
Vetoomus paremman 
kaivoslain puolesta

Kaivoksien luonne on muuttunut. 

Kun kaivokset aikaisemmin olivat paljon pienempiä ja 
suomalaisomistuksessa, niin nykyään ne ovat sata tai tuhat 
kertaa suurempia sekä lähes kaikki ulkomaalaisten tahojen 
omistamia.

Siksi haluamme, että kun Suomessa 
tehdään kaivoksia, ne tehdään 
kunnolla.

Suomi on yksi maailman vähiten saastuneita maita. 
Ilmamme on maailman puhtainta ja pohjavetemme 
maailman kärkiluokkaa. Erityistä ovat myös lukemattomat, 
puhtaat vesistöt. Elintarvikkeemme ovat Euroopan 
puhtaimpia ja meillä on maailman suurin luomukeruualue.

Luonto, ruoan kasvuympäristön ja vesien puhtaus ovatkin 
tärkeimpiä kansainvälisiä myyntivalttejamme elintarvike- ja 
matkailualalla. Puhtaan veden arvo tulee tulevaisuudessa 
lisääntymään.

Meillä on paljon menetettävää.

Kaivoslakiesityksessä on joitain parannuksia.

Ne eivät kuitenkaan vielä suojaa  paikallisten oikeuksia, 
luonnon, vesistöjen ja pohjaveden puhtautta tai muiden 
elinkeinojen tasavertaisuutta.

Suomeen kohdistuu kaivosmaana paljon kiinnostusta, 
koska kaivosyhtiöiden on edullista toimia täällä ja 
toimintaympäristö on vakaa. On totta, että mineraalejakin 
tarvitaan.

On kuitenkin hyvä muistaa, että kaivosteollisuus 
nimenomaan ajaa kaivosteollisuuden etuja. Kaivosyhtiöt 
taas haluavat tehdä mahdollisimman paljon tuottoa, 
riippumatta maasta missä ne toimivat.

Lain tehtävä on varmistaa, että teollisuus 
toteutetaan yhteiskunnan muiden 
osapuolien ja luonnon kannalta hyvällä 
tavalla.



Tilanne nyt

– Kaivoksen sulkemissuunnitelma vaaditaan vasta kun kaivosta 
ollaan sulkemassa. Yrityksen ei tarvitse osoittaa, että se kykenee 
taloudellisesti kaivoksen sulkemiseen ja pitkäaikaiseen jälkihoitoon.

– Avolouhos voi täten olla houkuttelevampi toimintamalli, sillä se 
on halvempi toiminnan aikana kuin tunnelikaivos. Avolouhoksen 
sulkeminen on kuitenkin paljon kalliimpaa ja haastavampaa.

– Kaivosyhtiötä vaaditaan osoittamaan varoja suljetun kaivosalueen 
hoitoon vain 30 vuoden ajaksi. Ruotsin valtiontalouden 
tarkastusvirasto totesi raportissaan, että tällöin yhteiskunta suurella 
todennäköisyydellä päätyy suljetun kaivoksen maksajaksi.

Kaivoksen sulkemissuunnitelma ja muut kaivoksen sulkemiseen 
ja ympäristön saastumisen estoon liittyvät asiat ovat kiinni 
kaivannaisjäteasetuksesta. Kaivannaisjätedirektiivi tuli voimaan 
vuonna 2006 (2006/21/EY) ja kaivannaisjäteasetus vuonna 2013 
(190/2013). Ne ovat edistyksellistä lainsäädäntöä, mutta niiden 
täytäntöönpano on jäänyt puolitiehen.

Asiaa kuvaa hyvin kaatopaikkojen tilanne: Direktiivi 
kaatopaikoista säädettiin vuonna 2000 (2000/738/EY) ja siihen 
perustuva kaatopaikka-asetus vuonna 2013 (331/2013). Tällöin 
luotiin näiden pohjalta Suomen olosuhteisiin sopiva, sitova 
ohjeistus. Kaatopaikat muuntuivatkin merkittävästi tämän 
pohjalta.

Kaivannaisjäteasetuksen täytäntöönpano on ehdottoman tärkeää, 
jotta kaivosteollisuus saadaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
ekologisesti kestäväksi.

Lue lisää: www.kaivosvetoomus.fi/lisatietopaketti/sulkeminen/ ja www.
kaivosvetoomus.fi/lisatietopaketti/jatealue-saantely/

Kunnan mahdollisuus kieltää malminetsintä alueellaan voi perustua 
ainoastaan malminetsinnän tutkimusten suoriin vaikutuksiin. Kunta ei 
voi kieltää malminetsintää sillä perusteella, että kaivostoiminta ei kunnan 
näkemyksen mukaan soveltuisi alueelle[1].

Jos malminetsintäyhtiö on käyttänyt jopa miljoonia alueen tutkimiseen, voi 
kunnan olla hyvin vaikea kieltää kaivostoiminta alueella myöhemmin, ja sen 
yrittäminen voi johtaa ongelmiin kauppasopimusten kanssa. Kunta voi myös 
haluta kieltää malminetsinnän tietyllä alueella suunnitellun tuulivoiman 
perusteella - malminetsintälupa voi mahdollisesti viivästyttää tuulivoiman 
rakentamista merkittävästi, mikä on alueiden laajuuden ja pitkäaikaisen 
keston takia ongelmallista. Tuulivoima myös tuottaa maanomistajalle 
merkittävästi enemmän kuin malminetsintä[2].

Lue lisää: www.kaivosvetoomus.fi/lisatietopaketti/tuulivoima 
[1]  HE 138/2022 vp, s. 101, Itä-Suomen hallinto-oikeus päätös Tuusniemen Rääpysjärvi 20/0057/3, 
s. 14. 
[2] Esimerkiksi Lakeuden Malmi Oy, Haapavesi ML2020:0017. https://tukes.fi/
documents/5470659/54028939/ML2020_0017_Haapavesi_8_LakeudenMalmiOy_päätös_uusi.pdf/

Tilanne tulisi olla

– Kaivosyhtiön tulee ottaa huomioon kaivoksen sulkemisen 
ja alueen jälkihoidon kustannukset jo kaivosta suunnitellessa: 
sulkemissuunnitelma tulisi esittää jo kaivoslupaa haettaessa.

– Kaivoksen sulkemisen huomioon ottaminen jo alkuvaiheessa 
vaikuttaisi siihen, millaisia kaivoksia Suomeen rakennetaan. 
Yhteiskunta ei yhtä todennäköisesti joutuisi suljetun kaivosalueen 
maksajaksi.

– Kaivosyhtiön tulee kattaa kaivoksen jälkihoito ja ympäristön 
saastumisen estäminen pidempään kuin esitetyt 30 vuotta.

Tilanne nyt

Lakiesityksessä pyritään parantamaan paikallista 
hyväksyttävyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia siten, 
että kunnalla on oikeus vaikuttaa kaivostoiminnan 
sijoittumiseen kaavoituksella.

– Tämä on puutteellinen oikeus, sillä kunta ei 
kuitenkaan pysty kieltämään malminetsintää näillä 
alueilla.

– Malminetsintäluvan myöntäminen alueelle, jonne 
kunta ei halua kaavoittaa kaivostoimintaa, aiheuttaa 
ristiriitatilanteita paikallisten asukkaiden, elinkeinojen 
ja malminetsintäyhtiön näkökulmasta. Se voi myös 
johtaa myöhempiin oikeushaasteisiin.

Kaivoksen sulkeminen 
Kaivosyhtiön tulee kyetä maksamaan kaivoksen 
sulkeminen ja estää ympäristön saastuminen

Kunnan mahdollisuus vaikuttaa 
Kunnalla tulee olla aito mahdollisuus päättää kaivostoiminnan 
sijoittumisesta

Tilanne tulisi olla

– Kunnalla tulee olla aito mahdollisuus päättää, mitkä 
alueet eivät sovellu kaivostoimintaan – tämän tulee 
ulottua myös malminetsintään.

– Malminetsintäluvan myöntämisen esteeksi tulee 
lisätä se, että kaivostoiminta ei sovellu alueelle, tai 
että kunta vastustaa kaivostoimintaa alueella.
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Lakiesityksen mukaan muille luonnonsuojelualueille kuin 
kansallispuistoille ja luonnonpuistoille voidaan myöntää 
malminetsintälupa, kunhan malminetsinnän toimenpiteet 
itsessään ei loukkaa luonnonsuojelualueen perustamistarkoitusta. 
Malminetsintäluvan myöntäminen tarkoittaa kuitenkin aina 
mahdollisutta perustaa alueelle kaivos, sillä kaivosluvan kieltäminen 
mittavien malminetsintäinvestointien jälkeen on haastavaa, jos muut 
taloudelliset ehdot täyttyvät [1].

[1] www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1386569683651.html

Tilanne nyt

– Kansallispuistot ja 
luonnonpuistot on suljettu 
pois kaivostoiminnalta.

Luonnonsuojelualueet 
Luonnonsuojelualueet kaivostoiminnan ulkopuolelle

Tilanne tulisi olla

– Myös muut 
luonnonsuojelualueet 
tulee sulkea pois 
kaivostoiminnalta.

Malminetsintäyritys tulisi velvoittaa neuvottelemaan 
tutkimusten sijainnista maanomistajan kanssa pelkän 
yksisuuntaisen tiedotustilaisuuden järjestämisen 
sijaan, kuten Ruotsissa.  Ristiriitatilanteessa asian 
ratkaisisi kaivosviranomainen osapuolia kuultuaan. 
Malminetsintäyritysten välillä on huomattavia eroja siinä, 
miten ne vapaaehtoisesti ottavat huomioon haittojen 
vähentämistoimet. Siten pelkkä tiedotustilaisuus ei 
varmista toimia haittojen vähentämiseksi.

Silloin, kun malminetsintä kohdistuu kaivannaiseen, joka 
ei ole yhteiskunnan raaka-ainehuollon merkittävä (eli sille 
ei voisi saada pakkolunastuslupaa) tulisi maanomistajan 
suostumusta pitää malminetsintäluvan myöntämisen 
ehtona.

Tämä on perusteltua, sillä jos maanomistaja ei tässä 
tilanteessa aio vapaaehtoisesti myydä maatansa, olisi 
malminetsintäluvan myöntäminen alueelle tarpeetonta 
puuttumista maanomistajien oikeuksiin[2].

[1] Hallituksen esitys eduskunnalle kaivoslain muuttamisesta s. 79 
[2] www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1386569683651.
html

Tilanne nyt

– Lakiesitys esittää maanomistajan vaikutusmahdollisuuksien 
parantamiseksi yrityksen järjestämää avointa tiedotustilaisuutta.

– Lisäksi 10 vuoden malminetsinnän jälkeen kysytään maanomistajien 
suostumusta malminetsintään. 50 %:n suostumus riittää.

Maanomistajat 
Maanomistajien vaikutusmahdollisuuksia tulee lisätä

Tilanne tulisi olla

– Yrityksen tulisi neuvotella malminetsintäluvan tutkimuksien sijainnista, 
vakuuksista ja korvauksista maanomistajan kanssa, Ruotsin mallin 
mukaisesti. Ristiriitatilanteet ratkaisisi kaivosviranomainen.

– Suostumuksen suurempi prosenttimäärä vähentäisi paikallista 
vastakkainasettelua.

– Maanomistajan tulisi pystyä kieltäytymään malminetsinnästä silloin kun se 
kohdistuu yhteiskunnan kannalta ei-kriittiseen mineraaliin.

Kiertotalouden strategisessa ohjelmassa mainitaan, että 
nimenomaan lainsäädäntö, joka ohjaa tuotantoa ja kulutusta 
on erityisen tärkeä kehityksen alue[1]. Kaivoshankkeilla, jotka 
louhivat ei-kriittisiä materiaaleja, tulisi olla tiukemmat ehdot kuin 
kriittisten materiaalien hankkeilla.

Tämä on merkityksellistä myös ilmastotoimien kannalta, sillä 
kaivoksen ilmastovaikutus voi olla erittäin merkittävä. Esimerkiksi 
Hannukaisen kaivoshanke toteutuessaan tulisi tuottamaan 
vuosittain jopa 0,9 % koko Suomen hiilidioksidipäästöistä [2]. 
Kaivoksien kanssa tulisikin tukea jonkinlaista tarveharkintaa.

Kriittisistä mineraaleista tulisi ylläpitää selkeää listaa, joka on 
kaikkien osapuolien tiedossa. Jos lunastuslupaa ei voi saada, 
silloin maanomistaja voi myydä alueensa haluamallaan hinnalla.

[1] Kiertotalouden strateginen ohjelma uusi suunta, 2022, s. 36 
[2] Hannukainen Mining Oy:n vuosittaiset CO2-päästöt max. 431 211 t/a. Suomen 
kokonaispäästöt vuonna 2021 47 700 000 t/a (www.stat.fi/tilasto/khki). Hannukaisen 
kaivoshanke toteutuessaan muodostaisi 0,9 % Suomen kokonaispäästöistä. 

Tilanne nyt

– Lakiesitys huomioi kiertotalouden vain niin, että kaivosjätteiden 
uudelleenkäyttö täytyy jättää mahdolliseksi. Esimerkiksi 
oikeuskanslerin virasto totesi lausunnossaan, että tämän vaikutus 
kiertotalouden tukemiseen on hyvin minimaalinen.

Kiertotalous 
Lain tulee edistää kiertotaloutta

Tilanne tulisi olla

– Lain tulee ohjata kehitystä kiertotalouden suuntaan.

– Maanomistajille ja yrityksille tulee selkeyttää, mitkä kaivannaiset 
luokitellaan yhteiskunnan kannalta kriittiseksi materiaaliksi. Tämä 
vaikuttaa esimerkiksi siihen, että voiko kaivoshankkeelle saada 
pakkolunastusluvan vai ei.

– Päivitettävä lista kriittisistä materiaaleista mahdollistaa 
yhteiskunnallisen pohdinnan muuttuvasta mineraalien 
(neitseellisten raaka-aineiden) tarpeesta.
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Eduskunta on edellyttänyt, että hallitus varmistaa muille elinkeinoille ja 
asumiselle tärkeiden tai luontoarvoiltaan korvaamattomien alueiden suojelun [1] .

Kaivoslainsäädännön toimivuuden selvityksessä todettiin, että kaivostoiminnan 
ja muiden elinkeinojen välistä vaikutusperusteista punnintaa ei tapahdu 
kaivoslupamenettelyssä ehdottoman esteen ulkopuolella ja esimerkiksi 
muulle elinkeinoille aiheutuva haitta saa käytännössä verrattain vähän sijaa, 
siitäkin huolimatta, että toiminnanharjoittajalle asetetaan lupamääräyksiä 
haittavaikutusten välttämiseksi tai rajoittamiseksi. [2]

Kaivoslakiesitys ei siis takaa eri osapuolien intressien vertailua. Huomattavaa 
on myös, että myös muiden osapuolien menetyksien selvittämisessä on 
vakavia puutteita. Tämän asettaa perspektiiviin myös se kaivoslain luonne, 
jossa viranomaisen on myönnettävä kaivoslupa, ellei sille ole laissa määriteltyä 
estettä. Kun muiden osapuolien menetyksiä ei edes tosiasiallisesti selvitetä, 
on elinkeinojen tasa-arvoisessa kohtelussa hyvin paljon parantamisen varaa, 
eivätkä omaisuudensuojan, elinkeinovapauden ja oikeusturvan periaatteet 
toteudu.

Esimerkiksi matkailun kanssa kaivoshanke muuttuu ongelmalliseksi erityisesti, 
kun kaivos on sijoittumassa matkailun ydinalueen välittömään läheisyyteen. 
Matkailijakyselyiden perusteella lähialueella sijaitseva kaivos vähentäisi alueelle 
palaamishalukkuutta 40 – 50 %:lla vastaajista[3]. Uudelleenvierailuhalukkuus 
vähenee etenkin ulkomaalaisilla matkailijoilla sekä niillä, jotka valitsivat 
matkakohteen sen luonnonmaisemien ja erämaisuuden takia[4].

Lakiesityksessä tuodaan kunnan kaavoitusta  esille jonkin tasoisena 
intressivertailuna. Intressivertailun työryhmä toteaa raportissaan kuitenkin, 
että ”kuntatason viranomainen ei yleensä pystyisi arvioimaan kaikkia 
intressivertailun osatekijöitä” (s. 288)[5]. Puutteelliset yksityisten etujen 
selvitykset eivät tässäkään tue päätöksentekoa. 

Mikäli lakiin ei saada intressien vertailua, on ehdoton vähimmäisvaatimus, 
että kaivosalueen lähellä sijaitsevien elinkeinojen ja kiinteistöjen haittojen 
selvittämistä parannetaan. Se on välttämätöntä, että kaikki haitankärsijät 
voivat aidosti saada korvauksen menetyksistään lunastuslain varallisuuden 
muuttumattomuuden periaatteen mukaisesti. 

[1] Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta. s. 7 
[2] Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta. s. 107 
[3] Pellervon taloustutkimus ja Suomen ympäristökeskus: Kaivostoiminnan hyötyjen ja 
ympäristöhaittojen euromääräinen arvottaminen, 2014. MaRa ry. Matkailijat karsastavat kaivoksia 
– DILACOMI-hanke, 2013. Hannukaisen kaivos ja matkailu, DILACOMI-hanke, Mikko Jokinen, METLA, 
2014. 
Joissain tutkimuksissa on todettu, että kaivoksilla ei olisi negatiivista vaikutusta matkailuun, mutta 
nämä ovat yleensä joko tarkastelleet matkailun kehittymistä laajemmalla alueella (esim. Lapin alueella), 
kauempana kaivoksesta tai malminetsinnän aikana. 
[4] Hannukaisen kaivos ja matkailu, DILACOMI-hanke, Mikko Jokinen, METLA, 2014. 
[5] Intressivertailu kaivoslain lupaprosessin osana, 2022 s. 288.

1. Sulkemissuunnitelma ja -selvitykset lisätään kaivosluvan edellytykseksi. Kaivosyhtiön vastuu kirjataan ulottumaan kaikkiin 
aiheutettuihin vahinkoihin, ei harhaanjohtavasti “vähintään 30 vuotta”.

2. Intressivertailun selvitystyöryhmä totesi, että mikäli intressivertailu haluttaisiin ottaa käyttöön, siihen tulisi asettaa uusi 
työryhmä. Lisäksi ympäristöluvan ja kaivosluvan yhtäaikainen käsittely olisi olennaista. Lakiesityksen mukaan ympäristöluvan 
ja kaivosluvan yhteensovittamisen tietojärjestelmä maksaisi noin 350 000 euroa. Esitämme, että ympäristöluvan ja kaivosluvan 
yhteensovittamiseen osoitetaan rahoitusta, ja intressivertailun käyttöönottoon asetetaan työryhmä. Vaihtoehtoisesti ympäristölupa 
haettaisiin ennen kaivoslupaa. Intressivertailun positiivinen kokonaisvaikutus, joka huomioi kaivoksen sulkemisen jälkeisen ajan, 
kirjataan kaivosluvan myöntämisen ehdoksi.

3. Malminetsintäluvan myöntämisen esteeksi lisätään kaivostoiminnan soveltumattomuus alueelle tai että kunta vastustaa 
kaivostoimintaa alueella. Perusteluihin kirjataan, että kaivostoiminnan soveltumattomuudeksi katsotaan, että malminetsintä 
kohdistuu yhteiskunnan raaka-ainehuollon kannalta ei-kriittiseen mineraaliin, ja maanomistaja vastustaa malminetsintäluvan 
myöntämistä.

4. Lakiin kirjataan merkintä listasta, joka määrittää yhteiskunnan raaka-ainehuollon kannalta kriittiset mineraalit.

5. Malminetsinnän tutkimussuunnitelmasta, vakuuksista ja korvauksista neuvottelu lisätään lakiin. Ristiriitatilanteet ratkaistaisiin 
lupapäätöksessä. Maanomistajien suostumusprosentti nostetaan korkeammalle.

6. Luonnonsuojelulakia muutetaan niin, että malminetsintä on kiellettyä kaikilla luonnonsuojelualueilla.

Tilanne nyt

– Kaivoslupa on myönnettävä, ellei sille ole laissa 
mainittua estettä. Esteen määritelmä on niin vajaa, 
että mitään hyöty-haitta-arviointia ei tehdä, eikä 
hankkeen kokonaisvaikutusta arvioida esimerkiksi 
talouden, muiden elinkeinojen tai työllisyyden 
kannalta.

– Kaivoslupa pitää siis myöntää, jos sitä haetaan, 
vaikka se tarkoittaisi merkittäviä ja pysyviä 
menetyksiä alueen muille elinkeinoille.

– Tämä on merkityksellistä, sillä kaivoksia 
on monenlaisia: esimerkiksi Kaapelinkulman 
avolouhoksen käyttöikä oli vain kaksi vuotta, 
mutta sen aiheuttama saastuminen on pysyvää. 
Avolouhoksia suunnitellaan myös matkailualueiden 
välittömään läheisyyteen, kuten Ylläs 4,5 km:n, Ruka 
12 km:n ja Lintulan luostari 2,4 km:n etäisyydellä.

Elinkeinojen tasavertainen kohtelu 
Kaivoshankkeen paikallinen kokonaisvaikutus tulee arvioida kattavasti

Ehdotukset lakikirjauksiksi

Tilanne tulisi olla

– Kaivoshankkeen hyötyjen ja haittojen 
punnitseminen, eli intressivertailu, täytyy lisätä 
lakiin.

– Kaivoshankkeen kokonaisvaikutukset tulee 
kartoittaa tarkasti, niin että kaikkien osapuolten 
hyödyt ja haitat otetaan huomioon, mukaan lukien 
muut elinkeinot ja luontovauriot.

– Kaivoshankkeelle tulee myöntää lupa vain, jos sen 
paikallinen ja yhteiskunnallinen kokonaisvaikutus jää 
positiiviseksi.
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