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Taustaa
1. Metallimalmien kysyntäbuumi

• Kiinan, Intian ja muiden kehittyvien maiden voimakas talouskasvu 
synnytti vuoden 2009 jälkeen merkittävän kaivannaisten 
kysyntäbuumin
– Metallimalmien kysyntä kasvoi nopeasti vuoden 2008 jälkeen
– Hintataso nousi: teräs, nikkeli ja sinkki – hinta kolminkertaistui ja 

kuparin hinta jopa viisinkertaistui
• Kaivannaistoiminnan kannattavuuden kasvu heijastui myös 

Suomeen: 
– investoinnit kasvoivat merkittävästi, useita kaivoshankkeita aloitettiin
– vielä useampia hankkeita on tulossa 
– ennusteiden mukaan metallimalmien louhinta kasvaa nykyisestä 37 

miljoonasta tonnista aina 70 miljoonaan tonniin ja kaivosalan 
liikevaihto 800 miljoonasta 2500 miljoonaan euroon

• Suomi reagoi toimintaympäristön muutokseen uudistamalla 
kaivoslakinsa ja mineraalistrategiansa – mutta kuten viime aikojen 
keskustelu osoittaa, paljon miettivää jäi



Taustaa
2. Kaivosbuumin ongelmia

• Keskustelu ja ongelmat Suomessa eivät radikaalisti erilaisia kuin muualla
– Kaivosbuumin piirteet koettelevat yhtälailla suuria kaivosmaita, kuten 

Kanadaa, Australiaa
– Australia ja Kanada, (myös Ruotsi ja Norja) ovat pidemmällä mineraalipolitiikan 

kehittämisessä kuin Suomi, joka tuli mukaan buumiin jokseenkin 
valmistautumattomana

– Suuret kansainväliset yritykset toimivat usein muissa kuin omissa maissaan ei-
kestävillä tavoilla (Earthworks and MiningWatch, Canada)

• Keskeiset kansainväliset teemat kaivostoiminnan suhteen ovat
- Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset: julkisen vallan politiikka ja yritysten 

vastuu
- Kaivostoiminnan vaikutus paikallisyhteisöihin sekä alkuperäiskansojen 

oikeuksiin
- Kaivostoiminnan rooli taloudellisessa kehityksessä {luonnonvarakirous, 

Hollannin tauti, korruptio}
• Maailmalla on myös pohdittu luonnonvaraveroja, ja yleinen näkemys 

tuntuu olevan, että ne ovat hyödyllisiä paitsi verotulojen kertymisen 
näkökulmasta, myös koska ne tarjoavat mahdollisuuden ohjata 
luonnonvaran louhintaa yli ajan yhteiskunnan toivomalla tavalla



Tämä esitys 
3. Kaivosten ympäristöhaasteet

• Kaivokset merkittäviä maiseman muuttaja, louhintajätteiden synnyttäjä ja 
päästöjen aiheuttajia

• Ympäristövaikutusten kohdistuminen: 
– paikalliset asukkaat kokevat suurimman osan haitoista ennen muuta vesien 

pilaantumisena, meluna ja pölynä
– Ilmasto- ja vesistövaikutukset ulottuvat laajalle

• Kuinka hyvin ympäristövaikutukset hallitaan vaikuttaa ratkaisevasti 
kahteen asiaan:
– Ympäristön tilaan
– Kaivostoiminnan sosiaaliseen hyväksyttävyyteen

• Tässä esityksessä keskustellaan
– kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista 
– taloudellisen ohjauksen periaatteista

• Taloudellista tutkimusta kaivostoiminnan ympäristöohjaamisesta ei juuri 
löydy (sulkemisen jälkihoidon tarkastelu poikkeus), joten esitys 
pikemminkin hahmottaa tutkimussuuntia teemaan



Kaivostoiminta Suomessa 



Määrittelyjä
4. Mineraalivarat

• Mineraalivarat voidaan jakaa: metallit, ei-metallit
ja energiamineraalit

• Metalliset malmit jaetaan: rauta ja rautapitoiset 
metallit, perusmetallit ja kevytmetallit, 
harvinaiset metallit, jalometallit, radioaktiiviset 
metallit

• Suomessa louhittavat mineraalit:
– Lähinnä perusmetalleja ja jalometalleja
– Ei-metalleista louhitaan muun muassa apatiittia 

(Siilinjärvi, mahdolliseksi Sokli)



EU:n kriittiset malmit/mineraalit

5. Suomessa louhittavia
Malmi Tuotanto Malmi Tuotanto

Erittäin kriittiset (14) Taloudellisesti merkittävät (15)

koboltti tuotantoa hopea kaivosprojekteja

niobium kaivosprojekteja kalkkikivi tuotantoa

platinaiset metallit kaivosprojekteja kupari tuotantoa

Taloudellisesti erittäin merkittävät (11) kvartsi tuotantoa

kromi tuotantoa litium kaivosprojekteja

mangaani kaivosprojekteja maasälpä tuotantoa

nikkeli tuotantoa talkki tuotantoa

rauta kaivosprojekteja titaani kaivosprojekteja

sinkki tuotantoa

vanadiini kaivosprojekteja
Suomessa useita kultakaivoksia – kulta ei EU:n kriittinen metalli



Toiminnassa olevat
6. Metallimalmikaivokset ja niiden omistus

Kaivos, kunta Yrityksen nimi Emoyhtiön nimi Pääarvoaineet

Kittilä (Suurikuusikko) Agnico-Eagle Finland Oy Agnico-Eagle Mining Ltd. (CA) kulta

Hitura, Nivala Belvedere Mining Oy Belvedere Resources Ltd. (CA) nikkeli, kupari, koboltti,
platina, palladium

Pahtavaara, Sodankylä Lappland Goldminers Oy Lappland Goldminers AB (SE) kulta

Kemi, Keminmaa Outokumpu Chrome Oy Outokumpu Oyj (FI) kromi

Jokisivu, Huittinen*) Polar Mining Oy Dragon Mining Ltd. (AU) kulta

Orivesi*) Polar Mining Oy Dragon Mining Ltd. (AU) kulta

Pyhäsalmi, Pyhäjärvi Pyhäsalmi Mine Oy Inmet Mining Corporation (CA) kupari

Talvivaara, Sotkamo Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj nikkeli, sinkki, uraani

Pampalo, Ilomantsi Endomines Oy Endomines AB (publ) (SE) kulta

Laiva, Raahe Nordic Mines Oy Nordic Mines AB (SE) kulta

Kylylahti, Polvijärvi Kylylahti Copper Oy Altona Mining Ltd. (AU) kupari, koboltti, nikkeli,
sinkki

*) Rikastamo Sastamalassa





Tapaus
7. Talvivaaran kaivos

• Kaivoksesta tulossa maailmanluokan nikkelikaivos ja merkittävä 
perusmetallien tuottaja, ”monimetallikaivos”. 

• Talvivaara toimii hyvin esimerkkinä potentiaalisista kaivosten 
ympäristöongelmista

• Hyödyntää metallien rikastamisessa bakteeriperusteista 
biokasaliuotusta

• Toiminta-ajaksi arvioidaan kymmeniä vuosia
• Talvivaaran lupahakemusten mukaan arvioitu tuotanto kattaa useita 

metalleja ja tuotantomäärien on tarkoitus nousta seuraaviin 
lukuihin:
– Nikkeli 50 000 tonnia (2011: 16 087 tonnia)
– Sinkki 90 000 tonnia (2011:  31 815 tonnia)
– Kupari 15 000 tonnia
– Koboltti 1 800 tonnia
– Uraani 350 tonnia

• Uraanin talteenottolaitos käyttöön 2013.



Ympäristöhaasteet
8. Talvivaaran kaivos: uraani ja vesi

1. Uraani
- Rikastaminen ei ollut mukana alkuperäisessä YVA-käsittelyssä, vaan 

uraanijäte piti sijoittaa turvallisesti
- Hakemus uraanin rikastamisesta jätettiin sen jälkeen, kun kaivos oli 

saanut luvan, mikä aiheutti kriittisiä reaktioita
2.  Vesistökuormitus: puhdistettu prosessivesi 
- Suuri kiintoaineen, sulfaatin, natriumin ja magnaanin kuormitus 

kahden ensimmäisen vuoden aikana (kiintoaine 82mg/l, raja-arvo 
30 mg/l)

- Huom.: ympäristöviranomainen ei asettanut sulfaatteille, 
natriumille ja magnaanille varsinaisia raja-arvoja. Talvivaara ehdotti 
sulfaattirajaksi 170 mg/l ja kuormitti 8000mg/l vuona 2010.

- Osa kaivoksen välittömässä läheisyydessä olevista järvistä on 
pilaantunut. Veden laatu alapuolisessa vesistöissä (Vuokseen ja 
Pohjanlahteen laskevat vedet)  on heikentynyt. 



Viranomaishaasteet
9. Talvivaaran kaivos: uraani ja vesi

Talvivaaran kuormitus: avainlukuja

SO4
t/a

Na
t/a

Mn
kg/a

Fe
kg/a

Ni
kg/a

Cu
kg/a

Zn
kg/a

N-tot
kg/a

Kiinto-
aine kg/a

2010 20 385 7 948 89 481 68 128 310 26 95 3 649 914 900

2011 13 045 6 616 13 671 8 377 74 18 66 2 317 77 794

Talvivaaran vedenkäyttö: 1,1 milj. m3 (2010), 0,75 milj. m3

Taulukon lähde: Pöyryn selvitys Talvivaaran lupahakemuksessa 2012

Lupaohjauksen ja pakottamisen ongelmat
- Uutta teknologiaa, biokasaliuotusta ja erityisesti metallitehtaan prosesseja ei 

hallittu (koskee taustaselvityksiä, yritystä ja ympäristöviranomaisia)
- Ei ole syvällistä tietoa siitä, millaisia ongelmia sulfaatit, metallit ja muut 

päästöt aiheuttavat vesistössä ja eliöstössä
- Viranomaiset katsoivat sivusta lähivesistöjen pilaamista ja asetettujen rajojen 

ylityksiä – kykyä nopeaan reaktioon ei ollut 
(viranomaisen keinovalikoima: muistutus-kehotus-hallintopakko)



KAIVOKSET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA



Tyylitelty
9. Kaivoksen elinkaari ja ympäristö

1. Varaus ja malminetsintä ja valtaus (2-15 vuotta)
- Malmin etsintä luvanvaraista

2. Kaivoksen rakentaminen (2 vuotta)
- Infrastruktuuri, tuotannon järjestelyt (massiivinen maansiirtotyö)
- Luodaan kaivannaisjätteiden (sivukivet, rikastushiekka) läjitysalueet

3. Tuotanto, varsinainen kaivostoiminta (xx vuotta)
- Kaksi osaa: louhinta (malmin irrotus kallioperästä) ja malmin rikastaminen
- Malmin rikastuksessa tarvitaan murskaus-, jauhatus, vaahdotus- liuotus-, 

sakeutus- ja suodatuslaitteita – erillinen teollinen prosessi
- Rikasteet kuljetetaan jatkojalostettavaksi

4. Lopettaminen ja jälkihoito (xx vuotta)
- Kaivoksen sulkeminen ja ympäristötilan seuranta

(xx vuotta viittaa siihen, että kaivoksen lopullinen elinikä yleensä elää ja pitenee esiintymän ja 
markkinahintojen funktiona )



Identifiointi
10. Elinkaari ja ympäristövaikutukset

2. Rakentamisvaihe
- Rikastushiekka: padotut altaat, jotka suojataan pohjavesiltä, jätevesien 

juoksutus ja puhdistus
- Sivukivet: ei tarvita patoja, pohjan kestävyys selvitetään
- Pinta- ja suotovesien käsittely (pohjavedet, pintavedet)
3. Tuotantovaihe, varsinainen kaivostoiminta
- Louhinta: malmi irrotetaan kallioperästä
- Murskaus: malmi murskataan ja jauhetaan hienoksi rikastusprosessia 

varten
- Rikastus: arvoaineet erotetaan joko mekaanisesti tai kemiallisesti muusta 

kiviaineksesta
- Energian kulutus, ilmapäästöt ja neutraloitu prosessivesikuormitus 
4. Lopettaminen ja jälkihoitovaihe
- Sulkeminen niin, että sivukivien uusiokäyttö mahdollinen
- Maisemanhoito, pohjavesien valvonta ja pintavesien seuranta
- Sivukivien hyödynnettävyys myöhemmin & maisemoidun maan käyttö
- Rikastealtaiden kemikaalien leviämisriskit pohja- ja pintavesiin



Taloustiede (Farzin 1996) 
12. Luonnonvara-päästöt malli

• Olkoon p = resurssin hinta, c(x,X) louhinnan kustannus, x = louhinta, X = varanto
• Saastehaitta: D = D(z(t), S(t)), missä z(t) = x = virtasaaste ja S(t) = varantosaaste,

St(t) = z(t) – a(t), missä a(t) puhdistus; puhdistuskustannus = e(a) 

Yhteiskunnallinen optimi
Optimaalinen louhinta:     p - cx =  +Dz + 
Optimaalinen puhdistus:  ea = Dz

Yksityinen optimi
Optimaalinen louhinta:     p - cx = 
Optimaalinen puhdistus:  ea = 0

Pigoun vero päästöille:     v = Dz + 
Oletus: täydellinen ennakkotietämys mm. louhinnan aikaurasta ja rehellinen 
yritys.  Varjohinnat ajassa:                     ja                     .t X

ts dsce )(

t S

ts dsDe )(



13. Taloudellisen analyysin opetus
• Pääopetus: kaikki relevantit ulkoisvaikutukset otettava huomioon ja 

sisäistettävä ohjauksen avulla
– Jos louhinnasta aiheutuu kumuloituvia päästöjä, optimaalinen Pigoun

vero ottaa huomioon sekä virtasaasteiden rajahaitan että päästöjen 
kumuloitumisen (varantohaitan) rajakustannuksen ( )

• Mallin politiikka johdettu first-best –tilanteessa. Käytännön 
sovellukset kaivostoimintaan ovat aina luonteeltaan second best. 

• Second-best politikka edellyttää, että tarkastellaan
– Malmin louhinta-aste (louhinta monituotemalmin tapauksessa)
– Malmin prosessoinnin ja rikastuksen ohjaus (puhdistustoimet 

louhinnan ja rikastuksen yhteydessä)
– Kaivoksen sulkemisen ja jälkihoidon ohjaus
– Valvonta- ja rankaisupolitiikka



Nykyohjaus
14. Kaivos ja ympäristölupa

• Suomessa kaivosten tulee esittää YVA-prosessiin perustuva 
ympäristölupahakemus, jonka käsittelee lupaviranomainen

• Ympäristölupa: kaivoksen päästöjen normiohjausta
– Määrittää enimmäispitoisuudet tai kokonaispäästörajat vesi- ja ilmapäästöille, 

keskeiset suojelutoimenpiteet ja osittain teknologiset ratkaisutkin
– Määrittää vedenkäyttöoikeudet
– Ohjaa sulkemista ja jälkihoitoa, ml. taloudelliset vakuudet

• Kaikilla kaivoksilla Suomessa on YVA-prosessiin perustuva ympäristölupa. 
Normiohjausta on perusteltu esimerkiksi sillä, että kukin kaivos 
ainutlaatuinen ja ohjauksen tarkka sisältö riippuu alueen geologisista 
piirteistä

• Haasteena miettiä:
– Sisäistyvätkö ulkoisvaikutukset, ml.  Varantoulkoisvaikutus ja jälkihoidon 

aikaiset ympäristöriskit?
– Onko normiohjaus kaikissa yhteyksissä paras ohjauskeino, missä taloudellisilla 

ohjauskeinoilla olisi kannustavampi rooli?
– Millainen olisi pakottamis- ja rankaisupolitiikan design?



15. Ympäristötalouden tutkimusteemoja
• Ulkoisvaikutusten sisäistäminen – kansalaisten arvostus
- Sulfaatit ja metallit vesiin: 

- Luonnontieteellinen tieto vähäinen erityisesti varantohaitasta;
- Kansalaisten arvostuksia koskevaa tietoa ei ole
- Emme siis tiedä ulkoishaitan suuruutta

- Prosessin synnyttämät ilmapäästöt
- Käytetty sähkö päästöoikeuskaupan piirissä, polttoaineet verotuksen piirissä
- Muiden prosessien synnyttämät päästöt– tilaa päästöverolle

• Valvonta- ja rankaisupolitiikka
– Kuinka saada yritykset noudattamaan normeja
– Korvauspolitiikka syntyneistä vahingoista

• Taloudellisten vakuuksien mitoittaminen
– Nykyiset periaatteet (varautuminen pinta-alan mukaan) eivät perustu 

johdonmukaiseen taloudelliseen analyysiin ja ovat epäsensitiiviset 
ympäristöriskeille


