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1.1 Tutkimuksen aihe ja tavoite

Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinym-
päristön laatu – tapauksena pohjoisen Suomen 
kaivoskunnat (KaSuKat) -hankkeessa on tutkittu 
ja kehitetty paikallistason alueiden käytön ja 
strategisen suunnittelun käytäntöjä ja mene-
telmiä, joilla nopean kasvun ja supistumisen ti-
lanteessa turvataan kestävä yhdyskuntakehitys 
sekä elinympäristön laatu ja eri väestöryhmien 
mahdollisuudet osallistua suunnitteluun ja vai-
kutusten arviointiin. Tutkimus on kohdistunut 
sellaisille pohjoisen Suomen paikkakunnille, 
joissa on ollut, on tai on näköpiirissä mittavaa 
kaivostoimintaa. Tukeutuminen kaivosteolli-
suuteen tarkoittaa alueiden käytön ohjauksen 
reagointia ja sopeutumista nopeaan kasvuun ja 
supistumiseen kaivos- ja malminetsintäyritys-
ten investointi- ja vetäytymispäätösten mukai-
sesti. Asetelma valaisee havainnollisella tavalla 
paikallistason suunnittelun ja globaaliin toimin-
taan sidoksissa olevien hankkeiden välisiä koh-
taamisia, jotka ovat entistä tavallisempia myös 
muilla elinkeinosektoreilla, kuten matkailussa.

Hankkeessa on tarkasteltu pohjoisessa Suomes-
sa ilmeneviä alueellisia kehitystrendejä paikal-
listason suunnittelun näkökulmasta. Trendien 
tarkastelu on tarpeellista nykyisessä tilantees-
sa, jossa globalisaatio on yhdessä paikallistasol-
la vaikuttavien uudenlaisten toimijoiden kanssa 
haastanut olemassa olevan suunnittelujärjes-
telmän. Uutta tietoa ja innovatiivisia toiminta-
tapoja tarvitaan erityisesti siksi, että pohjoisen 
Suomen harvaan asuttujen kuntien suunnittelu-
resurssit ovat niukat. 

Lähestymistapa on pohjautunut kasvun ja su-
pistumisen hallinnan osalta ”haavoittuvien 
paikkojen” (vulnerable places) ja paikallisen 
jatkuvuuden (continuity) käsitteisiin, samoin 
kuin viisaan kasvun (smart growth) teorioihin. 
Tavoitteena on ollut avata keskustelua niistä 
käytännöistä, joiden avulla voidaan saavuttaa 
fyysisesti kestävää yhdyskuntarakennetta ja so-
siaalisesti kestäviä yhteisöjä myös nopean muu-
toksen tilanteissa. 

Helka-Li isa Hentilä

1  J o h d a n t o

Kuva: Pienoismalli Kiirunan uudesta keskustasta
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1.2 Tutkimuksen tausta ja merkitys

Suomen pohjoisosissa paikallistason suunnittelu 
on suunnittelua pienissä kunnissa pienelle ryh-
mälle asukkaita. Toisaalta suunniteltavat alueet 
ovat suhteellisen laajoja ja keskusten väliset 
matkat ovat pitkiä. Olemassa olevat paikalliset 
kehityksen suuntaukset antavat suunnittelulle 
myös lisähaasteita: useimmissa kunnissa väes-
tökehityksen suunta on supistuva ja ikääntyvä 
– koko pohjoisen Suomen alueella ainoastaan 
Oulun seutu on kasvava. Kuitenkin monissa poh-
joisissa kunnissa, kuten Sotkamossa, Ranualla ja 
Kittilässä, odotukset kehityksen kääntymisestä 
nopeaan kasvuun ovat olleet viime vuosina kor-
kealla, koska erilaisten malminetsintä- ja kai-
voshankkeiden oletetaan luovan välittömiä ja 
välillisiä työpaikkoja. Kaivos- ja malminetsintä-
hankkeisiin liittyy kuitenkin myös epätietoisuut-
ta niiden vaikutuksista ja joskus jopa suoranais-
ta vastusta liittyen esimerkiksi matkailualueiden 
ja suunnitellun kaivostoiminnan läheisyyteen. 
Haastetta paikallistason suunnittelulle luo myös 
laajentunut käsitys osallisuudesta ja kansalai-
suudesta.

1.3 Tutkimuksen sisältö

KaSuKat -hankkeen keskeisiä tutkimuskysymyk-
siä ovat olleet: 

• Miten uuden hankelähtöisen teollisen 
toiminnan, kuten kaivosten, infrastruktuurin ja 
asumisen suunnittelu ratkaistaan harvaan ra-
kennetuilla alueilla ja miten hallitaan hankkei-
den käynnistymiseen, kokoon, sijoittumiseen ja 
toteutumisaikatauluun liittyviä epävarmuuste-
kijöitä? 
• Miten toteutetaan suuriin ja strategises-
ti merkittäviin kaivoshankkeisiin liittyvien suun-
nitelmien sosiaalisten vaikutusten arviointi?
• Miten tehdä paikallistason strategisia 
ratkaisuja, jotka kunnan fyysisen rakenteen ja 
kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta mahdollis-
tavat kestävän kehityksen kaivostoiminnan lak-
kauttamisen jälkeen?
• Miten turvataan asukkaiden viihtyminen 
ja hyvän ja terveellisen elinympäristön edelly-
tykset nopean muutoksen tilanteissa?
• Miten edistetään vuorovaikutteisuutta ja 

eri väestöryhmien osallistumista nopean kasvun 
ja supistumisen suunnittelussa?

Hanke on koostunut kolmesta eri osatutki-
muksesta. Osatutkimuksessa 1 on tutkittu 
maankäytön suunnittelun menettelytapoja ja 
niiden soveltamista kaivoskunnissa nopean kas-
vun/muutoksen tapauksissa. Osatutkimukses-
sa 2 pääsisältönä on ollut kaivospaikkakuntien 
maankäytön ja elinkeinopolitiikan suunnittelu- 
ja arviointimenetelmien kehittäminen. Osatut-
kimuksessa 3 painotus on ollut kestävyyden ja 
jatkuvuuden tutkiminen supistuvan kunnan kon-
tekstissa.

1.4 Tutkimuksen toteuttajat ja toteutus

KaSuKat-hankkeessa tehty työ on perustunut 
Oulun yliopiston eri tieteenalojen tutkijoiden 
yhteistoimintaan. Hankkeen vastuullisena joh-
tajana on toiminut professori Helka-Liisa Hen-
tilä arkkitehtuurin osastolta. Tutkimustöiden 
ohjaajina ovat toimineet professori Jussi S. 
Jauhiainen maantieteen laitokselta, professori 
Timo Järvikoski sosiologian jaoksesta, dosentti 
Raine Mäntysalo, arkkitehtuurin osastolta, yli-
assistentti KT Eila Louhimaa sosiologian jaokses-
ta, lehtori, FT Pentti Luoma sosiologian jaokses-
ta ja yliassistentti Kalle Reinikainen sosiologian 
jaoksesta. 

Projektitutkijoina ovat hankkeen eri vaiheissa 
ja osatehtävissä toimineet KM Anu Alanko sosio-
logian jaoksesta, YM Marianne Hyvärinen sosio-
logian jaoksesta, FM Marja Mönkkönen maantie-
teen laitokselta, FM Aila Ryhänen maantieteen 
laitokselta, arkkitehti Leena Soudunsaari arkki-
tehtuurin osastolta ja FM Ismo Vendelin maantie-
teen laitokselta. Hankkeeseen ovat opinnäyte-
työnsä tehneet silloiset suunnittelumaantieteen 
opiskelijat, nykyiset filosofian maisterit Teijo 
Klemettilä , Anna Kujala ja Kirsi Vähäkangas. 

Yhdyskuntasuunnittelun perusopintojensa puit-
teissa tutkimusavustajina ovat toimineet Suo-
mussalmen asuinalueiden suunnittelukurssin 
yhteydessä arkkitehtiopiskelijat Saija Alakare, 
Xavier Cardey, Pirkko Kangas, Hannele Kelavuo-
ri, Joona Koskelo, Katja Makkonen, Juho Pelto-
niemi, Arménio Sabenca, Pekka Tuominen sekä 
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suunnittelumaantieteen opiskelijat Minna Hag-
man, Teijo Klemettilä, Anna Kujala, Elina Saine 
ja Tuire Valkonen; Sotkamon asuinalueiden suun-
nittelukurssin yhteydessä arkkitehtiylioppilaat 
Helena Illikainen, Kristian Järvi, Virpi Leminen, 
Elina Marjakangas, Hannu Saunaluoma, Nina 
Vehviläinen ja Piia Väyrynen sekä suunnittelu-
maantieteen opiskelijat Johanna Hätälä, Ville 
Koskimäki, Janna Kumpula ja Ismo Vendelin; 
Pyhäjärven kuntasuunnittelukurssin ja sen jat-
kokurssin yhteydessä arkkitehtiopiskelijat Saija 
Alakare, Cláudia Antao, Helena Illikainen, Ilona 
Karjalainen, Sirpa Luoma, Salla Noponen, Leena 
Paavilainen ja Nina Vehviläinen sekä suunnittelu-
maantieteen opiskelijat Susanna Harvio, Teemu 
Jaakkola, Niina Kotavaara, Anna-Sofia Nyholm, 
Kalle Oiva, Outi Ruokamo, Anne-Mari Rytkönen, 
Kirsi Vähäkangas ja Liisi Ylönen; sekä Ranuan 
asuinaluealueiden suunnittelukurssin yhteydes-
sä arkkitehtiopiskelijat Tanya Anthony, Marghe-
rita Bagiacchi, Martina Bovo, Julia Braga, Elena 
Caruso, Anna-Maija Huovinen, Jenny Jungar, 
Jaana Keränen, Brice Kester, Mirjam Lehtikan-
gas, Sirpa Luoma, Karolina Malyska, Salla Nopo-
nen, Kaisa Paavilainen, Szandra Priegl, Hanna 
Pöytäkangas ja Delphine Vormscheid sekä suun-
nittelumaantieteen opiskelijat Kalle Oiva, Outi 
Ruokamo, Anne-Mari Rytkönen, Kirsi Vähäkan-
gas ja Liisi Ylönen. Pohjoissuomalaisten kuntien 
haasteet ovat siten tulleet tutuiksi myös isolle 
joukolle kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita!

Vuosille 2006-2009 ajoittuneen KaSuKat -hank-
keen päärahoittaja on ollut Ympäristöklusterin 
tutkimusohjelma, jonka edustajana hankkeen 
ohjausryhmässä ja pääasiallisena hankkeen val-
vojana on toiminut yliarkkitehti Aulis Tynkkynen 
ympäristöministeriöstä. Muita rahoittajia ja yh-
teistyötahoja ovat olleet Kittilän, Ranuan, Py-
häjärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnat, 
Kainuun ympäristökeskus, Lapin ympäristökes-
kus, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Kai-
nuun liitto, Lapin liitto, Pohjois-Pohjanmaan 
liitto sekä Geologian tutkimuskeskus. Myös Ou-
lun yliopiston Thule -instituutti on rahoittanut 
hanketta Pohjoinen maankäyttö ja maanpeite-
tutkimusohjelman kautta.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat toimineet

o Kimmo Sarapää, kunnanjohtaja, Ranuan 
kunta
o Jari Tolonen, kunnanjohtaja, Sotkamon 
kunta
o Lauri Kurula, tekninen johtaja, Kittilän 
kunta
o Antti Westersund, tekninen johtaja, 
Suomussalmen kunta
o Eija Salmi, maankäyttöpäällikkö, Poh-
jois-Pohjanmaan liitto
o Hannu Heikkinen, suunnittelujohtaja, 
Kainuun liitto
o Juha Piisilä, aluesuunnittelija, Lapin 
liitto
o Pertti Perttola, arkkitehti, Kainuun ym-
päristökeskus
o Liisa Ranto-Oikari, arkkitehti, Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskus
o Tarja Outila, arkkitehti, Lapin ympäris-
tökeskus
o Helka-Liisa Hentilä, professori, hank-
keen vastuullinen johtaja, Oulun yliopisto, 
arkkitehtuurin osasto
o Raine Mäntysalo, dosentti, hankkeen 
päätutkija, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin 
osasto
o Kalle Reinikainen, yliassistentti, Oulun 
yliopisto, sosiologian jaos
o Jussi S. Jauhiainen, professori, Oulun 
yliopisto, maantieteen laitos
o Pentti Luoma, lehtori, Oulun yliopisto, 
sosiologian jaos
o Timo Lindborg, dosentti, toimitusjohta-
ja, Kalvinit Oy / Endomines Oy 
o Risto Pietilä, aluejohtaja, Geologian 
tutkimuskeskus, Pohjois-Suomen yksikkö
o Aulis Tynkkynen, yliarkkitehti, hankkeen 
valvoja/Ympäristöklusteri
o Raija Hynynen, asuntoneuvos, hankkeen 
valvoja/Ympäristöklusteri
o Matti Laitio, ylitarkastaja, Ympäristö-
ministeriö
o Anne Jarva, yliarkkitehti, Ympäristömi-
nisteriö
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Hankeyhteistyötä on tehty sekä kotimaisten että 
kansainvälisten toimijoiden kanssa. Kotimaassa 
yhteyksiä on ollut muiden ympäristöklusterin 
4. ohjelmakauden painopistealueelle ’Hyvän ja 
terveellisen ympäristön edistäminen’ sijoittuvi-
en hankkeiden kanssa, kuten Asumispreferens-
sit, asumisen arki ja kestävä yhdyskuntaraken-
ne (Kimmo Lapintie & Mari Vaattovaara/TKK), 
Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne ja sen 
vaihtoehdot (Rauno Sairinen & Vesa Kanninen 
TKK/YTK) sekä Asuinympäristön laatu, terveys 
ja turvallisuus - internet-pohjainen tiedonkeruu 
ja palautejärjestelmä (Aino Nevalainen & Ulla 
Haverinen/Kansanterveyslaitos).

Myös joidenkin Oulun yliopiston tutkimusryh-
mien, etunenässä professori Toivon Muilun poh-
joisen maaseudun ja professori Jarkko Saarisen 
pohjoisten alueiden matkailuun keskittyvien 
tutkimusryhmien kanssa on oltu vuorovaiku-
tuksessa. Professori Kari Kuutti tietojenkäsit-
telytieteiden laitokselta on tutkimusryhmineen 
vastannut Pyhäjärven kokeiluprojektin infor-
maatioteknologiaratkaisuista. Kansainvälisen 
hankeyhteistyöstä mainittakoon yhteistyö Sve-
riges Landbruksuniversitet SLU:n (Institutionen 
för Stad och Land / lehtori Kristina Nilsson) 
kanssa liittyen mm. Kiirunan kaupungin kes-
kustan uudelleensijoituksen problematiikkaan 
ja Kiirunassa pidetty workshop 21.-22.3.2007. 
Kiirunan keskustan siirtämisen taustalla on kau-
pungin kupeessa sijaitsevan ison rautakaivoksen 
laajeneminen. Professori Carel B. Schoeman 
(University of North-West, Etelä-Afrikka), jolla 
on pitkäaikainen kokemus kaivosyhdyskuntien 
suunnitteluun ja elinkaareen liittyvästä tut-
kimuksesta, teki tutkimus- ja luentovierailun 
Oulun ja Rovaniemelle 26.-30.8.2007. Arkkiteh-
tiopiskelija, YM Virva Savolainen hoiti hienosti 
käytännön järjestelyt ja toimi muutenkin yh-
teistyön sillanrakentajana. Uutta kaivostoimin-
nan vaikutuksiin ja sen kestävään ohjaamiseen 
liittyvä tutkimushanketta on viritelty yhdessä 
Lapin yliopiston professoreiden Kai Kokko ja 
Asko Suikkanen kanssa.

Eri osaraporttien ja loppuraportin teknisestä 
toteutuksesta ovat vastannet TkT Despina Sfa-
kiotaki, arkkitehti Emilia Ihatsu, arkkitehtiopis-
kelija Timo Leiviskä ja arkkitehtiopiskelija Kalle 
Vahtera. Suurin osa raportin valokuva-aineistos-

ta on saatu käyttöön Endomines Oy:ltä.

Hankkeen vaikutuspiirissä – joko tekijöinä, oh-
jaajina, yhteistyötahojen tai rahoittajien edus-
tajina on siis ollut kymmeniä ihmisiä. Tämä vii-
meistään osoittanee todeksi, että tutkimustyö 
on mitä suurimmassa määrin yhteistoiminnal-
lista. Tutkimuksen yhteiskunnallinen tehtävä 
– jonkin alan osaamisen lisääminen ja osaajien 
kouluttaminen – tulee myös toteen näytetyksi. 
Lämpimät kiitokset kaikille KaSuKoiden matkas-
sa taivaltaneille ja matkan varrella kohdatuil-
le!

1.5 Loppuraportin sisällöstä

Loppuraportin luvussa 2 on katsaus kaivos-
toimintaan Suomessa. Sen ovat kirjoittaneet 
professori Helka-Liisa Hentilä ja dosentti Timo 
Lindborg. Artikkeli käsittelee kaivostoiminnan 
kehitysvaiheita, nykytilaa, aluetaloudellisia 
vaikutuksia, elinkaarta ja säätelyä sekä nostaa 
esiin toiminnan erityispiirteitä ja haasteita.

Luku 3 käsittää arkkitehti Leena Soudunsaaren 
artikkelin, jossa hän raportoi osatutkimuksen 
1 Maankäytön suunnittelun menettelytavat ja 
niiden soveltaminen kaivoskunnissa nopean kas-
vun/muutoksen tapauksissa. Osatutkimuksessa 
tarkastellaan paikallisia maankäytön suunnitte-
lu- ja ohjauskeinoja, jotka liittyvät kaivoskun-
tien haja- ja lievealuerakentamisen problema-
tiikkaan. Tavoitteena on selvittää maankäytön 
suunnittelun ja ohjauksen kykyä reagoida ym-
päristössä tapahtuviin nopeisiin muutoksiin sekä 
tarkastella julkisen ohjauksen ja yksityisen toi-
minnan välisiä suhteita. Onko esimerkiksi alu-
eidenkäytön suunnittelujärjestelmä toimiva 
tilanteessa, joissa aikaa vaativa yleiskaavatyö 
yhdistetään nopeasti etenevään kaivoshankkee-
seen? 

Neljännessä on luvussa osatutkimukseen 2 liit-
tyvä artikkeli, jossa tarkastellaan sosiaalisesti 
kestävää suunnittelua ja sen arviointi käyttäen 
esimerkkinä Soklin kaivoshanketta. Kaivostoi-
minnan merkittävät vaikutukset yhtäältä pai-
kalliseen talouteen, yhteisöön ja maankäyttöön 
sekä toisaalta kaivannaisteollisuudelle luon-
teenomainen toiminnan käynnistymiseen liit-
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tyvä epävarmuus asettavat erityisiä haasteita 
hankkeiden sosiaalisten vaikutusten arvioinnil-
le. Artikkelin kirjoittajia ovat FL Kalle Reinikai-
nen ja FT Timo P. Karjalainen.

Koko KaSuKat -hankkeen eri osahankkeiden tu-
loksia tarkastellaan luvussa 5. Professorit Helka-
Liisa Hentilä ja Jussi S. Jauhiainen nostavat esiin 
tärkeimpiä tuloksia ja havaintoja tutkimuksen 
kohteena olleiden kaivoskuntien kontekstissa. 
Tulokset on ryhmitelty osatutkimusten 1, 2 ja 3 
aihepiirien mukaan. Tekstissä on linkit aiempiin 
myös elektronisessa muodossa ilmestyneisiin 
väliraportteihin.

Loppuraportin päättää Helka-Liisa Hentilän ja 
Jussi S. Jauhiaisen kirjoittama luku Johtopää-
töksiä ja suosituksia – kohti kestävää kaivostoi-
mintaa paikallistasolla, jossa hahmotellaan kai-
vostoimintaan liittyvän elinympäristömuutoksen 
paikallistason hallinnan uusia ulottuvuuksia ja 
mahdollisuuksia. 
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2.1 Kehitysvaiheita 

Pohjoisen Fennoskandian peruskallio ja maape-
rä tarjoavat kaivosteollisuudelle suotuisan ja 
rikkaan toimintaympäristön. Suomen ensimmäi-
nen metallikaivos – Ojamon rautakaivos – perus-
tettiin 1500-luvulla. Sen jälkeen Suomessa on 
ollut toiminnassa yli tuhat kaivosta (Särkkä & 
Suomela 2009, s.13). Kaivosteollisuuden histori-
alle on leimallista valtiovallan keskeinen rooli. 
Pyrkimykset löytää uusia esiintymiä ja saada ai-
kaan kaivostoimintaa liittyivät malmiomavarai-
suuden turvaamiseen. Aluksi toiminta keskittyi 
eteläiseen Suomeen, mutta 1800-luvun loppuun 
tultaessa malminetsinnän pääpaino siirtyi ai-
emmin tutkimattomille syrjäseuduille. (Kuisma 
1985 s.6-7)

Outokummun kuparimalmin löytyminen vuonna 
1910 johti lisätutkimusten jälkeen kaivoksen ja 
siihen liittyneen kuparitehtaan perustamiseen. 
Sijainti korpikylässä 50 km päässä lähimmästä 
rautatieasemasta ei ollut otollinen. Vaikeudet 
saada kuparin erotusprosessi toimimaan kun-
nolla ja ulkomaisten toimijoiden pyrkimys kaa-
pata toiminta itselleen yhdistettynä kuparin 
maailmanmarkkinatilanteen vaihteluun heijas-
tui yhtiön toimintaan. Työväki asui hankkeen 

tutkimusvaiheen aikana aluksi kaivosyhtiön lu-
nastamissa vanhoissa maalaistaloissa. Teollisen 
toiminnan käynnistymisen jälkeen kaivosyhtiö 
rakensi joitakin asuntoja kaivoksen tuntumaan 
pahinta asuntopulaa poistamaan. Taloudelliset 
vaikeudet hidastivat kuitenkin rakentamista. 
(Kuisma 1985 s.86-99) Asuntojen rakentamista 
ei pidetty järkevänä myöskään siksi, koska kai-
voksen elinkaareksi arvioitiin 30 vuotta. Mistä 
kaivoksen lakkauttamisen jälkeen löytyisi toi-
meentulo sen toiminnan varaan rakennetulle 
yhdyskunnalle? Laajaan asuntorakentamiseen ei 
siksi ryhdytty, vaan keväästä 1937 yhtiö järjesti 
työmatkoja varten linja-autokuljetuksia. Työn-
tekijöitä rohkaistiin myös omatoimiseen raken-
tamiseen. Sota-aika ja sodanjälkeiset vuodet 
yhdistettynä karjalaisen siirtoväen muuttoon 
paikkakunnalle johtivat kuitenkin siihen, että 
asunto- ja työvoimapula pakotti yhtiön muutta-
maan toimintatapaansa ja aloittamaan voimak-
kaan asuntojen ja erilaisten tuotantolaitosten 
rakentamisen kaivoksen kupeeseen. Yhtiö jär-
jesti myös erilaisia sosiaalisia palveluja, kuten 
terveydenhuoltoa ja tuki henkilökunnan vapaa-
ajanharrastuksia. (Kuisma 1985 s. 212-221) 

Kaivosyhdyskuntien suunnittelu ja rakentami-
nen tapahtui nopeassa tahdissa erityisesti toisen 

Helka-Li isa Hentilä & Timo Lindborg
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Kuva 1: Vihannin Lampinsaaren kaivoskylän asuintaloja. 
(Valokuva: Helka-Liisa Hentilä)
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maailmansodan jälkeen, jolloin valtiojohtoiset 
yritykset perustivat uusia kaivoksia lyhyen ajan 
kuluessa. Tavoitteena oli turvata maamme oma-
varaisuus strategisesti tärkeiden metallimalmi-
en osalta. Silloin toimintansa aloittivat esimer-
kiksi Otanmäki Oy:n (sittemmin Rautaruukki 
Oy:n) Otanmäen rautakaivos Vuolijoella sekä 
Outokumpu Oy:n perustamat kaivokset Vihan-
nin Lampinsaaressa (lakkautettu 1992) ja Pyhä-
salmen Ruotasessa (nykyisin Pyhäsalmi Mine Oy, 
omistajana kanadalainen Inmet Mining Corpora-
tion). (Kuisma 1985, s.256; Laitala 2001; Tulkku 
2003) Yhdyskuntien rakentamista luonnehti pyr-
kimys ”täyden palvelun” keskittymiin; sijaitsi-
vathan ne lähtökohtaisesti harvaan asutuilla 
alueilla kaukana vakiintuneista asutuskeskuksis-
ta. Menettelytapana oli – Outokummussa 1940-
lvulla tapahtuneen kehityksen johdosta synty-
neen mallin mukaisesti – asuttaa työntekijät 
kaivoksen viereen varta vasten rakennettuihin 
kaivoskyliin. Ne suunniteltiin yhtenäisinä ja ra-
kennettiin nopeasti. Esimerkiksi Lampinsaaren 
ensimmäiset asunnot rakennettiin jo vuonna 
1952 kaivoksen perustamis- ja rakentamisvai-
heessa ennen tuotannon käynnistymistä vuonna 
1954. Asunnot olivat nykyaikaisin mukavuuksiin 
varustettuja ja alueella oli koulun lisäksi mm. 
kolme kauppaa. (Laitala 2001) Kaivosyhdyskun-
nista muodostuikin tavallisesti väestön koulu-

tustason ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien 
puolesta ympäröivästä alueesta erottuvia tiivii-
tä yhteisöjä. 

Suomessa oli vuonna 1972 yhteensä 22 me-
tallikaivosta ja suurimmillaan malminlouhin-
nan määrä oli vuonna 1979 (Särkkä & Suomela 
2009 s.14) Tämän jälkeen muutokset metalli-
en maailmanmarkkinatilanteessa yhdistettynä 
malmien ehtymiseen ja siten kaivostoiminnan 
elinkaareen päättymiseen johtivat monen me-
tallikaivoksen lakkauttamisuhkaan tai lakkaut-
tamiseen. Myös malminetsintä Suomessa hiipui 
1980-luvulla (Lindborg 1996 s.73), kunnes se 
1990-luvun puolivälin jälkeen lähti uudestaan 
nousuun ulkomaisten yhtiöiden myötä. Jo tätä 
ennen, 1970-luvulla, alan suurimman toimijan 
eli Outokumpu-yhtiön yhdyskuntien rakenta-
mista koskeva toimintamalli oli muuttunut. 
Asuntoasioista ja julkisista palveluista, kuten 
terveydenhoidosta ja liikuntapaikoista, huo-
lehtiminen katsottiin kuntien asiaksi eikä yh-
tiö enää halunnut ottaa niitä vastuulleen. Myös 
liikenneyhteyksien ja –välineiden paraneminen 
mahdollisti aiempaa pitemmät työmatkat. Ou-
tokumpu ryhtyi siksi irrottautumaan mittavasta 
kiinteistöomistuksestaan eikä uusia sen omis-
tamia yhdyskuntia enää rakennettu. (Kuosma 
1985 s. 426-428).

Kuva 2: Ruotasen kaivoskylä rakennettiin Pyhäsalmen kaivok-
sen kupeeseen. (Valokuva: Helka-Liisa Hentilä)
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2.2 Nykytilanne 

Suomen ja Ruotsin kaivosalan toimintaympäristö 
muuttui täysin, kun aiemmin suljetut markkinat 
avautuivat monikansallisille toimijoille vuonna 
1994 kaivoslainsäädännössä tehtyjen, ETA-jär-
jestelyihin liittyneiden muutosten seurauksena 
(Lindborg 1996). Sen jälkeen useat kansainväli-
set kaivosyhtiöt ovat aloittaneet malminetsinnän 
ja siihen liittyvän geologisen tutkimustoiminnan 
Suomessa. Merkittäviä hankkeita ja esiintymiä 
ovat esimerkiksi Ranuan Suhanko (palladium), 
Savukosken Sokli (apatiitti), Sodankylän Kevitsa 
(nikkeli) ja Ilomantsin Pampalo (kulta). Käyn-
nissä on kaikkiaan yli 40 hanketta. Myös uusia 
malmikaivoksia on avattu 2000-luvulla, kuten 
Kittilän Suurkuusikon kultakaivos ja Sotkamon 
Talvivaaran nikkelikaivos. 

Kuva 3: Ajankohtaiset malminetsintä- ja kaivos-
hankkeet. (Lähde: Geologian tutkimuskeskus. 
http://www.gtk.fi/luonnonvarat/malmit/etsin-
ta.html (viitattu 13.4.2009).)

Suomen malminetsinnän taso on Euroopan suu-
rin ja käynnissä olevia hankkeita on useita kym-
meniä. Toiminnan painopiste on Itä- ja Pohjois-
Suomessa, ja se keskittyy kultaan, platina- ja 
perusmetalleihin, timantteihin ja teollisuusmi-
neraaleihin. Useimmat kaivos- ja malminetsin-
täyritykset ovat monikansallisia pörssilistattuja 
yrityksiä. Osa niistä on pelkästään malminet-
sintään keskittyviä pienehköjä yrityksiä, joiden 
tavoitteena on löytää malmikohteita, kehittää 
niitä ja myydä esiintymät varsinaisille kaivosyh-
tiöille. Osa on puolestaan keskisuuria ja suuria 
kaivosyhtiöitä, joilla on jo käynnissä kaivos-
toimintaa esimerkiksi Australiassa tai Pohjois-
Amerikassa ja jotka tähtäävät uusien kaivosten 
avaamiseen. (Särkkä & Suomela 2009 s.16-19)

Vilkas malminetsintä- ja tutkimustoiminta on 
merkki kasvavasta maailmanlaajuisesta raaka-
aineiden tarpeesta. Esimerkiksi matkapuhe-
limissa käytetään kultaa ja pesupulverit sekä 
korkealaatuiset paperit sisältävät erilaisia 
teollisuusmineraaleja. Niinpä uusien kaivosten 

https://owa.oulu.fi/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.gtk.fi/luonnonvarat/malmit/etsinta.html
https://owa.oulu.fi/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.gtk.fi/luonnonvarat/malmit/etsinta.html
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avaamisen todennäköisyys Itä- ja Pohjois-Suo-
messa on suuri, huolimatta tuotteiden kierrä-
tyksestä ja pyrkimyksistä raaka-aineiden käytön 
minimointiin. Kaivosteollisuus nähdään myös 
strategisena mahdollisuutena alueellisissa ke-
hittämissuunnitelmissa (esimerkiksi Lapin seu-
tusuunnitelma 2020). Mahdollisuudet uusiin löy-
töihin ovat hyvät ja monet esiintymät ovat yhä 
tutkimatta. 

Pyhäjärvellä, Sodankylässä ja Siilinjärvellä sekä 
yli neljälläkymmenellä muulla paikkakunnalla 
Suomessa on toiminnassa oleva, kaivospiiriin 
perustuva metallimalmia tai luonnonkiveä lou-
hiva tai teollisuusmineraaleja hyödyntävä kai-
vos. Osalle sijaintikunnista on luonteenomaista 
syrjäinen sijainti ja taloudellinen tukeutuminen 
kaivosteollisuuteen. Siksi näiden kuntien ke-
hitys on paljolti riippuvaista useimmiten mo-
nikansallisten kaivosyhtiöiden investointi- ja 
vetäytymispäätöksistä. Äärimmäinen esimerkki 
kaivostoiminnan ja muun yhdyskunnan välisestä 
riippuvuussuhteesta löytyy Ruotsin Kiirunasta, 
missä puolet kaupungin keskustasta on suunni-
teltu siirrettäväksi Kiirunan kaivoksen laajene-

misen tieltä. Kiirunassa on noin 24 000 asukas-
ta ja ainoa merkittävä teollinen työnantaja on 
LKAB ja sen rautakaivos. Yhtiöllä on Kiirunassa 
noin 1600 työntekijää. 

Kuva 4 (viereinen sivu): Kiirunan keskustassa 
sijaitseva Ralph Erskinen suunnittelema asuin-
kortteli Ortdrivaren valmistui 1966. Sen kaksi 
korkeaa pistetaloa ja kaksi matalaa lamellitaloa 
sijaitsevat alueella, jonka rakennuskanta on joko 
purettava tai siirrettävä pois kaivoksen mahdol-
lisen laajenemisen myötä. (Valokuva: Helka-Liisa 
Hentilä)

Kuva 5 (yllä): Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
osastolla kevätlukukaudella tehty Kiiruna 2033-
harjoitustyö liittyi kaupungin keskustan uudel-
leen suunnitteluun. Tekijä Eero Lunden.
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2.3 Elinkaari ja säätely

Matka kohti kaivostoimintaa alkaa malminetsin-
nän kautta. Malminetsinnän ja siihen liittyvien 
geologisten tutkimusten tavoitteena on tehdä 
vielä tuntemattomasta esiintymästä malmi, joka 
mahdollistaa taloudellisesti kannattavan kaivos-
toiminnan. Malminetsintämenetelmät jaetaan 
geologisiin, geokemiallisiin, geofysikaalisiin ja 
kairaukseen. Kohteellisessa malminetsinnässä 
pyritään eri menetelmien ja tutkimusvaihei-
den avulla lupaavan esiintymän geologiseen 
mallinnukseen. Se on pitkäjänteistä ja syste-
maattista tutkimustoimintaa, joka erilaisine 
välitarkasteluineen on aikaa ja resursseja vievä 
prosessi, jossa hyödynnetään mm. tietokonea-
vusteista 3D-mallinnosta, GPS-tekniikkaa, GIS-
tulkintaohjelmia ja litogeokemiallisia analyyse-
ja. (Puustjärvi et al 2009 ss. 27-32) Mielikuva 
sattumalta löytyneen malmilohkareen takia pe-
rustettavasta kaivoksesta on siis varsin kauka-
na todellisuudesta. Kiinnostava piirre on, että 
taloudellisten, teknisten ja tieteellisten me-
netelmien kehittymisen myötä myös jo pitkään 
tunnetut esiintymät saattavat osoittautua talo-
udellisesti kannattaviksi vasta vuosikymmenten 
kuluttua. Sama koskee isompia alueita, joiden 
jatkotutkimusta ei ole aiemmissa olosuhteissa 
priorisoitu – uusien olosuhteiden myötä niiden 
kannattavuus voi olla aiempaa merkittävästi pa-
rempi. (Lindborg 1996 ss.69-70)

Malminetsintää ja kaivostoimintaa säätelee kai-
voslaki. Siinä määritellään mekanismi kalliope-
rän arvoaineisten etsimiseen, tutkimiseen ja 
hyödyntämiseen. Perustana on nk. valtausjärjes-
telmä, jossa oikeus esiintymän hyödyntämiseen 
kehittyy asteittain. Kaivoslain 3 § määritellään 
nk. yleinen etsintäoikeus, joka oikeuttaa ilman 
erillistä lupaa tai maanomistajan suostumusta 
tekemään vahinkoa aiheuttamattomia geolo-
gisia havaintoja ja mittauksia toisen maalla. 
Tämä toiminta perustuu jokamiehenoikeuteen. 
Se oikeuttaa myös vähäiseen näytteenottoon, 
ja koskee sekä ETA-maiden luonnollisia yksityis-
henkilöitä että yhteisöjä tai säätiöitä. Kaivoslain 
perusteella toiminnanharjoittajille myönnettä-
viä oikeuksia ovat varausoikeus (tai valtausva-
raus), valtausoikeus ja kaivosoikeus. 

Malminetsintävaihetta säätelevät varausoike-

us- ja valtausoikeusvaiheet. Varausoikeus (tai 
valtausvaraus) tarkoittaa mahdollisuutta varata 
itselleen etuoikeus mahdollisen esiintymän val-
taamiseen. Se ei vielä synnytä käyttöoikeutta 
varauksen kohteena olevana alueeseen, mutta 
antaa toimijalle aikaa suunnitella toimintaansa 
ja valmistautua mahdollisten valtausoikeuksien 
hakemiseen. Valtausvaraukset ovat usein hyvin 
isoja, jopa tuhansien hehtaarien kokoisia aluei-
ta. Valtausvarauksen voi tehdä yhdeksi vuodeksi 
ja sitä ei voi uusia eikä siihen saa jatkoaikaa. 
Varausalueen maksimikoko on 9 km2 ja niiden 
lukumäärää ei ole rajattu. 

Valtausoikeus antaa valtaajalle oikeuden har-
joittaa valtauskirjassa osoitetulla alueella kai-
voskivennäisiin kohdistuvaa tutkimusta. Se oi-
keuttaa tekemään vain tutkimusten kannalta 
tarpeellisia toimenpiteitä eikä oikeuta esiinty-
män hyödyntämiseen. Siitä maksetaan vuosit-
tainen pinta-alaperusteinen korvaus maanomis-
tajalle ja valtiolle. Toiminnanharjoittajalla on 
täysimääräinen korvausvelvollisuus toimintansa 
mahdollisesti aiheuttamasta haitasta valtaus-
alueella tai sen ulkopuolella. Valtauksen voi 
saada vähintään vuodeksi ja enintään viideksi 
vuodeksi. Sille voi hakea jatkoaikaa enintään 
kolmeksi vuodeksi. Valtauksesta maksetaan 
vuosittainen korvaus, jonka suuruus on 16,75 
euroa hehtaarilta. Korvauksesta menee 10 eu-
roa maanomistajalle ja 6,75 euroa Suomen val-
tiolle. Kansainvälisesti tarkasteltuna korvaus on 
melko korkea ja ohjaa valtausten pinta-aloja 
vain lupaavimmille alueille.

Kaivosoikeus antaa oikeuden käyttää hyväk-
si kaivospiirin sisällä olevia kaivoskivennäisiä. 
Kaivospiiri muodostetaan erillisessä maanmit-
taustoimituksessa ja sitä haetaan kaivosviran-
omaiselta (KTM). Kaivospiirihakemuksessa pitää 
olla mukana hankkeen kannattavuustarkastelu, 
joten sitä ei voi tehdä, jollei esiintymä ole jo 
hyvin pitkälle tutkittu ja kannattavaksi osoitet-
tu. Kaivospiiri jakaantuu käyttöalueeseen, joka 
on varsinaisen kaivostyön maanpäällinen alue 
ja muuhun kaivospiiriin. Kaivospiirin koko lähe-
nee muun laajan teollisen toiminnan vaatimaa 
maapinta-alaa, ollen esimerkiksi Suurikuusi-
kon tapauksessa 840 hehtaaria ja Pahtavaaras-
sa 350 hehtaaria. Kaivospiirin määrittämisen 
myötä määritellään myös nk. apualueet, jotka 
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tarvitaan teitä, kuljetuslaitteita, johtoja jne. 
varten. Kaivosoikeuden haltijan on suoritetta-
va maanomistajalle vuotuinen pinta-alaperus-
teinen kaivospiirimaksu. Maksua maksetaan, 
vaikka kaivosta ei rakennettaisikaan. Kaivospii-
ristä maksetaan maanomistajalle vuosittainen 
maanomistajakorvaus, jonka suuruus on 20 eu-
roa hehtaarilta. Tämän lisäksi tuotannon aikana 
maksetaan maaomistajalle louhintamäärästä ja 
malmimineraalista riippuvainen korvaus. Korva-
uksen suuruus on tapauskohtainen ja vaihtelee 
10 eurosentistä noin 60 erosenttiin per louhittu 
malmitonni. Malmin louhintamäärät vaihtelevat 
yleensä 100 000 – 2 000 0000 tonniin vuodessa, 
joten korvaukset ovat merkittäviä tulonlähteitä 
maanomistajalle. Kaivoslain mukaan tulee myös 
kaivospiirillä olevat kiinteät rakenteet purkaa 
ja poistaa kaivospiirin lakattua olemasta voi-
massa.

Varsinaisen kaivostoiminnan tarvitsemien ra-
kennusten ja rakennelmien rakentaminen ja 
tuotannon aloittaminen, perustuen joko avo- 
tai maanalaiseen louhintaan, tapahtuu siis vasta 
kaivosoikeuden myöntämisen jälkeen. Samassa 
vaiheessa kaivospiiritoimituksen myötä määrit-
tyy tarkka paikka, johon kaivos lopulta sijoittuu. 
Kaivoksen toiminta voi sisältää louhinnan lisäksi 
myös malmin rikastamista, rikasteen käsittelyä 
ja muuta jatkojalostusta. Aikaa esiintymän löy-
tämisestä –  puhumattakaan malminetsinnän ja 
erilaisten tutkimusten aloittamisesta – toimi-
vaan kaivokseen saattaa kulua useita kymmeniä 
vuosia. Toisaalta prosessi voi olla hyvinkin no-
pea, jos markkinatilanne on suotuisa ja esiinty-
mä rikas. 

Kaivoslain ohella myös ympäristönsuojelulaki 
säätelee kaivostoimintaa. Sen perusteella kai-
voksen perustamiseen liittyy ympäristölupa-
menettely. Ympäristöluvan yhteydessä arvioi-
daan kaivoksen erilaisia ympäristövaikutuksia. 
Ympäristöluvassa määritellään päästörajat ja 
tarkkailuohjelmat erilaisille kaivostoiminnassa 
muodostuville päästöille. Ympäristövaikutusten 
arviointiin sisältyy myös ihmisiin ja yhteiskun-
taan kohdistuvien vaikutusten arviointi. Ym-
päristövaikutusten arviointi perustuu ns. nol-
latilanteen kautta tapahtuvaan arviointiin eli 
alueeseen kohdistuvia vaikutuksia verrataan 
lähtötilanteen olosuhteisiin, jotka kartoitetaan 

perustilaselvityksessä. Koska kaivokset ovat läh-
tökohtaisesti kestoltaan tilapäisiä, arvioidaan 
niiden ympäristövaikutuksia koko hankkeen 
elinkaaren aikana kaivoksen avaamisesta nii-
den sulkemiseen ja jälkihuoltoon saakka. (Lam-
pinen, Siirama & Heikkinen 2009 ss.371-377) 
Muita kaivostoimintaan liittyviä tai sitä sivuavia 
lakeja ovat luonnonsuojelulaki, maa-aineisten 
ottolaki, työturvallisuuslaki ja panostajalaki.

2.4 Alue- ja kansantaloudellinen merkitys

Kaivos- ja malminetsintätoiminta on osa nk. 
kaivannaisteollisuutta. Kaivannaisteollisuuteen 
kuuluviksi luetaan metalliset malmit, teolli-
suusmineraalit ja –kivet, kiviainesala, luonnon-
kiviteollisuus, malminetsintä, laitevalmistajat 
sekä urakoitsijat ja kaivannaisteollisuutta tu-
kevat palvelut. Metallisiin malmeihin keskit-
tyviä kaivoksia ovat esimerkiksi globaalistikin 
merkittävät Kemin kromikaivos ja Pyhäsalmen 
sinkki-kuparikaivos. Suomessa viime vuosina vi-
rinnyt vilkas malminetsintätoiminta on kohdis-
tunut lähinnä metallisten malmien etsintään. 
Teollisuusmineraaleja, kuten esimerkiksi karbo-
naattikiveä ja fosforimalmia, louhitaan 35:ssä 
eri kaivoksessa. Suomen suurin kaivos on Siilin-
järven fosforimalmikaivos, jonka toiminnan on 
laskettu jatkuvan vuoteen 2025 saakka. Kiviai-
nesalalla tarkoitetaan maa-ainesten ottolupien 
perusteella tapahtuvaa geologisten raaka-ai-
neiden, kuten hiekan, soran ja kalliomurskeen 
käyttöä rakentamiseen. Perinteikäs luonnon-
kiviteollisuus louhii luonnonkiveä rakennus- ja 
muistomerkkiteollisuuden tarpeisiin. Kiviteolli-
suus on merkittävää esimerkiksi Pohjois-Karja-
lassa, jonka vuolukiviteollisuus on maailman-
laajuisestikin merkittävää. Myös laitevalmistus, 
kuten raskaiden kaivoskuormaajien ja erilaisten 
murskainten valmistus, liittyy kaivannaisteolli-
suuteen. Suurin osa tuotteista menee vientiin. 
Palvelusektori koostuu muun muassa insinööri-
toimistoista, louhinta- ja kairausurakoitsijoista 
sekä tutkimuslaboratorioista. (Särkkä & Suome-
la, 2009, s. 15-16, 19-20)

Kaivannaisteollisuuden suora merkitys maamme 
bruttokansantuotteessa on noin 3 %. Sen koko 
merkitys on kuitenkin suurempi, koska se tuot-
taa raaka-aineita noin kolmannekselle teollisuu-
desta ja koko rakennusalalle. Paikalliset suorat 
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vaikutukset näkyvät työllistymisen ja verokerty-
mien kautta. Välillisesti ala työllistää ostamalla 
esimerkiksi logistiikka- ja vartiointipalveluja. 
Koko kaivannaisteollisuusklusterin lasketaan 
muodostavan 39% maamme kaikista teollisis-
ta työpaikoista. Se tuottaa valmiita tuotteita, 
puolivalmisteita ja raaka-aineita muiden teolli-
suuden alojen käyttöön. Tuotteiden vienti muo-
dostaa noin 20% teollisuuden kokonaisviennistä 
ja jalostusarvo on 34 % koko teollisuuden jalos-
tusarvosta. Voidaan siis sanoa, että Suomi elää 
paitsi metsästä, myös maankamaran tuotteista. 
Suomi on kuitenkin vahvasti riippuvainen usei-
den metallien ja myös mineraalien tuonnista. 
(Särkkä & Suomela 2009, s.19-20)

Vasta käynnistyneiden tai valmisteilla olevien 
kaivoshankkeen aluetaloudelliset vaikutukset 
elinkeinorakenteeseen ja työllisyyteen ovat 
huomattavat. Esimerkiksi Lappiin sijoittuvien 
Pajala-Kolarin ja Soklin kaivoshankkeiden työlli-
syysvaikutuksen on arvioitu olevan vuositasolla 
noin 900-1200 henkilötyövuotta sekä Kainuun 
Talvivaaran noin 1200 henkilötyövuotta. Nämä 
kolme suurinta ja lukuisat muut pienemmät kai-
voshankkeet tukevat toteutuessaan Itä- ja Poh-
jois-Suomen elinkeinorakennetta ja vahvistavat 
niiden läheisten seutukuntien suotuisaa talous-
kehitystä. Suurimmat aluetaloudelliset vaiku-
tukset syntyvät, kun kaivoksen investointi- ja 
rakentamisvaihe sekä tuotantovaihe limittyvät. 
Tällöin rakentaminen ja malmin tuotanto luovat 
työllisyysmahdollisuuksia ja kerryttävät alueel-
le työtuloja samanaikaisesti. Selkeänä haastee-
na on saada myös pääomatuloja hyödyttämään 
aluetta. (Törmä & Reini 2009) 

2.5 Erityispiirteet ja haasteet

Kaivostoiminnan yksi erityispiirre on, että se 
rakentuu rajallisen resurssin varaan. Jokainen 
kaivoshanke päättyy joskus ja yleensä kesto-
aika on tiedossa jo aloitusvaiheessa. Kaivos-
hankkeeseen sijoitetut pääomat on kyettävä 
ansaitsemaan takaisin hankkeen aikana. Toinen 
erityispiirre on se, että toimipaikan valintaa ei 
voi tehdä edullisen työvoiman tai muiden tuo-
tannontekijöiden hinnan perusteella. Toiminta 
on sidoksissa esiintymän paikkaa, mikä nos-
taa infrastruktuurikulut yleensä muuta teollis-
ta toimintaa korkeammaksi. Jatkojalostuksen 

osalta sijoittuminen on louhintaa vapaampaa. 
Kolmas erityispiirre on alan pääomavaltaisuus. 
Jos malminetsintä ja siihen liittyvät geologiset 
tutkimukset vaativat valtavasti investointeja ja 
ovat usein hyvinkin pitkäkestoisia prosesseja. 
Tutkimusten tarkoitus on toisaalta pienentää 
hankkeen riskejä – mitä enemmän esiintymästä 
tiedetään, sitä varmemmalle pohjalle voidaan 
tehdä kannattavuuslaskelmat. (Lindborg 1996 
s.50-55) Neljäntenä erityispiirteenä voidaan 
pitää sitä, että aiemmin kannattamattomaksi 
todettu esiintymä tai jo lakkautettu kaivos voi-
daan todeta kannattavaksi muuttuneiden talo-
udellisten, teknisten ja tieteellisten olosuhtei-
den takia. Esiintymä ja sen tutkimiseen tehty 
työ ja investoinnit eivät siis koskaan oikeastaan 
mene hukkaan vaan ne tuottavat aina lisäarvoa 
hankkeelle. 

Alueiden ja kuntien maankäytön ja muun suun-
nittelun näkökulmasta haasteena on, että toisin 
kuin muun teollisen toiminnan osalta, kaivosten 
sijaintia ei voi määrätä tavanomaisesti käytet-
tävin perustein (esim. uuden teollisuuden sijoit-
taminen olevan teollisuuden tai liikenneinfra-
struktuurin yhteyteen). Kaivosten mahdollinen 
sijainti paljastuu ja asemoituu maastoon vasta 
vähitellen hankkeen kuluessa. Malminetsinnän 
aikana kohdealuetta pyritään rajaamaan pie-
nemmäksi eri oikeudellisten toimien myötä, jot-
ta turhia aluevaltauksia ei olisi. Tätä tavoitetta 
edesauttavat myös valtauksiin ja kaivospiireihin 
liittyvät korkeat vuosimaksut.

Läheskään kaikista valtausvarauksista eikä edes 
valtauksista tule kaivosta. Todennäköisyys sil-
le, että jollekin yksittäiselle valtaukselle tulisi 
kaivos, on erittäin pieni. Vuosittain on voimassa 
noin 1 500-2 000 valtausta. Kaivospiirioikeuksia 
annetaan vuosittain kuitenkin vain 1-2. Toden-
näköisyys sille, että valtauksesta tulee kaivos, 
on siis noin promillen luokkaa.

Julkisessa sanassa ja kansalaiskeskustelussa asia 
mielletään kuitenkin usein toisin. Malminetsin-
nän ja kaivoshankkeiden toiminnan vaikutuksis-
ta lienee merkittävin niiden myötä syntyvä mie-
likuva ja käsitys siitä, että paikkakunnalle tulee 
valtavan ison maa-alan vaativa kaivos, vaikka 
kyse olisi vasta valtausvarauksesta tai valtauk-
sesta. Kunnissa syntyy helposti katteettomiakin 
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odotuksia nopeasta ja myönteisestä kehitykses-
tä. Vastaavasti esiintyy epätietoisuutta hank-
keiden vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin. 
Malminetsintään ja kaivoshankkeisiin liittyy kui-
tenkin lähtökohtaisesti suuri avoimuus verrat-
tuna esimerkiksi erilaisiin kaupan suuryksikkö-
hankkeisiin. Jo hankkeiden alkuvaiheista alkaen 
voi työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tai geolo-
gisen tutkimuskeskuksen (GTK) sivuilta nähdä, 
mitkä yhtiöt ovat minnekin tehneet varauksen 
tai valtaushakemuksen. Myös yhtiöiden valtaus-
hakemukset ja tutkimustulokset ovat julkisia. 
Työ- ja elinkeinoministeriö kysyy maanomista-
jien ja kunnan lausuntoa jo valtausta haettaes-
sa. Kaivoksesta ei saisi ikinä sellaista etusivun 
uutista, jossa kerrotaan kunnan päättäjien tai-
tavasti julkisuudelta piilossa junailleen meidän 
kuntaan mammuttikaivoksen, joka avataan jo 
vuoden päästä. 
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Tässä artikkelissa tarkastellaan kaivoshanke-
paikkakuntien suunnittelukäytäntöjä. Miten 
käytössä olevilla suunnittelu- ja ohjauskeinoil-
la voidaan reagoida ympäristössään tapahtuviin 
nopeisiin muutoksiin, erityisesti mahdolliseen 
nopeaan kasvuun? Miten virallinen kaavoitus-
prosessi ja hankelähtöinen prosessi voidaan yh-
teensovittaa? Lisäksi tarkastellaan strategisen 
maankäytön suunnittelun merkitystä epävar-
muuden hallitsemiseksi. Artikkelin lopussa esi-
tetään suosituksia, joiden avulla kunnat voivat 
varautua mahdolliseen kaivoshankkeeseen ja 
sen vaikutusten huomioimiseen eri kaavatasoil-
la. Suositukset ovat myös välineitä kestävän yh-
dyskuntarakenteen ohjaamiseen.

Nopea muutos 

Suurin osa Kainuun ja Lapin kunnista ovat vä-
estömäärältään supistuvia. Kehitys näyttää jat-
kuvan samansuuntaisena. (Tilastokeskus 2004, 
2007) Osatutkimuksen kohdekunnat voidaan 
luokitella harvaan asutuiksi alueiksi niin väes-
tömäärältään kuin –tiheydeltäänkin (ks. Kuva 
1). Nämä pohjoiset perifeeriset alueet kamp-

pailevat muun muassa taloudellisten ongelmien 
sekä palveluiden järjestämisen ja ylläpitämisen 
kanssa. Gløersen ym. (2006) huomauttavat, 
että seudullinen kehitys on riippuvainen alueen 
taloudellisesta kehityksestä. 

Kuva 1. Euroopan väestötiheys. Nordic Centre for 
Spatial Development (Nordregio) (2005). 
[WWW] http://nordregio.se [viitattu 6.4.2009]. 
(Terms of use: All images are the property of Nor-
dregio. They may be freely used as long as the 
logo of Nordregio is clearly visible and the source 
is cited accordingly.)

Kainuulla ja Lapilla on harvaan asuttujen alu-
eiden oireita; muuttotappiota ja työttömyyttä. 
Monet supistuvista kunnista ovat riippuvaisia 
yhdestä suuresta työllistäjästä, esimerkiksi pa-
peri- tai metsäteollisuudesta. Teollisten toi-
mintojen supistuessa kunnan työttömien määrä 
nousee. Työkykyiset ja nuoret aikuiset muutta-
vat työn perässä kasvaville alueille, esimerkiksi 
Oulun ja Rovaniemen seuduille vanhenevan vä-

Leena Soudunsaari

3  M a a n k ä y t ö n  s u u n n i t t e l u n  m e n e t t e l y t a p o j a  
k a i v o s p a i k k a k u n n i l l a



Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön laatuKasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön laatu – tapauksena pohjoisen Suomen kaivoskunnat 19



Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön laatu20 Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön laatu

estön jäädessä supistuvaan kuntaan. (Neubauer 
ym. 2007, 23, 35) Nopeasti tapahtuvaa negatii-
vista väestökehitystä ei pystytä paikkaamaan 
esimerkiksi niin kutsutulla pendelöinnillä (päi-
vittäisellä kahden paikan välillä liikkumisella, 
erityisesti kodin ja työpaikan välillä, usein jul-
kisilla kulkuneuvoilla), koska harvaan asutuilla 
alueilla välimatkat ovat huomattavan pitkiä ja 
työmatkat muodostuisivat kohtuuttomiksi. Ver-
rattuna esimerkiksi Keski-Euroopan supistuviin 
alueisiin, pitkät välimatkat ovatkin yksi pohjois-
ten alueiden erikoisominaisuuksista. (Gløersen 
et al. 2006) 

Supistuminen näkyy myös elinympäristössä ja 
rakennetussa ympäristössä, joiden ylläpito ja 
kehittäminen riippuvat kunnan taloudellisesta 
tilanteesta. Neubauer ym. (2007, 3) korosta-
vat ”terveellisellä pohjalla” olevan talouden 
merkitystä. Kunnat ja alueet pystyvät houkut-
telemaan uusia asukkaita ja ennen kaikkea yl-
läpitämään olemassa olevia asuinpaikkoja, huo-
lehtimaan ympäristöstään sekä seudullisesta 
hyvinvoinnista kun talous on vakaalla pohjalla. 
Kaivostoiminta on muodostunut kaivatuksi piris-
tysruiskeeksi Kainuun ja Lapin talouselämälle. 
Kaivosala on monipuolistanut elinkeinoraken-
netta, kuten esimerkiksi Sotkamossa kaivos-
toiminta täydentää matkailualan työpaikkoja. 
Kaivostoiminnan aluetaloudellinen vaikutus (eri 
kerroinvaikutuksineen; esimerkiksi rakentamis- 
ja toimintavaiheet, työpaikat, verotulot) brut-
tokansantuotteen kasvuun on huomattava (Tör-
mä & Zawalinska 2007). 

Supistuvassa kunnassa tapahtuva nopea muutos 
voi olla luonteeltaan myös positiivista, kasvua. 
Miten supistuva kunta voi varautua kaivostoi-
mintaan liittyviin muutoksiin maankäytön suun-
nittelun keinoin? Minne uudet asukkaat (esim. 
kaivoksen työntekijät) tulisi sijoittaa, kaivoksen 
lähelle vai olemassa olevaan yhdyskuntaraken-
teeseen? Miten hankelähtöinen kaavoitusproses-
si voidaan yhdistää virallisen kaavoitusprosessin 
kanssa? 

Tihlman (2002) korostaa kunnan toimintakyvyn 
säilyttämistä muuttuvissa olosuhteissa, erityi-
sesti supistuvassa kehityksessä. Hän esittää, 
että kunta suuntaisi resurssinsa entistä strate-
gisemmin etsien samalla uudenlaisia toiminta-

tapoja. Maankäytön suunnittelun ratkaisut il-
menevät muun muassa yhdyskuntarakenteesta 
aiheutuvina kustannuksina. Kaavoitukseen ja 
kunnallistekniikan rakentamiseen suunnatut 
investoinnit voivat kääntyä kunnalle riskiksi ja 
kustannuksiksi jos esimerkiksi alueet jäävät to-
teutumatta. Myös suunnittelematon hajaraken-
taminen voi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuk-
sia. Kuten Tihlman (s.7) toteaa: ”Maankäyttö on 
kunnan hallussa oleva strateginen kehittämisvä-
line, jonka avulla kunta luo muille toimijoille 
edellytyksiä.”

Strateginen suunnittelu 

Strategia ymmärretään usein suunnitelmana 
(ts. ’mitä’), tietoisena pyrkimyksenä edetä ha-
luttuun kehittämisen suuntaan. Strategia voi-
daan nähdä myös prosessina (ts. ’miten’), jossa 
suunniteltujen strategioiden ohelle nousevat 
suunnittelemattomat eli emergentit strategi-
at, jotka muokkaavat ja suuntaavat strategiat 
uudestaan. (Sotarauta 1996, 17) Strateginen 
muutos voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen 
kontekstiin (ts. ’miksi’). Sisäinen konteksti kä-
sittää organisaatiorakenteen ja –kulttuurin sekä 
poliittisen kontekstin, jonka sisällä organisaatio 
ratkaisee ideat, joiden pohjalta muutos suun-
tautuu. Ulkoinen konteksti liittyy taloudellisiin, 
poliittisiin ja sosiaalisiin muodostelmiin, joiden 
puitteissa organisaation on toimittava. Prosessi 
viittaa eri strategisen muutokseen vaikuttavi-
en intressiryhmien toimenpiteisiin, reaktioihin 
ja vuorovaikutusverkostoihin, joiden pohjalta 
muutos lopullisesti suuntautuu (Sotarauta 1996, 
18, [alkuperäinen lähde Pettigrew 1987, 5]). 
Sotarauta (s.18) painottaakin, että strategia on 
ymmärrettävä päätösten, suunnitelmien, toteu-
tuksen ja tulosten välisenä jatkuvana prosessi-
na.

Suunnitteluun ja päätöksentekoon liittyy aina 
epävarmuus. Sotarauta (1996) nostaa sen ohella 
esiin myös epäselvyyden. Päätöksentekotilan-
teet liittyvät useisiin ongelmiin ja haasteisiin. 
Vaarana on, että päätöksiä tehdään yksittäisten 
kysymysten pohjalta eikä kokonaisuutta pysty-
tä hahmottamaan. Kinnunen (2001, 70-71) ko-
rostaa, että on ymmärrettävä päätöksenteon 
epäsuorien vaikutusten merkitys – ne ovat yhtä 
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merkittäviä kuin suorat vaikutukset. Kokonai-
suuden hahmottamisessa tulisi nähdä yksittäis-
ten päätöksien taakse. Sotaraudan (1996, 326) 
mukaan valta on prosessin vähittäisessä muok-
kaamisessa, ei yksittäisissä päätöksissä. 

      
Kuva 2. Suunnittelun, päätöksenteon, toimeen-
panon ja seurannan välinen suhde instrumentaa-
lisessa ja prosessuaalis-kommunikatiivisessa nä-
kemyksessä (Kinnunen 2001, 71; Sotarauta 1996, 
230).

Kuvassa 2 on esitetty suunnittelun, päätöksen-
teon, toimeenpanon ja seurannan välinen suhde 
instrumentaalisen ja prosessuaalis-kommunika-
tiivisen näkemyksen mukaan. Instrumentaali-
nen eli klassinen lähestymistapa strategiaan pe-
rustuu rationaalisen suunnittelun metodeihin. 
Instrumentaalisessa lähestymistavassa tavoite 
on usein yksiselitteinen/yksinkertainen. Strate-
ginen suunnittelu on analyyttista ja systemaat-
tista, kontrolloitu tietoinen prosessi. Toteu-
tusvaihe voidaan nähdä erillisenä toimintana. 
(Sotarauta 1996, 173-174) Prosessuaalis-kom-
munikatiivinen lähestymistapa näkee strategian 
luomisen jatkuvana ja sopeutuvana prosessina, 
jossa strategian luominen ja toteuttaminen ovat 
jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Päätöksentekoa 
voitaisiin Sotaraudan (1996, 178-179) mukaan 

luonnehtia ”sekamelskaksi”, joka muodostuu 
neuvotteluista ja eri intressiryhmien välisistä 
kamppailuista. Strategian luominen on kompro-
missien tekoa. Tilanteen eläminen ja muuttu-
minen on normaalia. Klassinen lähestymistapa 
ei pysty reagoimaan muutoksiin yhtä joustavas-
ti – muuttuvat tavoitteet turhauttavat ja suun-
nitelman vanhentuessa se on käyttökelvoton 
(s.229).

Vesalan (1994, 131) mukaan suunnittelun tehtä-
vänä on vastata siitä, että nopeasti ilmenevät 
hankkeet tai suunnitelmien muutokset voidaan 
toteuttaa mahdollisimman mielekkäällä tavalla 
kokonaisuus ja yleinen etu huomioiden. Epä-
selvyys ja kehityksen arvaamattomuus on hy-
väksyttävä yhtenä suunnittelun lähtökohtana. 
Suunnittelun rooli korostuu vaikka sen kaiken-
kattava luonne vähenee. 

Strategian luominen perustuu toimijoiden vuo-
rovaikutukseen ja oppimiseen. Siten suunnit-
telu- ja päätöksentekoprosessi ei etene vain 
yhteen suuntaan, hyppäykset taakse ja sivuille 
ovat mahdollisia. (Kinnunen 2001, 85) Kinnusen 
(s.87, 92-93) mukaan strateginen suunnittelu 
on omimmillaan, kun se tunnustaa, että suunni-
telmat, kehittämisajatukset ja visiot eivät aina 
onnistu odotetun mukaisesti. Siksi tarvitaan ske-
naariotyöskentelyä, joka mahdollistaa erilaisten 
vaihtoehtojen näkemisen sekä joustavuuden. 
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Skenaarioiden pohjalta voidaan määritellä tu-
levan toiminnan strateginen ote tai täsmentää 
aiemmin laadittua linjausta. Strateginen suun-
nittelu vaatii sitoutumista ja keskinäistä luotta-
musta, yhteistyötä ja avointa tiedonkulkua, jot-
ta strategia ei jäisi ”ontoksi” eikä olisi pelkkää 
visiointia.   

Joustavan strategian ajatus liittyy Etzionin 
(1967) kehittämään ”mixed-scanning” meto-
diin, jossa tapahtuu liikettä suurten ja pienten 
päätösten välillä. Maankäytön suunnittelussa 
yleiskaavoitus voi vastata suurten päätösten ta-
soa ja asemakaavoitus pienten päätösten tasoa. 
Kaavatasojen välillä tulisi olla vuorovaikutusta 
molempiin suuntiin. Mäntysalo ja Nyman (2001, 
44) kiinnittävät huomiota yleis- ja asemakaa-
vatasoisen suunnittelun yhdessä toimimisen 
ongelmaan ja kohtuuttoman joustavuuden vaa-
roihin. Yleiskaavaa ei tulisi laatia liian yleispiir-
teiseksi, jolloin mikä tahansa mahtuisi sen puit-
teisiin. Kaava menettäisi maankäytön ohjaavan 
vaikutuksen. Toisaalta yleiskaava voidaan laatia 
niin myöhäisessä vaiheessa, että tiedetään mitä 
todellisuudessa tullaan rakentamaan. Tällaisis-
sa tapauksissa kaava ei myöskään ohjaa aluei-
den kehittämistä. Mäntysalon ja Nymanin (s.45) 
mukaan: ”Hyvä suunnittelu on sellaista, jossa 
yleis- ja asemakaavojen näkökulmat ovat läsnä 
samanaikaisesti, mutta eivät hierarkkisesti.”

Hankelähtöisen prosessin ja kaavoitusproses-
sin kohtaaminen

Muutosten hallinnan ohjauskeinot ja -välineet 
perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 
mukaiseen suunnittelujärjestelmään (valtakun-

nalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakunta-
kaava, yleiskaava ja asemakaava) sekä muihin 
MRL:n mukaisiin keinoihin (mm. rakennusjär-
jestys, suunnittelutarvealue, rakennuskielto). 
Kunnat voivat laatia myös vapaaehtoisen yh-
teisen yleiskaavan tai oikeusvaikutuksettomia 
osayleiskaavoja. (MRL)

Strategisen ohjauksen ja suunnittelun väli-
neinä voidaan käyttää esimerkiksi arkkiteh-
tuuripolitiikkaohjelmia (yleensä suurimmissa 
kaupungeissa), maapoliittisia linjauksia ja to-
teuttamisohjelmia. Myös maakuntakaava, maa-
kuntasuunnitelma ja maakunnan kehittämis-
ohjelma sekä kuntien yhteiset yleiskaavat ja 
oikeusvaikutuksettomat yleiskaavat ovat luon-
teeltaan strategisia ohjausvälineitä. 

Kunnan tulee laatia kerran vuodessa kaavoitus-
katsaus, jossa tiedotetaan lähiaikana vireille 
tulevista ja tekeillä olevista kaavoista. Kaavoi-
tusprosessi käynnistyy joko kunnan aloittees-
ta tai yksityisen anomuksesta (hankelähtöinen 
prosessi). Kaavoitusprosessi voidaan jaotella 
neljään vaiheeseen: aloitus-, valmistelu-, ehdo-
tus- ja hyväksymisvaiheeseen. Kaavahankkeen 
alkuvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma, jossa määritellään kaavahank-
keen tavoitteet ja lähtökohdat, valmistelun ja 
päätöksenteon eteneminen, osallistuminen ja 
kaavan vaikutusten arviointi sekä hankkeesta 
tiedottaminen. Osalliset voivat esittää mielipi-
teitään ja osallistua kaavoitusprosessiin sen eri 
vaiheissa. (Osallistuminen…) 

Taulukko 1. Suunnittelu, osallistuminen ja pää-
töksenteko kaavaprosessin eri vaiheissa (Osallis-
tuminen yleis- ja asemakaavoituksessa 2007, 18). 

Suunnittelu Osallistuminen  Päätöksenteko  

Aloitusvaihe Tavoitteet, aluerajaus Ilmoitus vireilletulosta & OAS Päätös kaavan 
laatimisesta

Valmisteluvaihe  Selvitykset,  
vaihtoehdot,
vaikutusten arviointi,  
kaavaluonnos,
luonnoksen muokkaus 

Osallistumistilaisuudet, mielipiteet  Kaavaluonnos 
nähtäville

Ehdotusvaihe Kaavaehdotus,
yhteenveto muistutuksista ja 
lausunnoista,
kaavaehdotuksen tarkistaminen 

Muistutukset, lausunnot Kaavaehdotus 
nähtäville

Hyväksymisvaihe Valmis kaava Ilmoittaminen kaavan hyväksymisestä, kuulutus 
kaavan voimaantulosta 

Kaavan hyväksyminen 
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Hankelähtöisessä prosessissa korostuu julkinen 
ja yksityinen yhteistyö. Samanaikaisesti etenee 
kaksi prosessia: kunnan vetämä kaavoituspro-
sessi, joka etenee maankäyttö- ja rakennuslain 
edellyttämien vaiheiden mukaan sekä yksityi-
sen osapuolen vetämä prosessi, esimerkiksi kai-
voshanke (ks. kaivoshankkeen elinkaari luvussa 
2.3). Miten nämä kaksi prosessia kytkeytyvät 
toisiinsa?   

Tapaustutkimukset

Tämän osatutkimuksen tarkastelukohteena 
on ollut kolme kuntaa ja niissä sijaitsevat, eri 
vaiheissa olevat kaivoshankkeet: Sotkamo, Tal-
vivaara (toteutunut projekti); Suomussalmi, 
Hietaharju (potentiaalinen projekti) ja Ranua, 
Suhanko (epävarma projekti). Lyhyen kuvauksen 
lisäksi hankkeiden perustiedot on koottu taulu-
koihin. Kaivoshankkeiden tarkemmat kuvaukset 
on esitetty aiemmassa artikkelissa (Soudunsaari 
2008). Tapaustutkimusten kaivos- ja kaavoitus-
prosessien eteneminen on esitetty aikajanoina, 
joihin on rinnastettu myös maakuntakaavoitus. 
Näin on mahdollista vertailla prosessien kytkey-
tymistä toisiinsa. 

Kaivoshankkeiden etenemiseen ja maankäytön 
suunnitteluun liittyviä tietoja on kerätty muun 
muassa haastattelemalla toimijoita alueellisissa 
ympäristökeskuksissa ja maakuntaliitoissa (Kai-
nuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa) sekä kohdekun-
nissa. Haastatteluja suoritettiin yhteensä kym-

menen (3 naista ja 7 miestä) ja ne toteutettiin 
kesä-joulukuussa 2007. Lisäksi vuosien 2008–9 
aikana on suoritettu täydentäviä haastatteluja 
sähköpostitse. 

Toteutunut projekti: Talvivaara, Sotkamo

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oy (Talvivaara) 
käynnisti tuotantonsa 1.10.2008. Yhtiön tavoit-
teena on olla kansainvälisesti merkittävä pe-
rusmetallien tuottaja, ensisijaisesti tuotetaan 
nikkeliä ja sinkkiä. Yhtiön mukaan malmivarat 
riittävät 24 vuoden tuotantoon. Tuotantotavoite 
on 33 000 tonnia nikkeliä vuodessa, joka vastaa 
noin 2,3 % maailman nykyisestä nikkelituotan-
nosta. Talvivaaran esiintymät ovat yksi Euroo-
pan suurimmista tunnetuista varannoista. (Tal-
vivaaran kaivos)   

Kaivoshanke lähti etenemään vuoden 2003 ai-
kana. Kaivosyhtiö sai oikeudet louhia esiintymiä 
ja hyödyntää niihin liittyviä alueen geologisia 
tietoja ja tutkimustuloksia helmikuussa 2004. 
Projektia koskeva ympäristövaikutusten arvioin-
tiprosessi (YVA) saatiin päätökseen joulukuussa 
2005. Ympäristölupahakemus jätettiin Pohjois-
Suomen ympäristökeskukselle maaliskuussa 
2006. Ympäristö- ja aloituslupa myönnettiin 
maaliskuussa 2007. (Talvivaaran kaivos) 

Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen kan-
nalta Talvivaaran hanke tuli vireille huhtikuussa 
2005. Hanketta koskeva osallistumis- ja arvioin-

Talvivaara, Sotkamo 

Kunta Asukkaita n. 10 700 

Hieman supistuva 

Huomattavaa matkailutoimintaa 
Kaivosyhtiö Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oy, Suomi 

Toiminta Käynnistyi 10/2008 

Tuottaa nikkeliä ja sinkkiä (33 000 tonnia nikkeliä/vuosi).

Arvioitu toiminta-aika 24 vuotta 
Maankäytön suunnittelu, 
kaavoitus

Kunnan alue sisältyy Kainuun maakuntakaava-alueeseen, yleiskaavoja, rantaosayleiskaavoja, 
asemakaavoja, ranta-asemakaavoja 

Kaivoshanke: asemakaava 

Kaivos on huomioitu Kainuun maakuntakaavassa  

Taulukko 2. Toteutunut projekti: Talvivaara, Sotkamo.
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tisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä toukokuussa 
2005. Alue päätettiin asemakaavoittaa. Luon-
nosvaiheessa kaavoitettavan alueen pinta-ala 
oli noin 580 hehtaaria, mutta aluerajaus tarken-
tui ja pienentyi noin 280 hehtaariin. Kaavaeh-
dotus oli nähtävillä kesäkuussa 2006, eikä siitä 
jätetty muistutuksia. Kunnanvaltuusto hyväksyi 
asemakaavan elokuussa 2006. Hyväksymispää-
töksestä ei valitettu ja kaavan voimaantulosta 
kuulutettiin lokakuussa 2006. Kaivoshankkeen 
tehdasalue on osoitettu asemakaavassa teolli-
suustoimintojen korttelialueena, jossa rakenta-
misoikeutta on noin 110 000 krs m². (Sotkamon 
kunnan kaavoituskatsaus 2007, 10) 

Kainuun maakuntakaavassa (maakuntavaltuus-
ton hyväksymä 7.5.2007) kaivosalue on merkit-
ty kaivostoimintaan tarkoitetuksi alueeksi (EK). 
Kaivosalueelta on esitetty ohjeellinen ratalin-
jaus Kajaanin radalle (junaliikenteen tarve to-
dettu, mutta sijaintiin ja toteutumiseen liittyy 
epävarmuutta). (Kainuun maakuntakaava 2020) 

Taulukko 3. Talvivaara-projektin eteneminen kai-
vos- ja kaavoitusprosessien näkökulmasta.

Potentiaalinen projekti: Hietaharju, Suomus-
salmi

Kunnassa suhtauduttiin kaivoshankkeisiin hie-
man varauksella haastattelujen tekohetkellä 
kesällä 2007; kunta ei profiloinut itseään varsi-
naiseksi kaivoskunnaksi eikä potentiaalisia kai-
voshankkeita ollut näköpiirissä. Kunnan alueella 
on tällä hetkellä käynnissä muutamia malminet-
sintä- ja tutkimushankkeita.

Malminetsintäyhtiö Kuhmo Metals (Vulcan 
Resources Ltd) on vienyt eteenpäin nk. Suo-
mussalmen nikkeliprojektia, joka muodostuu 
Kiannanniemen (Hietaharju ja Peura-aho) sekä 
Saarikylän (Vaara) esiintymistä. Hankkeen ym-
päristövaikutusten arviointiohjelma on toimi-
tettu Kainuun ympäristökeskukseen huhtikuussa 
2008 ja ympäristökeskuksen lausunto on saatu 
heinäkuussa 2008, jonka jälkeen varsinainen 
YVA-arviointityö on käynnistynyt. YVA-raportti 
on toimitettu ympäristökeskukseen joulukuussa 
2008. Asiaan liittyen on pidetty tiedotustilaisuus 
Ruhtinansalmen kylä-/urheilutalolla helmikuus-
sa 2009. (Kainuun ympäristökeskus)

Yhtiön tarkoituksena on louhia pääasiallisesti 
nikkeliä ja kuparia. Tämänhetkisten tietojen 
mukaan Hietaharjun kaivoksen toiminta-aika 
olisi noin neljästä kuuteen vuotta, toiminto-

Talvivaara, Sotkamo

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kaivoshanke
vireille YVA valmis 12/2005 kaivospiiri, tuotanto 10/2008

ympäristölupa 3/2007

Kaavoitusprosessi
Asemakaava vireille 4/2005 luonnos 3/2006

OAS 5/2005 ehdotus 6/2006
hyväksyntä 8/2006

Kainuun maakuntakaava luonnos 12/2004 1. ehdotus 5/2006 hyväksyntä 5/2007
2020 2. ehdotus 11/2006
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jen aloittaminen olisi mahdollista aikaisintaan 
vuonna 2011. (Kainuun ympäristökeskus) Yhtiö 
on neuvotellut toiminnastaan myös kunnan ja 
ympäristökeskuksen kanssa huhtikuussa 2008. 
Kunnalta on pyydetty lausunto muun muassa 
Hietaharjun kaivospiiriä koskien (kaivospiiriha-
kemus maaliskuussa 2008). Kunnanhallituksen 
päätökset ovat olleet myönteisiä. (Kunnanhal-
litus § 109)

Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen kan-
nalta hanke ei ole vielä ajankohtainen, kaavoi-
tusprosessia ei ole käynnistetty. Hietaharjun 
kaivoshanketta ei ole merkitty Kainuun maakun-
takaavaan 2020. Kyseessä oleva alue sijaitsee 
lähellä Kiannanniemen kylää, joka on merkitty 
kaavassa kyläalueena (AT). Kaivoshankkeen lä-
heisyydessä on myös merkintä luonnonsuojelu-
alueesta tai -kohteesta (SL). Maakuntakaavassa 

Suomussalmen kunnan alueelle Saarikylään on 
merkitty kaksi kaivostoiminta-aluetta /kaivos-
kivennäisten hyödyntämisen aluetta. (Kainuun 
maakuntakaava 2020)

Epävarma projekti: Suhanko, Ranua

Suhangon kaivoshanke on ollut haastava pro-
sessi, kaivosnäkymät ovat muuttuneet vuosien 
varrella ja kaivostoiminnan käynnistäminen on 
ollut epävarmaa. 

Kaivoshanke tuli vireille 1999. Hankkeesta val-
mistui kannattavuusselvitys vuonna 2002. Hank-
keesta tehtiin ympäristövaikutusten arviointi ja 
ympäristölupa myönnettiin joulukuussa 2005. 
Kaivospiiri perustettiin vuonna 2006. Hankkeen 
päävetäjä vaihtui, maaliskuussa 2006 uudeksi 

Hietaharju, Suomussalmi 

Kunta Asukkaita n. 9 600 

Supistuva

Matkailutoimintaa 
Kaivosyhtiö Vulcan Resources Ltd, Australia; tytäryhtiö Kuhmo Metals Oy, Suomi  

Toiminta Suunnitellaan käynnistyvän aikaisintaan 2011.  

Tuottaisi nikkeliä ja kuparia 

Arvioitu toiminta-aika noin 4-6 vuotta.
Maankäytön suunnittelu, 
kaavoitus

Kunnan alue sisältyy Kainuun maakuntakaava-alueeseen, osayleiskaavoja, rantaosayleiskaavoja, 
asemakaavoja, ranta-asemakaavoja 

Kaivoshanke: kaavoitusprosessi ei ole vielä käynnistynyt  

Hietaharjun esiintymää ei ole huomioitu Kainuun maakuntakaavassa, Saarikylän esiintymä on 

Hietaharju, Suomussalmi

2007 2008 2009 2010 2011

Kaivoshanke vireille tuotanto?
YVA-raportti ymp.kesk. 12/2008

kaivospiirihakemus 3/2008

Kaavoitusprosessi
Ei ole käynnistynyt

Kainuun maakuntakaava hyväksyntä 5/2007
2020

Taulukko 4. Potentiaalinen projekti: Hietaharju, Suomussalmi.

Taulukko 5. Hietaharju-projektin eteneminen kai-
vos- ja kaavoitusprosessien näkökulmasta.
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yhteistyökumppaniksi varmistui North Ameri-
can Palladium Ldt. (Ryhänen 2007). Suhangon 
projektin lisäksi kannattavuutta ja tarkempia 
tutkimuksia on suoritettu lähellä sijaitsevasta 
Narkauden esiintymästä (kulkevat yhteisnimellä 
Arctic Platinum Project). Elokuussa 2008 yhtiö 
ilmoitti ettei jatka projektin eteenpäin viemis-
tä korkeiden investointikustannusten vuoksi. 
Projekti siirtyi Gold Fields Ltd. hallintaan ja to-
teutus on yhä epävarma. (NAP, Gold Fields) 

Suhangon alueen maankäytön suunnittelu 
käynnistyi syksyllä 2001, jolloin käynnistettiin 
osayleiskaavatyö. Kaavaa laadittiin yhteistyössä 
Tervolan kunnan (osa esiintymistä sijaitsee Ter-
volan alueella) ja YVA-suunnittelijoiden kanssa. 
Kaava hyväksyttiin Ranuan kunnanvaltuustossa 
marraskuussa 2003. (Ranuan kunnan kaavoitus-
katsaus 2008, 2009) Nyt Suhangon aluella on 
käynnissä osayleiskaavan muutos, jolla kaivos-
alueen rajausta supistetaan ja alueen käyttötar-
koitus muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi. 
Kaavamuutosaluetta ei ole liitetty Suhangon 
kaivospiirialueeseen. Kaivosyhtiö ei ole hakenut 
kyseiselle alueelle kaivostoiminnan aloittami-
sen edellyttämää kaivosoikeutta ja maanomis-
tajat ovat hakeneet kaavan muuttamista takai-
sin maa- ja metsätalousalueeksi. Kaivosyhtiö 
on muutokseen suostuvainen, mutta toteaa, 
että yhtiöllä on kaavamuutosalueen eteläosassa 
valtauksia, jotka oikeuttavat malminetsintään. 
Mahdollisilla uusilla malmiesiintymälöydöksil-
lä voi olla tulevaisuudessa merkitystä ja alu-
een käyttö kaivostoimintaan voi olla tarpeen. 

Osayleiskaavamuutos on ajoitettu hyväksyttä-
väksi keväällä 2009. (Ranuan kunta OAS, Ranu-
an kunnan kaavoituskatsaus 2009) 

Suhangon ja Narkauden kaivoshankkeet on mer-
kitty vastikään uudistettuun Rovaniemen maa-
kuntakaavan osauudistukseen kaivosalueina 
(EK). Suhangon kaivosalueelle johtava tie on 
osoitettu merkittävästi parannettavaksi tieksi. 
(Lapin liitto)    

Vertailuanalyysi

Tapaustutkimusten ominaispiirteitä vertailemal-
la on mahdollista tarkastella samankaltaisuuksia 
ja eroja hankkeisiin/prosesseihin liittyen. Tässä 
analysoidaan erityisesti kaivoshankkeen ja sen 
vaikutusten (erityisesti uuden asuinrakentami-
sen) huomioimista eri kaavatasoilla sekä kaivos- 
ja kaavoitushankkeiden yhteensovittamista. 
Lisäksi tehdään lyhyt katsaus muiden maiden 
pyrkimyksiin ohjata kaivostoimintaa ja maan-
käytön suunnittelua. Tarkasteltavat tapaukset 
liittyvät kohdekuntien maankäytön suunnittelun 
ja kaavoituksen kontekstiin, siihen viitekehyk-
seen, jossa käytännön suunnittelu ja toiminta 
tapahtuu. Menettelytavat eivät näin ollen ole 
suoraan siirrettävissä kontekstista toiseen. 

Suhanko, Ranua 

Kunta Asukkaita n. 4 500 

Supistuva

Matkailutoimintaa 
Kaivosyhtiö Aikaisemmin North American Palladium Ltd, Kanada; nyt Gold Fields Ltd, Etelä-Afrikka 

Toiminta Projekti on ollut aktiivinen noin 10 vuotta, toteutus epävarma. Tutkitaan osana Narkauden esiintymää 

Tuottaisi palladiumia 
Maankäytön suunnittelu, 
kaavoitus

Kunnan alue sisältyy Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen, rantaosayleiskaavoja, asemakaava kk, 
ranta-asemakaavoja 

Kaivoshanke: osayleiskaava, muutos vireillä 

Suhanko ja Narkaus on huomioitu Rovaniemen maakuntakaavan osauudistuksessa  

Taulukko 6. Epävarma projekti: Suhanko, Ranua.

Suhanko, Ranua

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kaivoshanke
vireille YVA valmis, kaivospiiri

ympäristölupa 12/2005

Kaavoitusprosessi
Osayleiskaava vireille luonnos 7/2002 hyväksyntä 11/2003

ehdotus 11/2002
Osayleiskaavan muutos vireille OAS 5/2008

Rovaniemen maakunta- luonnos 2/2009
kaavan osauudistus
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Kaivoshankkeen ja sen vaikutusten huomioi-
minen eri kaavatasoilla

Kaivostoiminnalla on suuri vaikutus kunnan 
maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen 
sekä esimerkiksi elinkeinotoimintaan, joka on 
myös strategisen suunnittelun kannalta tärkeä 
ala. Kaivostoiminnan huomioiminen ja suunnit-
telu eri kaavatasoilla on välttämätöntä. Kunnan 
ratkaisujen kaivostoimintaan liittyen tulee olla 
ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestäviä. Kuten Tihlman (2002) nostaa esille, 
merkittävässä asemassa on kunnan varautumi-
nen erilaisiin kehitysnäkymiin, tavoitteellisuus 
ja tieto päätösten vaikutuksista auttavat kun-
taa reagoimaan nopeasti. Kun tilanne muuttuu, 
kunta joutuu tarkistamaan toimintatapojaan 
– onko toiminta ja päätöksenteko riittävän pit-
käjänteistä ja tavoitteellista? Maltetaanko tu-
loksia odottaa rauhassa?

Kaivoshankkeisiin liittyvät epävarmuusteki-
jät, muun muassa hankkeen etenemisaikataulu 
(eteneminen voi olla todella nopeaa ja pysähtyä 
yllättäen vuosiksi) ja varsinaisen kaivosalueen 
koon määritys (kaivosalueen tarkka koko mää-
ritellään vasta kaivospiirihakemusvaiheessa) 
asettavat haasteita maankäytön suunnittelulle 
ja kaavoitukselle. Kuntien kyky reagoida kai-
voshankkeen vaikutuksiin riippuu kaavallisesta 
tilanteesta. Ajan tasalla olevat kaavat edesaut-
tavat strategista suunnittelua. Kaavojen päivi-
tystyö vie aikaa ja kaivoshankkeen vaikutusten 
yhdistäminen kunnan kaavoitustavoitteisiin voi 
olla haasteellista. Kunnassa saatetaan tehdä 

nopeita päätöksiä kaivoshanketta koskien, pit-
kän tähtäimen suunnittelu ja kokonaisvaltainen 
tarkastelu voi helposti jäädä toteutumatta. 
Kaivosyhtiön laatimaa kehittämissuunnitelmaa 
ei välttämättä peilata kunnan omiin suunnitte-
lunäkökulmiin. Kunnassa halutaan mahdollistaa 
nopea kaavoitusprosessi, jotta kaivoshanke ete-
nisi sujuvasti. 

Kaivostoiminta voidaan rinnastaa muihin suun-
nittelua vaativiin suurhankkeisiin. Tässä kaivos-
toimintaa on peilattu kaupan ja sen vaikutusten 
huomioimiseen kaavoituksessa (ks. Koski & Tulk-
ki 2004). Lisäksi nostetaan esille haastatteluissa 
ilmenneitä huomioita.

Maakuntakaavataso

Maakuntakaavassa ratkaistaan valtakunnalliset, 
maakunnalliset ja seudulliset alueidenkäyttöky-
symykset. Siinä esitetään periaatteet seudulli-
selle, taajama- ja kylätasoiselle kehittämiselle 
sekä huomioidaan palvelu- ja liikennejärjestel-
mäverkostot. Maakuntakaavassa esitetyt ratkai-
sut ja aluevaraukset täsmentyvät yleis- ja ase-
makaavoissa. Maakuntakaavoituksen kannalta 
on oleellista tarkastella kaivoshanketta ja sen 
vaikutuksia osana muuta yhdyskuntarakennet-
ta. 

Pitkäkestoiset kaivoshankkeet ovat haastavia 
myös maakuntakaavoituksen kannalta. Esiinty-
mät voivat olla tiedossa vuosikymmeniä mut-
ta hanke ei ole edennyt. Esimerkiksi Kainuun 
maakuntakaavatyön yhteydessä mietittiin jopa 

Suhanko, Ranua

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kaivoshanke
vireille YVA valmis, kaivospiiri

ympäristölupa 12/2005

Kaavoitusprosessi
Osayleiskaava vireille luonnos 7/2002 hyväksyntä 11/2003

ehdotus 11/2002
Osayleiskaavan muutos vireille OAS 5/2008

Rovaniemen maakunta- luonnos 2/2009
kaavan osauudistus

Taulukko 7. Suhanko-projektin eteneminen kaivos- ja kaavoitusprosessien näkökulmasta.
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varauksien poistamista. Toisaalta kaivostoimin-
ta voidaan nähdä strategisena mahdollisuute-
na esimerkiksi maakuntasuunnitelmissa. Lapin 
liitossa tehdään tiivistä yhteistyötä Geologian 
tutkimuskeskuksen ja kaivosyhtiöiden kans-
sa potentiaalisten esiintymien huomioimiseksi 
maakuntakaavassa. Kaivostoiminta on nostettu 
yhdeksi Lapin kärkitoimialueista ja siihen panos-
tetaan. Rovaniemen maakuntakaavan osauudis-
tuksessa on huomioitu Ranuan kaivoshankkeet 
(esitetty erillisenä kaavakarttana). Tavoitteena 
on suojata alueet sellaisilta maankäytön pysy-
viltä muutoksilta, jotka vaarantaisivat kaivos-
toiminnan harjoittamisen. Esimerkiksi Talvivaa-
ran kaivoshanke ja sen kaavoitusprosessi ovat 
menneet aikataulullisesti hyvin yhteen maakun-
takaavatyön kanssa. Kaivoshanke oli tiedossa 
jo maakuntakaavan luonnosvaiheessa. Tiedot 
täsmentyivät muun muassa aluevarausten osal-
ta kaavaehdotuksen valmistumiseen mennessä. 
Hanke ei aiheuttanut ristiriitoja maakuntakaa-
voituksen kannalta. Suhangon tapauksessa maa-
kuntakaavan päivitystyö on ’tavoittanut’ kai-
voshankkeen, koska projektin eteneminen on 
kestänyt useita vuosia. 

Yleiskaavataso

Yleiskaavassa kaivoshanketta ja sen vaikutuksia 
tulisi tarkastella osana kunnan yhdyskuntara-
kennetta. Yleiskaavatason tarkastelussa tulisi 
painottaa myös yhteistyötä ja vuorovaikutusta 
naapurikuntien kanssa. Yleiskaavassa esitetään 
muun muassa tarkempi taajamarakenne, kylä- ja 
liikenneverkosto sekä palvelut. Yleiskaavatasoi-
nen suunnittelu tulisi olla keskeisessä asemassa 
kaivostoimintaan liittyvässä suunnittelussa.

Yksi kaivoshankkeeseen liittyvä vaikutus on 
mahdollisten uusien asukkaiden (esim. kaivok-
sen työntekijät) huomioiminen. Miten asumi-
sen suunnittelua voidaan ratkaista? Minne uu-
det asukkaat tulisi sijoittaa – kaivoksen lähelle 
vai olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen? 
Onko näköpiirissä haja-aluerakentamista? Supis-
tuvien kuntien maankäytön suunnittelussa voi-
daan mieltää, että esimerkiksi valtakunnalliset 
tavoitteet kestävästä yhdyskuntarakenteesta 
koskevat vain kasvukeskuksia. Uudisrakentami-
nen supistuvassa kunnassa voi olla hyvin vähäis-
tä. Tarvitseeko sitä ohjata?   

Suomussalmen strategisen maankäytön suunnit-
telun tavoite on yhteenkasvattaa nykyinen kes-
kusta-alue (Ämmänsaari) ja vanha kirkonkylä 
hallitusti, tukemalla asumis- ja taajamatoimin-
toja tällä alueella. Tavoite on huomioitu maa-
kuntakaavassa. Myös uudisasutuksessa pääpaino 
tulisi olla keskustaajamassa. Uudisrakentaminen 
koetaan lähes poikkeuksetta positiivisena ilmiö-
nä Suomussalmella. Haja-asutusalue kuitenkin 
vetää uudisasutusta. Esimerkiksi suuret ikäluo-
kat tulevat viettämään eläkepäiviään vanhoille 
kotiseuduilleen ja vaatimuksia kesäpaikkoina 
säilytettyjen tilojen muuttamisesta vakituiseen 
asumiskäyttöön ilmenee. Lisäksi muuhun va-
paa-ajanasumiseen (mm. poikkeamispäätöksin) 
kohdistuu paineita. Haja-asutusalueellakin tuli-
si suosia kyläkeskuksia, mutta rakentaminen ei 
aina kohdistu niihin. Hajarakentaminen voi jou-
tua törmäyskurssille kaivostoiminnan kanssa, 
jos maankäyttöintressit menevät päällekkäin 
(esimerkiksi tiedonpuute mahdollisista valtauk-
sista jne.). Suomussalmella pyritään ohjaamaan 
uudisasutusta siten, että taajama-alueen lähis-
tölle on kaavoitettu järvenrantatontteja, joiden 
toivotaan houkuttavan potentiaalisia haja-asu-
tusalueelle suuntautuvia muuttajia. Muille pai-
nealueille on pyritty laatimaan yleiskaavoja. 

Mahdollisten ’pysyvien asukkaiden’ (kaivostyön-
tekijöiden) lisäksi uusia asukkaita tulee kaivok-
sen välillisten työpaikkojen kautta esimerkiksi 
kaivoksen rakentamisvaiheessa. Työn luonteen 
vuoksi asuminen on tilapäistä ja tämä ilmenee 
vuokra-asuntokysynnän nousuna. Esimerkiksi 
Sotkamossa on huomioitu tyhjillään olevien kiin-
teistöjen käyttö vuokra-asumisessa. Pitempiai-
kaiselle kaivosperäiselle asumiselle on pyritty 
löytämään paikkoja, jotka tukeutuvat olemassa 
olevaan yhdyskuntarakenteeseen, esimerkiksi 
Vuokatin alueelta. Uutta rakentamista ei ohjata 
kaivoksen läheisyyteen.   

Kaivoshankkeisiin liittyvä ’pysyvä’ asuinraken-
taminen tulisi tutkia huolellisesti ja sijoittaa 
olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta tukien. 
Näin tuetaan myös palveluiden säilymistä ja ke-
hittymistä. Jos kaivoshanke ei toteudu, kaavoi-
tussatsaukset eivät mene hukkaan. Päivitetty, 
mahdollisimman monipuolinen tonttitarjonta 
helpottaa hajarakentamispainetta – asutusta ei 
jouduta hoitamaan suunnittelutarveratkaisuil-
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la, jotka osaltaan vaikuttavat yhdyskuntaraken-
teen hajautumiseen. 

Kaivoshankkeiden tuotannolliseen toimintaan 
liittyvä maankäytön suunnittelu toimii juu-
ri yleis- ja asemakaavoituksen välimaastossa. 
Asemakaavalla ohjataan yksityiskohtaisempaa 
toteutusta, kuten mitoitusta. Kaivoshankkeita 
on ratkaistu tilanteesta ja hankkeesta riippuen 
yleiskaavalla tai asemakaavalla. Monissa tapa-
uksissa yleiskaavataso on koettu tarkoituksen-
mukaiseksi, koska siinä tarkastellaan myös yh-
dyskuntarakenteellisia seikkoja ja huomioidaan 
muun muassa sosiaaliset vaikutukset. Toisaalta 
yleiskaavatason suunnittelu on voitu kokea tur-
hauttavaksi, koska esimerkiksi kaivoshankkeen 
rakentamisluvat joudutaan ratkaisemaan suun-
nittelutarveratkaisuilla.        

Talvivaaran kaivoshankkeen yhteydessä asema-
kaavallinen tarkastelu katsottiin käyttökelpoi-
seksi lähestymistavaksi, vaikka kaivos sijaitsee 
asumattomalla seudulla ”keskellä ei mitään”. 
Asemakaava mahdollistaa esimerkiksi raken-
nuslupien suoran myöntämisen, tämä nopeut-
taa kaivosyhtiön ja kunnan rakennusvalvonnan 
toimintaa. Varsinaisesti kaavalla ei pyritty rat-
kaisemaan rakentamisen sijoittamiseen liitty-
viä asioita, koska valtavan alueen sisällä sillä 
ei käytännössä ole suurta merkitystä, eikä alu-
een ympärillä ole muuta rakentamista. Lähinnä 
asemakaavaratkaisu oli juridinen toimenpide. 
Ranuan Suhangon kaivoshankkeen yhteydessä 
laadittiin osayleiskaava yhteistyössä naapuri-
kunnan Tervolan kanssa. Osayleiskaavaproses-
si eteni samanaikaisesti molemmissa kunnissa, 
esimerkiksi ehdotuksen nähtävilläoloajan suh-
teen. Kaava hyväksyttiin kummankin kunnan 
osalta erikseen. 

Kaivoshankkeet poikkeavat muista suurhankkeis-
ta siinä mielessä, että kaivoksen sijainti ja koko 
määräytyvät mineraaliesiintymän mukaan. Kai-
vos ei näin ollen ole sijoitettavissa maankäytön 
suunnitteluperusteiden mukaan. Kaivostoimin-
nassa tapahtuvien nopeiden muutosten vuoksi 
maakuntakaava ja yleiskaava voivat vanhentua 
kaivoshankkeiden ja niiden vaikutusten osalta 
nopeammin kuin muut alueidenkäyttöratkaisut. 
Käytännössä eri kaavatasojen kaavojen laatimi-
nen ei tapahdu hierarkkisesti niin, että esimer-

kiksi yleiskaavaa laadittaessa olisi käytettävissä 
ajanmukainen maakuntakaava – kaavoja laadi-
taan rinnakkain.

Kaivos- ja kaavoitushankkeiden yhteensovit-
taminen

Kunnan rooli kaivos- ja kaavoitushankkeiden yh-
teensovittamisessa on merkittävä. Esimerkiksi 
Sotkamossa otettiin tietoisesti kaivoshanketta 
tukeva rooli ja haluttiin, että kaivos- ja kaavoi-
tusprosessit saadaan etenemään mahdollisim-
man sujuvasti.

Kaivoslain uudistamisen yhteydessä on pohdittu, 
että missä vaiheessa kunnan tulisi olla tietoinen 
mahdollisesta kaivoshankkeesta. Nykyisen me-
nettelytavan mukaan kunnalta pyydetään lau-
sunto jo valtaushakemusvaiheessa jos alue on 
yleis- tai asemakaavoitettua aluetta. Mäkisen 
(2007) mukaan olisi hyvä jos kunnan lausunto 
pyydettäisiin aina, myös kaavoittamattomilla 
alueilla. Kunta pystyisi reagoimaan aikaisem-
min maankäyttöön liittyviin kysymyksiin eikä 
esimerkiksi vahingossa puoltaisi suunnittelutar-
veratkaisulla loma-asumista ja myöntäisi loma-
asunnon rakennuslupaa valtausalueelle. Kunta 
antaa lausunnon myös kaivospiirin määräämisen 
yhteydessä. Kaivospiirin myöntämisestä päättää 
työ- ja elinkeinoministeriö. Kaivospiirihakemus-
ta harkittaessa ministeriön tulee ottaa huomi-
oon alueiden käytön suunnittelun tarpeet.   

Prosessissa korostuu myös kaivosyhtiön rooli, 
esimerkiksi yhteydenpidon ja tiedonkulun kan-
nalta – luovuttaako yhtiö kuntaan ajankohtaista 
tietoa, jota voidaan hyödyntää muun muassa 
kaavoitukseen liittyvien selvitysten ja selostus-
ten laatimisessa. Yhtiön rooli liittyy myös osal-
listen, esimerkiksi asukkaiden huomioimiseen 
– miten yhtiö tiedottaa hankkeesta ja missä 
prosessin vaiheessa. Haastattelujen perusteel-
la ilmenee, että kunnat kokevat kaivosyhtiöi-
den hoitaneen tiedottamisen hyvin. Kaavoitus-
prosessin kiinnostavuus on jopa jäänyt hieman 
taka-alalle. Osallisten kannalta kaivos- ja kaa-
voitusprosessien yhdistäminen on haasteellista. 
Ihmiset sekoittavat helposti, että mikä osallis-
tumisen vaihe kuuluu mihinkin prosessiin; YVA- 
vai kaavoitusprosessiin.  
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Outila (1996) on tutkinut Keivitsan kaivoshan-
ketta kaavoitusjärjestelmän ja luonnonsuojelun 
näkökulmasta. Tarkastelussa oli muun muassa 
YVA:n ja maankäytön suunnittelun ja kaavoi-
tuksen suhde; miten seutu- ja yleiskaava, YVA, 
Natura ja kaivoshanke etenevät ja ’pelaavat yh-
teen’. YVA-laista oli tuolloin vähän kokemuksia, 
laki oli tullut voimaan 1994. Outila painottaa, 
että maankäytön suunnittelun ja kaivoshank-
keeseen liittyvän YVA:n on täydennettävä toi-
siaan. YVA-lain mukaiset selvitykset kohdistuvat 
tiettyyn, tulevaisuudessa toteutettavaksi suun-
niteltuun hankkeeseen, kun taas kaava koh-
distuu koko kaava-alueen ja sen vaikutuspiirin 
maankäyttöön. Outila on laatinut kaksi mallia 
järjestelmien etenemisestä; ei toivottava malli 
ja tavoitemalli. Etenemisen kannalta on huonoa, 
jos kaavoitusprosessit eivät sivua YVA-prosessia. 
Jos hanke-YVA käynnistyy myöhäisessä vaihees-
sa, muut järjestelmät (esimerkiksi kaavoitus) 
etenisivät tällöin liian irrallisina prosesseina. 

Tarkasteltavien kaivoshankkeiden etenemistau-
lukoiden pohjalta voidaan todeta, että hankkei-
den YVA- ja kaavoitusvaihe ovat jossain määrin 
täydentäneet ja hyödyttäneet toisiaan. Suo-
mussalmen tapauksessa kaivoshanke on edennyt 
YVA-vaiheeseen mutta kaavoitusprosessia ei ole 
vielä käynnistetty. Hankkeen sijainti on kaavoi-
tuksen kannalta oleellinen, kaivosalue sijaitsee 
kylä- ja loma-asutuksen läheisyydessä. Kaivosta 
on jonkin verran vastustettu ulkopaikkakunta-
laisten loma-asukkaiden taholta, paikallinen 
väki toivoo kaivostoiminnan käynnistämistä. 
Kunta odottaa kaivosyhtiön päätöstä toiminto-
jen käynnistämisen suhteen. Toiminta on riippu-
vainen maailmanmarkkinahinnoista, jotka ovat 
alentuneet huomattavasti. Kaavoitusprosessin 
limittäminen YVA-vaiheeseen on oleellista myös 
ympäristöluvan saamisen kannalta – lupaa ei voi-
da myöntää jos toiminta ei ole kaavan mukais-
ta. Maankäytön suunnittelu pitäisi mennä myös 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ”edellä”. 
Pienemmissä hankkeissa, joissa YVA:a ei tarvit-
se tehdä, maankäyttö ’yvataan’ maankäyttö- ja 
rakennuslain kautta.  

Kaavoitusprosessit ovat edenneet nopeasti ja 
kestäneet noin kahdesta kolmeen vuotta. Kaa-
vaprosessi on ollut päätöksessä ennen kaivospii-
rin määräämistä. 

Miten maailmalla on pyritty ohjaamaan kaivos-
toimintaa ja maankäytön suunnittelua?  

Julkaisukatsauksen perusteella voidaan todeta, 
että kaivosyhdyskuntien kehityksessä on ha-
vaittavissa samantyylisiä piirteitä kaikissa kai-
vostoimintaa harjoittavissa maissa. Esimerkiksi 
Yhdysvalloissa alkoi muodostua kaivosyhtiöiden 
rakentamia yhteisöjä kaivoksen välittömään lä-
heisyyteen jo 1800-luvun loppupuolella. Kaivos-
yhtiöt pyrkivät edistämään yhtiön tuottavuutta 
järjestämällä kaivosyhdyskunnan olosuhteita 
vakaammiksi muun muassa tarjoamalla ahke-
rille työntekijöille asuntoja ja muita palveluja, 
kuten terveydenhoitoa. Vähitellen kaivosyhdys-
kuntien koko kasvoi ja niistä muodostui pikku-
kaupunkeja. Kaivostoiminnan loppuminen on 
aiheuttanut haasteita kaupunkien kehityksel-
le. Yhdyskuntien muodostuminen on tyypillistä 
myös muille teollisuuden aloille, puhutaankin 
niin sanotuista ’yhtiöyhdyskunnista’ (company 
communities). (Alanen 1979) Kehitysmaissa ta-
pahtuvan kaivostoiminnan vaikutuksista on teh-
ty paljon tutkimuksia, joissa huomiota on kiinni-
tetty erityisesti alkuperäiskansojen asemaan ja 
oikeuksiin (esim. Hilson 2002). Uusia hienova-
raisia lähestymistapoja on kehitetty esimerkiksi 
ihmisten ja asumusten pakkosiirtokysymyksiin. 
Malliksi käy Ghanan tapaus, jossa kanadalainen 
konsulttitoimisto suunnitteli paikallisten alku-
peräisasukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa 
uuden kyläalueen kaivostoiminnan takia mene-
tetyn tilalle. Pyrkimyksenä oli huomioida asuk-
kaiden elintapa sekä varallisuus ja toteuttaa 
rakennukset heidän tarpeittensa pohjalta (mm. 
asunnon sijainti, koko, piha-alue, rakennusma-
teriaalit). (Steiner 2000)   

Vertailukelpoisin kohde Suomessa tapahtuvalle 
kaivoskuntien maankäytön suunnittelun tutki-
miselle on todennäköisesti Kanada, koska mai-
den suunnittelujärjestelmät ja -vaatimukset 
ovat suhteellisen samanlaisia. (Michanek 2008, 
Koivurova & Kokko 2008) Myös toimintaympäris-
tö on samantyyppistä – harvaan asuttua seutua. 
  
Epävarmuuden hallintaa

Supistuvankin kunnan maankäytön suunnitte-
lu ja rakentaminen tarvitsee ohjaamista muun 
muassa elinympäristön laadun ja yhdyskunta-
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rakenteen kehittymisen kannalta. Päätösten 
vaikutus on nähtävissä erityisesti silloin kun 
kaivostoiminta loppuu – ovatko esimerkiksi sen 
varaan tehdyt kaavoitus- ja kunnallistekniikka-
investoinnit käyttökelpoisia myös jatkossa. Su-
pistuva tai hidas kehitys ei tarkoita suunnitte-
lutarpeen pysähtymistä. Silloin tulisikin miettiä 
uusia toimintatapoja supistumisen hallintaan. 
Tapahtuvia muutoksia tulisi pyrkiä tarkaste-
lemaan kokonaisuutena, myös supistuvassa 
kunnassa etenevää, enemmän tai vähemmän 
epävarmaa kaivostoimintaa ja sen vaikutuksia 
kunnan maankäytön suunnitteluun.

Kunnan on kannettava vastuu alueiden koko-
naiskehittämisestä ja punnittava nopeasti ilme-
nevien hankkeiden mielekästä toteuttamista. 
Päätöksenteko vaatii rohkeutta. Apuna ja ’sel-
känojana’ voidaan esimerkiksi käyttää kunnan 
kehitysstrategiaa, jossa eri toiminnat on huo-
mioitu. Sotkamossa ilmeni tilanne, jossa kai-
vosta suunniteltiin Vuokatin matkailualueen 
välittömään läheisyyteen. Kunta kuitenkin otti 
hankkeeseen kielteisen kannan ja vaati että 
valtaushakemus on hylättävä. Mahdollinen kai-
vos aiheuttaisi kohtuuttomia haittoja saatavaan 
hyötyyn nähden; vaarantaisi matkailua mutta 
myös kulttuurihistoriallisesti arvokasta asuttua 
maisemaa. (Kaleva) 

Maankäytön suunnittelun strategioiden luomi-
nen on eri toimijoiden yhteispeliä; erityisesti 
kaavoituksesta ja teknisestä puolesta vastaavi-
en viranhaltijoiden mutta myös kunnan johdon, 
muiden alojen viranhaltijoiden, luottamushen-
kilöiden sekä lautakuntien ja työryhmien välil-
lä (esimerkiksi kuten Ranualla toimii kaava- ja 
maapoliittinen työryhmä). Myös asukkailla ja 
muilla intressiryhmillä on oma roolinsa strate-
gian luontiprosessissa. Suunnittelutavoitteiden 
määritys ja toteuttaminen vaatii kaikkien osa-
puolten sitoutumista, jotta tulevaisuuden suun-
nittelu on mahdollista. Pienten kuntien etuna 
voi olla pieni organisaatiokoko, joka pystyy 
reagoimaan ilmeneviin muutoksiin suurta orga-
nisaatiota nopeammin. Tiedonkulku on nopeaa, 
koska työtilat sijaitsevat esimerkiksi samassa 
kerroksessa, palavereja voidaan pitää tarvitta-
essa jne. Tiedonkulussa korostuu myös vuorovai-
kutus osallisten ja muiden toimijoiden kanssa. 
Pienissä kunnissa voidaan ehkä myös muuttaa 

helpommin toimintatapoja, jos yhteistä tahtoa 
muutokseen on.  

Tapaustutkimusten pohjalta on lopuksi koottu 
muutamia suosituksia (vrt. Tihlman 2002, Vesala 
1994), jotka voivat olla avuksi kaivoshankkeen 
ja sen vaikutusten huomioimisessa maankäytön 
suunnittelussa ja kaavoituksessa. Suosituksissa 
korostuu ennakoiva asenne ja strateginen suun-
nittelu. Huomiot ovat samalla myös keinoja kes-
tävän yhdyskuntakehityksen ohjaamiseen.

Suosituksia epävarmuuden hallintaan:

• Suunnittelutilanteen tunnistaminen (su-
pistuminen, kasvu vai jotain siltä väliltä) 
selkeyttää toimintamahdollisuuksia ja -ta-
poja. Faktojen tarkistaminen, esimerkiksi 
väestönkehityksen kannalta edesauttaa tu-
levaisuuden hahmottamista ja suunnitte-
lua.

• Maankäytön strategisessa suunnittelus-
sa tulisi määritellä konkreettiset tavoitteet 
ja asettaa ne toteutumisen kannalta aika-
järjestykseen. Toteutumista tulisi seurata, 
jotta kokonaiskehitystä pystytään hallitse-
maan.

• Strategiat voidaan pelkistää esimerkik-
si teesimäisiksi kirjallisiksi esityksiksi sekä 
yleissuunnitelmatasoisiksi kartoiksi – yksin-
kertainen ja pelkistetty informaatio on hel-
pompi muistaa, ymmärtää ja sisäistää. Sel-
keät strategiat edesauttavat eri toimijoiden 
sitoutumista kehitystavoitteisiin. 

• Elinympäristön laadusta tulisi huolehtia, 
ovatpa kehitysnäkymät supistuvia tai kasva-
via. Laatutekijöitä voi tarkastella vuorovai-
kutuksessa paikallisten asukkaiden kanssa 
– mitä arvostetaan ja mitä tulisi kehittää. 
Myös esimerkiksi matkailijoiden näkemyk-
set voidaan huomioida.

• Maankäytön suunnittelussa tulisi tukea 
myös elinkeinopolitiikkaa, luoda toiminta-
mahdollisuuksia erilaisille toiminnoille.

• Kaavojen tulisi olla ajantasaisia. Päivi-
tystyötä voi tehdä vaiheittain ja osa-alu-
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eittain, jolloin tarkastelu on joustavampaa 
kuin esimerkiksi kerralla tapahtuva koko-
naistarkistus.  

• Yleiskaavoituksen merkitys pitää muis-
taa. Yleiskaava voi olla aktiivinen ja kehit-
tyvä strategia, jonka mukaan esimerkiksi 
kaivoshankkeen vaikutuksia yhdyskuntara-
kenteelle tulisi arvioida (esimerkiksi asumi-
sen suunnittelun kannalta). 

• Yhteistyö naapurikuntien kanssa kannat-
taa, voisiko yhteistyötä hyödyntää esimer-
kiksi kaivoshankkeeseen liittyvässä yhtei-
sessä yleiskaavatyössä?

• Yhteistyö maakunnan liiton ja alueelli-
sen ympäristökeskuksen kanssa on oleellista 
esimerkiksi eri kaavatasojen kaavojen val-
mistelussa. Kaavat etenevät eri tahtia ja on 
hyvä tietää mitä muualla tapahtuu, erityi-
sesti kaivoshankkeiden ja niiden vaikutus-
ten osalta. 

• Vuorovaikutus myös muiden toimijoi-
den, esimerkiksi virkamiesten, luottamus-
henkilöiden, asukkaiden ja elinkeinoelämän 
tahojen kanssa on tärkeää. Tiedonkulkuun 
kaivosasioissa tulee kiinnittää huomiota. 
Kunta voi myös seurata esimerkiksi alu-
eensa malminetsintätilannetta Geologian 
tutkimuskeskuksen Internetissä toimivan 
karttapalvelun kautta ja näin pyrkiä vält-
tämään päällekkäisiä maankäyttöintresse-
jä (esimerkiksi loma-asutus ja mahdollinen 
kaivostoiminta).
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Johdanto

Sosiaalisten vaikutusten arviointiprosessi (SVA) 
kartoittaa sosiaalista kestävyyttä, sen reuna-
ehtoja ja toteutumista yksittäisissä hankkeissa, 
suunnitelmassa tai laajemmassa ohjelmassa. 
SVA:n keskeinen piirre on arvioinnin tulosten 
tuottamisen ohella sen prosessimaisuus. SVA on 
vuorovaikutteinen prosessi jo yhden hankkeen 
puitteissa, jolloin asenteiden muuttumista voi-
daan havaita myös arvioinnin etenemisen myö-
tä. Kuitenkin SVA:n prosessimaisuus korostuu 
ennen kaikkea pitkällä aikavälillä, koska vuosi-
en kuluessa käsitys yksilön oikeuksista suhtees-
sa yleiseen tai yhteisölliseen etuun, siis käsitys 
sosiaalisista vaikutuksista, on jatkuvasti muu-
toksessa. (1 ja 2).

Soklin hankkeen esittely

Soklin kaivoshankkeessa suunnittelun lähtökoh-
tana on Sokliin rakennettava kaivos, jonka tuot-
teita ovat sekä fosfori- että rautarikaste. Myö-
hemmässä vaiheessa on mahdollista hyödyntää 
myös muita esiintymän arvomineraaleja kuten 

niobimalmien pyroklooria. Soklin kaivoshank-
keen suunnitelmat sisältävät malmin irrotuksen 
ja käsittelyn avolouhoksessa, malmin murska-
uksen, jauhatuksen ja arvoaineiden erotuksen, 
tuotteiden käsittelyn ja varastoinnin, malmin 
käsittelyssä hyödyntämättä jäävän mineraaliai-
neksen varastoinnin ja vesien käsittelyn ja kaik-
keen toimintaan liittyvät aputoiminnot. Näiden 
lisäksi suunnittelun ja selvityksen alla ovat ra-
tayhteys ja sähkölinja Sokliin sekä Sokliin vie-
vän tien perusparannus. Toinen vaihtoehto on 
suorittaa malmin rikastus Venäjällä, Kovdoris-
sa. Tällöin malmi irrotetaan ja hienonnetaan 
(mahdollisesti vain murskaamalla) Soklissa ja 
kuljetetaan sen jälkeen rikastettavaksi Kovdo-
riin joko rautateitse tai putki- tai hihnakuljet-
timella. (8)

Hankkeen YVA-menettelyn tavoitteena on sel-
vittää Soklin kaivoshankkeen vaikutuksia sekä 
luonnonympäristöön, että ihmiseen. Tarkastel-
tavia eri vaikutuskohteita ovat vesistöt, maa- 
ja kallioperä, pohjavedet, kaivosalueen ilman 
laatu, kasvillisuus ja eläimistö, suojelukohteet, 
maisema sekä ihminen ja yhteiskunta.  

Kalle Reinikainen ja Timo P. Karjalainen

4  S o s i a a l i s e s t i  k e s t ä v ä  s u u n n i t t e l u  j a  s e n  
a r v i o i n t i  –  e s i m e r k k i n ä  S o k l i n  k a i v o s h a n k e

Kuva: Endomines Oy
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Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eli 
YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ja yh-
tenäistää ympäristövaikutusten huomioon otta-
mista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Yhte-
nä YVA-menettelyn keskeisenä tavoitteena on 
edistää hankkeesta tiedottamista ja parantaa 
kansalaisten mahdollisuuksia osallistua Soklin 
kaivoshankkeen suunnitteluun. Menettelyssä ei 
tehdä päätöksiä, vaan tuotetaan tietoa päätök-
senteon tueksi. Soklin YVA-menettelyä seuraa-
maan koottiin syksyllä 2007 eri sidosryhmistä 
koostuvat seuranta- ja ohjausryhmät sekä pien-
ryhmät. Tässä artikkelissa osallistumisen pro-
sessia kuvataan ja arvioidaan erityisesti pien-
ryhmien toiminnan kautta.

Ohjausryhmä valitsi jäsenet viiteen pienryh-
mään, joita ovat: 1. porotalous, 2. metsäta-
lous, 3. yritystoiminta, metsästys ja kalastus, 
4. kaavoitus, maankäyttö ja liikenne 5. Savu-
kosken kunnan oma kaivokseen valmistautu-
mishanke. Ryhmät koostuvat paikallisista int-
ressiryhmistä ja ne toimivat yhteistyökanavina 
yksityisiin henkilöihin päin. Pienryhmät ovat 
kokoontuneet itsenäisesti neljä tai viisi kertaa, 
sekä yhdessä seuraavasti: 

10.-12.9. 2008 toteutettiin erilliset pienryhmi-
en tapaamiset, joissa ryhmittäin käytiin läpi ja 
kiteytettiin sosiaalisten vaikutusten arvioinnis-
sa (SVA:ssa) käytettävän monikriteerianalyysin 
(MCA) pohjaksi siihen mennessä kerätty aineis-
to.

20.1.2009 pidetyn ohjausryhmän kokouksen 
jälkeen järjestettiin ohjaus- ja pienryhmien 
jäseniä työpaja, joissa ryhmittäin käytiin läpi 
ja arvotettiin SVA:ssa käytettävän monikritee-
rianalyysin (MCA) aineisto. Ryhmät esittivät tu-
loksensa myös muille osallistujille.

20.1.2009 pidetyn ohjausryhmän kokouksen 
jälkeen pienryhmien puheenjohtajia pyydettiin 
sähköpostin välityksellä antamaan palautetta 
kaivosalueen YVA:ssa tarjottujen osallistumis- 
ja vaikuttamismahdollisuuksia riittävyydestä. 
(8)

Monikriteerianalyysi (MCA)

Monikriteerianalyysia (MCA) ei ole Suomessa 
käytetty YVA-hankkeissa, vaan esimerkit ovat 

Kuva 1: Sokli-hankkeen voimajohto- ja rautatielinjaukset Suomessa sekä mal-
min kuljetuslinjaus Venäjälle. Johtoreitti on merkitty vihreällä katkoviivalla, 
rautatievaihtoehdot puna-valkoisella viivalla ja yhteystarve Venäjälle punai-
sella katkoviivalla. 
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lähinnä vesialan suunnittelusta, jossa sitä kut-
sutaan monitavoitearvionniksi (Marttunen ym. 
2008). Monikriteerianalyysi on tavoitteiden, 
arvostusten ja tiedon järjestelmällistä jäsentä-
mistä näkemysten selkiinnyttämiseksi ja päätök-
senteon helpottamiseksi. Monikriteerianalyysi 
jäsentää suunnittelutilannetta systemaattises-
ti, sekä erittelee ja yhdistää siihen liittyvät 
näkemykset ja tiedon. Tämä lähestymistapa on 
suositeltava, kun etsitään ratkaisua, joka ottaa 
huomioon eri osapuolten tarpeet ja tavoitteet. 

Monikriteerianalyysissa tavoitteita ja hankkeen 
vaihtoehtoja voidaan muodostaa ja tarkastella
yhteistyössä eri osallisryhmien kanssa, mikä tuo 
avoimuutta arviointiprosessiin ja auttaa löytä-
mään toimivampia ja kestävämpiä ratkaisuja 
jo suunnitteluvaiheessa. Metodi sopii hyvin ti-
lanteisiin, joissa Funtowicz & Ravetzin (1993) 
sanoin: ”faktat ovat epävarmoja, arvot kiis-
tanalaisia, panokset korkeita ja päätöksenteon 
tarve kiireinen” (Munda 2004). Monen ympäris-
töongelman ja usean kaivoshankkeen kohdalla 
tilanne on juuri tällainen: hanke on monitahoi-
nen ja monen intressin tai toimijan tavoitteisiin 
ja toimintaan vaikuttava; kaikkia vaikutuksia ei 

voida suoraan mitata eikä muuntaa rahallisiksi 
hyödyiksi ja niihin liittyy epävarmuutta. Erityi-
sesti tällöin syntyy tarve jäsentää ongelmaa tai 
suunnittelutilannetta systemaattisesti ja eri-
tellä siihen liittyviä näkemyksiä ja tietoa. Näin 
voidaan huomioida eri osapuolten tarpeita ja 
tavoitteita ja tehdä läpinäkyvämpiä ratkaisuja. 

Monitavoitearvioinnissa tavoitteet tai kriteerit 
yleensä jaetaan sosiaalisiin, taloudellisiin ja 
ekologisiin ulottuvuuksiin.  Menettelyssä voidaan 
tukea erimitallisten vaikutusten yhteensovitta-
mista, keskeisten vaihtokauppojen (trade-offs) 
tunnistamista ja vaihtoehtojen systemaattista 
arviointia (Marttunen ym. 2008).  Ristiriitojen 
hallinta ja neuvotteluprosessin vahvistaminen 
ovat olennaisia piirteitä ja monitavoitearvioin-
nin käyttötarkoituksia, mikä myös tukee sosiaa-
lisen kestävyyden tavoitteita. Samalla se on op-
pimisprosessi, jossa osalliset oppivat paremmin 
ymmärtämään suunnittelutilannetta sekä omia 
ja toisten asianosaisten tavoitteita, arvoja ja 
arvostuksia. 

Kuva 2 (yllä): Soklin kaivoshankkeen vuorovaiku-
tusryhmät sekä osallistumis- ja arviointiprosessi
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Pienryhmäkohtaisen monikriteeriarvioinnin tu-
lokset kertovat, miten eri osallis- ja intressiryh-
mät suhtautuvat eri vaihtoehtoihin ja miten he 
ennakoivat vaihtoehtojen muuttavan Savukos-
ken kunnan sosio-ekonomisia olosuhteita ja vai-
kuttavan paikalliseen elämään ja hyvinvointiin. 
On selvää, että laajan, välillisesti tuhansia työ-
vuosia tuovan, kaivoshankkeen toteuttaminen 
saa aikaan merkittäviä sosiaalisia muutosproses-
seja, esim. uusien työntekijöiden ja asukkaiden 
muuttoliikettä, sekä paikallisesti Savukoskella, 
että laajemmalla alueella Itä-Lapissa. (3)

Osallistumisen arvioinnin tulokset

Hankkeen sosiaalisten vaikutusten tunnistami-
nen sekä arviointikriteerien määrittely on tapah-
tunut aineistolähtöisesti siten, että kyselyjen, 
haastatteluiden, lausuntojen ja vuorovaikutuk-
sen (yleisötilaisuudet ja hankkeen pienryhmien 
kanssa) avulla saadun aineiston perustalta on 
kiteytetty vaikutusulottuvuudet ja niille kritee-
rit. Käyttäen hyväksi ns. monikriteerianalyysiä 
(MCA) luotiin aineiston pohjalta malli ja arvi-
ointikriteeristö eri hankevaihtoehtojen vertaa-

miseksi (kuva X). Monikriteerianalyysi on tavoit-
teiden, arvostusten ja tiedon järjestelmällistä 
jäsentämistä näkemysten selkiinnyttämiseksi ja 
päätöksenteon helpottamiseksi (4). Monikritee-
rianalyysi jäsentää suunnittelutilannetta sys-
temaattisesti, sekä erittelee ja yhdistää siihen 
liittyvät näkemykset ja tiedon. Tämä lähesty-
mistapa on suositeltava, kun etsitään ratkaisua, 
joka ottaa huomioon eri osapuolten tarpeet ja 
tavoitteet. 

Hankkeen pienryhmien kanssa keskusteltiin vai-
kutusulottuvuuksista, ja pienryhmät antoivat 
kriteereille painoarvoja (1-10) ja arvioivat ta-
voitteiden toteutumista eri hankevaihtoehdois-
sa. Näin saatiin eri osallisryhmien näkemykset 
eri hankevaihtoehtojen vaikutuksista heidän 
toimintaansa ja niiden hyväksyttävyydestä sekä 
heidän arviot sosiaalisten vaikutusten toteutu-
misesta eri vaihtoehdoissa. Eri vaihtoehtojen 
vertaamisessa on käytetty hyväksi seuraavaa 
mallia: 

Kuva 3: Monikriteerianalyysin arviointikriteeristö Web-HIPRE ohjelman mukaisena kaaviona



Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön laatu40 Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön laatu

Ryhmä/vaihtoehto VE O (ei kaivosta) VE 1 (kaikki Soklissa) VE 2 (rikastus Venäjällä)
Kaavoitus, maankäyttö ja 
liikenne

0,192 0,477 0,362

Porotalous 0,496 0,220 0,284
Yritys, metsästys ja 
kalastus

0,310 0,408 0,282

Luonnonsuojelu 0,622 0,176 0,202

Elämäntapa Väestörakenne Aktiiviväestön muutto tasapainottaa alueen väestön 
ikäjakaumaa ja muuttotappio katkeaa.

Elinympäristö Muuttovirta näkyy lisääntyneenä sosiaalisen elämän 
vilkkautena ja muuttaa paikallista elämänrytmiä

Omavaraistalous Luonnon virkistys- ja kotitarvekäyttö ovat Savukosken 
kunnassa merkittäviä hyvinvoinnin rakentajia

Palvelut Kuntapalvelut Kuntapalveluiden turvaaminen ja kehittäminen (eritoten 
koulu- ja terveyspalvelut)

Kaupalliset palvelut Kaupallisten palveluiden turvaaminen ja kehittäminen
Porotalous Kannattavuus Paliskunnan toiminnan kannattavuus perustuu hyvin 

järjestettyyn laidunkiertoon ja organisoituun poronhoitoon.
Laidun-, vasonta-alueiden ja laidunkierron muutokset 
vaikuttavat kannattavuuteen.

Porojen määrä Porojen suuri sallittu lukumäärä takaa mahdollisimman 
monelle poromiehelle toimeentulon ja auttaa jatkamaan 
poronhoitokulttuuria.

Porotuoteimago Poronlihalla ja muilla porotuotteilla on herkkä imago 
markkinoiden näkökulmasta. Se saattaa vaurioitua 
esimerkiksi säteilyyn liittyvien riskien, huhujen ja pelkojen
myötä.

Kuntatalous Työllisyys Kuntatalouden keskeinen mittari. Merkitys mm. alueen 
huoltosuhteen ja kunnallisverojen kautta.

Yritysten määrä Muutokset yritysten määrässä heijastuvat sekä työpaikkojen
määrään että kunnan verotuloihin.

Matkailu Erämaaimago Savukoski on ”Korvatunturin maa” ja matkailu perustuu sen 
erämaaluonteeseen.

Vesistöt Pintavedet Vaikutukset virtaamiin ja vedenkorkeuksiin, jotka saattavat 
muuttaa esim. vesistöjen jäätymistä ja veden laatua ja 
biologisia tekijöitä.

Pohjavedet Pohjaveden riittävyys ja laatu

Lajit Eläinlajit Vaikutukset eliöstöön, mm. kaloihin
Kasvilajit Vaikutukset kasvillisuuteen
Natura-alueet Natura-alueiden luontoarvojen turvaaminen

Taulukko 1.

Taulukko 2. Soklin kaivoksen YVA -hankkeen pienryhmien ko-
konaispainoarvot eri vaihtoehdoille (monikriteerianalyysi, 
arvoasteikko 0-1)
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Monikriteeriarviointiin perustuva tarkastelu 
tuo esiin, miten muutokseen paikallisesti suh-
taudutaan ja miten se koetaan YVA-hankkeen 
aikaisen tiedon ja kokemuksen valossa. Tässä 
tarkastelussa tulevat esiin hankkeeseen liitetyt 
pelot, uhkat, toiveet ja erilaiset tulevaisuusku-
vat. Kyseessä on hankkeen ja sen vaihtoehto-
jen ns. kehystäminen. Vaihtoehdot näyttäyty-
vät osittain joko hankkeen kannattamisena tai 
vastustamisena; erityisesti vaihtoehdot 0 ja 1 
ovat näin toistensa vastakohtia. Toisaalta tämä 
on ymmärrettävää, koska nämä vaihtoehdot 
(laajin kaivoshankkeen toteuttaminen ja mine-
raaliesiintymään hyödyntämättä jättäminen) 
antavat selkeimmät mahdollisuudet ajatella 
tulevaisuuden kehityksen eri mahdollisuuksia ja 
siihen johtavia polkuja. Ne ovat helpoimmin ku-
vattavissa ja ymmärrettävissä ja niistä on ollut 
eniten tietoa saatavilla. Monikriteeriarviointi 
tuo kuitenkin esille monisyisempiä selityksiä, 
miten hankkeen ennustetaan vaikuttavan ja 
mitä siltä odotetaan. 

Kuten jo aiemmissa Lapin ympäristökamppailu-
ja selvittäneissä tutkimuksissa on huomattu (6), 
voidaan yksittäisten hankkeiden ’kannatus’ tai 
’vastustus’ nähdä kannanottona isomman alu-
een tai jopa koko Lapin kehittämisen suunnas-
ta. Kyse on erilaisista arvoista, ja voidaan puhua 
jopa arvokonflikteista (7).  Hankkeiden ’kannat-
tajat’ toimivat luonnonvarojen hallitun hyödyn-
tämisen ja siten myös muiden työllistävien ja 
alueiden elinkelpoisuutta vahvistavien hankkei-
den puolesta, joihin kuuluvat myös mineraalien 
laajamittainen hyödyntäminen. ’Vastustajien’ 
näkemysten mukaan paras tulevaisuudenkuva 
alueelle on vahvistaa ennen kaikkea luontais-
elinkeinoja ja turismia, jonka vetovoimalle on 
olennaista pitää Lappi mahdollisimman paljon 
’erämaana’, ja siihen eivät suuressa mitassa uu-
siutumattomien luonnonvarojen hyödyntäminen  
kuulu. Osittain kyse on myös intressikamppai-
lusta ja -konflikteista juuri maankäytön suhteen 
ja tässä suhteessa ’käydään vaihtokauppaa’ 
eri alueellisten tasojen hyötyjen ja haittojen 
välillä. Soklin tapauksessa vaihtokauppaa käy-
dään suorien luontoympäristön tilaan kohdistu-
vien muutosten kuten esim. jokien virtaamaan 
ja vaikutusten virtavesieliölajistoon liittyvien, 
jotka kohdistuvat kaivosalueelle ja sen lähei-
syyteen, ja epäsuorien sosio-ekonomisten vai-

kutusten, kuten työllisyys ja kunnan verotulot, 
jotka kohdistuvat laajemmalle alueelle, välillä. 
Arvioinnissa heijastuu siis yleisesti havaittu il-
miö, jossa kaivoshankkeen negatiiviset (yleensä 
suoria luontovaikutuksia tai suoria viihtyvyyteen 
liittyviä vaikutuksia) vaikutukset koetaan kai-
vosalueella ja sen läheisyydessä, ja laajemmat 
sosio-ekonomiset hyödyt liitetään laajemmalle 
alueelle.

Matkailuala on hyvänä esimerkkinä siitä, miten 
jossain tapauksessa on vaikea arvioida yksittäi-
sen hankkeen vaikutuksia kyseiseen toimialaan 
etukäteen. Savukosken matkailu perustuu täl-
lä hetkellä vahvasti erämaaimagoon, ja asian-
tuntija-arviona voidaan esittää, että kaivoksen 
tulo Sokliin saattaisi muuttaa sitä heikentäväs-
ti. Tämä on kuitenkin hyvin pitkälti riippuvainen 
markkinoinnista. Luonnon vetovoiman osalta Sa-
vukoski sijoittuu matkailualueluokituksessa par-
haimpaan A-luokkaan, mutta kokonaisuutena se 
luokitellaan matkailukuntana heikoimpaan D-
luokkaan, koska muut kolme vetovoimatekijää 
(kulttuurivetovoima; majoitus-, ravitsemis- ja 
liikennepalvelut sekä ohjelmapalvelut ja tapah-
tumat) arvioidaan huonoimpaan kategoriaan 
(8). Toisaalta voidaan arvioida, että majoitus-, 
ravitsemis- ja liikennepalveluiden osalta kaivok-
sen rakentaminen mitä todennäköisimmin lisäisi 
kysyntää ja toisi lisää asiakkaita, sillä työmat-
kailijoiden määrä kasvaisi. 

Soklin kaivosalueen YVA:ssa tarjottujen osal-
listumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien riit-
tävyyttä selvitettiin seuranta-, ohjaus- ja 
pienryhmien jäseniltä sähköpostin välityksellä 
kerätyllä palautteella. Seuraavassa on tiivistel-
mä saaduista vastauksista, joiden perusteella 
voidaan nähdä toiminnan lopulta olleen siihen 
käytettyyn aikaan nähden hyödyllistä. Tämä ar-
tikkeli on kirjoitettu YVA-selostuksen olleessa 
viimeistelyvaiheessa, ja osallistumisprosessin 
lopullinen onnistuminen voidaan hyvästä alku-
vaiheesta huolimatta nähdä vasta siinä, miten 
hyvin vuoropuhelu hankkeen edetessä jatkuu. 
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1. Miten tässä vaiheessa arvioiden kuvaatte mahdollisuuksianne osallistua arvioinnin 
kulkuun?

erittäin hyvin hyvin tyydyttävästi huonosti erittäin huonosti
3 10 2

2. Miten hyvin olette voinut osallistua arvioinnin käytännön toteuttamiseen, kuten kokousten 
ajankohtiin ja toimintatapoihin?

erittäin hyvin hyvin tyydyttävästi huonosti erittäin huonosti
1 6 6 2 1

3. Onko hankkeessa mielestänne jokin ryhmä tai ryhmiä, jotka ovat voineet vaikuttaa 
arvioinnin kulkuun muita enemmän?

ei mikään ryhmä 6
poroelinkeino 7
kunta 1
metsähallitus 1
viranomaiset 1

4. Onko hankkeessa mielestänne jokin ryhmä tai ryhmiä, jotka ovat voineet vaikuttaa 
arvioinnin kulkuun muita vähemmän?

ei mikään ryhmä 10
luonnonsuojelu 1
matkailu 1
kunta 1

5. Miltä osin arviointiin liittyvä osallistuminen olisi voitu toteuttaa paremmin? 

ei mitään 9
ohjausryhmän koko liian suuri 1
pienryhmien kokoukset illalla 1
koordinointi 1
prosessin tiivistäminen 1

6. Mitä hankkeen tässä vaiheessa voisi tehdä arvioinnin parantamiseksi?

E i mitään/nyt hyvä 5
Yhteisen toimintamallin 
selkeyttäminen

1

Pienryhmien vetäjien palaute 1
Koordinaation parantaminen 1
Prosessin tiivistäminen 1
Mikään ei pelasta 1

7. Muita kommentteja?

Taloudelliset hyödyt kuntaan ja seutukunnan talouteen ovat jääneet vähälle painoarvolle
SVA toimii hyvin liimana yhteiskunnan eri palasten välillä
Vaikeaa ottaa kaikkia huomioon, kun on kyse näin laajakantoisesta asiasta
Verrattuna niihin melko moniin vastaaviin ryhmiin, joihin tähän mennessä olen osallistunut, 
tämä Sokli-ryhmä on ollut monialaisempi kuin tällaiset ryhmät yleensä ovat
Työtä on paljon ja kiire kova. Intoa tarvitaan.
Voimakkaiden yhtiöiden vallankäyttöä, sekä isojen hankkeiden läpivientiä. Vaatimamme 
tutkimukset ja selvitykset on kyllä tehty tai luvattu tehdä, mutta perusasiaahan ei ole mikään 
muuttanut.
Kaikenlainen kartoittaminen ja selvitysten tekeminen on aikaa vievää, joten vaikutusten 
arvioinnin käytännön osuuksien toteuttaminen joudutaan tekemään usein turhan kiireellisellä 
aikataululla.
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Johtopäätökset

Suurten hankkeiden sosiaalisesti kestävä suun-
nittelu edellyttää useimmiten laajaa ja jopa 
raskasta osallistumis- ja vuorovaikutusproses-
sia. Edelleenkään tällaisen prosessin toteut-
tamista ei ainakaan hankkeen alkuvaiheessa 
nähdä tarpeellisena, ja silloin pahimmassa ta-
pauksessa alkuvaiheen vastakkaiset mielipiteet 
ja asenteet voivat lukkiutua, henkilöityä ja ti-
lanne lopulta kriisiytyä. Aktiivinen potentiaa-
listen konfliktien ennakointi ja siihen liittyvä 
”diplomatia” ovat osoittautuneet paremmiksi 
keinoiksi hallita isoa hanketta, kuin passiivinen 
luottamus eri osapuolten lähtökohtaiseen yh-
teistyöhaluun ja kykyyn nähdä kokonaisuuden 
kannalta paras toimintamalli ja lopputulos.
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5.1 Maankäytön suunnittelun menettelytapo-
ja ja sovelluksia kaivoskunnissa

Osatutkimuksessa 1 on tutkittu maankäytön 
suunnittelun menettelytapoja ja niiden sovelta-
mista kaivoskunnissa nopean kasvun/muutoksen 
tapauksissa. 

Miten kunnat varautuvat maankäytössään kai-
vosten tuloon ja mahdolliseen nopeaan kas-
vuun? Miten käytännössä on toimittu? Leena 
Soudunsaaren artikkeli tämän loppuraportin 
luvussa 3 käsittelee maankäytön suunnittelun 
menettelytapoja kolmessa eri kunnassa kolmen 
eri kaivoshankkeen yhteydessä. Tulokset osoit-
tavat, että prosessuaalis-kommunikatiivinen, 
epävarmuuden hallintaan tähtäävä strateginen 
suunnitteluote sopii hankelähtöisen prosessin 
ohjaamiseen. Suositeltavaa on joustavan, konk-
reettisia tavoitteita sisältävän maankäyttöstra-
tegian laatiminen eri tahojen kanssa yhteistyös-
sä. 

Miten kunnat varautuvat maankäytössään mah-
dolliseen kaivostoiminnan tuomaan kasvuun? 
Millaisia voisivat olla kaivoskuntien kestävät 

maankäyttöratkaisut? Sotkamon pilottiprojekti 
(elektroninen versio osoitteessa: http://herkules.
oulu.fi/isbn9789514285073) kytkeytyi Talvivaa-
ran jättimäiseen nikkelikaivoshankkeeseen, jon-
ka mahdolliset vaikutukset alueen työllisyyteen 
ja asuntojen kysyntään toimivat asuntoalueiden 
suunnittelukurssin lähtökohtina. Janna Kumpu-
lan tekemä kartoitus osoittaa, että Sotkamon 
kunnan väestökehityksen ja asuntopolitiikan 
tavoitteet varauduttaessa kaivostoiminnan 
laajentumiseen ovat suhteellisen maltillisia. 
Suunnittelu on kuitenkin haasteellista erilaisten 
epävarmuustekijöiden takia. Erityisesti muut-
toliikkeen määrän ja asumispreferenssien ja 
–valintojen arviointi ennalta on vaikeaa. Uuden 
väestönkasvun ottaminen vastaan ei kuitenkaan 
ole ongelma, koska kunnan väkimäärä on supis-
tunut huippuvuosista, joten peruspalveluraken-
teen kehittäminen ei oikeastaan aiheuta tyypilli-
siä kasvukuntien ongelmia, koska vanha perusta 
on olemassa. Kaivoshankkeen alkuvaiheessa ky-
synnän uskotaan painottuvan vuokra-asuntoihin 
ja tilapäismajoitukseen. Kunta kunnostaa mm. 
entisiä asuntoloita tähän tarkoitukseen. Pääasi-
allisesti kaivosperäisen rakentamisen uskotaan 
suuntautuvan Vuokattiin, jonne kohdistuu muu-

Helka-Liisa Hentilä ja Jussi S. Jauhiainen
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tenkin kysyntää. Kaivoksen lähelle ei aiota oh-
jata uutta asuntorakentamista. 

Sotkamon kunnan tavoitteena onkin varautua 
kaivoshankkeen mahdollisesti nostattamaan 
asuntojen ja tonttien kysyntään osoittamalla uu-
sia pitkän tähtäimen asuinrakentamisen alueva-
rauksia etupäässä Vuokatin taajaman alueelta. 
Maankäytön ideasuunnitelmia tehtiin Sotkamon 
kunnan omistukseensa hankkimalle nk. Emän-
täkoulun alueelle, joka sijaitsee Vuokatin taa-
jaman lounaisreunalla, lähellä Vuokatin lasket-
telukeskusta ja Talvivaaraan johtavan maantien 
varrella. Suunnitelmien taustaoletukseksi mää-
riteltiin Talvivaaran oletettujen työllisyysvaiku-
tusten ja kunnan omien linjausten perusteella 
450:lle asukkaalle mitoitettu pientalovaltainen 
alue, jolle oli mahdollista sijoittaa myös loma-
asumista. Tavoitteena oli myös löytää entisen 
emäntäkoulun rakennuksille uusia esimerkiksi 
matkailua tai uutta asuinaluetta tukevia käyt-
tötarkoituksia.

Ryhmä HEVITA (Helena Illikainen, Virpi Lemi-
nen, Piia Väyrynen) lähti painottamaan työs-
sään luovan talouden näkökulmaa tyhjenty-
neen rakennuskannan uutena sisältönä, ja esitti 
emäntäkoulun päärakennukselle uutta käyttöä 
taidekeskuksena. Alueen muihin rakennuksiin 
esitettiin taidepäiväkotia, taitelijaresidensse-
jä, galleriaa, taidekahviota ja mietiskelysoluja. 
Taideteemaa ideoitiin kokonaisvaltaisesti: ym-
päristötaidetta esitettiin vietäväksi myös ulko-
alueille. Ennen taidekeskuskäyttöön ottamista 
esitettiin emäntäkoulun ja sen asuinrakennusten 
tilapäistä käyttöä kaivoksen rakentamisvaiheen 
vuokra-asuntoina. Maankäyttöehdotuksessa pai-
nottuu kunnan painottama vetovoimaisena pi-
detty omakotiasuminen: oletuksena on siis, että 
myös muualta työn perässä muuttajat viihtyisi-
vät väljällä pientaloalueella, jossa on lisämaus-
teena ja paikallista säpinää luomassa taideläh-
töinen toiminta. Omakotikorttelit jakaantuvat 
kolmeen erilaiseen perustyyppiin: modernit 
pulpettikattoiset, rintamamiestyyliset ja perin-
netalot löytävät kukin niistä paikkansa.

Ryhmä Pellot säästyy (Kristian Järvi, Elina Mar-
jakangas, Hannu Saunaluoma, Nina Vehviläinen) 
lähti työn nimen mukaisesti liikkeelle suunnit-
telualueen maisemasta ja sen kohokohtien säi-

lyttämisestä ja vahvistamisesta. Emäntäkoulun 
entiset pellot esitetään säilytettäväksi avoi-
mina, jolloin kauniit vaaramaisemia sisältävät 
kaukomaisemat voidaan säilyttää. Pelloille esi-
tetään uutta käyttöä ulkoilualueina sekä emän-
täkoulun maatalousrakennuksiin sijoittuvan 
ratsastustallin laidun- ja kenttäalueina. Mui-
ta emäntäkoululle osoitettavia uusia käyttöjä 
ovat mm. maalaisruokaravintola ja asukkaiden 
yhteistiloja (esimerkiksi koulun nykyinen lii-
kuntasali voisi säilyä asukkaiden harrastuskäy-
tössä). Emäntäkoulun asunnoista osa korjataan 
vakituisiksi asunnoiksi ja osa ratsastuskeskuksen 
käyttöön. Maankäyttösuunnitelmassa painottuu 
laadukas ja moderni pientaloasuminen, mutta 
myös joitakin rivitalo- ja loma-asumistontteja 
on osoitettu. Vetovoimatekijäksi nostetaan ul-
koiluun ja liikuntaan liittyvät aktiviteetit ja laa-
dukas asuminen.

Miten paljon uutta rakentamistarvetta kaivos 
tuo mukanaan sijaintipaikkakunnalleen? Mikä on 
liikaa ja mikä sopivasti elinympäristön laadun 
kannalta? Ranuan pilottiprojektiin liittyneen 
asuinalueiden suunnittelukurssin yhteydessä 
Jenny Jungar, Salla Noponen, Kalle Oiva ja Han-
na Pöytäkangas selvittivät Ranuan kirkonkylän 
rakennuskantaa ja kaavatonttivarantoa asumi-
sen, palvelujen ja työpaikkojen osalta (elekt-
roninen versio osoitteessa: http://herkules.oulu.
fi/isbn9789514289521). Lopputulos oli, että 
väestökehityksen pysyessä nykyisellä tasollaan 
eli supistuvana (-120 henkilöä / vuosi), jo kaa-
voitettu tonttivaranto on ylimitoitettu. Jos vä-
estön kasvu on maltillista (+90 asukasta / vuo-
si), tonttivaranto edelleen riittävä. Ainoastaan 
mikäli väestön määrä kääntyy vauhdikkaaseen 
kasvuun (+180 asukasta / vuosi mikä tarkoittaisi 
+4% vuosikasvua), on tarpeen kaavoittaa erityi-
sesti asuintontteja, mutta myös palvelu- ja työ-
paikkatontteja tarvitaan lisää. 

Vaikka Ranuan Suhangon kokoluokaltaan mer-
kittäväksi arvioitu palladiumkaivoshanke on 
vielä valmisteilla, opiskelijoille annettiin teh-
täväksi varautua kaivostoiminnan alkamiseen 
ja sen aiheuttamaan voimakkaaseen kasvuun. 
Ranuan kunnan kanssa yhteistyössä sovittiin, 
että suunnittelualueeksi valitaan kirkonkylän 
keskustan Pappilanniemi, jonne osoitetaan täy-
dennysrakentamista, sekä kirkonkylästä noin 10 
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km päähän sijoittuva Kuhan kylä, jonne on koh-
distunut uudisrakentamispainetta. Tavoitteena 
oli suunnittelun avulla tutkia, kuinka paljon 
alueet sietävät rakentamista ilman että elin-
ympäristön laatu poikkeaa negatiiviseen suun-
taan totutusta. Työryhmiä oli kaikkiaan neljä. 
Suunnitelmissa esiintyi ratkaisuna mm. varautu-
minen tilapäisten asuntojen tarpeeseen osoit-
tamalla alueelle varauksia lomarakentamiseen 
– ajatuksena oli, että loma-asunnot voisivat en-
sin toimia edullisina ja kompakteina kaivoksen 
rakennustöihin osallistuvien majoituspaikkoina 
ja muuntua sitten loma-asumiskäyttöön. Suun-
nitelmissa esitettiin molempien suunnittelukoh-
teiden ympäristön laadun yleistä kohentamista 
esim. maisemanhoidollisten töiden ja uusien 
rannanläheisten ulkoilureittien avulla. Raken-
netun ympäristön ja ulkotilojen hoitotasoon ja 
ylläpitoon panostaminen onkin todennäköisesti 
yksi kaivoskuntien vetovoimaan vaikuttava teki-
jä, jos niihin halutaan myös uusia asukkaita. 

Mikä vetoaa kaivoskuntaan muuttoa harkitse-
vaan ja miten he haluavat asua? Outi Ruoka-
mo, Kirsi Vähäkangas ja Liisi Ylönen selvittivät 
Kittilän työvoimakoulutuksena toteutettavaan 
kaivoskoulutukseen osallistuvien asumistoivei-
ta Ranuan pilottiprojektin yhteydessä (elekt-
roninen versio osoitteessa: http://herkules.oulu.
fi/isbn9789514289521). Kaikki kyselyyn vastan-
neet olivat miehiä. Suosituimpia asumistoiveita 
luonnehtivia ominaisuuksia olivat omistusasumi-
nen, omakotitalo, sijainti enintään 5 km pääs-
sä kuntakeskuksesta, asunnon kokoluokka noin 
150 neliömetriä ja tontin koko 2000 neliömet-
riä. Puolet vastaajista halusi asua korkeintaan 
40 km päässä kaivoksesta (Kittilän Suurkuusikon 
vuonna 2008 toimintansa aloittanut kultakaivos 
on noin 50 km päässä Kittilän kirkolta). Vastaa-
jat arvostivat eniten hyvää sijaintia suhteessa 
omaan tai puolison työpaikkaan, väljästi raken-
nettua asuinaluetta, hyviä liikenneyhteyksiä 
ja hyvää kasvuympäristöä lapsille. Seuraavaksi 
eniten arvostettiin hyviä palveluita, vesistöjen 
läheisyyttä ja hyviä kevyen liikenteen väyliä. 
Asuinalueelle toivottiin eniten kauppaa ja lii-
kuntaan liittyviä harrastusmahdollisuuksia. Vas-
tausten perusteella vaikuttaa, että Kittilän ta-
pauksessa kirkonkylä tai sen läheinen asuinalue 
olisi monelle mieluinen asuinympäristö.

Mitä tapahtuu, kun suurhanke loppuu, mutta 
sitä varten rakennettu ympäristö ja infrastruk-
tuuri pysyy? Anna Kujalan pro gradu-tutkielma 
Suurhankkeet ja asumisen taloudellinen ja so-
siaalinen kestävyys. Esimerkkeinä Suomussalmi 
ja Sotkamo (Kujala 2006) tarkastelee suurten 
työllistävin hankkeiden mukanaan tuomia infra-
struktuurin ja maankäytön muutospaineita pie-
nissä kunnissa sekä kunnan haasteita infrastruk-
tuurin tuottajana ja ylläpitäjänä suuhankkeiden 
eri vaiheissa. Erityisenä huomion kohteena on 
työntekijöiden asumisedellytysten järjestä-
misen sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. 
Hankkeisiin vaikuttavat talouden reunaehdot 
voivat muuttua nopeasti. Monien suurhankkei-
den kuten mittavien rakennusprojektien ja kai-
voshankkeiden kesto on väistämättä tilapäinen. 
en sijaan hankkeiden loputtua jäljelle jäävä 
infrastruktuuri on suhteellisen pysyvää. Työn-
tekijöiden asuntojen elinkaari jatkuu useimmi-
ten hankkeen päättymisen jälkeenkin ja vastuu 
tästä infrastruktuurista voi jäädä lopulta kun-
nalle. Tutkimuksessa vertailtiin kahta kainuu-
laista kuntaa Sotkamoa ja Suomussalmea, joita 
koskettaa kaksi eri vuosikymmenille sijoittuvaa 
suurhanketta: Talvivaara ja Kostamus. 

Ensimmäisen tapaustutkimuksen kohteena oli 
Suomussalmi, jonka kehitykseen vaikutti 1970-
80-lukujen taitteessa Neuvostoliitossa toteutet-
tu Kostamus-projekti. Projektin työntekijöille 
rakennettiin vuokrakerrostaloja Taivalalasen 
ja Pitämän asuinalueelle. Tämä oli luonnolli-
nen ratkaisu aikana, jolloin Suomi ”lähiöityi” 
maaltamuuton takia ja myös Suomussalmella oli 
Kostamus-projektin takia kova asuntopula. Ker-
rostalojen täyttöaste pysyi korkeana vielä Kos-
tamus-projektin loppumisen jälkeen. Kyseissä 
kerrostaloissa oli kuitenkin paljon tyhjiä asun-
toja 1990-2000-luvun taitteessa. Pahimmillaan 
tyhjänä oli kaksi kokonaista kerrostaloa, mistä 
aiheutui kiinteistöjen omistajalle eli Suomussal-
men kunnalle kustannuksia. Asuinalueen nykyis-
ten asukkaiden näkemyksiä vuokrakerrostaloista 
selvitettiin kyselyn avulla. Kyselyyn vastasi 220 
asukasta vastausprosentin ollessa 29,8 %. Erään 
asukaan mukaan Kostamus-projektista tuleekin 
mieleen: ”Tyhjäksi jääneet kerrostalot. Tänne 
ei tullutkaan asukkaita niin paljon kuin ennus-
tettiin (ja kerrostalot on ongelma ollut sieltä 
asti).” Tyhjien vuokrakerrostalojen ongelmaa 
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on ratkottu muun muassa muuttamalla tyhjiä 
asuntoja yritys- ja järjestökäyttöön sekä myy-
mällä niitä omistusasunnoiksi; osa myös vapaa-
ajanasunnoiksi. Kerrostalojen katsottiin sopeu-
tuvan ympäristöönsä kohtalaisen hyvin, vaikka 
niiden ulkonäköä ei pidetty kovin miellyttävä-
nä. Ulkoisia seikkoja enemmän alueen asukkai-
den suhtautumiseen vaikutti niiden negatiivinen 
maine ja niissä esiintyvät sosiaaliset ongelmat. 
Asuntojen myymistä omistusasunnoiksi pidettiin 
onnistuneena ratkaisuna ja sitä pidettiin mah-
dollisena myös tulevaisuudessa.

Sotkamon tutkimuksen tekemisen aikaan (2006) 
vireillä ollut ja sittemmin toteutunut (tuotan-
to alkoi 2008) Talvivaaran kaivoshanke ajoittuu 
ajankohtaan, jolloin kunnallisen vuokra-asunto-
kannan laajentamisen aikakausi on pääosin ta-
kana. Talvivaaran kaivoksen toiminnan kestoksi 
on arvioitu 23 vuotta ja sen odotetaan työllis-
tävän suoraan 400 työntekijää. Tämän lisäksi 
oletetaan syntyvän välillisiä työpaikkoja; myös 
kaivoksen rakentamisvaiheessa on mittava tila-
päinen työvoimatarve. Nykyisin monet suuret 
rakennushankkeet perustuvat lähtökohtaisesti 
tilapäisen hankeyhdyskunnan periaatteelle – 
työntekijät eivät siis muuta perheineen paikka-
kunnalle, vaan käyvät siellä viikot töissä. Myös 
kaivoshankkeissa tämä malli voi olla tulevaisuu-
dessa yleisempää, mikäli tuotantoprosesseja 
pyritään joustavoittamaan, jolloin tilapäisen 
työvoiman tarve kasvaa myös tuotantovaiheen 
aikana. Koska asumisen valinnat ovat monipuo-
listuneet, on suurhankkeiden työntekijöiden 
asumisvalintojen suhteen aiempaa enemmän 
epävarmuustekijöitä. Kuntien mahdollisuudet 
työntekijöiden sijoittumisen ohjaamiseen ovat 
entistä rajoitetummat. Sotkamossa uskotaan 
kuitenkin uusien kaivostyöpaikkojen syntymi-
sen vaikuttavan asuntojen kysyntään. Olete-
tun kasvun seuraukset nähdään ”positiivisina 
maankäytöllisinä ongelmina”. Kunta ei ole ai-
nakaan toistaiseksi suunnitellut kunnallisen 
vuokra-asuntokannan laajentamista, vaan on 
lähinnä pyrkinyt varmistamaan kaavoitetun ra-
kennusmaan saatavuuden ja suunnittelee edel-
leen uusien omakotitalotonttien kaavoittamis-
ta. Kaivoshanketta pidetään kunnassa yhtenä 
tulevaisuuden mahdollisuutena. Jo tehdyt toi-
menpiteet ovat olleet osa kunnan normaalisia 
maankäyttö- ja tonttipolitiikkaa, sillä väkiluku 

on muutoinkin osoittanut viime vuosina kasvun 
merkkejä.

Millainen maankäyttö ja asuminen on kestävää 
supistuvilla alueilla? EkoSuKat ja KaSuKat-hank-
keita yhdistäneen Suomussalmen pilottiprojek-
tin yhteydessä Raine Mäntysalon raportoimat 
tutkimustulokset osoittavat, että omakotita-
loasumisen suosio on yhtäläistä väestöltään 
kasvavilla ja supistuvilla alueilla (elektroni-
nen versio osoitteessa: http://herkules.oulu.fi/
isbn9514281322). Kasvukeskusten reuna-alu-
eille muuttajat hakevat maaseutumaisen oma-
kotiasumisen väljyyttä ja supistuvilla alueilla 
omakotiasunnot pysyvät pisimpään asuttuina. 
Myös supistuvilla alueilla on siksi käynnissä uu-
sia kaavahankkeita, joiden taustalla vaikutta-
vat asumispreferenssien ohella elintason nousu, 
asuntokuntien pieneneminen ja uusien asukkai-
den houkutteluun esimerkiksi isojen tai rantaan 
sijoittuvien rakennuspaikkojen avulla. Kunnan 
alueidenkäytön suunnitteluhaasteeksi nousee 
tällöin tasapainoilu yhdyskuntarakenteen hajau-
tumisen torjunnan ja vetovoimaisen asuinympä-
ristön tuottamisen välillä. Toisaalta asukasläh-
töisen, vuorovaikutteisen suunnittelun avulla 
on mahdollista löytää eri näkökulmasta katsoen 
hyväksyttäviä paikkoja myös olevan asutuksen 
likeiselle täydennysrakentamiselle.

Suomussalmen pilottiprojektiin liittynyt asuin-
alueiden suunnittelukurssi (2006) tuotti tulok-
seksi kaksi erilaista lähestymistapaa Kostamus-
projektin jälkeisen supistuvan väestökehityksen, 
muuttuneiden asumispreferenssien ja olevan 
yhdyskuntarakenteen täydentämistavoitteiden 
luomaan tilanteeseen. Ryhmä Mansikkapaikka 
(Katja Makkonen, Pirkko Kangas, Juho Pelto-
niemi, Arménio Sabenca) painottaa ekologisia 
tekijöitä ja tiiviyttä suunnittelun lähtökohtana. 
Suunnitelma hakee juurensa Suomussalmella ai-
koinaan toteutetusta ekokuntakokeilusta ja pai-
nottaa, että tiivis rakentaminen taajaman yhte-
ydessä on kaikkein luontoystävällisin ratkaisu. 
Ekologisuudesta ei kuitenkaan haluta tehdä 
asukkaille taakkaa, vaan ympäristöystävällisyys 
tulee kaupanpäällisinä oikean sijainnin ja ra-
kentamisen perusratkaisujen, kuten kompaktin 
rakennusmassan, kautta. 

Ryhmä Sininen viiva (Hannele Kelavuori, Xa-
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vier Cardey, Joona Koskelo, Pekka Tuominen) 
painottaa markkinavetoista suunnittelua. Sii-
nä hyödynnetään väljyyttä, maisematekijöitä, 
alueiden yksilöllisyyttä sekä luontoyhteyksiä 
asukkaiden houkuttelun vetovoimatekijöinä. 
Suunnitelmissa esitetään Suomussalmelle ole-
massa olevan rakennuskannan täydentämisen 
lisäksi uudenlaisia rakennustyyppejä, kuten 
terassoituja rivitaloja, omarantaisia omako-
titaloja, kerrostaloja senioreille, rinnetaloja 
ja loma-asumiseen tarkoitettuja taloja lähellä 
taajamaa. Suunnittelualueita yhdistää veden 
läheisyys, kauniit maisemat ja vaiheittain ra-
kentamisen mahdollisuus. Kustakin täydennys-
rakentamisalueesta on pyritty tuomaan esiin 
parhaat puolet. Kuntalaisille tutut ja tärkeät 
ulkoilureitit ja –paikat on säilytetty eheinä ja 
jatkuvina täydennysrakentamisesta huolimatta. 

Miten nykyisiä (supistuvia) kaivoskyliä voisi ke-
hittää? Pyhäjärven pilottiprojektiin liittynyt kun-
tasuunnittelun kurssi otti tarkasteluun Ruotasen 
kaivoskylän kehittämisen (Hentilä, Ihatsu, Suik-
kari 2008). Kylän rakentaminen liittyy kiinteästi 
Pyhäsalmen sinkki-kuparikaivoksen perustami-
seen vuonna 1962. Pyhäsalmen maanalainen 
kaivos, joka on Euroopan syvin, on edelleen toi-
minnassa ja on nykyisin kanadalaisen kaivosyh-
tiön omistama. Kaivokseen viereen suunniteltu 
kylä sijaitsee noin 5 km päässä keskustaajamas-
ta. Se on rakennuskannaltaan ja visuaalisesti 
suhteellisen yhtenäinen 1960-luvun alkupuolen 
rakentamista heijastava alue. Alueen kehitys on 
ollut suhteellisen verkkaista viime vuosina, vä-
estö on ikääntynyt ja palvelut ovat vähentyneet 
huippuvuosiin verrattuna. Ruotanen voisi kui-
tenkin olla ”Pyhäjärven Tapiola”, mikäli sitä ke-
hitetään hienovaraisesti. Ehdotetut kehittämis-
toimenpiteet painottuvat maisemanhoidollisiin 
toimenpiteisiin sekä ulkotilojen, kuten liikunta-
paikkojen, ja rakennuskannan ja rakennelmien 
pienimuotoiseen kunnostamiseen. Painava suo-
situs on myös asuinalueen kulttuuriympäristö-
kartoituksen tekeminen sekä alueelle sopivien 
rakennustapaohjeiden laatiminen. Suunnitel-
mat sisältävät esimerkkejä rakennustapaohjeis-
ta ja mm. ohjeellisen ulkovärikartan. 

Mitä muutoksia kaivoskylä kohtaa, kun kaivok-
sen toiminta lakkaa? Tätä asiaa selvittivät Nina 
Vehviläinen ja Virpi Leminen Vihannin Lampin-

saaren ja Lieksan Mätäsvaaran avulla (elektro-
ninen versio osoitteessa http://herkules.oulu.
fi/isbn9789514285073). Vihannin Lampinsaari 
tarjoaa esimerkin kaivoskylästä. joka on pysy-
nyt kohtuullisen elinvoimaisena kaivoksen lak-
kauttamisen jälkeenkin. Vielä sinkkikaivoksen 
toimiessa Outokumpu alkoi myydä omistamiaan 
kiinteistöjä vuokralaisille kohtuullisin hinnoin. 
Kaivoksen hiipumisen myötä hiipuivat myös 
kylän monipuoliset palvelut. Kaivostoiminnan 
lakattua 1992 kylän tulevaisuus jäi asukkaiden 
oman aktiivisuuden ja kunnan varaan. Kylä on 
kuitenkin pysynyt asuttuna, vaikka sen tyhjen-
tymistä pelättiin. Alueella on mm. koulu, kirjas-
ton sivupiste, seurakuntatalo, erilaisia kerho- ja 
nuorisotiloja, kampaamo, kirpputori ja liikunta-
paikkoja. Kolmannen sektorin työpaikkoja on 
myös saatu aikaan. Lampinsaarelaisten yritte-
liäisyys ja jo kaivoksen toiminta-ajalta peräisin 
olevan yhteishenki ovat tuottaneet esimerkiksi 
vuoden kylä-tunnustuksen. 

Lieksan Mätäsvaaran molybdeenikaivos toimi ly-
hyen aikaa vuosina 1939-47. Se oli 1940-luvun 
alussa Petsamon jälkeen Suomen toiseksi suurin 
kaivos. Kaivosyhtiö Vuoksenniska Oy:n omistama 
kaivoskylä rakennettiin hyvin nopeasti hyödyn-
täen tyyppitaloja. Alueella onkin mm. Alvar Aal-
lon suunnittelemia tyyppipientaloja. Kaivoksen 
lakkauttamisen jälkeen osa tuotantolaitoksista 
purettiin ja asuinrakennuksista siirrettiin pois 
yhtiön toiselle toimivalle kaivokselle Haveriin. 
Erityisesti voimalaitoksen 62 m korkean piipun 
räjäyttäminen oli vahva symbolinen teko. Koulu 
ja alueelle sittemmin sijoitettu lastenkoti ovat 
lopettaneet toimintansa. Suurin osa asukkaista 
on lunastanut yhtiön asunnon itselleen. Kaivos-
alue on vaihtanut omistajaa, mutta uutta teol-
lista toimintaa ei ole. Alue on luokiteltu kult-
tuuriympäristökartoituksessa valtakunnallisesti 
arvokkaaksi tuotantoympäristöksi. Kyläyhdistys 
on kunnostanut suurimman avolouhoksen Liek-
san Vaskiviikkojen suosituksi konserttipaikaksi. 
Myös Mätäsvaaran kaivoskylä on osoittautunut 
sitkeäksi selviytyjäksi. 

Pyhäjärven pilottiprojektin yhteydessä Outi 
Ruokamo ja Kirsi Vähäkangas kartoittivat kai-
vosten uusiokäyttöä sekä maanalaisten että 
maanpäällisten käyttöjen osalta (Vähäkangas & 
Ruokamo 2008). Uusiokäyttömahdollisuuksia ja 
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–esimerkkejä löytyikin eri maista lukuisia. Vai-
kuttaa siltä, että käytöstä poistetut kaivokset 
eivät olekaan ongelma, vaan resurssi. Kohteet 
luokiteltiin uuden käytön mukaan viiteen eri 
kategoriaan. Niitä olivat käyttö kaivosmuseona, 
varastona, jätteiden sijoituspaikkana, erilaisiin 
tuotanto ja palvelutarkoituksiin (esim. viinikel-
larit, juuston kypsyttäminen, sienten viljely, la-
boratorio- ja sairaalatilat, toimisto-, kokous- ja 
konferenssitilat, tuotantolaitokset) sekä joko 
ohjelmoituun tai omatoimiseen virkistyskäyt-
töön. Kaivosalueiden uusiokäyttö edellyttää 
riittävää asiantuntemusta, kaivosalueiden puh-
distamista ja alueen geologian tuntemusta, jot-
ta mahdollisten romahdusten ja siirtymien aihe-
uttamat riskit voidaan minimoida. 

5.2 Maankäytön ja elinkeinopolitiikan suun-
nittelu- ja arviointimenettelyjä

Osatutkimuksessa 2 pääsisältönä on ollut kai-
vospaikkakuntien maankäytön ja elinkeinopo-
litiikan suunnittelu- ja arviointimenettelyjen 
kehittäminen. 

Aila Ryhäsen artikkeli Kolme kuntaa, kolme kai-
vosta (elektroninen versio osoitteessa: http://
herkules.oulu.fi/isbn9789514285073) käsittelee 
kunnan vaikutusmahdollisuuksia kaivostoimin-
taan sen alkuvaiheessa. Kohdekunnat ovat Kit-
tilä, Ranua ja Sotkamo. Haastattelemalla sekä 
kuntien viranhaltijoita että kaivostoimijodien 
edustajia muodostetaan käsitys siitä, mitkä ovat 
kaivostoimijoiden odotuksia kuntaa kohtaan 
kaivoshankkeita käynnistettäessä ja vastaavas-
ti miten kunnat voisivat omalta toiminnallaan 
edistää näitä hankkeita. Tavoitteena oli löytää 
hyviä käytäntöjä. Sekä kunta- että kaivostoimi-
joiden mukaan kunnan toiminta ei voi ratkaista 
kaivoksen avaamista, mutta se voi nopeuttaa 
hanketta ja parantaa sen toimintaedellytyksiä. 

Tärkeimmäksi kunnan toimintamuodoksi nousi 
yleisen myönteisen ilmapiirin luominen. Tätä 
painottivat erityisesti ne kaivostoimijat, jolla 
oli kokemusta kansanvälisestä kaivostoimin-
nasta. Kunta voi toimia linkkinä kaivosyhtiön, 
paikallisten asukkaiden ja valtionhallinnon vä-
lillä. Kunta auttaa luomaan kontakteja paikal-
lisiin sidosryhmiin, tarjoaa paikallistuntemusta 

ja toimii erilaisten verkostojen solmukohtana. 
Hyviksi käytännöiksi identifioitiin mm. kaivos-
toimijan varhainen yhteydenotto kuntaan ja 
hankkeesta tiedottaminen, avoin ja oppiva kes-
kustelu puolin ja toisin, kaivostoimijan neuvon-
ta, suhteiden hoitaminen muihin osapuoliin ja 
asiallinen tiedottaminen, kaivostoiminnan huo-
miointi suunnittelussa riittävän varhain, muiden 
maankäyttömuotojen huomiointi, ajantasainen 
ja sujuva kaavoitus, neuvonta ja konkreettiset 
tukitoimet, infrastruktuurihankkeisiin osallistu-
minen tilanteen mukaan sekä myös kunnan vah-
vuuksien ja imagotyön nivominen mukaan. Yli-
lyöntejä on kuitenkin syytä välttää, ja kunnan 
näkökulmasta varovaisen myönteinen suhtautu-
minen hankkeen tuomiin hyötyihin sekä hyvien 
käytäntöjen jakaminen samassa tilanteessa ole-
vien kuntatoimijoiden kanssa tuo kestävimmät 
tulokset. 

Anu Alangon artikkeli Näkökohtia kaivosalan 
rekrytointiin ja työvoimakoulutukseen Kitti-
län kunnan elinkeino- ja työllisyyspolitiikannä-
kökulmasta (elektroninen versio osoitteessa: 
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514285073/) 
painottaa hankkeiden käynnistymisen edel-
lytyksenä eri kaivosalan tehtäviin koulute-
tun työvoiman saantia ja kunnan halukkuutta 
osallistua tarvittavaan työvoimakoulutukseen. 
Artikkeli perustuu Euroopan suurimmaksi arvi-
oidun Kittilän Suurkuusikon kultakaivoshank-
keen edustajan, paikallista elinkeinoelämää 
edistävän yhdistyksen sekä kunnan, koulutusta 
tarjoavan oppilaitoksen ja työvoimatoimiston 
asiantuntijoiden haastatteluihin. Eri osapuolien 
tavoitteena on, että mahdollisimman moni pai-
kallinen saisi kaivoksesta töitä, myös puoliso-
työllistyminen (esim. matkailualalle) nähdään 
lupaavana mahdollisuutena. Haasteelliseksi asi-
an tekee se, että kaivostoiminnan väliaikaisen 
notkahduksen ja sitä seuranneen koulutustoi-
minnan vähäisyyden takia ei kaivosalan osaajia 
ole riittävästi muuallakaan Suomessa, saati sit-
ten Kittilässä. Osa tehtävistä on myös sellaista 
erityisosaamista vaativaa, jota ei lähialueilta 
välttämättä löydy jatkossakaan, vaan osa työn-
tekijöistä todennäköisesti matkustaa viikoittain 
kauempaa kaivokselle töihin. Kaivoksen takia 
kuntaan muuttajien aiheuttamaan kunnallisten 
ja muiden palveluiden kysynnän nousuun on 
kuitenkin varauduttu järjestämällä esimerkiksi 

http://herkules.oulu.fi/isbn9789514285073
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514285073
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514285073/


Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön laatu50 Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön laatu

perhepäivähoitajakurssi ja yrittäjyyskursseja. 
Kaivoksen tuomien teollisten työpaikkojen näh-
dään täydentävän Kittilän matkailualan palve-
luelinkeinopainotteista elinkeinorakennetta. 
Tärkein toimenpide on rikastamotyöntekijöille 
tarkoitettu työvoimakoulutus, jonne pääsi 60 
kurssilaista 330:n hakijan joukosta. Suurin osa 
heistä (2/3) on vakituisessa tai määräaikaises-
sa työsuhteessa ja noin puolet kotoisin muualta 
kuin Kittilästä, joten kaivos ei varmastikaan ole 
ratkaisu täystyöllisyyden saavuttamiseen. Haas-
teena on myös asuntokysynnän tyydyttäminen. 
Jo kaivoksen rakentamisvaiheessa on havaittu, 
että perheille sopivia vuokra- tai muitakaan so-
pivia asuntoja ei ole riittävästi tarjolla.

Ville Koskimäen Sotkamon pilottiprojektin aikana 
kirjallisuustutkimuksen avulla koostamat tiedot 
Talvivaaran kaivoshankkeen työllisyysvaikutuk-
sista osoittavat (elektroninen versio osoittees-
sa: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514285073), 
että sekä hankkeen rakentamisen aikaiset että 
tuotannon aikaiset vaikutukset ovat merkittä-
viä. Suurimmaksi ongelmaksi jo kaivoksen ra-
kentamisvaiheessa hahmottuu – ehkä hiukan 
yllättäen korkean työttömyyden alueella – eri 
alojen osaajien työvoimapula; esimerkiksi LVI-
suunnittelijoita ja kirvesmiehiä ei alueella ole 
tarpeeksi. 

Kalle Reinikaisen ja Timo P. Karjalaisen artik-
keli tämän loppuraportin luvussa 4 käsittelee 
Soklin kaivoshankkeen YVA-prosessiin liittyvää 
osallistumis- ja arviointimenettelyä. Artikkelis-
sa esitellään nk. monikriteerianalyysia (MCA), 
joka perustuu laajaan vuorovaikutukseen ja 
osallistumiseen. Lopputulos on, että prosessin 
raskaudesta huolimatta sen toteuttaminen ko-
ettiin hyödyllisenä ja mahdollisia konflikteja 
vähentävänä.

Mitä mielikuvia paikallisilla asukkailla on kai-
vostoiminnasta? Ann-Sofi Nyholmin ja Anne-Mari 
Rytkösen kaivospaikkakunta Pyhäjärvellä to-
teuttama tutkimus kaivostoiminnan herättämis-
tä mielikuvista perustui pienimuotoiseen kyse-
lyyn ja sanomalehtiaineiston sisällönanalyysiin 
(Nyholm & Rytkönen 2008). Tavoitteena oli sel-
vittää, millaisia positiivisia ja negatiivisia mie-
likuvia kaivostoiminta herättää ihmisissä, sekä 
eroaako kaivostoiminnasta sanomalehdistössä 

käyty yleinen keskustelu kaivospaikkakunnan 
asukkaiden arkielämän kokemuksista. Tulokset 
osoittavat, että vilkkaimmin keskustelua käy-
dään kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa (so. 
malminetsintävaiheessa) tai kun sitä uhkaa lo-
pettaminen. Verrattaessa sanomalehtikirjoituk-
sia ja kaivospaikkakunnan asukkaiden mieliku-
vaa, erona on, että paikallistasolla negatiiviset 
mielikuvat nousivat harvemmin esille. Paikallis-
tasolla pelättiin lähinnä kaivostoiminnan lop-
pumista, jonka arveltiin olevan kunnassa ”vii-
meinen naula arkkuun”. Mielipidekirjoittelussa 
vaikutti esiintyvän myös aiheettomia huhuja. 
Tekijät esittävät, että kaivosyhtiön imagonra-
kennuksen kannalta voisi olla hyvä oikaista jul-
kisuudessa esiintyvät virheelliset käsitykset. 

Entä miten matkailijat suhtautuvat kaivostoi-
mintaan? Kirsi Vähäkankaan pro gradu-tutkielma 
Kaivostoiminnan suhde Kittilän kunta- ja mat-
kailuimagoon (Vähäkangas 2008) tarkastelee eri 
näkökulmista kaivostoiminnan suhdetta Kittilän 
kunta- ja matkailuimagoon. Tutkimuksessa on 
selvitetty kaivostoimintaan liittyviä yleisiä mie-
likuvia ja asenteita, kaivostoiminnan suhdetta 
Kittilän vetovoimaisuuteen matkailukohteena 
sekä kaivostoiminnan merkitystä Kittilän tun-
nettuuden ja imagon kannalta. Tutkimuksen tär-
keimmät käsitteet imago ja mielikuva nähdään 
saman prosessin eri vaiheina. Tarkastelussa on 
myös luonnon yhteiskunnallinen rakentuminen 
ja suhtautuminen luonnon resurssien hyötykäyt-
töön luontosuhde –käsitteen avulla. Tutkimus 
perustuu matkailijoille suunnattuun kyselyyn 
Kittilässä talvisesonkina 2007-08, sanomalehti-
aineistoihin ja teemahaastatteluihin. Menetel-
minä ovat olleet eri aineistojen sisällönanalyy-
sit ja kyselylomakkeen osalta myös tilastolliset 
tunnusluvut ja testit. 

Tulosten mukaan matkailijoiden suhtautuminen 
kultakaivoksiin on myönteistä tai neutraalia, 
kun taas uraanikaivoksiin suhtauduttiin selväs-
ti kielteisemmin. Kolmasosa matkailijoista piti 
Suurkuusikon kultakaivosta mielenkiintoisena 
lisäkohteena Kittilän matkailulle. Kiinnosta-
va piirre on, että analysoidun sanomalehtiai-
neiston mukaan mielipidekirjoittajat olettavat 
matkailijoiden suhtautuvan paljon kriittisem-
min kaivostoimintaan kuin kyselyaineisto antaa 
olettaa. Toisaalta matkailijoiden tietämys kai-
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vostoiminnasta oli vähäistä. Tämä luo sanoma-
lehdille ja muulle medialle paljon tilaa kaivos-
toimintaan liittyvien merkitysten tulkitsijana 
ja imagon rakentajana. Tuloksista ilmeni myös, 
että ne prosessit tai ympäristömuutokset, jot-
ka eivät sijoitu matkailukohteen välittömään 
läheisyyteen, koetaan epärelevanteiksi oman 
matkailun näkökulmasta. Kittilän tapauksessa 
Levi koettiin irralliseksi muusta Kittilästä, joten 
mahdollinen kielteinen asenne kaivostoimin-
taan ei kuitenkaan vaikuta matkailukohteen va-
lintaan – matkailija ei välttämättä osaa yhdistää 
kuntaa ja kohdetta toisiinsa. 

Kittilän kuntaimago on matkailijoiden silmissä 
pääasiallisesti positiivinen, mutta matkailukes-
keinen ja melko yksipuolinen. Kunnassa kulta-
kaivoksen nähdään tuovan kunnalle myönteis-
tä julkisuutta; myös matkailijat näkivät siinä 
matkailullisen hyödyntämisen mahdollisuuden. 
Kolmasosa vastaajista piti kultakaivosta mie-
lenkiintoisena matkailukohteena, joka moni-
puolistaisi matkailuimagoa ja toisi siihen yhden 
täydentävän lisäkohteen. Matkailun ulkomaisil-
le suunnattu imagon tavoitekuva painottaa ek-
soottisuutta ja paikallisuutta. Kaivostoiminnan 
matkailullisen hyödyntämisen haasteena voi-
daan pitää, miten mielikuva perinteikkyydestä 
onnistutaan yhdistämään uuteen Kittilän kulta-
kaivokseen. Oman haasteensa muodostaa myös 
se matkailijajoukko, joka ei näe kaivostoimin-
taa matkailullisesti kiinnostavana tai kokee sen 
jopa vetovoimaa vähentävänä. Tältä osin ulko-
maiset matkailijat olivat kyselyn perusteella 
kotimaisia kielteisempiä.

Kittilän kunnanjohtajan arvion mukaan myön-
teinen paikallinen ilmapiiri on syntynyt kaivos-
yhtiön avoimen tiedotuksen ja yhteistyöhaluk-
kuuden myötä. Positiivinen julkisuuskuva on 
tuottanut sekä potentiaalisten asukkaiden että 
yritysten lisääntyneenä kiinnostuksena kuntaa 
kohtaan. Kaivosyhtiön avoimen tiedottamisen 
merkitys myönteisen ilmapiirin syntymisen kan-
nalta on tärkeää.

5.3 Kestävyys ja jatkuvuus supistuvan kunnan 
kontekstissa 

Osatutkimuksessa 3 painotus on ollut kestävyy-

den ja jatkuvuuden tutkiminen supistuvan kun-
nan kontekstissa.

Marja Mönkkösen ja Ismo Vendelinin artikkeli Elin-
ympäristön laatu supistuvissa kunnissa: Ranua 
ja Suomussalmi (elektroninen versio osoittees-
sa: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514289521) 
tarkastelee supistuvien kuntien erityisongel-
mia. Pääpaino on elinkeino- ja väestörakenteen 
sekä muuttoliikkeen tarkastelussa sekä niiden 
kunnille asettamissa haasteissa. Elinympäristön 
laatu  määritellään pyrkimyksenä viedä kestävän 
kehityksen periaatteet ihmisten arkeen. Kestä-
vä kehitys määrittyy kuitenkin lähtökohtaisesti 
kasvun ajattelun kautta, eikä sitä ole tarkastel-
tu supistumisen viitekehyksessä. Supistumisen 
aiheuttamat ongelmat näyttävät kohdentuvan 
erityisesti alueisiin, joiden elinkeinorakenne on 
yksipuolinen. Monet pohjoisen Suomen kunnat 
ovatkin joutuneet noidankehään, jossa väestön 
väheneminen kiihdyttää elinkeinorakenteen 
yksipuolistumista, mikä puolestaan heijastuu 
työllisyyteen ja edelleen julkisiin palveluihin. 
Alueellisen kestävyyden näkökulmasta pyrkimys 
monipuoliseen elinkeinotoimintaan on tärkeää, 
kuten myös työllistävien alojen mieltäminen 
toivottaviksi kasvualoiksi. Työllisyyden kasvua 
ei kuitenkaan kannata laskea julkisen sekto-
rin varaan, vaikka palvelujen toimivuus onkin 
poismuuttoa hillitsevä tekijä. Palvelurakenteen 
kyky joustaa on tärkeä, koska tällöin kyetään 
sopeutumaan sekä kasvuun että supistumiseen. 
Haasteina ovat ikääntyvän väestön muuttuvat 
asumis- ja palvelutarpeet sekä infrastruktuurin 
vajaakäytön tuottamat kustannusrasitteet. Täs-
sä tilanteessa uudet kaivostoiminnan tuomat 
mahdolliset työpaikat ovat vähintäänkin terve-
tulleita. 

Vaikka lupaava esiintymä löytyisi, kunnat eivät 
voi luottaa siihen, että kaivostoiminta alkai-
si nopeasti. Ranuan pilottiprojektin yhteydes-
sä Mirjam Lehtikankaan ja Anna-Maija Huovi-
sen tekemä selvitys Suhangon kaivoshankkeen 
vaiheista osoittaa, kuinka pitkäkestoisia ja 
monivaiheisia hankkeet voivat olla (elektroni-
nen versio osoitteessa http://herkules.oulu.fi/
isbn9789514289521). Outokumpu löysi Suhan-
gon palladiumesiintymän jo vuonna 1964. Kai-
voshanketta alettiin kuitenkin valmistella vasta 
vuonna 1999, 35 vuotta esiintymän löytämisen 
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jälkeen. Tämän jälkeen hanketta veivät eteen-
päin ensin Outokumpu yhdessä Gold Fields Ltd:
n tytäryhtiö Gold Fields Finlandin kanssa, sitten 
Outokummun vetäydyttyä hankkeessa vuonna 
2003 Gold Fields Arctic Palladium ja vuodesta 
2006 tämän kanssa yhdessä North American Pal-
ladium Limited. Ympäristölupa on saatu vuonna 
2005 ja kaivospiirioikeus vuonna 2006. Tuotan-
non aloittamista kaavaillaan vuonna 2010. 

Mitä tapahtuu, kun kansainväliset kaivostoimi-
jat ja paikallistaso kohtaavat? Teijo Klemettilän 
pro gradu-tutkielma Kansainvälinen kaivostoi-
minta paikallistasolla. Esimerkkinä Ranua (Kle-
mettilä 2008) tutkii globalisaation käsitettä ja 
sitä, kuinka se näkyy kansainvälisessä kaivostoi-
minnassa. Lisäksi työssä tarkastellaan, millaise-
na suomalainen kaivostoiminta esiintyy eräissä 
kaivosalan julkaisuissa ja kansallisella tasolla, 
kun huomio on Suomen vahvuuksissa ja heikko-
uksissa kaivostoiminnan sijaintimaana. Työssä 
myös arvioidaan, miten suurten kaivosyhtiöiden 
kansainvälinen luonne näkyy kaivostoiminnassa 
paikallistasolla. Kansainvälisyyden vaikutusta 
paikallistasolla selvitetään käyttämällä esimerk-
kinä Ranuan Suhangon kaivoshanketta. Samalla 
selvitetään mm. hankkeen kansainvälisyyden 
aiheuttamia haasteita kuntatason toimijoiden 
näkökulmasta. Työ perustuu diskurssianalyysiin 
(haastattelut) sekä sisällönanalyysiin (lehtiai-
neisto). 

Tulokset näyttävät, että kaivosalan julkaisuis-
sa kaivostoiminnasta Suomessa annetaan hyvin 
myönteinen kuva. Sekä kansainvälisestä että 
kansallisesta näkökulmasta katsoen kaivostoi-
minnan piirteet näyttäytyvät samankaltaisina. 
Suomen suurimmat vahvuudet sijaintimaana 
liittyvät kaivotoiminnalle myönteiseen ilmapii-
riin, kallioperän lupaavaan mineraalipotentiaa-
liin sekä jo olemassa olevaan kattavaan infra-
struktuuriin. Myönteinen piirre on myös harva 
asutus, jonka takia Suomessa on tilaa kaivos-
toiminnalle. Kielteisiä piirteitä lehtiaineistos-
sa esiintyi hyvin vähän. Kaivostoimijat näkevät 
analysoidun lehtiaineiston perusteella suurim-
maksi heikkoudeksi ympäristölainsäädännön ja 
ympäristölupamenettelyn, jotka vaikeuttavat 
kaivostoiminnan aloittamista ja saattavat jopa 
estää sen. Erityisesti Euroopan unionin asetta-
mat ympäristödirektiivit koetaan kaivostoimin-

nassa uhaksi. Suomen ongelmaksi nähdään myös 
ammattitaitoisen työvoiman puute. Kuitenkin 
uskotaan vahvasti, että tämä ongelma voidaan 
korjata kaivosalan koulutusta kehittämällä. 

Ranuan kaivoshanke on toistaiseksi edennyt kun-
tatoimijoiden näkökulmasta hyvin. Suurimmaksi 
haasteeksi Ranualla on koettu ympäristölainsää-
dännön ja –lupamenettelyjen aiheuttama byro-
kratia. Tärkeimpiä kaivoshanketta edistäneitä 
tekijöitä Ranualla on ollut hankkeelle pääsään-
töisesti yönteinen ilmapiiri ja yhteistyö eri toi-
mijoiden välillä. Myös kaivosyhtiö on pyrkinyt 
kehittämään hanketta myönteisessä hengessä. 
Kunnan tärkein rooli on ollut toistaiseksi edes-
auttaa lupaprosessien läpivientiä ja toteuttaa 
kaivosalueen kaavoitus. Kaivosyhtiön kansain-
välisyyden ei koeta näkyvän Ranualla kovinkaan 
paljoa. Kunnan toimijat ovat enimmäkseen 
olleet tekemisissä kaivosyhtiön suomalaisten 
edustajien kanssa, vaikka myös ulkomaalaisia 
tahoja on tavattu jonkin verran. Kaivosyhtiön 
kansainvälisessä toiminnassa tapahtuneet omis-
tusjärjestelyt ovat näkyneet paikallisesta näkö-
kulmasta myönteisenä asiana. Yhtiön omistus-
suhteiden muutos on edistänyt kaivoshanketta 
ja kuntatoimijoiden mukaan tehnyt kaivosyhti-
ön toiminnasta ammattimaisempaa. 

Klemettilän mukaan lähteestä riippumatta kuva 
Suomesta kaivostoiminnan ympäristönä on var-
sin yhteneväinen sekä kansallisella että kansain-
välisellä tasolla. Ranuan tapauksessa paikallis-
tason kokemukset ovat melko ongelmattomia 
ja vaikutukset vähäisiä. Kauemmas asutuksesta 
sijoittuvan mahdollisen kaivoksen ei nähdä Ra-
nualla vaikuttavan elinympäristön laatuun aina-
kaan heikentävästi.
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6.1. Johdanto: kaivostoiminnan hallinnan uu-
det ulottuvuudet

Nykypäivän kaivostoiminta kehittyneissä mais-
sa, kuten Suomessa, on hallintaa. Siinä suunni-
tellaan ja toteutetaan materian hyödyntämistä 
niin, että se tuottaa myönteisen tuloksen koko 
arvoketjun ulottuvuudessa. Jokaisen kaivostoi-
mintaan osallistuvan toimijan tulisi hyötyä siitä, 
ja useimpien taloudellisesti. Tämä on haasteel-
lista, sillä pitkän ja vakaan kehityksen sijaan 
kyse on toiminnasta, jossa kaivoksen raaka-ai-
neen markkinahinta saattaa vaihdella lyhyen 
ajanjakson sisällä. Kaivostoiminnan avautumi-
nen globaaliin kontekstiin tarkoittaa sitä, että 
kestävän kaivostoiminnan hallinnassa on useita 
yleisiä reunaehtoja, mutta myös paikallisia eri-
tyisyyksiä, jotka tulee huomioida. 

Kaivostoiminnan hallintaa tulee tarkastella 
monien ulottuvuuksien kautta. Lähtökohtana 
tulee määritellä kaivostoiminnan toimijoiden 
verkosto. Verkoston jokainen jäsen vaikuttaa 
siihen, minkälaiseksi kaivostoiminta muodostuu 
ja miten sitä voidaan hallita. Nykypäivän kai-
vostoiminnalle on tyypillistä, että julkinen ja 

yksityinen sekä inhimillinen ja ei-inhimillinen 
kietoutuvat yhteen monilla alueellisilla tasoil-
la. Myös tässä on yleisiä piirteitä, jotka ovat 
olemassa kaikilla kaivospaikkakunnilla, ja myös 
paikallisia erityisyyksiä.

Toisaalta kaivostoiminta jäsentyy hierarkkisten 
aluetasojen kautta, toisaalta kaivostoiminta on 
jatkumo henkilökohtaisesta ja paikallisesta yli-
kansalliseen ja globaaliin. Hierarkkiset aluetasot 
ovat läsnä kaivostoiminnassa lakiin perustuvan 
hallinnon kautta. Laissa määritetään, kuka tai 
ketkä ovat vastuussa paikallistasolla, maakun-
nissa, koko valtakunnan alueella sekä Euroopan 
unionin tasolla ja miten kaivostoiminta suunni-
tellaan alueellisesti. Viranomaisten muodolliset 
valtasuhteet on selkeästi määritelty. Tämä ei 
tarkoita sitä, ettei tästä hallinnon aluetasojen 
hierarkkisuudesta koituisi ongelmia. Monet on-
gelmat juuri syntyvät siitä, että hallinta ei toi-
mi vuorovaikutteisesti ja yhteisten päämäärien 
mukaan eri aluetasojen välillä. Kiistoja herättää 
se, kenelle toiminnasta kasautuu suurin hyöty 
tai haitta ja kuka saa tätä säädellä. Kyse on siis 
paikallisen ja ylipaikallisen suhteesta kestävää 
kaivostoimintaa järjestettäessä.

Helka-Liisa Hentilä ja Jussi S. Jauhiainen

6  Johtopäätöksiä 
– kohti kestävää kaivostoimintaa paikallistasolla

Kuva: Endomines Oy
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Euroopan unioni näkee tärkeänä omavarai-
suuden lisäämisen alueellaan luonnonvarojen 
hyödyntämisen avulla. Aluekehityksessä pyri-
tään Euroopan unionissa läheisyysperiaatteen 
noudattamiseen. Paikallistasoon vaikuttavat 
aluekehityksen hankkeet, mitä kaivostoiminta 
kiistattomasti on, tulisi läheisyysperiaatteen 
mukaan ratkaista mahdollisimman lähellä toi-
mintaa toteuttavaa paikallistasoa. Euroopan 
unionin maissa on paikkakuntien asukkailla en-
tistä enemmän valtaa koskien kaivostoiminnan 
avaamista ja toteuttamista. Toisaalta kaivos-
toiminnasta päättäminen tapahtuu kuitenkin 
paljon kauempana kuin varsinainen toiminta. 
Päätökset tehdään kansallisesti ja entistä use-
ammin maapallon eri puolella, koska kaivostoi-
minnan arvoketju on globaali. 

Globaalissa taloudessa monikansalliset yritykset 
pyrkivät solmimaan suhteet suoraan paikallis-
tasoon. Näin toimimalla pystytään kilpailutta-
maan paikkakuntia toisiaan vastaan, mikä tuo 
etuja globaalille yritykselle. Investoinnit tai 
niistä vetäytyminen voi tapahtua nopeammin ja 
helpommin, kun niistä voi sopia vain paikallisen 
toimijan kanssa. Lisäksi laajoissa verkostoissa 
voidaan yrityksen toiminnan kokonaisuutta sää-
dellä helpommin laajentamalla tai supistamalla 
toimintaa yhdellä paikkakunnalla. Globalisaatio 
tuo yksittäisille paikkakunnille epävarmuutta, 
vaikka se on kaivostoiminnan elinehto.

Kaivostoiminta Suomessa on edelleen valtion 
mielenkiinnon kohteena. Valtio tulee vastaan 
avustamalla suuria investointeja vaativien hank-
keiden toteuttamisessa taloudellisen, poliittisen 
ja lainsäädännöllisen tuen myötä. Aiempien vuo-
sikymmenten tapaan valtio ei voi taata mitään 
pitkällä ajanjaksolla. Valtion tehtävä kaivostoi-
minnassa on olla taustalla, ei edessä keskeise-
nä toimijana, kuten aiempien vuosikymmenten 
tapana oli. Päätökset kaivosten avaamisesta ja 
sulkemisesta tehdään kaukana niiltä paikkakun-
nilta, joissa kaivostoimintaa on. Valtio voi myös 
lyödä jarruja toiminnalle hidastamalla asian kä-
sittelyä tai suhtautumalla nihkeästi kehittämis-
toimintaan. 

Nykypäivän kaivostoiminnassa on hierarkkisuus 
purkautumassa joustaviksi jatkumoiksi paikalli-
sen ja ylipaikallisen, useimmin globaalin välillä. 

Näin voidaan ohittaa monia viranomaisia, joi-
den tehtävänä on valvoa kaivostoiminnan koko-
naisuutta ja tasapainottaa hyötyjä ja haittoja. 
Näitä ovat muun muassa tarvittavan infrastruk-
tuurin rahoittaminen ja paikkakunnan materi-
aalinen muutos, osaavan työvoiman saatavuus, 
luonnon ja maiseman suojelu, haitallisen ilmas-
tomuutoksen ehkäisy sekä kestävän kehityksen 
tavoittelu. 

Kaivostoiminnan kestäväksi toteuttamiseksi tu-
lee pohtia toimijoita ja toimijuutta laajasti. 
Peruskäsitys keskeisistä toimijoista kaivostoi-
minnan hallinnassa on selvä ja toimijat ovat 
helposti tunnistettavissa. Näitä ovat paikkakun-
nissa kunnanvaltuuston ja -hallituksen päättä-
jät, maakunnissa alueellistetut ympäristöviran-
omaiset ja maissa elinkeinotoimintaa säätelevät 
kansalliset viranomaiset sekä ylikansallisella 
tasolla alan säätelyyn osallistuva Euroopan yh-
teisön hallinto. Julkisten toimijoiden asema 
on säädelty selvästi kullakin aluetasolla, kuten 
myös mahdollisten hallintovalitusten kulku. 

Toimijoita löytyy myös yksityiseltä sektorilta al-
kaen malmien etsijöistä kaivosten louhimiseen 
ja kaivannaisten jatkokäsittelyyn. Kaivostoi-
minnan omistaminen on hyvin moniulotteista, 
eikä omistajilla ole yksiselitteisesti ja yhden-
mukaisesti määriteltävää etua. On tavallista, 
että kaivostoiminnan arvoketjun omistajia on 
eri puolilla maailmaa alkaen paikallisista maan-
omistajista kansallisiin osakesäästäjiin, kansain-
välisiin riskisijoittajiin, lainojen antajiin jne. 
Alalla toimii kaivostoiminnan lobbaajia, jotka 
nostavat esille koko toimialan tai yksittäisen 
kaivoksen asioita paikallistasolta aina kansalli-
seen ja ylikansalliseen hallintoon asti. Media-
hallinta, imagon rakentaminen ja brändit ovat 
osa nykyaikaista kaivostoimintaa.

Kaivostoiminnassa ovat mukana kaivospaikka-
kuntien asukkaat. Monet ovat suoraan työnte-
kijöinä kaivoksissa tai siihen välittömästi liitty-
vässä hallinnossa. Kaikki muutkin paikkakunnan 
asukkaat ovat osallisia toiminnan vaikutuksen 
piirissä. Nykyaikainen kaivos tarvitsee erityis-
osaajia, jotka matkustavat kaivospaikkakunnille 
eripituisiksi ajoiksi läheltä tai hyvinkin kaukaa. 
Paikallinen ja ylipaikallinen sekoittuvat käytän-
nön toimissa paikkakunnilla ja koko kaivostoi-
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minnan säätelyssä.

Ajateltaessa kaivostoimintaa muutaman vuosi-
kymmenen päähän, ei edellä mainittujen toi-
mijoiden tarkastelu riitä. Toimijuuden kannalta 
huomioitava verkostossa ja aktiivisina hallinnan 
osapuolina myös muut kuin ihmistoimijat. Eläi-
millä ja kasveilla on hyvin merkittävä asema. Ne 
vaikuttavat, voidaanko kaivostoiminta toteut-
taa ja millä tavalla. Ympäristön monimutkaisten 
syys-seuraussuhteiden myötä tulevaisuudessa 
otetaan aktiivisemmin mukaan kaivostoimin-
nan hallintaprosesseihin myös eläimet ja kasvit. 
Tällä hetkellä ne tulkitaan passiivisina, siirret-
tävinä tai vaihdettavina kohteina, joilla ei ole 
aktiivista asemaa kaivostoiminnan verkostossa. 

Kaivostoiminnan hallinnan syvälliseksi ymmär-
tämiseksi on syytä laajentaa ennakkoluulotto-
masti ei-inhimillisten toimijoiden verkostoa. 
Koneet ja niiden osat, malmit ja muu eloton 
aines ja infrastruktuuriverkostot ovat keskei-
siä kaivostoiminnan hallinnassa. Näiden asemaa 
kaivostoiminnassa on harvoin tarkasteltu laa-
jemmin, Suomessa ei juurikaan. Koko verkoston 
tarkastelu on välttämätöntä, jotta pystyttäisiin 
saavuttamaan vaikutuksiltaan mielekäs kaivos-
toiminta ja sen hallinta. Tämä toimijuuden ra-
kentaminen ei tarkoita, että kaikilla verkostoon 
kuuluvilla toimijoilla olisi yhtäläinen mahdol-
lisuus vaikuttaa verkoston toimintaan tai että 
niillä olisi tietoinen tavoite verkostossa. Tästä 
huolimatta kaikki verkoston jäsenet ovat aktii-
visia ja vaikuttavat toisiinsa.

Kaivostoiminnan hallinnassa on kyse vallankäy-
töstä, myös poliittisesta. Toimijuuden laajem-
man käsitteen avulla tulee ilmi se, että valta 
ei ole yksinkertaisesti ja yksiselitteisesti mää-
ritettävissä yhdelle toimijalle, yhteen alueel-
liseen tasoon tai kiistelyyn kahden osapuolen 
välillä. Kyse on monimutkaisesta verkostosta, 
joka ulottuu eri puolille maailmaa. Valta on ver-
koston elementti, joka avaa ja sulkee mahdol-
lisuuksia. Jos verkoston tietty osa jää huomioi-
matta, on todennäköistä, että kaivostoiminnan 
hallinta epäonnistuu tai siinä syntyy yllättäviä 
ongelmia. 

Verkoston pienimmätkin osat ovat ratkaisevia. 
Esimerkiksi se, että vaikkapa yksittäinen kiina-

lainen tai intialainen perhe haluaa vaurastua 
ja päättää muuttaa kaupunkiin vaikuttaa suo-
raan siihen, että kaivostoimintaa toteutetaan 
Suomessa jollain paikkakunnalla. Yksittäisen 
perheen merkitys on pieni, mutta yksittäiset 
perheet ja tapahtumat ovat trendien asettajia, 
muuttajia ja laajempien muutosten edellä kulki-
joita. Se mitä ja missä yksi venäläinen yritysjoh-
taja päättää saada aikaan elämässään, vaikut-
taa siihen, kasvaako kaivostoiminta Suomessa 
vai loppuuko se kokonaan jollain paikkakunnal-
la. Näin globaali geopolitiikka kietoutuu yhteen 
henkilökohtaisten tavoitteiden ja yllättävien 
sattumien vyyhteen. Se minne tietyt linnut ja 
muut eläimet kulkeutuvat muuttuvan ilmaston 
myötä vaikuttaa siihen, tullaanko kaivostoimin-
taa mahdollistava infrastruktuuri rakentamaan 
tai miten sitä käytetään. Kaivostoiminta ulottuu 
materiaalisesti paljon kauemmaksi kuin missä 
yksittäisen kaivoksen suuaukko on.

6.2. Kaivostoiminnan suunnittelun ja hallin-
nan mahdollisuudet harvaan rakennetuilla 
alueilla

Globalisaatio ja monimuotoiset kaivostoimin-
nan verkostot ovat 2000-luvun alussa entistä 
selkeämmin läsnä myös harvaan asutussa Suo-
messa. Erityisen haasteellinen tilanne on niillä 
paikkakunnilla, joiden elinkeinotoiminta on tätä 
kautta kytköksissä maailmantalouteen. Maail-
mantalouden trendit avaavat nopeasti paikka-
kunnille mahdollisuuksia, mutta myös sulkevat 
kehityksen edellytyksiä. Yksikään paikkakun-
ta ei pysty itse vaikuttamaan näihin talouden 
nousuihin ja laskuihin. Globaalit trendit luovat 
mahdollisuuksia, mutta eivät takaa pitkää ja ta-
saista kehitystä.

Kaivokseen luonnonvarana tulee tarttua, mut-
ta siihen ei ole mahdollista pysyvästi kytkey-
tyä. Toiminnalla on aina alku ja loppu, loppu 
parhaimmillaankin joidenkin vuosikymmenten 
päässä. Parhaimmat paikkakunnat nousevat kai-
vostoiminnan mukana ja trendien laskiessa siir-
tyvät toiselle kehityspolulle hyödyntäen kaivos-
toiminnan aikana paikkakunnalle juurtunutta 
osaamista ja hiljaista tietoa. Kyse on jatkuvan 
muutoksen ja epävarmuuden, nopeiden syklien 
hallinnasta, jossa on jo alusta lähtien varaudut-
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tava laskuun. Kaivostoiminta on monimutkai-
nen ja pitkä arvoketju, joka ulottuu yksittäisen 
paikkakunnan maan sisältä kauas maailmalle 
puheisiin ja tekoihin. 

Kaivostoiminnan hallinta on keskeisessä asemas-
sa, kun mietitään kaivostoiminnan suunnittelua 
ja toteuttamista harvaan rakennetuilla alueilla 
Pohjois-Suomessa. Konkreettista kaivosta aja-
tellen perinteistä elinkaarimallia voidaan toki 
soveltaa edelleen. Kaivostoiminta ei ole enää 
aiemman kaltainen jatkumo, jossa on selvä alku 
ja selvä loppu sekä näiden välissä kasvun ja hii-
pumisen vaiheet. Kaivostoiminta saattaa alkaa 
useita kertoja kaivoksen elinkaaren aikana ja 
voi myös tilapäisesti keskeytyä useita kertoja 
riippuen hankkeen taloudellisesta kannattavuu-
desta. Kyse on kaivoksen elinsyklimallista. 

Kaivostoiminnan arvoketjun eri vaiheissa saa-
tavan taloudellisen hyödyn määrä voi vaihdella 
rajustikin lyhyiden ajanjaksojen välillä. Imago-
seikkojen myötä ei globaalin kaivosyrityksen tai 
yksittäisen kohteen arvo muodostu pelkästään 
sen suoran materiaalisen arvon eli hyödynnet-
tävissä olevien kaivannaisten kautta. Toisaalta 
maailmassa on rajallinen määrä kaivannaisia, 
joten resurssien niukkenemisen ja tähän re-
surssiin kohdistuvat kysynnän myötä seuraa 
kaivostoiminnan kannattavuus. Tämä tietysti 
vaihtelee paikkakunnittain ja jalostettavan ma-
teriaalin suhteen kuten myös sillä perusteella, 
missä vaiheessa ja kuinka lopullisesti kyseinen 
materiaali on kaivettu ja jalostettu jollakin 
paikkakunnalla.

Hallinnan onnistumiseksi on oltava selvillä kai-
vostoiminnan koko verkostosta ottaen huomioon 
toimijuuden laaja käsite eli inhimilliset ja ei-in-
himilliset toimijat eri aluetasoilla. Sen sijaan, 
että keskityttäisiin tarkastelemaan näiden väli-
siä voima- ja valtasuhteita on syytä pohtia sitä, 
mitä verkostossa oleminen vaikuttaa, miten 
toimijat ovat yhteydessä toisiinsa ja kenellä 
on minkälaisia intressejä määrättyihin asemiin 
verkostossa. Tämä mahdollistaa arvioida toi-
mijoiden asemaa sekä lyhyellä että erityisesti 
pitkällä ajalla. Pitkän ajanjakson suunnittelu on 
keskeistä kaivostoiminnan kestävän toteutuksen 
takaamiseksi.

6.3. Kaivostoiminnan sosiaalisten vaikutusten 
arviointi

Kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arvi-
ointi sisältää myös hankkeiden sosiaalisten ja 
taloudellisten vaikutusten arvioinnin. Nykyi-
nen lainsäädäntö osoittaa, mitä sosiaalisten 
vaikutusten arvioimiseksi tulee tehdä ja keihin 
se tulee osoittaa. Samoin aiemmista kaivostoi-
minnan sosiaalisten vaikutusten arvioinnista 
on jo runsaasti kokemusta. Helposti toteutet-
tavat arviointimenetelmät ovat myös tiedossa. 
Kaivospaikkakunnan asukkaiden osallistaminen 
suunnitteluun on jo totunnainen tapa saada laa-
jempi käsitys kaivostoiminnan sosiaalisista vai-
kutuksista.

Erityisen haasteen antaa nykyaikaisen kaivoksen 
ja kaivostoiminnan verkoston laajuus sekä toi-
mijuuden odotettavissa oleva laajeneminen ei-
inhimillisiin ja elottomiin toimijoihin. On mie-
lekkäämpää tarkastella ennakoitavissa olevien 
ympäristö- tai sosiaalisten vaikutusten sijaan 
laajemmin vaikutusten arviointia. Se ei ulotu 
pelkästään käynnissä olevaan tai suunniteltuun 
toimintaan. Se kattaa myös koko verkoston 
identifioimisen, osallistamisen ja tulevaisuuden 
kehityspolkujen arvioimisen. Kaivostoiminnan 
sosiaalisten vaikutusten arviointi on uusien me-
netelmällisten ja käytännöllisten mahdollisuuk-
sien edessä.

6.4. Kestävän kehityksen kaivostoiminta

Kaivostoiminnan suhdetta kestävään kehityk-
seen tulee tarkastella eri näkökulmista. Yhtääl-
tä on havaittava ja tunnistettava kaivostoimin-
nan elinkaari. On syytä puhua elinsyklimallista, 
jossa toiminta kasvaa ja hiipuu useita kertoja 
kaivostoiminnan aikana. Elinsyklimallin aikana 
paikkakunnan fyysinen ja sosiaalinen rakenne 
muuttuvat. Keskeinen osa näistä muutoksista 
kohdistuu aktiiviseen kaivostoimintaan eli on 
tukemassa sitä elinkeinoa, jonka vuoksi paikka-
kunnalle on suunnattu erityistä toimintaa, re-
sursseja ja mielenkiintoa. 

Osa tämän kaivostoiminnan materiaalisesta ja 
sosiaalisesta muutoksesta on kiinteästi ja kape-
asti sidoksissa kaivostoimintaan. Näitä ovat var-
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sinaisen avolouhoksen tai maan alla sijaitsevan 
kaivoksen infrastruktuuri sekä tähän liittyvä muu 
infrastruktuuri, kuten tie- ja rautatieverkosto, 
puhdistusalueet, sivukivikasat jne. Sosiaalises-
ta infrastruktuurista voidaan mainita kaivoksen 
henkilökunta, joka toimii suoraan kaivoksen eri-
tyistehtävissä. Osa heistä on keikkatyöntekijöi-
tä, jotka vain viivähtävät paikkakunnalla. Tälle 
materiaaliselle ja sosiaaliselle infrastruktuurille 
on laskettavissa elinkaari sekä on myös arvioi-
tavissa, onko tällä infrastruktuurilla käyttöä 
paikkakunnalla kaivostoiminnan loputtua. Eri-
tyisosaamisen nojalla toimiva henkilökunta voi 
kouluttautua uudelleen, mutta monet jatkavat 
vastaavissa tehtävissä muualla. Kaivoksesta voi 
tulla matkailunähtävyys tai sitä voidaan rajoite-
tusti käyttää johonkin muuhun toimintaan, jo-
ten tällä infrastruktuurilla voi olla käyttöä myös 
myöhemmin. Usein kaivoksen kohtalona on kui-
tenkin sulkeminen ja eristäminen paikkakunnan 
muusta toiminnasta.

Kestävän fyysisen ja sosiaalisen kehityksen kan-
nalta paikkakunnilla on paljon tärkeämpää muu 
fyysinen ja sosiaalinen infrastruktuuri, joka ra-
kentuu liitännäisenä varsinaiseen kaivostoimin-
taan. Näitä ovat uudet kontaktit ja sosiaaliset 
verkostot, paikkakunnan tunnettuuden kasvu, 
yrittäjyyden lisääntyminen sekä yleinen materi-
aalisen ympäristön parantaminen ja lisääminen 
toiminnan aikana. Tieverkostoa parannetaan, 
rakennetaan uusia ja kunnostetaan vanhoja 
asuinrakennuksia sekä tarpeen mukaan myös 
maisemoidaan alueita. Alueen ympäristöstä ja 
sen muutoksista saadaan myös uutta tietoa. 
Kaivostoiminta sinällään hyödyntää korkeaa 
osaamista ja huipputeknologiaa. Hankkeet li-
säävät ainakin tilapäisesti alueen koulutustasoa 
ja osaamista. 

Kestävän kehityksen kannalta olennaisinta ei 
ole sitoutuminen varsinaiseen kaivostoimintaan 
pysyvästi, vaan sitoutuminen siihen sen toimin-
nan aikana. Samalla tulee löytää muita kehitys-
polkuja hyödyntäen niitä resursseja, joita kai-
vostoiminta tuo paikkakunnalle useiden vuosien 
ja vuosikymmenten aikana. Kehityspolku on 
hyödynnettävä, jotta paikkakunta ei olisi pel-
kästään yhden yrityksen paikka, jotka globaalit 
trendit riepottelevat mielin määrin. 

6.5. Viihtyvyys ja terveellisyys nopeasti muut-
tuvilla kaivospaikkakunnilla

Nopeasti muuttuvan ja tulevaisuudeltaan epä-
varman kaivospaikkakunnan viihtyvyyteen ja 
terveellisyyteen liittyy monia näkökulmia. Muu-
toksen kohteena olevalla paikkakunnalla viih-
tyvyys ja terveellisyys eivät ole yksiselitteisiä, 
vaan ne rakentuvat muutoksen kontekstissa. 

Ensinnäkin ovat kliinisesti todettavat muutokset 
viihtyvyydessä ja terveellisyydessä. Kliinisesti 
todettavat muutokset tarkoittavat luonnontie-
teellisesti mitattavien ilman, veden ja maape-
rän saasteiden määrän kasvua sekä lääketieteel-
lisesti todettuja muutoksia ihmisten fyysisessä 
ja henkisessä terveydessä. Ympäristö- ja työter-
veyslainsäädäntö ovat kaivostoimintaan liittyen 
ja muutoinkin tiukkoja. Mikäli erityistä onnetto-
muutta ei tapahdu niin paikkakunnan asukkais-
sa tai kaivostoiminnan kanssa suoraan kosketuk-
sissa olevien ihmisten terveydessä ei tapahdu 
yleisemmin muutosta. Jos viihtyvyys tulkitaan 
psyykkiseksi tilaksi, voi osa ihmisistä kokea siinä 
parantumista, osa huononemista juuri muutok-
sen takia. Totuttu entinen muuttuu ja sosiaali-
set verkostot muuttuvat, mikä voi olla hyvä tai 
huono asia. Tiukka lainsäädännön soveltaminen 
ja parhainten teknologioiden käyttö vähentävät 
terveydellisesti haitallisten vaikutusten määrän 
minimiin.

Ympäristön kokeminen on myös ja ennen kaik-
kea henkilökohtaista, jossa kukin ihminen itse 
huomaa olevansa terve tai sairas sekä viihtyvän-
sä paremmin tai huonommin. Tämä kokemus-
peräinen tieto on kaivospaikkakunnilla vähän 
tutkittua ja pohdittua, kun ajatellaan kaivostoi-
minnan vaikutuksia paikallisiin asukkaisiin. Kai-
vostoiminta, kuten muutkin teolliset prosessit, 
kuormittaa ympäristöä ja jalostamisessa käyte-
tään sekä ympäristölle että ihmiselle vaarallisia 
kemikaaleja, joten epätietoisuus kaivostoimin-
nan hallinnasta ja prosessin toimimisesta vai 
aiheuttaa reaktion, jossa paikalliset asukkaat 
tai monet heistä kokevat itsensä aiempaa sai-
raammiksi tai viihtyvänsä aiempaa vähemmän. 
Muutos tuo vierautta ympäristöön, joten tähän 
kokemukselliseen puoleen on paikallishallinnon 
ja myös kaivostoimijoiden (erityisesti yrityksen) 
kiinnitettävä huomiota. Tässä ei riitä se, että 
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mittauksilla osoitetaan, että välitöntä hen-
genvaaraa riskeistä ei ole tai että pitkälläkään 
ajanjaksolla ympäristön kuormitus ei aiheuta 
terveydellistä vaaraa asukkaille, edes lapsille 
tai herkemmille vanhuksille. 

Viihtyvyyteen ja terveellisyyteen liittyy myös 
puhunta eli diskurssi paikkakunnalla. Tässä kes-
keisessä asemassa on paikallinen ja alueellinen 
media, kuten sanomalehdet, paikallisradio, jos-
sain määrin myös televisio ja kasvavassa määrin 
internet. Kaivostoiminnan yhteyttä terveelli-
syyteen ja viihtyvyyteen käsitellään mediassa, 
koska muutos on kiinnostavaa. Usein hankkeen 
puoltajat ja vastustajat ovat asioista eri mieltä. 
Media hakee kärjistyksiä tai pyrkii nostamaan 
yhden näkökulman toisia tärkeämmäksi. Syrjäi-
sillä seuduilla kaivostoiminnan työllistävä vai-
kutus katsotaan usein hyvin tärkeäksi. Tällöin 
on vaara, että kriittiset äänenpainot halutaan 
vaientaa tai niitä ei käsitellä mediassa. Tämä 
synnyttää lisää huhuja, jotka purkautuvat inter-
netissä pseudotieteellisinä totuuksina tai pseu-
dojournalistisina artikkeleina koskien aihepiiriä. 
Tämän välttämiseksi on syytä pitää keskustelu 
kaivostoiminnan vaikutuksista mahdollisimman 
avoimena sekä tuottaa keskustelun pohjalle 
riippumatonta asiantuntijatietoa niin kaivostoi-
minnan yleisistä vaikutuksista kuin erityisistä 
vaikutuksista terveyteen ja viihtyvyyteen. Sa-
malla on huomioitava, että kaivostoiminnalla 
on pistemäisiä vaikutuksia, joten sekä luonnon-
tieteellisesti mitattavassa, henkilökohtaisesti 
koettavassa ja puhunnan tasolla ilmenevässä 
kaivostoiminnan vaikutuksessa paikkakunnalla 
on usein selviä eroja.

6.6 Vaikutukset elinympäristöön ja yhdyskun-
tarakenteeseen

Supistuvilla kunnilla on kasvavia kuntia parem-
mat lähtökohdat ottaa vastaan uutta nopeaa 
kasvua. Esimerkiksi vanhat hyvinvointiyhteis-
kuntaan liittyneet palvelurakenteet ja raken-
nuskanta ovat vielä olemassa. Suhteellisen 
hyväkuntoisia oppilaitoksia, asuntoloita, pe-
ruskouluja, rajavartioasemia jne. on hiljattain 
tyhjentynyt ja tyhjenee edelleen. Ne soveltuvat 
hyvin kaivoshankkeiden tilapäisiin majoitustar-
peisiin sekä malminetsinnän, rakentamisen että 

tuotannon aikana. Niinpä kaivoshankkeiden 
sijoittuminen maan itä- ja pohjoisosien supis-
tuvin kuntiin on hyvä mahdollisuus, mitä tulee 
aiemman infrastruktuurin hyödyntäiseen, lisä-
rakentamistarpeisiin ja uusiin palveluihin.

Haasteeksi nousee vastaaminen kuntaan kai-
vostyön perässä muuttavien työntekijöiden 
asumistarpeisiin. Kysyntä ja kuntien tarjonta 
painottuvat väljään pientaloasumiseen. Voima-
kas yhdentyyppinen rakentaminen johtaa Taiva-
lalanen Pitämän kaltaiseen tilanteeseen, jossa 
yhden aikakauden tuottama ja paikkakunnan 
kokoon nähden mittava rakennuskanta ei ky-
kene vastaamaan kysynnän muutoksiin. Asumi-
sen riskien hallinnassa on nähtävillä siirtymän 
kaivosyhtiön ja kunnan omistamista asuinnoista 
yksityisten omistamiin asuintoihin. Aiemmassa 
murrostilanteessa kaivosyhtiöiden ja kuntien 
oli mahdollista myydä omistamaansa raken-
nuskantaa edullisesti ja hyödyntää siten piile-
vää kysyntää. Esimerkiksi käyvät Lampinsaaren 
pientaloasuntojen tai Taivalalanen Pitämän 
kerrostaloasuntojen myynti edulliseen hintaan 
vuokralaisille tai loma-asumisen ”tukiasunnoik-
si”. Asumisen riskien siirtyminen kaivoksessa 
töissä oleville yksityisille henkilöille on haas-
teellista. Yksittäinen talous ei pysty samalla ta-
voin alentamaan hintaa ja kirjaamaan alas tap-
pioita kuin yritys tai kunta. Riskit ovat suuret 
tilanteessa, jos kasvuvaiheessa on kaavoitettu 
ja rakennettu paljon samantyyppistä rakennus-
kantaa, joka tulee sitten yhtä aikaa myyntiin.

Kestävää maankäytönsuunnittelua on kyky 
nähdä nykyisen tontti- ja asuntokysynnän ohi. 
Esimerkiksi Suomussalmella on taajaman ydin-
alueella kysyntää hissikerrostaloille. Hiukan 
taajaman ulkopuolella sijaitsevassa Taivalala-
sen Pitämän kerrostaloissa on vieläkin tyhjiä 
asuntoja. Sen rakentamisen aikaan tuskin ku-
kaan vakavasti pohti ydinalueen tiivistämistä 
tonttitehokkuutta lisäämällä tai täydennysra-
kentamalla passiivisessa käytettäviä viheraluei-
ta ja rantoja. Muuttuneet suunnitteluihanteet 
luovat mahdollisuuden tehostaa yhdyskuntara-
kennetta. Toisaalta niissä piilee mahdollisuus 
menettää myönteiseksi koettuja elinympäristön 
laatutekijöitä.

Mahdollinen kaivos syntyy sinne, missä esiinty-



Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön laatu60 Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön laatu

mä on. Kaivoksien sijainti noudattaa erilaista 
logiikkaa kuin muun teollisuuden, joka voi ha-
keutua edullisen työvoiman perässä vaikkapa 
toiseen maahan. Maankamaraan sitoutuneisuus 
aiheuttaa ylimääräisiä infrastruktuurikustan-
nuksia, koska liikenneyhteydet ja energiansaan-
ti joudutaan rakentamaan varta vasten, usein 
syrjäisiin paikkoihin. Tämä asettaa maankäytön 
suunnittelulle haasteita. Avoin tiedottaminen 
ja vuorovaikutus hankeosapuolien kesken ovat 
tärkeitä, jotta virheinvestoinneilta tai lukittu-
neilta maankäyttöratkaisuilta vältytään.

Kaivostoiminnan lakkauttaminen ei lamaannuta 
niiden yhteyteen syntyneitä kaivoskyliä, aina-
kaan vielä Suomessa. Palvelujen tosin hiipuvat 
ja infrastruktuuria käytetään vähemmän. Yhti-
öiden omistamat asunnot ovat löytäneet osta-
jansa 1980- ja 1990-luvuilla. Supistumiskehitys 
aiheuttaa herkästi tilanteen, jossa rakennuskan-
taa ei korjata. Tämä vähentää edelleen asunto-
jen kysyntää. Aikoinaan huolella suunnitellut ja 
rakennetut alueet ovat sitkeitä selviytyjiä, sillä 
niiden ympäristön laatutekijät säilyvät. Hyvin 
suunniteltu kestää myös aikaa ja mahdollistaa 
pääkäyttötarkoituksen muuttumisen. Kuntien 
tulisikin rohkeasti vaatia laatua nyt rakennetta-
valta uudisrakennuskannalta. Köyhän ei kanna-
ta hankkia tai rakentaa huonoa!

6.7 Uusia tutkimusavauksia

KaSuKat-hanke on tarjonnut monitieteellisen 
tutkimusnäkökulman tällä hetkellä vilkkaan kai-
vostoiminnan ja paikallistason väliseen vuorovai-
kutukseen. Malminetsintää ja kaivostoimintaa 
voidaan tutkia eri näkökulmista käsin. Näkökul-
mana voi olla esimerkiksi teknis-taloudellinen 
tutkimus tai yhteiskuntatieteellinen suunnitel-
mien tai toiminnan vaikutusten arviointiin liit-
tyvä tutkimus. Kiinnostavan lähtökohdan uusien 
teemojen tuomiseen tieteelliseen keskusteluun 
tarjoaa näitä näkökulmia yhdistävä tutkimus. 
Hankkeen aikana nousi esiin monia uusia tutki-
musaiheita entisten ja nykyisten kaivoshankkei-
den viitekehykseen ja vaikutuksiin liittyen. 

Ensinnäkin, uudessa jatkuvasti muuttuvassa 
globaalissa tilanteessa, kansallisten ja paikallis-
ten intressien vuorovaikutuksessa ja kaivostoi-
minnan moniulotteisen verkoston kontekstissa 

tarvitaan kaivostoiminnan uutta käsitteellistä-
mistä. Mitä on samanaikaisesti ylikansallinen 
ja paikallinen, glokaali kaivostoiminta 2010-lu-
vulla? Minkälaisia ovat kaivostoiminnan syklit ja 
niiden perusteella muotoutuva elinsyklimalli? 
Mitä ei-inhimillisten ja elottomien toimijoiden 
hahmottaminen kaivostoiminnan verkoston ak-
tiivisina jäseninä tarkoittaa? Mitkä ovat sen ver-
koston toimijoiden väliset suhteet? 
 
Toiseksi on syytä kehittää uusia menetelmiä kai-
vostoiminnan tutkimiseen. Tässä tulee ennak-
koluulottomasti yhdistellä määrällisiä ja laa-
dullisia menetelmiä. Liiankin paljon tutkitaan 
kaivostoimintaa ja kaivospaikkakuntia kaukaa 
ulkopäin. Malminetsintä- ja kaivostoiminta on 
moneen muuhun elinkeinoon verrattuna erilai-
sella aikajänteellä ja erilaisin sijoittumisperus-
tein toimivaa. Uusien tutkimusten tekijöiden on 
syytä tutustua kaivostoiminnan ominaispiirtei-
siin ja kaivoshankkeen vaiheisiin. Menetelmi-
en jalostaminen koskee myös kaivostoiminnan 
vaikutusten arviointia. Erityisiä haasteita tähän 
tuo kaivostoiminnan syklisyys sekä laajan ver-
koston huomiointi arviointia toteutettaessa. 

Kolmanneksi, on syytä huomioida aiempaa tar-
kemmin jatkuvasti muuttuva toimintaympäris-
tö. Tässä tarvitaan sekä intensiivistä yksittäisten 
paikkakuntien tutkimusta että ekstensiivisem-
pää laajojen globaalien muutosten selvittämis-
tä. Kaivostoiminnan sisäisiä eroja tulee tutkia 
jalostettavan materiaalin suhteen. On syytä 
tehdä myös kansainvälistä vertailevaa tutki-
musta, jolloin paikalliset ja kansalliset erityis-
piirteet nousevat esille. Tämän tutkimuksen pe-
rusteella pystytään arvioimaan myös parhaiden 
käytäntöjen mahdollisuuksia entistä tarkemmin. 
Toisaalta esimerkiksi suomalaisten 1900-luvun 
kaivosyhdyskuntien suunnittelun, rakentamisen 
ja kehitysvaiheiden tutkimus odottaa edelleen 
tekijäänsä. Sitoutuminen kaivostoimintaan on 
ilmeistä monilla paikkakunnilla, varsinkin Poh-
jois-Suomessa. On syytä tutkia, miten paikka-
kunnat pyrkivät tai eivät pyri löytämään saman-
aikaisesti uusia kehityspolkuja, joka syntyvät 
aktiivisen kaivostoiminnan aikana ja ulottuvat 
kauas sen päättymisen jälkeiseen aikaan. Tule-
vaisuudessa on tarpeen kaivostoiminnan koko 
arvoketjun tarkastelu luonnon, rakennetun ja 
sosiaalisen kestävyyden näkökulmista.
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