltu hyvin, on sillä konkreettisia ym-
päristövaikutuksia. Niitä on vain kestettävä. Vaikka Kylylahden 
kaivos sijaitsee Polvijärven taajaman lähellä, ei sen yhteydessä ole 
kritisoitu maisemavaikutuksia eikä niistä ole käyty laajaa keskus-
telua, koska ”kaivos on sopivasti piilossa, jää suurelta yleisöltä pii-
loon”.

Muita ympäristövaikutuksia

Pampalon esiintymän koelouhinnan käynnistyminen ja avolou-
hoksen perustaminen vuosina 1996 ja 1997 aiheuttivat meluvai-
kutuksia. Pampalon kaivokseen liittyen paikalliset asukkaat eivät 
kuitenkaan ole kokeneet pöly- tai meluhaittoja. Liikenne lisään-
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tyi tuolloin ja maanpinnalla tehtiin räjäytyksiä. Näistä aiheutui 
häi riötä lähialueen eläimille, erityisesti ihmisiä karttaville suur-
pedoille. Alueella nähtiin kuitenkin karhunjäljet ja sillä perus-
teella todettiin, että toiminta ei karkottaisi eläimiä. Kun toiminta 
loppuisi, olisi alue taas eläinten ”käytettävissä”. (PSV-Maa ja vesi 
1999, 29.) Pampalon alue on potentiaalinen metsästysalue. YVA-
selostuksessa (mts. 30) todettiin, että ympäröivät alueet ovat laajat 
ja tämän takia kaivostoiminta ei haittaisi metsästystä kuin hyvin 
paikallisesti. Monosen (2012) tutkimuksessa haastateltavat kertoi-
vat myös, että eläimet eivät ole kadonneet alueelta. 

Pampalo poikkeaa muista kultakaivoshankkeista, sillä kullan 
rikastamisessa ei tarvita syanidia. Sen sijaan kaivoksella käytetään 
mekaanista prosessia ja vaahdotusprosessia. YVA-selostuksessa 
syanidiliuotusta pidettiin mahdollisena (PSV-Maa ja vesi 1999, 
5), mutta siihen ei ole ollut tarvetta. Syanidin käyttöä ei suunnitel-
la myöskään tulevaisuudessa. Sitä käytetään kuitenkin kaivoksen 
laboratoriossa koerikastuksessa, ja se toimitetaan ongelmajäteyh-
tiölle. (Karjalainen 2013.) 

Syanidin käyttö on aiheuttanut aiemmin ongelmia suomalai-
sessa kaivostoiminnassa. Outokummussa kaivoksen rikastamon 
kymmenien tuhansien tonnien jäteliemi laskettiin Outolampeen. 
Sitä pidettiin vesisäiliönä, jossa jäte painui pohjaan ja kirkas vesi 
ajautui muualle. Jätemassasta liukeni kuitenkin haitallisia kemi-
kaaleja pohjaveteen ja haitallista suotovettä päätyi kaivoksen ala-
puoliseen Sysmäjärveen, joka kuoli happamoitumisen vuoksi. 
Outolammen jätteet eivät pysyneet patojen avulla kurissa, ja vie-
reisessä lammessa kiellettiin uiminen. Kaivoksesta Sysmäjärveen 
saakka olevan alueen pohjavedet olivat käyttökelvottomia. Vuon-
na 1948 annetun lausunnon mukaan kaivoksen alapuolinen poh-
javesi oli sopimatonta talousvedeksi. Outokummun kaivoksen lä-
hialueiden pohjavesistä löydettiin syanidia 1960-luvun alussa. 
Tuolloin valvovat viranomaiset eivät puuttuneet kaivosyhtiön toi-
mintaan. Kaivosyhtiö piti paikallisten asukkaiden syytteitä ”häi-
riytyneiden kansalaisten tekemisinä”. Kaivosyhtiö kirjoitti asuk-
kaista näiden nimillä omassa lehdessään ja pyrki osoittamaan, että 
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nämä vastustivat edistystä alueelle tuovaa kaivostoimintaa. Yhtiö 
valitti asiasta ja korkein hallinto-oikeus vapautti yhtiön vastuus-
ta syanidiasiassa. Yhtiön oli kuitenkin tarkkailtava pohjaveden 
syanidipitoisuuksia. Viranomaisten mielestä syanidimäärät olivat 
normaalit tai arvojen nousua ei voitu luotettavasti osoittaa. (Björn 
2014, 136–142.)

Tähän aiempaan Outokummun kaivostoiminnan ongelman 
liittyy myös polvijärveläisen Pro Polvijärvi -liikkeen perustami-
nen – liike ei halunnut Outokummun kaivoksen kielteisten ve-
sistövaikutusten toistuvan. Kylylahden kaivokseen liittyen kes-
kustelu kemikaaleista on kuitenkin muutoin ollut haastatteluiden 
mukaan vähäistä. Kaivoksen toimintaan liittyvissä haastatteluis-
sa muutamat mainitsivat, että ympäristövaikutukset ovat Polvi-
järvellä vähäisiä. Rikastamon rakentaminen kirkonkylän viereen 
olisi ehkä aiheuttanut enemmän vastustusta ja nimenomaan ke-
mikaalien käyttöön liittyen. Rikastamon sijoittuminen muualle 
helpotti joidenkin mielestä kaivosyhtiön toimintaa alueella. Luon-
nonympäristössä näkyviä vaikutuksia pidettiin pieninä verrattuna 
siihen, jos vieressä toimisi rikastamo. Rikastamon sijaintipaikka-
kunnalla on kuitenkin noussut pientä vastarintaa toiminnan laa-
jentamiselle. 

Kylylahden kaivospiirin alueella kulkee kunnan ylläpitämä ym-
pärivuotisessa käytössä oleva, osittain valaistu, ulkoilureitti. (Suo-
men IP-Tekniikka 2006, 56–57.) Asukkaille tehdyn kyselyn aikaan 
arveltiin, että kaivospiirin alueella sijaitsevat sähkölinja ja purura-
ta jäisivät paikalleen. Asia kuitenkin hoidettiin siten, että kaivosyh-
tiö haki Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta avustusta ja rakennutti 
hiihtosillan niiltä osin, kun kaivoksella piti kulkea pururadan toi-
selle puolelle. Pururata on aidattu ja eristetty kaivosalueesta.

Kylylahdessa kaivostoiminta ja sen vaikutukset ovat Pampalon 
tapaan pääasiassa maan alla. Räjäytykset aiheuttavat tärinää kol-
me kertaa vuorokaudessa. Pölyvaikutukset ovat vähäisiä, koska 
pöly pysyy maan alla. Suurin näkyvä maamerkki, ja ympäristö- ja 
maisemavaikutus, on kaivoksen sivukivikasat. Kaivostunnelit täy-
tetään sivukivillä. Kun kaivos tulevaisuudessa suljetaan, ei kaivok-
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sen edustajan mukaan maan päälle jää periaatteessa mitään vaiku-
tuksia. Sulkemisen jälkeen alue palautetaan siihen tilaan, jossa se 
oli ennen kaivostoimintaa.

Tulevaisuuden uudet huolet

Sekä Pampalon että Kylylahden kaivoshanke ovat edenneet mel-
ko rauhallisesti. Kaivostoiminta on hyväksyttävää ja vuorovaiku-
tus kaivosyhtiön ja paikallisyhteisön välillä on avointa. Pampalon 
kaivoshanketta on kritisoitu vähän eikä alueella ole ollut konflik-
tia luonnonarvojen ja kaivostoiminnan välillä. Tässä yhteydessä 
on huomioitava, että alueella on kuitenkin luonnonvarojen käyt-
töön liittyvä konfliktihistoria. Esimerkiksi Hattuvaaran kyläl-
lä toimi 1970- ja 80-luvuilla vaikuttanut tehometsätalouden ve-
sakkomyrkytyksiä vastustanut Hattuvaara-liike, jonka mielestä 
tehometsätalous ruiskutuksineen uhkasi jokamiehen oikeuksia. 
(Björn 2003, 111–113.)

Kylylahden esiintymä on osa Outokummun kaivoksen esiinty-
mää, joten alueella on niin ikään vahva kaivostoiminnan historia. 
Kaivostoiminnan aiemmat, erityisesti kielteiset, ympäristövaiku-
tukset herättivät epäilyjä Kylylahden kaivoksen suunnitteluvai-
heessa. Toiminnasta huolestuneet perustivat liikkeen ja taustalla 
oli huoli ongelmien toistumisesta. Outokummun kaivoksen vesi-
ongelmat aiheuttivat epäilyjä ja huolta. Myös Kylylahden lähellä 
sijaitseva Mondo Mineralsin kaivos erityisesti kielteisine maise-
mavaikutuksineen aiheutti epäilyjä kaivostoiminnan vaikutuksis-
ta ja niiden hallinnasta. Paikallisia huolestuttaneet kysymykset on 
kuitenkin saatu ratkaistua kaivosyhtiön ja eri sidosryhmien yh-
teistyöllä ja päästy eri osapuolia tyydyttävään ratkaisuun raskaan 
liikenteen aiheuttamaa liikenneturvallisuuteen liittyvää huolta lu-
kuun ottamatta. 

Kaivosyhtiöiden haasteena voi pitää sitä, kuinka ylläpitää pai-
kallisilta saatu kaivostoiminnan hyväksyntä. Tähän liittyen on 
kiinnostavaa, että molempiin hankkeisiin liittyy laajennussuun-
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nitelmia, jotka ovat aiheuttaneet uusia huolia paikallisella tasolla. 
Endomines Oy:llä on ollut aikeita laajentaa toimintaansa Ilomant-
sissa. Se haluaisi avata seitsemän uutta satelliittilouhosta. Louhos-
ten toiminta-ajat ovat arvioiden mukaan erittäin lyhyitä, kahdesta 
viiteen vuotta (Linnunmaa Oy 2013). Kaikki malmiot ovat mel-
ko pieniä, eikä niihin olisi tarvittu YVA-menettelyä. Pohjois-Kar-
jalan ELY-keskus kuitenkin määräsi, että niiden yhteisvaikutukses-
ta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Malmi kuljetettaisiin 
Pampaloon rikastettavaksi, mikä lisäisi raskasta liikennettä alueel-
la. Syyskuussa 2011 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa yleisöä 
puhuttivat hankkeiden liikennevaikutukset erityisesti Hattuvaa-
ran kylän kohdalla. (Karjalainen 2011.) Yksi malmioista sijaitsee 
hyvin lähellä Naurisvaaran kylää. Lähimmät talot sijaitsevat 100–
150 metriä suunnitellun louhosalueen reunasta. Noin 2,5 kilomet-
rin vaikutusalueella on 35 vakituista asuntoa ja neljä loma-asuntoa. 

Kylylahden kaivoshankkeeseen liittyvät uudet huolet ovat puo-
lestaan keskittyneet Luikonlahdessa sijaitsevan rikastamon toi-
mintaan. Kaivosyhtiö sai kesällä 2014 ympäristöluvan rikastamon 
laajentamiseen. Lupa mahdollistaa rikastamon malminkäsittely-
kapasiteetin nostamisen 550 000 tonnista 800 000 tonniin. Lisäksi 
rikastamo sai luvan kasvattaa rikastealtaan tilavuutta ja rakentaa 
lähistölle uuden altaan. Ilman lupaa rikastetuotanto jouduttai-
siin yhtiön edustajan mukaan keskeyttämään lähitulevaisuudessa. 
Aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt yhtiölle aloittamisluvan, 
mikä tarkoittaa, että laajennettu toiminta voidaan aloittaa mah-
dollisista valituksista huolimatta. Kapasiteetin nostaminen ei lisää 
työpaikkoja rikastamolla vaan työntekijöiden määrä pysyy nykyi-
sessä 50–60 henkilössä. Kaivosyhtiöllä on jatkossa lupa rikastaa 
Kaavilla myös saman konsernin Outokummun Hautalammen tai 
Leppävirran Valkeisenrannan malmeja. Päätöstä esiintymien hyö-
dyntämisestä ei kuitenkaan ole tehty. 

Ympäristöluvan muutos sai aikaan paikallista liikehdintää. Lui-
konlahden kylän asukkaat ryhtyivät vuonna 2013 vastustamaan 
ympäristöluvan muutosta. Taustalla oli pelko päästöjen vaikutuk-
sista vesistöihin sekä liikennemäärien lisääntymisestä. Kaivoksen 
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purkuvesien sekoittumisvyöhykkeellä ei tarvitsisi noudattaa ve-
siympäristölle vaarallisten aineiden pitoisuusrajoja, vaan ne las-
kettaisiin suoraan veteen. Rekkaliikenteen on arvioitu lisääntyvän 
reilulla 20 autolla vuorokaudessa (AVI 2014).

Luikonlahti on noin kymmenen kilometriä pitkä ja Vuoksen 
vesistön latvoja. Asukkaiden huolena on koko vesistön saastumi-
nen. Paikalliset asukkaat ovat kertoneet, että he yrittävät estää ve-
sistön pilaantumisen. Paikallinen asukas kertoi YLEn haastatte-
lussa: ”tuntuu hullulta, että kaivos voisi saada luvan myrkkyjen 
laskemiseen”. Kaivosyhtiön edustaja puolestaan kertoi, että vesis-
tövaikutuksia vähennetään muun muassa lisäämällä merkittäväs-
ti vesien kierrätystä laitosalueen sisällä. Kyläläiset ottivat yhteyttä 
Stop Talvivaara -liikkeen aktiiveihin ja heillä on ollut tarkoitukse-
na perustaa hanketta vastustava liike. (YLE 2013.)

Yhteenveto ja pohdinta

Kaivostoiminnalla on laajoja ja näkyviä vaikutuksia. Osa niistä il-
menee maisemamuutoksina, pölynä ja räjäytysten aiheuttamana 
tärinänä, jotkut voivat aiheuttaa jopa vaaratilanteita paikallisel-
la tasolla jokapäiväisessä elämässä. Esimerkkitapauksissa liiken-
neturvallisuus ja kaivosvesien hallinta ja niiden vaikutukset eri-
tyisesti lähialueiden vesistöihin olivat keskeiset huolta aiheuttavat 
vaikutukset. 

Molemmissa tapauksissa kaivostoiminta on laajasti hyväksyttyä 
ja voi sanoa, että kaivoshankkeilla on sosiaalinen toimilupa. Kai-
vosyhtiöt ovat toimineet hyvässä yhteishengessä sekä paikallisten 
asukkaiden että kunnan edustajien kanssa. Huolestuneita asukkai-
ta on kuunneltu ja vaikutuksia ja ongelmia ratkottu yhteistyössä. 
Molemmilla kaivoksilla on ollut aluetaloudellisia, erityisesti työl-
listäviä, vaikutuksia. Ne ovat tuoneet alueille myös uusia toimijoita 
ja kansainvälisyyttä. Kaivosten työntekijät käyttävät alueiden pal-
veluita ja kertovat avoimesti kaivosten toiminnasta. 

Hyvän yhteistyön ja vuoropuhelun lisäksi molemmissa tapauk-
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sissa alueen luonnonvarojen käytön historia vaikuttaa kaivostoi-
minnan hyväksyttävyyteen. Pampalon tapauksessa myönteiseen 
suhtautumiseen vaikutti, että kaivostoimintaa pidetään selkeänä 
luonnonvarojen käytön jatkumona. Myös alueen nykyinen kai-
vostoiminta on saamassa jatkoa. Endomines Oy:n tarkoituksena 
on hyödyntää myös muita Karjalan kultalinjaksi nimetyllä vyö-
hykkeellä olevia kultaesiintymiä, joille on todennäköisesti kan-
nattavaa perustaa satelliittilouhoksia. Satelliittilouhoksilta malmi 
kuljetettaisiin murskattavaksi ja rikastettavaksi Pampalon rikasta-
molle. (Linnunmaa Oy 2013, 18.)

On huomattava, että vesikysymys ja siihen liittyvä huoli ei ole 
kummassakaan tapauksessa Talvivaaran tapahtumien seurausta. 
Huoli vesien hallinnasta nousi esille Pampalon kaivostoiminnas-
ta tehdyssä kyselyssä jo vuonna 1999. Kylylahdessa aihe oli esillä 
jo 2000-luvun puolessa välissä. Tuolloin pelättiin, että kaivostoi-
minta pilaa vedet, kuten oli käynyt vuosikymmeniä aiemmin Ou-
tokummussa. Kiinnostavaa on, että vaikka Pampalon kaivoksella 
ei käytetä rikastuksessa syanidia, ovat ihmiset silti huolissaan lä-
heisen järven tilasta ja vesien hallinnasta. Kylylahdessa ei ole ri-
kastustoimintaa, joten kemikaalien käyttöön liittyvä keskustelu 
on ollut Polvijärvellä vähäistä. Sen sijaan rikastamon toiminnasta 
on noussut kemikaalien käyttöön liittyvää keskustelua. Kaivostoi-
minnan vaikutuksille löytyi myös ymmärrystä ja joskus vaikutuk-
sia on vain siedettävä. Molemmissa tapauksissa luottamus kaivos-
yhtiön toimintaan oli kuitenkin vahvaa ja yhteistyö toimivaa.
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9. Kaivostoiminnan vaikutukset ihmisten  
 paikkasuhteisiin ja kaivoksiin suhtautumiseen 
 Anneli Meriläinen-Hyvärinen, Hannu I. Heikkinen  
 & Marika Kunnari

Ihmisen ja paikan välinen suhde on olemassaolomme perusta, 
jonka kautta koemme ja ymmärrämme maailmaa. Kokemuksem-
me rakentuvat pitkälti merkityssuhteina, eikä mikään paikka it-
sessään muodosta merkityksiä ilman paikassa eläviä ja toimivia 
ihmisiä. Eletyt paikat ovat myös havaitsemisen, muistamisen ja 
tuntemisen välistä dynamiikkaa, jossa menneisyys, nykyisyys ja 
tulevaisuus kohtaavat. (Karjalainen 2006; 2008; 2011; Cresswell 
2004; Malpas 1999; Ingold 2011; Massey 2005.)

Tässä artikkelissa käsitellään lähinnä pohjoissuomalaisten ko-
kemuksia ja näkemyksiä kaivostoiminnasta sekä sitä, miten kai-
vosteollisuuden ajatellaan vaikuttavan ympäristöihin ja yhteisöi-
hin. Tarkastelun painopisteenä ovat inhimilliset paikkasuhteet, ja 
tapauksina tarkastellaan Pohjois-Suomen kaivoksista käytyjä in-
ternetkeskusteluja, Sotkamon Talvivaaran paikallisyhteisöä (enti-
siä asukkaita, maanomistajia ja kaivoksen läheisyydessä edelleen 
asuvia henkilöitä) sekä Muonion paliskunnan poronhoitajia. Ar-
tikkelin tavoitteena on kuvailla, analysoida ja tehdä ymmärrettä-
väksi paikkasuhteen vaikutusta kaivosasenteisiin sekä vastata ky-
symyksiin: Millaisia ovat ihmisten kokemukset ja näkemykset 
kaivosten olemassaolosta ja toiminnasta heidän ja paikallisyh-
teisöjen elämässä? Miten kokemukset ja näkemykset vaikuttavat 
kaivoksiin suhtautumiseen ja ajoittain kärkevään kaivoskeskus-
teluun? Miten paikkasuhteet ilmenevät kaivoksia koskevassa kes-
kustelussa?

Vastauksia haetaan elämäkerrallisen ja jaetun paikkasuh-
teen kautta seuraavasti. Ensiksi paikkaa tarkastellaan sosiaalises-
ti  jaettuna kokemuksena, joka voi olla a) kaivosteollisuutta vas-
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tustava b) luonnonvarojen hyödyntämistä ja kaivosteollisuutta 
kannattava tai c) osittain molempia näkemyksiä edustava. Toi-
seksi artikkelissa hyödynnetään kulttuurimaantieteilijä Pauli Ta-
pani Karjalaisen (2006) määrittämää elämäkerrallisen paikka-
suhteen eli topobiografian käsitettä. Sillä tarkoitetaan ympäristön 
kokemusperäistä luonnetta, erityisesti elämäkerrallisia merkityk-
siä, joita paikoilla on inhimillisen olemisen kokonaisuudessa. Tar-
kastelun lähtökohtana on, että ensin mainittu, jaettu paikkasuh-
de, yhdistää jollakin tasolla Pohjois-Suomen kaivoksia arvioivia 
henkilöitä yleisesti, kun taas elämäkerrallinen paikkasuhde liittyy 
olennaisesti Talvivaaran paikallisyhteisöön ja Muonion poronhoi-
tajiin. Tässä on kuitenkin huomattava inhimillisen paikkasuhteen 
moninaisuus. Se tulee esille erityisesti internetkeskusteluihin osal-
listuneiden henkilöiden kohdalla, sillä osa heistä asuu Pohjois-
Suomessa, osa on sieltä kotoisin ja osa on kiinnostunut aiheesta 
jostain muusta syystä. On ilmeistä, että nämä tekijät vaikuttavat 
omalta osaltaan siihen, miten ihmiset kaivoksiin suhtautuvat ja 
miten he niistä puhuvat. Lisäksi jaettu ja elämäkerrallinen paik-
kasuhde voivat toteutua myös yhdessä, koska paikkasuhteet ovat 
yksilöllisesti ja elämäkerrallisesti koettuinakin aina osin kulttuu-
risia ja jaettuja kokemuksia. Tätä kautta artikkelin tarkastelunäkö-
kulmat voivat heijastaa esimerkkikohteita laajemmin suomalais-
ten suhtautumista kaivostoimintaan.

Paikkasuhteen kokemusperäisyys liittyy olennaisesti Talvivaa-
ran paikallisyhteisön sekä Muonion poronhoitajien paikkasuh-
teisiin. Haastatteluaineistoon perustuvalla etnografisella otteel-
la artikkelissa pyritään pääsemään mahdollisimman lähelle niitä 
inhimillisiä kokemuksia ja tuntoja, jotka liittyvät pohjoisen Suo-
men kaivoksiin ja niiden vaikutuksiin pitkään paikalla asuneiden 
näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä paikkasuhteen 
merkityksestä ihmisille silloin, kun tuo suhde joutuu äkillisen ja 
kokonaisvaltaisen muutoksen tai sen uhkan kohteeksi. 

Kaivoksia koskevat internetkeskustelut on koottu Yle Lappi, 
HS.fi sekä Suomi24-verkkosivuilta, ja niissä painottuvat kaivok-
sia koskevat näkemykset, asenteet ja mielipiteet. Tämän aineiston 
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tarkastelulla pyritään ymmärtämään laajemmin Pohjois-Suomes-
ta ja sen kaivoksista kiinnostuneiden ihmisten paikkasuhdetta ja 
suhtautumista kaivoksiin. Tarkastelussa on otettava huomioon ai-
neistojen laatu. Internetkeskustelut ovat yleensä anonyymejä, ja 
niissä ilmaistaan mielipiteitä kärkevästikin. Niihin liittyy usein 
myös ajatus siitä, että mielipiteen ilmaisulla on mahdollista vai-
kuttaa arvioinnin kohteeseen.

Artikkelissa tulkitaan kaivostoimintaan liittyviä kokemuksia ja 
näkemyksiä antropologi Mary Douglasin määrittämää puhtaan ja 
vaaran käsiteparia soveltaen. Douglasin mukaan ihmisillä on tai-
pumus mieltää kulttuurin sisäistä, opittua järjestystä määrittävät 
tekijät puhtaiksi ja turvallisiksi, kun taas tuota järjestystä uhkaavat 
tai siihen kuulumattomat tekijät mielletään likaisiksi ja vaarallisik-
si. Käsitykset siitä, mikä ympäristön ja yhteiskunnan saastumisen 
tai tuhoutumisen aiheuttaa,  määrittyvät yhteisöissä vallitsevien 
arvojen, moraalikäsitysten ja ideaalisen järjestyksen perusteella. 
(Douglas 1966, 2‒3; 1975, 50‒58, 230‒239; 2003, 38, 47‒51, 86, 90, 
107.) Ihmiset reagoivat usein tuomitsevasti ja torjuvasti asioihin, 
jotka rikkovat tai joiden he uskovat rikkovan opittua järjestystä. 
Sen oletettu tai toteutunut särkyminen ja siitä syntyvä epäjärjestys 
symboloivat uhkaa ja vaaraa yhteiselle hyvälle, jota halutaan suo-
jella. (Douglas 2003, 34, 54, 86, 156.)

Artikkelissa sovelletaan Douglasin ajatusta puhtaan järjestyk-
sen ja likaisen epäjärjestyksen suhteista seuraavasti: se ilmenee 
ihmisten tavassa ajatella, havainnoida, muistaa ja jäsentää heil-
le merkityksellisiä paikkoja sekä niiden muutosta muun muassa 
koskemattomuuden tai pilatun, turvallisuuden tai turvattomuu-
den sekä omistamisen tai menettämisen lähtökohdista. Kulttuu-
risten kategorioiden näkökulmasta muistettu, eletty ja oletettu 
perinteisen toiminnan luonto edustaa usein hyvyyttä, puhtaut-
ta, toivottua ja etenkin hallittua kulttuurista järjestystä. Se voi olla 
lapsuudesta omaksuttu ja mahdollisesti myös elämäkerralliseen 
paikkasuhteeseen perustuva kokonaisuus. Tätä kautta voidaan 
ajatella, että tuota kokonaisuutta muuttava kaivostoiminta helpos-
ti koetaan kulttuurista järjestystä uhkaavana, ja tätä tunnetta vah-
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vistaa järjestyksen hajoamisen aikaansaama hallitsemattomuuden 
tunne. Toisaalta kaivostoiminta luo työpaikkoja ja voi esimerkiksi 
tätä kautta määrittyä opittua kulttuurista järjestystä ylläpitäväksi 
toiminnaksi. Tällöin se määrittyy puhtaan ja turvallisen kategori-
aan, jonka uhkana voivat olla visiot kaivoshankkeiden peruun-
tumisesta tai lopettamisesta ja tyhjenevästä kotiseudusta. (Ks. 
Douglas 1975, 242‒247.)

Aineistot ja metodit

Artikkeli perustuu kolmeen erilaiseen ja osin eriaikaiseen tapaus-
tutkimukseen. Tulkitsevalla otteella pyritään tekemään ymmär-
rettäväksi kaivostoimintaan liittyvää, ajoittain kiivastakin, puo-
lesta ja vastaan -keskustelua. Aineistojen tulkinnallisuuden ja 
yhteismitattomuuden vuoksi sekä tutkimuksen laadun ja luotet-
tavuuden parantamiseksi artikkelissa esitetään mahdollisimman 
paljon päättelyn pohjana olevia aineisto-otteita. Näin lukija voi 
seurata päättelyn etenemistä ja tulkintojen pätevyyttä (ks. Tuomi 
& Sarajärvi 2009, 142). Talvivaaran ja Muonion etnografisilla ai-
neistoilla valotetaan etenkin pitkäaikaisessa paikkasuhteessa elä-
vien ihmisten kokemuksia ja niihin perustuvia näkemyksiä. In-
ternetkeskustelujen tarkastelulla puolestaan selvitetään julkista, 
erityisesti vaikutushakuista keskustelua. Näitä kolmea erilaista ai-
neistoa yhdistää vahva jaettu intressi Pohjois-Suomeen sekä laa-
jempana alueena että ihmisille erityisinä paikkoina, mutta myös 
kiinnostus kaivoksiin, niiden toimintaan ja vaikutuksiin.

Internetkeskustelut ovat Marika Kunnarin kokoamaa mate-
riaalia. Aineisto koostuu pohjoissuomalaisella Yle Lappi ja valta-
kunnallisilla HS.fi sekä Suomi24-verkkosivuilla julkaistuista kir-
joituksista vuosilta 2006−2007 ja 2011−2012. Aineisto on kerätty 
kahtena eri ajankohtana kaivostoiminnan nopeiden käänteiden 
vuoksi ja kaivoskeskusteluun liittyvien näkökulmien monipuo-
listamiseksi. Keskusteluihin osallistuneet henkilöt muodostavat 
sekä ylipaikallisen että paikallisen toimijaverkon, ja käydyt kes-
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kustelut perustuvat ihmisten omaan aktiivisuuteen. Keskustelujen 
sisältöinä toimivat kirjoitukset ovat kyseisten henkilöiden näke-
myksiä siitä, miten kaivosteollisuus voi vaikuttaa ympäristöön ja 
yhteisöön. Ne perustuvat julkaisuhetkellä ajankohtaiseen, kaivos-
ten perustamisen, toiminnan ja päätöksenteon arviointiin. Niistä 
välittyy myös Lapin kaivosteollisuuteen liittyviä käsityksiä, odo-
tuksia, pelkoja ja toiveita. Koska nämä kirjoitukset ovat julkisia 
mielipiteen ilmauksia, on niiden tavoitteena ja tarkoituksena ol-
lut osallistua yleiseen keskusteluun. Inhimillinen paikkasuhde kä-
sitetään tässä laajassa kontekstissa kaivoksiin ja niiden toimintaan 
kohdistuneen mielenkiinnon kautta. Aineistoon sisältyviä puh-
taan ja vaaran merkityksiä analysoidaan diskurssianalyysin avul-
la. Diskurssianalyysiin liittyy näkemys siitä, että samasta asiasta 
on mahdollista puhua monin tavoin eikä näitä erilaisia ilmaisuja 
voida asettaa toista todemmaksi tai paremmaksi. Tutkija tulkitsee 
erilaisissa prosesseissa esiin tulevia puhetapoja muodostaen pu-
hekokonaisuuksista ytimekkäitä tiivistyksiä. (Suoninen 1997; Jo-
kinen ym. 1993; 1999.)

Talvivaaran kaivosalueen entisten asukkaiden ja maanomis-
tajien sekä kaivoksen naapurissa edelleen asuvien henkilöiden 
paikkasuhdetta koskeva aineisto perustuu Anneli Meriläinen-
Hyvärisen kenttätöihin – teemahaastatteluihin ja osallistuvaan 
havainnointiin – vuosina 2009−2015. 

Aineisto on koottu Oulun yliopistossa tekeillä olevaa kulttuuri-
antropologian post doc -tutkimusta varten, ja se koostuu 33 hen-
kilön haastatteluista. Aineistossa painottuvat haastateltavien elä-
mäkerralliset paikkasuhteet sekä niihin liittyvät kokemukset ja 
tuntemukset, joita tarkastellaan muisti- ja kokemusperäisen tie-
don kautta. Paikkasuhteet perustuvat maa- ja metsätalouspainot-
teiseen toimeentulonhankintaan (1920-luvulta 1970-luvulle) ja 
loma-asumiseen (1970-luvulta vuoteen 2004). Talvivaaran kai-
voksen osalta aineistossa tulevat esille henkilökohtaiset menetyk-
set ja kaivoksen toiminta vaikutuksineen (vuosina 2004‒2015). 
Koska Meriläinen-Hyvärisellä on itsellään elämäkerrallinen paik-
kasuhde alueeseen, on hänellä ja tutkimukseen osallistuneilla pal-
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jolti samankaltaisia tutkimusalueeseen ja -kohteeseen liittyviä 
kokemuksia. Se on tukenut tutkijan ja tutkittavien välistä vuoro-
vaikutusta sekä sen jatkuvuutta. Toisaalta omakohtaiseen paikka-
suhteeseen liittyvä subjektiivisuus on vaikuttanut tutkijan oman 
aseman ja itsereflektion tiedostamiseen (Fingerroos 2003; Davies 
1999). Tutkimus niin kuin elämä yleensä on aina sidottu johonkin 
kontekstiin; se koostuu pysähdyksistä ja kohtaamisista, jotka ku-
kin omalta osaltaan valottavat ihmisten – tässä tapauksessa tutki-
jan ja informanttien – välistä kanssakäymistä, puhetta, kuulemis-
ta ja läsnäoloa tiettynä aikana, tietyssä tilanteessa. Tämä koskee 
myös osallistuvaa havainnointia, mikä tarkoittaa lukuisia käyntejä 
tutkimusalueella eri kohteissa sekä vuorovaikutusta alueen entis-
ten ja nykyisten asukkaiden kanssa. Keskeistä tässä on paitsi vuo-
rovaikutus itsessään, myös yhteys tutkimuskenttään ja pyrkimys 
sitä kautta ymmärtää tutkimuskohteessa ja laajemmin alueella to-
teutuneita muutoksia, niihin liittyviä kokemuksia ja mielialoja. 
Tutkimuksen metodina on laadullinen haastatteluaineiston ana-
lyysi, jonka perustana on tutkimuksen aiheen, tutkimuskysymys-
ten ja tutkimuksen sisältöä määrittävien tekijöiden mukainen te-
maattinen ryhmittely. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 81‒82.) 

Muonion paliskunnan poronhoitajia koskeva aineisto perus-
tuu Hannu I. Heikkisen väitöstutkimuksen kenttätöihin vuosilta 
1998−2002 sekä Kaivokset, maankäyttö ja paikallisyhteisöt (DILA-
COMI) ja Impacts of climate change on Arctic environment, ecosys-
tem services and society (Cliche) -hankkeiden aineistoihin 2010-lu-
vulta. Väitöstutkimusaineiston tärkein osa on koottu osallistuvalla 
havainnoinnilla osallistumalla tutkittavien poronhoitotöihin 
mahdollisimman monessa vuodenkierron vaiheessa (Heikkinen 
2002; Dewalt ym. 2000). Tutkimusotteelle on ollut tunnusomaista 
pyrkimys refleksiivisyyteen (Davies 1999), mikä tarkoittaa eten-
kin sitä, että tulkinnoista on keskusteltu avaininformanttien kans-
sa. Myös tässä artikkelissa esitetyt aineistot ja tulkinnat on luetettu 
ja niistä on keskusteltu paikallisen poronhoitajan kanssa. 2010-lu-
vun aineistot ovat pääsääntöisesti kokousaineistoja, projektien yh-
teisiä, ajankohtaisiin kaivoshankkeisiin kohdistuvia haastatteluja 
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sekä epävirallista yhteydenpitoa poronhoitajiin Lapin kaivoskes-
kustelun eri vaiheissa (Heikkinen ym. 2013). 

Artikkelissa painottuvat Muonion paliskunnan poronhoita-
jien elämäkerralliset ja toiminnalliset paikkasuhteet poronhoidon 
käytänteiden kautta. Keskeisessä asemassa on inhimillisten koke-
musten, toiminnan ja käsityksen muodostumisen sidos. Tätä tar-
kastellaan muisti- ja kokemusperäisen tiedon kautta. Näkökul-
ma suuntautuu menneeseen, tutkimusajankohtana vallinneeseen 
tilanteeseen, ja lisäksi tulevan kehityksen odotuksiin sekä siihen 
liittyvään luottamuksen puutteeseen. Kaivostoiminta on yksi kult-
tuurisen järjestyksen uhka muiden joukossa. Käsitteellisesti tämä 
ilmenee arvostetun, perinteisen kulttuurisen järjestyksen rikkou-
tumisena muiden, vaarallisiksi ja uhkaaviksi, katsottujen intres-
sien vaikutuksesta. Kenttätyöaineistojen kautta kiinnitetään huo-
miota erityisesti siihen, miten poronhoitajat ovat kokeneet vanhat 
kaivokset omassa työssään 1990-luvun lopussa ja 2010-luvulla. 
Metodissa on olennaista vanhojen aineistojen uudelleenluenta 
ja vertaaminen uudempiin aineistoihin sekä tulkintoihin liittyvä 
dialogi ja neuvottelu avaininformanttien kanssa (Tuomi & Sara-
järvi 2012, 78‒79). Tällä tavoin artikkelissa tulkitaan kulttuurinsi-
säisen järjestyksen ja uhkan jäsentymistä, mutta myös luottamuk-
sen ja epäluottamuksen muodostumista.

Elämäkerrallinen paikkasuhde

Paikan merkityksen katsotaan liittyvän ihmisenä olemiseen, ja sen 
mukaisesti elämäkerrallinen paikkasuhde on luonteeltaan ontolo-
ginen. Paikat ja paikkasuhteet eivät kuitenkaan säily samanlaisi-
na, vaan ne ovat alati muuttuvia. Elämäkerralliset paikkasuhteet 
ovat aina suorassa yhteydessä aikaan: menneisyyteen, tähän het-
keen ja tulevaisuuden odotuksiin. (Malpas 1999, 8, 15, 23, 29−33, 
177−178, 180; Relph 2008, 36; Karjalainen 2006; 2008; 2011.) Ar-
tikkelissa elämäkerrallisuus painottuu Muonion ja Talvivaaran ai-
neistoissa.
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Poronhoitajat ovat pohjoissuomalaisessa maankäyttökeskus-
telussa usein leimallisesti uusia hankkeita vastustavien tai aina-
kin niihin epäilevästi suhtautuvien joukossa. Tämä vastustajan 
leima on sidoksissa elinkeinon ja elämäntavan perinnesidonnai-
suuteen; siihen, että se on ylisukupolvinen, sukusidonnainen, tiu-
kasti paikalliseen luontoon sovitettu ja ikimuistoisena ymmärret-
ty kulttuurinen järjestelmä. Näin se ymmärretään myös Muonion 
paliskunnassa, joka sijaitsee Kolarin ja Muonion kuntien alueel-
la. Porot laiduntavat suurimman osan vuotta vapaasti ja niitä seu-
rattaessa poronhoitokäytännöt laajenevat ajoittain naapurikuntiin 
ja jopa Ruotsin puolelle. Pitkä, saamelaisasutukseen asti ulottu-
va sosiaalinen muisti on konkreettisesti läsnä esimerkiksi porojen 
ja poronhoitopaikkojen nimissä. (Heikkinen 2002; Pennanen & 
Näkkäläjärvi 2000; Ruotsala 2002.) Poronhoitoyhteisöjä kulttuu-
risina järjestelminä määrittää sidos paikalliseen luontoon ja poro-
jen käyttäytymiseen sekä paikkojen muistamiseenkin nivoutuva 
kerrottu kulttuurihistoria (Näkkäläjärvi 2013). Ympäristö, porot, 
työrytmit, vapaa-aika, sukuhistoria, kieli ja yleensä kulttuurinen, 
jaettu sosiaalinen maailma kytkeytyvät toisiinsa. Vanhat asuinpai-
kat tai poroaidat ovat myös porojen, tai aiemmin peurojen, paik-
koja. Asuminen ja luonnossa toimiminen ovat yhteydessä niin ka-
lavesiin ja riistaan kuin esimerkiksi menneeseen niittytalouteen. 
Metsät, jokien ja järvien rannat tai suoniityt ovat ihmisen toimin-
nan kerrostamia, ja kulkeminen poronhoitajan mukana on kul-
kemista sekä ajassa että paikassa. Poronhoitajan kertomassa ny-
kyinen tehtävä lomittuu aikaisempien sukupolvien, sukulaisten 
ja naapureiden kohtaloihin. Luonnonhistoria ja kulttuurihistoria 
ovat yksi tarina. Kytkös luo vahvan paikkaan kuulumisen tunteen, 
mutta määrittää myös paikkaan kuulumatonta, paikkaa pilaavaa.

Tämä kytkös kertoo ihmisen ja luonnon kohtaloiden yhteen ni-
voutumisesta. Sitä valottavat Hannu I. Heikkisen kenttätyökoke-
mukset Muonion vasojen korvamerkityksistä vuonna 1999, jolloin 
poronhoitotyöt lomittuivat myös Kolari−Kittilä−Muonio-alueen 
kaivoshistoriaan. Tuolloin helle muutti porojen normaalivuoden 
vaellusta niin, että porot palkivat (eli vaelsivat) alueen vanhassa kai-
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voskolmiossa: 1990-luvun alkupuolella suljettujen, Kolarin Hannu-
kaisen rautakaivoksen, Kittilän Saattoporan kultakaivoksen ja Pah-
tavuoman kuparikaivoksen välillä (ks. Puustinen 2003). Poroille on 
ominaista, että kesällä ne pyrkivät syöpäläisiä ja räkkää (eli loisia) 
pakoon tuulisiin, pölyäviin tai jopa kuumiin ympäristöihin, joissa 
on lähellä vettä ja vihantaa syötävää. Edellä mainittujen, 1990-lu-
vun lopussa jo hiljentyneiden kaivosten läheisyydessä oli tätä kaik-
kea (kuva 1). Heikkisen kenttätyömatkalla ei etsitty kaivoksia, mut-
ta ne löytyivät poroja seuraamalla. Hänen kenttätyöpäiväkirjassaan 
26.6.−6.7.1999 kyseinen episodi on kuvattu seuraavasti:

[– –] Siellä ei ollut ketään, joten ajelimme suoraan Levikairan 
tielle. Hieman ennen Saattoporan kaivosta [poronhoitajaparis-
kunta] sekä porot tulivat vastaan. Seurasimme ja tunnistimme 

Kuva 1. Pahtavuoman kuparikaivos toimi vuosina 1974–1993. 
Tuulisena, vetisenä ja soistuvana alueena kaivosalueesta tuli 
1990-luvun lopulla poroille keinotekoinen räkänpakopaikka. Pah-
tavuoman ja Saattoporan suljettujen kaivosten jälkihoidon toteut-
tamisesta neuvoteltiin vielä kesällä 2013 (Kittilän kunta 2013c). 
Kuva Hannu I. Heikkinen 1999. Hannu I. Heikkisen kokoelma.
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poroja ehkä tunnin. Kunnes käänsimme ne kohti etelää. [Po-
ronhoitaja] oli kääntänyt saman tokan eilen uraanikaivoksil-
ta [joka on koekaivos] Pahtavuomasta kohti etelää. Eivät porot 
selvästikään halua etelää kohti…

Tämän kenttätyömatkan aikana poroja etsittiin Pahtavuomassa 
myös läheiseltä suolta. Poronhoitajan kertomus polveili porojen 
senhetkisestä käyttäytymisestä ennen kaivoksia vallinneeseen ai-
kaan ja siihen, kuinka raskaat malmirekat saattoivat ajaa poroto-
kan läpi surmaten ja vahingoittaen kymmeniä poroja. Poronhoi-
taja muisteli myös, että vuosikymmeniä aiemmin hänen isänsä 
tapasi tulistella Pahtavuoman maastossa. Pahtavuoman uraani-
koekaivauksella hän kertoi edelleen, kuinka hänen isänsä ei ollut 
tiennyt tästä koeporauksesta mitään ennen kuin erään kerran kah-
via keitellessä paikalle oli tullut koekaivauksella töissä ollut mies. 
Hän oli kysynyt, mahtoiko läheisen kaltion (eli lähteen) vesi olla 
juomakelpoista ja maininnut, että he porasivat naapurissa. Oman 
synkän värinsä tarinaan toi, että kyseinen poromies oli kuollut 
myöhemmin syöpään. Kerronnassa on olennaista se, kuinka van-
hat luonnon ja poronhoidon paikat sekä luonnon omaan järjes-
tykseen sopeutunut poronhoito ovat muuttuneet ja kuinka epä-
oikeudenmukaista on, että sekä poronhoitajien että porojen on 
täytynyt opetella elämään sillä, mitä on jäänyt jäljelle. Ärsyyn-
tymistä vielä lisäsi, että kesällä 1999 poronhoitajat olivat saaneet 
Rautaruukilta pyynnön aidata Rautuvaaran vanhat ”saastealtaat”, 
koska alueella palkivat porot estivät alueen maisemoinnin. Poron-
hoitajat ja porot esitettiin siis paikkaan kuulumattomina, uhkina, 
joiden kuului aidata itsensä ulos kaivosten maisemoinnin turvaa-
miseksi.

Kaivospiirialueilla ja niiden läheisyydessä on usein asutusta, 
minkä lisäksi kaivoksen vaikutuspiirissä olevat maat voivat olla 
paikallisyhteisön tuotantoalueita. Varsin usein nämä paikat ovat 
myös elämäkerrallisia ja sukusidonnaisia, minkä vuoksi ne ovat 
merkityksiltään keskeinen osa ihmisten elämän sisältöä, identi-
teettiä sekä mahdollisesti myös toimeentuloa. Anneli Meriläinen-
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Hyvärisen haastatteluissa (vuosilta 2009−2015) paikkasuhteita 
käsitellään elämäkerrallisen merkityksellisyyden ja paikan me-
netyksen kokemuksina sekä niihin liittyvinä tuntemuksina. Tästä 
näkökulmasta tarkasteltuna paikat vastaavat puhtauden, turvalli-
suuden, yhtenäisyyden ja pysyvyyden kokemusta. Kaivos puoles-
taan edustaa uhkaa ja vaaraa erityisesti silloin, kun se liittyy pai-
kan vastentahtoiseen menetykseen tai kaivoksen toiminnasta 
aiheutuviin haittoihin.

Talvivaaran kaivoksen vuoksi on menetetty koti- ja lomapaik-
koja, maita ja metsiä. Ne, jotka asuvat edelleen kaivoksen naapu-
rissa, ovat kokeneet asuin- ja elinympäristönsä muutoksen sekä 
siihen liittyvät menetykset. Alueellisten menetysten ja ympäris-
tön muutosten ohella kysymys on myös ajasta ja sen merkityk-
sistä. Kun tietty paikka on menetetty, ei sitä sen jälkeen ole enää 
olemassa myöskään lasten eikä läheisten elämässä, mikä on erit-
täin tärkeä tekijä erityisesti silloin, kun kysymys on perintömaas-
ta. (Meriläinen-Hyvärinen 2010; 2014.) Paikan menetys on ollut 
osa Talvivaaran kaivosalueen entisten asukkaiden sekä kaivok-
sen läheisyydessä edelleen asuvien henkilöiden elämää kaivoksen 
suunnitteluvaiheesta keväästä 2004 vuoteen 2015 saakka. Seuraa-
vissa haastattelulainauksissa tulevat ensiksi esille kertojan koke-
mukset paikan menetyksestä niin kuin hän on arvioinut ne kaksi 
ja puoli vuotta menetyksen jälkeen tehdyssä haastattelussa. Toi-
sessa lai nauksessa Talvivaaran naapurissa edelleen asuva kertoja 
kuvaa elämäkerrallista paikkasuhdettaan ja siihen sisältyvää su-
kusidonnaisen jatkuvuuden merkitystä vuonna 2014.

Kyllähän se on erittäin vaikea tilanne. Kun sitä omaa aluetta 
on pitänyt sielun maisemanaan ja se on ollut identiteetin läh-
de. Siihen on ollut hirveän syvät juuret. Ei se ole helppo tilan-
ne. Minä sanoisin, että siitä ei pääse ikinä täysin yli. Kyllä se 
tulee loppu elämää häiritsemään. (A. M-H, haastattelu 2009.)
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Kyllä tämä on semmonen tunnekoti. Tämä on ihan hirveän 
tärkeä. [– –] Me on tämä sillä lailla rakennettu, että tämä jää 
sitten meijän pojalle. Yritetty viimesen päälle tehä, tosi huolel-
la. Tämä on ollut meille hyvin vaikea prosessi, tämä Talvivaara. 
(A. M-H, haastattelu 2014.)

Vaikka elämäkerralliset paikkasuhteet ovat harvoin pelkästään ta-
loudellisia omistussuhteita, jokainen kaivospiirin sisään jäävä tai 
kaivoksen naapurissa sijaitseva kiinteistö on omistajalleen aina 
myös taloudellista pääomaa. Kaivostoiminta vaikuttaa heikentä-
västi kaivoksen lähistöllä tai tulevan kaivospiirin sisällä olevien 
kiinteistöjen taloudelliseen arvoon ja sitä kautta kyseisten ihmis-
ten taloudelliseen asemaan. Edellä esitettyjen elämäkerrallisten 
merkitysten vuoksi näiden kiinteistöjen rahallisen arvon määrit-
täminen on erittäin vaikeaa. Entistä vaikeammaksi sen tekee ti-
lanne, jossa kaivosyhtiön kanssa tehtävä kauppa on omistajalle 
vastentahtoinen ja jossa hän joutuu neuvottelemaan korvauksis-
ta yhtiön edustajien kanssa. Tästäkin näkökulmasta tarkasteltuna 
paikan menetykset koetaan kohtuuttomina ja usein myös epäoi-
keudenmukaisina. (Meriläinen-Hyvärinen ym. 2012; Meriläinen-
Hyvärinen 2014.) 

Asuminen ja elinpiiri

Silloin, kun tulevan kaivospiirin sisällä tai toiminnassa olevan kai-
voksen lähistöllä on asutusta ja yksityisiä maita, tulevat esille kai-
voksen positiiviset ja negatiiviset vaikutukset paikallisten ihmis-
ten elämään. Kaikki kaivokset eivät ole samanlaisia, minkä vuoksi 
niiden tarkastelun tulee olla tapauskohtaista. (Mononen 2012; 
Vanclay 2003.) Esimerkiksi Pohjois-Karjalan Hattuvaarassa sijait-
sevan Pampalon kaivoksen olemassaolo, toiminta ja vaikutukset 
on koettu paikallisyhteisössä pääasiassa myönteisesti (Mononen 
2012). Tähän liittyen onkin syytä kiinnittää huomiota siihen, mil-
lainen on paikallisyhteisön ja kaivosyhtiön rinnakkaiselo ja sen 
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jatkuvuus. Tarkastelu liittyy yhteiskunnalliseen keskusteluun kai-
vostoiminnan hyväksyttävyydestä sekä siitä, miten kaivosyhtiöt 
kantavat vastuuta paikallisyhteisöjen asioista ja ympäristöhaitois-
ta. (Ks. Sairinen & Kohl 2004; Sairinen 2011.) Keskeisessä asemas-
sa ovat kaivostoiminnasta aiheutuvat muutokset ja seu raukset, 
paikallisyhteisön kyky sopeutua muuttuviin olosuhteisiin, muu-
tosten vaikuttavuus, haittojen ja ristiriitojen minimointi sekä nii-
den tunnistaminen. Nämä kaikki ovat osa kaivostoiminnan so-
siaalista toimilupaa ja kaivostoiminnan hyväksyttävyyttä. Se on 
jatkuva ja muutoksille altis prosessi, jossa korostuu kaivostoimin-
nan suvaitseminen ja sen sietäminen osana ihmisten jokapäiväis-
tä elämää. (Kokko ym. 2013, 37, 41‒44.) 

Sosiaalisen toimiluvan käsite kehitettiin 1990-luvun toisella 
puoliskolla, ja sen vakiintumista edisti ratkaisevasti Maailman-
pankki (Thomson & Boutilier 2011a, 1779).  Sittemmin on käy-
ty kriittistä keskustelua sosiaalisen toimiluvan kasvavasta tarpees-
ta, sen monimuotoisuudesta ja vaikuttavuudesta erityyppisissä 
kaivoksissa, erilaisissa sosiaalisissa, poliittisissa ja taloudellisissa 
konteksteissa eri puolilla maailmaa. (Mm. Prno & Slocombe 2012; 
Owen & Kemp 2013; Prno 2013; Moffat & Zhang 2014.) Suomes-
sa tätä keskustelua on käyty 2010-luvulta alkaen (Sairinen 2011; 
Mononen 2012; Kokko ym. 2013; Suopajärvi 2013), ja tässä artik-
kelissa käsite liittyy muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Millai-
sia ovat sietämisen kokemukset? Missä menevät sietämisen rajat 
ja kuka ne määrittää? Mikä on sietämisen, mukautumisen, alistu-
misen ja hyväksynnän välinen yhteys? 

Poronhoidon kriittistä näkökulmaa ja kaivostoimintaa epäile-
vää suhtautumista ei voida ymmärtää muuten kuin tarkastelemal-
la alueen historiaa. Poronhoitajat muistavat, kuinka heitä, heidän 
vanhempiaan tai naapureitaan on kohdeltu. Tämän pohjalta he 
suuntautuvat tämän päivän uusiin hankkeisiin (Komu 2013). Ke-
sällä 2012 haastateltiin useita samoja poronhoitajia, joiden muka-
na Heikkinen teki väitöskirjansa kenttätöitä vuosina 1998‒2001. 
Keskusteluissa alueen poronhoidon tilanteesta ja sopeutumis-
mahdollisuuksista vedottiin alueen maankäytön historiaan ja 
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etenkin siihen, kuinka paljon alue on jo muuttunut ennen nykyi-
siäkin kaivoshankkeita ja mikä tärkeintä, pilannut sekä porojen 
että poronhoitajien elämää.

No tuohan on nuo, tuo matkailu ja nuo reitit on, että sitä on jo 
niin paljon että. Ja sitten tuo on tuo kaivosteollisuus, jos se nyt 
tullee vielä niin se viepi kyllä suuren osan. Ja tärkeitä, paikkoja. Ja 
sitten … meilt on autotestaushan on vienyt kans. Tärkeitä alueita. 
… ettei, ei kyllä niin mahottomia meillä ennää kestä… Kun meil-
läkin on tuo autotestaus ja tuo kun se on keskellä palkista, niin 
se on hankaloittanu sitten että. Ja juuri siinä syyskulkualueella, 
mistä ne porot on ruukannu ennen kulkea, niin se on siihen tul-
lu, niin se on sitten muuttanu sitä laidunkiertoa. Että syksyllä osa 
niin saattaa siitäkin syystä, että kun on se autotestausrata ja kun 
se on aidattu, niin että se ohjaa niitä tuohon valtatielle sitten [ja 
lisää porokolareita]. (Cliche-projektin haastattelu 2012.)

Puhuttaessa esimerkiksi uusien kaivoshankkeiden ennallistamis-
suunnitelmista, saatettiin vedota, että ”siellähän ne on vieläkin, 
olethan sinä ne itsekin nähnyt”. Uuden ja vanhan vertailussa oli 
kuitenkin nyanssiero. Vanhat kaivokset todettiin suhteellisen pie-
nialaisiksi ja niiden tiedettiin työllistäneen kotiseudulla paljon ih-
misiä. Voidaan puhua pikemminkin haittojen sietämisestä kuin 
hyväksymisestä, mutta sietämisessä on olennaista, että paikallisil-
le koituvan hyödyn − käytännössä paikallisen elämän jatkumisen 
− on oltava selkeä ja henkilökohtaisesti todettavissa. Tämä hyötyi-
hin suhteutuva suvaitsevaisuus on luettavissa seuraavasta poron-
hoitajan haastattelusta.

Niin. Sie meinaat, vai meinaaks sie muita ulkosia, kaivoksia 
tai..? Matkailukeskuksia? [– –] kaikkihan on niinko, kaikki lii-
kenne mitä tuolla mettissä on muuta, niin ei se poronhoitoa 
edistä. Tieten se häätyy hyväksyä, elää ja anna toisenkin elää, 
ettei siinä. Se on tätä päivää, että siellä on… On mutta että aika 
hyvin nyt on juuri, että tässäkin kylän pinnassa, vaikka tämä-
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kin on tämmönen matkailukeskus, niin kuitenkin kun tuota. 
Pystyy niinko ruokinnalla pittää niitä poroja koossa ja hoita-
maan pienemmällä alueella, mutta että se on sitten niin kallis-
ta se ruoka… (Cliche-projektin haastattelu 2012.)

Pohjois-Suomen kaivoksia koskevissa internetkeskusteluissa ih-
misten näkemykset kaivostoiminnan vaikutuksista asumiseen 
ja viihtyvyyteen kohdistuvat tulevaisuuteen ja ovat siinä mieles-
sä ennakoivia. Näkemykset kaivostoiminnan likaisuudesta ja vaa-
rallisuudesta liitetään kaivostoiminnasta asuinympäristölle koitu-
viin uhkiin. Erityisesti vesistöjen saastumisesta sekä mökkien ja 
kotien menetyksistä kannetaan suurta huolta. Edes suuriksi en-
nakoidut työllisyysvaikutukset eivät näkemysten mukaan oikeu-
ta tällaisen uhkakuvan toteutumista. Samalla muistutetaan, ettei 
hyväkään rahallinen korvaus riitä kaiken asumiseen, kotiin liit-
tyvän ja tärkeäksi koetun korvaamiseen. (Ks. Kunnari ym. 2008.) 
Tällaiset korvaamattomat arvot perustuvat aistimuksiin, elämyk-
siin ja tuntemuksiin. Näkemysten mukaan kaivostoiminnasta jou-
tuvat maksamaan turhan kovan hinnan erityisesti ne ihmiset, joi-
den kodit ja pihapiirit sijaitsevat kaivosalueiden läheisyydessä, 
sillä heihin kohdistuvat suurimmat asumista koskevat haitat.

Ei ole kyse pelkästä vaarasta, siellä menee satoja mökkejä ja 
asumuksia järven rannoilta. [– –] Rahaa se kyllä tuo paljon 
mutta ei ole haitatkaan vähäiset. Se on helvetin hyvä puhua 
kuin ei asu lähimaillakaan. (ronskik, 20.9.2006, Suomi24.)

Internetkeskusteluissa inhimillinen paikkasuhde ilmenee yhteise-
nä huolena kaivostoiminnan aiheuttamista paikan menetyksistä. 
Kyseisissä näkemyksissä paikkasuhde rakentuu ympäristöön koh-
distuvan huolen lisäksi myös selkeään tietoisuuteen yksityisten 
paikkojen merkityksellisyydestä. Tätä kautta näkemyksiä voidaan 
pitää kokemusperäisyyteen viittaavina sikäli, että niistä ilmenee 
myötäelämisen kyky. Kirjoitukset ovat selvästi yhteneväisiä Tal-
vivaara-aineiston kanssa, mikä voi viitata siihen, että ihmisillä 
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on taipumus tarkastella näitä tilanteita tavalla tai toisella itsen-
sä kautta, esimerkiksi mahdollisena omakohtaisena kokemukse-
na. Tällöin myötäeläminen ulottuu ajatukseen ja tuntemukseen 
siitä, mitä paikan menetykset joidenkin perheiden elämässä käy-
tännössä tarkoittavat ja mitä ne vastaavassa tilanteessa voisivat 
omassa elämässä tarkoittaa. Toisaalta ne osoittavat myös yleistä 
ja ylipaikallista (Lehtinen 2003, 17−18) huolta kaivosteollisuuden 
vaikutuksista ympäristöön, ihmisten hyvinvointiin, asumiseen ja 
työllisyyteen. Tältä osin nämä näkemykset vastaavat Edward Rel-
phin määritelmää laajennetusta paikan tajusta (engl. extended 
sense of place) (Relph 2008, 37−42). Omalla tavallaan kirjoitukset 
kertovat myös yhteisöllisestä oikeudentunnosta, minkä lisäksi ne 
ottavat yleisesti kantaa kysymyksiin ympäristön käytön oikeuden-
mukaisuudesta sekä paikallisten oikeuksista omistamiinsa maihin 
(Lehtinen & Rannikko 2003). Kysymys on paikallisyhteisöjen ase-
man ja globaalin kaivosteollisuuden vaikutusten tiedostamisesta, 
mikä on aikaansaanut kirjoittajissa halun vaikuttaa ja ottaa julki-
sesti kantaa kaivoshankkeisiin.

Talvivaaran kaivoksen osalta on tärkeää ottaa huomioon pai-
kallisten asukkaiden kokemukset kaivoksen aiheuttamista hai-
toista ja vahingoista. Koska ne useimmiten perustuvat henki-
lökohtaisiin kokemuksiin tai ennakointiin, niille on ominaista 
konkreettisuus. Kaivoksen olemassaolo, toiminta ja vaikutukset 
ovat vaatineet heiltä sopeutumista ja mukautumista isoihin muu-
toksiin. Heidän ajatuksissaan oma koti ympäristöineen ja kaivos 
vastaavat Douglasin näkemyksiä puhtaan ja vaaran olemuksesta 
ja vaikutuksesta paikalliseen elämään. Seuraavassa haastattelulai-
nauksessa tulee esille, kuinka kaivoksen toiminnan heikkenemi-
nen keväällä 2014 on vaikuttanut välittömästi lähiseudun asumi-
seen ja viihtyvyyteen:

Nyt on ollut sillä tavalla ihana kevät (2014), että me on pystyt-
ty tuossa rantasaunassa kylpemään. On mennyt monta vuot-
ta että me ei oo pystytty kylpemään, kun se on ollut niin siinä 
mustassa töhnässä joka paikka. Ei ole voinut edes ajatella, että 
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menisi kylpemään silloin, kun on vielä lumet eikä ole päässyt 
kunnolla siivoamaan kaikkia rappusia ja kiveyksiä ja laituria. 
[– –] Se on ollut joka paikka siinä mustassa grafiitissa, että ei 
ole voinut ajatellakaan, että tähän aikaan saunoisi. Se tulee lau-
teille asti se musta töhnä jaloissa. Kuistikin on ihan kauhea, sii-
nä harmaassa grafiittipölyssä. Nyt on ollut ihana kevät, kun on 
päästy rantasaunaan kylpemään. (A. M-H, haastattelu 2014.)

Hyvinvointi, terveys ja toimeentulo

Kaivokset vaikuttavat paikan menetysten, toimeentulon hankin-
nan sekä erityyppisten haittojen kautta ihmisten elämään, sillä ne 
voivat aiheuttaa epävarmuutta, turvattomuutta ja myös terveydel-
lisiä haittoja. Nämä tekijät liittyvät yksilön, yhteisön ja ympäris-
tön haavoittuvuuteen. (Cutter ym. 2003, 243; Relph 2008, 38−39). 
Tämä on vakava ongelma erityisesti silloin, jos ihmiset joutuvat 
esimerkiksi korvauskysymysten ja kaivoksen aiheuttamien hait-
tojen vuoksi vaikeisiin tilanteisiin ja jos he joutuvat selviytymään 
niistä omin avuin mahdollisuuksiensa ja voimavarojensa mukaan. 
(Meriläinen-Hyvärinen 2010.) Näiden haitallisten vaikutusten to-
teamiseksi ja tiedostamiseksi sosiaalisten ja ympäristövaikutusten 
arvioinnin tulisi olla jatkuva, kaivoksen elinkaaren ja sen jälkeisen 
toiminnan kattava menettely (Suopajärvi 2013).

Hyvinvoinnista puhuttaessa ei kuitenkaan voida unohtaa kai-
vosten työllisyyttä edistäviä vaikutuksia ja sen myötä hyvinvoin-
nin edistymisen mahdollisuuksia. Tämän kahtiajaon mukaisesti 
kysymys on ihmisten kokemasta hyvinvoinnista ja sen toteutumi-
sen monimuotoisuudesta. Toimeentulon, työn ja terveyden lisäksi 
se tarkoittaa esimerkiksi turvallisuutta ja toimintamahdollisuuk-
sia. (Simpura 2008.) Edelleen se tarkoittaa elämänlaadun, onnel-
lisuuden ja tyytyväisyyden muodostamaa kokonaisuutta, jonka 
ihmiset liittävät erilaisiin hyvinvointia edistäviin tai heikentäviin 
ympäristöihin, tässä tapauksessa kaivosten määrittelemiin ympä-
ristöihin. (Kunnari & Suikkanen 2013, 13.)
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Talvivaaran kaivoksen perustamis- ja käynnistämisvaiheissa 
vuosina 2004−2009 siihen kohdistui yleisesti suuria odotuksia ja 
toiveita. Työllisyys ja siihen perustuva hyvinvointi olivat yleisesti 
– kansallisesti ja alueellisesti − keskeisimmät kaivoksen olemassa-
olon ja toiminnan perusteet. Kaivoksen vaikutuspiirissä asu vien 
aseman tiedostaminen olisi kuitenkin ollut ensiarvoisen tär keää 
kaivosyhtiön, mutta myös ympäröivän yhteiskunnan, taholta. Ih-
miset kokivat kuitenkin jääneensä yksin. (Meriläinen-Hyvärinen 
ym. 2012; Meriläinen-Hyvärinen 2014.) Tämä tulee selkeästi esil-
le seuraavassa kirjoituksessa vuodelta 2012, jossa eräs entinen 
asukas muistelee menetykseen liittyneitä kokemuksiaan ja tunte-
muksiaan. Siinä menetetty kotipaikka määritetään douglasilaisit-
tain täydelliseksi, kun taas kaivos vastaa vaaran käsitettä. Kertoja 
kokee oikeudentuntonsa tulleen loukatuksi, minkä lisäksi tapah-
tumat ovat vaikuttaneet hänen hyvinvointiinsa. Nämä kaikki ovat 
tekijöitä, jotka toistuvat eri tavoin useissa haastatteluissa. Niissä 
viitataan kaivoksen ja kaivosyhtiön aiheuttamiin henkisiin painei-
siin ja pahaan oloon.

Kun tieto kaivoshankkeesta tuli, ei sitä vielä silloin niin vaka-
vasti alkanut pohtimaan, vaan ajatteli, että katsotaan nyt ja eli 
elämäänsä entiseen malliin. [– –] Kun asia eteni ja ajatteli sitä 
niin täydellistä paikkaa jossa asui ja oli elänyt elämäänsä, mi-
näkin jo 50 vuotta, alkoi tuntua kovin vaikealta sydämmessä 
asti. Asian koitti unohtaa ja saada rauhan elämäänsä, mutta 
aina se tuli uudelleen mieleen. Asiasta alkoi tulla yhä vaan pa-
hempi riesa, kukaan ei auttanut, eikä kukaan kuunnellut. [– –] 
Luottamus oikeudenmukaisuuteen ja puolueettomuuteen hä-
visi. (A. M-H, haastateltavan kirjoitus 2012.)

Internetkeskusteluissa kaivostoiminnan vaikutuksia paikallisyh-
teisön terveyteen ja hyvinvointiin tarkastellaan monin paikoin 
osana sosiaalisia ja taloudellisia päätöksentekoprosesseja ja si-
ten laajemmasta kontekstista kuin talvivaaralaisten tapauksessa. 
Kaivostoiminnan likaisuuteen ja vaarallisuuteen perustuvien en-
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nakkokäsitysten mukaan kunnissa myönnytään kaivostoiminnan 
edistämiseksi suuriin taloudellisiin panostuksiin sen sijaan, että 
kehitettäisiin esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluja. Mielipiteis-
sä tuodaan esille myös huoli tulevista sukupolvista ja heidän hy-
vinvoinnistaan. Kaivostoimintaa pidetään tällöin tulevaisuuden 
hyvinvointia uhkaavana tekijänä, ja taloudellisten arvojen koros-
tamisella pelätään pilattavan monien ihmisten tulevaisuus.

Järki käteen päättäjät, millaisen maan jätämme lapsillemme? 
Kaivostoiminta aiheuttaa isoja ympäristöongelmia. Miksi tule-
vien sukupolvien täytyy maksaa ahneudestamme? (tamtamta-
mi, 3.11.2011, HS.fi.)

Kaivosteollisuuden hyvinvointivaikutuksia selvitettäessä keskei-
sessä asemassa ovat myös työllisyyskysymykset. Kaivosten kat-
sotaan olevan elintärkeitä, koska ne tuovat työtä ja hyvinvointia 
useimmiten juuri sellaisille alueille, joilla on perinteisesti kärsitty 
työttömyydestä. Sen mukaisesti myös internetkeskusteluissa en-
nakointinäkemykset liitetään edellä esitettyjen näkemysten lisäksi 
kaivostoiminnan työllisyysvaikutuksiin. Tästä näkökulmasta tar-
kasteltuna kaivokset edustavat puhtauden ja turvallisuuden ajatus-
ta ja tarkoittavat uusia mahdollisuuksia paikkakunnilla jo asuvien 
lisäksi niille, jotka ovat joutuneet aiemmin muuttamaan kotipaik-
kakunnalta työn perässä muualle. Monille paluumuuttajille usko-
taankin avautuvan mahdollisuus palata kotiseuduilleen kaivosten 
myötä. Kotiseuturakkaus liitetään erityisesti tulevaisuutta koske-
viin unelmiin: kukapa ei haluaisi päästä viettämään vanhuuttaan 
niille sijoille, jotka eniten edustavat ihmisen omia juuria. Näke-
mys viittaa elämäkerrallisiin paikkasuhteisiin ja niiden merkityk-
siin mahdollisten paluumuuttajien elämässä. Kaivostoiminnas-
ta koituvia työllisyys- ja taloushyötyjä pidetään myös ikään kuin 
viimeisinä suurina mahdollisuuksina, joita ilman monien paik-
kakuntien on mahdotonta selviytyä. Niiden toteutuessa vain tai-
vas on rajana alueiden elinvoimaisuuden ja ihmisten hyvinvoin-
nin kehittymiselle.
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Tässä maailman ja Euroopan kaoottisessa tilanteessa painaa 
kyllä työpaikat ihmisille huomattavasti enemmän kuin vetinen 
jänkä. Jängällä kävelee muutama kymmenen ihmistä ihmette-
lemässä, mutta kaivos tuo muutamalle sadalla toimeentulon ja 
mahdollisuuden pysyä kotikonnuilla. Ei kai meidän kaikkien 
tarvitse lähteä työperässä etelän keskityksiin. Otetaan mahdol-
lisuudesta nyt kiinni kun se meille annetaan ja jätetään viher-
piiperrykset sivuun. [– –] 
(työtä!, 3.11.2011, Yle Lappi.)

Muonion poronhoitajien suhtautuminen kaivostoimintaan on sen 
historiaan nähden yllättävän neutraalia, vaikkakin epäluuloista ja 
epäluottavaista. Tämä pätee yhtä lailla suhtautumisessa kaivos-
toimintaan konkreettisena aktiviteettina kuin myös kaivosteolli-
suuden lupauksiin. Poronhoitajilla on pitkällinen kokemus kai-
voksista, niiden haitoista ja hyödyistä sekä vaikutuksista heihin ja 
heidän poroihinsa. (Komu 2013, 63−67.) Heillä on myös laidun-
maillaan jäljellä edellisen kaivossyklin (1960–1995) rauniot sel-
laisina kuin luonto on kyennyt ne palauttamaan. Ajan myötä ne 
on sopeutettu osaksi poron ja poronhoitajien keskinäistä vuoro-
vaikutusjärjestelmää. Kun ajatellaan Douglasin kulttuurisen jär-
jestyksen ja epäjärjestyksen välistä suhdetta, seuraava poronhoi-
tajan haastattelu kertoo selkeästi siitä, mikä olisi oikea, toivottu 
ja turvallinen järjestys. Se kertoo myös siitä, kuinka negatiivisena 
tai luonnottomana pidetään poronhoidon pakonomaista sopeut-
tamista elinkeinon ulkopuolisiin tekijöihin. Mielenkiintoista on 
sekin, kuinka poronhoitajan puheessa poro, luonto ja porotalous 
kulttuurijärjestelmänä kuuluvat yhteen.

H: Millä tavalla porotalous on nyt sopeutunu kaikkiin noihin, 
onko se [sopeutunut]..?

No eihän se ole sopeutunu. Sehän yrittää sopeutua tieten-
kin, mutta eihän se ole sopeutunu sinne. …, eihän se ole so-
peutunu, se vain tuota yrittää elää niitten kaikkien muiden 
kans mitä siinä on mutta mitään sopeutunu ole eikä tule so-
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peutumaan, koska se on kuitenkin semmonen elukka [poro] 
että se vaatii sen normaaliluonnon, ei se sinne tule sopeutu-
maan. Ainoa jos tarhaamalla pidetään niitä hengissä ja näin 
mutta ei se ole ennää sitä, ei se ole sitä luontaista poron elämää 
ennää tarhaaminen ettei se ole tarhaeläin olemassa, et ei se tule 
siihen sopeutumaan se … ihminen sopeuttaa siitä semmosen 
eläimen mikä pystyy sitten tarhoissa elämään mutta ei se tule 
siihen. (Cliche-projektin haastattelu 2012.)

Poronhoidossa ennakoidut tulonmuutokset kytkeytyvät poron 
käyttäytymisen muutoksiin ja sitä kautta poronhoitajien töiden 
muuttumiseen, esimerkiksi lisääntyvään paimentamisen tarpee-
seen tai siihen, että laidunalan pienentymisen takia joudutaan vä-
hentämään poroja (Komu 2013, 65−66). Seuraavassa lainaukses-
sa poronhoitaja pohtii kuitenkin sitä, että taloudelliset menetykset 
ovat siedettävissä, jos vastaavista korvauksista sovitaan. Lainauk-
sesta on myös luettavissa voimattomuuden tunne omien vaiku-
tusmahdollisuuksien suhteen sekä hirtehistä huumoria sopeutu-
misen pakosta.

Kyllä se ilmeisesti sinne mahtuu ja se tullee (nauraen), ei siinä 
sillä lailla ole. Että siihen vain häätyy sopeutua. Että kyllähän 
se helpottaa jos se, ne korvaavat ne ongelmat mitä siitä. Että se-
hän siinä on. Niin että kyllähän kaivos, kyllähän se ilmeisesti 
tullee jos ne korvaavat niin tuota ei siinä mittään. Mutta kyl-
lähän se lissää, sehän pirstoo niitä, nuita alueita ja hankaloit-
taa sitä porotyötä ja vievät laitumia. (Cliche-projektin haastat-
telu 2012.)

Talvivaaran kaivosalueen entisten asukkaiden ja kaivoksen naa-
purissa asuvien henkilöiden haastatteluissa tulee niin ikään esil-
le ihmisten voimattomuus sekä pyrkimykset mukautua kaivoksen 
olemassaoloon ja vaikutuksiin. Asenteet ovat muuttuneet kaivok-
sen toiminnan ja siitä koituneiden vaikutusten myötä. Kaivoksen 
työllistävä vaikutus on tiedostettu vaihtelevasti kaivoksen perusta-
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misesta lähtien. Se tulee esiin lähinnä vuosina 2009, 2010 ja 2011 
tehdyissä haastatteluissa, joissa todetaan myös työllisyyskysymyk-
sen ristiriitaisuus paikan menetyksiin ja ympäristökysymyksiin 
nähden. Yhtä lailla informantit tiedostavat paluumuuton mahdol-
lisuuden, ja tuntuu ilmeiseltä, että nämä työllisyysvaikutukset ovat 
olleet monelle paikalliselle tekijä, joka on auttanut heitä sietämään 
ja mahdollisesti myös jotenkin hyväksymään kaivoksen olemassa-
olon. Tämä ei ole ollut itsestään selvää eikä helppoa, kun otetaan 
huomioon, että heidän omassa elämässään kaivoksen vaikutukset 
ovat samaan aikaan toteutuneet vaikeina ja raskaina kokemuksi-
na. Marraskuussa 2012 Talvivaaran kaivoksella tapahtuneen vaka-
van kipsisakka-altaan vuodon jälkeen kaivoksen työllistävät vai-
kutukset alkoivat jäädä selvästi taustalle, ja ihmisten näkemykset 
suuntautuivat selkeästi ympäristökysymyksiin sekä kaivoksen ai-
heuttamiin haittoihin. Tämä tulee hyvin esille kahdessa seuraa-
vassa, saman henkilön haastattelussa ennen ja jälkeen edellä mai-
nitun ympäristöonnettomuuden.

Se maailma vaan menee eteenpäin, se on tämmöstä nyt. Kun 
näille ei mahda mitään. Pakkohan siihen on sopeutua. Pitää 
sen kans vain elää. Kyllä se on tullut jäädäkseen. Työtähän tän-
ne tarvitaan. (A. M-H, haastattelu 2011.)

Se tekniikka tuntui ja kuulosti niin uskomattomalta. Se ei ol-
lutkaan sitä puhdasta bioliuotusta. Sen piti olla niin puhdasta 
ja pyhää, ja tuommoinen kauheus tuli! [– –] Jospa löytyisi vii-
saita, jotka tietäisivät, mitä sille kaivokselle tehdään. (A. M-H, 
haastattelu 2012.)

Tämän jälkeen Talvivaaran lähiseudulla asenteet kaivoksen työl-
lisyysvaikutuksia kohtaan ovat edelleen vaihdelleet kaivoksen toi-
minnan ja muutosten myötä. Huoli ympäristö- ja työllisyysky-
symyksistä on lisääntynyt edelleen vuonna 2014 käynnistyneen 
purkuputkihankkeen, Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin sekä 
2015 toteutuneen Terrafame Oy:n kaivoskaupan ja sitä seuran-
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neen kaivostoiminnan uudelleenkäynnistämisen myötä. (A. M-H, 
haastattelut ja osallistuva havainnointi 2012–2015).

Luonto, ympäristö ja maisema

Ihminen tulkitsee luontoa kokemustensa ja paikkasuhteittensa 
kautta. Tällöin ihmisen ja luonnon välinen suhde perustuu paljol-
ti kulttuurisiin luontokäsityksiin (Björn 2014, 9). Kun tätä koko-
naisuutta tarkastellaan paikallisyhteisön ja luonnon näkökulmas-
ta, keskeiseen asemaan nousevat kysymykset ympäristön käytön 
oikeudenmukaisuudesta sekä luonnon ja kulttuurin välisestä tii-
viistä yhteydestä, joka on ollut ja on edelleen ominainen pohjoi-
silla alueilla. Kun tuo yhteys joutuu uhatuksi tai se katkeaa, esil-
le tulevat käsitykset luonnon ja kulttuurin haavoittuvuudesta, eri 
toimijoiden oikeudentunnosta ja vastuullisuudesta sekä luonto-
suhteen jatkuvuudesta seuraaville sukupolville. Nämä ovat ar-
tikkelin tutkimuskohteissa selkeästi esille tulleita tekijöitä, ja ne 
ovat suorassa yhteydessä ympäristönkäytön oikeudenmukaisuut-
ta koskevaan tutkimukseen, jossa painottuu ympäristöpoliittisen 
oikeudenmukaisuuden periaate: heikommassa asemassa olevien 
ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin samanaikainen huomioon ot-
taminen ja molempien kunnioittaminen. (Lehtinen & Rannikko 
2003.) Kaivostoimintaa ja sen vaikutuksia tarkasteltaessa on syytä 
ottaa huomioon myös luonnonvarojen hyväksyntää ja oikeutusta 
eli legitimiteettiä koskeva tutkimus, joka valottaa käsityksiä luon-
nonvarojen hallinnasta. Tältä osin on huomattava eri toimijoiden 
intressit, jotka voivat vaihdella ja olla ristiriitaisia. Siksi onkin ai-
heellista kysyä, mistä näkökulmasta tai näkökulmista luonnonva-
rojen ja ympäristön käytön legitimiteettiä tulisi kulloinkin tarkas-
tella? (Rannikko & Määttä 2010; Kyllönen 2010.)

Kaivosteollisuus on selkeästi tuntuva osa 2000-luvun pohjois-
ta luonnonvalloitusta ja pohjoisen ympäristön historiaa (Massa 
1994). Sen yhtenä perustana on luonnonvarojen monimuotoinen 
hyödyntäminen ja sukupolvien mittainen suhde hyödyntämi-
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sen kohteena oleviin tuotantoalueisiin sekä niiden luonnonvaroi-
hin (Heikkinen 2002; Meriläinen-Hyvärinen 2008). Tässä artik-
kelissa pohjoissuomalainen luontosuhde tulee esille Talvivaaran 
ja Muonion paikallisyhteisöissä, joissa elämäntapa on sitonut ih-
miset luontoon ja sen kiertokulkuun. Talvivaaran alueella se tar-
koitti 1970-luvulle saakka tyypillistä kainuulaista maatilatalout-
ta: maanviljelystä, karjanhoitoa ja metsätaloutta (kuva 2). Tuossa 
vaiheessa alkaneen loma-asutuksen osalta kysymyksessä oli hyvin 
usein luonto- ja sukusidonnaisen paikkasuhteen jatkuvuus, mikä 

Kuva 2. Talvivaaran alueen entisten asukkaiden muistelussa pai-
nottuu elämäntavan luonto-, suku- ja perinnesidonnaisuus. Ku-
vassa Niskalan talon väkeä heinäpellolla 1940-luvulla. Tuossa vai-
heessa karjanrehu saatiin suurimmaksi osaksi peltoheinästä, jonka 
lisäksi käytettiin vielä jonkin verran luonnonniityiltä koottua hei-
nää. Viimeiset luonnonniityt sijaitsivat Pihlajakorvessa, noin kym-
menen kilometrin päässä Niskalasta ja noin kahdeksan kilomet-
rin päässä Talvivaaran avolouhoksesta. Kesällä 2014 tuolle alueelle 
perustettiin yksityinen luonnonsuojelualue. Kuva: Hilja Niskanen. 
Anneli Meriläinen-Hyvärisen kokoelma.
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käytännössä tarkoitti pienimuotoista viljelyä, metsästystä, kalas-
tusta, marjastusta ja metsänhoitoa. (Ks. Rannikko 1989, 73−83; 
88−98.) Keskeistä oli kotiseudulla ja luonnossa viihtyminen. Vaik-
ka vakituisten asukkaiden maatilatalous hiipui 1980- ja 1990-lu-
vuilla, niin 2000-luvulle tultaessa alueella oli vielä muutamia tilo-
ja, jotka harjoittivat maatilataloutta ja vuokrasivat alueen peltoja 
viljelykseensä. (Meriläinen-Hyvärinen 2014, 221‒222.) 

Työnteon ja asumisen lisäksi Talvivaaran alueen entisten asuk-
kaiden ja kaivoksen lähinaapurissa asuvien ihmisten luontosuh-
teissa painottuvat maisema ja siihen liittyvät esteettiset tekijät 
sekä tunnelmat, joiden muistelussa korostuvat puhtauteen viittaa-
vat erämaisuus ja luonnontilaisuus sekä lapsuuden kokemukset. 
Kaivoksen aiheuttamat maiseman muutokset ovat olleet suurel-
le osalle entisiä asukkaita ja nykyisiä naapureita kielteisiä, mo-
nille jopa järkyttäviä kokemuksia (Meriläinen-Hyvärinen 2014, 
213‒216). Kaiken kaikkiaan ne vastaavat hyvin myös näkemystä, 
jonka mukaan ”luonto on elottomuudessaan pelottava ja elävyy-
dessään turva” (Björn 2014, 10).

Se on aika tuskallista. Kun minä ajattelen niitä vaaroja: kaikki 
lyöty matalaksi, ja ne on ihan kauhean näköisiä, samaten se tie. 
Siellä oli semmoinen Valkeekivi, valkoinen kvartsikallio. Me 
käytiin siellä leikkimässä ja otettiin niitä kiviä mukaankin, se 
oli kotini lähellä. Nyt se on sen uuden tien alla, sitä ei ole enää 
olemassa. (A. M-H, haastattelu 2012.)

 
Pohjois-Suomen kaivoksista käydyissä internetkeskusteluissa kai-
vostoiminnan likaisuutta ja vaarallisuutta perustellaan uskolla työl-
lisyys- ja talousarvojen määräävyydestä kaivostoimintaa koskevas-
sa päätöksenteossa. Esimerkiksi luontoarvojen uskotaan olevan 
täysin alisteisessa asemassa rahalle ja työpaikoille, jos niitä vähän-
kin on jostakin toiminnasta odotettavissa. Pelkät työpaikat eivät 
näkemysten mukaan riitä kaivostoiminnan oikeuttamiseen, kun 
sen ei loppujen lopuksi uskota tuottavan hyvinvointia, päinvastoin.

Anneli Meriläinen-Hyvärinen, Hannu I. Heikkinen & Marika Kunnari
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Voi meitä lappilaisia. Aina hihkumassa innosta muutaman 
vuoden muutaman työpaikan vuoksi. Ja sitten kaikki luonto-
arvot on menetetty lopullisesti ainakin ihmisen mitoilla mi-
tattuna. [– –] Kaivostoimintaa ei voida näissä puitteissa pitää 
minään kehityksenä, [– –] Ja mitä siihen luontoon tulee: Kä-
väiskää vaikka Kiirunassa tai Kostamuksesa katsomassa, mitä 
tapahtuu luonnolle, miltä se todella NÄYTTÄÄ kaivostoimin-
nan jäljiltä. [– –] Malmit ovat menneet ja rahat kilahtaneet yh-
tiöiden omistajien tileille. Tänne jäivät vain jäljet ja autioituvat 
kaivoskylät. (Rita, 2.11.2011, Yle Lappi.)

Näissä näkemyksissä tuodaan esille myös luonnon työllisyys- ja 
hyvinvointivaikutukset ilman kaivostoimintaa. Useat eri amma-
tinharjoittajat ja harrastajat saavat toimeentulonsa juuri koske-
mattomasta luonnosta. Edelleen kaivosten ja luonnon suhdetta 
tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota kaivostoiminnan ajallisesti 
rajalliseen kestoon. Puntarissa ovat tällöin alueella ennemmin tai 
myöhemmin loppuvat työllisyysvaikutukset ja ikuisina pidettävät, 
luontoon kohdistuvat vaikutukset. 

Internetkeskusteluissa kaivosten luontoon liittyviä vaikutuksia 
tarkastellaan myös päinvastaisesta näkökulmasta. Tällöin luontoa 
pidetään uusiutuvana rikkauksien tarjoajana, joka vain odottaa 
rikkauksiensa hakijoita ja niiden hyödyntäjiä. Luontoon kohdistu-
vaa hyödyntämistä tai sen oikeutusta ei siten kyseenalaisteta lain-
kaan. Erityisesti, kun luontoa nähdään olevan siinä mittakaavassa, 
ettei sen osittainen hyödyntäminen vaikuta haitallisesti. Luonnon 
hyödyntämiselle halutaan kuitenkin asettaa erilaisia ehtoja. Näitä 
asetetaan erityisesti kaivosyhtiöille, ja ne liittyvät maanomistajil-
le suunnattuihin, reiluihin taloudellisiin korvauksiin sekä jälkien 
perusteelliseen siivoamiseen kaivostoiminnan päätyttyä.  Samassa 
yhteydessä luonnon maisema-arvoon kohdistettavaa arvostusta 
kritisoidaan liialliseksi tuomalla esiin maiseman ja yleisen hyvin-
voinnin arvojärjestys. On syytä miettiä, kumpi lopulta mahdollis-
taa hyvinvoinnin edistymisen:
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Sitä maisemaako sinä nälissäsi järsit?? ”[– –]  raukat vain men-
kööt merten taa [– –]”, että tervemenoa sitten!! [– –] Mutta jos, 
ei edes lottovoitossa näe mitään hyvää , niin ei sitten! (nime-
tön, 6.4.2007, Suomi24.)

 
Näissä näkemyksissä uskotaan vahvasti kaivostoiminnan jälkeisen 
maisemoinnin luontoa eheyttävään vaikutukseen ja sen mahdol-
listamaan alueen uuteen hyötykäyttöön. Maisemoinnista puhu-
taan keskusteluissa toimintana, joka tekee tulevaisuudessa alueen 
luonnosta entistäkin viihtyisämmän ja arvokkaamman. Tähän 
liittyen keskustelijat esittelevät jo erilaisia ajatuksia ja suunnitel-
mia siitä, mitä kaivosalueista voi tehdä varsinaisen toiminnan jäl-
keen; esimerkiksi sukelluskohteita ja vetovoimaisia matkailunäh-
tävyyksiä.

Samalla korostetaan, ettei kaiken kaivostoiminnan tarvitse aina 
olla paikallista luontoa suuresti mullistavaa, vaan toiminnan to-
teutuksen luonteen mukaisesti ulkoiset muutokset voivat jäädä 
paljonkin ennakoitua vähäisemmiksi. Toisaalta myös luonnon 
suojelemisella on rajansa: silloin kun luonnosta on mahdollisuus 
hyötyä, tulee se näkemysten mukaan myös tehdä. 

Yhteenveto ja pohdinta

Tässä artikkelissa tarkasteltiin Talvivaaran kaivosalueen entisten 
asukkaiden, maanomistajien ja kaivoksen lähistöllä asuvien hen-
kilöiden sekä Muonion poronhoitajien kokemuksia kaivoksista ja 
niiden vaikutuksista näiden yhteisöjen elämään. Lisäksi siinä sel-
vitettiin internetkeskustelujen avulla ihmisten näkemyksiä ja mie-
lipiteitä kaivostoiminnasta ja sen vaikutuksista paikallisasukkai-
den elämään.

Talvivaaran ja Muonion paikallisyhteisöissä painottuivat elä-
mäkerralliset paikkasuhteet, niiden kokemus- ja tunneperäisyys. 
Internetkeskusteluissa painottuivat puolestaan tulevaisuutta en-
nakoivat ja ylipaikalliset näkemykset, joiden rinnalla oli selväs-
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ti myös elämäkerralliseen paikkasuhteeseen viittaavia sisältöjä. 
Kaivosten olemassaoloon ja toimintaan liittyvistä kokemuksista 
merkittävimpiä olivat kaivosten aiheuttamat konkreettiset muu-
tokset, jotka voivat olla sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia. Ai-
neistossa painottui myös muutosten toteuttaminen sekä se, miltä 
ne tuntuvat, mitä ne tarkoittavat, ovat tarkoittaneet ja ennakoi-
dusti tulevat tarkoittamaan ihmisten elämässä. Keskeiseen ase-
maan asetettiin ne olosuhteet, joissa ihmiset joutuvat toimimaan 
ja mahdollisuuksiensa mukaan myös selviytymään. Esiin tulleita 
muutoskokemuksia ja -näkemyksiä olivat paikan menetykset, toi-
meentulonhankintaan ja talouteen, asumiseen, viihtyvyyteen sekä 
ihmisen ja luonnon hyvinvointiin liittyvät tekijät. Työllisyyttä ja 
siihen liittyvää hyvinvointia lukuun ottamatta kaivosten vaikutuk-
set nähtiin näissä aineistoissa enemmän tai vähemmän kielteisinä.

Toimeentulonhankinnan osalta internetkeskusteluissa painot-
tuivat vaihtelevasti työllisyys- ja luontoarvot, jotka nähtiin usein 
vastakkaisina tekijöinä. Tarkastelussa korostui erityisesti hyötyjen 
ja haittojen epätasainen jakautuminen. Asioita pohdittiin sekä yk-
silöiden että yhteisöjen näkökulmasta: jos kaivostoiminnan yhtei-
sölliset vaikutukset ennakoitiin hyvin positiivisina, oltiin yksilöi-
nä valmiimpia hyväksymään myös kaivostoiminnan negatiiviset 
vaikutukset. Internetkeskusteluissa kielteisten vaikutusten sie-
täminen ilmenikin Muonion ja Talvivaaran kokemuksiin näh-
den hyväksyvämpänä asenteena. Tässä yhteydessä on huomatta-
va ylipaikallisuuden merkitys kaivosten toimintaa ja vaikutuksia 
selvitettäessä. Se kertoo selvästi näiden asioiden laaja-alaises-
ta tiedostamisesta sekä kaivostoimintaa arvioivien henkilöiden 
omaehtoisesta pyrkimyksestä vaikuttaa.

Talvivaaran entiset asukkaat ja maanomistajat sekä nykyi-
set naapurit tarkastelivat työllisyyttä paljolti muille aiheutuvien 
myönteisten vaikutusten kautta. Se osoittaa, että he tiedostavat ja 
ymmärtävät työllisyyden merkityksen, eikä toisten toimijoiden 
oikeutta työhön ja hyvinvointiin kiistetä, mutta sitä tarkastellaan 
omasta asemasta ja kokemuksesta erillisenä asiana. Kaivoksen 
toiminnan myötä paikallisyhteisön näkemykset ovat vaihdelleet 
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niin, että marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuo-
don jälkeen yleinen huomio ja huoli ovat painottuneet laaja-alai-
sesti ihmisten ja luonnon hyvinvointiin.

Muonion poronhoitajien suhteellisen neutraalien, mutta epäile-
vien kaivosasenteiden ymmärtämisessä on niin ikään kiinnitettävä 
huomio selkeään eroon muutosten sietämisessä ja hyväksymises-
sä. On ilmeistä, että ympäristöä laajasti ja pitkäaikaisesti muut-
tavat maankäyttömuodot eivät tulevaisuudessakaan saa osakseen 
poronhoitajien varauksetonta hyväksyntää. Muutosten sietämis-
tä voi edesauttaa riittävä korvaus, mutta luonnon pitkäkestoisen 
vahingoittamisen hyväksymiseen se ei riitä. Oikeudenmukaisuu-
den tunteeseen vaikuttavat kielteisesti poronhoitajien oikeana pi-
tämän kulttuurin sekä luonnonjärjestelmän rapauttaminen sekä 
tunne arvostettujen asioiden huomioon ottamisesta tai huomiot-
ta jättämisestä. 

Kaikissa aineistoissa nousi esille paikkasuhteen elämäkerral-
lisuus, mikä viittaa sen merkittävyyteen pohjoissuomalaisessa 
kulttuurissa ja ihmisten identiteetissä. Elämäkerrallisen paikka-
suhteen näkökulmasta tarkasteltuna kaivoksiin liittyvissä koke-
muksissa korostuivat erityisesti kulttuuri- ja sukusidonnaisuus, 
elämäntavan luontosidonnaisuus sekä ihmisen ja luonnon hy-
vinvointiin liittyvät tekijät. Keskeistä oli myös yhteisön yhteinen, 
sukupolvien mittainen historia ja yhteinen muisti. Se tarkoittaa 
kokemusperäisen tiedon, mutta yhtä lailla tunneperäisten asen-
teiden, kuten toivon ja epäilyn, siirtymistä sukupolvesta toiseen. 
Muonion kohdalla on syytä korostaa alueen kaivoshistoriaa, joka 
on vaikuttanut siihen, että poronhoitajat suhtautuivat varaukselli-
sesti, mutta realistisesti uusiin kaivoshankkeisiin ja omiin vaiku-
tusmahdollisuuksiinsa. Talvivaaran paikallisyhteisössä puolestaan 
korostui kaivoksen vuodesta 2004 alkanut lyhyt historia sekä sen 
aikana vahvasti koetut menetykset ja haitat niin paikallisyhteisös-
sä kuin ympäristössäkin.

Internetkeskusteluissa painottuivat osittain samat tekijät kuin 
Talvivaaran ja Muonion kohdalla, minkä lisäksi näissä näkemyk-
sissä ennakoitiin yhtä lailla myös kaivosten positiivisia vaikutuksia. 
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Teoreettisesti kaivosasennoitumisen ajoittaista kärjistyneisyyt-
tä voidaan ymmärtää osaltaan Mary Douglasin (1966) esittelemän 
puhtaan ja vaaran käsiteparin avulla. Tämä jako on olennainen ja 
yleinen monissa kulttuureissa. Sen ydin on siinä, että kulttuuri-
sen, opitun järjestyksen piiriin kuuluvat asiat koetaan turvallisi-
na, puhtaina ja arvokkaina, kun taas vaara ja saastuminen mää-
rittyvät tätä järjestystä uhkaavien ilmiöiden kautta. Näkemysten 
äärevyyttä ja tunneperäistä suhtautumista voivat selittää erot sii-
nä, millaiseen kulttuuriseen järjestykseen ihmiset ovat oppineet. 
Toisille arvostettu kulttuurinen järjestys tarkoittaa perinteisen elä-
mänmenon, asumisen ja luonnon jatkumista, kun taas toisille se 
on enemmän kaivosten tuoman taloudellisen hyödyn, työpaikko-
jen ja palveluiden jatkumista. Kaivoksista keskustellessaan ihmi-
set puhuvatkin usein jopa pyhinä pitämistään arvoista.

Artikkelissa esitettyjen kokemusten, näkemysten ja näkö-
kulmien voidaan ajatella olevan suuntaa antavia tarkasteltaes-
sa suomalaisessa yhteiskunnassa yleisesti vallitsevia käsityksiä, 
kiinnostusta sekä ajoittain kärkevää ‒ puoltavaa ja vastustavaa ‒ 
asennoitumista kaivoshankkeisiin. Tämän kaksijakoisen suhtau-
tumisen ymmärtämiseksi tulee kiinnittää entistä enemmän huo-
miota paikkasuhteen laatuun ja monimerkityksellisyyteen. Se on 
ensiarvoisen tärkeää, kun muistetaan, että kaivosten vaikutuk-
set yksityisten ihmisten elämään voivat olla pitkällisiä ja moni-
naisia. Viime kädessä ne painottuvat kysymyksiin kohtuudesta 
ja oikeudenmukaisuudesta. Kohtuullisuus on suorassa yhteydes-
sä sietämisen ja hyväksynnän ongelmakenttään, ja siksi suoma-
laisissa kaivoshankkeissa onkin tulevaisuudessa kiinnitettävä en-
tistä suurempi huomio selkeään eroon muutosten sietämisessä ja 
hyväksymisessä. Oikeudenmukaisuuden kohdalla korostuvat pai-
kallisyhteisön asemaan, elämän ja palveluiden jatkumiseen, maan 
käyttöön, korvausmenettelyyn ja ympäristökysymyksiin liittyvät 
vaikutukset. Näiden tekijöiden entistä laaja-alaisempi tiedostami-
nen on tärkeää, ja siihen liittyvällä tutkimuksella on jatkuva yh-
teiskunnallinen tarve. 
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