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johdanto
Raine Mäntysalo

Kesällä 2006 käynnistyi Ympäristöklusterin ja Oulun yliopiston 
rahoittama kolmivuotinen tutkimushanke KaSuKat – Kasvun ja 
supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön laatu: Tapauksena 
pohjoisen Suomen kaivoskunnat. Siinä kaivoskuntien case-ai-
neistoa hyödyntäen selvitetään globaaleihin yritystoimijoihin 
tukeutuvien kuntien strategisia toimintamahdollisuuksia ja vuo-
rovaikutteisen suunnittelun ja arvioinnin keinoja nopean kasvun 
ja supistumisen oloissa. Yhdyskuntien kasvun ja supistumisen 
kysymyksiä tarkasteltiin myös edeltävässä EkoSuKaT-hankkees-
sa (Ympäristöklusteri 2003-2006) keskittyen erityisesti Oulun 
kaupunkiseudun reuna-alueen kasvaviin ja Kainuun supistuviin 
asuintaajamiin (ks Hentilä, Mäntysalo & Soudunsaari 2006). 
KaSuKat-hankkeessa problematiikkaa kehitellään edelleen 
tarkastellen erityisesti kaivostoiminnan käynnistymisen, päät-
tymisen ja näihin liittyvän epävarmuuden vaikutuksia pieniin 
Pohjois-Suomen kuntiimme.

Hankkeessa on mukana tutkijoita arkkitehtuurin, suunnittelu-
maantieteen, ympäristökasvatuksen ja sosiologian tutkimus-
aloilta. Lisäksi hankkeessa toteutetaan kuntakohtaisia pilotti-
projekteja hankkeen kohdekuntiin: Sotkamo, Suomussalmi, 
Kittilä, Ranua ja Pyhäjärvi. Pilottiprojektien puitteissa laaditaan 
tutkimukseen kytkettyjä perustutkintotason syventävän vaiheen 
opinnäytetöitä em. aloilta. Tutkimustyön ja pilottihankkeiden 
ohjauksesta Oulun yliopistolla vastaavat professori Jussi S. 
Jauhiainen maantieteen laitokselta, lehtori Pentti Luoma ja ylias-
sistentti Kalle Reinikainen sosiologian, naistutkimuksen ja ympä-
ristökasvatuksen jaoksesta sekä professori Helka-Liisa Hentilä 
ja dosentti Raine Mäntysalo arkkitehtuurin osastolta. Hankkeen 
ohjausryhmässä on mukana yhteistyötahoja kohdekuntien lisäk-
si Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maankuntaliitoista ja 
ympäristökeskuksista sekä Ympäristöministeriöstä, Ympäris-
töklusterista, Geologian tutkimuskeskuksesta ja kaivannaisalan 
yrityksistä. Tutkimusyhteistyötä tehdään myös eräiden muiden 
Ympäristöklusterin neljännellä ohjelmakaudella mukana olevien 
tutkimushankkeiden kanssa.

Käsillä on KaSuKat-hankkeen väliraportti, jossa esitellään hank-
keen ensimmäisten osatutkimusten sekä Sotkamon kuntaan 
kohdistuneen toisen pilottiprojektin1 tuloksia.

Raportin aloittaa FM (suunnittelumaantiede) Aila Ryhäsen artik-
keli, jossa hän raportoi osatutkimuksestaan Kunnan vaikutus-
mahdollisuudet kaivostoimintaan sen alkuvaiheessa. Ryhänen 
keskittyy hankkeen kohdekunnista kolmeen: Sotkamoon, Kit-
tilään ja Ranuaan. Haastattelemalla sekä kuntien viranhaltijoita 
että kaivostoimijoiden edustajia hän muodostaa päätelmiä siitä, 
mitkä ovat kaivostoimijoiden odotukset kuntia kohtaan kaivos-
hankkeita käynnistettäessä ja miten kunnat voisivat omalla toi-
minnallaan edistää näitä hankkeita.

Raportin toisessa artikkelissa Näkökohtia kaivosalan rekrytointiin 
ja työvoimakoulutukseen Kittilän kunnan elinkeino- ja työllisyys-
politiikan näkökulmasta KM Anu Alanko esittelee oman osatut-
kimuksensa tuloksia. Artikkeli täydentää Ryhäsen havaintoja. 
Kaivoshankkeiden käynnistymiselle olennainen kysymys on 
koulutetun työvoiman saatavuus ja kunnan halukkuus osallistua 
tarvittavaan työvoimakoulutukseen – kaivosalalla, jossa pitkän 
hiljaiselon jälkeen on osaaminen Suomessa rapautunut. Alanko 
tarkastelee tähän liittyviä haasteita ja näkymiä Kittilän kunnan 
näkökulmasta, missä on jo kokemuksia työvoimakoulutuksen 
järjestämisestä Suurikuusikon kaivoshankkeen tiimoilta.

Kaivosalan työvoimakoulutus ja osaavan työvoiman saatavuus 
ovat ajankohtaisia haasteita myös Sotkamon Talvivaaran uu-
den kaivoshankkeen kannalta. Talvivaarassa on yksi suurimpia 
sulfidisen nikkelin esiintymiä Euroopassa, ja perustettavan kai-
voksen odotetaan tarjoavan useita satoja suoria kaivannaisalan 
työpaikkoja. Vuonna 2009 avattavaksi suunnitellulla kaivoksella 
tulee olemaan merkittävä sosioekonominen vaikutus Kainuu-
seen ja laajemmaltikin.

Sotkamoon alkuvuonna 2007 toteutetussa pilottiprojektissa 
perehdyttiin tähän kaivoshankkeeseen ja sen pitkän tähtäimen 
vaikutuksiin asuinaluesuunnittelun kannalta. Projektin puitteissa 
toteutettiin Oulun yliopiston Arkkitehtuurin osaston yhdyskunta-
suunnittelun opetusohjelmaan sisältyvä asuntoalueiden suunnit-
telun kurssi. Kurssiin sisältyi analyysivaihe ja suunnitteluvaihe. 
Kurssille osallistui seitsemän opintojensa loppuvaiheessa olevaa 
arkkitehtuurin opiskelijaa ja lisäksi neljä suunnittelumaantieteen 
opiskelijaa, jotka osallistuivat vain analyysivaiheen työsken-

1 Loppuvuonna 2006 valmistui Sotkamon ensimmäinen pilottiprojekti, joka kytkeytyi myös EkoSuKaT-hankkeeseen: Anna Kujalan suunnittelumaantieteen 
pro gradu –tutkielma ”Suurhankkeet ja asumisen taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys – esimerkkeinä Suomussalmi ja Sotkamo”. Tutkielmassa tarkastel-
laan suurhankkeiden mukanaan tuomia infrastruktuurin ja maankäytön muutospaineita pienissä kunnissa sekä kunnan haasteita infrastruktuurin tuottajana 
ja ylläpitäjänä suurhankkeiden eri vaiheissa. Empiirisen vertailun kohteina ovat lähihistorian esimerkki Suomussalmelta ja tulevaisuuteen suuntautuva 
esimerkki Sotkamosta.
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telyyn. Kurssin opetuksesta vastasivat professori Helka-Liisa 
Hentilä ja dosentti Raine Mäntysalo. Kurssin toteutukseen 
osallistuivat myös assistentit Risto Suikkari, Kari Nykänen ja Jari 
Kuorelahti.

Raportin loppuosa on jaettu kahteen osaan analyysivaiheen 
ja suunnitteluvaiheen tuotosten mukaisesti. Analyysit-osion 
aloittavat Piia Väyrysen & Ismo Vendelinin, Kristian Järven sekä 
Elina Marjakankaan taustoittavat kirjoitukset Sotkamon kunnan 
rakentumisen historiasta, nykyisistä menestystekijöistä sekä 
asemasta Kainuun maakuntasuunnittelussa. Järven kirjoitus tuo 
ilmi, että Sotkamon elinkeinorakenne ja kasvunäkymät ovat mo-
nipuoliset eivätkä yksinomaan kaivostoimintaan nojaavat.

Nina Vehviläinen ja Virpi Leminen puolestaan tarkastelevat kahta 
perinteistä kaivosyhtiöiden rakennuttamaa yhdyskuntaa sittem-
min lakkautettujen kaivosten läheisyydessä: Vihannin Lampin-
saarta ja Lieksan Mätäsvaaraa. Kaivosyhdyskuntien vaikeudet 
selvitä elinvoimaisina kaivosten lakkautumisen jälkeen ovat 
uusia kaivoksia perustettaessa johtaneet pyrkimyksiin sijoittaa 
kaivostyöntekijöiden ja heidän perheidensä asunnot olemassa 
olevien yhdyskuntien ja palveluiden yhteyteen. Näin ajatellaan 
myös Sotkamossa, kun asetetaan kunnan väestökehityksen ja 
asuntopolitiikan tavoitteita (Janna Kumpula) Talvivaaran kaivos-
hankkeen ympäristö- ja työllistämisvaikutusten arvioinnin pohjal-
ta (Helena Illikainen, Ville Koskimäki).

Kunnan tavoitteena on varautua kaivoshankkeen nostattamaan 
asuntojen ja tonttien kysyntään osoittamalla asuinrakentamisen 
aluevarauksia etupäässä Vuokatin taajaman alueelta. Kurssin 
vetäjien sekä kunnanjohtaja Jari Tolosen ja kaavoittaja Juha 
Kaaresvirran käymissä neuvotteluissa löydettiin Vuokatin taa-
jaman lounaisreunalta, läheltä Vuokatin laskettelukeskusta ja 
Talvivaaraan johtavan sisääntulotien varrelta, sopiva alue tut-
kittavaksi mahdollisena pitkän aikavälin asuinaluevarauksena. 

Analyysi-osion loput kartta- ja valokuvatarkastelut kohdistuvat 
etupäässä tähän alueeseen. Piia Väyrynen ja Nina Vehviläinen 
tarkastelevat rakennetun ympäristön käyttötarkoituksia koko 
Vuokatin taajaman alueella asettaen suunnittelun kohdealueen 
näin laajempaan viitekehykseen. Tältä nk. Koulurinteen alueelta 
tekivät maisemarakenne- ja maisemakuva-analyysin suunnittelu-
maantieteen opiskelijat Johanna Hätälä, Janna Kumpula ja Ismo 
Vendelin. Aluetta sivuavan Vuokatintien sekä sen ja Nuasjärven 
rajaaman rantakaistaleen näkymiä ja rakennettua ympäristöä 
tarkastelivat Kristian Järvi, Ville Koskimäki ja Hannu Marjakangas 
valokuvadokumentoinnein. Virpi Leminen ja Helena Illikainen 
puolestaan valokuvasivat vanhan emäntäkoulun rakennuksia 
ympäristöineen ja hankkivat rakennusten piirustuksia. Näin he 
tuottivat materiaalia emäntäkoulun rakennusten ja maiden uu-
delleenkäytön ideoinnin tueksi – keskeisenä osana suunnitelta-
vaa uutta asuinaluetta.

Raportin viimeisessä osassa esitellään kurssin arkkitehtiopiske-
lijoiden ryhmätyönä laatimat kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa 
Koulurinteen alueen järjestämiseksi asuinalueena: HEVITA (te-
kijät Väyrynen, Illikainen & Leminen) ja Pellot säästyy (tekijät 
Järvi, Marjakangas, Saunaluoma & Vehviläinen). Olennaisin ero 
suunnitelmien välillä muodostuu juuri erilaisista suhtautumista-
voista ja ideoista emäntäkoulun rakennusten ja peltojen uuteen 
käyttöön osana asuinaluetta ja Vuokatin matkailupalvelujen ko-
konaisuutta. Molemmissa suunnitelmissa asukkaiden kokonais-
määrä on samaa luokkaa ollen 450:n paikkeilla ja molemmissa 
loma-asumisen aluevarausten osuus on melko pieni. Kummas-
sakin suunnitelmassa myös korttelirakenteet perustuvat pääosin 
erillispientalovaltaisiin rinteen suuntaisten tonttikatujen sormiin. 
Suunnitelmat sisältävät koko alueen maankäyttösuunnitelman, 
rakeisuustarkastelun suhteessa viereisiin alueisiin, esimerkki-
korttelien suunnitelmat rakennusten pohjakaavioineen ja piha- 
ja katujärjestelyineen sekä rakennustapaohjeet katuvarsien 
julkisivuprojektioin.

Lähteet

Hentilä, Helka-Liisa & Mäntysalo, Raine & Soudunsaari, Leena (toim.) (2006). EkoSuKaT – Ekotehokkuus Supistuvissa ja Kasvavissa 
Taajamissa: Muuttuvan yhdyskuntarakenteen fyysinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Loppuraportti. Oulun yliopisto, 
Arkkitehtuurin osasto, Julkaisu B 27, Oulu (URL: http://herkules.oulu.fi/isbn9514281780/).

Kujala, Anna (2006). ”Suurhankkeet ja asumisen taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys – esimerkkeinä Suomussalmi ja Sotkamo”, 
Oulun yliopisto, maantieteen laitos, julkaisematon suunnittelumaantieteen pro gradu –tutkielma.
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kolme kuntaa, kolme kaivosta
Aila Ryhänen

1. Johdanto 

Nyt puhutaan kaivostoiminnan uudesta kulta-ajasta Suomessa 
parinkymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen. Voimakas talous-
kasvu ja tunnettujen malmivarojen väheneminen ovat nosta-
neet metallien maailmanmarkkinahintoja.  Kaivosteknologian 
nopea kehitys on tehnyt monesta aiemmin kannattamattomasta 
malmiesiintymästä hyvän sijoituskohteen. Valtionyhtiöiden 
vetäydyttyä monopoliasemasta kaivostoiminta Suomessa on 
alkanut kiinnostaa ulkomaisia yrityksiä, ja täällä on alkamassa 
muutamia suurhankkeitakin. Yhteensä kaivoshankkeita on neli-
senkymmentä eri puolilla Suomea (Heikkinen 2006, 15). Suuri 
kaivoshanke on merkittävä paikallis- ja aluetaloudellinen toimija 
erityisesti harvaan asutuilla alueilla, joilla on vähän työpaikkoja 
(Rosenqvist 2005). 

Kaivostyötä ei voi ulkoistaa, se on sidottu malmiesiintymiin. 
Kaivoshankkeessa kansainvälisen luokan liiketoiminta kohtaa 
paikallisen hallinnon. Kaivos tarvitsee malmion lisäksi hyvän 
asenneilmapiirin, asianmukaisen infrastuktuurin sekä riittävästi 
sopivaa työvoimaa, kunta puolestaan tarvitsee työpaikkoja, ve-
rotuloja ja asukkaita. Asukkaat tarvitsevat palveluita. Kunnan ja 
sen asukkaiden kiinnostusta kaivostoimintaan säätelevät muun 
muassa kunnan työtilanne, resursseista kilpailevat muut hank-
keet ja maankäyttömuodot, kaivostoiminnan ympäristövaiku-
tukset ja mielikuvat kaivostoiminnasta. Kuntatoimijaa rajoittavat 
hallinnolliset rajat; globaalissa liiketoiminnassa hallinnollisilla 
rajoilla, olivatpa ne sitten kunnan tai valtioiden, on merkitystä 
lähinnä epäsuorasti taloudellisen säätelyn ja lainsäädännön 
kautta. Onko paikallisella kuntatoimijalla roolia kaivosyrityksen 
suunnitellessa toiminnan aloittamista? Miten kunta voi asiaan 
vaikuttaa?

Tutkimuksessa tarkastellaan, millaiset kuntatoimijan käytännön 
toimenpiteet tai toimintatavat sekä kunta- että kaivostoimija ovat 
kokeneet hyödyllisiksi kaivoshankkeen alkuvaiheessa toiminnan 
aloittamista suunniteltaessa. Entä millaisia kaivostoimijan toimin-
tatapoja kuntatoimija pitää hyvinä? Kokemuksia kartoitetaan best 
practices-hengessä tavoitteena parantaa toimijoiden resurssien 
kohdentamista. Tulokseksi saadaan hyvien toimintatapojen lista, 
jota muutkin kunta- ja kaivostoimijat voivat soveltaa.

Asiaa selviteltiin haastattelemalla kunta- ja kaivostoimijoita 
kolmessa hieman eri vaiheessa olevassa suuressa kaivos-
hankkeessa pohjoisessa Suomessa. Tapauksina ovat Kittilän 
Suurikuusikon kultakaivos, Sotkamon Talvivaaran nikkelikaivos 
ja Ranuan Suhangon palladiumkaivos. Suhteellisen korkea 
työttömyys, toiveet uusista asukkaista ja verotuloista sekä kil-
pailevien maankäyttömuotojen vähyys tekevät kaivoshankkeista 
tervetulleita. Niinpä tutkimuksessa haastatellut kuntatoimijat 
suhtautuivat kaivostoimintaan myönteisesti.

Taustaksi luodaan katsaus kaivostoimintaan ja sen muutoksiin 
Suomessa erityisesti viime aikoina. Lisäksi käydään läpi kaivos-
hankkeen perustamisen vaiheet ja kunnan rooli niissä. 

Kirjoituksessa sana ’kunta’ viittaa kunnan hallintoon ellei asia-
yhteydestä muuta ilmene. Työvoiman saantiin ja koulutukseen 
liittyvistä asioista kerrotaan tosiaalla julkaisussa (Alanko). Si-
nänsä erittäin tärkeät ympäristöasiat saavat tässä tarkastelussa 
sivuroolin, mutta hyvin merkittävän sellaisen. Uraanikaivokset 
jäävät kokonaan tarkastelun ulkopuolelle, sillä niitä koskevat 
kiistat tekevät niistä oman erityistapauksensa suomalaisessa 
kaivoskeskustelussa. Valtion mailta huuhdottavaa kultaa koske-
vat erityiset määräykset jätetään myös pois.
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2. Menetelmät ja tutkimuskysymykset 

2.1. Teemahaastattelut ja haastateltavat  
 
Tutkimusmenetelmänä oli toimijoiden teemahaastattelu. Siinä 
käsitellään valittuja aiheita vapaamuotoisesti keskustellen. 
Jaoin haastateltaville myös kysymyslistan, joka tutustutti hei-
dät teemoihin ja oli muistilistana. Kysymyksiin sellaisenaan ei 
juuri palattu,  vaan ne katettiin keskustelun lomassa. Keskus-
teluissa nousi esille myös joitakin uusia asioita. Lisäksi pyysin 
kommentteja joihinkin aiemmissa haastatteluissa esiin tulleisiin 
seikkoihin.

Tutkittaviksi valittiin suuria kaivoshankkeita, joilla on mittavia alu-
eellisia vaikutuksia ja joissa kaivosyritys ja kunta olivat tehneet 
yhteistyötä. Haastateltavina oli kaivoshankkeissa kunnan kan-
nalta keskeisiä henkilöitä. Haastateltavina kuntatoimijoina olivat 
Kittilän, Sotkamon ja Ranuan kunnanjohtajat, kunnanvaltuuston 
tai –hallituksen puheenjohtajat sekä kaavoittajat. Kittilässä haas-
tatellun Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toimitusjohtajan ja Sotkamon 
Talvivaaran tukiverkko- projektin projektipäälliköt toimivat kunta- 
ja yksityisten toimijoiden rajapinnassa, sillä hankkeet tukevat 
alueen yrittäjyyttä osin kuntien rahoituksella. Kaivostoimijoita 
edustivat kaivosten paikallisjohtajien lisäksi kaivosyhtiö Agni-
co-Eaglen Suomen toimitusjohtaja Ingmar Haga sekä yhtiön 
hallituksen jäsen vuorineuvos Pertti Voutilainen. Hän on ollut ai-
tiopaikalla seuraamassa muutakin suomalaista ja kansainvälistä 
kaivostoimintaa ja liikemaailmaa vuosikymmenten ajan. 
 
Haastattelut olivat Kittilän kuntapäättäjien haastattelua lukuunot-
tamatta yksilöhaastatteluita. Kittilässä uusi haastateltava saapui 
edellisen haastattelun ollessa meneillään, ja keskustelua jatket-
tiin ryhmänä pitäen huolta, että kaikki teemat käsiteltiin kaikkien 
kanssa. Järjestely toimi hyvin. Mukana oli myös tutkija Anu 
Alanko, joka jatkoi haastatteluita teemoina koulutus ja työllisyys 
(toisaalla julkaisussa). Talvivaaran ja Suhangon kaivoshankkei-
den toimitusjohtajia haastateltiin puhelimitse. Voutilainen vastasi 
kysymyksiin alustavasti sähköpostilla ja teemoja tarkennettiin 
henkilökohtaisessa tapaamisessa. 

Haastattelut nauhoitettiin ja kirjoitettiin puhtaaksi (Kittilä: Alanko, 
muut: kirjoittaja). Luin aineiston läpi useita kertoja tarkentaen 
olennaisia kohtia. Teemoittelin aineiston kysymysten mukaan. 
Lisänä käytän diskurssianalyyttistä otetta, jossa puheelle py-
ritään antamaan muitakin merkityksiä kuin faktatiedon välittä-
minen. Esimerkiksi puhe ongelmien puutteesta on tulkittavissa 
myös yhteistyöilmapiirin rakentamisena. 

2.2. Teemat ja kysymykset

Teemat olivat samoja kaikille, mutta kysymyksiä muotoiltiin 
haastateltavien mukaan. Kaivoshankkeen etenemistä käsiteltiin 
muiden teemojen yhteydessä. 

• Millainen tavoite kunnalla on kaivostoiminnan suh-
teen?

• Millaisia toimenpiteitä kunta on tehnyt tavoitteen toteu-
tumiseksi? Mainitkaa kolme hyödyllisintä toimenpidettä 
tai toimintatapaa.

o Kolmea pyydettiin, koska halusin löytää tär-
keimpiä asioita ja täsmälliseen kysymykseen 
on helpompi vastata. Kolmeen ei haastattelus-
sa tai tutkimuksessa rajoituttu.  

• Mitä kunnan/kaivosyrityksen toimia/toimintatapoja arvi-
oitte toisen toimijan arvostavan? 

• Millaista yhteistyötä kunnan ja kaivostoimijan kesken 
on ollut ja missä vaiheissa? Ketkä ovat edustaneet kun-
taa ja kaivosta?

• Millaisia eroja toimijoiden intresseissä on ollut ja miten 
niitä on soviteltu? 

• Mitä olette oppineet prosessissa?
• Mitä antaisitte vihjeeksi muille vastaavissa tilanteissa 

oleville kunta/kaivostoimijoille?
• Millaisia eväitä olette saaneet tulevalle yhteistyölle 

kaivos/kuntatoimijan kanssa?
• Minkä verran arvioitte kunnan kokonaisuudessan voi-

van vaikuttaa kaivoksen avaamiseen? 
• Mitä muuta minun olisi hyvä asiasta kysyä? 

Tärkeäksi osoittautui myös kuvitteellinen negaatiokysymys: 
Mitä kunta voisi tehdä jos kaivosta ei haluttaisi kuntaan? Kuinka 
tehokasta se olisi?
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3. Kaivostoiminta Suomessa

3.1. Kehityskulkuja

Suomessa on toiminut yli 1000 kaivosta vuosina 1520-2001. 
Metallikaivoksia on ollut yli 400 ja teollisuusmineraali- ja karbo-
naattikaivoksia molempia hieman yli 300. Rekisteriin on vuosina 
1811–2000 merkitty tietoja lähes 112 000 valtauksesta tai kaivos-
piiristä. Kaivoksia on ollut muualla paitsi pohjoisimmassa Lapis-
sa, eniten Turku-Helsinki-linjalla. Kaivoksia toimi eniten vuonna 
1987, 59 kappaletta, ja kokonaislouhinnan huippu saavutettiin 
seuraavana vuonna (Puustinen 2003, Valtaukset.. 2007). 

3.1.1. Nykypäivä: kansainvälistä toimintaa

Ohi on 1980-luvun lopulla alkanut laskukausi, jolloin  vanhoja 
kaivoksia suljettiin eikä uusia avattu. Vielä 2001–2002 kaivosalan 
noususta ei ollut selkeitä merkkejä. Nyt, vain muutama vuosi 
myöhemmin, kaivosyhtiöiden kasvuodotukset ovat huipussaan 
(Kuva 1). Maailmanmarkkinahintojen nousu, kysynnän kasvu ja 
tekniikan kehittyminen ovat muuttaneet aiemmin kannattamat-
tomia esiintymiä kiinnostaviksi. Vakaa yhteiskunnallinen tilanne 
on Suomelle etu taloudellisesti ja poliittisesti epävarmassa 
kansainvälisessä toimintaympäristössä. Lainsäädäntö, hallinto-
kulttuuri, hyvät geologiset tietovarannot ja hyvä infrastruktuuri 
luovat hyvää toimintaympäristöä maassa, jonka malmivaroissa 
riittää hyödynnettävää. Metallien kysynnän laskuakaan ei ole 
näköpiirissä. Lähes kolmanneksen maailman metalleista käyt-
tävässä Kiinassa talous kasvaa ja Intia seuraa (Invest.. 2006, 
Mattila 2007, Tasala 2006a).

Kaivostoiminta on hiljalleen siirtynyt pääasiassa ulkomaiseen 
omistukseen. Suomeen viime vuosina tulleista yli 40 kaivos-
yrityksestä vain muutama on täysin kotimainen. Useimmat 
yritykset ovat riskirahoituksella toimivia junioryhtiöitä, jotka 
etsivät malmia tai kehittävät valtauksia myytäväksi (Nurmi & Pie-
tilä 2005). Yhteen osa-alueeseen keskittyminen rajoittaa riskejä 
mutta kapeuttaa osaamista, eikä yrityksillä ole yleensä suuria 
tutkimusresursseja. Aiemmin esimerkiksi Outokumpu hallitsi 
prosessin esiintymän tutkimisesta malmin jalostukseen (Voutilai-
nen 1.12.2005). Junioriyhtiöt ovat tyypillisiä kaivosalalla pitkään 
toimineille maille, kuten Kanadalle ja Australialle (Tasala 2006a). 
Nykytilanteen etuna voidaan pitää yritysten välistä kilpailua. 
Tietoa kertyy tehokkaammin kuin monopolisysteemissä, sillä 
luopuessaan valtauksesta yritykset jättävät valtausta koskevat 
tiedot muiden käyttöön (GTK 2006, Tasala 2006a). Dosentti Timo 
Lindborg peräänkuuluttaa kuitenkin valtiota takaisin kaivostoi-
mintaan turvaamaan kotimaisia etuja (Klemettilä 2007). Toive 
tuskin toteutuu, sillä kauppa- ja teollisuusministerin (Pekkarinen 
2006) mukaan valtionyhtiöitä tuskin perustetaan entisten tilalle, 
ja myös ulkomaalaiset yritykset tuovat työpaikkoja Suomeen. 

Valtion tietämys kaivosasioista on rapistunut hiljaisella kaudella. 
Kittilän hankkeen alkaessa valtion asiantuntemus oli lähinnä 
kaivosylitarkastajan varassa. Hallitusohjelmassa ei mainittu kai-
vostoimintaa ja kaivosmomentti oli poistunut valtion budjetista 
1990-luvulla (Mäkitalo 12.11.2006). Voutilainen (1.12.2006) sanoi 

Kuva 1. Kulta-aika aluillaan. (Kittilä 14.11.2006, kuva Aila Ryhänen). 
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Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) asenteen olleen kohdal-
laan mutta päätöksentekoprosessin olleen ’kerta kaikkiaan sur-
kee’ hitaudessaan, jota tosin selittävät organisaatiomuutokset 
ja uraanikohu. Muutkin haastatellut epäilivät KTM:n joutuneen 
yllätetyksi. Alan nousun myötä valtion satsaus kaivosasioihin 
lisääntyy (KTM 2006b) ja kaivospoliittinen ohjelmakin on luvassa 
(Lapin... 2005). Uudessa hallitusohjelmassa mainitaan kaivos-
lain uusiminen. 

Maassamme toimii nyt vain muutama mineraali- ja metallikaivos, 
mutta useita hankkeita on aluillaan pääasiassa Pohjois- ja Itä-
Suomessa (KTM 2006b). Ne ovat alueille tärkeitä niin aluetalou-
dellisesti, elinkeino- ja maaseutupoliittisesti kuin psykologisesti 
(Rosenqvist 2005). Tutkimuksen kohdehankkeet edustavat tällai-
sia hankkeita. Niissä on myös laaja-alaista osaamista. Hankkeis-
ta suurin eli Talvivaara on suomalainen. 

3.1.2. Lähihistoria: kaivannaisteollisuuden rakennemuutos 

Suomen kaivostoiminnan lähihistoria voidaan jakaa aikaan 
ennen ja jälkeen EU:n. Vuonna 1992 ulkomaalaisille avautui 
mahdollisuus kaivostoimintaan Suomessa. Sitä edeltäneen 
kansallisen monopolin toimijat olivat valtionyhtiöt Outokumpu 
ja Rautaruukki, GTK, muutama pieni yritys sekä alan harrastajat 
(Puustinen 2003). 

Kaivannaisteollisuus oli voimissaan 1980-luvun lopulle, jolloin 
metalliset malmivarat alkoivat pienetä (Puustinen 2003). Esi-
merkiksi Outokummun kuparikaivos suljettiin vuonna 1989 
esiintymän ehdyttyä (Kaivosmuseo 2007). Maamme malmiva-
rojen ehtyminen ei kuitenkaan ole kiistatonta. Lindborg toteaa, 
että 1980-luvulla päätettiin ’suurin piirtein valtiollisella komitea-
mietinnöllä’, että Suomesta ei enää löydy malmeja (Klemettilä 
2007). Suomi taisi todella uskoa malmien loppuneen, mikä jätti 

Lindborgin mukaan aukon ulkomaalaisille. Myös Outokummun 
pääjohtajana vuoteen 1991 toimineen Voutilaisen (1.12.2006) 
mukaan ulkomaisten yritysten tuloon vaikutti ehkä lainmuutosta 
enemmän aukko, jonka valtionyhtiöt jättivät alkaessaan 1980-
luvulta lähtien vetäytyä kaivostoiminnasta. Vuosina 1987–2001 
kaivosten määrä laski 59:stä 36:een (Puustinen 2003). Kaivosala 
keskittyi ja erikoistui nopeasti. Outokumpu keskittyi metallien 
jalostukseen ja Rautaruukki siirtyi ostorikasteisiin. Muutoksen 
taustalla oli 1980-luvulta 2000-luvun alkupuolelle kestänyt kai-
vostoimialan globaali lama  (Tasala 2006b).   

3.1.3. Varhempi historia  

Varhaisimmat merkinnät Suomen kaivostoiminnasta ovat 1200-
luvulta. Vanhan ajan vuorityö rautaruukkeineen loppui 1900-lu-
vun alussa ja uudenaikainen toiminta alkoi (Puustinen 2003). 
Kuusjärven kunnassa ollut outo kumpu, josta kuparia löydettiin 
vuonna 1908, antoi nimen niin vuonna 1910 avatulle kaivokselle, 
sen ympärille rakentuneelle kaivosyhteisölle kuin 1920-luvulla 
valtionyhtiöksi muuttuneelle kaivosyritykselle. Kuntakin muutti 
nimensä Outokummuksi vuonna 1968. Kuparikaivos oli vuosi-
kymmeniä Suomen suurin malmin tuottaja (Piiparinen 2007). 

Suomi teollistui eurooppalaisittain katsottuna myöhään ja no-
peasti. Suurteollisuus alkoi sotien välisen taloudellisen kasvun 
ajalla. Teollistuminen perustui metsä- ja malmivaroihin sekä 
korkeaan tietotaitoon. Vuosisadan alkuvuosikymmeninä kaivos-
teollisuuden osuus nettokansantuotteesta kasvoi. Louhittavan 
malmin määrä pysyi kuitenkin pienenä 1960-luvulle asti, jolloin 
uudet esiintymät vauhdittivat tuotantoa (Puustinen 2003). 
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Kunnan toimintaa ohjaa kuntalaki. Kaivoslain uudistuksen tarvet-
ta perustellaan esimerkiksi sen yhteensopimattomuudella moni-
en edellisten lakien ja nykyisen perustuslain kanssa. 

3.2.1. Malminetsintä

Malminetsintä johtaa valtaukseen harvoin, ja vain pari prosenttia 
valtauksista johtaa kaivostoimintaan. Malmin löytämisestä kai-
voksen perustamiseen kuluu keskimäärin 10 vuotta (Heikkinen 
2006). Suurikuusikossa tämä vei noin 20 vuotta, Talvivaarassa 
30 ja Suhangossa kuluu yli 40 vuotta. 

Malminetsintä on jokamiehenoikeus. Sitä voivat rajoittaa luon-
non- tai ympäristönsuojelulliset seikat kuten liikkumisrajoitukset. 
Malmia voi etsiä toistenkin mailla poikkeuksena esimerkiksi 
piha-alue, tie tai hautausmaa. Havaintoja, mittauksia ja vähäistä 
näytteenottoa varten ei tarvita lupia, mutta näytteenotosta on il-
moitettava maanomistajalle tai rekisteritoimistoon. Etsijä korvaa 
etsinnän mahdollisesti aiheuttamat haitat täysimääräisesti. 

Etsintä alkaa aluevalinnalla. Sitten kartoitetaan alueet, joihin tar-
kempia etsintöjä kohdennetaan. Tässä vaiheessa käytetään pää-
asiassa valmiita geologisia aineistoja (Heikkinen & Noras 2005). 
Aktiivisimmin malmeja etsitään paikoista, joissa ei ole odotet-
tavissa suuria ristiriitoja muiden maankäyttömuotojen kanssa. 
Maamme harva asutus erityisesti pohjoisessa ja idässä antaa 
parhaat mahdollisuudet hyödyntää malmivarantoja. Ulkomaisia 
yrityksiä kiinnostaa erityisesti Lappi, josta on hyvä geologinen 
taustatieto, jota ei ole kovin tarkkaan tutkittu ja jossa kaivostoi-
minnalle on vähemmän esteitä kuin tiheämmin asutuilla alueilla 
(Invest... 2006). Malmiaiheita tunnetaan paljon ja uusia löyde-
tään jatkuvasti. GTK:n tietojärjestelmät auttavat suuntaamaan 
etsintäresursseja. Vuonna 2005 Suomessa käytettiin Euroopan 
maista eniten rahaa malminetsintään, lähes 40 miljoonaa. GTK:n 
osuus oli neljännes (GTK 2006). Loppu on ulkomaista pääomaa 
(Pekkarinen 2006). Kaivosalan sijoitusmahdollisuuksia arvioivan 
Teollisuussijoituksen kaivosrahoitusohjelmassa on 20 miljoonaa 
euroa Suomessa toimiville malminetsintä- ja kaivosyhtiöille (Mat-
tila 2007). 

Tutkimuksen kaivoshankkeet ovat alueilla, joilla ei ole paljon 
pysyvää asutusta tai erityisiä luontoarvoja. Suhangossa huomi-
oidaan erityisesti läheinen Simojoen Natura-alue. 

3.2. Kaivoshankkeen vaiheet ja kunnan rooli    

Kaivoshankkeen elinkaaren päävaiheiksi voidaan sanoa mal-
minetsintää, tuotantoa ja kaivoksen jälkihoitoa (Heikkinen & 
Noras 2005). Tutkimuksessa keskitytään malmin löytämisen 
jälkeiseen aktiivisen valmistelun vaiheeseen, jossa kaivostoimija 
suunnittelee tuotannon aloittamista, mutta sitovia päätöksiä tai 
lupia ei ole. 

Pienelle kunnalle suuri hanke on merkittävä. Kaivos tuo työpaik-
koja ja niiden perässä uusia asukkaita ja asunnon sekä muiden 
palveluiden tarvitsijoita, ja kaivosalueella tarvitaan kaavoitusta. 
Kunta toimii ympäristöviranomaisena ja lausunnonantajana 
monissa lupa-asioissa ja selvityksissä yhdessä muiden viran-
omaisten kanssa. Kunta on mukana myös tie-, vesi- ja sähkö-
hankkeissa. Kunnan rooli eri toimijoiden ja ympäröivän yhteis-
kunnan välisenä linkkinä, mielipidevaikuttajana ja verkoston 
solmukohtana oli kuitenkin haastateltujen mielestä ehkä jopa 
sen tärkein toimijarooli (myös Rosenqvist 2005). Yleistetysti sa-
nottuna kunnalla on sitä enemmän tehtäviä mitä suuremmasta 
hankkeesta taloudellisesti, työpaikkoina, palveluinvestointeina 
tai maankäytön suunnittelulla mitattuna on kysymys.

Kaivostoimintaa ohjaa ja valvoo KTM, joka ”edistää mineraa-
listen luonnonvarojen hyödyntämistä turvaamalla mineraalien 
etsinnän ja kaivostoiminnan edellytykset”. Se myöntää kai-
voslain mukaiset luvat. Muista luvista päättävät ja valvontaa 
hoitavat kaavoitus- ja rakennuslupaviranomaiset, ympäristölu-
paviranomaiset ja luonnonsuojelusta vastaavat viranomaiset 
(KTM 2007), joista monet ovat kunnallisia. Lisäksi Turvatekniikan 
keskus (2007) valvoo kaivosten turvallisuutta. Hankkeen vaiheet 
esitetään kaivoslain ja  – asetuksen mukaan täydennettynä KTM:
n (2007) antamilla ohjeilla kaivoslain mukaisten oikeuksien haki-
joille. Näihin lähteisiin ei erikseen viitata. 

Kaivoslain uudistaminen on meneillään. Tärkeä uudistus siihen 
tuli vuonna 1992, kun oikeus etsiä malmeja ja harjoittaa kaivos-
toimintaa Suomessa laajeni eurooppalaisiin yrityksiin ja henkilöi-
hin. KTM voi myöntää oikeuden myös muille. Kaivoslainsäädän-
nöllä on laaja rajapinta muiden lakien kanssa. Maankäyttö- ja 
rakennuslaki (MRL) säätelee myös kaivosalueella maankäyttöä. 
Ympäristöasioissa keskeisiä ovat luonnonsuojelulaki, ympäris-
tönsuojelulaki, laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(YVA-laki) ja erämaalaki. Lisäksi tulee muistaa saamelaiskärä-
jistä annettu laki, poronhoitolaki ja kolttalaki. Kaivostoimintaa 
ohjaavat kaivos- ja työturvallisuutta koskevat lait. Hallintolaki ja 
hallintolainkäyttölaki ohjaavat viranomaistoimintaa (KTM 2006a). 
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3.2.2. Valtausvaraus  

Alueellisten tutkimusten perusteella malminetsintä kohdenne-
taan lupaaville alueille, joilla tehdään tarkempia tutkimuksia 
esimerkiksi malmin sijainnin määrittämiseksi. Tähän on usein 
kulunut 2-10 vuotta. Yleensä tässä yhteydessä tehdään valtaus-
varaus (Heikkinen & Noras 2005, 11-13). Varaajalla on etuoikeus 
esiintymän valtaamiseen. Varaus tehdään alueen maistraattiin, 
josta se lähetetään KTM:öön. Varausalue on enintään yhdeksän 
neliökilometrin kokoinen, tarkasti määritelty ja mielellään suora-
kulmainen. Samalla hakemuksella voidaan hakea usean alueen 
varausoikeutta. Varausta ei voi tehdä kilometriä lähemmäs toisen 
varausta, valtausta tai kaivospiiriä. Varaus on voimassa vuoden, 
ellei valtausta tehdä aiemmin. KTM voi lyhentää varausaikaa, 
mikäli valtaaja ei tee esiselvityksiä. Uusi varaus voidaan tehdä 
kolmen vuoden kuluttua entisen raukeamisesta, mutta karenssia 
voidaan lyhentää vuoteen jos hakijalla on hyvät perustelut ja 
tutkimussuunnitelma alueelle. Varausaluella on siis oikeus – ja 
lähes velvollisuus - tehdä pienimuotoista tutkimustyötä, josta 
koituvat haitat varaaja korvaa. 

Ympäristön perustilakartoitus kannattaa tehdä ennen kun alu-
eella on tehty mitään. Se auttaa arvioimaan kaivostoiminnan 
ympäristövaikutuksia myöhemmin (Rosenqvist 2005, 45).

Kunnalla ei vielä tässä vaiheessa ole virallista roolia hankkees-
sa. 

3.2.3. Valtaus 

Halutessaan kaivosoikeuden löytäjä voi vallata alueen. Se on-
nistuu myös ilman varausta. Etsinnän alusta on kulunut usein 
5-15 vuotta. Valtausta haetaan mahdollisesti hyödyntämiskel-
poiselle osalle esiintymästä (Heikkinen & Noras 2005). Samalla 
hakemuksella voi tehdä useita valtauksia. Yhden yhtenäisen val-
tausalueen koko on enintään neliökilometri. Hakemus tehdään 
KTM:öön, joka myöntää valtausoikeuden 1-5 vuodeksi, mutta 
lisäaikaakin voi tutkimuksille saada. Valtauksesta maksetaan 
vuosittainen maksu KTM:lle. Valtauksen esteitä ovat monet 
alueen maankäyttömuodot, kuten asuminen tai yritystoiminta. 
Tällöinkin valtaus voidaan tehdä jos viranomainen tai oikeu-
denomistaja, yleensä maanomistaja, suostuu. Este on myös 
asema- tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, jos kunta vastustaa 
kaivostoimintaa pätevästä syystä. Näitä syitä ei tosin ole määri-
telty oikeuskäytännössä tai hallituksen esityksessä kaivoslaiksi. 
Niitä voisivat olla kaivostoiminnan kanssa yhteensopimattomat 

tai kilpailevat maankäyttötarpeet tai erityiset luonto- ja kulttuuri-
arvot (Mäkinen 2007, 24). 

Valtaus oikeuttaa aiempaa laajempaan tutkimustyöhön esiin-
tymän laadun ja laajuuden selvittämiseksi. Sallittuja ovat esi-
merkiksi kuivattaminen, kaivaminen ja koelouhinta. Kannatta-
vuusselvitykset tehdään yleensä valtausvaiheessa (Heikkinen & 
Noras 2005, 13). Alueen ulkopuolisia maita voi käyttää infrastruk-
tuuria (vesi, sähkö, tiet) varten. Valtaaja korvaa kaikki toiminnan 
aiheuttamat ohimenevät ja pysyvät haitat. Kaivoskivennäisiä saa 
käyttää tutkimusten ja selvitysten tekoon ilman maanomistajan 
suostumusta. Alueiden omistajille maksetaan korvausta. Hake-
mukseen liitetään maanomistajien ja rajanaapureiden yhteys-
tiedot. Rakennuksia tai laitteita saa tehdä tutkimustyötä varten, 
mutta KTM voi määrätä ne luvanvaraisiksi. Valtausoikeus ei anna 
rakennuslupaa.

Valtaushakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma perustelui-
neen. Siitä tulee ilmetä tutkimustoimenpiteiden vaikutukset niin 
tarkasti, että niitä voidaan arvioida. Tämä on erityisen tärkeää 
valtauksen ollessa esimerkiksi suojelu-, pohjavesi- tai saame-
laisalueella. Jos tutkimustyö voi aiheuttaa vesistöhaittoja tai 
kohtuutonta rasitusta naapureille, tarvitaan myös ympäristölupa 
(Uudenmaan… 2007).  

Kaivoslaissa ei säädetä valtaushakemuksesta tiedottamisesta, 
mutta kunnan olisi hyvä tietää hankkeista varhain, sillä kunnan 
velvollisuus on suunnitella alueiden käyttöä sekä tiedottaa asuk-
kaille. Nykyisellään kunnan lausunto pyydetään vain valtauksen 
esteiden selvittämiseksi asema- tai yleiskaava-alueella, mutta se 
tulisi Mäkisen (2007, 20-26) mielestä pyytää aina. Kunnan tulisi 
voida harkita, miten tiedottaa asiasta ja miten kuulla asukkaita. 
Niillä, joiden elinympäristöön tai muihin oloihin asia voi huomat-
tavasti vaikuttaa, tulee olla mahdollisuus saada tietoja sekä lau-
sua mielipiteensä. Tiedottaminen ja vaikutusmahdollisuuksien 
varaaminen liittyvät koko prosessiin, sillä vaikutusmahdollisuus 
on sitä todellisempi mitä aiemmin se on olemassa.

Luovuttuaan valtauksesta tai menettäessään kaivosoikeuden 
valtaajan tulee vuoden kuluessa toimittaa KTM:lle tarkka se-
lostus tutkimuksista tuloksineen. Lisäksi GTK arkistoi osan 
tutkimusmateriaalista. Näin jokainen valtaaja ja kaivosyrittäjä 
kasvattavat tietovarantoa. 
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Maanomistajat ovat Suomessa yleensä myyneet maansa kaivos-
yhtiölle. Mikäli omistaja ei myy maitaan, hän saa maasta ja siellä 
louhitusta malmista maksun. Haastateltujen mukaan maanomis-
tajat ovat myyneet maansa varsin tyytyväisinä, sillä hinnat ovat 
olleet varsin hyviä. Näillä alueilla maan kysyntä on vähäistä. Suo-
messa valtaus- ja kaivospiirihakemusten yhteydessä järjestetyt 
kuulemiset ovat sujuneet ongelmitta, ja esitetyt mielipiteet ovat 
koskeneet lähinnä korvausasioita (Tasala 2006a), näin myös tut-
kittujen hankkeiden ympäristöluvissa (Pohjois-Suomen ympäris-
tölupavirasto 2002, 2005, 2007). Käytännössä maanomistaja ei 
voi estää kaivostoimintaa, mikäli muut lupaehdot täyttyvät. Tule-
va Oikeusministeri Brax (Heikura 2007) katsoo, että kaivoslain 
”löytäjä saa pitää”-periaate ei turvaa maanomistajan oikeuksia. 
Erilaisessa kansantaloudellisessa tilanteessa laadittu kaivoslaki 
ei enää toimi. 

Kunta antaa lausunnon YVA-vaiheessa. Kaivospiiriä perustetta-
essa lausunto pyydetään, mikäli kunta ei ole voinut antaa sitä 
aiemmin. Lausunnon pyytäminen saattaisi kuitenkin olla tarpeen 
aina, sillä YVA:n jälkeen voi tulla uusia kysymyksiä (Mäkinen 
2007, 20).  

Kaivostoimitus eli kaivospiirin määrääminen on maanmittaus-
toimitus. Vuonna 2000 kaivoslakiin tuli vaatimus alueiden käy-
tön suunnittelun huomioinnista: oikeusvaikutteisten kaavojen 
toteutumista ei tule merkittävästi vaikeuttaa. Toisaalta kaavoja 
laadittaessa tulee huomioida valtausalueet. Kaivostoiminta edel-
lyttää vähimmillään suunnittelutarvealuetta. Jos sen ei katsota 
riittävän, laaditaan yksityiskohtainen kaava. Lisäksi rakentami-
seen tarvitaan rakennusluvat (Uudenmaan..2007). Kaavoitus 
antaa kunnalle merkittävän roolin hankkeissa. Kaivos vaikuttaa 
kunnan kehittämisen ytimessä: kaavoituksessa ja elinkeinotoi-
minnassa. Kaivostoiminnan paikalliset vaikutukset ja kunnallisen 
itsehallinnon ajatus puoltavat kunnan vaikutusmahdollisuuksia. 
Kunnan kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksia tulisikin säädellä 
paremmin (Mäkinen 2007, 17-23).

Kaivospiirin toimitusinsinööri Jutila (2003) sanoo kaivoshank-
keen moninaisista vaiheista, että lupamenettelyt, maksut, muu-
toksenhaut, jopa hankkeen vaiheet ja terminologia, ovat asiaa 
perehtyneellekin usein hämäriä. Listasta puuttuvat kuulemiset. 

3.2.4. Kaivospiiri ja kaivosoikeus

Kaivospiirin perustamista haetaan kun kaivoskivennäisiä halu-
taan hyödyntää. Malminetsinnästä on usein kulunut 10-20 vuot-
ta (Heikkinen & Noras 2005). Kaivospiirihakemus tehdään KTM:
lle valtauksen ollessa voimassa tai yhdessä valtaushakemuksen 
kanssa. Koko kaivospiirin ei tarvitse olla valtausaluetta. Kaivos-
piiri vanhenee 5-10 vuodessa ellei toimintaa aloiteta. Kaivospiirin 
tulee pääsääntöisesti olla yhtenäinen. Siihen voidaan ottaa 
esiintymän hyödyntämisessä tarvittavat teollisuus-, varasto-, 
jäte- ja asuntoalueet sekä alueet teitä, kuljetuslaitteita, voima-, 
vesi- ja viemärijohtoja varten sekä lähettyviltä alueet, joilla on toi-
minnassa tarvittavaa sivuainetta. Näitä alueita voidaan osoittaa 
apualueina kaivospiirin ulkopuolelta. Kaivospiirin tulee vastata 
kaivostoiminnan tarpeita.  

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) tehdään ennen kaivospiirin 
toimittamista ja arviointiselostus liitetään hakemukseen. YVA 
vaaditaan kun irrotettavaa ainesta on vähintään 550 000 tonnia 
vuodessa tai avokaivoksen pinta-ala on yli 25 hehtaaria. YVA 
tarvittiin kaikissa tutkittavissa hankkeissa. Ympäristöluvan puo-
lestaan tarvitsee jokainen kaivos ja rikastamo. Siinä määritellään 
toiminnalle ympäristön kuormittamisen rajat. Luvan myöntää 
ympäristölupavirasto ja sitä valvoo alueellinen ympäristökeskus, 
joka on myös YVA:n yhteysviranomainen. YVA tehdään ennen 
ympäristöluvan saamista. Hyvä YVA helpottaa ympäristöluvan 
käsittelyä (Rosenqvist 2005, 47, Uudenmaan... 2007). Kaivos-
piiri voidaan toimittaa aiemmin, mutta vasta ympäristöluvan 
saamisen jälkeen KTM antaa kaivoskirjan todistuksena kaivos-
rekisteriin merkitsemisestä ja kaivostoiminta voidaan aloittaa 
(ks. myös Jutila 2003). Ympäristöasiat ovat nousseet tärkeiksi 
kaivostoiminnassa. Kaivoksilla on ympäristöasioista vastaavaa 
henkilökuntaa ja ympäristö on asialistojen kärjessä.

Kaivospiirihakemukseen kuuluu käyttösuunnitelma. Se sisäl-
tää selvitykset toiminnan taloudellisuudesta, turvallisuudesta, 
alueellisten erityispiirteiden huomioinnista, infrastruktuurin  
käytöstä, itse kaivostoiminnasta sekä muusta tarpeellisesta 
aikatauluineen. Maanomistajien ja naapureiden lisäksi tarvitaan 
lista muista henkilöistä ja yhteisöistä, joiden oikeutta kaivospiirin 
määrääminen koskee. 
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3.2.5. Kuulemismenettelyt  

Lakimuutokset ovat laajentaneet kansalaisten tiedonsaanti- ja 
osallistumisoikeuksia. Tämä on myös tärkeimpiä syitä uudistaa 
kaivoslakia. Vaikka uusi laki on menossa eduskunnan käsittelyyn 
vasta syksyllä 2007, käytännössä toimitaan uusilla tavoilla. Viime 
kesäkuussa mukaan tuli uusi kuulemismenettely. Nyt ensimmäi-
nen kuuleminen on valtaushakemusta tehtäessä. KTM noudat-
taa hallinto- ja perustuslain säännöksiä päätösten perustelusta 
ja paremmasta tiedottamisesta (Mattila 2007, Tasala 2006). 

Omat kuulemismenettelynsä kuuluvat ympäristölupaproses-
siin ja sitä edeltävään YVA:iin. Kansalaisia kuullaan kaivos-
piiriä perustettaessa ja kaavoituksessa. Nykyisin suureen 
kaivoshankkeeseen kuuluu siis viisi kuulemista. Lisänä ovat 
kaivoshankkeisiin liittyvien erillisten, esimerkiksi tiehankkeiden 
kuulemistilaisuudet, joita niitäkin voi olla useita. Kuulemisia on 
toki mahdollisuus yhdistää ja näin on tehtykin. Usein prosessin 
eri vaiheita käydään läpi yhtä aikaa tai lyhyen ajan sisällä, eikä 
kaikkia erillisiä kuulemista aina tarvita. 

Haastatellut toimijat olivat sitä mieltä, että riittävän informaation 
saaminen ja oikeus osallistua itseä koskevien päätösten tekoon 
on demokratian toimivuuden kannalta keskeistä. Ympäröivän 
yhteiskunnan asenteet ovat osa yrityksen toimintaympäristöä ja 
ne vaikuttavat hankkeen etenemiseen. Informointi, kuuleminen ja 
keskustelu ovat kaivostoimijan ja yhteiskunnan välisen suhteen 
hoitoa ja niillä ehkäistään tiedon puutteesta syntyviä ongelmia. 
Väsyttävän monet kuulemiset voivat kuitenkin sekoittaa asioita. 
Ihmiset eivät lopulta tiedä, millaiset asiat mihinkin tilaisuuteen 
kuuluvat ja mitä missäkin tilaisuudessa ja vaiheessa voi sanoa ja 
mitä asioita lopultakin käsitellään. Samat huomautukset ja kor-
vausvaatimukset kertautuvat kuulemisesta toiseen. Jokaiseen 
kuulemiseen menee aikaa ja rahaa. Kuulemisprosesseja tulisi 
selkeyttää ja tilanteen salliessa yhdistää, jotta osallistuminen 
olisi mielekkäämpää.  

Kuuleminen on hyvä lähtökohta osallistumiselle, mutta se ei 
itsessään anna oikeutta vaikuttaa asioihin. Mäkinen (2000, 238) 
epäilee myös, että osallistumista välillä ihanteellistetaan.

4. Tutkittavat kaivoshankkeet

Kaivoshankkeet käydään läpi toteutumisjärjestyksessä. Jokai-
sessa hankkeessa tarkastellaan muita tarkemmin jotakin tee-
maa, Suurikuusikossa kunnan osuutta, Talvivaarassa rahoitusta 
ja Suhangossa yritysjärjestelyitä. 

Kaivoshanketta voivat haitata kilpailevina maankäyttömuotoina 
asutus, muut elinkeinot sekä ympäristöarvot, sillä kaivoksella 
on aina ympäristövaikutuksia. Lisäksi kunnan kehitys- ja työttö-
myysaste vaikuttavat. Kunnassa, jossa on monipuolinen elinkei-
norakenne ja vähän työttömyyttä, on vaikeampi viedä eteenpäin 
kaivoshankkeita kuin kunnassa, jossa elinkeinorakenne on yksi-
puolinen ja työttömyysaste korkea.

Tutkittavat hankkeet sijoittuvat harvaan asuttuihin kuntiin suh-
teellisen kauas kuntakeskuksista ja maankäytöllisesti merkittä-
vistä alueista. Kittilä, Sotkamo ja Ranua ovat muiden Lapin ja 
Itä-Suomen kuntien lailla kärsineet työttömyydestä ja väestöka-
dosta erityisesti aiemmilla vuosikymmenillä. Kuntien tärkeä elin-
keino maa- ja metsätalouden ohella on matkailu. Kittilässä Levi, 
Sotkamossa Vuokatti ja Ranualla eläinpuisto ovat olleet imagon 
ja työpaikkojen luojia sekä väestökadon hidastajia. Kaivoshank-
keet monipuolistavat elinkeinorakennetta ja tuovat lisää työtä ja 
asukkaita; Sotkamossa tosin on kaivoksia ennestään. Kaivokset 
eivät häiritse matkailun maankäyttöä, joten ristiriitojen sijaan nii-
den nähdään voivan tuoda lisäarvoa matkailulle.   

4.1. Kulta kimaltaa Kittilän Suurikuusikossa 

Suurikuusikon kultakaivos Kittilässä avataan vuoden 2008 kesä-
kuussa. Tarkkaa päivää ei vielä kerrota (Välimaa 2007). Kanada-
laisen Agnico-Eagle Mines Limitedin hanke tulee olemaan yksi 
Euroopan suurimmista kultakaivoksista. Sen tunnetut varat ovat 
14,2 miljoonaa tonnia malmia, josta saadaan vuosittain 5000 
kiloa kultaa. Toiminta-ajaksi on kaavailtu vähintään 14 vuotta, 
mutta 15 kilometrin kultavyöhykkeestä on paljon tutkimatta, 
joten kaivos toiminee pitempään (Tasala 2006a). Avolouhosten 
lisäksi kaivetaan maanalaista tunnelia (kuva1). 
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2007). Kittilän kuntatoimijoiden mukaan Riddarhyttanin resurssit 
eivät riittäneet esiintymän hyödyntämiseen. Kunta lähti mukaan 
etsimään yhtiötä, jolla olisi mahdollisuuksia avata kaivos. Kana-
dassa kunnan edustajat tutustuivat Agnico-Eaglen kaivokseen. 

Verkostot ovat tärkeitä liiketoiminnassa. Agnico-Eagle halusi joh-
tajistoonsa suomalaisen asiantuntijan, joka tuntee maamme kai-
vosolot, jolla on hyvät yhteydet yhteiskuntaan ja kielitaitoa. Tämä 
nopeuttaa päätöksentekoa ja hankkeen käyntiinlähtöä. Voutilai-
nen pyydettiin mukaan Riddarhyttanin johdosta. Voutilainen 
(1.12.2006) pitää tärkeinä hyviä suhteita kunnan viranomaisiin ja 
vaikuttajiin, sillä ”paras puolestapuhuja hankkeelle löytyy tieten-
kin Kittilästä”. Kunta vaikuttaa kaivoksen toimintaympäristöön, 
kuten asunto- ja palvelutuotantoon sekä asenteisiin kaivostoi-
mintaa kohtaan. Kunnan mukana olo alusta lähtien on tärkeää, 
vaikka esimerkiksi lupa-asiat ja maakaupat voidaan hoitaa lähes 
ilman kunnan vaikutusta. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sa-
noin: ”Vaikka me ei pystytä tämmösiä asioita päättämään niin... 
voidaan edistää erilaisia asioita eri viranomaisiin”. 

Kaivos sijaitsee noin 35 km Kittilän kuntakeskuksesta koilliseen 
Kiistalan, Lintulan ja Rouravaaran kylien lähellä harvaan asutulla 
Lapin maaseudulla. Kaivospiirin ja apualueiden pinta-ala on 850 
hehtaaria (Pohjois-Suomen… 2002). Kaivoksella työskenteli 
huhtikuussa 260 ihmistä (Välimaa 2007), eli määrä on tuplaantu-
nut siitä, mitä kaivoksen paikallisjohtaja Alaniska vierailullamme 
13.11.2006 kertoi. Rakennusvaihe on merkittävä työllistäjä. Täy-
dessä toiminnassa kaivoksella työskentelee noin 200 ihmistä ja 
välillisesti se työllistää lisäksi kolmisen sataa (Pohjois-Suomen 
... 2002).

GTK löysi esiintymän vuonna 1986 ja teki alustavia tutkimuk-
sia vuoteen 1997 asti (Pohjois-Suomen… 2002). Seuraavana 
vuonna ruotsalainen junioriyhtiö Riddarhyttan Resources Ab 
osti esiintymän KTM:ltä ja keskitti sinne tutkimustoimintaansa. 
Alustavan resurssien arvioinnin jälkeen Riddarhyttan teki alueel-
la 22 valtausta. Agnico-Eagle osti osan Riddarhyttanista vuonna 
2004 ja koko yhtiön seuraavan vuoden toukokuussa. Kaivoksen 
avaamiseen tarvitaan noin 100 miljoonaa euroa (Agnico-Eagle… 

Kuva 2. Kaivostunneli valmistuu Kittilän suurikuusikossa. (Kittilä 14.11.2006, kuva Aila Ryhänen). 
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Myös Alaniska (13.11.2006) piti kunnan tärkeimpinä tehtävinä 
mukana oloa infrastruktuurihankkeissa, asumisen ja palveluiden 
järjestämistä, vaikutusta yleiseen ilmapiiriin ja yhteksiä valtakun-
nantason päättäjiin. Kunnassa tehtiinkin palvelutasokartoitus 
kaivosta silmällä pitäen ja laadittiin tavoitteet palveluiden ke-
hittämiseksi (Suurikuusikon... 2006). Kaivoksen työntekijöiden 
asunnonsaantia on pyritty tukemaan jo tähän mennessä, ja 
asuntotonttien kaavoituksessa huomioidaan kaivoksen työn-
tekijät. Asuntotuottajaksi kunta ei rupea. Kunta on mukana 
myös kaivoksen infrastruktuurihankkeissa. Vuosina 2005–2006 
Suurikuusikon kaivoksen yhteistyöhanke sai kunnalta 7000 eu-
roa ja kaivoksen kehittämistoimenpiteisiin varattiin 9000 euroa 
(Kittilän... 2006).

Kaivoshankkeen tukena oli ohjausryhmä. Mukana oli asiantunti-
joita kunnan ja kaivoksen lisäksi TE-keskuksesta, Lapin liitosta, 
Tekesistä, GTK:sta, Metallityöväen liitosta, ympäristökeskuk-
sesta sekä edustus Kiistalan kylältä. Asiantuntijoiden itse teke-
miin selvityksiin perustuva työ teki ryhmästä poikkeuksellisen 
tehokkaan. Ohjausryhmä kokoontui 17 kuukauden aikana 11 
kertaa. Koko ajan pidettiin yhteyttä KTM:öön. Asioita tarkasteltiin 
Suomen toimintaympäristöä tuntemattoman yrityksen näkökul-
masta. Oli myös tärkeää opetella tuntemaan erilaisia toiminta-
kulttuureja (Maula, Mäkitalo 12.11.2006). Agnico-Eaglen toimi-
tusjohtaja Ingmar Hagan (27.11.2007) mielestä työryhmällä ei 
ollut vaikutusta yhtiön päätöksentekoon, mutta sen olemassaolo 
antoi yrityksen johdolle positiivisen signaalin. Keskustelufoorumi 
helpotti yhteydenpitoa eri tahoihin ja tehosti asioiden käsittelyä. 

Kaivosyhtiö on pitänyt aktiivisesti yhteyttä asukkaisiin. Jo 
Riddarhyttanin aikaan pidettiin useita tiedotustilaisuuksia, ja 
kaivosyhtiö on muutenkin kiinnostunut ihmisten mielipiteistä. 
Ympäristöjärjestöiltä ja poromiehiltä pyydettiin kannanottoja jo 
varhain (Maula, Mäkitalo, Kurula T. 12.11.2006). Agnico-Eagle 
on jatkanut samanlaista tiedotuspolitiikkaa (Haga 27.11.2006). 
Aktiivinen tiedottaminen on näkynyt myös alueellisissa ja valta-
kunnallisissa tiedotusvälineissä. Sekä sanoma- että aikakaus-
lehdissä on ollut viikoittain sekä yleisemmin kaivoksiin liittyviä 
että hankekohtaisia uutisia. Kaivostoimijat arvostavat sitä, että 
kunnan kanssa on pystynyt keskustelemaan luottamuksellisesti 
sellaisistakin asioista, joita ei esimerkiksi liikesalaisuuden vuoksi 
ole voinut päästää julkisuuteen.   

Kittilän vahvuutena on vuosikymmenten kokemus yhteistyös-
tä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Matkailutoimialan 
menestys on antanut kaivosyritykselle luottamusta siihen, että 
kunta pystyy hoitamaan mittavia hankkeita. 

Vuonna 1999 vahvistetussa Tunturi-Lapin seutukaavassa Suu-
rikuusikon alue on metsätalousaluetta. Sitä koskee määräys 
malminetsinnän ja siihen liittyvien toimenpiteiden turvaami-
sesta. Alueella ei ole muita voimassa olevia kaavoja tai vireillä 
olevia kaavoitushankkeita. YVA:n yhteydessä alueelle tehtiin 
maankäyttösuunnitelma (Pohjois-Suomen… 2002). Kun kai-
voksen maankäyttöratkaisut tulivat ajankohtaisiksi Kittilässä, 
kaivosalueen kaavoituksesta ei ollut selkeitä ohjeita eikä millään 
taholla ollut asiasta selkeää näkemystä vuosikausien hiljaisuu-
den jälkeen. Ympäristökeskus puolsi kaavoitusta, mutta siitä 
päätettiin luopua, koska alueella ei ollut paljon asutusta tai elin-
keinotoimintaa. Ympäristöselvitykset oli tehty, kaivosvaltaus oli 
voimassa ja kaivosyhtiöllä oli hyvät suhteet intressiryhmiin. Kaa-
voitus olisi myös luonut uuden valitusmahdollisuuden (Kurula L, 
Maula 12.11.2006). Nyt Alaniska (13.11.2006) kuitenkin katsoi, 
että riittävän aikaisin ja riittävällä detaljitasolla tehty kaava voisi 
selkiyttää pelisääntöjä ja jouduttaa hankkeita jatkossa. 

Kittilässä ei näytä olevan ristiriitoja matkailun ja kaivostoiminnan 
välillä. Kulta sopii Lapin imagoon ja kaivos voi lisätä alueen 
kiinnostavuutta. Matkailijoiden vierailuja kaivokselle ehkä järjes-
tetään mutta varsinaista matkailukohdetta siitä ei tehdä (Alaniska 
13.11.2006). Matkailu hyötyy myös tieyhteyksien parantamises-
ta. Työntekijöistä voi tulla kilpailua, mutta pikemminkin nähdään, 
että puolisotyöpaikat voivat helpottaa kokonaisten perheiden 
muuttoa Kittilään. Kunnassa on hyvät peruspalvelut ja poikkeuk-
sellisen hyvät vapaa-ajan palvelut paljolti matkailun ansiosta. 

Kunta on ollut kaivoshankkeessa mukana vuodesta 1996, jolloin 
Riddarhyttan tutki aluetta (Kurula L. 12.11.2006). Hyvät keskus-
teluyhteydet ovat asia, jonka kaikki toimijat mainitsivat tärkeänä 
ja hyvin toimineena. Kunta on ollut mukana lupaprosesseissa, 
selvitystöissä sekä maankäytön suunnittelussa, tie-, vesi- ja säh-
köistyshankkeissa sekä kaivosyrittäjän etsimisessä. 
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2007) ja KTM määräsi Kainuu-Koillismaan maanmittauspiirin 
suorittamaan kaivospiiritoimituksen vuoden 2007 maaliskuun 
loppuun mennessä  (KTM 2006c). Rahoitusjärjestelyt sisältävä 
kannattavuusselvitys valmistui myös maaliskuussa (Talvivaara 
Mining 2007). Aktiivinen kehittämistyö tuottaa tulosta.

Hankkeen aloitusaikataulu ei ole projektin edetessä paljon 
muuttunut, vaikka vielä viime kesänä vuosien viivästys oli mah-
dollinen. Outokummulle jäi oikeus muuttaa omistusosuuttaan 
kaivosyhtiössä kannattavuusselvityksen eri vaiheissa. Yrityksille 
tuli sopimuksen toteutumista ja kaivoksen tuotteita koskeva riita, 
joka haittasi rahoitusjärjestelyitä (Laitila 2006, Tuomi 2006). Kä-
räjille päätynyt riita sovittiin nopeasti syksyllä 2006 (Perä 2006, 
Rantanen 2006). 

Talvivaara on suomalainen yhtiö. Outokummun lisäksi yhteistyö-
kumppaneina ovat esimerkiksi OMG Finland Oy, Varma, Metso 
Minerals Oy ja Tieliikelaitos (Perä 2006, Mattila 2007). Yhtenä 
kotimaisista sijoittajista on Teollisuussijoitus (Suomen... 2006), 
ja Tekes rahoitti bioliuotusmenetelmän tutkimusta (Talvivaara 
Press 2007). Toukokuussa, solmittuaan kolme päivää aiemmin 
240 miljoonan rahoitussopimuksen, Talvivaara ilmoitti listautu-
vansa Lontoon pörssin päälistalle. Kesäkuuksi suunnitellulla 
listautumisella on tarkoitus kerätä institutionaalisilta sijoittajilta 
200 miljoonaa euroa. Kaivoksen rakentaminen maksaa noin 500 
miljoonaa (Kauppinen 2007). Ensimmäisen kymmenen vuoden 
ajan Norilsk Nickelin Harjavallan tehdas ostaa kaiken Talvivaaran 
tuottaman nikkelin (Talvivaara Press 2007). Rahoituskuviot näyt-
tävät lupaavilta.

Sotkamon kunnanjohtaja Jari Tolonen (20.12.2006) kertoi kai-
vosyhtiön ottaneen yhteyttä kuntaan keväällä 2003 kun projektia 
alettiin vakavasti suunnitella. Hyvä alku yhteistyölle oli se, että 
yhtiö itse otti varhain yhteyttä kuntaan. Kunta varautuu kaivok-
sen tuloon joustavin suunnitelmin, mutta ei laske sen varaan; 
ei innostuta liikaa ja samalla pyritään myötävaikuttamaan hank-
keeseen verotulojen ja työpaikkojen toivossa. Kunta ei sijoittanut 
pääomaa yhtiöön, sillä katsottiin, että suora yritystoiminta ei 
kunnalle kuulu. Talvivaaran toivoman pienen sijoituksen tarkoi-
tus olisi ollut lähinnä vakuuttaa sijoittajia kunnan positiivisesta 
suhtautumisesta (Perä 23.3.2007). Kunta on toiminut lähinnä 
taustalla. Työntekijöiden asunnonsaantia on pyritty varmis-
tamaan, palveluita kartoitettiin ja niitä kehitetään koko ajan. 
Tiestön parantaminen, muun muassa liikenneympyrän laajen-
taminen, tuli tarpeelliseksi kaivoshankkeen myötä. Kunta vastaa 

4.2. Euroopan suurin nikkelikaivos Sotkamon Talvivaaraan  

Talvivaaran kaivos sai ympäristöluvan 29.3.2007. Myös kai-
vospiirin laajennus astui voimaan. Toiminnan on määrä alkaa 
vuoden 2008 lopussa. Talvivaarassa on Euroopan suurin sulfidi-
nen nikkeliesiintymä, jonka luokitellut malmivarat ovat noin 266 
miljoonaa tonnia. Valtava, maailman viiden suurimman nikkeli-
kaivoksen joukkoon kuuluva noin 60 neliökilometrin avolouhos 
tulee toimimaan vähintään 24 vuotta, vuodet ja vuorokaudet ym-
päri. Se tuottaa vuodessa 33 000 tonnia eli noin 2,3 % maailman 
nikkelistä. Sivutuotteena tulee kuparia, sinkkiä ja kobolttia. Kai-
vos työllistää noin 400 henkilöä, rakennusvaiheessa 750. Epä-
suorat työpaikat mukaan luettuna arvio on 1000–1200 henkilöä 
(Pohjois-Suomen... 2007, Talvivaaran kaivos.. 2007, Talvivaara 
Mining... 2007). 

Talvivaaran kaivos muuttaa maisemaa ja vesistöjä merkittävästi 
ja huolellisesta jälkihoidosta huolimatta pysyvästi. Tuotekulje-
tuksia varten rakennetaan 26 km pituinen rata ja teitä paran-
netaan. Yhtiöllä on tarkoitus hankkia vapaaehtoisilla kaupoilla 
ne kiinteistöt ja vesialueet, joilla kaivostoiminta häiritsisi. Haitat 
ovat suurimmat kaivospiirin sisällä. Pysyvästi asuttuja taloja kai-
vospiirissä ja sen lähellä on 8. Lisäksi on lomakäytössä olevia 
entisiä asuinrakennuksia 21 ja tontteja. Pientä yritystoimintaa 
alueella on, mutta ei varsinaisia työpaikka-alueita. Varsinaisia 
virkistyskohteita tai suojelu- ja pohjavesialueita ei ole, ja luonto 
on pääasiassa ihmisen muokkaamaa ojitettua metsätalousmaa-
ta metsäautoteineen. Korvauksia esitetään haitoista ja arvon 
alenemisista. Sosiaalisten vaikutusten lieventämisessä tärkeää 
on hyvä tiedottaminen (Pohjois-Suomen... 2007). 

Malmin olemassaolo alueella on tunnettu yli 100 vuotta. GTK 
aloitti tutkimukset vuonna 1977. Vajaa kymmenen vuotta myö-
hemmin KTM myönsi Kolmisopen ja Kuusilammen kaivoskirjat 
Outokumpu Oyj:lle. Jatkotutkimuksissa mittavaksi mutta suh-
teellisen köyhäksi todettua  esiintymää ei kuitenkaan kannatta-
nut hyödyntää perinteisillä menetelmillä. Metallien kysyntä kas-
voi, hinnat nousivat ja kaivosteknologia kehittyi. Sulfidiselle mal-
mille sopivasta biokasaliuotusmenetelmästä tuli hyväksyttävää 
teknologiaa suurissa hankkeissa. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö 
ja sen operatiivinen tytäryhtiö Talvivaaran Projekti Oy perustettiin 
vuonna 2003. Hanketta johtaa Outokummullakin työskennellyt 
Pekka Perä, joka siirtyi Talvivaaraan Suhangon kaivoshankkeen 
johdosta. Talvivaara Projekti osti alueen kaivoskirjat 31.3.2004 
Outokummulta, jonka vetäytyminen kaivostoiminnasta siis jat-
kui. Kaivospiirin laajennushakemus jätettiin huhtikuussa 2005 
(Korhonen & Ponnikas 2006, Perä 23.3.2007, Pohjois-Suomen... 
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myös yhtiön käyttöön konttoritiloiksi luovutetun entisen meijerin 
vuokrasta. Yhtenä suurhankkeen etuna kunnalle kunnanjohtaja 
mainitsee sen, että hanke mahdollistaa kehitysrahojen hake-
misen. Kaivostoiminta on lisätty elinkeinostrategian kärjeksi 
matkailun ja osaamisen rinnalla. Sotkamon kunta on yksi Talvi-
vaaran Tukiverkko-projektin rahoittajista. Mikäli hanketta ei olisi, 
kunnalla olisi paineita perustaa sellainen (Tolonen, Mustonen 
20.12.2006). 

Talvivaaran Tuki-projektin päällikkö Hanniala (20.12.2006) 
kertoi projektin tarkoitukseksi verkostouttaa pieniä yrityksiä. 
Suurhanke voi ostaa palveluita vain riittävän suurilta toimijoilta. 
Myös kunnan yritystukia kannattaa keskittää. Joustavuus hallin-
nollisten maakuntarajojen yli antaisi mahdollisuuden rakentaa 
toimivampia verkostoja. Entinen outokumpulainen korosti myös, 
että kunnan tulee ymmärtää liiketoiminnan luonne ja osata olla 
odottamatta liikoja. Toimijoiden kannattaa tehdä sitä, mitä ne 
osaavat  – kunta hoitaa omat asiansa, kaivosyhtiö omansa, ja 
asioista keskustellaan rakentavasti. Sotkamo on myös onnistu-
nut tärkeässä vetovoimaisuuden kehittämisessä. Se auttaa työ-
voiman ja yrittäjien saamisessa. Viihtyisä ympäristö, hyvät pal-
velut ja toimeentulo- ja koulutusmahdollisuudet koko perheelle 
ovat globaalissa mittakaavassa poikkeuksellisen houkuttelevia. 
Kaivosten ympäristö on usein huomattavasti karumpi.

Kaivostoiminta on nousemassa merkittäväksi työllistäjäksi 
matkailun rinnalle. Matkailun kehittämisedellytykset on huo-
mioitu kaivoshankkeita tuettaessa, ja toimialojen edellytykset 
ovat pikemminkin tukeneet toisiaan kuin kilpailleet. Vuokatti ja 
Talvivaara sijaitsevat riittävän kaukana toisistaan eikä konflikteja 
ole odotettavissa. Kaivoksestakin voi tulla matkailukohde, mikä 
toimisi myös kaivosyhtiön yhtenä näyteikkunana yhteiskuntaan. 

Kunta ja kaivosyhtiö ovat tyytyväisiä yhteistyön sujumiseen. 
Molemmat ovat kertoneet tilanteista, toiveistaan ja mahdolli-
suuksistaan toiselle ja asioista on päästy yhteisymmärrykseen. 
Esimerkkinä luottamuksellisuudesta Tolonen (20.12.2006) 
kertoo, että kun sopimusongelma Outokummun kanssa tuli 
julkisuuteen, Perä kertoi asiasta kunnanvaltuustolle ja kokous 
pidettiin poikkeuksellisesti suljetuin ovin. Luottamuksellisuuden 
vaaliminen varmistaa yhteistyön jatkuvuutta (Tolonen, Mustonen 
20.12.2006, Perä 23.3.2007). 

Kunta arvostaa tapaa, jolla Talvivaara on hoitanut tiedotuksen 
niin kuntaan, asukkaille kuin mediaan. Olikin sovittu, että kaivos 

hoitaa oman tiedottamisensa. Tiedotustilaisuuksia on ollut sekä 
laajalle yleisölle että paikallisille asukkaille, kunnanhallituksen jä-
senet ovat tutustuneet kaivokseen ja lehdistössäkin on tiedotettu 
asiasta runsaasti (myös Rosenqvist 2005, 34). 

Kainuun maakunta -kuntayhtymä laatii maakuntakaavaa. Ehdo-
tuksessa suunniteltu kaivosalue on merkitty kaivostoimintaan 
tarkoitetuksi alueeksi. Kainuun seutukaavassa se on teollisuus-
toimintojen aluetta, jota koskee myös turvetuotantoa tarkoittava 
merkintä. Muita erityismerkintöjä ei kaivosalueella tai sen lähei-
syydessä ole. Sotkamon kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaa-
van hankealueelle sijoittuvalle metallitehtaan alueelle 29.8.2006. 
Muusta kaivospiirin maankäytöstä määrätään kaivoskirjassa 
(Pohjois-suomen ympäristölupa 2007). Kaaresvirta (20.12.2006) 
puhuu mahdollistavasta kaavoituksesta kaivosprojektin yhte-
ydessä. Asemakaava poisti suunnittelutarvealueen valitusoi-
keuteen liittyvän aloitusluvan lykkääntymismahdollisuuden ja 
varmisti projektin jatkumista nopeammin. Samantyyppisillä 
perusteilla Kittilässä päädyttiin suunnittelutarvealueeseen. Sot-
kamossa kuulemistilaisuudet jätettiin kaavoitusvaiheessa pois, 
sillä asukkaita kuultiin YVA-, ympäristölupa- ja kaivospiirivaiheis-
sa, jotka olivat osin yhtä aikaa. Lisäksi ihmisillä oli mahdollisuus 
keskustella kaavoittajan kanssa.

4.3. Palladiumia monesta lähteestä Ranuan Suhangolla ja Nar-
kaudessa

Välillä hiljaiseloa elänyt pääasiassa Ranuan kuntaan sijoittuva 
Suhangon kaivoshanke piristyi, kun hanketta vetänyt eteläaf-
rikkalainen kaivosyhtiö Gold Fields Limited solmi yhteistyöso-
pimuksen kanadalaisen North American Palladium Limitedin 
(NAP) kanssa maaliskuussa 2006. Tuotannon aloittamista 
suunnitellaan vuonna 2010 (Sarapää 21.2.2007). Yhteisyritys 
sai nimekseen Arctic Platinun Projects (APP). Hankkeen kan-
nattavuutta vahvistavat uudet pääasiassa Rovaniemen kuntaan 
sijoittuvat esiintymät, joista löydetty malmi on Suhangon malmia 
rikkaampaa. Tutkimukset ja kannattavuusselvitykset jatkuvat 
vuoden 2008 elokuuhun (North... 2007). 

Gold Fields Arctic Platinum Oy (GFAP) oli saanut ympäristö-
luvan Suhangon kaivoshankkeelle joulukuussa 2005 (Pohjois-
Suomen... 2005). Kaivospiiri perustettiin seuraavana vuonna 
(North... 2007). Hankkeen taloudellisesti merkittävin metalli on 
palladium, jonka lisäksi löytyy platinaa, rodiumia, kultaa, kupa-
ria ja nikkeliä. Suhankoon kuuluvat Konttijärven ja Ahmavaaran 
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esiintymät Ranualla noin 35 kilometriä kuntakeskuksesta luotee-
seen, osin Tervolan kunnassa (Pohjois-Suomen… 2005). Tällä 
hetkellä YVA:a tehdään uuden esiintymän alueella Rovaniemen 
Narkaudessa. Uusi esiintymä, kohonneet maailmanmarkkina-
hinnat ja kumppanin löytyminen tekevät todennäköiseksi hank-
keen avaamisen suuressa mittakaavassa. 

Outokumpu löysi Suhangon esiintymän vuonna 1964. Kaivos-
hanketta alettiin valmistella vuonna 1999. Seuraavana vuonna 
Outokumpu Mining ja Gold Fields Ltd:n omistama Gold Fields 
Finland perustivat Arctic Platinum Partnershipin hyödyntämään 
näitä Rovaniemen ja Ranuan välisen seudun platinaryhmän 
metallien esiintymiä. Gold Fields on yksi maailman suurimmista 
jalometallien tuottajista. Hankkeen kannattavuusselvitys valmis-
tui vuonna 2002. Outokumpu vetäytyi yhteistyöstä vuonna 2003. 
Gold Fields Finlandin tytäryhtiö Gold Fields Arctic Platinum 
(GFAP) jatkoi tutkimuksia. Suhankoon haettiin ympäristölupaa ja 
kaivospiiriä. Vähän ennen päätösten saamista, lokakuussa 2004, 
GFAP ilmoitti lykkäävänsä kaivoksen avaamista mutta jatkavan-
sa kannattavuusselvityksiä. Esiintymä oli odotettua köyhempi, 
maailmanmarkkinatilanne oli nostanut investointikustannuksia, 
rikaste ei kiinnostanut riittävästi sulattoja ja palladiumin hinta oli 
huono. Huhtikuussa 2005 GFAP ilmoitti jatkavansa hankkeen 
kehittämistä mutta pienimuotoisempana ja kumppania samalla 
etsien. Mikäli hanke ei nyt toteutuisi, luvat, kaavoitus sekä maa-
kauppojen, voimalinja- ja tiehankkeen jatkaminen mahdollistai-
sivat toiminnan aloittamisen jos olosuhteet muuttuisivat (North... 
2007, Salmela 2005, Pohjois-Suomen.. 2005).

YVA-vaiheessa Suhangosta oli tulossa Suomen suurin kaivos-
hanke 10 miljoonalla vuosittaisella malmitonnillaan ja 61 neliöki-
lometrillään. Sen piti työllistää toimintavaiheessa 300–400 hen-
kilöä ja toimia keskeytymättömästi kolmessa vuorossa ympäri 
vuoden. Konttijärven ja Ahmavaaran avolouhosten kokonaistuo-
tanto 11–12 toimintavuoden aikana olisi ollut noin 103 miljoonaa 
tonnia malmia ja 300 miljoonaa tonnia sivukiveä (Lapin... 2004, 
Pohjois-Suomen... 2005). 

Ranuan, Rovaniemen ja Tervolan yhteistyö on sekä kaivostoimi-
jan (Uusitalo 23.3.2007) että kuntatoimijoiden mukaan sujunut 
erinomaisesti. Yhteistyöllä on pitkät juuret. Tärkein kuntatoimija 
kaivoshankkeessa on Ranua, jonka puolella suurin osa Suhan-
gon esiintymästä sijaitsee. Rovaniemen merkitys kasvaa Narka-
uden esiintymän ansiosta. NAP:n toimisto on Rovaniemellä ja 
kaupungista tulee kaivoksen tärkein palveluiden hankintakunta. 
Myös suurin osa työntekijöistä asettunee Rovaniemelle. Kunta 
ja kaivos ovat olleet yhteistyössä lähes koko hankkeen ajan 
niin lupa-asioissa kuin infrastruktuurihankkeissakin. Tärkeä 
toimintamuoto oli Suhangon markkinointi- ja yhteistyöhanke 
(Sarajärvi, Sarapää, Torvinen 21.2.2007). Ranua halusi käyn-
nistää sen kaivoshankkeen epävarmuudesta huolimatta Lapin 
liiton myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen alkuvuodesta 
2005. Hankkeen tavoitteena oli luoda mahdollisimman hyvät 
edellytykset kaivostoiminnalle alueen palveluita parantamalla 
ja kaivoshankkeen tunnettuutta lisäämällä. Tärkeää oli säännöl-
linen yhteydenpito kaivosyhtiön kanssa. Hankkeessa keskityttiin 
muuttajille suunnattuihin palveluihin, lähinnä Internet-sivujen ja 
muuttajien vastaanottopaketin kehittämiseen. Näistä olisi hyötyä 
vaikkei kaivosta tulisikaan. Kaivoshankkeen epävarmuuden ta-
kia yhteistyö työvoima-, koulutus- ja elinkeinoviranomaisiin jäi 
vähälle (Salmela 2005). 

Ranuan kunnassa kaivosalueella on voimassa Lapin maakun-
takaava ja Tervolassa, johon osa esiintymästä sijoittuu, 2003 
vahvistettu Länsi-Lapin seutukaava. Kaivosalueen aluevaraukset 
ovat metsätaloutta varten ja kaivostoiminta on erityisesti tur-
vattava maankäyttömuoto. Ranuan ja Tervolan kunnat laativat 
kaivosta varten yhteisen osayleiskaavan, jossa kaivosalue on 
merkitty kaivosalueeksi. Kaavaan on merkitty muun muassa 
avolouhokset ja rakennusalueet sekä rikastushiekan ja sivukiven 
läjitysalueet ja ylimmät sallitut korkeudet. Konttijärven aluetta ei 
ole kaavoitettu kaivosta silmällä pitäen. Lupahakemuksen mu-
kaisessa sijoitussuunnitelmassa on huomioitu osayleiskaava. 
Yhdessä kaavoituksen kanssa vietiin eteenpäin YVA:a (Lapin... 
2004, Pohjois-Suomen... 2005).



20 21

5. Kunnat kaivosten kumppaneina 

Kaikki haastatellut toivoivat kaivosten avautuvan mahdollisim-
man pian ja toiminnan olevan mahdollisimman laajaa. Kunnille 
se tietää työpaikkoja ja verotuloja, elinkeinoelämän kokonaisval-
taista vilkastumista, eikä medianäkyvyyskään ole pahasta. 

Suurimittakaavainen kaivostoiminta on ylikansallista liiketoimin-
taa, jota harjoittavat useimmiten pörssiyhtiöt. Alan suhdanne-
herkkyys ja suurten pääomasijoitusten tarve tekevät toiminnasta 
riskialtista. Tuottotavoitteisiin pääseminen on haastavaa. Kai-
vostoimintaa säätelevät eniten globaalit markkinat. Toiminnan 
kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa malmien kysynnän 
ja tarjonnan mukaan muuttuva maailmanmarkkinahinta, osin yli-
kansallisesti ja osin paikallisesti määräytyvät toimintakustannuk-
set, käytetyt työmenetelmät, työvoiman saatavuus ja ammattitai-
to, lainsäädäntö ja paikallinen ilmapiiri. Kunnalla on omat oikeu-
tensa ja lakisääteiset velvollisuutensa ja hallinnollisina rajoina 
kuntarajat. Se ei voi tukea suurhanketta rahallisesti merkittävästi 
eikä estää kaivoksen tuloa alueelleen. Näissä puitteissa kunnalla 
on mahdollisuuksia vaikuttaa kaivoshankkeen kannattavuutta 
sääteleviin seikkoihin. Kannattaa miettiä ja selvitellä, millaisia 
merkityksiä hankkeella kunnalle voi olla ja miten hankkeen 
myönteisiä vaikutuksia voidaan lisästä ja kielteisiä vähentää.

Tiukasti kaivoslain ja -asetuksen mukaan kunnan rooli jää vä-
himmillään mahdollisuuteen antaa tai olla antamatta lausunto 
kaivospiirin toimitusvaiheessa. Muiden lakien myötä kunnan 
rooli kasvaa. Kunnalla on tiedotusvelvollisuus kansalaisiaan 
kohtaan, kunta kaavoittaa ja kehittää elinkeinoelämää alueella 
sekä järjestää palveluita asukkaille ja yrityksille (Mäkinen 2006). 
Kunnan rooli pienessä kaivoshankkeessa voi jäädä lausunnon-
antajaksi, jos kaivosyritys ei ole aktiivinen kunnan suuntaan. 
Kaikilla tutkituilla hankkeilla oli kuitenkin merkittävää yhteistyötä 
kuntien kanssa. Yhteistyö oli alkanut varhaisessa vaiheessa, ja 
kunnat arvostivat kaivosyrityksen aktiivisuutta yhteistyön aloit-
tajana. Varhain avattu keskusteluyhteys synnyttää luottamusta. 
Kittilässä kunta oli mukana jo etsimässä kaivosyrittäjää. 

Kunnalle ensimmäinen vaihe kaivoshankkeessa on luoda 
edellytyksiä investointipäätöksen syntymiselle. Rosenqvistin 
(2005, 30) mielestä kunnan kannattaa yleensä odottaa sitovaa 
investointipäätöstä aloittaakseen julkisen sektorin tehtävät kuten 
koulutuksen, asuntojen ja palvelujen järjestämisen työntekijöille 
sekä tiestön parantamisen. Kunta voi myös osallistua alueellisen 
osaamisympäristön kehittämiseen. Ennen hankkeen varmistu-
mista ei kaivosta varten kannata tehdä isoja peruuttamattomia 

investointeja. Kaivostoimijoiden sitova investointipäätös tulee 
kuitenkin myöhään. Siihen vaikuttaa investoijien käsitys alueen 
ilmapiiristä kaivosta kohtaan. Kunta on haastateltujen kaivos-
toimijoiden mukaan tärkein ilmapiirivaikuttaja. Suurikuusikon 
investointipäätös tuli vuonna 2006 (GTK 2006) ja Talvivaaran 
päätös tullee pörssiin listautumisen jälkeen. Useimmat artikkelis-
sa esitellyt toimet ovat siis alkaneet ennen investointipäätöksiä. 
On järkevää tehdä sellaisia joustavasti muutoksiin sovellettavia 
suunnitelmia, jotka palvelevat kuntaa vaikka hanke peruuntuisi. 
Näitä olivat esimerkiksi palvelutasokartoitukset, muuttajien pal-
veluiden järjestäminen, kaavoituksen tarkastelu, tukihankkeet ja 
kunnan tunnettuuden parantaminen. Sotkamo varautui kunnan-
johtajan mukaan kaivoksen tuloon ”periaatteessa ei mitenkään 
mutta olemme ottaneet sen kaikessa huomioon”.  

Kunnanjohtaja oli tärkein kaivoksen yhteyshenkilö kunnasta. 
Lisäksi tulevat kunnanvaltuuston ja – hallituksen puheenjohtajat, 
kaavoituksesta vastaavat henkilöt sekä tilanteen mukaan eri toi-
mialojen edustajat. Tärkeä kontakti oli myös tukihankkeen johto. 
Kaivoksen puolelta tärkein toimija oli kaivoksen paikallisjohtaja. 
Kaivoksen johto voi vaihtua esimerkiksi yritysjärjestelyissä kuten 
Ranualla. Myös kunnan ihmiset voivat vaihtua. Pysyvyyteen 
kannattaa kuitenkin pyrkiä ja tiedonkulku tulee varmistaa. Kunta 
voi tarvittaessa järjestää hankkeelle esimerkiksi pysyvän yhdys-
henkilön, niin rajalliset kuin yksittäisen ihmisen toimintamahdol-
lisuudet ovatkin.

Kunnan tulee selvittää toimintansa vaikutusmahdollisuudet ja ra-
joitteet tilanteessa, jossa kumppanin toimintalogiikka määräytyy 
kansainvälisten markkinoiden mukaan. Toimijoiden kannattaa 
keskustella toiminnan ehdoista ja mahdollisuuksista. Yhtenä 
kuntien reunaehtona oli olla lähtemättä hankkeisiin mukaan si-
joittajina, sillä ne eivät pitäneet suoraa liiketoimintaa toiminta-aja-
tustensa mukaisena. Toisen osapuolen kuuntelu on yhtä tärkeää 
kuin omista näkökannoista kertominen. Keskustelut auttavat 
löytämään myös uusia mahdollisuuksia. Tähän liittyy toimijoiden 
avoin ja oppiva asenne. Alusta asti keskusteleva toimintatapa 
auttaa rakentamaan hankkeen elinkaaren mittaista yhteistyötä. 
Se auttaa myös välttämään tilanteen ylikuumenemista niin, ettei 
kunnalle, asukkaille tai yrittäjille syntyisi epärealistisia odotuk-
sia.    

Valveutuneet kansainväliset sijoittajat vaativat liiketoiminnalta 
ympäristötietoisuutta ja eettisyyttä. Rauhallinen yhteiskunnalli-
nen ilmapiiri lisää sijoittajien kiinnostusta ja toiminnan kannat-
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tavuutta. Kaivostoimijoiden mukaan kunnan vetäjät ovat avain-
asemassa siihen nähden miten kaivosasioihin suhtaudutaan. 
Kunnan tapa tuoda asioita julkisuuteen heijastuu niin paikallisten 
asukkaiden suhtautumiseen kuin laajemmaltikin yhteiskunnalli-
seen ilmapiiriin. Tiedottamisessa kannattaa noudattaa Suomeen 
sopivaa, asiapitoista ja rauhallista linjaa, jossa kerrotaan hank-
keen hyödyistä haittoja unohtamatta. Sekä kaivos- että kunta-
toimijat katsoivat, että todenmukainen tiedottaminen on yksi 
parhaista keinoista viedä asiaa eteenpäin ja ehkäistä ongelmia. 
Kaivosyhtiöt halusivat hoitaa oman tiedottamisensa itsenäisesti 
muun muassa välttääkseen väärinkäsityksiä. Kuntatoimijat ovat 
kunnioittaneet tätä tiedotuspolitiikassaan. Kunnat katsoivat kai-
vosten hoitaneen tiedotuksen hyvin. Erityisen hyvänä pidettiin 
tapaa, millä kaivostoimijat keskustelivat paikallisten asukkaiden 
ja muiden toimijoiden, esimerkiksi poromiesten kanssa. Kunnat 
voisivat jopa ottaa oppia yritysten tiedotuspolitiikasta. Näiden 
kaivoshankkeiden etenemistä ja ilmapiirin hyvänä pysymistä 
auttaa niiden sijoittuminen varsin kauas kunnan muista kes-
keisistä maankäyttömuodoista. Kun myös henkilökemioilla on 
aina osuutensa ilmapiirin muodostumisessa, kuulosti siltä, että 
kemiatkin olivat tutkituissa hankkeissa kunnossa.

Kaivostoimijat arvostivat kunnan toimintakulttuurin joustavuut-
ta, kykyä ylittää hallinnon raja-aitoja tilanteen mukaan ja tehdä 
toimivia, harkittuja päätöksiä kohtuullisessa ajassa. Sujuva 
eteneminen parantaa hankkeen kannattavuutta, sillä jokainen 
työpäivä lisää kustannuksia. Lupa-asioiden nopea käsittely ja 
nopea lausuntojen antaminen nousivat julkiselta hallinnolta odo-
tettavien toimintatapojen listalla korkealle. 

Julkiset tuet voivat parantaa suurhankkeen kannattavuutta. 
Tukien perusteluna on yleensä kaivoksen synnyttämien työpaik-
kojen määrä (Rosenqvist 2005). Voutilaisen (1.12.2006), Perän 
(23.3.2007) ja Hagan (27.11.2007) mukaan tukien merkitys 
kaivokselle ei ole niinkään niiden rahallisessa arvossa, vaan 
ne antavat osakkeenomistajille signaalin siitä, että kaivoksen 
toimintaympäristö on kunnossa ja toiminnalla on yhteiskunnan 
tuki ja hyväksyntä. Tämä parantaa imagoa ja rahoitusmahdolli-
suuksia. Pörssiyhtiö ei voi olla riippuvainen tuista, tosin tiukassa 
kilpailutilanteessa tuki saattaa heilauttaa vaa’ankieltä. 

Kunta on tärkeä yhteiskunnallisten suhteiden järjestelijä ja ver-
kostojen luoja. Kittilän ja Ranuan kunnanjohtajien tausta kansan-
edustajina helpotti kaivoshankkeiden linkittymistä kansalliselle 

tasolle. Hyvä esimerkki verkostosta oli Kittilän ohjausryhmä. 
Siinä asiantuntijat auttoivat ensimmäistä ulkomailta tulevaa 
suurta kaivosyritystä rantautumaan Suomeen. Sosiaaliset ver-
kostot auttavat monessa asiassa. Esimerkiksi kaivostoimijat 
kokevat toistensa tuntemisen auttavan keskinäistä yhteistyötä. 
Myös hyvät suhteet naapurikuntiin, kuten Ranualla, tehostavat 
toimintaa. Pienimuotoista paikallistuntemusta ja verkostoitumis-
ta osoittaa esimerkiksi se, että kunnasta osataan neuvoa, mistä 
löytää lumen auraaja kaivokseen johtavalle tielle. Kaivostoimijoi-
den mukaan kunta onkin auttanut isoissa ja pienissä asioissa 
ja kunnalta on saanut tarvittavat tiedot. Kaivostoimijat ovat siis 
osanneet myös kysyä kunnalta sille kuuluvia asioita.    

Tutkittujen kuntien toimet olivat vahvasti sidoksissa paikalliseen 
tilanteeseen. Kunnat käyttivät hyväksi vahvuuksiaan ja sovittivat 
toimintaansa tilanteiden mukaiseksi. Esimerkiksi Kittilälle on 
hyötyä pitkästä kokemuksesta matkailuun liittyvistä hankkeis-
sa ja aiemmasta yhteistyöstä kansainvälisten kumppaneiden 
kanssa. Kunnan onnistuminen matkailuhankkeissa lisäsi myös 
kaivosyrittäjän luottamusta kunnan osaamiseen. 

Tiestön parantamista tai muita infrastruktuurihankkeita ei mainit-
tu ongelmallisina. Suomen etuna kaivostoiminnassa verrattuna 
moniin muihin maihin onkin se, että toimivaan infrastruktuurin ei 
mistään ole pitkä matka.  Myös infrastruktuurihankkeissa tarvi-
taan hyvää yhteistyötä kaikkien osapuolien kesken. Esimerkiksi 
tiestön kehittämisestä on vastuussa Tiehallinto yhdessä kuntien 
kanssa. Liikenne-, sähkö-, vesi- ja viemäriyhteyksien järjestä-
misessä kunta voi olla mukana hyvin erilaisilla panostuksilla 
tilanteen vaatimusten ja toimijoiden resurssien mukaan. Kunta 
voi myös osoittaa toimitiloja kaivosta varten. Sotkamossa kunta 
maksoi kaivokselle vuokratun entisen meijerin tilavuokran. 

Kunnan yhteistyötä pidettiin tärkeänä myös koulutus- ja rekry-
tointiasioissa. Näihin ei kuitenkaan tässä kirjoituksessa pereh-
dytty (ks. Alanko toisaalla julkaisussa). Paikalliset asukkaat ovat 
kaivokselle mieluisin työntekijäporukka, sillä he ovat kaikkein 
pysyvimpiä, kun taas kauempaa töihin tulleet muuttavat helpom-
min pois. 

Kunta voi auttaa kaivosta esimerkiksi lupa-asioiden hoitamisessa 
kustantamalla selvitystöitä tai tekemällä niitä virkatyönä ja pyrki-
mällä hoitamaan asiat mahdollisimman joustavasti ja nopeasti. 
Kunta voi saattaa toimijoita yhteen ja toimia verkostojen luojana, 
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olla mukana infrastruktuurin järjestämisessä, hoitaa kaavoitus-
asiat sujuvasti, tiedottaa ja järjestää palveluita kaivosta silmällä 
pitäen. Kunta on osallisena tie-, vesi- ja sähköhankkeissa. Usein 
kunta myös rahoittaa projektia tai kehitysyhtiötä, jonka yhtenä 
tehtävänä on parantaa kaivoksen toimintaedellytyksiä. Kunnan 
tärkeimmäksi toimintatavaksi nousi kuitenkin yhteiskunnallisten 
suhteiden välittäjän ja ilmapiirin muokkaajan rooli. Tämä oli 
niin selkeä, että muutamilla haastateltavilla se kuului itsestään 
selvänä toiminnan lähtökohtana, jota ei tarvitse erikseen edes 
mainita. 

5.1. Kaavoitus ja kunnan vaikutusmahdollisuudet 

Kaavoitus on keskeisin maankäytön ohjaamisen väline. MRL:n 
uudistuksessa vuonna 1999 siirrettiin vastuuta ja valtaa kunnille. 
Vallan ja vastuun siirron pitäisi näkyä myös kaivostoimintaan 
liittyvässä kaavoituksessa. Tosin kaavajärjestelmän ongelmana 
on, että valtakunnalliset intressit eivät aina toteudu, jos kunta 
vastustaa hanketta. Kaavajärjestelmän hierarkkisuuden ja kai-
vostoiminnan laajojen ympäristö- ja maankäyttövaikutusten ta-
kia kaivostoiminnan alueellinen säätely olisi luontevaa maakun-
ta- ja yleiskaavatasoilla, joiden tulee huolehtia elinkeinoelämän 
edellytyksistä. Tällä tasolla voidaan varmistaa myös kilpailevien 
maankäyttömuotojen yhteensopivuus. Eteenkin uudessa kai-
voshankkeessa eteen voi tulla kaavojen ajantasaisuuden tarkas-
telu. Kaavat sitovat myös muita kuin kuntien viranomaisia, joten 
kunnan tahto on huomioitava maankäyttöön liittyvissä oikeusvai-
kutteisissa suunnitelmissa (Mäkinen 2007, 21-22). 

YVA ja ympäristölupa, joihin kunnalla ei ole suurta vaikutus-
ta, nähtiin hyvinä työkaluina kaivoshankkeissa. Kaavoituksen 
asema kaivoshankkeissa on monimutkaisempi, johtuen paljon 
käytäntöjen ja ohjeiden selkiintymättömyydestä. Ohjeistuksen 
puute on myös hidastanut päätösten tekoa. Kaavoitus voi kui-
tenkin auttaa hankkeita menemään joustavasti eteenpäin, koska 
sillä voidaan antaa toimijoille selkeät pelisäännöt ja nopeuttaa 
rakennuslupien hakemista. Kaavoituksen kautta avautuu myös 
lisää osallistumis- ja muutoksenhakumahdollisuuksia, ei tosin 
sinänsä hankkeita vaan kaavaa koskien.  

Kaavoitusta tarkasteltaessa kunnan toimien tilannesidonnaisuus 
näyttäytyi tilanteen selkiytymättömyytenä. Kittilässä, jossa hanke 
lähti liikkeelle ensimmäisenä, nähtiin tarpeellisena laatia alueelle 
vain maankäyttösuunnitelma. Syrjäisellä alueella olevan kai-

vospiirin sisällä sen katsottiin riittävän. Seuraavissa hankkeissa 
ajatukset kaavoituksesta olivat kuitenkin muuttuneet niin, että 
Ranualla laadittiin osayleiskaava ja Sotkamossa asemakaava. 
Enää kaivoslakia ei pidetty yhtä vahvana. Lisäksi Suhangon 
projektin edetessä kuulemismenettelyt muuttuivat. 

Kaivoshankkeisiin liittyvien kuulemismenettelyiden päällekkäi-
syys ja sekavuus aiheuttaa epätietoisuutta siitä, millaisia asioita 
eri vaiheissa käsitellään, ja hallinnon avoimuus voi kärsiä. Sa-
mojen asioiden tekeminen päällekkäin kuluttaa myös aikaa ja 
rahaa. Kaivoshankkeen eri vaiheiden ja kaavoituksen kuulemis-
menettelyiden yhdistämistä on tarpeen pohtia.    

Siinä hypoteettisessa tilanteessa että kunta ei haluaisi kaivosta 
alueelleen, olisi kaavoitus ehkä jopa ainut keino, jolla kunta 
voi suoraan vaikuttaa. Alueita, joille kaivosta ei haluta, voidaan 
varata muuhun käyttöön asemakaavalla tai oikeusvaikutteisella 
yleiskaavalla. Kunnalla on kuitenkin oltava riittävät perustelut 
kaivoksen estävään kaavoitukseen. Kaavoituksen ajan tasalla 
pitäminen on parhaita maankäytön ennakko-ohjauksen keinoja. 
Julkisoikeuden professori Eija Mäkinen (2007) katsoo KTM:lle 
jättämässään selvityksessä maankäytön ohjausjärjestelmällä 
olevan merkitystä kaivostoiminnan ohjaamisessa, mutta kaava-
ohjauksen roolia pitää selkeyttää. Lienee tarpeellista määritellä 
kaavoituksen ja kaivospiiriin suhde tarkemmin joko niin, että 
kaavoituksen ohjausvaikutus määräytyisi MRL:n mukaan tai 
niin, että merkittävänä pidettävän kaivostoiminnan aloittaminen 
edellyttäisi kaavallista tarkastelua. Kaivospiiriä varten tulisi laatia 
kaava eikä toiminta saisi vaikeuttaa maakuntakaavan tai yleis-
kaavan toteuttamista tai olla asemakaavan vastaista. Kannattaa 
pohtia, riittääkö kaavaohjaus takaamaan etujen tasapainoisen 
punninnan kaivostoiminnassa (Mäkinen 2007, 24-25).

YVA:n, ympäristöluvan, kaivospiirin perustamisen ja kaavoituk-
sen paremmalla integraatiolla olisi mahdollisuus selvitellä ja 
organisoida paljon nykyistä tehokkaammin kaivoshankkeeseen 
liittyviä asioita. 
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6. Hyvät toimintatavat ovat tilanteen mukaisia  

Kunta- ja kaivostoimijoiden näkemykset kuntatoimijoiden 
mahdollisuuksista vaikuttaa kaivoksen toimintaan ennen sen 
varsinaista avaamista olivat suhteellisen yhteneväisiä. Kunnan 
toiminta ei ratkaise kaivoksen avaamista mutta kunta voi nopeut-
taa hankkeen etenemistä ja parantaa sen toimintaedellytyksiä. 
Kaikki haastatellut olivat tyytyväisiä yhteistyöhön eikä kukaan 
toimijoista maininnut merkittäviä ristiriitoja. Kaivoshankkeiden 
etenemistä hyvää vauhtia kohti kaivosten avaamista voidaan 
pitää yhtenä merkkinä onnistumisesta. 

Tärkeimmäksi kunnan toimintamuodoksi nousi yleisen positii-
visen asenteen luominen kaivostoimintaa kohtaan. Tätä pitivät 
erityisen tärkeänä ne kaivostoimijat, joilla oli kokemusta kai-
vostoiminnasta ulkomailla hallinnon näkökulmasta. Positiivisen 
asenteen luojana kuntaa voidaan pitää välittäjänä, linkkinä kai-
voksen ja muun yhteiskunnan – valtionhallinnon ja paikallisten 
asukkaiden – välillä. Positiiviseen ilmapiiriin liittyy luottamus, 
joka on kaiken hallinto- ja liiketoiminnan kohtaamisen perus-
edellytys. Yhteistyöilmapiirin ja vastapuolen toimenpiteiden esit-
täminen myönteisessä valossa on yksi tapa pitää yllä myönteistä 
ilmapiiriä jatkossakin ja tuoda omaa toimintaa esille positiivisesti. 
Samalla rakennetaan kaivoshankkeille myönteistä ilmapiiriä. Tut-
kimuksen kysymyksenasettelun tarkoitus oli etsiä nimenomaan 
hyviä ja toimivia menetelmiä, ei keskittyä ongelmiin ja epäkoh-
tiin, joten tutkimusasetelma korostaa kaivoshankkeiden positiivi-
sia puolia ja jättää kielteisen ja ristiriitaisen syrjään. 

Erittäin tärkeänä asiana tutkimuksessa näyttäytyivät verkostot. 
Suomessa käytännössä kaikki kaivosalan johtotehtävissä olevat 

ihmiset tuntevat toisensa; haastatellut kaivostoimijat olivat entisiä 
outokumpulaisia. Tuttujen kanssa on helpompi työskennellä ja 
verkostot helpottavat oikeiden ihmisten löytämistä oikeisiin paik-
koihin. Verkostot toimivat myös kunnissa; esimerkiksi suhteet 
valtakunnantason päättäjiin otetaan käyttöön suurhankkeissa. 
Kuntien kaavoittajat olivat yhteydessä toisiinsa kaivosalueiden 
kaavoituskysymyksissä. Kunta auttaa luomaan kontakteja myös 
paikallisiin sidosryhmiin. Kunnan merkitystä tiedon välittäjänä ja 
verkostojen solmukohtana kasvattaa entisestään se, että nykyi-
sin suuri osa kaivosyrityksistä on pieniä ja ulkomaalaisia. Kunnat 
voivat tarjota niille paikallistuntemusta, joka auttaa välttämään 
virheitä ja helpottaa toimintaa. 

Kunnan vaikutusmahdollisuudet nähtiin usein haastatteluiden 
alussa varsin vähäisinä. Viimeistään negaatiokysymys, jossittelu 
siitä, jos kunta haluaisi estää kaivoksen tulon, toi esiin kommen-
tit ”kunnalla on valtaa”. Kunta voisi pahimmillaan jopa vaarantaa 
kaivoshankeen kannattavuuden. Jarruttelu on kuitenkin ristirii-
dassa monien kunnan velvollisuuksien, esimerkiksi elinkeinojen 
tukemisen, kaavoittamisen sekä palveluiden järjestämisen ja 
tiedottamisen kanssa. 

Seuraavassa on listattu niitä kunnan toimintoja tai toimintatapo-
ja, jotka kunnan omalta tai kaivosyrittäjän kannalta näyttäytyivät 
toimivina tässä tutkimuksessa. Mukana on muutama kaivosyri-
tyksen toimintapa. Monien asioiden huomioimisesta hyötyvät 
niin kunta- kuin kaivostoimijakin. Hyvä yhteistyö voi olla monen-
laista tilanteista ja toimijoista riippuen:  

• kaivostoimijan varhainen yhteydenotto ja kunnan informoiminen kaivoshankkeesta luo hyvää yhteistyöilmapiiriä, samoin 
kunnan aktiivinen kiinnostus kaivosta kohtaan

o kaivokselle tulee kuitenkin jättää työrauha: kunta ei tunne kaivosalaa 
• toiminnan reunaehtojen, mahdollisuuksien ja riskien selvittäminen puolin ja toisin ja avoin, oppiva keskustelu

o keskustelussa voi löytyä myös huomaamatta jääneitä mahdollisuuksia
o kannattaa kuitenkin pitäytyä tarpeellisiksi katsottavissa asioissa

• luottamuksellisen keskusteluilmapiirin luominen ja luottamuksen säilyttäminen 
• kunnan varovaisen myönteinen suhtautuminen kaivoshankkeen tuomiin hyötyihin

o ylioptimistinen tulevaisuuden laskeminen kaivoksen varaan voi koitua ongelmaksi, eli ei suuria satsauksia liian 
varhain esimerkiksi rakentamiseen tai palveluihin

• hyvä suhteiden hoitaminen muihin viranomaisiin ja sidosryhmiin
o aktiivinen verkostoituminen; verkoston kokoajana ja solmukohtana toimiminen
o asiallisten suhteiden luominen myös kaivosta mahdollisesti vastustaviin ryhmiin 

• samassa tilanteessa olleiden tai olevien toimijoiden konsultointi ja hyvien käytäntöjen jakaminen
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Listassa mainitut toimintatavat ovat suhteellisia, ja ylilyöntejä 
suuntaan tai toiseen kannattaa välttää. Enemmän ei aina ole 
parempi, eikä ihan jokaisesta asiasta tarvitse aina keskustella. 
Moni asia liittyy hyvään toimintakulttuuriin yleisesti ja on sovellet-
tavissa myös muihin hankkeisiin.  

Hyvästä tiedottamisesta ja median sekä yhteiskunnan kiinnos-
tuksesta kaivosasioihin kertoo se, että kaivoksiin liittyviä uutisia 
on lehdissä lähes päivittäin. Hankkeet myös elävät koko ajan, ja 
esimerkiksi arviot malmien määristä muuttuivat. Päivitin tietoja 
uusimpien luotettaviksi katsomieni lähteiden mukaan. 

Kaivoslainsäädäntöä ja ohjeistuksia ollaan uusimassa. Kiireestä 
huolimatta työssä kannattaa olla huolellinen. Ohjeiden tulee olla 
selkeät ja yhdenmukaiset. Kahta samanlaista aluetta tai hanketta 
ei kuitenkaan ole, joten ohjeita pitää pystyä soveltamaan pai-
kalliset erityispiirteet huomioiden. Kunnan ja muiden osallisten 
osallistumismahdollisuuksien selkiyttämisen, kommunikaation 
parantamisen, päällekkäisyyksien poistamisen - tai ainakin vä-
hentämisen – sekä paremman virkamiesyhteistyön tulee kuulua 
työn tavoitteisiin.

• kaivostoiminnan huomiointi suunnittelussa riittävän varhain
o suunnitelmia, joita voidaan hyödyntää vaikka hanke ei toteutuisikaan
o kaivostoiminta voidaan ottaa yhdeksi strategisen kehittämisen painopistealueeksi

• asiallinen, tasapainoinen, aktiivinen, oikea-aikainen ja todenmukainen tiedottaminen kaikille sidosryhmille 
o virheellinen, ylioptimistinen, kielteinen, poukkoileva, liian passiivinen tai liian innokas tiedottaminen huonontaa 

ilmapiiriä 
o tiedottamisesta kannattaa keskustella ja sopia sen rajoista toimijoiden kesken

• muiden maankäyttömuotojen huomiointi ja neuvottelutilanteiden helpottaminen toimijoiden kesken
o muiden elinkeinojen ja toimijoiden ottaminen mahdollisuuksien mukaan keskusteluun, tiedottaminen 

• hyvä maankäytön ennakko-ohjauksen keino on kaavoituksen pitäminen ajan tasalla
• mahdollisimman sujuva ja sopivalla detaljitasolla toteutettu kaavoittaminen huomioiden kaivostoiminnan tarpeet yhdessä 

muiden maankäyttömuotojen kanssa (sekä kaivosalueen että esimerkiksi kaivosten työntekijöiden asuntorakentamisen 
mahdollistaminen)

• lisäselvitysten pyytäminen tarvittaessa
o riittävän varhainen puuttuminen ongelmiin auttaa selvittämään ongelmia ajoissa ja parantaa hankkeen etenemistä 

ja laatua 
• konkreettiset tukitoimet, esimerkiksi työntekijöiden asuntojen saannin tukeminen tai toimitila-asioissa avustaminen; julkis-

ten tukien saamisessa avustaminen 
o tukeminen selvitys- ja lupa-asioissa työpanoksella tai muulla sopivalla tavalla 

• kaivostoimijan ohjaus ja neuvonta, vastausten etsiminen kysymyksiin
o paikallistuntemuksen välittäminen

• osallisuus erilaisissa kaivosta tukevissa hankkeissa (esimerkiksi yrittäjien verkostoitumisen edistämiseksi)
• kunnan imagon parantaminen ja tunnettuuden lisääminen 

o voivat auttaa esimerkiksi työntekijöiden rekrytoinnissa 
• hyvä palveluiden järjestäminen
• infrastruktuurihankkeisiin osallistuminen tilanteen mukaan 
• mahdollisimman nopea asioiden hoitaminen (esimerkiksi luvat ja lausunnot)

o hitaus voi heikentää hankkeen kannattavuutta
• kunnan vahvuuksien hyväksikäyttö 

o esimerkiksi kokemukset aiemmista hankkeista, suhteet tärkeisiin sidosryhmiin
• vaikuttaminen yleiseen mielipiteeseen niin, että se muodostuu myönteiseksi 

o kaikki edellä mainitut asiat vaikuttavat mielipiteen muodostumiseen.
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1. Johdanto

Euroopan suurimmaksi arvioitu Kittilän Suurikuusikon kulta-
kaivos aloittaa toimintansa vuonna 2008. Tässä artikkelissa 
selvitetään tulevan kaivoksen elinkeino- ja työllisyyspoliittisia vai-
kutuksia lähinnä paikallisella tasolla. Alustavien tietojen mukaan 
Kittilän kaivokselle tullaan palkkaamaan noin 200 työntekijää 
toiminnan alkaessa. Tätä silmällä pitäen kunnassa järjestetään 
yhteishankintakoulutuksena puolen vuoden mittainen rikasta-
motyöntekijöiden työvoimakoulutuskurssi. Työvoimapoliittisen 
koulutuksen ohella artikkelissa tarkastellaan lyhyesti myös kai-
vosalan perustutkintokoulutuksen nykytilaa maassamme.
 
Kaivostoiminta Kittilän Suurikuusikossa on aluillaan ja siten täs-
sä artikkelissa esitetään vasta alustavia näkemyksiä kaivoksen 
työllistävästä vaikutuksesta sekä työvoimakoulutuksen järjestä-
miseen liittyvistä teemoista. Tätä artikkelia varten on haastateltu 
Kittilän kunnanjohtajaa, kunnanvaltuuston puheenjohtajaa, kun-
naninsinööriä sekä Tunturi-Lapin kehitys ry:n puheenjohtajaa. 
Koulutus- ja rekrytointikysymyksiin on saatu tarkempia tietoja 
Kittilän työvoimatoimiston erikoispsykologilta. Kaivostoimijan 
näkemyksiä rekrytoinnista on tarjonnut Kittilän kaivoksen paikal-
lisjohtaja. Kaivosalan koulutuksen nykytilaa ovat valottaneet tar-
kemmin kyseistä koulutusta järjestävien oppilaitosten edustajat.  

Näkökohtia kaivosalan rekrytointiin ja työvoimakoulutukseen 
Kittilän kunnan elinkeino- ja työllisyyspolitiikan näkökulmasta

Anu Alanko

2. Kittilän kunta – alue ja väestö

Kittilän kunta kuuluu Enontekiön, Kolarin ja Muonion ohella Tun-
turi-Lapin seutukuntaan. Kittilä sijaitsee Tunturi-Lapin eteläosas-
sa, 150 kilometrin päässä Rovaniemeltä ja se on pinta-alaltaan 
Lapin neljänneksi suurin kunta (8263 km2). Kittilän väestömäärä 
on laskenut tasaisesti 1980-luvulta, joskin se koki muutaman 
nousujohteisen vuoden 1990-luvun alkupuolella. 2000-luvulla 
Kittilän väestömäärä on kuitenkin jälleen näyttänyt elpymisen 
merkkejä ja lähtenyt hienoiseen nousuun ollen vuoden 2006 lo-
pussa 5885. Kittilän väestöntiheys on noin 0,7 as./km2. (Kittilän 
kunta, 2007.) 

Lapin liiton (2006) selvityksen mukaan 49 % väestöstä asuu ky-
lissä ja maaseudulla sekä 51 % taajamissa ja taajamien lievealu-
eilla. Väestön ikärakenteesta voidaan todeta, että 0-14-vuotiaita 
oli vuonna 2005 943 henkilöä (muutos vuoteen 1993 -210) ja 
15–64-vuotiaita 3809 henkilöä (muutos vuoteen 1993 -484). Yli 
65-vuotiaiden osuus oli puolestaan 810 henkilöä. Pohjoisen vä-
estökehitys noudattelee kansallista trendiä, jonka mukaan yli 65-
vuotiaiden osuus väestöstä tulee kasvamaan tulevaisuudessa 
nuorempien ikäluokkien määrän pienentyessä. Lapissa ikään-
tyvien määrä lisääntyy tosin vielä valtakunnallista keskiarvoakin 
nopeammin. (Lapin liitto, 2006).  
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Tunturi-Lapin ja erityisesti Kittilän kunnan työllisyystilanteesta 
voidaan todeta seuraavaa. Lamavuosien aikana Lapin työttö-
myys oli korkeimmillaan, jolloin lähes neljännes työvoimasta oli 
työttömänä. Vuodesta 1996 (n=23 986) työttömien määrä on 
jatkuvasti laskenut; tammikuussa 2007 Lapin työvoimatoimis-
toissa oli yhteensä 12 820 työtöntä työnhakijaa, joka on 15,1 
% työvoimasta.  Lapin seutukuntia eritellen voidaan todeta, että 
työttömien osuus työvoimasta oli matalin Rovaniemen seutukun-
nassa (13,9 %) ja korkein Itä-Lapissa (19,7 %). Kunnista korkein 
työttömyysaste oli Sallassa (25,8 %) ja matalin Kittilässä (10,2 
%). Kittilässä työttömien määrä oli 288 henkilöä. (Lapin TE-kes-
kus, 2006). 

Kaivoksen työllistävää vaikutusta ajatellen on kuitenkin syytä 
pitää mielessä, ettei kaivostoiminta välttämättä vähennä alu-
een työttömyyttä laajassa mittakaavassa. Työvoimatoimiston 
edustajan kanssa käydyn keskustelun pohjalta voidaan todeta, 
että jo tällä hetkellä kaivostyötä hakeneiden joukossa on suuri 
määrä henkilöitä, jotka ovat parhaillaan joko vakituisessa tai 
määräaikaisessa työsuhteessa. Lisäksi työttömänä työnhakijana 
olevilla ei välttämättä ole kaivostyöhön vaadittavaa koulutusta 
tai työkokemusta, jonka seurauksena heidän mahdollisuutensa 
hakeutua kaivostyöhön ovat vähäiset. Kaivostoiminnan aloitta-
minen Kittilässä luo kuitenkin uusia työpaikkoja myös muilla toi-
mialoilla: esimerkiksi palvelualalla tullaan tarvitsemaan tekijöitä 
niin Kittilässä kuin sen ympäristössäkin. Siten kaivostoiminnan 
välillinen työllistävä vaikutus tulee olemaan mitä todennäköisim-
min merkittävä Kittilän ja koko Lapin alueelle.

2.1. Elinkeinorakenteesta ja työllisyydestä

Lapin maakuntaohjelmassa (2007–2010) Lapin seutukunnat 
jaetaan pääpiirteissään kolmeen tyyppiin. Rovaniemen seutua 
kuvataan keskisuurena ja palveluvaltaisena kaupunkiseutuna, 
jossa sijaitsevat valtion suurimmat virastot sekä koulutuksen ja 
tutkimuksen työpaikat. Myös matkailulla on merkittävä sija Ro-
vaniemen seudulla. Kemi-Tornion aluetta kuvataan puolestaan 
Lapin teollisuuskeskittymäksi. Tunturi-Lappi lukeutuu Itä-Lapin, 
Pohjois-Lapin ja Tornionlaakson ohella maaseutumaisiin ja har-
vaan asuttuihin seutukuntiin, joissa keskeisessä asemassa ovat 
yhteiskunnalliset palvelut sekä maa- ja metsätalous. Lapin maa-
kuntaohjelmassa mainitaan yhtenä strategisena toimintalinjana 
kestävän kehityksen turvaaminen ja erityisesti Lapin kaivospo-
tentiaalin hyödyntämisen merkitys koko Lapin aluetaloudelle. 
(Lapin liitto, 2006.)

Kittilän kunta on elinkeinorakenteeltaan ennen kaikkea palvelu-
elinkeinopainotteinen. Yli 80 % työpaikoista on palvelusektorilla. 
Palvelujen ohella väestöä työskentelee mm. jalostuksessa 8,6 % 
ja alkutuotannossa 8,0 %. (Lapin liitto, 2006). Matkailu on Kittilän 
kunnan merkittävin elinkeino ja koko Tunturi-Lapin matkailutu-
loksi on arvioitu noin 200 miljoonaa euroa. Tunturi-Lapin alueen 
vuodekapasiteetti on noin 35 000 vuodepaikkaa ja kokonaisyö-
pymisten määrä on yli 3 miljoonaa yöpymisvuorokautta. (Tuntu-
ri-Lapin kehitys ry, 2007.) Kaivostoiminnan aloittaminen alueella 
tuo sitten arvokkaan lisän teollisuussektorille, joka on Tunturi-
Lapin alueella tarjonnut tähän saakka vain noin 3 % työpaikoista 
(Lapin liitto, 2006). 
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3. Suurikuusikon kaivoshanke

Kittilän Suurikuusikko sijaitsee Kittilän koillisosassa, lähellä Kiis-
talan kylää, noin 50 km:n päässä Kittilän kirkonkylältä. Kaivok-
sen pinta-ala on 840 hehtaaria ja kultaesiintymän pituus noin 15 
kilometriä. Suurikuusikon kultalöydös tehtiin jo kaksikymmentä 
vuotta sitten GTK:n toimesta. Ruotsalainen kaivosyhtiö Riddar-
hyttan Resources Ab aloitti tutkimukset Kittilän Suurikuusikossa 
1990-luvun lopulla. Kanadalainen kaivosyhtiö Agnico-Eagle 
Mines Limited hankki kuitenkin omistukseensa valtaosan Rid-
darhyttanin osakekannasta vuonna 2005 ja aloitti toimintansa 

Kuva 1. Rakennustyöt ovat käynnissä Kittilän kaivoksella. (Kuva: Anu Alanko 14.11.2006)

Kittilän Suurikuusikossa. Tällä hetkellä Suurikuusikossa ollaan 
rakennusvaiheessa ja kaivos aloittaa toimintansa vuonna 2008. 
Kaivoksen toiminta-ajaksi on arvioitu noin 13 vuotta ja sen mal-
mivarat ovat noin 14,2 miljoonaa tonnia, josta rikastetaan noin 
5000 kiloa kultaa vuodessa. (Agnico-Eagle Mine Limited, 2006.)

Kaivoksen rakennustöitä johtaa Ahma Insinöörit Oy, joka on 
kilpailuttanut urakoitsijoita kaivoksen rakentamisen eri osahank-
keisiin. Urakoitsijat ovat suurimmaksi osaksi Pohjois-Suomesta. 
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Avolouhoksena alkanut toiminta jatkuu myöhemmin maanalai-
sena louhoksena. Suurikuusikon kaivoksen paikallisjohtajan 
mukaan kaivoksella työskentelee tällä hetkellä (marraskuu 2006) 
noin 132 henkilöä, jotka ovat siis eri urakoitsijoiden palkkalistoil-
la. Kaivoksen edustajan mukaan urakoitsijoiden palveluksessa 
olevista työntekijöistä noin kolmannes on kittiläläisiä ja loput 
joko Lapin läänin alueelta tai muualta Suomesta. Erityisesti geo-
loginen ja tekninen henkilökunta on Kittilän ulkopuolelta. Kaivok-
sella työskentelee ainoastaan kaksi kittiläläistä teknikkotason 

Kuva 2. Noin puolen kilometrin mittaisen vinotunnelin kaivaminen on käynnissä.  (Kuva: Anu Alanko 14.11.2006)

henkilöä. Hallinnon ja suunnittelun puolella työskentelee mak-
simissaan viisi kittiläläistä. Kaivokselle odotetaan myös paria 
henkilöä työnjohdollisiin tehtäviin Kanadasta. Kittiläläisten osuus 
työntekijöistä tulee kuitenkin vielä lisääntymään tulevaisuudessa 
ja aluetta pyritäänkin kartoittamaan systemaattisesti, jotta mah-
dollisimman moni kittiläläinen löytäisi työtä kaivokselta.
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4. Kaivosalan koulutus

4.1. Kaivosalan koulutuksesta Suomessa 

Kaivosalan koulutus on ollut varsin olematonta jo vuosien ajan 
johtuen itse kaivostoiminnan vähäisyydestä maassamme. Vuo-
riteollisuusalan opetuksen kehittäminen aloitettiin 1930-luvun 
lopulla Teknillisessä korkeakoulussa Outokumpu Oy:n Säätiön 
avustamana. Annala (1960, s. 434–440) kirjoittaa Outokummun 
historiikissa ammattikunnan kiinteyden merkityksestä sekä am-
mattitaitoisen työvoiman varmistamisen tärkeydestä. Hän esitte-
lee Ruotsin kokemuksia kaivosammattikoulutuksen järjestämi-
sestä, josta kokemukset olivat kuitenkin huonot. Saksassa sitä 
vastoin onnistuttiin paremmin ja sieltä haettiinkin mallia vuonna 
1953 perustettuun Outokummun kaivosammattikouluun. Kolmi-
vuotisen koulun pääsyvaatimuksena oli kansakoulun kurssin 
suorittaminen ja opetussuunnitelma sisälsi pääsääntöisesti 
käytäntöön painottuvia aineita. Myös työnjohdollinen koulutus 
oli vähäistä ja sitä varten käynnistettiin kaivosteknillinen osasto 
Kuopion teknilliseen kouluun, joka tosin toimi vain muutaman 
vuoden ajan vähäisen kiinnostuksen takia. Kaivosteknikkolinja 
toimi sittemmin Lappeenrannan teknillisessä koulussa. 

Korhonen ja Ponnikas (2006) ovat tarkastelleet Talvivaaran kai-
voshankkeen selvityksen yhteydessä nykyistä kaivosalan kou-
lutustarjontaa. Raportissaan he esittelevät pääosin Kainuussa 
ja sen lähialueilla järjestettävää kaivosalan koulutusta. Kivialan 
koulutusta järjestetään maassamme esimerkiksi Pohjois-Karja-
lan aikuisopiston Outokummun yksikössä. Kivialan tutkintoihin 
valmistava koulutus suuntautuu kalliorakentamisen, kaivostoi-
minnan ja maarakentamisen eri osa-alueille sekä kiven asennus- 
ja jalostustekniikkaan. Myös panostajan lupakirja voidaan hank-
kia kyseisen koulutuksen kautta. (Pohjois-Karjalan aikuisopisto, 
2006.) Keski-Pohjanmaan aikuisopistossa Kokkolassa järjeste-
tään myös koulutusta kaivosalan rikastusprosesseihin (Keski-
Pohjanmaan aikuisopisto, 2007). Kaivosalan oppisopimuskoulu-
tuksesta on saatu kokemuksia Lohjalta, jossa Nordkalk Oyj Ab:
n omistuksessa olevalla Tytyrin kaivoksella valmistuivat vuonna 
2006 ensimmäiset uuden kaivosalan ammattitutkinnon suoritta-
neet kaivosmiehet (Nordkalk Oyj Ab, 2006.)

Kaivosalan koulutusta järjestetään tällä hetkellä myös Länsi-La-
pin ammatti-instituutissa. Koulutuskokeiluna järjestettävä kaivos-
alan perustutkinto kestää kolme vuotta ja koulutuspaikkakuntina 
toimivat Tornio ja Sodankylä. Sodankylän ammatti-instituutin 
tekniikan osaston yksikön johtajan Riitta Sassalin antamien tie-
tojen mukaan Sodankylässä opiskelee tällä hetkellä (marraskuu 
2006) kaksi vuosikurssia. Louhintapuolen koulutus tapahtuu 
Sodankylässä ja rikastamokoulutus Torniossa. Kahdella vuosi-
kurssilla on opiskelijoita noin kaksikymmentä. Sassalin mukaan 
opetushallituksessa on vireillä lupa-anomus, jossa haetaan jat-
koa kaivosalan koulutukselle Sodankylässä ja Torniossa. Sassali 
kertoo myös aktiivisesta yhteistyöstä kaivostoimijoiden kanssa: 
opiskelijat ovat mm. käyneet kaivoskierroksilla ja kaivoksilta on 
käyty luennoimassa oppilaitoksessa. (Sassali, 3.11.2006.)

Erikoispsykologi Timo Ylirannan (15.11.2006) ja Agnico-Eaglen 
Kittilän paikallisjohtajan Heino Alaniskan (15.11.2006) kanssa 
käydyissä haastatteluissa kävi ilmi, että ammattikoulutuksen 
puolella on monia sellaisia pohjakoulutuksia, jotka täydennys-
koulutuksella vahvistettuina antaisivat valmiudet toimia kaivos-
alan tehtävissä. Esimerkiksi erilaiset prosessialan koulutukset, 
mm. metalli- ja sähköalalla sekä puunjalostuksen puolella, voisi-
vat toimia pohjana kaivostoiminnassa suoritettavien prosessien 
osaamiselle. Lohjalla saatuja kokemuksia oppisopimuskoulutuk-
sesta voidaan varmasti hyödyntää jatkossa myös Kittilässä. Kai-
voksen ollessa toiminnassa oppisopimuskoulutuksella voidaan 
pätevöittää osaajia myös Kittilän kaivoksen palvelukseen. 

Viimeaikaisten kehitysnäkymien ansiosta myös kaivosalan kou-
lutus näyttää elpymisen merkkejä, joskin sen nähdään olevan 
edelleen riittämätöntä suhteessa aloittavien kaivosten työvoi-
matarpeeseen. Avainhenkilöiden haastatteluissa varoitettiin kui-
tenkin koulutuskeskusteluidenkin ylikuumenemisen vaaroista: 
vaikka kaivospotentiaalia Suomesta löytyykin, täytyy kaivosalan 
koulutustakin järjestää maltillisesti. Kaivosten elinkaari on rajalli-
nen ja siten kaivosammattilaisten kouluttamisenkin tulee pysyä 
tietyissä rajoissa. Kaivospotentiaalia kuitenkin näyttää Suomes-
sa olevan huomattavissa määrin ja siten tilaus vakituiselle kai-
voskoulutukselle on ilmeinen. 
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4.2. Kaivosalan työvoimakoulutuksesta

Kaivosalan ammattikoulutuksen ollessa maassamme varsin vä-
häistä, on työvoimapoliittisella koulutuksella Kittilän kaivostakin 
ajatellen merkittävä rooli. Sodankylässä on alkanut syyskuussa 
2006 puoli vuotta kestävä rikastamoalan koulutus, jonka järjes-
tävänä tahona toimii Lapin ammattiopisto. Koulutukseen haki 
kaiken kaikkiaan 80 henkilöä, joista hakemusten perusteella kar-
siutui 40 hakijaa. 40 haastatellusta hakijasta valittiin lopulta 20 
henkilöä koulutukseen. Lapin ammattiopiston kouluttajan, Rai-
mo Rantaison (1.11.2006), mukaan tärkeimpinä kriteereinä kou-
lutukseen valikoitumiselle olivat hakijan motivaatio kaivosalalla 
työskentelyä kohtaan sekä jokin olemassa oleva ammattitutkin-
to. Kahdenkymmenen opiskelijan taustat ovat hyvinkin erilaisia; 
joukossa on esimerkiksi leipomoalan, sähköalan ja LVI-tekniikan 
osaajia. Koulutettavien joukossa on ainoastaan kaksi henkilöä, 
joilla ei ole aikaisempaa ammatillista koulutusta. Koulutettavien 
ikäjakauma on 25-vuodesta 54-vuoteen. Kaivostyö on kautta ai-
kojen profiloitunut miesten työksi, mutta esimerkiksi Sodankylän 
kurssilla on mukana kaksi naista, joka on Rantaison mukaan 
erittäin positiivinen asia ja heidän sijoittumistaan kaivostyöhön 
kannustetaan niin koulutuksen järjestäjien kuin myös kaivosalan 
toimijoiden taholta.
 
Rantaison (1.11.2006) mukaan puolen vuoden kurssilla kyetään 
kouluttamaan henkilöt kaivostyöhön. Koulutuksen toteuttaminen 
ei ole kuitenkaan ongelmatonta. Vaikka Suomessa onkin saata-
villa koulutusta esimerkiksi kiven murskaamiseen, poraamiseen 
ja siirtämiseen liittyen, on olemassa sellaisia kaivostyöhön liit-
tyviä spesifejä osaamisalueita, joihin on vaikea löytää tekijöitä. 
Tällaisia erityisosaamista vaativia tehtäviä ovat esimerkiksi 
panostukseen liittyvät tehtävät. Koulutettavia toki löytyy, mutta 
panostajan luvan omaavia kouluttajia on hyvin vähän Suomes-
sa. Toisena ongelmana mainitaan rikastamopuolen koulutus niin 
kouluttajien kuin myös potentiaalisen opiskelijajoukon osalta. 
Kuten Korhosen ja Ponnikkaan (2006) raportissa kävi ilmi, myös 
Pohjois-Suomessa ongelmaksi nousee työnjohdollisen tason 
koulutuksen puuttuminen.

 
Kittilässä järjestetään vuoden 2007 aikana Sodankylän kurssia 
vastaava rikastamotyöntekijöiden puolen vuoden mittainen 
kurssi, johon otetaan 60 opiskelijaa. Koulutus järjestetään yh-
teishankintakoulutuksena, jonka kustantajia ovat kaivosyhtiö ja 
työvoimahallinto. Myös Kittilän kurssin toteutuksesta vastaa La-
pin ammattiopisto. Rikastamotyöntekijöiden koulutushaku käyn-
nistyi alkuvuodesta 2007. Reilun viikon aikana rikastamotyönte-
kijöiden koulutukseen tuli 330 hakemusta, joista 130 Kittilästä.  
Saman verran tuli hakemuksia muualta Lapista, erityisesti Etelä- 
ja Keski-Lapista. Loput hakemuksista olivat muualta Suomesta. 
Merkille pantavaa on, että hakijoista suurin osa (2/3), on joko 
vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa. Naisia hakijoissa 
oli vain noin kuusi prosenttia. Hakijoista on valittu haastatteluihin 
140 henkilöä, joista heistäkin reilut 60 on kittiläläisiä. Lopullisista 
valinnoista ei kuitenkaan ole tietoa tämän artikkelin kirjoitushet-
kellä. Rikastamotyöntekijöiden koulutus järjestetään kolmena 20 
hengen kurssina, joista ensimmäinen alkaa kevään 2007 aikana. 
(Yliranta, 27.2.2006)
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5. Kaivoksen työvoiman tarve 

Kittilän kaivos aloittaa varsinaisen toimintansa vuonna 2008, 
mutta kaivoksen rakennustyöt aloitettiin vuonna 2006. Haastat-
telujen tekohetkenä, marraskuussa 2006, kaivoksella työskenteli 
arviolta 130 henkilöä. Näistä suurin osa toimi eri urakoitsijoiden 
palveluksessa, joista noin kolmasosa on kittiläläisiä ja loput joko 
Lapin alueelta tai muualta Suomesta. Kaivoksen toiminnan aikai-
sen työvoiman tarve on noin 200 henkilöä. Korhonen ja Ponni-
kas (2006, s. 27) toteavat Talvivaaran kaivoshanketta arvioivassa 
selonteossa kaivoksen suoran työvoimatarpeen olevan noin 400 
työpaikkaa, mutta epäsuorasti kaivos työllistäisi arviolta 600–800 
henkilöä. Samanlaisia arvioita esitettiin Kittilän osalta; kaivoksen 
epäsuora työllistävä vaikutus olisi noin 400 henkilöä. Kaivostoi-
minnan aloittaminen Kittilässä synnyttää välillisesti työpaikkoja 
mitä todennäköisimmin esimerkiksi kunnalliselle ja yksityiselle 
palvelusektorille.
 
Tykkyläinen (1994, s. 42) tarkastelee teoksessaan Kaupunkilais-
mainarit Forestaniassa kaivostoiminnan aluetaloudellisia vaiku-
tuksia tilanteessa, jossa kaivoksella asutaan ja työskennellään 
tietty periodi, ja varsinainen koti sijaitsee jopa tuhansien kilo-
metrien päässä. Mikä merkitys tällaisella yhdyskuntamuodolla 
ja kaivostoiminnalla on sitten paikallisella tasolla? Tykkyläinen 
toteaa, että huolimatta siitä minkälainen yhdyskuntamalli vali-
taan, paikalliset ja kaivosalueen lähialueiden työmarkkinat voivat 
tyydyttää vain vähäisissä määrin uuden kaivoksen työvoiman 
kysyntää. Kaivoksella tarvitaan sellaista erityisosaamista, jota 
ei aina välttämättä löydy kaivoksen lähialueilta. Kuten jo edellä 
todettu, tämä pitää paikkansa myös Kittilän tilanteessa. Haas-
tatteluissa kävi ilmi, että erityisesti työnjohdollinen osaaminen ja 
esimerkiksi geologinen ja tekninen tietotaito tulee muualta kuin 
Kittilästä tai sen lähialueilta. Työvoimakoulutuksena toteutettava 
rikastamoalan koulutus kuitenkin edesauttaa myös paikallisen 
väestön työllistymistä kaivokselle. 

Vaikka Kittilän kaivos ei suoraan työllistäisikään paikallis-
väestöä, ovat kaivoksen kerrannaisvaikutukset merkittävät. 
Tykkyläinen (1994, s. 43) toteaa teoksessaan, että kun kaivos 
sijaitsee asutulla alueella, tarjoaa sen lähiseutu yritykselle tietyn 
tarjontapotentiaalin. Lähiseutu voi tarjota tavaroita, palveluja 
ja urakoita kaivokselle. Näin on toki myös Kittilän tilanteessa. 
Kuten alussa mainittiin, rakennusvaiheessa kaivostoimija on 
hyödyntänyt paikallisten yritysten palveluita mahdollisuuksien 
mukaan. Rakennusaikaisesta työllistämisestä mainittakoon esi-
merkkinä kaivostoimijan tekemä sopimus paliskunnan kanssa, 
joka valmisti kaivosyhtiölle aitoja.  Kaivoksen toimintavaiheessa 
tämä seikka tulee vielä korostumaan, kun kaivoksen työntekijät 
asettuvat alueelle asumaan. Toki Kittilän kaivoksen tapaukses-
sakin pendelöintiä tulee todennäköisesti tapahtumaan, mutta 
kaivostoimijan kanssa käydyn keskustelun perusteella tavoit-
teena on saada kaivokselle työntekijöitä, jotka jäisivät pysyvästi 
Kittilään asumaan. Tämä tulee varmasti lisäämään kunnallisten 
ja muiden palveluiden kysyntää alueella, mikä puolestaan syn-
nyttää uusia työpaikkoja. Työvoimahallinnon edustajan mukaan 
tämä seikka on otettu huomioon jo nyt Kittilän työvoimatoimiston 
järjestämässä työvoimakoulutuksessa; esimerkiksi perhepäivä-
hoitajakurssi oli syksyllä 2006 käynnissä ja myös yrittäjyyskurssit 
olivat asiakkaiden suosiossa.
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6. Lopuksi

Vuonna 2008 toimintansa aloittavalla Kittilän kaivoksella tulee 
olemaan huomattavia vaikutuksia Kittilän työvoima- ja elinkei-
nopolitiikkaan. Tässä artikkelissa on esitelty Kittilän kunnan 
ja työvoimahallinnon edustajien sekä kaivostoimijan alustavia 
näkemyksiä kaivoksen työllistävästä vaikutuksesta niin paikal-
lisella tasolla kuin laajemminkin Pohjois-Suomessa. Lisäksi on 
tarkasteltu rikastamotyöntekijöiden työvoimakoulutuksen järjes-
tämiseen liittyviä kysymyksiä sekä kaivosalan perustutkintokou-
lutuksen nykytilaa Suomessa.

Kittilän kunta on ennen kaikkea palveluelinkeinopainotteinen 
kunta, joka on erityisen tunnettu matkailustaan. Teollisuus on tä-
hän saakka tarjonnut vain murto-osan työpaikoista, jotka tulevat 
nyt lisääntymään kaivostoiminnan alkaessa Kittilässä. Kaivoksen 
työvoimatarpeeksi on arvioitu noin 200 henkilöä toiminnan al-
kaessa vuonna 2008. Haastattelujen tekohetkellä marraskuussa 
2006 rakennusvaiheessa olevalla kaivoksella toimi jo yli 100 
henkilöä eri urakoitsijoiden palveluksessa. Varsinaisen kaivos-
toiminnan alkaessa yhtiö palkkaa työntekijät omalle palkkalistal-
leen.  Työllistävästä vaikutuksesta puhuttaessa on vaikea tehdä 
suoria johtopäätöksiä sen suhteen, missä määrin kaivoksen 
tuleminen paikkakunnalle vaikuttaisi muiden alojen työllisyy-
den lisääntymiseen. Erilaisia kertoimia on esitetty, joiden avulla 
voidaan hahmottaa kaivoksen työllistävää vaikutusta muilla am-
mattisektoreilla. Nämä työllisyyskertoimet liikkuvat tosin varsin 
laajalla skaalalla, välillä 1,28–3,17, mutta esimerkiksi Kittilän 
työvoimatoimistossa käydyissä keskusteluissa arveltiin, että yksi 
kaivannaisalan työpaikka työllistäisi 2,5 henkilöä toisaalla. (Ks. 
työllisyyskertoimista esim. Korhonen & Ponnikas, 2006, s. 14.)

Kaivoksen tuleminen paikkakunnalle näkyy kunnan elinkeino- ja 
työllisyyspolitiikassa jo monin tavoin. Työvoimatoimistossa käy-
dyissä haastatteluissa kävi ilmi, että kaivostyöpaikkojen perään 
on kyselty jo pitkän aikaa ja esimerkiksi marraskuussa 2006 työ-
voimatoimistoon oli tullut noin 400 suoraa hakemusta kaivosalan 
tehtäviin. Työvoimatoimisto on järjestänyt mm. perhepäivähoita-
jien koulutusta nimenomaan kaivoksen tulemista silmällä pitäen. 
Lisäksi yrittäjyyskurssi oli käynnissä haastattelujen tekohetkenä 
ja toinen samanlainen oli jo tilauksessa. 

Myös puolisotyöllistymisestä keskusteltiin paljon; matkailu, joka 
on tähän mennessä tarjonnut suuren osan alueen työpaikoista, 
työllistänee myös merkittävän osan kaivokselle tulevien työnteki-
jöiden puolisoista. Kysyttäessä mahdollisesta kilpailuasetelmas-
ta matkailun ja kaivostoiminnan välillä, haastateltavat totesivat 
sen olevan toki mahdollista, mutta lopulta kuitenkin hyvin epä-
todennäköistä tai ainakin vähäistä. Toki matkailusektorilla on 
sellaisiakin tehtäviä, joissa hankittu kokemus voi osoittautua 
hyödylliseksi myös kaivostyössä. Tällaisia tehtäviä ovat lähinnä 
hissi- ja huoltoyhtiöissä olevat tehtävät. Ennen kaikkea kaivos-
toimija painotti matkailun ja kaivoksen yhteistyön merkitystä. 
Kaivoksesta tulee mitä todennäköisimmin suuri kiinnostuksen 
kohde myös turistien keskuudessa ja siten kaivosalueesta pyri-
täänkin rakentamaan mahdollisimman houkutteleva nähtävyys. 

Harvalla kaivostyöhön hakeneella on sellaista koulutustaustaa 
tai työkokemusta, joka mahdollistaisi suoran työllistymisen kai-
vostehtäviin. Tähän toki vaikuttaa sekin, että kaivostoiminta on 
ollut varsin vähäistä Suomessa viime vuosina eikä myöskään 
kaivosalan koulutusta ole järjestetty maassamme laaja-alaisesti. 
Kittilän tilanteessa ratkaisua on lähdetty hakemaan työvoimapo-
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liittisesta koulutuksesta. Rikastamotyöntekijöille tarkoitetussa 
koulutuksessa läpikäydään rikastamoprosessin käyttöä, kun-
nossapitoa, työturvallisuutta, ympäristöasioita sekä englannin 
kielen opintoja. Kurssille otetaan yhteensä 60 opiskelijaa. Haki-
joita kurssille oli yhteensä 330, joista kittiläläisiä 130. Viimeisim-
pien tietojen mukaan haastatteluihin valittiin lopulta 140, joista 
yli 60 hakijaa oli Kittilästä kotoisin. Hakijoista mainittakoon, että 
jopa 2/3 oli joko vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa 
olevia. Siten ajatus kaivoksen täystyöllistävästä vaikutuksesta 
on etäinen. Kaivoksen tuleminen paikkakunnalle helpottaa toki 
työllisyystilannetta esimerkiksi muilla ammattisektoreilla, mutta 
alueen työttömät eivät suinkaan välttämättä työllisty juuri kaivok-
sen palvelukseen. 

Työvoimakoulutus tarjoaa siis apua kaivoksen rekrytointiongel-
miin, joihin lukeutuu myös työnjohdollisen tason osaajien puute. 
Kaivostoimijan edustajan mukaan valtaosa esimerkiksi teknises-
tä ja geologisesta osaamisesta tulee Kittilän ulkopuolelta. Tällä 
hetkellä varsinaista kaivosalan perustutkintokoulutusta tarjotaan 
esimerkiksi Länsi-Lapin instituutissa. Kolme vuotta kestävällä 
koulutuksella pyritään vastaamaan kaivosalan työvoimatar-
peeseen, joka erinäisten selvitysten mukaan on maassamme 
ilmeinen. Kivialan koulutusta järjestetään maassamme Pohjois-
Karjalan aikuisopiston Outokummun yksikössä. 

Viimeisimpien uutisointien mukaan Oulun yliopistossa ja Kajaa-
nin ammattikorkeakoulussa alkaa kaivosalan koulutus tulevana 

syksynä. Oulussa aloitetaan geologien, prosessitekniikan ja 
ympäristötekniikan opiskelijoiden erikoiskoulutus kaivostoi-
minnan osaajiksi. Kajaanin ammattikorkeakoulussa aloitetaan 
puolestaan kaivosalan insinöörien koulutus. (Tärkeää koulutusta 
oikeassa paikassa, 14.3.2007.) Vaikka kaivosalan koulutusta 
tällä hetkellä tarvitaankin maassamme, on sen suhteen oltava 
kuitenkin maltillinen. Kaivosten toiminta-aika on rajallinen eikä 
kaivoksia myöskään avata joka vuosi. Jotta maassamme oleva 
ilmeinen kaivospotentiaali voitaisiin täydessä mittakaavassa 
hyödyntää, tarvitaan myös kaivosalan osaajia ja siten myös kai-
vosalan koulutuksen vakinaistaminen Suomessa on tarpeen. 

Tässä artikkelissa on pureuduttu lähinnä kaivoksen työvoiman 
rekrytointiin sekä kaivosalan koulutukseen liittyviin kysymyksiin. 
On selvää, että kaivoksen tuleminen paikkakunnalle vaikuttaa 
kunnan toimintaan myös muutoin kuin vain työllisyystilastojen 
mahdollisilla muutoksilla. Kunnan edustajien kanssa käydyissä 
keskusteluissa nousi esille esimerkiksi Kittilän kunnan merkittävä 
rooli mielipidevaikuttajana ja informoijana kaivoksen ja kuntalais-
ten välimaastossa. On selvää, että kunnassa suhtaudutaan var-
sin positiivisesti kaivokseen, jonka synnyttää uusia työpaikkoja 
Lapin läänin alueelle laajemminkin. Toisaalta, kunnalla on myös 
paljon tehtävää esimerkiksi asuntokysymyksen ratkaisemiseksi. 
Vuokra- tai muitakaan asuntoja ei ole juuri tarjolla ja haastatte-
luissa kävikin ilmi, että muutamien jo kaivokselle töihin tulleiden 
henkilöiden perheet ovat joutuneet jäämään vielä entisiin asuin-
kuntiin, koska sopivaa asuntoa ei ole Kittilästä löytynyt.
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Sotkamon kunnan rakentumisen historiallinen kehitys

1 Laulumaa, Wilmi 1997, s.11 - 69
2 Laulumaa, Wilmi 1997, s. 80 - 87
3 Laulumaa, Wilmi 1997, s. 80 – 88, 126 - 128
4 Laulumaa, Wilmi 1997, s. 128

Tässä selvityksessä Sotkamon kunnan rakentumisen historial-
linen kehitys kuvataan kahdessa osiossa, joista ensimmäinen 
käsittelee Sotkamon kehittymistä erämaasta taajamaksi ja toinen 
kehitystä sota-ajoilta 2000-luvulle. Osioista ensimmäisen on kir-
joittanut Piia Väyrynen ja toisen Ismo Vendelin.  

1. Erämaasta taajamaksi

1.1. Alku

Ensimmäiset ihmiset ovat todistettavasti liikkuneet nykyisen Sot-
kamon alueella jo kivi- ja rautakaudella. Löydöt eivät kuitenkaan 
viittaa, että pysyvää asutusta olisi syntynyt jo niin varhain vaan 
jälkeen on jäänyt lähinnä kirveenteriä ja muita pikkuesineitä, 
joista on voitu päätellä näiden ihmisten olleen pyyntikulttuurin 
edustajia. Maanviljelykseen siirtymisen ajankohdasta Kainuussa 
on vain arveluita. Esihistoriallinen aika jatkui Kainuussa verrat-
tain pitkään ja pysyvää asutusta alkoi muodostua vasta 1500-lu-
vulla. Siihen asti Sotkamo oli silkkaa erämaata ja sen jälkeenkin 
harvaan asuttua.1

1.2. 1500-luvulta 1600-luvulle

Pysyvän asutuksen kehitystä on voitu seurata 1500-luvun puoli-
välistä pitäen tehdyistä veroluetteloista. Veroa kannettiin Ruotsin 
kruunulle, jonka vaikutuspiiriin Kainuun erämaa kuului. Vuonna 
1595 Täyssinän rauhan raja vahvisti Ruotsiin kuulumisen. Rau-
han oloissa asutus alkoi vakiintua. Toisin sanoen samat nimet 
toistuivat veroluetteloissa vuodesta toiseen. Myös kylien nimet 
mainitaan luetteloissa: Lammasjärff, Katerma, Såtkama, Jormas-
järff, Nuasjärff ja Kulundalax.2 

Pääosin Savosta saapuneet uudisasukkaat kaskesivat maata 
ja asuivat vaatimattomissa savupirteissä. Tällaisia pirttejä tai 
taloja Sotkamon seudulla - mukaanlukien nykyään Kajaanin ja 
Kuhmon puolelle kuuluvat alueet - oli vuonna 1605 yhteensä 

neljäkymmentä. Parhaimmillaan taloja oli yli sata. Sen jälkeen 
talomäärä laski lähestyttäessä 1600-luvun puoliväliä. Olot rajan 
pinnassa olivat levottomia ja taloja poltettiin. Katovuodet ja so-
dat muualla Ruotsin valtakunnassa taannuttivat myös asutusta. 
Asutus sijoittui järvien rannoille. Suurimpia kyliä 1600-luvun puo-
livälissä olivat Jormasjärvi ja Yli- ja Ali-Sotkamoksi jakautunut 
Sotkamon kylä.3 Lienee tarpeen huomauttaa, että Sotkamon 
kirkonkylä muotoutui nykyiselle paikalleen vasta 1800- ja 1900-
luvun taitteessa. Talojen määrä alkoi nousta jälleen 1600-luvun 
lopulla ja vuonna 1675 niitä oli jo 254 4.

1.3. Itsenäisen kirkollisen hallinnon kautta maalliseen paikallis-
hallintoon

Sotkamo erosi Paltamon emäseurakunnasta vuonna 1647. 
Pietari Brahen läänitys, joka käsitti koko Kainuun, esti kuitenkin 
Sotkamoa saamasta täydellistä itsenäisyyttä ennen vuotta 1681, 
jolloin läänitys päättyi. Sen jälkeen paikallishallinto alkoi kehittyä. 
Sotkamon kirkkopitäjään kuuluivat Nuasjärven, Jormasjärven, 
Ala-Sotkamon, Yli-Sotkamon ja Tipasojan kylät.5 Lisäksi Sotka-
moon kuului kappeliseurakuntana Kuhmonniemi eli nykyinen 
Kuhmo kylineen6.

Suomen päätyessä Venäjän vallan alle 1809 päättyivät Kainuun 
ja Sotkamon maita koskeneet maasopimukset ja isojako tuli 
ajankohtaiseksi täälläkin vuonna 1841. Tilalliset saivat pitää ne 
maat, jotka niillä sillä hetkellä olivat hallussa ja ylijääneet liika-
maat siirtyivät kruunulle eli valtiolle. Omistussuhteet selkiytyivät 
eikä enää tarvinnut pelätä, että kaikki metsät poltetaan kaskeksi 
tai tervaksi. Metsähallitus alkoi hoitaa valtion metsiä 1863.7

Vuonna 1856 Kuhmo erosi omaksi seurakunnakseen. Kuhmoon 
kuuluvasta Katermasta osa jäi Sotkamon puolelle ja nimettiin 
Sumsaksi. Hieman sitä ennen oli osia Sotkamosta liitetty Kajaa-
nin maalaiskuntaan ja aiemmin Nuasjärveksi kutsutusta edelleen 
Sotkamoon kuuluvasta kylästä tullut Korholanmäki. 8 Sotkamo 
oli saavuttanut nykyiset rajansa.

5 Laulumaa, Wilmi 1997, s. 121 - 122
6 Palola 1964, s. 86 - 87
7 Laulumaa, Wilmi 1997, s. 265 - 269
8 Palola 1964, s. 86 - 87

Piia Väyrynen & Ismo Vendelin
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1.4. 1700- ja 1800-lukujen asutusvaiheet

Pahojen katovuosien kausi, suuret kuolovuodet, koettiin 1600-
luvun lopulla ja lisäksi 1700-luvun alussa alkanut sota, iso viha, 
karsi väkeä ja teki taloja veronmaksukyvyttömiksi. Sota päättyi 
1721 ja vasta sen jälkeen väkimäärä alkoi kasvaa. Toinen suuri 
uudisasutuksen kausi 1600-luvun asutusvaiheen lisäksi ajoittuu 
vuosien 1760 ja 1790 väliin. Sen jälkeen asuttamisen painopiste 
siirtyi Kuhmoon. Kahdessa vuosisadassa 1650 - 1850 talomäärä 
viisinkertaistui. Ensimmäinen varsinainen väestöluettelo laadit-
tiin sotkamolaisista vuonna 1749. Tuolloin Sotkamossa oli ihmi-
siä noin 2500. Sata vuotta myöhemmin väkiluku oli kymmenen 
tuhannen kieppeillä. 9

Talojen ja torppien välillä ei välttämättä ollut suurtakaan eroa, 
vaikka jälkimmäiset olivatkin niitä, joiden väki oli velvollinen 
tekemään päivätöitä sille tilalle, jonka mailla torppa oli. Mäkitu-
vat olivat vielä torppiakin vähäpätöisempiä asumuksia ja niiden 
asukkaat palkollisia. Vauraimpien talojen koko kasvoi ja huoneita 
saattoi olla yhden sijaan kaksi, vaikka tavallista oli vieläkin, että 
talo muodostui yhdestä pirtistä. Savu johdettiin ulos savupirtti-
ajan jälkeisissä uuneissa. Lasi-ikkunoita alkoi olla 1700-luvulta 
lähtien ja ne osoittivat talon varallisuutta. Navetat, riihet ja aitat 
olivat tavallisia pihapiirin rakennuksia jo 1700-luvulla.10

1.5. Teollisuus

Malmivaroja alettiin käyttää hyödyksi 1800-luvulla. Laakajär-
ven rautasulatossa hyödynnettiin järvimalmia vuodesta 1838 
vuoteen 1880. Vuorisaaressa oli puolestaan rikkikiisukaivos 
1900-luvun alkupuolella. Lisäksi on ollut pienempiä kaivosyri-
tyksiä. Talvivaarasta on louhittu vuolukiveä ja Naapurinvaaralta 
kvartsiittia.11

Tervapoltto toi merkittävää lisäansiota sotkamolaisille 1700-lu-
vulta lähtien. Hankalien kulkuyhteyksien vuoksi tervan poltto 
myyntiin oli kuitenkin vilkkaimmillaan vasta 1800-luvun puolivälin 
jälkeen.12 Silloin alettiin metsästä kiinnostua muutenkin kuin vain 
poltettuna kaskeksi tai tervaksi. Puutavarayhtiöt ostivat metsiä 
itselleen. Tukkeja, halkoja ja sahatavaraa kuljetettiin vesistöjä ja 
rautatietä pitkin Kajaaniin ja kauemmas. Savottakämppiä raken-
nettiin metsätyömaille.13 Hirviniemessä aloitti toimintansa vuon-
na 1927 höyrysaha. Ikävä kyllä, se paloi samana vuonna.14

Karjanpidon yleistyessä ja runsastuessa tuli tarve meijereille. 
Toiminta alkoi kylämeijereistä, jotka johtivat Sotkamon osuus-
meijerin perustamiseen. Meijeri rakennettiin 1906 ja kaksi vuotta 
myöhemmin valmistui sen yhteyteen mylly.15 Myllyjä oli toki sitä 
ennen muuallakin. Sähköistäminen liittyy kiinteästi meijeriin, 
sillä vuonna 1928 valmistui Kusiankoskeen meijerin omistama 
sähkölaitos, josta sähköä saatiin kirkonkylään, Juholankylään ja 
Kaitainsalmelle16.

9 Laulumaa, Wilmi 1997, s. 92, 126 - 134, 143
10 Laulumaa, Wilmi 1997, s. 138 - 142
11 Palola 1964, s. 200 - 203
12 Laulumaa, Wilmi 1997, s. 166 - 168

13 Laulumaa, Wilmi 1997, s. 271,  360 - 374
14 Palola 1964, s. 203
15 Palola 1964, s. 195 - 197
16 Palola 1964, s. 195 - 197

Kuva 1. Meijerin rakennuksia 1910-luvulla. (Lukkari 2004, s. 102)
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1.6. Vesitiet

Vesitiet olivat pitkään tärkeimpiä kulkuväyliä. Sotkamon vesistö-
reittiä seurailemalla oli mahdollista päästä Kuhmosta Sotkamon 
Kiimas-, Pirtti- ja Nuasjärven kautta Kajaaniin Oulujärvelle ja sieltä 
Oulujokea aina Ouluun asti. Matkalla olevat kosket ohitettiin kier-
tämällä. (Liite X. s.107) Toinen reitti johti Karjalasta Maanselän 
kannakselta Sotkamon Kiantajärveen ja sieltä Nuasjärven kautta 
Kajaaniin. Kesällä soudettiin ja talvella hiihdettiin tai ajettiin reellä 
niin kutsuttuja viittateitä pitkin. Vesistöjä seuraamalla oli helppo 
pysyä suunnassa. Tiet olivat 1600-luvulla kapeita kinttupolkuja, 
joten vesillä liikkuminen oli huomattavasti helpompaa.17 Ei ollut 
sattuman kauppaa, että juuri Sotkamosta alkoi muotoutua seu-
tukunnan tärkein keskus. Keskeistä sijaintia vesistöjen solmu-
kohdassa voi pitää yhtenä tärkeimmistä tekijöistä kasvulle. 

Lukuisia kanavoimissuunnitelmia tehtiin 1700-luvun puolivälistä 
1800-luvun alkupuolelle vesireittien parantamiseksi. Lopulta 
toteutui vain Kajaanin koskien varustaminen ohituskanavilla. 
Ohituskanavat valmistuivat vuonna 1846.18 Entistä suuremmat 
veneet ja jopa laivat voivat kulkea Sotkamon reitillä, kun veneitä 
ei tarvinnut enää kantaa maitse koskipaikkojen ohi.

Venevalkamia ja lastauspaikkoja eli haminoita oli 1800-luvun 
puolivälissä Sotkamossa kolmekymmentä. Ne sijaitsivat talokes-
kittymien ja kylien läheisyydessä ja koskipaikkojen molemmin 
puolin siellä, mihin ohistuskanavia ei oltu tehty. Haminat palveli-
vat niin kauppaa kuin tavallisten kulkijoiden kirkkomatkoja. 19

Höyrylaivaliikenne alkoi Kajaanista Sotkamoon vuonna 1883. 
Ensimmäiset matkustajalaivat Elias ja Sotkamo olivat vielä ve-
neitä, mutta kaksikymmenluvulla liikennöineitä Vuokatti I:tä ja II:

ta voitiin kutsua jo laivoiksi. Toiseen maailmansotaan mennessä 
laivaliikenne oli jo jäänyt uusien tulokkaiden autojen ja junan jal-
koihin. Laivalla matkustaminen jäi turistien tehtäväksi.20

Laivoilla kuljetettiin myös tavaraa. Laivalaitureita oli kirkonkylällä 
viisi: Akkoniemen, Meijerin, Huvilan, Mustosen ja Meriläisen lai-
turit. Akkoniemen laiturissa oli rivissä useita makasiineja tavaran 
säilytykseen ja Meriläisen rannassa yksi. Tukin uittoa varten oli 
tukkilaivoja mutta myös ihmis- ja hevosvoimin kuljetettiin puu-
tavaraa.21

1.7. Maantiet

Maanteitä rakennettiin ja niiden kuntoa parannettiin 1700-luvun 
lopulta lähtien. Ennen 1900-luvun alkua tiet olivat kuitenkin 
kapeita ja kuoppaisia. Kunnossapito oli pitäjäläisten vastuulla. 
Tilanne alkoi kääntyä paremmaksi vasta, kun valtio otti vastuun 
teiden kunnossapidossa. Autoja alkoi tulla Sotkamoon ja lopulta 
1930-luvulla maantieliikenne syrjäytti hitaan vesillä liikkumisen, 
vaikka tiet olivat yhä kelirikkoisia sorateitä. 22 

Sillat helpottivat kulkua vesistöjen saartamaan kirkonkylään. 
Kirkkosilta on ollut olemassa jo 1700-luvun alussa ja on siten 
Sotkamon vanhin silta. 1700-luvun lopussa rakennettiin Hirven-
salmen ylittävä silta ja 1800-luvun puolivälissä silta, jota alettiin 
kutsua Multisillaksi, yhdisti Hirvensaaren kirkonkylään. Sitä en-
nen väli ylitettiin lautalla.23 Vielä kaksikymmentäluvulla Multisilta 
oli niin matala, että vesi meni sen yli. Sen jälkeen rakennettiin 
ensimmäiset betonisillat.24

Kuva 2. Sotkamo-laiva Kirkkosillan tuntumassa 1906. (Korhonen 1987, s. 99)

17 Laulumaa, Wilmi 1997, s. 106 - 110
18 Laulumaa, Wilmi 1997, s. 185 - 186
19 Laulumaa, Wilmi 1997, s. 186 - 188
20 Palola 1964, s. 118 - 120

21 Tuhkanen, julkaisematon
22 Laulumaa, Wilmi 1997, s. 189 – 194, 435 - 440
23 Laulumaa, Wilmi 1997, s. 439 - 440
24 Tuhkanen, julkaisematon
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Kainuuntien varhaisista vaiheista kertoo Erkki Tuhkanen seuraa-
vaa: ” Multisillan päätyttyä alkoi tie, joka kulki suorana pappilan 
kohdalle saakka. Tie tehtiin rajalinjalle, joten se erotti vasem-
malle puolelleen Salmelan ja Sopalan maat ja oikealle puolelle 
seurakunnan omistamat maat. Alkuaikoina kuten nykyäänkin on 
Kainuuntiellä ollut kolme kaistaa: keskellä oli kaista hevosajope-
leille ja sen molemmin puolin kinttupolut, joita pitkin jalankulkijat 
juoksivat peräkanaa. Näillä poluilla ei sora haitannut avojaloin 
kulkevaa. ”

1.8. Rautatiet

Ei ollut ollenkaan varmaa, että rautatie saadaan Sotkamoonkin. 
Rata Iisalmesta Ouluun olisi ollut mahdollista rakentaa Oulujär-
ven eteläpuolelle, jolloin Kainuu olisi jäänyt ilman rautatieverk-
koa. Savon rataa päätettiin kuitenkin jatkaa Kajaanin kautta 
Kontiomäkeen ja samalla kypsyi ajatus Karjalan radan yhdistä-
misestä päätepisteeseen eli Kontiomäkeen. Suoraviivaisinta oli 
vetää rata Vuokatin kautta. Kajaani - Kontiomäki osuutta raken-
nettiin vuodesta 1918 vuoteen 1925. Sotkamon Hirvenniemeen 
asti rataosuus tehtiin seuraavana vuonna. Nurmeksesta Ouluun 
päästiin vasta vuonna 1930. Henkilöliikenne alkoi Sotkamon ja 
Vuokatin välillä vuonna 1926 ja jatkui vuoteen 1931, jolloin se 
lopetettiin kannattamattomana. Sen jälkeen matkustajaliikenne 
jatkui Maaselän, Saviahon, Paakin ja Vuokatin pysäkeiltä. Ta-
varan, erityisesti puun kuljetuksessa rautatien merkitys on ollut 
merkittävä. Hirvenniemi oli merkittävä lastauspaikka. 25 Henkilö- 
ja tavaraliikenne Vuokatista jatkuu edelleen. Tosin suurimmalla 
osalla henkilöliikenteen vuoroista on käytössä junabussi.26 Rata-
osuus Hirvenniemeltä Vuokattiin on purettu.

1.9. Kirkonkylä

Ensimmäinen kirkko rakennettiin Sotkamoon samana vuonna 
kuin irtoaminen Paltamosta tapahtui eli 1647. Kirkot tuhoutuivat 
kuitenkin aikojen saatossa ja nykyinen kirkko on jo Sotkamon vii-
des kirkko. Sen rakentaminen aloitettiin 1850-luvulla.27 Kirkko on 
ollut rakentamisestaan lähtien kirkonkylän maamerkki korkeine 
torneineen. Kirkon läheisyyteen rakennettiin pappila ja muiden 
seurakunnan työntekijöiden talot. Sotkamon kirkon lähialueet 
eivät houkutelleet maanviljelijöitä, koska ne olivat viljelykseen 
sopimatonta kosteikkoa eli aroa. Alueelle tuli kuitenkin suurim-
pien maatilojen Sopalan, Salmelan, Laatikkalan ja Toivoniemen 
kautta kauppiaita ja käsityöläisiä sekä torppareita, joiden elanto 
ei ollut riippuvaista vain viljelyksestä ja karjanhoidosta.28

Ensimmäiset käsityöläiset aloittivat ammattinsa harjoittamisen 
1700-luvun puolivälin paikkeilla29. Kauppiaat puolestaan saivat 
harjoittaa vapaasti ammattiaan vuodesta 1868 lähtien. Vuoteen 
1900-mennessä kirkonkylälle oli asettunut jo kymmenkunta 
kauppiasta, neulojia, suutareita, kelloseppä, leipuri, veneente-
kijä, maapoliisi, siltavouti, nahkuri, postimies, postinhoitaja ja 
muutamia kirvestyöntekijöitä. Kaupat, verstaat ja pajat olivat 
tuolloin vielä hajallaan laajalla alueella. 30 Ensimmäinen kansa-
koulu aloitti toimintansa vuonna 1882.31

Keskustan sijainnista kertoo Erkki Tuhkanen seuraavaa:
”Ensimmäinen kylän keskipiste oli Kansalan seutu, joka oli 
kaupallisesti vilkas paikka ennen talon paloa. Sopalassakin 
on ollut kauppa. Kansalan jälkeen keskipisteeksi muodostui 
Meriläisen seutu. Täänälän Meriläisen aitaa vasten seisoen ja 
istuen kyläläiset vaihtoivat mielipiteitään kylän ja maailman ta-
pahtumista. Laivan lähtöä ja tuloa oli seuraamassa niin nuorta 

Kuva 3. Näkymä Kainuun tieltä kohti kirkkoa 1920-luvulla. (Korhonen 1987, s. 70)

25 Laulumaa, Wilmi 1997, s.446 - 450
26 http://www.vr.fi/heo/index.html, vr:n matkahaku (20.2.2007)
27 Korhonen 1970
28 Korhonen 1987

29 Laulumaa, Wilmi 1997, s. 156
30 Korhonen 1987
31 Korhonen 2004, s. 14
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kuin vanhaakin. Autojen ja autoliikenteen lisääntyessä Tikkasen 
matkustajakodin seutu valtasi kylän keskipisteen itselleen. Tätä 
pitivät pysähtymispaikkanaan niin linja-autot kuin taksimiehet. 
Taksimiehillä oli parkkipaikkana Tikkasen ja kirjakaupan välinen 
aukio. Matkustajakoti huolehti niin pirssimiesten kuin pitäjäläis-
ten ajotilaukset. Sotien (Talvisodan ja Jatkosodan) jälkeen kylän 
keskipisteen sai hallintaansa asemakaavaan merkitty torinseutu. 
Tänne rakennettiin alkuun puusta linja-autoasema. Tämä kävi 
pieneksi, jonka jälkeen rakennettiin nykyinen. Liike-elämä kes-
kittyi päätien varteen. Sellaiset liikkeet, jotka eivät olleet päätien 
varressa. joutuivat lopettamaan.”

Muutos vuodesta 1890 vuoteen 1930 on merkittävä. Rakeisuus-
kuva edellisestä ja jälkimmäisestä tilanteesta osoittaa kuinka 
keskustan alue rakennettiin neljässäkymmenessä vuodessa.  
Vuonna 1890 alueella oli vain pappila ja muutama maatila. Vuo-
teen 1930 mennessä näiden maatilojen maat on palstoitettu pie-
nemmiksi tonteiksi, joilla on vielä mahdollista viljellä tärkeimpiä 
hyötykasveja ja pitää muutamaa eläintä. (Liite 1) 

Päätös rakentamista haittaavien kosteikoiden täyttämisestä teh-
tiin 191032.  Kuoppalan aro, joka oli aroista suurin ja sijaitsi aivan 
keskustassa, täytettiin urheilukadun hiukan puoleisella harjulla 
ja osalla harjua, joka otettiin poliisitalolta. Samoin täytettiin Vii-
nun aro, joka on nykyisin kunnanviraston autojen parkkipaikka-
na. Myös kirkon parkkipaikan tilalla ja Hiukassa oli ennen arot, 
jotka on täytetty. 33

1.10. Ennen toista maailmansotaa

Vuoden 1939 tilannetta on tehty kuvaamaan pienoismalli.34 
Pienoismallista on nähtävissä, että rakennukset olivat tuolloin 
vielä puisia hirsirunkoisia yksi- tai kaksikerroksisia pientaloja. 
Kaupparakennukset päätien varrella olivat nekin pääosin puisia 
ja kaksikerroksisia harja- tai mansardikattoisia. Useimmissa ra-
kennuksissa on vielä talousrakennuksia kuten navetta. Sähkö- ja 
puhelinlinjat halkovat jo kylää. Talot ovat vapaasti asettuneet 
sopivimmille paikoille muodostaen ensimmäisen Sotkamon 
kunnan alueella sijainneen taajaman – Sotkamon kirkonkylän. 
Rakentamista alettiin ohjata vasta sotien jälkeen, jolloin taaja-
moituminen jatkui.

32 Korhonen 1987
33 Tuhkanen, julkaisematon
34 Jaakola 1997

Kuva 4. Sotkamon pienoismalli. (Piia Väyrynen 18.1.2007)
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2. Sota-ajoista 2000-luvulle

Sotkamolaiselle asutukselle tyypillisten hajanaisesti sijoittu-
neiden maanviljelystilojen määrä alkoi kasvaa huomattavasti 
1940-luvun aikana, etenkin sotien jälkeen. Sotkamon asuttamis-
huippu saavutettiin vuosien 1946–48 välillä, kun vuoden 1947 
loppuun mennessä pääosin siirtoväelle osoitettuja asutustiloja 
oli syntynyt 150. Korkeimmillaan tilojen lukumäärä oli 1950-lu-
vun lopussa, jolloin kunnassa oli yhteensä noin 2200 tilaa. Tä-
män jälkeen tilojen kokonaismäärä on vähentynyt, kun pienten 
vuokraviljelmien kunta alkoi muuttua vähitellen aiempaa selvästi 
kookkaampien tilojen harvemmin asutuksi seuduksi. 1990-luvun 
puolivälissä tilojen lukumäärä oli huippuvuosista jo lähes puolit-
tunut. (Wilmi 1997: 276–279).

Vuonna 1947 Sotkamoon perustettiin Vuokatin urheiluopisto, 
josta muodostui ajan saatossa hiihtäjien suosima harjoittelu-
paikka. Tämän jälkeen kiinnostuttiin myös yleisesti Vuokatin 
matkailumahdollisuuksista urheilijoiden näyttämän esimerkin 
myötä. Ennestään Ison-Pöllyn huipulle oli rakennettu näköala-
torni, mutta matkailijoita palvelevia muita rakennelmia vaaralla 
ei vielä ennen 40-lukua käytännössä ollut (Heikkinen, R. 2005). 
Vuokatin matkailun juuret yltävät siis kauas, mutta varsinainen 
systemaattinen matkailurakentaminen yleistyi alueella vasta joi-
takin vuosikymmeniä myöhemmin.

Nykyisillä taajama-alueilla, Sotkamon kirkonkylässä ja Vuokatin 
asemanseudulla asui vielä 1950-luvun alussa varsin vähäinen 
osa (noin 8 %) kunnan koko väestöstä (Wilmi 1997: 293), mutta 
1960-luvun aikana väestöä alkoi jossakin määrin kertyä taaja-
miin. Vielä sotien jälkeenkin, 1950-luvun alussa, kesämökit olivat 
Sotkamossa melko harvinaisia (Heikkinen, P. 2004: 220), mutta 
kuten koko Kainuussa kesämökkien rakentaminen on ollut Sot-
kamossa hyvin vilkasta aina 1960-luvun lopulta lähtien.

1960-luvulla talonrakennustoiminta oli Sotkamossa kunnan 
omalta kannalta melko vilkasta, sillä kansalaiskoulun ja paloase-
man lisäksi valmistui myös paikkakunnan ensimmäinen arava-
rahoitteinen kerrostalo (Kemppainen 1997: 43). Kunnan sinänsä 
suuretkin hankkeet toteutettiin tuolloin itse, eikä niitä mielellään 
annettu vieraspaikkakuntalaisten tehtäviksi. 

Aina 1960-luvulle saakka väljää asuttamista ja rakentamista 
olivat ohjanneet jo 30-luvulla valmistunut rakennussuunnitelma 
sekä sota-aikana vahvistettu ensimmäinen asemakaava. Tämän 

jälkeen kaupunkimainen rakentaminen alkoi saada sijaa myös 
Sotkamon kirkonkylällä. 1968 vahvistettiin uusi rakennuskaava, 
jonka myötä katulinjaa laajennettiin ja koitti uusien rakennus-
aineiden sekä rakennusten ulkomuotojen aika entisen, pääasi-
assa puuhun ja vain paikoin kiveen perustuneen, rakennuskan-
nan jälkeen (Wilmi 1997: 286–287).

Sotkamon taajamoituminen oli vahvimmillaan 1970-luvulla, jol-
loin kirkonkylä ja Vuokatti laajenivat asutukseltaan (ks. Liite 1) 
muuta ympäristöä huomattavasti nopeammin (Wilmi 1997: 293–
294). Vuosikymmenen lopulla haja-asutusalueen autioituminen 
ja paikallistaajamien kasvu olivat samanaikaisia mutta toisilleen 
vastakkaisia voimia. Samalla kun autioituvien tilojen määrä lähti 
kasvuun, keskustaajamien tuntumassa jouduttiin lisäämään 
muun rakentamisen ohella asuinrakentamista.

1970-luvun puolivälin molemmin puolin loma-asuntotuotanto 
oli selvästi nopeampaa kuin keskimäärin muualla Suomessa 
tuohon aikaan (Turpeinen 1985: 409). Sotien jälkeen asumis-
mukavuutta olennaisesti lisännyt kunnallistekniikka oli vielä 
tuolloin Sotkamon maaseutumaisilla alueilla sangen harvinaista. 
1980-lukuun mennessä vesijohdot, viemärit, sisäkäymälät ja 
keskuslämmitykset olivat yleistyneet niin, että niitä pidettiin jo 
tavanomaiseen elintasoon kuuluvina (Turpeinen 1985: 408).

Erityisesti Vuokatin matkailurakentaminen kiihtyi 1980-luvun ai-
kana koko matkailualan elettyä Suomessa kasvun aikaa. Vuon-
na 1987 aloitettiin Vuokatin urheiluopiston ja Sotkamon kunnan 
yhteisen tärkeän hankkeen, Vuokatin urheilu- ja uimahallin ra-
kentaminen. 80-luvun aikana perinteisen omakotitaloasutuksen 
lisäksi myös kerros- ja rivitaloja rakennettiin aiempaa enemmän 
(Nivala 2004: 140).

1990-luvun alkupuolella asunnoista olisi ollut kysyntää, mutta 
laman aikana rakennustoiminta väheni Sotkamossa, kuten koko 
Kainuussakin. Sotkamossa rakentamista esiintyi vuosikymme-
nen alussa kunnan kannalta lähinnä täydennysrakentamisena 
ja laajennuksina niin kouluja, kirjastoa kuin terveyskeskustakin 
koskien (Nivala 2004: 140). 1990-luvun alku ja lamavuodet 
tyrehdyttivät myös matkailurakentamista tiukan taloustilanteen 
myötä, mutta vuosikymmenen loppua kohti mentäessä Vuokatin 
rakentaminen jatkui jälleen vilkkaana.
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Matkailurakentamisen vaikutukset ovat Vuokatissa merkittäviä, 
sillä niin talviurheilu (laskettelurinteet, hyppyrimäki, hiihtoputki) 
kuin Katinkullan kylpylä, monitoimihalli ja golfkentät houkuttele-
vat runsaasti kotimaisten lomailijoiden lisäksi venäläisiä matkai-
lijoita. Suuret ympärivuotiset kävijämäärät vaativat puolestaan 
monipuoliset palvelut ja majoitustiloja, joten rakentaminen on 
laajentanut Vuokatin matkailualuetta vuosituhannen vaihteessa 
huomattavasti ympäristöönsä.

Sotkamon meijerin ensin siirryttyä 2000-luvun alussa Valiolle ja 
sitten saatua toiminnan lopettamispäätöksen on matkailun ja 
kaivostoiminnan merkitys kunnalle korostunut entisestään (Kai-
nulainen 2003: 96). Huomattavimman rakentamisen voi olettaa 
vastaisuudessakin liittyvän Sotkamossa juuri näille aloille, kun 
kasvavan matkailun ohella kaivostoiminta tuo kuntaan mittavia 
rakennushankkeita tulevina vuosina.

Sotkamo kuuluu Suomen harvaanasutuimpiin kuntiin. Vuonna 
2000 noin 55 prosenttia sen väestöstä asui taajamissa, Sot-
kamon kirkonkylässä ja Vuokatissa. Suurin osa asutuksesta 
keskittyy näiden kahden nauhamaisesti toisissaan kiinni olevan 
taajaman läpi kulkevan valtatien varteen (Kainulainen 2003: 95). 
Uusien asuinalueiden rakentaminen tulee laajenemaan entises-
tään kahden keskustaajaman ympäristöön. Asukkaiden toiveena 
ovat useimmiten järvenrantatontit, mutta kunnalla on rajallisesti 
hyvää raakamaata käytettävissä, joten uusien houkuttelevien 
tonttipaikkojen löytäminen on varsin haasteellista.

2.1. Case: Sotkamon emäntäkoulu

Emäntäkoulua suunniteltiin Sotkamoon alun perin jo 1930-luvun 
lopulla, mutta lopullinen päätös sen perustamisesta tehtiin vasta 
sotien jälkeen vuonna 1948 (Heikkinen, A. 1986: 336). Emäntä-

koulun käyttöön ei vielä aluksi rakennettu omia uusia tiloja, vaan 
Sotkamon kunta lahjoitti emäntäkoulua varten valtiolle maatilan 
Vuokatista. Koulutilan pinta-ala oli yli 88 hehtaaria, josta metsän 
lisäksi osa oli myös peltoa ja niittyä (Palola 1964: 304). Koululta 
on matkaa Sotkamon keskustaan runsaat viisi kilometriä ja sen 
tilojen ala on nykyisin noin 82 hehtaaria.

Valtio vuokrasi lisäksi viereisen tilan päärakennuksen emäntä-
koululle, jotta koulutilalla olisi riittävästi rakennuksia käytössään. 
Emäntäkoulun ensimmäinen vuosikurssi aloitettiin vuoden 1952 
tammikuussa. Alkuvuotensa vuokrarakennuksissa toiminut kou-
lu sai omat rakennukset käyttöönsä viimein vuoden 1959 alussa, 
kun varsinainen koulurakennus, opettajien asuntola ja maatilan 
talousrakennus valmistuivat (ks. kuva 1.). Omien tilojen valmis-
tumisen myötä koulun oppilasmäärä voitiin kaksinkertaistaa 60 
henkeen (Palola 1964: 304, Wilmi 1997: 502).

1990-luvulla entinen emäntäkoulu, silloinen Vuokatin kotitalo-
usoppilaitos, Seppälän maatalous- ja puutarhaoppilaitos sekä 
Sotkamossa toiminut metsäoppilaitos yhdistettiin Vuokatti-opis-
toksi. Edelleen vuoden 1996 lopussa Vuokatti-opisto rajoittui 
muutoksen myötä käsittämään vain kaksi edellä mainittua Sot-
kamossa toimivaa yksikköä (Wilmi 1997: 502).

Sittemmin lakkauttamispäätöksen saaneen koulun rakennuksille 
ja alueelle pyritään keksimään uusia käyttötarkoituksia. Kunnan 
omistamilla mailla oleva koulu olisi sijaintinsa puolesta hyvin lii-
tettävissä suoraan matkailualueen yhteyteen, sillä koulusta vain 
vähän matkan päähän itään tulee rinteille loma-asuntotontteja. 
Toisaalta Sotkamon kunnalla on erityisesti Vuokatissa tarjottava-
na niukasti hyvää tonttimaata. Emäntäkoulun alueen rakentami-
nen asuinalueeksi tukisi siitä pohjoiseen sijoittuvaa Saniaistien ja 
Sammaltien jo kaavoitettua asuinaluetta.
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Kuva 5. Sotkamon emäntäkoulun päärakennus. (Ismo Vendelin 19.1.2007)
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Tiivistelmässä tarkastellaan Sotkamon menestymistä naapuri-
kuntiaan paremmin sekä syitä kehityksen nousuun. Sotkamo on 
käynyt läpi dramaattisen ja monivaiheisen rakennemuutoksen 
merkittävästä Kainuun meijeritoiminnan keskuksesta yhtälailla 
merkittäväksi matkailun valtakunnalliseksi veturiksi, joka mainos-
taa itseään Pohjolan monipuolisimpana urheilumatkailun keskuk-
sena. (Lehto, E. & J. Oksa 2004, 16.)

Menestystekijät eivät ole vain joukko peräkkäisiä sattumia, vaan 
rykelmä useita pitkiä kehityssäikeitä, jotka kietoutuvat lopulta yh-
deksi menestystarinaksi. Tapahtumaketju voidaan jakaa kuuteen 
otsikkoon seuraavasti:

1.1. Maidonjalostuksen nousu ja lasku

Toisen maailmansodan jälkeinen asutuspolitiikka loi uusia maa-
tiloja erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen maaseudulle. Sotkamos-
sa tiloja oli enimmillään 1960-luvulla (2000 kpl), jonka jälkeen 
määrä vähentyi aluksi nopeasti. Sen jälkeen kehitys on ollut 
samansuuntaista, vuoteen 2010 mennessä tilojen lukumäärän 
oletetaan vähenevän 120 tilaan.

1960-luvulla Sotkamosta alkoi vähitellen kehittyä karjatalouden 
ja maidonjalostuksen keskus, jonka hankinta-alue ulottui maa-
kunnan ulkopuolelle Ylä-Savoon ja Koillismaalle. Alkuvaiheen 
kylämeijerijakson jälkeen perustettiin ensimmäinen paikallinen 
osuustoimintameijeri (Sotkamon Osuusmeijeri) vuonna 1905. 
Maatilojen määrän merkittävän lisääntymisen johdosta myös 
maakunnallinen Kainuun Osuusmeijeri laajensi toimintansa Sot-
kamoon 1962. Kahden meijerin aikaan tilojen lukumäärä kääntyi 
laskuun ja 1980-luvulla maakunnallinen meijeri keskitti jalostus-
toimintansa ja hallintonsa Sotkamoon. Tämän seurauksena pai-
kallinen Sotkamon meijeri yhdistettiin Kainuun Osuusmeijeriin. 
(Lehto, E. & J. Oksa 2004, 17.)

Maitotuotteiden suurin jakelija on Valio Oyj. Markkinatalouden 
säätelemän keskittämisen seurauksena jotkut paikalliset osuus-
meijerit ovat olleet tyytymättömiä Valion lisääntyneeseen valtaan 
ja rationalisointiin, ja näin ollen vuonna 1993 Kainuun Osuusmei-
jeri kieltäytyi Valion tarjoamasta uudesta yhteistyösopimuksesta. 
He käynnistivät maitotuotteiden jakelun ja markkinoinnin ”Aito 
Maito” –tuotemerkillä sekä aloittivat oman tuotekehittelyn, josta 
oli esimerkkinä laktoosittomat tuotteet. Paikallinen meijeri ei kui-
tenkaan pystynyt kilpailemaan Valion tuottajahintojen kanssa ja 

Sotkamon kunnan menestystekijät

vuonna 2000 meijeri sopi yhteistyösopimuksen, jossa meijerin 
tilat vuokrattiin Valiolle. Vajaa puoli vuotta myöhemmin Valio 
ilmoitti meijerin lakkauttamisesta vuonna 2003, jolloin irtisanot-
taisiin 200 työntekijää. (Lehto, E. & J. Oksa 2004, 18.)

Meijerin pelastamisoperaatio toi mukanaan myös positiivista ke-
hitystä. Uuden maito-tuotemerkin kehittelemiseksi tarvittiin uu-
denlaista osaamista ja tutkimusta, mikä oli alkusysäys yhteiselle 
kehittämishankkeelle Oulun yliopiston Kajaanin kehittämiskes-
kuksen kanssa. Yliopisto perusti meijerin tiloihin biotekniikan la-
boratorion, joka erikoistui luonnon raaka-aineiden kuten yrttien, 
metsämarjojen, sienten  ja erityisesti maidon jatkojalostuksen 
tutkimiseen.  Nykyisin biotekniikan toimintoja on yhdistetty Vuo-
katissa sijaitsevan Snowpolis-teknologiakeskuksen tutkimus-
hankkeissa. (Lehto, E. & J. Oksa 2004, 19.)

1.2. Vuokatin urheiluopiston muodonmuutos

Sotkamo oli suosittu hiihtopaikka jo 1930-luvulla, jolloin siellä 
pidettiin mm. olympiahiihtäjien valmennusleiri.  Suomen Latu 
ry kehitti toimintaa ostamalla maata ja rakentamalla muutamia 
rakennuksia ja hyppyrimäen, jolloin paikasta voitiin puhua jo 
Vuokatin hiihtokeskuksena. Vuonna 1950 Suomen Latu ry ja 
Suomen hiihtoliitto perustivat Vuokatin Säätiön ja paikkaa alettiin 
tehdä tunnetuksi Vuokatin Urheiluopistona. Tämän jälkeen Vuo-
kattiin alettiin investoida ja sinne rakennettiin aluksi voimistelu- ja 
palloiluhallit sekä myöhemmin uima- ja jäähallit. Uudemman tek-
nologian koelaboratoriotuotteita ovat mm. muovimäki, erilaiset 
lumetusjärjestelmät, korkean paikan ”alppimaja” ja viimeisim-
pinä saavutuksina hiihtoputki ja lumilautatunneli.  Hiihtoputken 
yhteydessä toimii ympärivuotinen matkailupalvelukeskus, 
Vuokattikeskus, jossa on pieniä yrityksiä ja posti. (Lehto, E. & J. 
Oksa 2004, 21.)

Aluksi opisto toimi liikuntakeskuksena, jonne lähinnä paikkakun-
nan ja alueen ulkopuoliset tulivat harjoittelemaan ja viettämään 
aikaansa, ja joka oli suhteellisen erillään paikkakunnan muusta 
toiminnasta. 1990-luvun taloudellinen lama ja valtionapujärjes-
telmän uudistus pakotti urheiluopistot etsimään uusia  rahoitus-
kanavia. Hiihtoputkihanke on hyvä esimerkki urheiluopiston ja 
kunnan uudesta yhteistyötavasta.  Sotkamon kunnan rooli tässä 
hankkeessa oli antaa tarvittavat taloudelliset ja tiedolliset resurs-
sit hankeidean toteuttamiseksi, sen osallistuminen auttoi myös 
alueellisen tuen saavuttamisessa ja kunnanjohtajan hyvät yhte-
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ydet Kajaanissa toimivien maakunnallisten päätöksentekijöiden 
kanssa olivat ensiarvoisen tärkeitä. Jatkoideana tästä toteutettiin 
lumilautatunneli Vuokatin laskettelurinteiden alaosaan. (Lehto, 
E. & J. Oksa 2004, 22.)

Vuokatin urheiluopistosta on tullut merkittävä yhteistyökumppani 
paikallisessa ja alueellisessa kehittämistoiminnassa ja erilaisissa 
hankkeissa. Kainuun maakunnallisessa kehittämissuunnitel-
massa aluetta kuvataan seuraavanlaisesti: ”Liikunta toimii koko 
Kainuun hyvinvoinnin ja kehityksen resurssina ja on maakun-
nan suurimpia vetovoimatekijöitä; Kainuu tunnetaan johtavana 
maakuntana terveyden edistämisessä liikunnan avulla; Liikun-
tamatkailussa Kainuu profiloituu erityisesti maailman parhaana 
maastohiihtoalueena.” (Lehto, E. & J. Oksa 2004, 21.)

1.3. Talvimatkailun nousu Vuokatissa

Vuokatti on merkittävä hiihtokeskus Suomessa, koska se on 
Vuokatin urheiluopiston kotipaikka ja koska Vuokatin vaarat 
ovat maisemallisesti tunnetut. Vuokatin suosio talviurheilukes-
kuksena perustuu urheiluopiston valmennustoimintaan ja mah-
dollisuuksiin harrastaa ja harjoitella useita talviurheilulajeja. Heti 
alkuvaiheista lähtien urheiluopisto on ollut tiukasti sidoksissa 
kansallisiin ja kansainvälisiin hiihto- ja valmennusverkostoihin. 
Tärkeänä toimihenkilönä voidaan pitää urheiluopiston rehtoria, 
joka perusti ensimmäisen motellin alueelle, myi sen Rautaruuk-
ki-yhtiölle virkistyskäyttöön sekä perusti myöhemmin uuden 
matkailuyrityksen Keski-Euroopasta tuleville maastohiihdosta 
kiinnostuneille matkailijoille. Kunta aktivoitui ja yhtiöitti rinteet 
sekä organisoi niiden toiminnan yhtiömuotoon 1980-luvulla.  
Kunnan elinkeinosihteeristä tuli aluksi yrityksen toiminnanjoh-
taja, joka sitten osti yrityksen kunnalta ja ryhtyi kokopäivätoi-

miseksi matkailuyrittäjäksi.  Vuokatin Rinteet Oy on merkittävä 
matkailun yhteistyökumppani, Nilsiän Tahkovuoren ja Siilinjär-
ven Kasurilan rinneyritysten kanssa ne muodostavat yrityksen 
nimeltä Huippupaikat Oy.  (Lehto, E. & J. Oksa 2004, 24.)

1.4. Katinkullan kylpylän ja kesämatkailun nousu

Vaikka talviurheilu ja urheiluopisto toimivat houkuttimina talvisin, 
tapahtui matkailun osalta merkittävä käänne, kun kylpylähotelli 
Katinkulta perustettiin ja sen toiminta saatiin kunnolla käyntiin. 
Katinkullan perusti paikallinen leirialueyrittäjä kumppaneineen 
mutta alkuperäiset omistajat menettivät sen 1990-luvun laman 
ja valuuttavelkojen vauhdittamassa konkurssissa. Nykyisin 
kylpylän omistaja on Jaakko Pöyryn sijoitusyhtiö ja se kuuluu 
Holiday Club –ketjuun, joka myy hotelli- ja kylpyläpalveluja ja 
lomaosakkeita. Lomaosakejärjestelmä on taannut Katinkullalle 
ympärivuotisen asiakasmäärän, matkailijoita tulee alueelle myös 
syksyllä ja loppukeväällä. Golfilla on ollut merkitystä kesämat-
kailun nousun kannalta, radalla paikalliset yrittäjät ja vaikuttajat 
tapaavat siellä lomailevia vaikuttajia ja yrittäjiä muualta. Aikai-
sempi kuntavetoinen matkailuyhteistyö on järjestetty uudelleen 
ja nyt kunta toimii eräänlaisena äänettömänä osakkaana, myös 
kolmannes paikkakunnan matkailualalla toimivista on tavalla tai 
toisella yhteistyössä kylpylän kanssa. Näkyvimmät osapuolet 
markkinoinnissa ovat Katinkulta Oy, Vuokatin Rinteet Oy sekä 
Vuokatin Urheiluopisto, yleinen matkailumarkkinointi ostetaan 
ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Markkinointiverkoston takia 
osapuolet pystyvät tarjoamaan ympäri vuoden elämyksiä. Yhtei-
nen tapahtumakalenteri täyttää hiljaisten viikkojen majoitus- ja 
ravintolakapasiteettia. Katinkulta toimii myös ohjelmapalveluja 
tuottavien pienten yritysten verkoston keskuksena. (Lehto, E. & 
J. Oksa 2004, 25.)
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1.5. Sotkamon Jymyn paluu pesäpallon huipulle

Sotkamon Jymyn paluulla 1990-luvulla suomalaisen pesäpalloi-
lun huipulle on pitkät juuret. Seura voitti Suomen mestaruuden 
vuonna 1963 mutta putosi pian pois mestaruussarjasta. Tämän 
jälkeen mestaruuksia voittivat juniorit 1970-luvun lopulla, ja pai-
kallisen pankin sponsoroitua junioripelien erillistä sarjaa kaikkien 
aikojen suurin pesäpalloleiri pidettiin Vuokatissa 1987. Ahkeran 
juniorityön ansiosta mestaruus palasi Sotkamoon 27 vuoden 
jälkeen vuonna 1990. Sotkamon Jymystä tuli Suomen menesty-
nein pesäpallojoukkue 1990-luvulla (kuusi suomen mestaruutta) 
ja menestys jatkui vuosina 2001-03. Joukkueen valtakunnallisen 
maineen taustalla ovat urheiluseurat, juniorivalmentajat, kylä-
seurojen pelaajat, innokkaat kannattajat ja talkoolaiset, jotka 
vuodesta toiseen tekevät tuhansia työtunteja. Hyvää pesäpalloi-
lumainetta on käytetty myös yleisessä matkailumarkkinoinnissa 
(SuperJymy Oy) ja sen myötä sotkamolaiseen urheilutoimintaan 
on tullut kaupallista ja viihteellistä otetta. Yrityksen toimitusjohta-
ja on sanonut myyvänsä koko ajan ”Jymyä, Vuokattia, Katinkul-
taa ja tapahtumia.” (Lehto, E. & J. Oksa 2004, 27.)

1.6. Vuokatin maiseman muuttuminen yhteiseksi tavaramerkiksi 
ja Sotkamon tulevaisuuden symboliksi

Vuokatin maisemalla on pitkä kulttuurihistoria. Monet tunne-
tut kirjailijat ja taiteilijat ovat kuvanneet sitä. Vuokatin nousu 
Sotkamon tulevaisuuden symboliksi on muodostunut usean 
kehitystekijän yhdistämisestä, joista tärkeimmät ovat Vuokatin 
urheiluopiston kehitys, Katinkullan kylpylän ja lomakeskuksen 
menestyminen ja Sotkamon Jymyn mestaruudet pesäpallossa. 
Vuokatin nimissä houkutellaan paikkakunnalle sekä kesä- että 
talvimatkailijoita, lomaosakkeiden omistajia ja muita kesäasuk-
kaita, vierailijoita urheilutapahtumiin, opiskelijoita uuteen urhei-
lulukioon sekä uusia asukkaita ja yrittäjiä Sotkamoon. Vuokatin 
brändin taustalla olevat tahot (kunta, matkailu ja urheilu) löysivät 
toisensa 1990-luvun laman ja julkisen tahon leikkausten keskel-
lä. Kunnan rooli matkailun edistämisessä organisoitiin uudelleen 
ja yhteismarkkinointi tuli tehokkaammaksi. Uusi markkinointiyh-
teistyö tähtäsi virtaviivaisuuteen ja yhtenäisempään mielikuvaan, 
jonka keskiössä olivat Vuokatin alueen matkailu- ja urheilumah-
dollisuudet. Käyttöön on myös saatu uudenlaisia voimavaroja 
esimerkiksi EU:n ohjelmista.  (Lehto, E. & J. Oksa 2004, 29.)

2. Menestystarinan kritiikki

”Meillä on markkinoinnissa aina Vuokatti ja violetti väri. Markki-
noinnin kohderyhmänä on yli 35-vuotiaat perheelliset pääkaupun-
kiseudulla tai Oulun seudulla. He ajavat Volvolla tai Mersulla. Tämä 
on otollisin asiakasryhmä, jolla on myös varaa ja me keräämme 
heiltä ylimääräisen rahan vain pois.” (Kunnan viranhaltija)

Sotkamon menestysstrategialla on monien aktiivisten tahojen 
tuki Sotkamossa. Kuitenkaan kaikki eivät ole tyytyväisiä uuden 
matkailu- ja viihdetalouden nousuun. Joidenkin mielestä Vuo-
katista on tulossa ”urheilun ja matkailun slummi”. Jännitteitä ja 
vastakohtaisuuksia löytyy niin kunnan sisältä kuin kaupallisen 
urheilubisneksen ja vapaaehtoisen seuratyön väliltä. Joidenkin 
mielestä on keskitytty liikaa turismiin ja Vuokattiin. Kajaanin ja 
Vuokatin välille on syntymässä kehitysakseli, joka antaa vielä 
lisävauhtia Vuokatin kasvulle. Vaarana voi myös olla keskitty-
minen liiaksi yrittäjyyteen, mikä voi jättää sosiaaliset päämäärät 
taka-alalle tai heitteille. Tästä on esimerkkinä paikallisten julkis-
ten sivistyspalvelujen lopettaminen.  (Lehto, E. & J. Oksa 2004, 
34.)

Sotkamosta löytyy ryhmiä, jotka haluaisivat suunnata enemmän 
voimavaroja maaseudun kehittämiseen (kylät, maaseutuhank-
keet), julkisiin palveluihin ja kulttuuriin.  Monet kulttuurin ja 
kylien aktiiveista ovat naisia, ja he arvostelevat kaupallistuneita 
urheilun käytäntöjä enemmän kuin miehet. (Lehto, E. & J. Oksa 
2004, 34.)

Kunnan budjettileikkaukset ovat nostaneet esiin kylien välisiä 
jännitteitä. Leikkaukset ovat osuneet moniin pieniin kyliin ja 
niiden palveluihin. Esimerkiksi Vuokatin sivukirjaston sulkemista 
vastaan käynnistyi kampanja, joka yritti sitkeästi saada muutet-
tua kunnan suunnitelmia. (Lehto, E. & J. Oksa 2004, 34.)

3. Työllisyyden tulevaisuusnäkymiä

Sotkamon työllisyystilanne on tällä hetkellä  parhaimpia Kainuus-
sa. Matkailun osalta kokonaistyöllistämisvaikutukset kunnassa 
ovat yli 300 henkilöä. (Taulukko 1.) Myönteiseen tulevaisuuteen 
vaikuttavana tekijänä voidaan mainita kaivosteollisuuden uusi 
nousu, Talvivaaran kaivoshankkeen 20 työntekijän koulutus alkoi 
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helmikuussa 2007.  Kaikkiaan kaivoksen arvellaan työllistävän 
400 työntekijää ja kerrannaisvaikutuksineen panos suomalai-
seen työelämään tulee olemaan 5 000 työpaikkaa. (Rauatmaa 
2007.) Hotellitasoisten vuodepaikkojen kolminkertaistaminen 
tuhanteen synnyttää osaltaan uusia työpaikkoja palvelualoille. 
Toisaalta ajan henkeen kuuluvat kertairtisanomiset ja toimintojen 
siirtäminen ulkomaille synkentävät tilastoja hetkellisesti myös 
Sotkamossa. Elektroniikan sopimusvalmistaja Incap Oyj:in 130 
työpaikan vähentäminen Vuokatin tehtailta näkyy varmasti not-
kahduksena nousujohteisessa kehityksessä. (Koskelainen 2006, 
Alastalo-Löppönen 2006.)

Sotkamon kunnan menestystarinassa on onnistuttu kohden-
tamaan olemassa olevia voimavaroja sekä luomaan uusia 
verkostoja eri tahojen välille. Lähtökohdat ovat maisemallisesti 
potentiaaliset: Vuokatin rinteet ja järvimaisemat keskustan ym-
pärillä. Sijainniltaan Sotkamo on lähellä itärajaa turismin kannal-
ta. Monen menestystarinan alkuunpanijoina ovat olleet paikalli-
set persoonalliset ja voimakkaat henkilöt, jotka ovat sinnikkäästi 
ajaneet omaa asiaansa eteenpäin. 1990-luvun laman kaatamat 
projektit on käynnistetty uudelleen eri toimeenpanijoiden toi-
mesta hyvällä menestyksellä. Sotkamo profiloituu talviurheilun, 
lomamatkailun ja kylpylän sekä pesäpallon osaajana. Vuokatin 
matkailukeskuksen kehittämiseen käytetään lähivuosina lähes 
150 miljoonaa euroa. Suurin osa alueen kehittämisestä tähdä-
tään tapahtuvaksi ennen vuotta 2010, mutta merkittäviä uusia 
kohteita valmistuu jo ensi vuonna. (Kinnunen 2006.)
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TAULUKKO 1. Matkailun välittömät työllisyysvaikutukset Kainuun kunnissa vuonna 2000. 
Työllisyysvaikutukset on ilmoitettu henkilötyövuosina. (Juntheikki 2002.)

Kunta Matkailun työllistämät %
kuntalaiset muut

kainuulaiset
ulkopaikka-
kuntalaiset

yhteensä

Hyrynsalmi 21,74 4,52 1,30 27,56 2,7
Kajaani 353,35 13,36 1,45 368,18 36,0
Kuhmo 95,97 0,77 9,35 106,10 10,4
Paltamo 26,86 12,32 0,08 39,25 3,8
Puolanka 33,41 7,78 1,10 42,29 4,1
Ristijärvi 7,48 1,42 0,00 8,89 0,9
Sotkamo 271,23 30,11 0,46 301,80 29,5
Suomussalmi 78,00 5,04 5,49 88,52 8,7
Vaala 31,57 2,27 2,78 36,62 3,6
Vuolijoki 2,81 0,15 0,00 2,96 0,3
Yhteensä 922,42 77,74 22,01 1 022,17 100,0
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Sotkamon asema Kainuun maakunnan suunnitteluasiakirjoissa
(Kainuun maakuntasuunnitelma 2025, maakuntaohjelma 2006-2010 ja maakuntakaava)

Elina Marjakangas

1. Yleistä asiakirjoista ja Kainuun nykytilanteesta

Kainuun maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin strateginen 
suunnitelma, jossa määritetään maakuntaa koskeva oletettu ke-
hitys suunnittelukaudelle. Maakuntasuunnitelmaa täsmentävät 
ja tarkentavat maakuntaohjelma ja maakuntakaava on laadittu 
olettaen, että tämä kehitys toteutuu ja tavoitteet saavutetaan. 
Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntasuunnitelman 26.9.2005.

Kainuun väestönkehitykseen vaikuttavat ikärakenteen nopea 
muutos ja väkiluvun pieneneminen. Työllisyys on kohentunut, 
mutta on valtakunnallisesti selvästi muuta maata huonompi. 
Nykykehitystä kuvaa yritystoiminnan globalisoituminen, teol-
lisuustyöpaikkojen väheneminen ja palvelualan työpaikkojen 
kasvu. Koulutustarjontaa on lisätty ja Kainuussa tutkinnon suo-
rittaneiden määrä on kasvanut. Yrityskannan nettokasvu on ollut 
positiivista.

2. Tavoiteltu kehitys Kainuun maakuntasuunnitelmassa 2025

Yleisesti voidaan todeta, että maakuntasuunnitelman tavoitteet 
eri osa-alueilla ovat Kainuun nykytilannetta huomattavasti ko-
hentavia tai tilanteen ennallaan säilyttäviä.

Kehittämisen painopisteeksi on valittu innovaatiotoiminta: 
tutkimus- ja kehitystoimintaa vahvistetaan ja niihin kiinteästi 
liittyvää koulutusta kehitetään. Innovaatioiden myötä syntyy 
uusia yrityksiä ja tuotteita, jotka hyödyttävät jo olemassa olevaa 
toimintaa maakunnan avainaloilla kuten matkailu- ja teollisuus-
toiminnassa. Kainuun strategisina osaamiskärkinä kehitetään 
tieto- ja viestintäteknologiaa, matkailua ja hyvinvointia. Näistä 
matkailu- ja hyvinvointiosaamisen kehittäminen liittyvät kiinteästi 
juuri Sotkamoon.

Maakuntasuunnitelman tavoitellun väestönkehityksen perusolet-
tamuksena on, että eläköitymisen myötä avautuvat työpaikat 
täyttyvät työ- ja lisääntymisikäisillä henkilöillä. Tilastokeskuksen 
tekemä ennuste ei ole yhtä optimistinen. On muistettava, että 
ikärakenteen kehitys koskee koko valtakuntaa. Muuttotappion 
hidastumisesta huolimatta vain Kajaanin ja Sotkamon alueilla 
väestön määrän oletetaan säilyvän lähes ennallaan.

3. Sotkamon asema Kainuun maakuntaohjelmassa 2006–2010

Kainuun maakuntaohjelma laaditaan maakuntavaalikausittain 
ohjaamaan maakuntasuunnitelman mukaista toiminnallista ke-
hitystä. Maakuntaohjelmassa määritellään lähivuosien tavoitteet 
ja toimenpiteet.

3.1. Osaamistason nostaminen ohjelmakaudella 

Kainuun maakunta – kuntayhtymä järjestää toisen asteen kou-
lutuksen Vaalaa lukuun ottamatta. Koulutus toimii yhteistyössä 
työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja yrittäjyys otetaan osaksi ope-
tusta.  Maakunta tarjoaa avainaloja tukevat opintoväylät koulu-
tuksen kautta työelämään. Sotkamon lukion erityistehtävänä 
on urheilu, jonka päälajeja ovat maastohiihto, ampumahiihto, 
yhdistetty, jääkiekko, pesäpallo ja lumilautailu. Sotkamon lu-
kiossa järjestettävän IB-lukio-opetuksen vakinaistaminen on 
ohjelmakauden kärkihankkeita liittyen kansainvälisyyteen. Vuo-
teen 2025 mennessä yliopistotasoinen koulutus on keskittynyt 
Kajaanin maakuntakorkeakouluun, joka toimii osana alueellista 
innovaatiojärjestelmää. Vuokatin urheiluopisto vastaa liikun-
ta-alan koulutuksesta ja vapaa-ajan palveluiden tarjonnasta. 
Urheiluopisto toimii yhteistyössä Sotkamon IB-lukion, Kajaanin 
ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajakoulutuksen sekä Sotka-
mon Snowpoliksen kanssa. Snowpolis on kansainvälisen hyvin-
vointiteknologian, liikunnan sekä talven teknologian yritys- ja 
osaamiskeskittymä, joka on osa Kainuun osaamiskeskusohjel-
maa. Jyväskylän yliopisto järjestää yhteistyössä Snowpoliksen 
kanssa liikuntateknologian muuntokoulutusta. Osaamista pyri-
tään myös tietoisesti kansainvälistämään. 

Tietotekniikan hyödyntäminen on tuote- ja palveluinnovaatioi-
den perusta ja luo kilpailukykyä. Ohjelmakauden aikana nopeat 
laajakaistayhteydet ovat saatavilla kaikkialla maakunnassa ja 
mahdollisen kattavasti myös loma-asunnoissa.

Kainuun osaamisen strategisiksi kehittämiskärjiksi valitut matkai-
lu ja hyvinvointi korostavat juuri Sotkamon asemaa maakunnas-
sa. Näihin osaamisalueisiin suunnataan pysyvä koulutusrakenne 
ja tutkimustoiminta. 
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3.2. Matkailun kehittäminen ohjelmakaudella

Kainuun matkailussa kehitetään viittä matkailukeskusta, jotka to-
teuttavat yhteismarkkinointia. Nämä keskukset ovat päämatkai-
lukeskus Vuokatin lisäksi Kajaani, Oulujärvi, Ukkohalla-Paljakka 
sekä Kuhmo-Suomussalmi. Markkinointi on kansainvälistä ja 
tuotepohjaista. Tuotelinjoja ovat (1) luontomatkailu, (2) kulttuu-
ri- ja tapahtumamatkailu, (3) vapaa-ajan matkailu sisältäen hy-
vinvointimatkailun ja (4) kannuste- ja kokousmatkailu. Vuokatin 
matkailukeskuksella on jo olemassa olevat edellytykset kaikkiin 
tuotelinjoihin. Vuokatilla on yli puolet koko Kainuun rekiste-
röidyistä yöpymisistä. Asiakasmäärä on kasvanut joka vuosi ja 
Vuokatin matkailu on kehittynyt suosiollisen ympäristön ja am-
mattimaisesti tuotettujen viihdekulttuuri- ja liikuntatapahtumien 
myötä ympärivuotiseksi. Vuokattiin tavoitellaan ohjelmakaudella 
4000 uutta vuodepaikkaa. Ulkomaalaisten yöpymisten määrää 
pyritään kasvattamaan ohjelmakaudella 30%.  Hiihtolajien val-
mennukseen liittyvä matkailu on kansainvälisintä matkailua. 
Elämysmahdollisuuksien tuotteistamisessa ja seniorimatkailun 
tuotteistamisessa on vielä kehittämisen varaa. Kehittämiskoh-
teita Vuokatissa ovat reitistöjen parantaminen, niiden merkit-
seminen sekä taukopaikat. Snowpoliksen kehitystyö vahvistaa 
matkailun kehitystä Vuokatissa.

3.3. Elintarviketeollisuus ja hyvinvointi

Sotkamossa sijaitsevan Biotekniikan laboratorion päämäärä-
nä on saada uusia tuotteita ja käytännön sovelluksia luonnon 
raaka-aineille. Kainuulaisten yritysten on erikoistuttava jatkossa 
hyvinvointituotteisiin, ei halpoihin elintarvikkeisiin. Biotekniikan 
laboratorio toimii tuotekehitysyksikkönä ja tuotteita viedään 
myös ulkomaille. Matkailun myötä myös erilaiset ravitsemus-
ohjelmat ovat kasvaneet. Matkailijoille tarjotaan myös erilaisia 
paasto- laihdutus- ja liikuntaohjelmia. Luonnontuotteiden kas-
vava kysyntä hyödyttää Sotkamossa liikuntamatkailua ja hyvin-
vointimatkailua. Laboratorio toimii yhteistyössä Snowpoliksen 
kanssa, joka on keskittynyt liikuntateknologian ohella terveyttä 
edistäviin elintarvikkeisiin ja ravintolisiin.

3.4. Kiviala

Kivi- ja kaivannaisalan kasvu on aiempaa nopeampaa. Lähes 
koko myynti suuntautuu kansainvälisille markkinoille. Yritysten 
tuotanto ja liikevaihto kasvaa paljon, mutta työpaikkojen määrä 
niukemmin. Kerrannaisvaikutuksineen Kainuuseen avattavat 
kaivokset tarjoavat työpaikkoja eri aloille, kuten rakentamiseen 
ja kuljetuspalveluihin yli tuhat. Koulutusosaamista haetaan 
Pohjois-Karjalasta. Ohjelmakaudella avattaneen yksi kaivos 
Sotkamoon, mutta hankkeiden toteutuminen ratkeaa pääosin 
kansainvälisillä markkinoilla ja maakuntasuunnitelmissa voidaan 
vain varautua uusiin kaivoksiin.

4. Maakuntakaavan suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet

Maakuntakaava tarkentaa maakuntasuunnitelmaa alueiden 
käytön osalta. Maakuntakaava on luonteeltaan yleispiirteinen ja 
suunnittelumääräyksen vaikutukset kohdistuvat yksityiskohtai-
sempaan kaavoitukseen ja muuhun viranomaisen harjoittamaan 
alueidenkäyttöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. 
Yleiset kaavasuunnittelun tavoitteet tulevat suoraan maankäyt-
tö- ja rakennuslaista. Maakuntakaavassa huomioidaan valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä luonnonsuojeluohjeet ja 
-päätökset. Kaavassa on luotava edellytykset matkailukeskusten 
verkottumiselle ja vapaa-ajan vyöhykkeiden kehittämiselle sekä 
ylikunnallisille virkistysreitistöjen muodostamiselle. Maa-aines-
ten ottoa on tarkasteltava maakunnallisesti ja suojelutarpeet 
huomioon ottaen.
 
Suurin osa Sotkamosta kuuluu Suomen maisemamaakuntaja-
ossa Kainuun vaaraseutuun. Valtakunnallisesti arvokkaisiin mai-
sema-alueisiin kuuluu Sotkamosta Vuokatti ja Naapurinvaara. 
Sotkamossa on myös vaalittavia valtakunnallisesti arvokkaita pe-
rinnemaisemia. Sotkamon Talvivaarassa sijaitseva nikkeliesiinty-
mä on intensiivisen tutkimuksen alla. Sotkamon Lahnaslammen 
talkkiesiintymää hyödyntää sveitsiläisomistuksessa oleva Mon-
do Minerals Oy, joka on Suomen ainoa talkin tuottaja. Lisäksi 
ranskalainen Talc de Luzenac tutkii mahdollisuutta hyödyntää 
talkkiesiintymää Sotkamon Alasella. Kaikki kaivostoiminta sovi-
tetaan yhteen pohjavesien suojelutarpeen kanssa.



56 57

Kainuussa on hyvät yhteydet Kuhmon Vartiuksen kautta Venäjäl-
le. Kainuun kautta Venäjälle kulkeva ratayhteys on ainut ratayh-
teys Barentsin alueelta luoteis-Venäjälle. Se on yksi tärkeistä EU:
n ulkopuolelle johtavista liikenneyhteyksistä. Toistaiseksi ratayh-
teys palvelee vain tavaraliikennettä, mutta yhteyttä voi kehittää 
tukemaan myös matkailuliikennettä. Pitkä itäraja on Kainuulle ja 
myös Sotkamolle mahdollisuus itäyhteistyötä kehitettäessä. 

Matkailun kannalta vetovoimaista Vuokattia kehitetään edelleen 
ja matkailukäyttöä edistetään maakuntakaavan avulla. Tavoitteet 
tähtäävät matkailutoiminnan liikevaihdon nelinkertaistamiseen. 
Maakuntaan kehitetään kattava, taloudellinen ja toimiva virkis-
tysalueiden ja ulkoilureitistöjen verkosto, joka palvelee sekä pai-
kallisia asukkaita että matkailijoita. Kevyen liikenteen ratkaisuja 
tuetaan taajamissa ja matkailukeskusten alueilla.

Kuva 1. Kainuun tavoiteltava rakennemalli
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Kainuun tavoiteltavassa aluerakenteessa on kolme vahvaa seu-
dullista keskusta tasaisesti ympäri maakuntaa. Niistä tärkein on 
Kajaani-Sotkamo, jossa molempia kuntia kehitetään yhteistyös-
sä toiminnoiltaan monipuoliseksi maakunnan keskukseksi.

Loma-asuntojen muuttamista pysyviksi asunnoiksi tuetaan, 
mutta toisaalta yhdyskuntateknisten verkkojen laajentamista 
pyritään välttämään. Mikäli loma-asuntotuotanto jatkuu viime 
vuosien tasolla, vuonna 2020 Kainuussa on noin 15000 loma-
asuntoa. 

Kuva 2. Kainuun aluerakenne 2020 yhdistelmäkartta
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5. Maakuntakaava Sotkamon alueella

Sotkamon kaksi taajama-aluetta kuuluvat kaupunkikehittämisen 
kohdealueeseen. Aluetta tulee kehittää maakuntakeskuksena 
valtakunnallisesti vetovoimaiseksi, yhdyskuntarakenteeltaan ja 
kaupunkikuvaltaan korkeatasoiseksi osaamisen, yritystoimin-
nan, kaupallisten palvelujen sekä matkailu- ja vapaa-aikapalve-
lujen alueeksi. Kevyttä liikennettä, joukkoliikennettä ja Kajaanin 
ja Sotkamon välisen veneilyliikenteen kehittämistä tulee edistää. 
Alueelle tulee siten varata riittävästi laituri- ja rantautumispaik-
koja. 

Luontomatkailun kehittämisalueeksi osoitetaan Hiidenportin-
Hiidenvaaran-Vuokatin alue. Hiidenporttiin sijoitetaan luontomat-
kailua palvelevia rakenteita ja sillä on maakunnallista merkitystä. 
Koko Kajaani-Sotkamo-Nuasjärven alue on osoitetu laajaksi 
matkailua ja virkistystoimintaa palvelevaksi vetovoima-alueeksi. 
Periaatteena on kehittää jo olemassa olevia matkailukeskuksia.

Kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittäviä matkailupalve-
luiden ydinalueita ovat Vuokatin laskettelukeskuksen ympäristön 
ja Katinkullan alueet. Näiden välittömässä läheisyydessä sijait-
seva Jäätiönlahden ranta-alue on varattu loma-asumiselle ja 
matkailua palveleville toiminnoille ja sillä on lähinnä seudullista 
merkitystä.

Vähittäiskaupan suuryksiköt ohjataan sijoittamaan keskustatoi-
mintojen alueelle Sotkamon keskustataajamaan, joka on myös 
hallinnon ja muiden keskustapalveluiden alue. Taajamatoiminto-
jen alueet, joille ei tulisi rakentaa vähittäiskaupan suuryksiköitä, 
ovat sijoittuneet molempien taajamien väille ja ympärille lähinnä 
pohjoisosiin.

Vuokatin alueella yhdyskuntarakenteen laajenemista tavoitel-
laan Naapurinvaaran,  Kaarreniemen ja Hyvölänkylän suuntaan. 
Vuokatin matkailukeskus on valtakunnallisesti merkittävä mat-
kailukeskittymä, jonka laajenemista pyritään ohjaamaan toimin-
nallisesti ja yhdyskunta-taloudellisesti kestävällä tavalla.

Vuokatin Urheiluopiston ja hiihtotunnelin alueet ovat seudul-
lisesti merkittäviä taajaman ulkopuolisia palvelun ja hallinnon 
alueita. Lisäksi kaavaselostuksessa on annettu seuraavat suun-
nitteluohjeet: ”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
varauduttava Snowpoliksen toteuttamisen edellyttämien toiminto-
jen mahdollistamiseen. Alueella tulee varautua olemassa olevien 
palvelutoimintojen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen sekä 
riittäviin pysäköintiratkaisuihin.”

Sotkamon alueella ei sijaitse Natura 2000- verkostoon ehdotet-
tuja tai kuuluvia alueita. Osa Vuokatinvaaran etelärinteestä on 
lain nojalla suojeltua luonnonsuojelualuetta. Viereen on osoitettu 
myös pieni suojelualue, jolla on maakunnallista tai seudullista 
merkitystä.

Kaikki alueen olemassa olevat junaliikenteen radat tulee säilyttää 
liikennöitävässä kunnossa. Kajaanin ja Sotkamon Talvivaaran 
välille on osoitettu ohjeellinen ratalinjaus, jolle on todettu olevan 
suunnittelutarvetta, mutta toteutus ja sijainti on epävarma. Rau-
tatie on tarkoitus rakentaa samaan infrakäytävään uuden sähkö-
johdon sekä mahdollisen uuden tieyhteyden kanssa.

Hiekkaniemeen osoitettu venesatama palvelee lähinnä mat-
kailuliikennettä. Hiekkaniemestä lähtee merkittävä veneilyreitti 
Kajaaniin. Oulujärven ja Sotkamon reitit olisi tarpeellista yhdistää 
toimivalla alusten siirtojärjestelmällä.

Maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tai maakunnal-
lisesti arvokkaita alueita ovat Sotkamon Naapurinvaaran ja Vuo-
katinvaaran alueet. Naapurinvaara on myös valtakunnallisesti 
arvokas kulttuurihistoriallinen kohde.

Virkistysalueilla on lähinnä seudullista merkitystä. Joitakin uu-
sia alueita on osoitettu Vuokattiin. Vuokatin alueelta lähtevät 
ylikunnalliset ulkoilureitit pohjoiseen ja etelään. Sotkamon kes-
kustataajamasta lähtee ulkoilureitti kaakkoon. Näillä osoitetuilla 
ulkoilureiteillä ei oteta kantaa pyörä- mönkijä- koiravaljakko- tai 
ratsastusreitteihin, jotka suunnitellaan kuntakaavoituksella.
Moottorikelkkareittien uusia yhteystarpeita ilmenee väleillä Ka-
jaani-Sotkamo ja Sotkamo-Kuhmo.

Rantojen käytöstä on annettu yleiset ohjeet, joiden mukaan 
rakentamisen väliin tulee jättää riittävästi vapaata rantaviivaa, 
vesille pääsy on turvattava ja maanomistajia on kohdeltava ta-
sapuolisesti.  

Lähteet

Kainuun maakuntasuunnitelma 2025 (2005)
Kainuun maakuntaohjelma 2006–2010 (2006)
Kainuun maakuntakaavakartta (2006)
Kainuun maakuntakaavan kaavaselostus (2006)
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Kuva 3. Kainuun maakuntakaavakartta: Sotkamo



60 61

Suomalaiset kaivosyhdyskunnat:
Vihannin Lampinsaari ja Lieksan Mätäsvaara

Nina Vehviläinen & Virpi Leminen

Tässä selvityksessä kuvataan suomalaisten kaivosyhdyskuntien 
syntyä ja niiden vaikututusta yhdyskuntaan, sekä kylien selviyty-
mistä kaivostoiminnan päättymisen jälkeen. Aihetta lähestytään 
kahden esimerkkikylän kautta, joista ensimmäinen on Lampin-
saari Vihannin kunnassa ja toinen Lieksan Mätäsvaara.  Lam-
pinsaarta käsittelevän osion on kirjoittanut Nina Vehviläinen ja 
Mätäsvaaraa koskevan osion Virpi Leminen.

1. Yleistä

Sotienjälkeisinä vuosikymmeninä moni pieni paikkakunta Suo-
messa kehittyi kaivoskunnaksi kaivosten merkittävän työllistävän 
vaikutuksen seurauksena. Erityisesti Outokumpu Oy suosi erillis-
ten kaivoskylien rakentamista, mikä oli yleinen käytäntö paikka-
kunnilla, joissa malmiesiintymä sijaitsi syrjässä olemassa olevas-
ta asutuksesta. Toisaalta kaivostoiminnan päättyminen alueella 
aiheutti uhan työttömyydestä sekä muita sosiaalisia haasteita. 
Tilanteen helpottamiseksi Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 
1970-luvun lopulla Kaivospaikkakuntien kehittämistoimikunnan 
pohtimaan keinoja odotettavissa olevien sulkemispäätösten vai-
kutusten hillitsemiseksi, ja joillakin paikkakunnilla saatiin myös 
näkyviä tuloksia aikaiseksi. Esimerkiksi Outokummun kaupun-
gissa sekä Kaavin ja Vuolijoen kunnissa onnistuttiin luomaan 
uutta teollisuutta kaivoksen tilalle. 

Kaivosyhdyskunnat ovat edustaneet ehkäpä kaikkein voimak-
kainta yhdyskuntatyyppiä kasvun ja supistumisen kehitysdy-
namiikaltaan. Karjalan ja Kymenlaakson metsäteollisuusyhdys-
kuntien kehitystä tutkineen Jarmo Kortelaisen elinkaarimallin 
mukaan yhdyskunnan kehittyminen käynnistyy rakennus- ja 
kasvuvaiheilla, jolloin rakennustoiminta on vilkasta, työntekijöi-
den vaihtuvuus runsasta, väestö painottuu nuoriin ikäluokkiin ja 
syntyvyys on suuri. Alussa alueella operoiva yhtiö on vastuussa 
maankäytön suunnittelusta ja rakentamisesta, mutta toiminnan 
vakiintuessa yhtiö pyrkii siirtämään vastuun yhdyskuntapalve-
luista asukkaille ja paikalliselle hallinnolle. Samalla työväestö 
ikääntyy vähitellen, ja avautuvien työpaikkojen vähäisen tarjon-
nan seurauksena nuoret ikäluokat muuttavat muualle, jolloin 
edessä on joko yhdyskunnan taantuminen tai vaihtoehtoisesti 
esimerkiksi uusien investointien aikaansaamat uudet kasvuvai-
heet. 

Kuva 1. Vuonna 2005 toiminnassa 
olevat kaivokset Suomessa.
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2. Lampinsaari, Vihanti

Lampinsaari on Vihannin kunnassa sijaitseva aktiivinen kylä, 
joka on rakennettu alueella ennen toimineen kaivoksen työnte-
kijöiden asuinalueeksi. Kaivos tuotti aikanaan sinkkiä, kuparia ja 
lyijyä, mutta sen toiminta lakkasi keväällä 1992, minkä jälkeen 
kaivokselle johtanut rautatie purettiin. Asukkaita Lampinsaares-
sa on tällä hetkellä noin 350. Alueen on suunnitellut arkkitehti 
Ahlqvist, joka käytti suunnitelmissa esikuvanaan englantilaista 
puutarhakaupunkiperiaatetta. Rakenne on maalaiskyläksi hyvin-
kin tiivis ja alueella vallitsee monimuotoinen asuntokanta, joka 
sisältää niin omakotitaloja, rivitaloja kuin kerrostaloja. Rakennus-
ryhmiä rajaavat viihtyisät valaistut puistokadut ja reilun kokoisilla 
pihoilla on tilaa vaikkapa puutarhalle. Lampinsaari on Vihannissa 
kulttuurisesti arvokas kokonaisuus. 

3. Kaivostoiminnan tulemisen vaikutus yhdyskuntaan

Vuonna 1936 tehtiin Alpuassa ensimmäinen malmilöydös, 
jonka seurauksena alueella käynnistyivät 1940-luvun lopulle 
asti jatkuneet tutkimukset. Toukokuussa 1959 Kauppa- ja teolli-
suusministeriö luovutti tutkimustulokset Outokumpu Oy:lle, joka 
suoritti alueella lisätutkimuksia vuonna 1952. Tuolloin löytyneet 
malmit olivat perustana Vihannin kaivoksen synnylle. Kaivoskui-
lun paikaksi sovittu Lampinsaari sijaitsi keskellä suota, jonka 
kuivattaminen alkoi vuonna 1952. Samanaikaisesti Tie- ja vesira-
kennushallitus sai tehtäväkseen rakentaa tien Lampinsaareen ja 
myös rautatien rakentaminen alkoi. Rata valmistui ennätysajas-
sa jo saman vuoden joulukuussa. 1952 vedettiin kylään myös 
puhelinlinjat. 86 metriä korkea Ristonahon kaivostorni valmistui 
vuoden 1953 aikana ja syksyllä 1954 päästiin aloittamaan varsi-
nainen malmin tuotanto. 

3.1. Asuminen

Kaivoksen ja sen maanpäällisten osien suunnittelu ja rakentami-
nen samoin kuin kaivosyhdyskunnan rakentaminen henkilökun-
nalle aloitettiin heti vuonna 1952. Kaivoskylän paikaksi valittiin 
Ristonahon metsäsaareke, sillä Outokumpu Oy:n johtajan vuo-
rineuvos Eero Mäkisen mukaan kaivosväen tuli asua kaivoksen 
vieressä. Tämä Mäkisen periaate kuvastaa myös osaltaan aika-
kauden yhdyskuntasuunnittelussa vallinneita ihanteita. Nopeas-
ta aikataulusta johtuen asuntojen rakentamisella oli kiire, minkä 
seurauksena ensimmäisiksi taloiksi rakentuivat tehdasvalmis-
teiset ”Pyyparit”. Puurakenteisten kahden- tai kolmenperheen 
asuntojen lisäksi kylään rakennettiin kolme 10 perheen ker-
rostaloa. Kaikkiaan perheasuntoja rakennettiin 250. Asuntojen 
varustelutaso oli hyvä ja ne sisälsivät esimerkiksi sähköuunin ja 
vesivessan, jotka olivat monille asukkaille ennennäkemättömiä 
uutuuksia. Kaivostoiminnan loppuminen huomioitiin jo taloja 
rakennettaessa ajatuksella, että talot voitaisiin tulevaisuudessa 
muuttaa yhden perheen asunnoiksi. 

Rakennusten sijoittelu oli varsin hierarkkista: Kylää itä-länsisuun-
nassa halkova pääkatu, Kaivokatu, erotti johtoportaan ja työnte-
kijöiden asunnot toisistaan ja sen varrelle sijoittuivat tärkeimmät 
julkiset ja liikerakennukset. Alkuvaiheessa kaivos työllisti noin 
400 henkilöä, mutta enimmillään kylässä oli asukkaita lähes 
1150, joista kaivos työllisti yli 500 ihmistä. 

3.2. Palvelut

Lampinsaaren palvelut olivat korkeatasoisempia kuin emokun-
nassa tai naapurikylissä. 1950-luvulla kylällä sijainneet kolme 
kauppaliikettä ja kioski kattoivat lähes kaiken tarvittavan. 1950-

Kuva 2. Lampinsaaren kartta
(http://kylat.vihanti.fi/lampinsaari)
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luvun loppupuolella alueelle saatiin Kaivos-kuppila sekä posti ja 
postipankki. Osuuspankki ja Säästöpankki aloittivat toimintansa 
1960-luvulla. Lisäksi kylällä toimi apteekki sekä yhtiön palkkaa-
mat lääkäri ja terveyssisar. Vihannin seurakunta rakennutti kylälle 
seurakuntakodin 1962 ja alueelle perustettiin myös urheiluseura 
Sinkki-Sepot ry, jonka piiriin kuuluivat kaikki kaivoskylässä asu-
vat. Urheiluseura toimi merkittävän kyläläisten yhteishengen yllä-
pitäjänä. Urheilukenttä rakennettiin suurelta osin talkootyönä.

1000 asukkaan kylästä oli matkaa kirkonkylälle yli 20 km ja 
lähimpään kylään (Alpua) 6 km, minkä vuoksi Kaivosyhtiön oli 
uhrattava varoja asukkaiden viihtyvyydelle. Urheiluseura Sinkki-
Sepot ryhtyi harjoittamaan elokuvatoimintaa ja 1964 valmistui 
Kaivoshovi, jossa näytettiin elokuvia ja järjestettiin tanssitoimin-
taa. Lisäksi kaivosyhtiö vuokrasi Raahen kaupungilta Sinkkinie-
men 25 vuodeksi kalastusta ja lomanviettoa varten. 1967 raken-
nettiin suora tieyhteys kirkonkylään, mikä lyhensi välimatkaa 
huomattavasti. Tuolloin monet kaivostyöläiset rakensivat talon 
kirkonkylälle, jolloin työmatkan pituudeksi tuli 10-12 km. Samalla 
saatiin asunto eläkepäiviä varten, sillä kaivosyhtiön asunnot oli 
tarkoitettu ainoastaan työssä oleville työntekijöille.

3.3. Koulu

1950-luvun aikana syntyvyys oli alueella runsasta. Lapset olivat 
erityisen huolenpidon kohteena ja lapsia varten kylään hankittiin 
maauimala (Palolammikko) ja urheilukenttä sekä Pyykadulle 
väliaikaisiin tiloihin perustettiin Ristonahon kansakoulu, jossa oli 
aluksi 10 oppilasta. Myöhemmin saatiin kouluhallitukselta lupa 
rakentaa 6-opettajainen koulu. 1963 alueelle perustettiin keski-
koulu ja lukio. Lampinsaarelaisten keskimääräinen koulutustaso 
oli korkeampi kuin ympäröivän kunnan. 

3.4. Yhteisön piirteitä

Tiiviissä omavaraisessa yhteisössä elävillä lampinsaarelaisilla 
ei ollut pakottavaa tarvetta luoda suhteita kylänsä ulkopuolelle, 
ja työväestöstä koostuvan kaivoskylän sekä maatalousvaltai-
sen ympäristön välillä koettiin tiettyjä luokka- ja kulttuurieroja. 
Toisaalta myös kaivosyhteisöllä oli oma hierarkiansa, joka oli 
nähtävissä aina asemakaavatasolta lähtien. Työnantajan ja työn-
tekijöiden välillä vallitsi kuitenkin eräänlainen vastavuoroinen 
riippuvuussuhde. 

4. Kaivostoiminnan loppumisen vaikutus yhdyskuntaan

Lampinsaaren kaivoskylän asukasluku kääntyi laskuun 1960-
luvun lopulla. 1980-luvulla väestö oli vähentynyt lähes puoleen 
(575 asukasta) 1960-luvun huippulukemista. Vuodesta 1978 
alkaen kaivoskylän asuntoja alettiin myydä vuokralaisille melko 
kohtuullisin hinnoin. Alueen yhdistys- ja harrastustoiminta säilyi 
edelleen vilkkaana, mutta mittavia investointeja ei enää toteu-
tettu. Kaivoksen tultua lopetusuhan alle myös kylän palvelut 
alkoivat karsiutua ja vähentyä. Vuonna 1979 perustettiin Lam-
pinsaaren kylätoimikunta, jonka tavoitteena oli pitää kylä elossa 
kaivostoiminnan supistumisesta huolimatta. 

Lampinsaaren kaivostoiminnan lakattua keväällä 1992 kylän 
tulevaisuus jäi pitkälti asukkaiden oman aktiivisuuden ja kunnan 
varaan, sillä Suomessa vallinneen lamakauden aikana uutta 
teollisuutta ei ollut tarjolla. Osa työväestöstä siirtyi kuitenkin työn 
toivossa muille Outokummun kaivoksille. Kylän pelättiin tyhjene-
vän, mutta väkimäärä on tällä hetkellä vakiintumassa noin 350 
asukkaan tasolle, ja esimerkiksi vuonna 2003 tulomuutto oli 
poismuuttoa vilkkaampaa. Syksyllä 2002 Pohjois-Pohjanmaan 
kylät ry ja Pohjois-Pohjanmaan liitto valitsivat Lampinsaaren 
maakuntansa vuoden kyläksi. Palkintoa perusteltiin kylän sel-
viytymistarinalla kaivoksen sulkeutumisesta aiheutuneen kriisin 
jälkeen. Myös sanomalehti Kaleva nosti pääkirjoituksessaan 
lampinsaarelaisten yhteishengen ja yritteliäisyyden esimerkiksi 
muille ongelmiensa kanssa kamppaileville kylille ja kaupungin-
osille. Alueen värikästä historiaa voidaan pitää sen vahvuusteki-
jänä, mikä tekee siitä erityislaatuisen ja erottaa muista alueista. 

Lampinsaaren kyläkauppa on lopettanut toimintansa, mikä on 
ongelma lähinnä ikääntyvän väestön kannalta. Alueen ulkopuo-
lella työssä käyvät asukkaat ovat tottuneet hoitamaan kaupassa-
käyntinsä työmatkojensa yhteydessä. Autottoman henkilön on 
kuitenkin lähes mahdotonta asua kylässä. Vaikka kyläkauppa ei 
ole enää toiminnassa, alueella toimii kuitenkin edelleen oma vii-
den opettajan koulu, jossa on myös kunnan erityisluokka. Myös 
Vihannin kirjaston sivupiste toimii koululla. Muita alueen tämän-
hetkisiä palveluja ovat seurakuntatalo, kaivoskuppila, kampaa-
mo, kerhotalo, nuorisotalo, kirpputori, tee-itse-halli, leikkipuisto, 
maauimala, tennis- ja muut pallokentät, jääkiekkokaukalo sekä 
valaistut ladut ja kuntopolut. Kylässä vallitsee vahva luottamus 
tulevaan. Alueella toimivat yritykset ja erilaisten yhdistysten or-
ganisoimat kolmannen sektorin palvelut tarjoavat työpaikkoja. 
Lisäksi uimalammen ympäristöä kunnostetaan matkailutarkoi-



62 63

tuksessa, ja alueelle on syntymässä 10-auto-/vaunupaikkainen 
leiriytymisalue. Muiden palvelujen ollessa puutteellisia, luonnon-
läheisyys ja sen tarjoamat virkistysmahdollisuudet sekä lähellä 
sijaitseva koulu ovat nousseet merkittäviksi tekijöiksi alueella. 

5. Mätäsvaara, Lieksa

5.1. Kaivostoiminnan tulemisen vaikutus yhdyskuntaan

Talvisodan alla nousi keskelle korpea nopeasti hyvin nykyaikai-
nen kaivosyhdyskunta. Parhaimmillaan kerrotaan yhdyskunnas-
sa olleen yli 1000 asukasta; 83 asuinrakennusta, yhteensä 110 
huoneistoa, valtaosa niistä varustettuna vesi- että viemärijohdoil-
la, näistä myös suurin osa oli varustettu keskuslämmityksellä. 
Vesi- ja viemärijohtoja oli vedetty yhteensä 8200 m, sähkö- ja pu-
helinlinjoja noin 32 km. Teitä rakennettiin noin 6 km ja rautatietä 
siirrettiin noin 4 km matkalta.

5.2. Palvelut

Yhdyskunnan kasvaessa välirauhan aikana tulivat varsinaiset 
kaupat Mätäsvaaraan: Tukolainen Lieksan Kauppayhtiö, OTK:

n Pielisen Yleinen Osuusliike ja Keskolainen Heiskarin kaup-
pa hiukan syrjemmäksi. Jatkosodan aikana tuli myös SOK:n 
osuusliike. Mätäsvaarassa toimi myös 1.9.1942 postiasema, 
ensimmäisenä aloittanut posti, suutari, parturi ja apteekki. Ra-
vitsemusliikkeitä oli Kauppayhtiöllä nk. Mätäsmökki joka toimi 
kauppayhtiön yläkerrassa ja oli suosittu illanviettopaikkanakin, 
Yleisen Osuusliikkeen ruokala sekä Heiskarin kahvila kaupan 
yhteydessä. Sodan aikana kaivosyhtiöllä toimi lisäksi ruokala 
Pielisjärven kunnan myöntämien lisäannosten jalostamista ja 
jakelua varten.

5.3. Koulu

Mätäsvaaraan saatiin oma kansakoulu vuonna 1943, jolloin 
koulupiirin perustamisen jälkeen kansakoulu alkoi toimia yhtiön 
omistamissa kunnalle vuokratuissa parakeissa. Koulun alka-
misen aikoihin oli Mätäsvaarassa kouluikäisiä lapsia 67. Luku 
kasvoi koko ajan ja oli kaivostoiminnan loppuessa jo 109. Ja 
suurimmat vuosiluokat tulivat vasta sodan ja kaivostoiminnan 
loppumisen jälkeen. Alussa opettajia oli yksi ylä- ja yksi alakan-
sakoulun puolella ja kaivostoiminnan loppuessa 2 varsinaista 
opettajaa kummassakin.

Kuva 3. Mätäsvaaran palveluja
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5.4. Yhteisön piirteitä

Sosiaaliset erot näkyivät selvästi Mätäsvaaran kaivosyhteisössä. 
Jo asemakaava kertoi eroista. Johto asui omalla väljällä alueel-
laan eivätkä muut liikkuneet siellä asiatta. Työntekijöiden suhteet 
johtoon olivat kohteliaan etäiset, johto osallistui jossain määrin 
yleiseen vapaa-ajan toimintaan mutta pysyi omana ryhmänään.
 
Väestöpohjan kirjavuus on ollut Mätäsvaaran toinen rikkaus. Ih-
misiä oli tullut Mätäsvaaraan eri puolilta Suomea: Imatralta, Ou-
tokummusta, talvisodan aikana evakkoon tulleita jne. Kaivoksen 
johto oli tunnetusti Etelä-Suomesta, Norjasta ja Ruotsista. Lisänä 
olivat lähiympäristöstä ”pystymetsästä” tulleet työntekijät. Kult-
tuurien erilaisuus monipuolisti yhteisön elämää, toisaalta siitä 
aiheutui hankaluuksiakin. Jotkut muistelivat arvojärjestyksiä, jot-
ka olivat ainakin alkuvaiheessa paikallisille tappiollisia, olivathan 
muualta tulleet tavallaan opettamassa kaivostyötä sitä osaamat-
tomille. Sotavankien osuus oli myös huomattava. 

6. Kaivostoiminnan loppumisen vaikutus yhdyskuntaan

Enemmän kuin lopettamista voitaisiin ihmetellä sitä, että 
Vuoksenniska-yhtiö suhtautui niin luottavaisesti Mätäsvaaran 
esiintymään, vaikka sen laajuudesta ei ollut varmuutta. Yh-
dyskunnan rakennustoimintaa voidaan tässä suhteessa ehkä 
pitää ylimitoitettuna. Toinen seikka, mihin huomio kiinnittyy, on 
voimalaitoksen muuttaminen öljykäyttöiseksi aivan lopettamisen 
kynnyksellä. Muutos oli melko kallis ja rahavaikeudet olivat tuol-
loin jo yleisesti tiedossa. Monet ihmettelivät sitä perusteellista 
tuhoa, mikä kaivostoiminnan loputtua Mätäsvaarassa tehtiin. 
Kaikki tuotantorakennukset hävitettiin tai tehtiin käyttökelvotto-
miksi. Voimalaitoksen 62 metriä pitkä piippu räjäytettiin alas ja 
sen mukana romahti jotain symbolistakin Mätäsvaaran hyvin-
voinnista, olihan se hallinnut maisemaa kaivostoiminnan ajan. 
Asuinrakennuksia alettiin siirtää pois, mutta väliin ehti tulla Pie-
lisjärven huoneenvuokralautakunta ja siirto lopetettiin. Monien 
mielestä hajotetuilla rakennelmilla oli vain näennäistä käyttöä. 
Esimerkiksi piipun tiilistä suuri osa särkyi räjäytettäessä ja ne 
jouduttiin antamaan tai myymään puoli-ilmaiseksi paikallisille 
asukkaille kellarien tai navettojen rakennustarpeiksi. Ehjänä 
säilyneet kuljetettiin muualle. Kaivoskalustoa pidettiin jo melko 
vanhanaikaisena, eikä sen uskottu kovin hyvin sopivan muihin 
kaivoksiin tai teollisuuslaitoksiin. 

Kaivoksen purku tapahtui osaksi sopimusurakkana, jossa oli 
osallisena kahdeksan kaivoksen entistä työntekijää. Loppusel-
vittelyissä joku epäili väärinkäytöksiä. Muutenkin mielialat olivat 
ilmeisesti sellaisia, että syntipukkeja etsittiin yksityishenkilöistä-
kin. Puurakennusten ja rakennelmien jäännökset kelpasivat jon-
kun paikalla olleen mielestä vain polttopuuksi. Kaivoksen lope-
tettua toimintansa vesi- ja sähköhuolto toimi vielä jonkin aikaa. 
Viimeiseksi kaivoksen osastoista oli toiminnassa konttori, jossa 
riitti työtä vielä pitkäksi aikaa sen jälkeen, kun muilla osastoilla 
oli toiminta loppunut. Pielisjärven kunta hankki omistukseensa 
vuodesta 1950 alkaen Mätäsvaarasta alueita, joilla oleviin raken-
nuksiin se sijoitti koulun, lastenkodin ja kunnan vuokra-asuntoja. 
Koulu ja lastenkoti ovat jo lopettaneet toimintansa. Suuri osa Mä-
täsvaaran nykyisistä asukkaista on lunastanut yhtiön asunnon 
itselleen. Voimalaitosrakennus on yksityisen yrittäjän hallussa, 
varsinaisen kaivosalueen omistaa tällä hetkellä Stora-Enso Oy. 
Kyläyhdistys on kunnostanut suurimman avolouhoksen, Fors-
strömin louhoksen suosituksi tapahtumapaikaksi katsomoineen. 
Louhoksessa on erinomainen akustiikka jyhkeiden kallioseinä-
miensä ansiosta. Kaivos on suurin piirtein samassa tilassa mihin 
se aikoinaan jätettiin. Kuilut ovat täyttyneet vedellä, betonisiilot, 
rikastamon ja kartiomurskaamon betoniset jalustat seisovat 
radan varressa, jätehiekkaerämaa kertoo vuorten siirtämisestä 
Mätäsvaaran suuruuden aikoina. Maastossa on kolme avolou-
hosta ja kaivosperiä, jotka ovat osittain peittyneet tai katettu. 
Asuinrakennukset ovat suurimmaksi osaksi jäljellä, 80-luvulla 
peruskorjattuna.

Kuva 4. Kaivosnäytös.
(http://lieksabrass.com/gallery/photo.php?photo=3247%u=1%7C18)
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Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltavina 
päävaihtoehtoina vertaillaan kahta malmin rikastamisprosessia: 
autoklaaviliuotusta ja biokasaliuotusta.

Vaihtoehdon 1 mukaan metallit liuotetaan autoklaaveissa kor-
keassa paineessa ja lämpötilassa. Kyseisen käsittelyn vaiheet 
ovat louhinta, murskaus, jauhatus, vaahdotus ja autoklaaviliotus. 
Autoklaaviliuotuksessa malmin vuosilouhintamäärä on noin 12 
milj. tonnia ja sivukiveä muodostuu 740 milj. tonnia. Vaihtoehto 
edellyttää pinta-alaltaan noin 770 hehtaarin kokoista rikas-
tushiekka-allasta. Rikastushiekkaa syntyy noin 12 milj. tonnia 
vuodessa. Kyseisen vaihtoehdon toiminta-alue on pinta-alaltaan 
noin 21 km2. (Yhteysviranomaisen lausunto Talvivaaran kaivos-
hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 2005, 2).

Vaihtoehdon 2 mukaan metallit liuotetaan louhitusta ja murs-
katusta malmista bioliuotuskasoissa mikrobiologisesti kasoja 
kastelemalla ja liuottamalla. Malmin sisältämät metallit liukene-
vat kierrätettävään nesteeseen. Biokasaliuotuksessa soveltuva 
malmin vuosilouhintamäärä on noin 15 milj. tonnia ja kyseisessä 
prosessivaihtoehdossa sivukiveä muodostuu 550 miljoonaa 
tonnia. Bioliuotusvaihtoehdossa rakennetaan pinta-alaltaan 
noin 350 hehtaarin kokoinen ensi vaiheen ja noin 600 hehtaarin 
kokoinen toisen vaiheen liuotuskasa. Kyseisen vaihtoehdon toi-
minta-alue on pinta-alaltaan noin 19 km2. (Yhteysviranomaisen 
lausunto Talvivaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arvi-
ointiselostuksesta 2005, 2).

Bioliuotus- ja autoklaaviliuotusvaihtoehtojen vertailu on ongel-
mallista toimintojen keston erilaisuudesta johtuen: 10 vuotta tai 
yli 20 vuotta kestävät toiminnat vaikuttavat aikajaosta johtuen eri 
tavoin. Sosiaalisten ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien 
vaikutusten osalta pitkää toiminta-aikaa voidaan pitää edulli-
sena, koska kaivos antaa työtä ja tulevaisuutta. Ympäristöön 
kohdistuva rasitus jatkuu bioliuotuksen tapauksessa kuitenkin 
pitempään ja joissakin suhteissa haitat voivat olla hitaammin 
palautuvia. Bioliuotuksen pitkän tähtäimen etuna on kuitenkin 
sivutuotteiden laatuun liittyvä pienempi riski. (Talvivaaran kaivos-
hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus 2005, 8).

1. Fyysiseen luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten 
arviointi

1.1. Maa- ja kallioperä sekä ilmanlaatu 

Kaivosalueen maaperämuodostumat ovat Kainuulle tyypillisiä. 
Merkittävimmät fysikaaliset vaikutukset maan kerrosrakentee-
seen aiheutuvat louhinnasta sekä tarvittavien maarakentamis-
kohteiden toteuttamisesta. Kemiallisesti vaikutuksia maaperään 
voi aiheutua suotovesistä, pölyämisestä sekä mahdollisista 
vuototilanteista. Päävaihtoehtojen aiheuttamat vaikutukset 
maaperään ja pohjaveteen ovat samansuuntaisia. Hankkeesta 
aiheutuisi rakennettavan alueen kuivumista sekä louhosten kui-
vana pidon vuoksi että tiiviiden suojarakenteiden käyttämisen 
seurauksena. Biokasaliuotusvaihtoehdossa rakennettava pinta-
ala on pienempi eikä suotovesipäästöjä aiheuttavaa rikastus-
hiekka-allasta rakenneta eikä pohjaveden muuttumista siltä osin 
tapahdu. (Talvivaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutusten 
arviointiselostus 2005, 83-86).

Kaivoksen ilmapäästöt muodostuvat pölystä, savusta, pakokaa-
susta ja räjähdyskaasuista. Niistä ei odoteta olevan haittaa ja 
häiriötä asutukselle tai ihmisten toiminnalle muutenkaan, lukuun 
ottamatta 1-2 lähintä asuintaloa. Luontoon kohdistuvat vaikutuk-
set rajoittuvat rikastushiekka-altaan ja kuljetusteiden välittömään 
ympäristöön, johon valtaosa muodostuvasta pölystä laskeutuu. 
(Talvivaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointise-
lostus 2005, 151).

1.2. Pinta- ja pohjavedet sekä pohjasedimentit

Kaivoksen alueen pohjavesiolot perustuvat pieniin ja vähän hyö-
dyntämiskelpoista pohjavettä tarjoaviin valuma-alueisiin. Suurin 
vaikuttaja pohjaveteen on laajamittainen maanrakentaminen, 
jonka vuoksi pohjaveden määrä tulee vähenemään. Myös lou-
hoksen kuivatus aiheuttaa pohjaveden määrän vähentymistä. 
Pohjasedimentteihin voi kulkeutua vesien tai ilman mukana 
päästöjä mm. pölyn, jäte- ja kuivatusvesien muodossa. Tämä 
voi aiheuttaa sedimenttien metallipitoisuuksien nousua. (Talvi-
vaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus 
2005, 95,99).

Taivalvaaran kaivoshankken ympäristövaikutukset
Helena Illikainen
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Vesistöjen kuormitus alueella on nykyisin vähäistä. Talvivaaran 
kaivoksen jätevesien kuormitus on biokasaliuotuksen vaih-
toehdossa pienempi. Jäteveden laadussa ei arvioida olevan 
merkittävää eroa. Jätevesien keskeisimmät kuormitustekijät, 
joita ympäristölle haitallisina on pidettävä silmällä, ovat malmista 
peräisin olevat metallit, nikkeli, sinkki, kupari ja koboltti, sekä 
räjähteistä tulevat typpiyhdisteet. Malmissa vähäisessä määrin 
esiintyvistä kadmiumista ja arseenista ei vesipäästössä ole 
ongelmaa. (Talvivaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutusten 
arviointiselostus 2005, 116).

Kaivoshankkeen myötä joudutaan useita pieniä puroja ja ojia 
muuttamaan. Lisäksi yksittäisiä pieniä lampia tulee jäämään ra-
kentamisen alle. Alueen purot ja muut pienet vesiuomat eivät ole 
erityisen arvokkaita, koska niitä on muutettu ojitusten yhteydes-
sä tai niihin on kulkeutunut hiekkaa ja savea. Pienvesiä alueella 
ovat muuttaneet myös majavat. Suurimmat vesistörakentamis-
kohteet ovat Kolmisoppijärven pato ja vedenottovesistön - Kivi-
järven tai Kolmisopen - säännöstely. Säännöstelyn ympäristöön 
kohdistuvat haitat olisivat Kolmisoppijärvessä pienemmät kuin 
Kivijärvessä. Vesitalouden kannalta edullisempi päävaihtoehto 
on biokasaliliuotus, koska sen tarvitsema raakavesimäärä on ar-
vioitu pienemmäksi. Myös vesistöjen vedenlaadun muuttumisen 
kannalta pienempi vesipäästö, joka toteutuu biokasaliuotukses-
sa, on edullisempi. (Talvivaaran kaivoshankkeen ympäristövai-
kutusten arviointiselostus 2005, 134-135, 140).

2. Eliöyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi

2.1. Kasvillisuus

Kaivoshankkeen alueen kasvillisuus on seudulle tavanomaista 
ja siihen on voimakkaasti vaikuttanut metsätalous ojituksineen. 
Monimuotoisia luontotyyppejä alueelta löytyy kuitenkin monin 
paikoin pieninä laikkuina. Uhanalaisia kasvilajeja alueella ei ta-
vattu, mutta lähteiden ympäristössä esiintyy alueellisesti silmällä 
pidettäviä sammallajeja. (Talvivaaran kaivoshankkeen ympäris-
tövaikutusten arviointiselostus 2005, 161).

2.2. Linnusto ja liito-oravat

Hankkeen paikalliset vaikutukset linnustolle ovat laajasta raken-
tamisesta johtuen suuria, mutta hankkeen vaikutukset alueella 
tavattavien kansallisesti ja kansainvälisesti suojeltujen lajien 
parimääriin jäävät vähäisiksi. (Talvivaaran kaivoshankkeen ym-
päristövaikutusten arviointiselostus 2005, 169).

Kaivosalueelta ja sen välittömässä läheisyydessä, noin 60km2:n 
alueella, on havaittu 19 liito-oravan asuttamaa ydinaluetta sekä 
14 liito-oravan elinpiirivaatimukset täyttävää metsänkohtaa. Alu-
eellisesti liito-oravaesiintymät sijoittuivat verrattain tasaisesti kar-
toitusalueen varttuneisiin kuusimetsiin. Liito-oravan ydinalueista 
jää rakennettavien kohteiden alle noin 1-4 ydinaluetta riippuen 
toteutettavista vaihtoehdoista. Kompensaatiotoimenpiteinä voi-
daan tehdä yksilöiden siirtämistä tunnetuille vaihtoehtoisille elin-
ympäristöille ja pönttöjen asentamista pesimistä helpottamaan. 
(Talvivaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointise-
lostus 2005, 176).

2.3. Pohjaeläimistö, vesikasvisto ja kalasto

Merkittävimmät pohjaeläimiin ja vesikasveihin kohdistuvat 
vaikutukset syntyvät kaivoksen jätevesien johtamisesta, Kol-
misoppijärven louhoksen patoamisesta, raakaveden otosta ja 
raakavedenlähteen säännöstelystä sekä itse kaivostoimintojen 
maankäytöstä. Molempien prosessivaihtoehtojen maankäytön 
vaikutukset kohdistuvat pieniin latvavesistöihin, joiden pohjaeläi-
mistön erityisarvo on lähinnä siinä, että alueella esiintyy veden-
laadultaan poikkeaviin olosuhteisiin sopeutuneita pienvesien 
pohjaeläinyhteisöjä. Vesipäästössä liian suurina pitoisuuksina 
esiintyvät metallit voivat olla pohjaeläimistölle myrkyllisiä. (Tal-
vivaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus 
2005, 184).

Kalastotutkimuksen mukaan useimmat alueella virtaavat lat-
vavedet olivat vailla pysyvää kalakantaa. Todennäköinen syy 
pysyvien kalakantojen puuttumiseen on alueen vesien heikko 
laatu sekä seudun runsas majavakanta. Näin ollen kaivoksen 
vesistövaikutukset eivät kohdistu merkittäviin kalakantoihin. (Tal-
vivaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus 
2005, 191).
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3. Ihmisiin ja yhdyskuntaan kohdistuvien vaikutusten arviointi

3.1. Maisema, maankäyttö ja yhdyskuntarakenne

Kaivos muuttaa alueen lähimaisemaa hitaasti, mutta merkittä-
västi ja palauttamattomasti. Muuttunut maisema saavuttaa lopul-
lisen tilansa hitaasti, useiden vuosien tai jopa vuosikymmenten 
kuluessa. Merkittäviä lähimaisemaa muuttavia elementtejä ovat 
sivukivikasat ja sekundaariset bioliuotusaumat sekä päävaihto-
ehdon PR2 rikastushiekka-allas. Hankealue on maisemallisesti 
Kainuulle tyypillistä mäki- ja vaara-aluetta, eikä se sisällä valta-
kunnallisesti merkittäviä maisemakohteita. Hankealuetta ympä-
röi usealta suunnalta mäet ja vaarat, jotka peittävät taakseen 
kaivostoiminnan rakenteita ja lieventävät kaukomaisemavaiku-
tuksia. Kaukomaisemaan suunnitelluilla rakenteilla onkin sel-
västi vähäisempi vaikutus. Toiminnan päätyttyä osa rakenteista 
puretaan ja paikalleen jäävät kasa- ja allasrakenteet maisemoi-
daan jälkihoitotöiden yhteydessä. (Talvivaaran kaivoshankkeen 
ympäristövaikutusten arviointiselostus 2005, 247).

Maankäytön muutokset kaivosalueella ovat kokonaisvaltaiset 
alueen muuttuessa nykyisestä käytöstään kaivosalueeksi. Laa-
jemmalle ulottuvat maankäyttövaikutukset aiheutuvat lisäänty-
vistä raskaiden ajoneuvojen maantieliikenteestä, tielinjauksissa 
tapahtuvista muutoksista, uudesta ratayhteydestä, vesistövai-
kutuksista, uudesta sähkölinjasta ja sen johtokäytävästä sekä 
maisemavaikutuksista. (Talvivaaran kaivoshankkeen ympäristö-
vaikutusten arviointiselostus 2005, 196).

Kaivospiirin rajojen sisäpuolelle jää kesäasuntoja sekä 2-3 pysy-
västi asuttua taloa. Rakennukset sijoittuvat lähinnä Kolmisoppi-
järven etelä- ja pohjoisrannoille ja Viinamäki – Lahnasjärvi -tien 
varressa Mustamäkeen, Alalehtoon, Rahvaanmäkeen ja Viteik-
koon. Lisäksi alueen eteläosissa ovat pysyvästi asutut Mäkitupa 
ja Kuusimäki. Molemmissa kaivoksen vaihtoehtoisissa toteutus-
tavoissa jää olemassa olevia rakennuksia kaivostoiminnan alu-
eille tai niiden välittömään läheisyyteen, jolloin niillä ei ole käyt-
tömahdollisuutta nykyisessä tarkoituksessaan. Kaivospiirialueen 
ulkopuolelle sijoittuviin lähimpiin taloihin ja kesäasuntoihin voi 
kohdistua viihtyisyyshaittaa lähinnä melun, maisemamuutosten 
ja pintavesivaikutusten kautta. (Talvivaaran kaivoshankkeen ym-
päristövaikutusten arviointiselostus 2005, 196-197).

3.2. Liikenne

Kaivoshanke aiheuttaa kokoluokkansa myötä erittäin suuria 
kuljetustarpeita lähinnä raaka-aine- ja rikastekuljetusten osalta. 
Kaivoksen tavaraliikenteen määrän on arvioitu olevan suurim-
millaan noin 1% luokkaa Suomen tavaraliikenteen suoritteesta 
vuositasolla. Nykyiset tiejärjestelyt hankealueen lähistöllä eivät 
ole riittäviä maantiekuljetusten mahdollistamiseksi. Merkittävin 
tieliikenteen kasvuun vaikuttava tekijä on rautatien rakentaminen 
tai rakentamatta jättäminen. Rautatien rakentamisen myötä ras-
kaan liikenteen määrä teillä on arviolta noin 90% pienempi kuin 
tilanteessa, jossa rautatietä ei rakenneta. Tarvittavat tienparan-
nustoimet ja onnettomuusriskin lisääntyminen ovat lähes täysin 
riippuvaisia rautatien rakentamispäätöksestä. (Talvivaaran kai-
voshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus 2005, 211).

3.3. Melu ja tärinä

Meluhaittoja aiheutuu laajimmalla alueella kaivoksen raken-
nusvaiheessa ja melun vaikutusalue pienenee toiminnan ai-
kana. Melutason ohjearvojen ylitykset kohdistuvat pääasiassa 
haettavan kaivospiirin sisäpuoliseen alueeseen. Kaivospiirin 
ulkopuolelle suuntautuvaa melua voidaan torjua mm. paikallisilla 
meluvalleilla. (Talvivaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutusten 
arviointiselostus 2005, 255-256).

Kaivoksen aiheuttama tärinävaikutus on peräisin yksinomaan 
louhinnasta, joten tärinä painottuu louhosten ympärille. Tärinä-
laskelmien perusteella louhinnasta ei aiheudu viihtyvyyshaittaa 
kaivosalueen ulkopuolella. Riskiä vaikutuksista talojen perustuk-
sille on mahdollista aiheutua Rautavaaran tien varressa välillä 
Viinamäki – Pirttimäki. (Talvivaaran kaivoshankkeen ympäristö-
vaikutusten arviointiselostus 2005, 256). 

3.4. Vaikutukset kalastukseen ja metsästykseen

Alueen kalastus kohdistuu pääosin Jormasjärveen, joka on 
kooltaan ja kalastoltaan kaivoksen oletetun vaikutusalueen 
merkittävin järvi. Viehekalastus kohdistuu Jormas- ja Tuhkajo-
keen, joihin istutetaan vuosittain kirjolohta virkistyskalastajia 
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varten. Kolmisoppi, Hakonen, Kallio- ja Kivijärvi sekä alueen 
muut pienemmät järvivedet ovat merkityksellisiä etenkin lähis-
tön kesämökkiläisten virkistys- ja kotitarvekalastuskohteina. 
Kaivoshankkeen arvioidaan kaventavan lähialueen kalastuksen 
harrastusmahdollisuuksia ja heikentävän myös harrastuksen 
laatua. Hankkeen vaikutuksia voidaan vähentää kompensoivilla 
istutuksilla ja muilla hoitotoimilla, jolloin vaikutusalueen järvi- ja 
jokivesien kalataloudellinen tuotto pyritään säilyttämään vähin-
täänkin nykyisellä tasolla. (Talvivaaran kaivoshankkeen ympäris-
tövaikutusten arviointiselostus 2005, 221).

Metsästyksen tärkein saaliseläin on hirvi. Talvivaaran kaivos 
tulisi sijoittumaan keskelle paikallisen seuran jahtimaita ja muut-
tamaan metsästysolosuhteita merkittävästi. Metsästykseen koh-
distuvia haittoja voitaisiin lieventää monin toimin mm. hirvilupien 
järjestelyllä ja metsätieyhteyksien huomioimisella. (Talvivaaran 
kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus 2005, 
222).

3.5. Sosiaaliset vaikutukset

Kaivoshankkeen laaja maankäyttö johtaa siihen, että alueen 
asukkaiden luontoon kohdistuva moninaiskäyttö tulee rajoitetuk-
si, kaivoksen päästöt voivat aiheuttaa haittaa, seudun hiljaisuus 
häiriintyy, uusien asukkaiden tuleminen kyliin ja varsinkin raken-
tamisvaiheessa vaihtuvat tilanteet aiheuttavat turvattomuuden 
tunnetta ja kotipaikan kokemista vieraammaksi. Asukkaiden olo-
suhteet ratkaisevat paljon sitä, millaisia sosiaalisia vaikutuksia 
heihin kohdistuu. Lähellä louhoksia olevat vakinaiset asukkaat, 
rantojen kesämökkiläiset tai vanhoja tiloja vapaa-ajan asuntoina 
käyttävät henkilöt kokevat kaivostoiminnan aiheuttamat ympä-
ristön häiriöt eri tavoin. Seudulla on myös joitakin arvokkaam-
pia luontokohteita, joiden retkeilykäyttö on merkittävää mm. 
koululaisille ja muodostaa osan heidän identiteettiään. Näiden 
kohteiden säilyminen olisi sosiaalisten olojen kannalta tärkeää. 
(Talvivaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointise-
lostus 2005, 238).

Lähteet

Talvivaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselos-
tus, 2005. Talvivaara Projekti Oy. Lapin Vesitutkimus Oy. <http:
//www.talvivaara.com/docs/TVKYVA.pdf>

Yhteysviranomaisen lausunto Talvivaaran kaivoshankkeen ym-
päristövaikutusten arviointiselostuksesta, 30.12.2005. Kainuun 
ympäristökeskus. <http://www.ymparisto.fi/download.asp?cont
entid=45134&lan=FI>
 

3.6. Vaikutukset arkeologiaan ja kulttuurihistoriaan

Muinaismuistolain voi katsoa koskevan Kolmisopen järven 
itärannalla, Sopenvaaralla olevaa Linnakallion luontokohdetta. 
Alueella olevat tervahaudat on otettava kaivoshankkeen raken-
tamisessa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Pienen vaaran 
päälle 1800-luvun loppupuolella syntynyt Latomäen pihapiiri on 
kohtalaisen hyvin säilynyt ja sillä on kulttuurihistoriallista arvoa. 
Biokalaliuotusvaihtoehdossa ei voida välttää Latomäen taloon 
kohdistuvia vaikutuksia, vaan rakennukset on purettava. Muu-
toin kaivoksen vaikutukset kulttuurihistoriaan ovat vähäiset. (Tal-
vivaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus 
2005, 224).

3.7. Terveysvaikutukset

Kaivoksen toteuttamisessa ja käytössä lähtökohtana on välttää 
kaikki ihmisiin kohdistuvat terveysvaikutukset ja riskitilanteet. 
Työntekijöihin ja kaivosalueen ympäristössä asuviin tai muuten 
liikkuviin kohdistuvien terveysvaikutusten estäminen on lähtö-
kohtaisesti osa kaivoshankkeen suunnittelua. Terveysriskiä voi 
aiheutua kaivoksen päästöistä, melusta ja tärinästä, liikenteestä, 
onnettomuuksista ja myös sosiaalisten muutosten seurauksena. 
(Talvivaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointise-
lostus 2005, 257-262).
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1. Yleistä

Sotkamon Talvivaaran malmiot ovat Euroopan suurin tunnettu 
sulfidinen nikkeliesiintymä. Vuonna 2003 perustetun Talvivaaran 
Kaivosyhtiön tavoitteena on kaivostoiminnan harjoittaminen ja 
kehittäminen monimetalliesiintymillä Sotkamossa. Talvivaaran 
Kaivosyhtiön ja sen operatiivinen tytäryhtiö Talvivaara Projekti 
Oy ovat asettaneet tavoitteekseen aloittaa kaivostoiminnan vuo-
den 2009 aikana. Kaivoksen ollessa täydessä mittakaavassa, se 
tuottaa nikkeliä 30 000 tonnia vuodessa. Kaivoksesta saadaan 
myös sivutuotteina kobolttia, sinkkiä ja kuparia. Toiminta-ajaksi 
kaivokselle on arvioitu vähintään 25 vuotta.

Talvivaaran alueella sijaitsevan kaivoksen rakentaminen on tar-
koitus aloittaa vuoden 2007 aikana. Rakennusvaihe kestää noin 
kaksi vuotta ja kaivostoiminnan on suunniteltu alkavan vuonna 
2009. Yksi suurimmista kaivoksen toimintaan liittyvistä haasteis-
ta tulee olemaan osaavan työvoiman tarpeen tyydyttäminen. 

Talvivaaran kaivoshankkeen 
työllistämisvaikutukset Sotkamon kannalta

Ville Koskimäki

Sotkamon työllisyystilanne on tällä hetkellä Kainuun kunnista 
paras ja kaivoshanke tulee entisestään kehittämään Sotkamon 
asemaa. Kaivoshankeen työllistämisvaikutukset heijastuvat kui-
tenkin koko Kainuun alueelle ja osaavasta työvoimasta saattaa 
olla ajoittain jopa pulaa. Kaivoksesta Sotkamoon kohdistuvien 
taloudellisten vaikutusten määrään vaikuttaa etenkin välilliset 
työpaikat. Kuntaan kohdistuvien taloudellisten vaikutusten 
maksimoimiseksi Sotkamon tulisi tarjota kaivoksen työntekijöille 
houkuttelevia asuinmahdollisuuksia, jotta mahdollisimman suuri 
osa kaivoksen työntekijöistä asuisi vakituisesti Sotkamossa. 

2. Työvoimatarve kaivoksen rakentamisen aikaan 

Talvivaaran kaivoksen kaksi vuotta kestävä rakennusjakso 
työllistää Kainuun alueella ja alihankkijoita noin 3200 henkilö-
työvuoden edestä. Siitä hieman yli puolet eli 1700 henkilötyö-
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Kaavio 1. Kaivoksen rakentamisen aikainen työllistävyys
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pinnoittajille, raudoittajille jne. Yli puolet arvioiduista henkilötyövuosista on 
suunniteltu kirvesmiehille ja LVI-suunnittelijoille. Arvioiden mukaan Kainuussa ei 
ole riittävästi vapaata työvoimaa rakennustöihin. Myös maanrakennustöissä 
vaadittavien raskaiden ajoneuvojen kuljettajista saattaa olla pulaa.

Kaavio 1. Kaivoksen rakentamisen aikainen työllistävyys

Kaivospiirin ulkopuolisista rakennustöistä suurimman osuuden vie 
rautatieyhteyden rakentaminen tehdasalueelta Murtomäkeen, jolla pyritään 
kattamaan suurin osa kuljetustarpeesta. Materiaalien kuljetus rautateitä pitkin on 
suunnilleen puolet halvempaa kuin maanteitä pitkin. Lisäksi tienparannustyöt 
tulevat vaatimaan työvoimaa, joskin teiden rakentamisen työllistävyys on melko
vähäistä mikäli siltoja tai muita työvoimaa sitovia esteitä ei tule. 

Taulukko 2. Ammatteja, jotka voivat työllistää kainuulaisia kaivoksen rakennusvaiheessa.

Työn sisältö Ammatteja
Työllistävyys
(HTV)

Maanrakennustyöt kaivospiirin 
sisällä

työnjohto, maanrakennus- ym. koneiden 
kuljettaja, mittamies, avustava työntekijä

500

Kiinteistöt ja toimitilat työnjohto, mittamies, kirvesmies, raudoittaja, 
elementtiasentaja, hitsari, lvi-asentaja,
peltimies, pinnoittaja, maalari, avustava 
työntekijä

500

Muun infrastruktuurin 
rakentaminen kaivosalueella

työnjohto- ja suunnittelu, kuorma-
autonkuljettaja, maanrakennus-ym. koneiden 
käyttäjä, avustava työntekijä

260

Kaivospiirin ulkopuoliset 
rakennustyöt

työnjohto ja -suunnittelu, kuorma-
autonkuljettaja, maanrakennus-ym.koneiden
käyttäjä, mittamies, sähköasentaja, avustava 
työntekijä

240

YHTEENSÄ n.1500

Kaivoksen rakentamisvaiheen arvioidaan työllistävän yhteeensä 3200 
henkilötyövuotta ja kainuulaisia työntekijöitä vähintään 1500 henkilötyövuoden 
verran. Kansallisen panos-tuotostaulukon (v. 2003) mukaan jokainen 
rakentamisalan työpaikka synnyttää 0,8 työpaikkaa. Näin ollen rakentamisen
aikaan kansantalouteen syntyy 2560 uutta työpaikkaa. Kainuulainen 
rakennustyövoima (1500 htv.) puolestaan synnyttää kansantalouteen noin 1200 
uutta työpaikkaa.

Kaivoksen toiminnan aikainen työllistäminen

Talvivaaran kaivoksen työvoimantarpeen arvioidaan vaihtelevan melko paljon eri 
toimintavaiheiden aikana (ks. Kaavio 3.). Ensimmäisen jakson aikana, vuosina 
2009-2017, työvoiman kokonaismäärä kasvaa tasaisesti. Vuoden 2017 jälkeen 

vuotta kuluu lähinnä alihankkijoiden avulla suoritettaviin laittei-
den valmistukseen ja asennukseen (ks. Kaavio 1). Kaivoksen 
rakentamisvaiheessa kainuulaisia työllistyy todennäköisimmin 
kaivospiirin sisä- ja ulkopuolella tapahtuvissa rakennustöissä 
(yhteensä n. 740 htv, ks. Taulukko 2.). Todennäköisesti valtaosa 
alihankkijoille tulevista työpaikoista ei työllistä kainuulaisia. 

Kaivoksen kiinteistöjen ja toimitilojen sekä muun infrastruktuurin 
rakentaminen vaatii yhteensä noin 760 henkilötyövuotta. Ra-
kentamisprosessin aikana työvoimatarvetta on muun muassa 
kirvesmiehille, LVI-asentajille, peltimiehille, pinnoittajille, rau-
doittajille jne. Yli puolet arvioiduista henkilötyövuosista on suun-
niteltu kirvesmiehille ja LVI-suunnittelijoille. Arvioiden mukaan 
Kainuussa ei ole riittävästi vapaata työvoimaa rakennustöihin. 
Myös maanrakennustöissä vaadittavien raskaiden ajoneuvojen 
kuljettajista saattaa olla pulaa.

Kaivospiirin ulkopuolisista rakennustöistä suurimman osuuden 
vie rautatieyhteyden rakentaminen tehdasalueelta Murtomä-
keen, jolla pyritään kattamaan suurin osa kuljetustarpeesta. 
Materiaalien kuljetus rautateitä pitkin on suunnilleen puolet hal-
vempaa kuin maanteitä pitkin. Lisäksi tienparannustyöt tulevat 
vaatimaan työvoimaa, joskin teiden rakentamisen työllistävyys 
on melko vähäistä, mikäli siltoja tai muita työvoimaa sitovia 
esteitä ei tule.

Kaivoksen rakentamisvaiheen arvioidaan työllistävän yhteensä 
3200 henkilötyövuotta ja kainuulaisia työntekijöitä vähintään 1500 
henkilötyövuoden verran. Kansallisen panos-tuotostaulukon (v. 
2003) mukaan jokainen rakentamisalan työpaikka synnyttää 0,8 
työpaikkaa. Näin ollen rakentamisen aikaan kansantalouteen 
syntyy 2560 uutta työpaikkaa. Kainuulainen rakennustyövoima 
(1500 htv.) puolestaan synnyttää kansantalouteen noin 1200 
uutta työpaikkaa.
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3. Kaivoksen toiminnan aikainen työllistäminen

Talvivaaran kaivoksen työvoiman tarpeen arvioidaan vaihtelevan 
melko paljon eri toimintavaiheiden aikana (ks. Kaavio 3.). Ensim-
mäisen jakson aikana, vuosina 2009-2017, työvoiman kokonais-
määrä kasvaa tasaisesti. Vuoden 2017 jälkeen työvoiman määrä 
laskee hieman vuoteen 2022 saakka, jonka jälkeen muutaman 
seuraavan vuoden aikana työvoimantarve jälleen kasvaa, kun-
nes kokonaismäärän väheneminen jälleen alkaa. Väheneminen 
jatkuu kaivoksen viimeisiin toimintavuosiin asti ja muutaman 
viimeisen vuoden aikana (2031-2033) työvoimaa on sangen 
vähän. Keskimäärin kaivoksella on henkilöstöä toiminnan aikana 
noin 289 henkilötyövuotta ja enimmillään kaivos työllistää noin 
400 henkilötyövuotta. Arvioiden mukaan suurin osa Talvivaaran 
kaivoksen toiminnan aikaisesta työvoimasta tulee olemaan Sot-
kamon tai Kajaanin alueelta.

Kaivoksen työvoima voidaan jakaa karkeasti viiteen eri osastoon; 
murskaus ja kasaus-, talous- ja hallinto-, metallien talteenotto-, 
liuotus- sekä kaivososastoon. Työntekijämäärältään suurimpia 
osastoja ovat kaivos-, murskaus ja kasaus- sekä metallien tal-
teenotto-osasto. Kaikkien viiden osaston työntekijämäärät pysy-
vät suhteellisen vakiona läpi koko kaivoksen elinkaaren, lukuun 
ottamatta kaivososastoa, jolla on työntekijöitä 150-250. Vaihtelut 
kaivososastolla johtuvat kaivoksen eri osien eri aikaisesta hyö-
dyntämisestä.

Kaivos tulee toimintansa aikana työllistämään esimerkiksi huol-
tomiehiä, prosessihenkilöitä, dumpperin kuljettajia, lastaajia, 
työnjohtajia sekä porareita. Kainuulaiset työvoimatoimistojen 

johtajat ovat arvioineet työttöminä työnhakijoina olevien kaivos-
alan osaajien käytettävyyttä työvoimaksi Talvivaaraan. Työvoima-
toimistojen arvioiden mukaan heistä olisi enimmillään 40-50% 
käytettävissä. Heistäkään kaikki eivät ole valmiita matkustamaan 
pitkiä työmatkoja Talvivaaraan. 

Kainuussa toimiville kaivosyrityksille tehdyistä haastatteluista 
on tullut ilmi, että avoimiin työpaikkoihin ovat usein hakeneet 
eri puolilla Suomea asuvat, Kainuussa syntyneet, takaisin koti-
seudulleen paluumuuttoa harkitsevat henkilöt. Myös Talvivaaran 
kaivoshanke saattaa houkutella Sotkamoon paluumuuttajia. 
Aiempien kokemusten perusteella haasteeksi muodostuu kui-
tenkin usein paluumuuttajan puolison työnsaanti.  

Kaivoshanke tulee vaikuttamaan etenkin Sotkamon ja muiden 
lähikuntien elinkeinoelämään kerrannaisvaikutusten kautta. 
Kaivoshankkeen epäsuoran työllistämisvaikutuksen arvioidaan 
olevan noin 2-3-kertainen kaivoksen kunkin hetken vakituisen 
työvoiman määrään nähden. Mikäli kaivoksella työskentelee toi-
minnan aikana keskimäärin hieman alle 300 henkilöä, nousevat 
kerrannaisvaikutukset vähintään 600-800 uuteen työpaikkaan.

Lähde
Korhonen S. & J. Ponnikas (2006), Töihin Talvivaaraan? Selvitys 
Talvivaaran kaivoshankkeen työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta. 
Working papers/REDEC, Kajaani: 56.

Kaavio 3. Kaivoksen työntekijämäärä elinkauden (2007-2033) aikana.
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Kaavio 3. Kaivoksen työntekijämäärä elinkauden (2007-2033) aikana.

Sotkamon kunnan väestökehityksen ja asuinpolitiikan 
tavoitteet varauduttaessa kaivostoiminnan laajentumiseen

Janna Kumpula

Sotkamon kunnassa kaivostoiminnan laajentumiseen on varau-
duttu maltillisesti, mutta samalla mahdollisuutta on kunnassa 
seurattu tiiviisti ja tietoisessa valmiudessa. Maankäytön suun-
nittelussa tulevia rakennustarpeita on huomioitu tonttimaan 
lisähankintoja tehtäessä. Rakentamisen suunnittelu on kuitenkin 
haasteellista erilaisten epävarmuustekijöiden ja kaavoituksen 
hitauden vuoksi. Kaivostoiminnan laajentumisen tuomaa muut-
toliikettä ja tulevien työntekijöiden asumispreferenssejä on 
mahdotonta arvioida täysin kattavasti etukäteen. (Kujala 2006: 
82, 85–86)

Sotkamon kehitys viime vuosina on ollut positiivista niin väkilu-
vun kehityksellä kuin erilaisilla investoinneillakin mitattuna. Viime 
vuosina Sotkamon väkiluku on ollut hienoisessa kasvussa ja 
kaivostoiminnan laajentumisessa myös muuttoliikkeen voidaan 
ennakoida tuovan jonkin verran lisäystä kunnan väestömäärään. 
(Sotkamo 2007; Tolonen 2007) Toisaalta Sotkamon kunta on 
aikoinaan rakennettu nykyistä suuremmalle väestömäärälle, kun 
siellä vielä 1960-luvun alussa oli yli 15 000 asukasta nykyisen 
vajaan 11 000 sijaan. Tästä näkökulmasta suurehkonkaan no-
peasti tapahtuvan väestönkasvun ei pitemmällä aikavälillä pitäisi 
tuottaa kunnan peruspalvelurakenteessa ongelmia. Samanai-
kaisesti kunnassa on nykyisten tarpeiden ohessa jo varauduttu 
mahdolliseen kasvuun muun muassa uuden ala-asteen avaami-
sella. (Kujala 2006: 83; Sotkamo 2007)

Sotkamossa uskotaan, että tulevista kaivoksien työllistämisvai-
kutuksista enintään puolet tulee kunnan alueelle ja kokonai-
suudessaan vakituinen työvoima samoin kuin asutuspaineet 
jakaantuvat tasaisesti lähikuntien alueelle. Tämä kehitys olisi 
samansuuntainen kuin jo olemassa olevissa kaivoshankkeissa. 
Pitkällä aikavälillä kunnassa kuitenkin uskotaan kaivoksessa 
vakituisesti työssä olevien laajemmaltikin olevan kiinnostuneita 
muuttamaan Sotkamoon hyvien palvelujen vetämänä. (Kujala 
2006: 77–78)

Kaivoshankkeen alkuvaiheen asuntokysynnän uskotaan pai-
nottuvan vuokra-asuntoihin sekä tilapäismajoitukseen. Tähän 
kunnassa pyritään osaksi vastaamaan kunnostamalla entisiä 
asuntoloita vuokra-asunnoiksi. Vuokra-asuntojen tarjonnan mer-
kittävän lisäämisen suhteen ollaan kuitenkin epävarmoja niin 
yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. (Kujala 2006: 80–81, 83)

Kaivoksen välittömään läheisyyteen vakituista asutusta ei uskota 
muodostuvan normaalia kylämäistä haja-asutuksen lisääntymis-
tä enempää. Pääasiallisesti rakentamisen arvioidaan ohjautuvan 
Sotkamon keskustaajamaan ja Vuokattiin. (Lapin Vesitutkimus 
Oy 2005: 176) Sotkamossa rakentamisen painopiste onkin siir-
tynyt keskustaajamasta Vuokattiin, jossa kunta on varautunut 
omakotitalotonttien kysynnän kasvuun ostamalla 20 hehtaaria 
maata kaavoitettavaksi 60–70 tontin asuinalueeksi. (Kujala 2006: 
81–82) Kunnalla on tällä hetkellä noin 30 tonttia myytävänä eri 
puolilla kuntaa (Sotkamon kunta 2007) ja uusien tonttimaiden 
myötä varauma seuraaville vuosille on noin sata tonttia. Lisäksi 
kunnan käyttöön siirtymässä oleva Vuokatin ammattiopiston eli 
entisen Emäntäkoulun 80 hehtaarin maa-alue on otollista lisäti-
laa tulevien vuosien rakentamisen kysynnälle.

Lähteet
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Maisemarakenne- ja maisemakuva-analyysi
Johanna Hätälä & Janna Kumpula & Ismo Vendelin

Vuokatin alue on mannerjäätikön muovaamaa vanhaa kulu-
tuspintaa, jolla esiintyy huomattavia kalliokohoumia. Alueella 
vallitseva suhteellinen korkeus vaihtelee 75–300 metrin välillä. 
(Suomen Kartasto 1986: 4) Kallioperä on pääosin ortokvartsiit-
tia, mutta kohdealueen luoteisreunalla esiityy myös diabaasia, 
jotka molemmat ovat erittäin kovaa kivilajia (Suomen geologinen 
kartta 1981; Rantala ym. 1990: 46). 

Kohdealueen maaperä on alarinteen osalta pohjamoreenia ja 
ylärinteeltä sekä pohjamoreenia että kalliomaata, joka on täysin 
avointa tai maapeitettä on alle metrin (Suomen Kartasto 1990). 
Rakennusteknisiltä ominaisuuksiltaan moreenimaiden kanta-
vuus on hyvä ja routivuus vaihtelee hienoaineksen ominaisuuk-
sien mukaan. Maaperän kokoonpuristuvuus on erittäin pieni ja 
käsiteltävyys vaihtelee tiiviyden, kivisyyden ja lohkareisuuden 
mukaan. (Paatonen ym. 1990: 44)

Kuva 1. Vuokatin länsirinteen maisemarakenne.
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Kuvassa 1 kohdealueen (punaisella rajattu alue) ympäristöön 
on hahmoteltu alueen maisemarakenne. Tässä mallina on ol-
lut Panun (1994) Maisemakaava taajaman maankäytön suun-
nittelun perustana. Vaaran rinteen yläosat kuuluvat selänteen 
lakivyöhykkeeseen, joka on rakentamatonta. Lakivyöhyke toimii 
vedenjakajana ja sijoittuu Vuokatissa 250 metrin korkeuskäyrän 
yläpuolelle. Rinnevyöhyke jakaantuu ylä- ja alarinteeseen. Tämä 
alue on samalla rakentamiselle parhaiten soveltuvaa inhimillistä 
vyöhykettä. Ylärinne on 200–250 metrin korkeuskäyrien välillä. 
Alarinne puolestaan ulottuu 150–200 metrin korkeuskäyrien 
välille. Rinteiltä puroja ja ojituksia myöten valuva vesi kerääntyy 
rajattua kohdealuetta (kuva 1) korkokuvassa alempana sijait-
seviin notkelmiin. Tätä alavammat alueet ovat rantavyöhykettä 
ja laaksonpohjaa, jossa tarkasteltavalla alueella on Nuasjärven 
Jäätiönlahti. (kuva 2).

Talvisesta vuodenajasta johtuen ympäristövauriot jäivät maas-
tokäynnillä pääosin lumen alle, mikäli niitä ylipäätään alueella 
on. Alueella risteilevä matkailua palveleva latuverkosto voidaan 
nähdä ympäristövauriona, mikäli pinnoite merkittävästi poikke-
aa ympäröivästä luonnosta. Maisemarakenneanalyysia olisikin 
hyvä tehdä lumettomalla kaudella tai sekä talvella että kesällä, 
jotta vuodenaikojen vaihtelu ei aiheuta harhaa analyysiin.

Maisemakuva-analyysi

Maisemakuvan esteettisiä piirteitä arvioidessa tulee luonnolli-
sesti ottaa huomioon tarkastelijan subjektiivisuus ja kulttuurisi-
donnaisuus. Suomalaiselle mielenlaadulle on tyypillistä arvostaa 
maiseman luonnonarvoja sekä ihmistoiminnan merkkien sopi-
mista – usein sulautumista – ympäröivään luonnon maisemaan. 
Sotkamon emäntäkoulun alueella ihmistoiminnan vaikutuksen 
jäljet ovat varsin hillittyjä, sillä maiseman kannalta luonnonym-
päristö on edelleen tilaa selkeästi rajaava elementti.

Vuokatti kuuluu Vaara-Suomen maisema-alueeseen Kainuussa, 
jolle ovat tyypillisiä metsäiset alueet sekä yli 50 metriä ympä-
ristöstään kohoavat vaarat (Raivo 1999: 8–10). Emäntäkoulun 
ympäristö on itäiselle Vaara-Suomelle yleistä, esteettisiltä arvoil-
taan tavallisesti rikkaaksi määriteltyä maisemaa, jossa polveileva 
vaaramaasto, vehreät havumetsät ja kirkasvetiset vesistöt vuo-
rottelevat. Harvaan asutulle Sotkamolle ominaisesti emäntäkou-
lun ympäristön näkymät aukeavat lähes yksinomaan luontoa 
paljastaen (ks. kuva 1.). Kirkkaalla säällä katsottaessa etenkin 
lounaaseen ja länteen avautuu useiden kymmenien kilometrien 
päässä horisontissa siintäviä vaara- ja metsämaisemia.

Ihmistoiminnan vaikutukset emäntäkoulun alueen maisemassa 
ovat hyvin vähäisiä koulun omia rakennuksia ja pihaympäristöä 

Kuva 2. Vuokatin länsirinteen maisemarakenteen korkokuvakaavio. 
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lukuun ottamatta. Vaikka Sotkamon kirkonkylään johtava tie ja 
sen vieressä kulkeva rautatie sekä Vuokatin matkailukeskittymä 
sijoittuvatkin suhteellisen lähelle emäntäkoulun aluetta, tiheät 
metsät ja kumpuileva maasto jättävät koulun vaaran länsirinteen 
suojaisaan katveeseen näihin näkyviin ihmistoiminnan rakennel-
miin nähden. Myöskään emäntäkoulusta pohjoiseen rakennetut 
uudet asuinalueet eivät ainakaan toistaiseksi näy maisemaku-
vassa.

Vuokatin matkailukeskittymästä koulun alueen vierustaan 
kulkevat ulkoilureitit eivät riko metsävoittoisen ympäristön mai-
semakuvaa mutkitellessaan osana metsää ennemminkin pol-
kujen kaltaisesti kuin merkkinä ihmistoiminnan ja rakentamisen 
lisääntymisestä. Lisäksi emäntäkoululle johtavan tien reunusta 
on jätetty pääasiassa lähes luonnonmukaiseen tilaan tiheähkön 
mäntymetsän peittämäksi.

Näkyvimmät ihmistoiminnan merkit maisemassa koskevat 
emäntäkoulun omia rakennuksia ja pihapiiriä (ks. kuva 2). 
Luode–kaakko -suuntaiset opiskelija-asuntolat sekä alueen kes-
kiönä toimiva koulun päärakennus ovat pihapiirin näkyvimmät 
rakennelmat. Rakennusten ohella ihmistoiminnan vaikutukset 
näkyvät muutamina koulun parkkipaikkoina rakennusten välissä 
sekä länsi- ja lounaisrinteiden peltoalueina. Laajahkot pelto- ja 
niittyalueet poikkeavat selvästi muuten suurelta osin metsäisestä 
rinnemaisemasta.

Laajan peltoaukean yhteyteen sijoitetut emäntäkoulun raken-
nukset ovat toisistaan erillään, mutta muodostavat paikalle 
selkeästi yhtenäisen rakennelmien kokonaisuuden. Toisaalta 
Emäntäkoulun rakennukset on loogista mieltää maisemassa ko-
konaisuudeksi toiminnallisuuden kannalta, mutta myös muiden 
rakennusten välittömästä lähiympäristöstä puuttuessa.

Maiseman reunavyöhykkeeksi kutsutaan kahden erityyppisen 
maisematilan rajaa, jossa esimerkiksi vesi ja maa tai vaikkapa 
metsä ja pelto muodostavat rajapinnan keskenään. Tiivistettynä 
reunavyöhykkeen rooli on määrittää maisematilojen luonnetta ja 
selkeyttää maiseman visuaalista rakennetta (Raivo 1999: 18). 
Emäntäkoulun alueella aukeaa pihamaata ympäröivä metsän-
raja voidaan koko matkaltaan mieltää maisemakuvan kannalta 
reunavyöhykkeeksi edellä mainitun määritelmän mukaisesti. 
Lounaassa alaspäin viettävän rinteen pensaskasvuston asteittai-
sen lisääntymisen takia selkeä reunavyöhykkeen raja on hanka-
lampi määritellä kuin muualla koulun piha-alan ja metsän välillä. 
Koulun piha-alueelta kaakkoon katsottaessa reunavyöhykkeeksi 
voidaan maastonmuotojen perusteella lukea myös äkillisesti 
jyrkkenevä rinne hieman varsinaisen metsänrajan takana.

Maiseman solmukohdaksi tai huippupisteeksi kutsutaan 
useiden voimakkaiden maisematekijöiden leikkauspistettä tai 
kohtauspaikkaa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 
harjun ja vesistöjen leikkauskohtaa tai kulttuurihistoriallisten 

Kuva 3. Emäntäkoulun alueen lounaan puoleista peltomaisemaa.
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merkkirakennusten sijaintipaikkaa (Raivo 1999: 18, ks. myös 
Panu 1994: 44). Emäntäkoulun alueella solmukohdaksi voidaan 
määrittää piha-aukealle johtavan tien tulokohta metsänreunan 
ja aukion rajapinnassa. Alueen huippukohtana erottuu muusta 
maisemasta erityisesti emäntäkoulun päärakennus tilan 
visuaalisena ja toiminnallisena keskipisteenä.
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Kuva 4. Näkymä emäntäkoulun pihapiiriin.
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