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Maakunta Otos Palautuneet 
lomakkeet 

Uusimaa 500 131 (26 %) 
Pohjois-Karjala 900 279 (31 %) 
Kainuu 900 356 (40 %) 
Lappi 900 298 (33 %) 
Yhteensä 3200 1064 (33 %) 



Laveampi näkökulma sosiaaliseen 
toimilupaan 

Sosiaalisen toimiluvan käsite rinnastetaan yleensä kaivannaistoiminnan 
jatkuvuudelle tärkeään sosiaaliseen hyväksyttävyyteen 
Yksinkertaistetusti sosiaalisen toimiluvan nähdään olevan voimassa silloin kun 
jokin yhteisö on osoittanut suostumuksensa tai laajan hyväksynnän jollekin 
kaivoshankkeelletyypillisimmillään termin nähdään viittaavan juuri 
paikallisyhteisöön, joka kohtaa kaivoshankkeen ja, johon kaivostoimintojen 
seuraukset pääosin kohdistuvat 
Kapea-alainen sosiaalisen toimiluvan määritelmä kaipaa rinnalleen myös 
laveampaa näkemystä sosiaalisen toimiluvan muotoutumisen prosessista 
Myös kansalaisilla/väestöllä laajemmin on näkemyksiä ja odotuksia 
kaivostoimintaan liittyen ja nämä odotukset ja näkemykset osaltaan vaikuttavat 
siihen, arvioidaanko jokin kaivoshanke hyväksyttäväksi tai sosiaalisen toimiluvan 
arvoiseksi 

 asennekyselyiden avulla yksittäisiä sosiaalisia toimilupia ehdollistavia 
 ennakko- ja tausta-asenteita voidaan analysoida 



MITÄ TULOKSET KERTOVAT 
HYVÄKSYTTÄVYYDESTÄ JA SOSIAALISESTA 
TOIMILUVASTA? 



Metallien ja mineraalien sekä kiviainesten ja 
luonnonkivien louhinnan hyväksyntä vahvaa 

Vahvimmin hyväksytään kiviainesten ja luonnonkivien louhinta (92-96 % kokee ko. 
kaivannaisten louhinnan Suomessa hyväksyttävänä) 
Myös metallien ja mineraalien louhinnan hyväksyntä vahvaa (85-88 % kokee 
metallien ja mineraalien louhinnan Suomessa hyväksyttävänä)  
Metallien ja mineraalien louhinta:    Nimby-vaikutus? 

– Ei hyväksyttävää 2-4 %   7-13 % 
– Neutraali  10-13 %   11-24 % 
– Hyväksyttävää  85-88 %   63-82 % 
 

Kiviainesten ja luonnonkivien louhinta: 
– Ei hyväksyttävää 0,3-3 %   2-10 % 
– Neutraali  3-5 %   5-21 % 
– Hyväksyttävää  92-96 %   69-93 % 
 

Eniten laskua hyväksyttävyydessä Uudellamaalla 
   
 

 



Uraani jakaa mielipiteitä 

Suhtautuminen uraanin louhinnan hyväksyttävyyteen kriittisempää: 
      Nimby –vaikutus? 
– Ei hyväksyttävää 38-51 %   46-57 % 
– Neutraali  19-27 %   19-22 % 
– Hyväksyttävää  30-41 %   24-32 %  

        
  

Uraanin louhinnan hyväksyttävyys matalinta Pohjois-Karjalassa, korkeinta 
Uudellamaalla ja Kainuussa 
Metallien ja mineraalien louhinnan hyväksyntä korkeinta Lapissa ja matalinta 
Uudellamaalla ja Pohjois-Karjalassa 
Kiviainesten ja luonnonkivien louhinnan hyväksynnässä kriittisimmät 
Uudellamaalla 
 
 

 
 



Hyödyt vs. haitat 

Enemmistö vastaajista kokee, että:  
a.) Kaivostoiminta on tarpeellista Itä- ja Pohjois-Suomen 
elinvoimaisuudelle (73-87 % jokseenkin tai täysin samaa mieltä) 
b.) Kaivostoiminta ei haittaa Itä- ja Pohjois-Suomen 
muuta kehitystä (54-70 %) 

Huomioitaessa mahdolliset ympäristövaikutukset, 
yleinen hyväksyntä laskee hieman  

”Ympäristövaikutusten vuoksi kaivostoiminnan laajentaminen ei ole Suomessa 
hyväksyttävää” (36-52 % jokseenkin tai täysin eri mieltä, 21-32 % jokseenkin tai täysin 
samaa mieltä) 



Vain muutamilla taustamuuttujilla 
yhteyttä hyväksyttävyyteen 

Naiset tyypillisesti vähemmän hyväksyviä kuin miehet  
Ikä, koulutustaso ja ammattiryhmä eivät yhteydessä hyväksyttävyyteen 
Toimialoittain tarkasteltuna: 

– Maa-, metsä-, riista- tai kalataloudessa sekä teollisuudessa ja rakentamisessa 
työskentelevät ovat hyväksyvämpiä tarkasteltujen kaivannaisten louhintaa kohtaan 

– Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät vähiten hyväksyviä   

Vastaajan asuinpaikan etäisyys lähimmästä kaivoksesta ei ole 
systemaattisesti yhteydessä hyväksyttävyyden tasoon 
Puoluekannoittain, Kokoomuksen kannattajat ovat pääsääntöisesti 
hyväksyvimpiä ja Vihreiden kannattajat vähiten hyväksyviä 

 



Luottamus 

Eniten kaivosasioiden asiantuntijoina luotetaan spesifin asiantuntijuuden 
organisaatioihin (esim. GTK, STUK) ja tutkimuslaitoksiin (esim. yliopistot ja 
korkeakoulut, valtion/yksityiset tutkimuslaitokset) 
Uudellamaalla, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa vähiten luotetuimmiksi 
asiantuntijoiksi kaivosasioissa mielletään ulkomaiset kaivosyhtiöt, 
eduskunta ja hallitus 
Lapissa vähiten luotetaan kansalaisjärjestöihin (muut kuin ympäristö- ja 
luonnonsuojelujärjestöt), eduskuntaan ja hallitukseen 

 
 

Luottamus ympäristölainsäädäntöön (24-42 % luottavaisia) sekä 
viranomaisiin (26-42 % luottavaisia) kaivostoiminnan ympäristövaikutusten 
hallinnassa melko matalaa 

kuinka kaivosyhtiön onnistuu saada sosiaalisen toimiluvan edellyttämä luottamus 
toiminnalleen? 
 

 



Rajoja ja ehtoja 

Suhtautuminen ulkomaisiin kaivosyhtiöihin hyvin kriittistä (53-61 % 
vastaajista ei pidä hyväksyttävänä ulkomaisten kaivosyhtiöiden harjoittamaa kaivostoimintaa 
Suomessa, 68-72 % ei päästäisi ulkomaisia yhtiöitä hyödyntämään Suomen uraanivaroja)  

 

Vahvaa kannatusta kotimaisen omistuksen parempaa turvaamista (85-93 
% jokseenkin tai täysin samaa mieltä) sekä kaivostoiminnan voittojen 
korkeampaa verotusta (54-65 % jokseenkin tai täysin samaa mieltä) kohtaan  

 
Siitä huolimatta, että kaivosalan lupakäytäntöjen halutaan 
pääsääntöisesti olevan sujuvia (44-60 % jokseenkin tai täysin samaa mieltä) ja, 
että kaivosyhtiöille tulee taata hyvät toimintamahdollisuudet Suomessa 
(51-64 % jokseenkin tai täysin samaa mieltä), koetaan kaivostoiminnan 
lupaehtojen kiristäminen kuitenkin tarpeelliseksi (59-70 % jokseenkin tai täysin 
samaa mieltä) 
 



Hyväksyttävyyteen yhteydessä olevia 
asennetekijöitä 

Kaivannaistoiminnan hyväksyttävyyttä on tarkasteltu myös korrelaatioiden kautta 
Testimuuttujat liittyivät:  
• ympäristöasenteisiin, 
• kaivostoiminnan tarpeellisuuteen ja haittoihin, 
• kaivosalan tuntemiseen ja tietämykseen kaivostoiminnasta, 
• ympäristöviranomaisiin luottamiseen, 
• ympäristölainsäädäntöön luottamiseen ja  
• ulkomaisiin kaivosyhtiöihin suhtautumiseen 
 

Ympäristönsuojelua korostava asenne vaikuttaa kielteisesti eri kaivannaisten louhinnan 
hyväksyttävyyteen 
Näkemys kaivostoiminnan tarpeellisuudesta lisää hyväksyttävyyttä ja vastaavasti haittoja korostava 
asennoituminen vähentää sitä 
Suomessa toimivien metallimalmikaivosten parempi tunteminen lisää hyväksyttävyyttä, sen sijaan 
subjektiivinen, riittävä tietämys kaivosasioista ei ole yhteydessä hyväksyttävyyteen 
Lisäksi, mitä paremmin ympäristölainsäädäntöön ja –viranomaisiin luotetaan, sitä vahvempaa on eri 
kaivannaisten louhinnan hyväksyntä 
Myönteisempi asennoituminen ulkomaisiin kaivosyhtiöihin lisää myös hyväksyttävyyttä 

 
 



JOHTOPÄÄTÖKSET  



Hyväksyttävyyden moniulotteisuus:  

– erilaista eri maakunnissa, erilaisilla spatiaalisilla tasoilla ja eri kaivannaisten kohdalla 

– esimerkiksi metallien ja mineraalien louhinnan hyväksyntä on vahvaa ja yleisesti 
kaivostoiminnan aluetaloudelliset hyödyt tiedostetaan, mutta toisaalta esille tulee 
resurssinationalistisia piirteitä ja halua kaivostoiminnan lupaehtojen kiristämiseen 

On olemassa sosiaalisen toimiluvan yleinen perusta ennen kuin mikrotason 
vuorovaikutuksessa tietty, paikallinen sosiaalinen toimilupa alkaa muotoutumaan. 
Sosiaalinen toimilupa ei lähde kehittymään ikään kuin tyhjiössä tai vailla historiallis-
sosiaalista taustaalaajemmat sosiaaliset taustat, esimerkiksi yhteiskunnallis-
historialliset kytkökset 

Kansalaisten kaivannaisasenteita kartoittavien kyselytutkimusten avulla voidaan 
tuottaa tietoa yleisestä asennoitumisesta kaivostoimintaan, joka vaikuttaa myös 
yksittäisten sosiaalisten toimilupien muodostumisen taustalla 



 
 
 
   KIITOS! 



Communication and stakeholder 
engagement in different stages of 

mineral exploration  
Senior Specialist Toni Eerola 
Geological Survey of Finland 

 
From Pit to the People:  

SAM-SoLiMi-Seminar on Sustainable Mining 
Heureka, Vantaa 16-17.03.2015 

 

SAM (Sustainable Acceptable Mining) 

CBI 

http://www.tekes.fi/fi/community/Etusivu/307/Etusivu/381
http://www.tekes.fi/fi/community/Etusivu/307/Etusivu/381
http://www.tekes.fi/fi/community/Etusivu/307/Etusivu/381
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Development of the Model 

 Studies and field work in Brazil; 
 Field work at Mäntsälä (adaptation to Finland); 
Development: Uranium dispute (private company); 
Application: Gold exploration (private company) 
 Systematization: MiningAcademy (GTK); 
 Refining: SAM-Project; 
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Mining Dispute and the Geography of Local Opposition 
• Shift from uranium dispute; 
• Largely the same agents; 
• Climate change debate ceased; 
• Elina Grundström, Juha Kauppinen; 
• Talvivaara; 
• Three of 46 mines opposed 
• Four development projects;  
• Resource nationalism; 
• Wide academic attention; 
• Government initiatives; 
• Communication and stakeholder 

engagement; 
• No big problems in mineral 

exploration; 
• Sámi people and conservation areas; 
• International attention (Guardian)? 
• Other questions (TTIP, CETA, peat, 

bogs, etc.) 
• A new wave of environmental protest? 
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The Importance of Mineral Exploration in  
CSR and Social License to Operate  

 
 Beginning of activities; 
 1st contact with the locals; 
 Relationship building; 
 Little investigated; 
Main academic interest on the CSR of mines; 
Mostly in developing countries and/or  
aboriginal people. 
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 Project + execution = shock + fear + annoy = resistence 

Project + Communication + Execution = Acceptance 
 
-Locals with right for information;  
-Information avoids prejudices and suspicion; 
-No space for rumors and third part’s external interests. 

 
(”Modern Society’s Natural Law”) 

 

 

”NIMBY-PHYSICS”: 
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Communication and stakeholder 
engagement in mineral exploration:  

 Communication as a central component of CSR;  
 Local stakeholders the most important (don’t forget the others!); 
 Stakeholder engagement; 
 At the very beginning, already at the reconnaissance; 
 Geologist(s) working in the region (”visiting card”); 
 Personal contacts 
 Not only press releases or communication professionals; 
 Proactiveness! 
 Max. before the claim application comes public; 
 Respect the locals by considering them; 
 Manage expectations; 
 Nature conservation and touristic areas 

   Obtain the social license to operate at the  
   very beginning of activities   
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Company 
(geologist) 
Website 

Area 

Reconnaissance 

Claim 
reservation Claim 

Investigation 
Mineral 
exploration 

Mine? 

Landowners, 
inhabitants 

NGOs 

Media 

Municipality 

Social License to Operate 
in Mineral Exploration by 
Stakeholder Engagement –  
A Model for 1st Contact with  
a Local Community  

Contact 
Inform 

Entrepreneurs 

Application 

Contract 

Reindeer 
herders 

C O M M U N I C A T I O N 

Critical moments! 

Contact 

Application 

Tourists 

Cottage 
owners 

1st Stage 

2nd Stage 
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Company, 
Geologist, 
Website 

Local media 

Municipality 

NGO 

Inhabitants, 
Landowners 

Local stakeholders Actions Goals 

Visit the editorial,  
invite journalist, 
interview in the field  

Good   
relationship with the  
journalist and  
the media,  
Communication, 
Good image 

Visit mayor, 
lecture for 
administration, council, 
general public and schools, 
plan together 

Communication, 
Good image  
 

Contact, lecture, 
field trip, negotiate, 
plan together 

Communication,  
Open dialogue, 
Good image,  
partnership 

Visit, introduce,  
talk about geology,   
company, work and  
intentions,  
previous mineral  
exploration, contract  
services, negotiate, 
plan together 

Show your ”face”, 
Open contact, 
Good image,  
Partnership 

Enterpreneurs Contract services, 
negotiate,  plan 
together 

Local expertise 
Participation, 
Invest in the place 
Good image 

A 
 
P 
 
P 
 
R 
 
O 
 
V 
 
A 
 
L 

Result 

MiningAcademy  

Reindeer herders 

Stakeholder Engagement in Mineral Exploration in Finland– A Model 

! 
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State 

Social 
movements 

Companies 

NATURAL 
RESOURCE 

POLICY 

 The Importance and Dimensions of  
Stakeholders’ Influence in SLO 

Global 

National 

Province 

Local and 
Municipal NGOs 

Cottage 
owners 

Tourists 

Media 

Nimla=Not in My  
Leisure Area: 
Cottage Owners and 
Tourists 

Authorities 
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If mineral exploration proceeds… 
(Long-Term Exploration – 2nd Stage,  

but also mine) 
More active and permanent stakeholder engagement: 
 Presence at the region (office); 
 Allow feedback, concerns and grievances; 
 Daily interaction; 
 Participation and cooperation; 
 Public events and meetings, not only hearings; 
 Planning together (committees); 
 Wide local representation;  
 Local expertise (entrpreneurs, NGOs, mineral collectors); 
 Sponsorship (sport associations, cultural events); 
 Participation in community activities; 
 Financing infrastructure (schools, roads, etc.)(?) 
 Management of expectations (- and +). 
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COMMUNICATION: 
Mineral Exploration Companies’ Websites and 

Sustainability Reporting in Finland: 
 Website: A basic element of modern corporate communication; 
 Survey: 51 companies; 
 Most websites in English, or no website at all; 
 Focus on international investors (if listed); 
 Finnish projects mostly shortly described; 
 Pictures on nature, landscapes; 
  Major companies with sustainability reporting; 
 Concentrated on developing countries; 
 Stakeholder engagement (when presented):  

 purchase of local products, services, and labor-force; 
 sponsorship of sport and cultural associations; 
 scholarships 
 regular meetings with local communities;  
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Company Stakeholder 
engagement 

Mineral exploration  
Feasibility, 
Design and 
Construction 

 

Safety 

Emissions 
Groundwater 

Base-line 

Dams 

EIA 

SIA 

ENVIRONMENTAL 

Community 
Stakeholders 

SOCIAL 

ECONOMIC 

Ore 

Investors 

Reserve  

Infrastructure 

Financing 

Location  
Access 

Grievance Concerns 

Attitudes 

Permits 

From Mineral Exploration to Mine: 
CSR and Sustainable Development 
Challenges 

(SOCIAL) 

Employment Benefits 

Surficial waters 

Costs 

Risks 

Risks Risks 

Tailing ponds 

Processing 

Impacts 

Impacts 

Transport 

Price 
Grade 

Profit 

Situational analysis 



13 3/18/2015 SAM (Sustainable Acceptable Mining) SAM (Sustainable Acceptable Mining) 

Conclusions 
 Mineral exploration: great importance in CSR; 
 Proactive communication and stakeholder engagement crucial; 
 Website and in Finnish; 
 Right to information, so give it! 
 Two stages; 
 A suitable model for Finland; 
 Helps to get the SLO at the beginning; 
 Polite approach, considers the local people; 
 Respect local communities but others, too! 
 Local to global dimensions;  
 NGOs, cottage owners, tourists, authorities; 
 Problems:  -Finnish culture 

-Old traditions. 

 
”The times, they are a changin’ ” (Bob Dylan) 
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Thanks for your 
attention! 



Kaivostoiminnan paikallinen 
hallinta - Queensland 

”Kuopasta kansalle – kaivosteollisuuden hyväksyntä ja 
paikallinen hallinta” konferenssi 16.-17.03. 2015 

Heureka,Vantaa 
Jukka Sihvonen 

Itä-Suomen yliopisto 



Tutkimus  

∗ Social Impact Management 
Plan   

 
 Miten kaivostoiminnan kehitys 

vaikuttaa paikallisen yhdyskunnan ja 
alueen  kehitykseen?  

 Mitkä asiat vaativat paikallista 
kehittämistä laajempaa otetta?   

 
 

 
 
 

Aineistot 
 
-    suunnitteluasiakirjat 
- viralliset lausunnot , mielipiteet 
- media-aineistot 
- haastattelut 

 
- kirjallisuus 



 
Kaivosteollisuuden työpaikat 

 
Kaivosteollisuuden työpaikat  

1967 – 2012 
Hiilikaivosten  työpaikat 2014 

http://www.minerals.org.au/resources/coal/employment  
 



Queensland/hiilikaivokset 
∗ Queensland: hiilivarat  34 miljardia tonnia 

raakahiiltä.  
 
 

∗ Hiiliesiintymät sisältävät myös 
hiilijuonnekaasua, jonka tehostettu 
hyödyntäminen vientiin on aloitettu 1990-
luvulla.   

• Hiili-infrastruktuurikäytävät: 
 -tehokkaita kaivoksia,  
 -nopeita rautatiekuljetuksia, 
  
 -nykyaikaisia hiili- ja kaasusatamia 
 
(Queensland Goverment 2014a)  

 
∗ Vuonna 2013 Queenslandin hiilikaivokset  

työllistivät  29,000 työntekijää  (Rolfe 2013) 
 



 
∗ Kaivosyhtiöt laativat hanketta koskevat: 

 
∗ 1) ympäristövaikutusten arviointi- ja selostuksen ja sen yhteydessä sosiaalisten vaikutusten 

arviointiraportin  
   
ja arviointitulosten pohjalta yhtiöt laativat: 

 
∗ 2) sosiaalisten vaikutusten hallintasuunnitelman yhteistyössä Queenslandin hallituksen ja 

keskeisten sidosryhmien kanssa - Social Impact Management Plan, SIMP   
 

∗ On ennakoiva suunnitelma ja kaivoshankkeen elinkaaren seurantamalli. Tavoitteena:  
 

 ymmärtää eri vaikutuksia ja kehittää niiden hallinnallista osaamista  
 luoda uusia toimintamalleja ongelmien ratkaisuihin 
 edistää hankkeiden positiivisia ja lieventää negatiivisia vaikutuksia 

 
 
Queenslandin hallitus neuvotteli suunnitelmiin sitoumukset sosiaalisista investoinneista 

 
  (Franks 2013) 
 

 
 

 
 

Queensland: sosiaalisten vaikutusten hallintasuunnitelma 
(2008–2012) 

 



SIMP (yhtiö laatii) prosessi 

Vaatimus  hyväksytettävä ensin ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi 
Queenslandin hallinnossa 

Sovelletaan uusiin kaivoksiin tai toimivan kaivostuotannon laajentamiseen, öljy- ja 
kaasutuotantohankkeisiin 

Julkinen suunnitelma kyllä 

Kansalaisten 
osallistuminen 
hankevalmisteluun 

sidosryhmät osallistuvat ja yleisö voi kommentoida suunnitelmaluonnosta 

Priorisointi: priorisoidaan keskeiset sosioekonomiset asiat  ja  neuvotellaan 
toimenpiteet ja sovitaan sidosryhmien vastuut 

Kytkös muihin 
suunnitelmiin  

neuvottelut hallituksen kanssa –  suunnitelmassa huomioitava mm. kunta-  
suunnitelmat, työ- ja asuntopoliittiset suunnitelmat. (Queensland Goverment 
2008) 

Sosiaalisten vaikutusten 
hallintasuunnitelma 



Sidosryhmät ja suunnittelun yhteydet 

∗ Suunnitelmien sidosryhmät: 
 

• vaikutusten kohteeksi joutuvat tahot 
• yhtiön edustajat 
• asianomaiset paikallishallinnon ja 

valtionviranomaiset 
• vaikutusten kohteeksi joutuvat maanomistajat 
• teollisuuden,  
• kunnan,  
• kyläyhteisön,  
• alkuperäiskansan,  
• kansalaisjärjestöjen  
• jonkun muun viiteryhmän edustajat 

 
 
 
 
(Queensland Goverment 2008) 

 
 
 
 

Suunnitelmissa kuvattava viiteryhmien esiin 
tuomat huolet, tavoitteet, suunnitelmat 
∗ Esitettävä hankkeen 

monitorointisuunnitelma 
 

∗ Hallintasuunnitelmaan sisältyvät: 
 

• yleiset työllisyystavoitteet 
• alkuperäiskansan esittämät 

työllisyystavoitteet 
• työvoiman saatavuustiedot 
• oppisopimuskoulutussuunnitelma 
• asumista koskeva strategia 
• paikallisen teollisuuden suunnitelma 
• maankäyttösuunnitelma  

 



Caval Ridge 
www.mitsubishicorp.com 

Caval Ridge Mine /BMA 
Corporation (BHP Billitonin ja 
Mitsubishi yhtiöiden 
yhteenliittymä) 
Rakennusvaiheessa vuosina 2012-
2014 yhtiö työllisti  2000 
työntekijää.  
Operaatiovaiheessa työllistää 650 
työntekijää. 
 
Suunnitelmassa tuotannon 
laajennus läheiselle Peak Downin 
kaivokselle 
 



Sidosryhmä Arviointimenetelmä 

Moranbahin kaupungin asukkaat kysely 

Kunnan organisaatioiden ja yhdistysten 
edustajat 

haastattelut, keskustelut 

Seutuvaltuuston edustajat keskustelut ympäristövaikutusten 
arviointivaiheissa 

Queenslandin hallintoviraston edustajat haastattelut 

Caval Ridge Mine /Sosiaalisten vaikutusten arviointi 



Asumisen olosuhteisiin kohdistuvia vaikutuksia ja 
toimenpiteitä  (BMA/ Simp 2012) 



SIMP saavutukset: puutteet 

Hallituksille vipuvarren, joilla edistää hyväksyttyjen 
hankkeiden sosiaalisia tuloksia 

 alueellinen koordinointi ei onnistunut 
 

Yrityksille keinon vastata sosiaalisten 
tulostavoitteiden odotuksiin ja 
organisointiin sekä sovinnollisten suhteiden 
ylläpitämiseen niihin yhteisöihin, joihin 
louhinta- , poraus tms. toiminnoilla on 
vaikutuksia 

jokainen yhtiö keskittyi omaan tapaukseensa 

Rahoittajille keinon seurata investointeihin vaadittujen 
suoritusstandardien toteutumista 

Yhdyskunnille mahdollisuuden vaikuttaa kehitykseen, 
ennakoida paikallisia ja kumuloituvia 
vaikutuksia. 

yhteys ympäristövaikutuksiin jäi ohueksi 

Suunnitteluun pohjan osallisten vastuuta painottaville 
strategisille lähestymistavoille 
 

kytkös alueelliseen strategiaan uupui 

SIMP merkitys  
(Franks & Vanclay 2013, Solimi –projekti 2015) 

 



∗ Australian parlamenttivaalien tuloksena vuonna  2012 
hallitus vaihtui ja SIMP –toimintamallin edistäminen  
lopetettiin. 
 

∗ Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin kehittämistä  oli jo 
aiemmin sekä Queenslandin että Länsi-Australian 
hallinnoissa pyritty ajamaan sivuraiteelle. 
 
 

∗ Siirtymä ”Royalties for the Regions” – ohjelmaan, joka 
koordinoi investointeja sosiaaliseen ja fyysiseen 
infrastruktuuriin 
 

∗ Sosiaalisten vaikutusten hallintasuunnitelmien laatiminen 
vapaaehtoiseksi 

Sosiaalisten vaikutusten hallintasuunnittelu 2008 - 
2012 



∗ Kaivostoiminnan ja öljytuotannon kertyneistä rojalteista  osa sijoitetaan osavaltioiden 
kuntiin vuosittain. Avoin hankehaku kaikille Queenslandin kunnille.  
 

∗ Investoinnit hankkeisiin 
 

∗ Rojalteilla tuetaan kuntien hankkeita, jotka:  
 

 parantavat  maaseutuyhdyskuntien viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta 
 vahvistavat  maaseutuyhdyskuntien talouskehitystä  
 kohdentuvat sopusoinnussa Queenslandin aluetalouden suunnitelmiin 
 kasvattavat yksityisen sektorin investointeja maaseutuyhdyskuntiin 
 vahvistavat alueellisesti tärkeitä projekteja  

 
∗ Queensland investoi 495 milj. dollaria neljän vuoden aikana (2012-13 ja 2015-16): 
 -kuntien infrastruktuurin uudistamiseen 
 -tiehankkeisiin 
 -tulvarakenteisiin 
 -osavaltion infrastruktuurihankkeisiin 

 
• (Queensland Goverment 2014) 

 
 
 
 

Rojalteja alueille ohjelma – 
Queensland 2012- 2016 



Kiitos! 



UEF // University of Eastern Finland 

Tuija Mononen, yliopistotutkija, YTT, FL 
Itä-Suomen yliopisto 

Historia- ja maantieteiden laitos 

Vastuullinen kaivostoiminta  

Argumenta-hankkeen työpajojen jälkianalyysi: Mikä 

Suomen kaivostoiminnassa puhuttaa eri toimijoita?  
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Mikä Argumenta?   
•Tieteellisesti kiinnostavien ja yhteiskunnallisesti laajakantoisten 

aiheiden käsittelemiseen 
•Suomen kulttuurirahaston rahoitusmalli, jonka tarkoitus on luoda 

edellytykset kestävien argumenttien löytämiseksi merkittävien 
tutkimusaiheiden avoimiin kysymyksiin.  
•Poikkitieteellisiä hankkeita, joissa kilpailevia näkökulmia teorioihin ja 

käytäntöihin tuodaan laaja-alaisesti keskusteluun mukaan.  
•Tavoitteena on tuoda päätöksentekijät ja tutkijat yhteen ja saattaa 

keskustelujen tulokset julkisuuteen, niin että ne voivat vaikuttaa 
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. 
•Argumentan ydin on useiden seminaarien ja mahdollisten työpajojen 

kokonaisuus, johon voi liittyä myös muuta toimintaa 
•Rahoitusta ei ole tarkoitettu varsinaiseen tutkimustyöhön. 
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Vastuullinen kaivostoiminta (2013-2015) 

•”Kun kysyttään jotta paljoka työ käytättä sitä nii se on kolome rammoo tonni. 
Sano enempi on hammastahnassa syaniiddii mitä hyö käyttäät, tonnii kohti. 
Mutta ku se kolokytä vuotta jauhhaa, nii se tonnimiärä on semmonen, että 
sitä ei ymmärrä.” (paikallinen asukas) 

  
•”Ei kovin ihmeellisistä myrkyistä ole kysymys, määrät on suuria” 

(kaivosyhtiön edustaja) 
 
•”Jos ihmiset oikeesti tietäs mitä myrkkyjä kaivoksessa on, niin nehän ois 

varmasti aika kauhussaan. Ja mitä kullan käsittelyssäkkii, onhan ne hirveitä 
ne myrkyt.” (kaivosasiantuntija)   
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Vastuullinen kaivostoiminta 

•Tulevaisuusverstaan (21.8.13 Tampere) tavoitteena oli hahmottaa 
kaivostoiminnan tulevaisuuden mahdollisia kehityskulkuja 10–20 
vuoden päähän. 
•Kolme kutsutyöpajaa + kaksi seminaaria. 
•Suomalainen kaivostoiminta ja aluekehitys (Rovaniemi 26.9.2013) 
•Globaali kaivostoiminta ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset vaateet 

(Oulu 13.-14.2.2014) 
•Kaivostoiminta ja kestävä kehitys (Joensuu 10.-11.6.2014, 

seminaari: erit. vesiasiat) 
•> Kirjahanke: Mononen, Björn, Sairinen + toimituskunta 
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Rovaniemi – aluekehitys 
Millaisia vaikutuksia kaivostoiminnalla on alueellisen kehityksen ja aluetalouteen?  
• Pitääkö kaivosyhtiöiden osallistua alueen kehittämiseen ja jos niin millä tavoin?  
• Kaivostoiminta elinvoimaisuutta lisäävänä tekijänä harvaan asutuilla alueilla Suomessa? 
• Millaisia myönteisiä tai kielteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia kaivostoiminnalla on? Miten niihin 

voidaan vaikuttaa? 
 
Miten kaivostoiminta ja muut elinkeinot elävät rinnakkain? 
• Ovatko eri alueiden asukkaat valmiita ottamaan kaivostoiminnan vastaan?  
• Miten kaivosyhtiön halukkuus alueen kehittämiseen vaikuttaa toiminnan hyväksyttävyyteen (sos. 

toimilupa)? 
• ”Mitkä ovat eri toimijoiden ja elinkeinojen roolit ja keskinäiset vuorovaikutussuhteet alueellisessa 

kehityksessä” (esim. miten matkailu ja kaivostoiminta voivat elää rinnakkain samalla alueella)? 
 
Miten kansallinen lainsäädäntö ottaa huomioon erilaiset alueet ja alueiden käyttötilanteet?  
• Miten kansallinen lainsäädäntö ja sen toimivuus nähdään eri toimijoiden näkökulmasta? 
• ”Ollaanko me vähän liian kesyjä ulkomaisille kaivosyhtiöille, pitäisikö alueen asukkaiden vaatia 

kovemmin jotain osuutta tuotoista?` 
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Rovaniemi – aluekehitys 
•Kaivostoiminnan tuomat mahdollisuudet on huomioitava 

kokonaisvaltaisesti.  
•Kaivoksista osaamisyhteisöiksi, kaivostoiminnan 

innovaatiopotentiaalin huomioiminen 
•Elinkaariajattelun omaksuminen ja eri arvoverkostojen 

huomioiminen 
•Vaikutusten arviointi ja hallinta 
•Kaikessa on perustana hyvä ja avoin vuorovaikutus ja 

naapuruus 
•Vastuullinen yritystoiminta rikastuttaa paikallista yhteisöä ja 

liiketoimintaa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa  
•Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluvat ympäristö- ja 

yhteiskuntavastuuasioiden hyvä hoito 
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Oulu – kansainväliset vaateet 
What are global trends in mining industry?  
• Mega-drivers of global mining industry? 
• Global mineral markets, technologies and drivers of change? 
• Trends of international politics and links to the mining industry? 
• How to meet these challenges? 
 
Kaivostoiminnan globaalit yhteiskuntavastuun käytännöt?  
• Yhteiskunta- ja ympäristövastuun käytänteitä globaalissa kaivosbisneksessä? 
• Millaisia yhteiskunta- ja ympäristövastuun kehittämistarpeita voidaan tunnistaa? 
• Rahoittajien, investoijien ja lainottajien vaatimukset? 
• Miten haasteet voidaan kohdata? 
 
Suomen rooli globaalissa kaivostoiminnassa ja sen vastuullisuudessa? 
• Kaivostoiminnan erityispiirteet Suomessa ja Pohjoismaissa (verrattuna globaaliin kontekstiin)?  
• Suomessa toimivien yritysten ja muiden kaivosalan toimijoiden osaamisen vahvuudet kansainvälisesti? 
• Suomessa toimivien yritysten ja muiden kaivosalan toimijoiden osaamisen heikkoudet kansainvälisesti? 
• Miten mainitut erityispiirteet ja kehittämistarpeet voidaan kohdata Suomessa? 
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Oulu – kansainväliset vaateet 
1. Osaamisen (esim. teknologia, kaivosalan koulutus, tutkimustyö) tasoa on ylläpidettävä 
2. Paikallinen yhteistyö sekä paikallisyhteisön kuuleminen ja huomioiminen on 

välttämätöntä 
3. Tiedottamista ja avointa kommunikaatiota on lisättävä (mm. sosiaalisen median 

mahdollisuudet hyödynnettävä, uusia tiedottamisen tapoja kehitettävä) 
4. Viranomaistoimintaa kehitettävä (mm. lupaprosessien tekeminen sujuvammiksi) 
5. Suomalainen yrityskulttuuri kaipaa päivittämistä (kansainväliset, tämän päivän 

maailman käytännöt, asenteiden muuttaminen) 
6. Vastuullista kaivostoimintaa kehitettävä Suomessa eteenpäin (sosiaalinen vastuu 

globaalisti huippuluokkaa esimerkiksi työntekijöiden kohtelun osalta, sama taso myös 
ympäristövastuuseen, tiedon välittämiseen ja osallistamiseen!) 

7. Sekä kotimaisista että ulkomaisista onnistumisista on otettava oppia (kaivostoiminta ja 
muut alat: esim. onnistumiset ja asennemuutokset suomalaisessa metsäteollisuudessa) 

8. Uusien teknologioiden, käytäntöjen ja materiaalien hyödyntämistä vastuullisuuden 
edistämisessä ja esimerkiksi ympäristöjalanjäljen pienentämisessä on lisättävä 

9. Avoimuutta kaivostoiminnan rahoituksen osalta on lisättävä 
10. Vastuullisuuden palkitseminen 
11. Kuluttajien vastuun ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen 
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Joensuu – kestävä kehitys 
•Kaivostoiminta, muut elinkeinot, ympäristönäkökulma ja intressien 

yhteensovittaminen  
•Kaivostoimintaa koskevat kiistat 
•Kaivosten ympäristövaikutukset toteutusvaiheessa – seuranta, 

valvonta ja viestintä  
•Kaivosvesien ja vesistöpäästöjen riskit ja hallinta  
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Joensuu 
•Suomessa on monia esimerkkejä kaivoksen ja matkailun toimivasta 

rinnakkaiselosta, niistä voi olla jopa hyötyä toisilleen  
•Erilaisten intressien yhteensovittamisessa tarvitaan dialogia, 

kommunikaatiota ja informaation vaihtoa, ei niinkään teknisiä 
ratkaisuja.  
•Kiistat kuuluvat kaivostoimintaan.  
•Kiistat vievät eteenpäin, herättävät tervetullutta ajattelua ja 

kannustavat yrityksiä kehittämään osaamistaan, konfliktiksi 
kehittyessään vievät kaikilta osapuolilta energiaa.  
•Kiistojen positiivisiin vaikutuksiin kuuluu, että usein ne rakentavat 

identiteettiä: herätään ajattelemaan esimerkiksi mitä on 
kuusamolaisuus tai perustetaan paikallisia liikkeitä 
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Joensuu  

•Toimivat sidosryhmäsuhteet 
•Positiiviset kaivosuutiset eivät kiinnosta 
•Pitääkö kansalaiset päästää/ottaa mukaan esim. vesinäytteiden ottoon? 
> Amatöörimittausten luotettavuus? 
•Riskeistä kerrottava jo etsintävaiheessa 
•Kaivosvesien käsite vieras 
•Koulutusta lisättävä (vesi-insinöörit ja viranomaiset) 
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Tampere: Tulevaisuuden isot kysymykset 
 •Oikea tieto, luotettavuus, saatavuus 
•Kovempi kaivosvero  
•Kenelle hyödyt, kenelle haitat? Minne hyvä menee? > taloudelliset 

vaateet 
•Kulttuurien monimuotoisuus, alkuperäiskansojen huomioiminen 
•Lähialuekonfliktien (yhteisö) hallinta 
•Suomesta ekotehokkaan kaivostoiminnan mallimaa 
•Katse kaatopaikoille > kulutus, kierrätys, urban mining 
•Maakohtaiset erot ja tulkinnat, ylirajaisen kaivostoiminnan / maan tapa 
•Arktiset alueet > luonnonvarojen käytön uudet alueet 
•Vesitalouden tasapaino – ääri-ilmiöiden huomioiminen - ilmastonmuutos 
•Prosesseihin ja vedenkäyttöön liittyvät tekniset ratkaisut 
•Ympäristövaikutusten hallinta 

 



Kiitos! 

uef.fi 



Kokemuksia 
kaivostoiminnan ja muiden 
elinkeinojen 
yhteensovittamisesta 
Australiassa: 
Kivihiilikaivosten 
laajentuminen Hunter 
Valleyn alueella 

”Kuopasta kansalle – kaivosteollisuuden 
hyväksyntä ja paikallinen hallinta” 
konferenssi 16.-17.03.  
Heureka,Vantaa 
Jukka Sihvonen 
Itä-Suomen yliopisto 
 



Investoinnit  kaivosteollisuuteen Australiassa  
Australian mining (2013) http://www.miningaustralia.com.au/features/mining-boom-continues-as-industry-shifts-phase 

∗ Vuonna 2002  
kaivosinvestoinnit 
kasvoivat jyrkästi 

∗ Kasvu jatkui vuoteen 2012 
saakka, jolloin 

∗ kaivosteollisuus työllisti  
lähes 250 000 työntekijää.  
 



Hunter Valley 

Asukkaita alueella  yli 630,000.  
Suurin kaupunki: Newcastle (300 000 as.) 
 
Upper Hunter: 
①Singleton (13 700 asukasta), kaivoskaupunki 
② Muswellbrook (10 200 asukasta), 
kaivoskaupunki. 
 
③ Scone (4600), hevostalouden pääkaupunki 
  
 
 ④Cessnock (20 000), viinilaakson pääkaupunki 
 
 
2000 –luvulla kaivokset laajentuivat:   
⑤Ravensworthin,  
⑥Camberwellin,  
⑦Jerrys Plainsin ja  
⑧Bulgan kylien alueille 
 
 
 
(New South Wales Goverment 2012) 
 
 

① 

② 
③ 

⑤ 
⑥ 

⑧ 

⑦ 

④ 



Industry How long can it 
produce 
(lifespan)  

Employment 
numbers 

Proportion of 
regional 
production 

1. Coal mining 25-30 years 11 000 35 % of NSW 

2. Wineries ongoing 7 000 2 % of Australia 

3. Horse 
breeding 

ongoing 1 000 28% of all NSW 
stud horses on 
10% of NSW studs 

4. Agriculture ongoing 3 200 $5.9 billion to 
Upper Hunter 
economy 

5. Tourism ongoing 12 000 $1.3b to Hunter 
economy 

 
 
 
 
 

Main local industries and their impact on the Upper 
Hunter economy Industry  

Everingham 2014 

 



Rinnakkaiselosta ristiriitoihin 

∗ Upper Hunter industry 
joins to block Anglo’s 
Drayton South mine 
expansion 

∗ Hunter Valley tourist 
operators, wineries and 
horse studs have again 
called on the NSW state 
government to reject 
Anglo American’s 
expansion of Drayton 
South mine. 

∗ Australian Mining 24 February, 2014 

 



NWS:n hallituksen ja paikallistason tavoitteet 

∗ Vuonna 2012 New South Walesin hallinto 
asetti kaasunporauksia koskevan arviointi- ja 
seurantakomitean.  
 

∗ Komitean teettämä kyselyselvitys:  
∗ osavaltiossa on lukuisia alueita, joilla 

hiilikaasuteollisuus, maanviljelys ja 
ruuantuotanto eivät voi toimia rinnakkain. 
Niihin on määriteltävä ’no go zone’ alueet  
 

∗ Sen sijaan: 
 

∗ New South Wales hallitus suositteli alueiden 
käytön kehittämistä  ja kaivosalueiden, 
maatalousalueiden sekä ympäristösuojelun 
’tasapainoista rinnakkaiseloa’.   

∗ (New South Wales Goverment 2012) 
 

 NSW:N hallituksen tavoitteena on  
asumisen, ympäristötönsuojelun ja 
alkutuotannon maankäytön  

 
 yhteensovittaminen 

 
 Kaivosyhtiöiden, maaseutuelinkeinojen ja 

kylien tavoitteena on  kaivosten 
 

 vaikutusten hallinta 
 

 Maaseutuelinkeinojen ja kylien 
tavoitteena on  avokaivosten  
laajentumisen  
 

 rajaaminen/pysäyttäminen    



Yhteensovittaminen ja vaikutusten hallinta 



Yhteensovittaminen: maankäyttöhankkeiden arviointi 
ja suunnittelu 

∗ NSW Planning Assessment 
Commission (PAC)  

∗ - toiminut vuodesta 2008 
 

∗ Ministerin nimittämä hallituksesta 
riippumaton neuvoa antava ja projektit 
arvioiva yhdeksän jäsenen 
asiantuntijaelin:  

∗ mm. arkkitehtuurin, ympäristötieteiden, 
kaupunkisuunnittelun, maatalouden, 
liikenteen, lain, matkailun  ja 
julkishallinnon aloilta 
 

∗ PAC – lausunto on merkittävä suurten 
hankkeiden etenemispäätöksissä 
 
 
 
 

∗ (New South Wales Goverment 2009) 

∗ Maankäytön strategia 
 

∗ Upper Hunter Strategic Regional Land Use 
Plan  (2012) 

∗ Upper Hunter/New England North:  
• seutukaavaan on merkitty  

suojeltavaksi yli 2 miljoonaa hehtaaria  
maatalousmaata, arvokkaita 
vesivarantoalueita 

• asuin- ja tuotantoalueille  kahden 
kilometrin laajuiset suojavyöhykkeet, 
joiden sisällä hiilijuonnekaasun 
porauksia ei voi tehdä. (New South 
Wales Goverment, 2012b, 30-39) 
 

∗ Maankäyttösuunnitelmien tärkeänä 
lähtökohtana on sidosryhmien 
yhteistyön kehittäminen.  
 

∗ (New South Wales Goverment, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

∗ Gateway -arviointia sovelletaan vain sellaisilla alueilla, missä strategiset 
maankäyttösuunnitelmat ovat voimassa 
 

∗ NSW /Gateway paneeli (2013) : riippumaton, tieteellinen, arviointipaneeli  
• asiantuntijat  (8) nimitetään maataloustieteen, maaperägeologian, 

hydrogeologian, geologian aloilta 
 

• Paneeli: 
•  tarkistaa ja arvioi kaikki uudet kaivoshakemukset, jotka kohdistuvat merkittäville 

maatalousalueille ja tärkeille teollisuusklusterin, kuten viininviljelyn tai 
hevoskasvatuksen, alueille.  

•  laatii paikallista maankäyttöä ohjaavat suojelusopimukset 
• hankkeiden on laadittava myös ympäristövaikutusten arvioinnit 
• kun kaivoshakemus täyttää asianmukaiset kriteerit, niin paneeli myöntää 

hakijalle sertifikaatin.  
∗ New South Wales Goverment, 2012 

 
 
 
 
 
 

Maankäytön suunnittelu/ 
Gateway - arviointi 



Kunta 
Community Consultative Committees (Trible C) 

Community Consultative Committees 
for Mining Projects  
Tuli NSW:n lakiin vuonna 2005 
 
∗ Kuntaan on perustettava komitea  

jokaista kaivoshanketta varten 
∗ Kokoonpano: 
• riippumaton puheenjohtaja; 
• kaivoksen ympäristövastaava sekä 

kaksi -  kolme muuta yhtiön 
edustajaa,  

• yksi kunnan hallinnon edustaja 
• viisi – seitsemän paikallisyhteisön 

edustajaa. 
 

∗ (NSW/Department of Planning 2005) 

 
 

∗ Käsittelevät kaivostoiminnan 
paikallisia vaikutuksia 
yhteistyössä yhtiöiden ja 
muiden sidosryhmien kanssa.   

∗ Muodostavat hankkeiden 
operaatio- ja 
suunnitteluvaiheiden 
palautefoorumin.   

∗ Antavat palautetta hankkeiden 
arvioinneista, 
täytäntöönpanon ehdoista, 
seurannan tuloksista sekä 
vuosittaisista 
ympäristöraporteista.  

∗ (Franks 2012,11) 

 
 
 



Alue 
Upper Hunter Mining Dialogue 

 NSW Minerals Council ja Upper Hunterin 
kaivosyhtiöt perustivat vuonna 2010  
 

 Hunter Valleyn alueen yhteistyöfoorumi: 
 

 määrittää paikallisyhteisön painopisteet 
 käsittelee asukkaiden esittämät vaikutuksiin 

liittyvät huolet  
 kehittää ratkaisuja vaikutusten hallintaan 

 
 Osallisina 70 toimijaa:  
• yhteisö- ja ympäristöjärjestöt, paikallishallinto, 

sääntelyviranomaiset, paikalliset kaivosyhtiöt, osavaltion 
virastot, ammattiliittojen ja  liike-elämän edustajat 

 
 Teemaryhmät:  
1. Päästöt ja terveys  
2. Vesi 
3. Maankäytön hallinta  
4. Sosiaaliset vaikutukset ja Infrastruktuuri 

 
∗ Julkaisee yleisraportteja, teemakohtaiset 

katsauksia ja kokouspöytäkirjoja 
 

 

∗ Käsittelee muun muassa: 
 

∗ Ilmanlaadun seurantaa 
• NSW:n hallituksen, paikallishallinnon ja 

kaivosyhtiöiden yhteinen hanke Upper  Hunterin 
ilmanlaadun monitorointi (2009) 

• Hunter Valleyn alueelle on sijoitettu 14  hiilipölyn 
-pienhiukkasia/ partikkeleita mittaavaa laitetta 

 
∗ Maa-alueiden hallintaa 
• maaperän kunnostamiset, laidunalueiden 

korvaukset vaihdot, maiseman ennallistaminen 

∗ Kaivosvesien hallintaa 
• jokivesien tutkimus ja seuranta 
• laadun valvonta 
• osallistuu toimintansa lopettaneiden kaivosten 

vesien laadunvalvontaan  
 

∗ NSW Minerals Council 2013  



Kokemuksia: 
Singletonin kaupungin hallinto 

∗ Paikallishallinnon 
näkemys: 
 

∗ Singletonin kaupunginhallinto 
pyrkii tasapainoilemaan 
kaivosyhtiöiden ja muiden 
toimialojen välissä 

∗ Kaivosten aluetaloudellinen 
merkitys erittäin suuri, rojaltien 
avulla voidaan kehittää koko 
seutua 

Maankäytön yhteensovittaminen  
 
”Strategiseen maankäytön suunnitelman 
kartoituksessa esitimme viiden kilometrin 
suojavyöhykkeitä viinialueelle. Valtio muutti 
sen kahteen kilometriin  ja viininviljelijät 
pyrkivät nostamaan sen takaisin. Ja 
kaasuteollisuus yrittää puolestaan pienentää 
sitä entisestään”.  
 
”Sosiaalisten vaikutusten arviointi ei ole 
NSW:ssä pakollista. Singletonin kaupunki on 
painostanut yhtiöitä laatimaan arvioinnit. 
Ongelmana on, että vapaaehtoiset arvioinnit 
myötäilevät  helposti yhtiöiden näkemyksiä”. 
 
 
(Singletonin kaupungin hallinnon edustaja) 

 
 
 
 
 
 
 



Kokemuksia: 
Hevostalous 

Hevostalouden huolet: 
 

∗ Kaivosten laajentuminen uhkaa 
vesivarantojen riittävyyttä ja  sen 
myötä  hevostalouden 
toimintaedellytyksiä  

∗ Upper Hunterin 
hevoskasvatuksen brändi 
vaarantuu 

∗ Mahdollista on, että osa talleista 
muuttaa pois osavaltiosta 

∗ Yhteistyö: 
∗ Upper Hunter Mining Dialogue  

 
∗ ” Olemme mukana. On lisännyt 

keskustelua ja ymmärrystä eri 
osapuolten näkökantoihin” 
 

∗ ”Me teemme bisnestä, joten 
suhtaudumme hieman varoen 
radikaalimpiin kannanottoihin” 

∗ (Hevostalouden edustaja) 



Kokemuksia: 
Viinitalous 

Viinitalouden huolet: 
 

∗ Hiilipöly yltää  jo viinitarhoihin, 
uhka viljelylle ja terveydelle  

∗ Kaivokset (Mt Thorley 
Warkworth) ovat jo viinialueen 
reunalla 

∗ Kaasuetsinnät uhkaavat 
vesivarantoja 

 
 
 
 
 

∗ Hiilikaivosten ja kaasuetsintöjen 
laajentumisen rajaaminen 

 
∗ ” Gateway on porttikäytävä ilman 

porttia, paneeli ei ole kyennyt 
rajaamaan kaasunetsintöjä 
viininviljelyalueilla” 
 

∗ ”Luottamus NSW:n hallinnon 
toimivuuteen on rapautunut” 

∗ (Viinitalouden edustaja) 



Kivihiilikaivoksen laajentuminen Bulgan kylään 

Warkworthin ja Mount Thorley 
avolouhoskaivokset aloittivat 
hiilenlouhinnan v.1981.   
V. 2004 avolouhokset 
yhdistettiin.  
Louhintaa 24 h joka päivä.  
Vuonna 2012 yhtiö  haki ja sai 
NSW:n hallinnolta uuden 
alustavan laajennusluvan.  

∗ Bulga 350 asukasta 
∗ Mount Thorley Warkworthin kaivospiiri 

työllisti v. 2011 1048 henkilöä.  
∗ Rio Tinto Zinc osallistuu 

paikallisyhteisöjen kehittämiseen Coal & 
Allied Community Development Fund -
yhdistyksen kautta. 

∗ Vuodesta 1999 yhtiö on investoinut yli 11 
milj. dollaria  paikallisiin hankkeisiin. 
 



 
Bulga (350 asukasta) 

 

Kylän huolet 
 
Kaivosten määrän lisääntyminen 
alueella: 
Melu, pöly,  
räjäytykset, tärinä  
 -kahden kilometrin levyinen 

suojavyöhyke ei suojaa riittävästi 
asutusta 

Ympäristö muuttuu: 
Kylän asukkaat vieraantuvat tutusta  
kotimaisemasta 
Kiinteistöjen arvo alenee 

 
 
 

Kaivosyhtiön luotettavuus:  
 
”Kaivosyhtiö Rio Tinto Ldt  syrjäytti  
konsulttiyhtiön tekemän sosiaalisten 
vaikutusten arvioinnin. Ja teetätti 
tilalle yhtiön tavoitteita paremmin 
tukevan arvioinnin”  
 
”Ristiriitojen syy on siinä, että New 
South Walesin 
suunnittelujärjestelmä on 
muuttunut heikoksi .. Se ei ole enää 
suuntautunut suojelemaan 
ympäristöä ja asukkaita. Myös 
lainsäädäntöä voidaan muuttaa 
liian helposti”. (Kyläläinen) 
 



Oikeusvalitus: 
The Bulga Milbrodale Progress Association 

vs. Rio Tinto Mt Thorley Warkworth 

Kaivoksen laajennus uhkaa 
Bulgan kylän olemassaoloa 
Kyläläiset haastoivat sekä NSW:n 
hallinnon suunnitteluosaston ja Rio 
Tinto kaivosyhtiön NSW:n maa-  ja 
ympäristöoikeuteen 

NSW:n oikeuden päätös:  
Kaivoksen laajennuksen tuomat 
haittavaikutukset alueen 
ekologiseen ympäristöön ja 
sosiaaliset haittavaikutukset Bulgan 
kylään ovat suurempia kuin 
kaivoksen tuomat taloudelliset 
hyödyt.  

∗  Laajennusprosessi 
keskeytyi 

∗ Oikeuden päätös tarkoitti 
sitä, että maaseutukylien 
asuinympäristöllä on 
painoarvoa suhteessa 
kaivosten tuomiin 
taloushyötyihin. 

∗ Rio Tinto valitti 
päätöksestä 
 



Helmikuussa 2015 Planning Assessment Commission 
myönsi yhtiölle luvan Mount Thorleyn ja Warkworthin 
kaivoksen laajentamiselle.  
Bulgan kyläasutus sijoitetaan uuteen paikkaan 
(Planning Assessment Commission 2015) 
 

"Kylän siirtämisestä ei ole keskusteltu aiemmin, se on 
tullut tyhjästä", Stuart Mitchell 
 
(The Quardian 6.3. 2015) 

 

Tilanne vuonna 2015 



The Guardian 6.3. 2015 NSW government suggests entire village be relocated 
for Rio Tinto coalmine 



Paikallistason ja hallitustason välillä on kuilu 

 
Maaseudun toimijoiden 
luottamus viranomaisiin ja 
politiikkoihin heikentynyt 
-päätöksiä ei ole valmisteltu 
avoimesti 
-on jouduttu turvautumaan 
oikeustoimiin 
 paikallistason ja 

osavaltion/kuntahallinnon 
välinen vuorovaikutus 
ontuu: tavoitteet eriytyneet 
 

 
 

• Kansalaisten kokemusten 
mukaan rakennetut 
ohjelmat/toimintamallit 
eivät ole huonoja, mutta: 
niillä ajetaan lähinnä 
kaivosyhtiöiden ja 
osavaltion hallituksen 
tavoitteita, joista ehkä 
kaupungit hyötyvät, 
mutta maaseutualueet 
eivät. 
 



Kivihiilikaivosten tulevaisuus 

Hiilen louhinnan  jatkuvuuden 
paineet: 
 
 Ilmastopoliittinen  paine 
  hiilikaivostoiminnan 

 rahoittajat vetäytyvät? 
 

 Paikallistason paine  
  Maankäytölliset 

 intressit, kuten 
 maatalous, asuminen 
 rajaavat hiilikaivosten 
 kasvua 
 

Kehityksen yleinen suunta? 
Hiilentuotannon 

vähentäminen 
 
ja 
 
 Siirtyminen maanalaiseen 

louhintaan: 
= ei pölyä, vähemmän melua, 
mutta 
pohja- ja pintavesiriski jää vielä 
 



Kiitos! 



Maan alle 
Näyttely geologiasta, kaivoksista ja maanalaisista rakennuksista  

16.3.2015 • Heureka • Anssi Ahlgrén 



Näyttelyidean synty 

Kaivosnäyttelyä ehdotti v.2009 Elias A. 5v. 
”Kaivosnäyttely 

Koko halli tehty kaivoksen näköiseksi. 
Näyttelyssä olisi pallomeri joka on kuorma-auton lava ja pallot 
esittää kiviä. 
Lattialla leikkijunarata johon voi mennä lapsia. 
Nosturi ja pöytä jossa tietokone ja nappi joka ohjaa nosturia. 
Nosturilla nostetaan palloja pallomerestä junaan, junasta 
putki jota pitkin pallot takaisin pallomereen. 
Kävijöillä kypärät ja hanskat.” 
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• Huippu kohta oli porasimulaattori jonka ääressä 
nauroin paljon ystävieni kanssa. 

• Maan alle näyttelyssä mieleeni jäi ainakin malmikoira 
tehtävä, jossa piti haistaa eri putkiloita ja yhdessä 
niistä oli mätääntynyt kananmuna haju. 

• Mieleeni jäi kaivoksen pienoismalli, joka oli todella 
tarkasti ja hienosti tehty. 

• Viimeiseksi mieleeni jäi tehtävä jossa pitää tietää mitä 
puhelin sisältää ja missä maissa niitä aineita on joita on 
puhelimessa. 

Kommentteja viidesluokkalaisilta 



Suunnittelussa mukana 

Näyttelyn 
pääyhteistyökumppani: 

• Sandvik Mining and 
Construction Oy 
Yhteistyökumppanit: 

• Aalto-yliopisto / 
Insinööritieteiden korkeakoulu 

• Creanex Oy 
• Destia Oy 
• Endomines Oy / Pampalo Mine 
• First Quantum Minerals Ltd / 

Pyhäsalmen kaivos 
• Forcit Oy 
• Helsingin Energia 
• Helsingin kaupungin 

liikennelaitos 
• Helsingin kaupungin 

mittausosasto 

• Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut 

• Helsingin kaupunki / 
Kaupunkisuunnitteluvirasto 

• Helsingin yliopisto / 
Geotieteiden ja maantieteen 
laitos 

• Itä-Suomen yliopisto / Historia- 
ja maantieteiden laitos / 
ympäristöpolitiikka 

• Kaivosteollisuus ry 
• Kalliorakennus-Yhtiöt 
• K.H.Renlundin säätiö 
• Kiviteollisuusliitto ry. 
• Lemminkäinen Oyj 
• Maanalaisten tilojen 

rakentamisyhdistys 
• National Council of Science 

Museums India 
• National Science Museum 

Thailand 
• Nordkalk Oy 
• Normet Oy 
• Nokian Raskaat Renkaat Oy 
• Nokia Oyj 
• Oulu Mining School 
• Outokummun kaivosmuseo 
• Outokumpu Oyj 
• Palin granit 
• Pöyry PLC 
• Saanio & Riekkola Oy 
• Suomenlinnan hoitokunta 
• Syke 
• Tekes 
• Työ- ja elinkeinoministeriö 



Kiitos. 
 

anssi.ahlgren@heureka.fi 
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General Overview of Canada and Mining 

 Canada is the second largest 
country in the world in terms of 
land area  

 Canada has the lowest population 
densities in the world, with only 3.4 
people per square kilometer (UN 
Statistics 2011) with only 
approximately 34 million people. 

  Canada has 10 provinces and 3 
Northern territories 

 Canada has such a variety and 
wealth of natural resources that a 
lot of autonomy in the governance 
of those resources goes to the 
provincial and territorial 
governments.  
 

 http://geoappext.nrcan.gc.ca/MMS/MIB.Map.Presentation.aspx?config=config 
MMS_e.xml&language=en&styletype=Design 

http://geoappext.nrcan.gc.ca/MMS/MIB.Map.Presentation.aspx?config=config
http://geoappext.nrcan.gc.ca/MMS/MIB.Map.Presentation.aspx?config=config
http://geoappext.nrcan.gc.ca/MMS/MIB.Map.Presentation.aspx?config=config
http://geoappext.nrcan.gc.ca/MMS/MIB.Map.Presentation.aspx?config=config
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Mining Industry in Canada 

 Canada produces and exports 
upwards of 60 different types of 
mineral and metals, primarily 
aluminum, nickel, copper, gold, 
silver, uranium, coal, potash, zinc, 
diamonds, iron, steel and iron ore.  

Mining in general accounted for 
upwards of $92.4 billion in total 
national exports in 2012, which is 
approximately 20.3% of the 
Canada’s total exports for that year 
(NRCan website).  

http://sead.nrcan.gc.ca/prod-prod/2014p-eng.aspx 
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Mining Governance in Canada 
Key issues and Challenges 
 
Fly-In/Fly-out and resource based towns (Town of Schefferville, on the border of Quebec 

and Labrador closed after the iron ore mine shut down in the 1980s) 
Abandoned Mines (Giant Mine Yellowknife has already cost billions to clean up and will 

cost into perpetuity to taxpayers) 
Lack of Land Use Plans for Crown and some provincial lands 
Management and Monitoring of Social and Environmental impacts (Tailings 

management, air quality, water management)    
Temporary foreign workers (language issues, citizenship and preference given to non-

canadians applicants) 
 
 

18.3.2015 4 



UEF // University of Eastern Finland 

Governance tools 
Legislative 
 Environmental Impact Assessment Process (Federal, Provincial 

and Territorial) 
 Land Claims and Aboriginal Treaties 
 Land Use Planning Legislation 
 Permitting System (Federal and Provincial) 

 Eg. Federal Fisheries Act and Metal Mining Effluent 
Regulations 

 Management plans 
 Prospecting Licence and Mineral rights 

Other 
 Policies and Standards: 

 e.g. Mineral and Metals Policy of the Government of Canada 
 Mining Association of Canada guides and Towards 

Sustainable Mining Initiative 
 Role of Conservation Authorities (Ontario) 
 Agreements – IBA, Socio and environmental 
 Independent Monitoring Agencies 

 
 
 
 

18.3.2015 5 

Federal Environmental Acts: 
 Canadian Environmental Assessment Act 
 Canadian Environmental Protection Act 
 Species at Risk Act 
 Fisheries Act 
 Arctic Waters Pollution Prevention Act 
 Migratory Birds Convention Act 
 Canadian Wildlife Act 
 Transportation of Dangerous Goods Act 
 Navigable Waters Protection Act 
 Oceans Act 
 
British Columbia Environmental Acts: 
 Environmental Management Act 
 Environmental Assessment Act 
 Private Management Forest Act 
 Mines Act 
 Water Act, Water Protection Act and Drinking Water 

Protection Act 
 Fish Protection Act 
 Wildlife Act 
 Transportation of Dangerous Good Act 
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Impact Benefit (Aboriginal) Agreements in 
Canada 

Legally binding agreement 
Developed through consultation 

and negotiation between mine, 
Chief and Council of the band 
and their respective attorneys.  

Outlines any negative effects that 
may occur as a result of 
commercial mining  

Over 219 agreements signed 
Various types of agreements – 

Participation Agreement, 
Exploration agreement, MOU, 
Cooperation agreement 
 

18.3.2015 6 

 
 

http://www2.nrcan.gc.ca/mms/map-carte/MiningProjects_cartovista-eng.html 
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Socio-Economic Agreements in Canada 
• Example: The Government of the Northwest Territories cannot set terms for resource development on Federal Crown 

land.  However, when an environmental assessment takes place for a major resource development, the GNWT asks for 
follow-up programs to be put in place in the form of socio-economic agreements. 

• Commitments include: 
 Employment and business opportunities; 
 Cultural well-being and traditional economy; 
 Community, family, and individual well-being; 
 Net effects on government; and 
 Sustainable development. 

• Current agreements:  
 DeBeers Gahcho Kue Diamond Project 
 Canadian Zinc Prairie Creek mine 
 Dominion Diamond (formerly BHP) Ekati Mine 
 Diavik Diamond Mine 
 DeBeers Snap Lake Project 
 Mackenzie Gas Project 

 
18.3.2015 7 
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Independent Monitoring Agencies 
• Public watchdog to ensure: 

– Compliance with environmental 
agreement and regulatory 
requirements 

– Comprehensive inspection and 
reporting process 

– Foster involvement and on-
going communication with 
communities 

• Established through 
environmental agreements (mine 
company, Governments and 
Aboriginal groups) 

• Usually funded by companies 
 

18.3.2015 8 

 
 



UEF // University of Eastern Finland 18.3.2015 9 

 
Diavik Diamond Mine, NWT 

Governance through agreements 

• Canada has developed governance 
tools through various types of  
“agreements”  

 
• Each jurisdiction in Canada has 

adapted its own tools to fit their 
regulatory “gap” needs. 
 

• Should agreements be a formal part 
of the EIS process or should they 
remain a tool for “as and when 
needed”? 
 
 



Kiitos! 
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Kaivostoiminnan paikallinen hallinta 
Kanadassa (Nunavut) ja Grönlannissa 
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Nunavut 

• Gained its independence in 1999 (formally 
part of the Northwest Territories) 

• Largest Aboriginal land settlement in 
Canada  

• Nunavut and Greenland have nearly the 
same surface area (2,093,190km2 vs. 
2,116,086km2) but population is 33,000 
people within 25 communities. 

• Inuit represent 85% of the population with 
the official territorial languages being 
Inuktitut and Inuinnaqtun  

• Has a comprehensive land claim, called the 
Nunavut Land Claim Agreement 
(NLCA),1993 for the entire area. 
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Nunavut and mining 
• The main industries in Nunavut include 

arts & crafts, mining, fishing and hunting 
and trapping. (Hunting and trapping is 
an industry that is valued at 
approximately $40,000,000 annually) 

•Nunavut has over $270.2 millions dollars 
or the 4th largest in Canada of money 
spent on exploration and deposit 
appraisals  

• 32 active mines consisting of:  
– including 12 gold mines, 7 base metals 

(zinc, copper, nickel and silver), 5 iron 
mines, 4 uranium mines, 3 diamond and 
1 coal mine  
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Legal Framework and Tools for Governance 
 
•Nunavut Planning and Project Assessment Act (2013) 

• Fulfills Canada's remaining legislative obligation to enact federal legislation 
describing the land use planning and impact assessment processes.  

• Efficiency of regulatory regime (timelines, decision points, roles and responsibilities 
of parties, land use planning, etc) 

•Nunavut Land Claim Agreement (1993) 
• Environmental and Social Impact Assessment 
• Management and implementation Boards 

Nunavut Impact Review Board, Nunavut Planning Commission, Nunavut 
Tunngavik,  Nunavut Wildlife management board, Nunavut Water Board, 
Nunavut Social Development Council 

• Inuit Impact Benefit Agreements 
• Conservation areas, land and resource management, land use planning, 

water management, taxation, royalty sharing, archeology 
 

 

4 
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Nunavut Land Claim Agreement (NCLA) 

5 

Objectives of NCLA: 
 
• “to provide for certainty and clarity of rights to ownership 

and use of lands and resources, and of rights for Inuit to 
participate in decision-making concerning the use, 
management and conservation of land, water and 
resources, including the offshore;”  

• “to provide Inuit with wildlife harvesting rights and rights 
to participate in decision- making concerning wildlife 
harvesting;”  

• “to provide Inuit with financial compensation and means of 
participating in economic opportunities; “ 

• “to encourage self-reliance and the cultural and social well-
being of Inuit;“ 
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Inuit Impact Benefit Agreement 

 

 
 

6 

 Required for projects costing more than $35 million (1986 
dollars). Or, the developer has so many employees that 
they do 200 years worth of work in five years.  

 
 Negotiated 180 days prior to project start date 
 
 Inuit and the developer must agree on what benefits the 

project will bring to Inuit. These benefits may include 
jobs, contracts, housing, recreation, on-the- job safety, the 
use of Inuktitut at work and many other things.  

 
 If Inuit and the developer cannot agree on the terms of an 

IIBA, an arbitrator will decide.  
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Environmental Impact Assessment Process 
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 Gather input from everyone, with special emphasis on 
Inuits knowledge (i.e traditional knowledge) 

 
 NIRB members are appointed by Inuit organizations 

and government (Inuit as part of decision-making) 
 
 Social Impact Assessment is an integral part of EIA and 

the objectives of the NIRB 
 ” to encourage self-reliance and the cultural and social well-

being of Inuit;”  
 

 Project Certificate with enforceable conditions 
 
 Participant Funding (pursuant to Article 12, Part 5 of 

NCLA) 
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Public Participation 

Pre-application stage 
• It is expected that companies will work 

with communities and local government 
prior to formally submitting any permits or 
applications to regulators. 

•  Informal meetings and an engagement 
record is kept by the company 

•As part of baseline studies, traditional 
knowledge and local engagement is highly 
recommented, if not expected! 

8 
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Public Participation (continued) 

Application stage 
 Applications are submitted to Nunavut 

Planning Committee (NPC) to determine 
conformity to Land Use plans and if it 
requires a review 

18.3.2015 9 

Nunavut Land Claims Agreement 
“...The primary objectives of NIRB shall be at all times to 
protect and promote the existing and future well-being of 
the residents and communities of the Nunavut Settlement 
Area, and to protect the ecosystemic integrity of the 
Nunavut Settlement Area...” (s.12.2.5) 
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Public Participation (continued) 

Screening stage 

10 

When someone wants to carry out a project in the Nunavut Settlement area, they require approval 
from the appropriate organization responsible for the necessary licences, permits or approvals. If 
required, the licensing agencies must ensure the project is sent to the Nunavut Impact Review Board 
(NIRB) for a Screening.  
 
- Screening notifictions sent to Hamlets, communities, trapper and Hunters Associations, 
Communitiy Liaison Officers,  
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Public Participation (continued) 
 Review stage 

11 
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Canada (Nunavut) Greenland 
EIA required by law required by the law 

        approved by The Government the Government 

SIA Part of the EIA process Separate SIA required by the law 

        approved by The Government as part of EIA 
decision 

the Government 

IBA Required under the Land Claim 
Agreement  (Article 26) 

Required by the law 
 

parties 
 

transparency 

Industry and Inuit Associations.  
  
available online 

Municipality- government- licensee. 
 

To be made publicly available (in Greenlandic 
& Danish) 

Others Large Scale Law 

      - Participant Funding 
- EIA conducted by Inuit/Government 
appointed Board 

- Large projects may hire foreign workforce 
under the Greenlandic collectively agreed 

minimum wage IF local capable 
workforce not available. 

- Participant/ stakeholder funding 
12 
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General Overview of Canada and Mining 

 Canada is the second largest 
country in the world in terms of 
land area  

 Canada has the lowest population 
densities in the world, with only 3.4 
people per square kilometer (UN 
Statistics 2011) with only 
approximately 34 million people. 

  Canada has 10 provinces and 3 
Northern territories 

 Canada has such a variety and 
wealth of natural resources that a 
lot of autonomy in the governance 
of those resources goes to the 
provincial and territorial 
governments.  
 

 http://geoappext.nrcan.gc.ca/MMS/MIB.Map.Presentation.aspx?config=config 
MMS_e.xml&language=en&styletype=Design 

http://geoappext.nrcan.gc.ca/MMS/MIB.Map.Presentation.aspx?config=config
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Mining Industry in Canada 

 Canada produces and exports 
upwards of 60 different types of 
mineral and metals, primarily 
aluminum, nickel, copper, gold, 
silver, uranium, coal, potash, zinc, 
diamonds, iron, steel and iron ore.  

Mining in general accounted for 
upwards of $92.4 billion in total 
national exports in 2012, which is 
approximately 20.3% of the 
Canada’s total exports for that year 
(NRCan website).  

http://sead.nrcan.gc.ca/prod-prod/2014p-eng.aspx 
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Mining Governance in Canada 
Key issues and Challenges 
 
Fly-In/Fly-out and resource based towns (Town of Schefferville, on the border of Quebec 

and Labrador closed after the iron ore mine shut down in the 1980s) 
Abandoned Mines (Giant Mine Yellowknife has already cost billions to clean up and will 

cost into perpetuity to taxpayers) 
Lack of Land Use Plans for Crown and some provincial lands 
Management and Monitoring of Social and Environmental impacts (Tailings 

management, air quality, water management)    
Temporary foreign workers (language issues, citizenship and preference given to non-

canadians applicants) 
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Governance tools 
Legislative 
 Environmental Impact Assessment Process (Federal, Provincial 

and Territorial) 
 Land Claims and Aboriginal Treaties 
 Land Use Planning Legislation 
 Permitting System (Federal and Provincial) 

 Eg. Federal Fisheries Act and Metal Mining Effluent 
Regulations 

 Management plans 
 Prospecting Licence and Mineral rights 

Other 
 Policies and Standards: 

 e.g. Mineral and Metals Policy of the Government of Canada 
 Mining Association of Canada guides and Towards 

Sustainable Mining Initiative 
 Role of Conservation Authorities (Ontario) 
 Agreements – IBA, Socio and environmental 
 Independent Monitoring Agencies 
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Federal Environmental Acts: 
 Canadian Environmental Assessment Act 
 Canadian Environmental Protection Act 
 Species at Risk Act 
 Fisheries Act 
 Arctic Waters Pollution Prevention Act 
 Migratory Birds Convention Act 
 Canadian Wildlife Act 
 Transportation of Dangerous Goods Act 
 Navigable Waters Protection Act 
 Oceans Act 
 
British Columbia Environmental Acts: 
 Environmental Management Act 
 Environmental Assessment Act 
 Private Management Forest Act 
 Mines Act 
 Water Act, Water Protection Act and Drinking Water 

Protection Act 
 Fish Protection Act 
 Wildlife Act 
 Transportation of Dangerous Good Act 
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Canadian Environmental Assessment Act, 2012 

Highlights: 
More specific criteria on what constitutes a project to be reviewed 

(Regulations Designating Physical Activities) 
Participant Funding Program 
Only 3 main Responsible Authorities to conduct assessments (National 

Energy Board, Canadian Nuclear Safety Commission and the Canadian Environmental 
Assessment Agency) and reviews conducted by federal Panel 
Legislative Timelines 
Cost Recovery (Cost Recovery Regulations) 
Enforcement Provisions (Fines changing from $100,000-$400,000 for 

not adhering to the conditions of the decision statement) 
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Impact Benefit (Aboriginal) Agreements in 
Canada 

Legally binding agreement 
Developed through consultation 

and negotiation between mine, 
Chief and Council of the band 
and their respective attorneys.  

Outlines any negative effects that 
may occur as a result of 
commercial mining  

Over 219 agreements signed 
Various types of agreements – 

Participation Agreement, 
Exploration agreement, MOU, 
Cooperation agreement 
 

18.3.2015 7 

 
 

http://www2.nrcan.gc.ca/mms/map-carte/MiningProjects_cartovista-eng.html 
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Independent Monitoring Agencies 
• Public watchdog to ensure: 

– Compliance with environmental 
agreement and regulatory 
requirements 

– Comprehensive inspection and 
reporting process 

– Foster involvement and on-
going communication with 
communities 

• Established through 
environmental agreements (mine 
company, Governments and 
Aboriginal groups) 

• Usually funded by companies 
 

18.3.2015 8 
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Diavik Diamond Mine, NWT 

Governance through agreements 

• Canada has developed governance 
tools through various types of  
“agreements”  

 
• Each jurisdiction in Canada has 

adapted its own tools to fit their 
regulatory “gap” needs. 
 

• Should agreements be a formal part 
of the EIS process or should they 
remain a tool for “as and when 
needed”? 
 
 



Kiitos! 
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Kaivostoiminnan vaikutusten paikallisen 
hallinnan kehitys – Grönlanti & Kanada 
Heidi Tiainen & Sarah Olivier 
17.3.2015 Kuopasta Kansalle, Heureka 
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Keskeiset kysymykset: 
 
• Millaisia haasteita kaivostoiminnan vaikutusten hallintaan liittyy 

Grönlannissa ja Kanadassa (Nunavut)? 
 

• Millaisia kaivostoiminnan vaikutusten hallinnan mekanismeja 
Grönlannissa ja Kanadassa (Nunavut) on olemassa ja kehitteillä? 

 < Fokus erityisesti kestävyyden (sosiaalinen) huomioinnissa. 
 
Aineisto: 
Lainsäädäntö, strategiat, oppaat, suositukset jne. 

2 
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Kaivostoiminnan vaikutusten hallinnan keskeiset 
haasteet: Grönlanti ja Nunavut  
•Ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset  

 - arktinen luonto, eristyneisyys, infrastruktuurin puute 
 - alkuperäiskansat, perinteinen kulttuuri & elinkeinot 

• Työllisyysvaikutukset  
 - pieni väestö, alhainen koulutustaso, alikehittynyt yksityinen sektori 

•Ulkomaisten työntekijöiden integroiminen & vastaanottokyky 
 - palveluiden riittävyys,  
 sosio-kulttuuriset vaikutukset 

•Hallinnon kapasiteetti heikko 
 - implementointi? 
- ei kokemusta, uusi lainsäädäntö 
- erityisosaaminen ? 

< poliittinen tahto nopeaan  
kaivostoiminnan kehitykseen 
 
 

 Kuva: Mining.com 3 
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Grönlanti kaivosmaana 
• Kultaa, sinkkiä, kuparia, rautaa, harvinaisia 

maametalleja, uraania, rubiineja jne.  
• Ilmastonmuutos, teknologia, hinnat, kysyntä 
• 2009 laajempi itsehallinto 

 > luonnonvarojen hallinta, mahdollisuus 
itsenäisyyteen 

• Kaivosteollisuus taloudellisen ja poliittisen 
itsenäisyyden edistäjänä 

• Riippuvainen kansainvälisistä toimijoista 
• Mineraalistrategia 2014:  

tavoite 5-10 aktiivista kaivosta 
      > n. 30 mrd DKK (4 mrd e)  verotuloja/15 v 
      < vrt. Tanskan tuki 3,4 mrd DKK/ v 
 & Grönlannin bkt n. 11 mrd DKK 
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Kaivosteollisuuden kehitys 

• Ei tuotantoa 
• 6 louhintalupaa voimassa 
•Malminetsintä vilkasta, lupien 

määrä nousussa 
• Etsintäkulut 2011: 700 milj. DKK  

(n. 94 m. e) 
• Politiikan painopiste 

kaivosten avaamisessa: 
3-5 kaivosta/ 5 vuotta 

Esim. Isua:n suora työllisyysvaikutus  
 yli 800 hlö tuotantovaiheessa  
& yli 3300 hlö rakennusvaiheessa 
 
 
  Lähde: Government of Greenland 2012&2013 
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Lainsäädännön ja työkalujen kehitys 
Grönlanti sai vuonna 2009 oikeudet päättää luonnonvaroistaan. 
• 2009 SVA opas (uusi tulossa) 
• 2010 Kaivannaislaki (muutoksia 2013 & 2014) 
• 2011 YVA opas 
• 2013 Large Scale Law &  hallitus kumoaa uraanin ”nollatoleranssipolitiikan” 
• 2014  Kaivannaislain muutos: ennakkokuuleminen & rahasto,  

         1. IBA (True North Gems) 
tulossa: rojalti  
 

• Mallia vahvoista perinteisistä kaivosmaista (erit. Kanada) 
• Vahva sosiaalisen kestävyyden painotus  
• Käytäntöjen/ vaatimusten määrittely paikoin löyhää (§) 
 >kokemuksien kautta kehittäminen ja tarkentaminen 
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Large Scale Projects Law 

Yli 5 mrd DKK (0,67 mrd e) projektit  
Pyrkii: 
• Edistämään ulkomaisia investointeja Grönlantiin 
• Estämään ja minimoimaan negatiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan – sosiaalisen 

kestävyyden edistäminen 

 
• Hankkeet saavat rakennusvaiheessa palkata ulkomaista työvoimaa alle Grönlannin 

työehtosopimusten palkkatason jos paikallista osaavaa työvoimaa ei ole saatavilla 
• Tarkoitus saada kaivosyhtiöt suosimaan paikallista työvoimaa – ristiriitainen 

< grönlantilaisen työvoiman heikko koulutustaso & osaaminen 
  > huoli ulkomaisen työvoiman ”massamuutosta”  
  > huoli rakennusvaiheen sosio-kulttuurisista ja taloudellisista 
  vaikutuksista 
  7 
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Ympäristövaikutusten arviointi 

•Hallitus hyväksyy YVA-raportin 
• Environmental baseline studies – suositus min. 2 vuotta  

> kausittainen ja vuosittainen vaihtelu paremmin selville 
> tietoa ympäristön tilasta myös laajemmin 
> sis. tutkimus paikallistiedosta: maankäyttö & paikalliset elinkeinot 

Pyrkimys  ehkäistä konflikteja kaivostoiminnan ja paikallisten elinkeinojen välillä 

•Osallistuminen: yleisötilaisuudet, julkinen kuuleminen,  A White Paper (osallistumisen 
käytännöt, saadut kommentit &huomiointi) 
 

Osallistumista ei määritelty tarkasti: 
Yleisötilaisuuksien luonne ja käytännöt riippuvat kaivosyhtiöistä – esim. ajoitus, ketä 

mukana, kieli, tulkkaus ja sanaston ymmärrettävyys 
Kritisoitu yksipuolisesta tiedottamisesta – prosessi ei saa paikallisten hyväksyntää 
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Sosiaalisten vaikutusten arviointi 
• Erillinen SVA pakollinen 
• Tulossa uusi opas: mm. osallistumiskäytäntöjen tarkempi määrittely 
• 5 tavoitetta: - Osallistaa kaikki keskeiset tahot 

         - Yksit.kohtainen kuvaus ja analyysi lähtötilanteesta 
        - Tunnistaa hankkeen vaikutuksia eri tasoilla 
       - Optimoida positiiviset ja vähentää negatiivisia vaikutuksia 
       - Laatia suunnitelma IBA-sopimuksen toteuttamiseksi 
   (SVA-raportti muodostaa pohjan IBA-neuvotteluille) 
 

• Suorat, epäsuorat ja kumulatiiviset vaikutukset 
• Huomioitava Grönlannin erityispiirteet: mm. 

– Osalliset = koko maa? 
– Kieli: yleisötilaisuudet tanskaksi ja grönlanniksi, raportti lisäksi englanniksi 
– Yhtiöiltä vaaditaan henkilöstön kehittämistä & koulutusta tavallista laajemmin  

9 
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Ennakko-kuuleminen 
•Kaivannaislain muutos v. 2014: tavoitteena turvata kansalaisten osallistuminen 

ja tiedonsaanti (SVA & YVA) 

•Muutosten taustalla kova kritiikki yleisötilaisuuksia ja osallistumista kohtaan 
 < kansalaiset, järjestöt (mm. WWF ja ICC) 
 

• Jos hankkeella merkittäviä sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia: 
– Hankekuvaus josta ennakko-kuuleminen (hallitus organisoi) 
– Kommentit ja hankkeen oma ehdotus = > SVA:n ja YVA:n sisällöt 

•Rahasto osallistumisen edistämiseksi (perusteilla) 
– Kansalaiset, paikallisyhteisöt ja järjestöt voivat hakea tukea vaikutusten arvioinnin 

ymmärtämiseen ja kommenttien jättämiseen 
– Avustaa kaivannaisteollisuuden haasteiden tunnistamisessa ja hankkeiden 

vaikutuksia käsittelevien yleisötilaisuuksien järjestämisessä 
 10 
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IBA Grönlannissa 
• Pakollinen, julkinen  
• Sopimus hallituksen, yhtiön ja kunnan välillä > yhteistyö läpi kaivoshankkeen 
• Paikallisen työvoiman käytön ja osaamisen edistäminen, sos. kestävyyden edistäminen 

< Koskee myös hankkeen alihankkijoita, urakoitsijoita ja palveluntarjoajia 

 
 1. osa: ”lakiosa”, ei-neuvotteluvaraa; koko sopimuksen tavoitteet, periaatteet ja 
velvollisuudet 
2. osa: lisäykset, konkreettiset ja realistiset tavoitteet jotka tulisi saavuttaa 
 < seuranta vuosittain, neuvotellaan perustuen suoriutumiseen, dynaamisuus &joustavuus 
 
• Vuosittainen tarkkailuraportti + ”suoriutumisraportti” + yhteinen tapaaminen 
 > lopullinen arviointiraportti hallitukselle 
• Mikäli sopimusta ei noudateta hallitus voi määrätä keskeyttämään kaivostoiminnan 
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Toteutuminen? 
Pyrkimys vuorovaikutteiseen ja neuvottelevaan vaikutusten hallintaan läpi 
kaivoshankkeen eliniän. 
 
Ennakkokuuleminen     pitkä YVA      SVA       IBA   linkittyminen, muokkaaminen 
 
 
 
• Kaivosteollisuuden kasvuvauhti vs. hallinnon kapasiteetin vahvistuminen? 
• IBAn julkisuus ja todellinen vaikuttavuus? esim. True North Gems  IBA vain englanniksi 

• Yleisötilaisuudet osallistumisen edistäjinä? Kontekstin huomiointi: esim. Isua hankkeen 
tilaisuudet  pääosin Grönlannin yliopistolla, paikallisille korkea kynnys osallistua 

• Sosiaalisen kestävyyden sisällöt ja ymmärrys? 
 esim. Mineraalistrategia: työllisyys, verot, kaivosteollisuuden toimintaympäristö vs. kulttuuri, 
hyvinvointi, arvot 
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Metallit ja mineraalit ovat osa arkeamme

Ruokateollisuus
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Vesi on elämän edellytys

Vesi on elämän edellytys ja puhdas vesi on tärkeä osa
suomalaista arkea
Puhdas juomavesi
Mökki- ja saunakulttuuri - puhtaat uimavedet
Luonto lähellä suomalaista mielenmaisemaa

Kuva Sari Kauppi

Kuva Sari Kauppi

Kuva Sari Kauppi



43/13/2015SAM (Sustainable Acceptable Mining)SAM (Sustainable Acceptable Mining)

Kaivostoiminta ja vesi tutkimustuloksissa
Mining and sustainable delopment (UNEP - Industry
and Environment 1997)

Valunta avo- ja maanalaisista kaivoksista, rikastuksen
jätevedet ja pintavalunta
Erityiseksi ongelmaksi nostettiin hapan valuma (Acid Mine
Drainage) sekä metallit suuri ekologinen vaikutus
Rikastuksessa käytettävät vaaralliset kemikaalit
Muutokset alueen hydrologiaan
Varautuminen järkevää, mutta ongelmia ei kaikissa kohteissa

Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030 –
visio ja roadmap (Kohl ym. 2013)
Pula vedestä ja vesien pilaantuminen:

esim. Que et al. (2015); ja veden puute tai pilaantuminen oli
tärkeimpiä kaivostoiminnan hyväksyttävyyteen vaikuttavista
asioista (70% valitsi tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi kriteeriksi)
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Riskinhallinta luo hyväksyttävyyttä

Kaivosten stressitestit 2013
Tarvitaan työkaluja kaivosten riskinhallintaan;
Stressitestin perusteella stressinsietokyvyn kannalta
haasteellisimmaksi osoittautui vesien hallinta.
Kaivosten ja viranomaisten väliseen vuoropuheluun
ehdotettiin kehitettäväksi stressitestikäytäntö
työkaluineen.
Viranomaistyöryhmän raportti Kaivosten
ympäristöturvallisuus (2014); yhteistyö ja viestintä
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Työkaluja riskinhallintaan

Sustainable Acceptable Mining eli SAM –projektin
työkalut parantavat vesiriskinhallintaa, luovat
tarkempaa kuvaa kaivoksen vesiasioista, toimivat
vuorovaikutustyökaluina ja mahdollistavat
poikkeustilanteiden ennakoimista.

Vesijalanjälki – Helena Wessman-Jääskeläinen ja Elina
Saarivuori, VTT (etunimi.sukunimi@vtt.fi)

Pohjavesiselvitysten tarkistuslista – Sirkku Tuominen,
Sari Kauppi ja Taina Nystén, SYKE
Alueellinen vesitasemallinnus – Panu Juntunen, SYKE

(etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)



73/13/2015SAM (Sustainable Acceptable Mining)SAM (Sustainable Acceptable Mining)

Kasvanut paine vesiasioiden hoitamiseen ja veden käytön
raportointiin -> tarvitaan parempi käsitys veden käytön
vaikutuksista (globaalit toimintaketjut, paikalliset vaikutukset)
Vesijalanjälki –menetelmä on kehitetty juuri tätä varten

Vesijalanjälki työkalu suomalaisille
kaivoksille

Laskee ihmistoiminnan
aiheuttaman vesistressin
Vesijalanjälki lisää
ymmärrystä tuotesysteemin
vesivirroista, vedenkäytön
vaikutuksista ja auttaa
löytämään “hotspotit”
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Vesijalanjälki
Vesijalanjälkimenetelmä soveltuu kaivoksille ja
kaivostuotteille

Tarvittavat tiedot kaivostoiminnasta melko helposti saatavilla
Sekundäärisen lähtötiedon käyttö osin välttämätöntä

Laskennassa huomioitava paikalliset olosuhteet (pintavesi ja
pohjavesi)

Muut vedenkäyttäjät, kilpailu vedestä
Pintaveden ja pohjaveden erottaminen laskennassa: erilaiset käytöt,
laadut ja niukkuudet
Haasteena oikeanlaisen niukkuusindeksin käyttäminen

Vesijalanjälki ei yksin kerro toiminnan tai tuotteen kaikista
vesistövaikutuksista: menetelmää täydentämään soveltuvat
muut vesistövaikutuksista kertovat indikaattorit

Rehevöityminen, happamoituminen, toksisuus, jne
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Pohjavesiselvitysten tarkistuslistan
hyötyjä

Vuorovaikutustyökalu
Tehostaa ja varmistaa yhteistyötä yritysten, konsulttien ja
viranomaisten välillä
Yrityksen oma käsitys toiminnan pohjavesivaikutuksista
selkeytyy
Soveltuvien tutkimusmenetelmien löytyminen ja valinta
helpottuu ja selkeytyy
Parantaa dokumentointia olemassa olevien johtopäätösten
perusteista
Parantaa dokumentointia koko hankeen elinkaaren aikana
hankitusta materiaalista

Pohjavesien riskinhallinta
Läpinäkyvä toiminta pohjaveden suojeluun
Dokumentointiin ei jää aukkoja
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Pohjavesiselvitysten tarkistuslista

Osiot
Varsinainen lista Metadata
Taustapaperi
Menetelmätaulukko
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Pohjavesiselvitysten tarkistuslista
Esimerkki
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Pohjavesiselvitysten tarkistuslista
saatavilla internetissä

http://www.syke.fi/pohjavesitarkistuslista

Auta kehittämään työkalua ja vastaa kyselyyn!
https://www.webropolsurveys.com/S/6208CBFC6DF439AB
.par

SAM –hankkeen sivustoilta
http://www.syke.fi/hankkeet/sam
http://virtual.vtt.fi/virtual/sam/

syke.fi
Etusivu > Tutkimus & kehittäminen > Itämeri, vesistöt ja
vesivarat > Mallit ja työkalut >
http://www.syke.fi/fi-
FI/Tutkimus__kehittaminen/Itameri_vesistot_ja_vesivarat/
Mallit_ja_tyokalut/Pohjavesiselvitysten_tarkistuslista
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Alueellinen vesitasemallinnus osaksi
vesiriskinarviointia

SYKEn Vesistömallijärjestelmä on pohjana työkalulle,
joka on räätälöitävä yksilöllisesti kohteeseen
Sovellettu kaivosten lisäksi esim. tulvaennusteissa
Kaivosten tilannetietoisuus veteen liittyen paranee
Ennakoiminen mahdollista mallinnuksen avulla

Poikkeuksellisten sääolosuhteiden vaikutusten tarkkailu
Kaivoksen käyttämän veden saatavuuden arviointi
Poistettavan veden määrän arviointi, mikäli poistettavien
vesien määrä on sidottu virtaamaan ja vastaanottokykyyn
purkupisteessä
Altaiden turvallisuus; poistopumppauksen ohjauksen
optimointi
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Kaivoksen alueellinen vesitase

Aluesadanta
Valunta
Haihdunta
Lumen vesiarvo
Pohjavesivarasto
Lähijoen

Vedenkorkeus
Virtaama
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Laskettavat suureet ja tulokset

Historiajakso Ennustejakso

Ennustejakauma
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Mallinnuksen mahdollisuuksia ja hyötyjä
Ajantasainen tilannekuva vesitilanteesta alueella
Tulokset verkkosivujen kautta päivittäin

saatavilla sekä kuvaajina että numeerisesti

Tieto helposti saatavilla – myös historia
Ennusteita seuraamalla varautuminen poikkeustilanteisiin on
mahdollista
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Vesienhallinnan työkalut

Viestinnän välineet:
parantavat, tuovat näkyviksi ja selkeyttävät kaivoksen

toiminnan aiheuttamia vaikutuksia vesiin

Riskinhallinta:
Poikkeustilanteiden nopea havainnointi
Onnettomuuksien ennakointi ja ehkäisy

Dokumentointi tuo läpinäkyvyyttä toimintaan
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Tavoite ja toimintatapa 

NGOt
Suomen luonnonsuojeluliitto

Yritykset
Agnico-Eagle Finland Oy

Northland Mines Oy

Tutkijat ja kehittäjät
GTK
SYKE
VTT

Helsingin yliopisto
TEKES

Spinverse

Yhteiskunnalliset toimijat ja hallinto
Teknologiateollisuus

Metsähallitus
TEM
STUK

Kestävä ja
hyväksyttävä kaivos

- Ennakointityöpajat
1 ja 2 osanottajat

Lähde: muotoiltu Kivisaari et.al.

Tavoitteena on ollut luoda 
näkymä kaivannaisteollisuuden 
tulevaisuuden muutoksesta, 
mahdollisuuksista ja haasteista 



                  1960       Nyt    2030 

H KESTÄVÄ HYVÄKSYTTÄVÄ KAIVANNAISTEOLLISUUS 2030 

Politiikka 

Talous 

(Kansalais)y
hteiskunta 

Tekniikka, 
teknologia 

Ympäristö 

Arvot 

Natura-
verkosto 2000 

Vaihtoehtoiset teknologiat harvinaisten 
metallien talteenotolle 

Ympäristöä 
koskevan 

lainsäädännön 
painottuminen  

Raaka-aineiden niukkuus ja 
hinnat. Harvinaiset metallit. 
Uusiutuvat raaka-aineet. 

Radikalisoituminen?  

Rakennemuutokset. 
Sirpaloituminen. 

Uusi kaivoslaki 
2011 

In situ-bioliuotus 

Kestävä kehitys 

Standardointi 
kehittyy 

Vesilaki 1962 
Kaivoslaki 1965  

Euroopan 
jälleenrake
nnus 

CSR 
kaivosalalle 

Tietoisuus ja 
vaatimukset 
kasvavat 

Globaali kehitys, 
Aasian markkinat 

Kaivosalan ”vanhat 
synnit” 

Logistiikka, mm. uudet 
meriväylät 

Säteilyturvalaki 1991 

Bric-maat, Intia, 
Afrikka nousevat 

ILO- ratifiointi 
(ei Suomi) 

ydinenergialaki1987  

EU 
 EU raaka-ainealoite 

2010 

rikkidirektiivi YSL uudistus 

YVA-laki 1994 

Julkiset hankinnat 
Laki 1978 YSL 

2000 

Rio 1987 YVA ja sos. 
Toimilupa 
uudistus 

YVD –luontovahingot ja 
kompensaatiot 

Ennakoiva kompensointi 
haitoista ja vahingoista 

ilmastolaki Jätteiden hyödyntämisen 
sääntely 

Malmioiden 
ulkomaalaisomistus 

GRI 
IFC Guidelines 
ICMM 

Performance-product 

Lama 

Internet, SOME 

Lobbaus 

Liekkisulatto 
Konepajateollisuuden  
kasvu 

Metso ja Outotec 
Bioliuotuksen käyttö Suomessa 

Johtamisjärjestelmien kehittyminen, ISO 

ydinmateriaalivalvonta 

Jätteiden jatkojalostus 

Urban mining kasvaa 

Onko kaikille toimille tilaa? 

Suljetun kierron kaivos 

Yhteiskuntarakenteen muutos, globalisaatio 

Vastuullisuus, jäljitettävyys 

Tshernobyl 

MMSD 1999 

Vastavoimat, esim. Stop 
Talvivaara 

Automatisointi 

Kaivosmonopo
li valtiolla 

Kaivosten 
yksitystäm

inen 

Elinkeinokonfliktit 

Valtauksen 
tekeminen 

helppoa 

Toiminnan 
politisoituminen 

Kaivostuotteiden merkityksen 
kasvu -> hyväksyttävyys 

Metsäteollisuus 
> 

Vesienhallinnan 
parantuminen 

Saturoituminen 

Kaivosten 
merkityksen kasvu Kaivosinfran 

hyödyntäminen  

Riskien hallinta sosiaalisen 
toimiluvan lunastamiseksi 

Säädökset 
tiukkeneva

t 

KV-kaupan 
esteiden 

purkaminen 

Maankäyttökiistat 

Teollinen symbioosi:, 
mm. sivukivien 

hyötykäyttö 

SAM: Examples of horizontal paths 

MMM&TEM&YM 

Suljettu 
kansantalous Öljykriisi 

Bilateraalikauppa 

Kaivoksista töitä 

Cleentech 

Biotalous 

Talvivaara 

Talvivaara 

Talvivaara 

Talvivaara 

SOME-
ihmisoikeudet 

On-line kansanäänestykset  

Höyrykone.  
Ydinvoima. 

Fossiiliset energiat 

PC 

Internet Nokia Robotiikka 

Uusiutuva energia 

Näkymätön kaivos 
Kierrätys-
teknologia
t 

Rajaton, halpa 
energia (magnetismi, 
värähtely, kiertoliike 

Konsumerismin nousu. 
Talouden nousu etusijalle. 

Vihreät arvot 

Koijärvi 

Vesi 

Y-herätys 

Kansalaisaktiivisuus 
Moniarvoisuus 

Talouden ylivalta 

Arvojen uudelleenarviointi 

Läpinäkyvyys 

Globaali informaatio & 
Oikeuden taju 

Paikallisuuden arvostus 

Kierrätys osa  
tuotesuunnittelua 

Vesiensuojeluohjelma 

Talaskangas Rooman klubi 

Kaivokset ja 
globaali kauppa  

Kaivannais-
teollisuus & 

ICT 

Erilaiset 
”Tapahtumat” 

muutoksen 
ajurina 



                  1960       Nyt    2030 

H KESTÄVÄ HYVÄKSYTTÄVÄ KAIVANNAISTEOLLISUUS 2030 

Politiikka 

Talous 

(Kansalais) 
yhteiskunta 

Tekniikka, 
teknologia 

Ympäristö 

Arvot 

Natura-
verkosto 2000 

Vaihtoehtoiset teknologiat harvinaisten 
metallien talteenotolle 

Lakien väliset 
suhteet 
luontoon 

Raaka-aineiden niukkuus ja 
hinnat. Harvinaiset metallit. 
Uusiutuvat raaka-aineet. 

Radikalisoituminen?  

Rakennemuutokset. 
Sirpaloituminen. 

Uusi kaivoslaki 
2011 

In situ-bioliuotus 

Kestävä kehitys 

Standardointi 
kehittyy 

Vesilaki 1962 
Kaivoslaki 1965  

Euroopan 
jälleenrake
nnus 

CSR 
kaivosalalle 

Tietoisuus ja 
vaatimukset 
kasvavat 

Globaali kehitys, 
Aasian markkinat 

Kaivosalan ”vanhat 
synnit” 

Logistiikka, mm. uudet 
meriväylät 

Säteilyturvalaki 1991 

Bric-maat, Intia, 
Afrikka nousevat 

ILO- ratifiointi 
(ei Suomi) 

ydinenergialaki1987  

EU 
 EU raaka-ainealoite 

2010 

rikkidirektiivi YSL uudistus 

YVA-laki 1994 

Julkiset hankinnat 
Laki 1978 YSL 

2000 

Rio 1987 YVA ja sos. 
Toimilupa 
uudistus 

YVD –luontovahingot ja 
kompensaatiot 

Ennakoiva kompensointi 
haitoista ja vahingoista 

ilmastolaki Jätteiden hyödyntämisen 
sääntely 

Malmioiden 
ulkomaalaisomistus 

GRI 
IFC Guidelines 
ICMM 

Performance-product 

Lama 

Internet, SOME 

Lobbaus 

Liekkisulatto 
Konepajateollisuuden  
kasvu 

Metso ja Outotec 
Bioliuotuksen käyttö Suomessa 

Johtamisjärjestelmien 
kehittyminen, ISO 

ydinmateriaalivalvonta 

Jätteiden jatkojalostus 

Urban mining kasvaa 

Onko kaikille toimille tilaa? 

Suljetun kierron kaivos 

Yhteiskuntarakenteen muutos, globalisaatio 

Vastuullisuus, jäljitettävyys 

Tshernobyl 

MMSD 1999 

Vastavoimat, esim. Stop 
Talvivaara 

Automatisointi 

Kaivosmonopol
i valtiolla 

Kaivosten 
yksityistäminen 

Elinkeinokonfliktit 

Valtauksen 
tekeminen 

helppoa 

Toiminnan 
politisoituminen 

Kaivostuotteiden 
merkityksen kasvu -> 

hyväksyttävyys 

Metsäteollisuus 
> 

Vesienhallinnan 
parantuminen 

Saturoituminen 

Kaivosten 
merkityksen kasvu Kaivosinfran 

hyödyntäminen  

Riskien hallinta sosiaalisen 
toimiluvan lunastamiseksi 

Säädökset 
tiukkeneva

t 

KV-kaupan esteiden 
purkaminen 

Maankäyttökiistat 

Teollinen symbioosi:, 
mm. sivukivien 

hyötykäyttö 

SAM: Examples of vertical factors 

MMM&TEM&YM 

Suljettu 
kansantalous Öljykriisi 

Bilateraalikauppa 

Kaivoksista töitä 

Cleentech 

Biotalous 

Talvivaara 

Talvivaara 

Talvivaara 

Talvivaara 

SOME-
ihmisoikeudet 

On-line kansanäänestykset  

Höyrykone.  
Ydinvoima. 

Fossiiliset energiat 

PC 

Internet Nokia Robotiikka 

Uusiutuva energia 

Näkymätön kaivos 

Kierrätys-
teknologia
t 

Rajaton, halpa 
energia (magnetismi, 
värähtely, kiertoliike 

Konsumerismin nousu. 
Talouden nousu etusijalle. 

Vihreät arvot 

Koijärvi 

Vesi 

Y-herätys 

Kansalaisaktiivisuus 
Moniarvoisuus 

Talouden ylivalta 

Arvojen uudelleenarviointi 

Läpinäkyvyys 

Globaali informaatio & 
Oikeuden taju 

Paikallisuuden arvostus 

Kierrätys osa  
tuotesuunnittelua 

Vesiensuojeluohjelma 

Talaskangas 
Rooman klubi 

Kaivos 
työnanta

-jana  

Radical 
case 

effects 

Kaivos 
yhteis-

kunnass
a 



Kaivosten 
yhteiskunnallinen 

symbioosi 
mahdollistaa 

draamaneutraalin 
toiminnan ja 

monivaiheisen 
kaivoksen elämän. 

To
im

ija
 

To
im

ija
 

Este 

Toim
ija 

M
uutos 

To
im

ija
 

KANSALAISYHTEISKUNTA 

Muutos  
Maahanmuuttajia enemmän, siirtolaisuus –integraatio 
Koulutusjärjestelmän uudistus, valistus 
Asenne ja tietoisuuden lisääminen 
Proaktiivisuus, avoimuus 
Kuulemismenettelyt 
Osallistuminen teknistyy. Keskeistä sen huomioiminen. Muutoin radikalisoituminen. 
Some-osaaminen 
Verkostot ja kokonaisvaltainen näkemys 
Mahdollistaa yhteiskehittämisen ja yhteisvastuun kehittämisen 
Suunnittelu ja osallistuva ideointi jo alkuvaiheessa 
Toimijat 
Median rooli, yleisradio 
Paikalliset työntekijät lisäävät luottamusta ja jatkuvuutta 
hallitus 
Yhtiöt 
VTT, Tekes, STUK, GTK 
Este 
Radikalisoituminen (esim työttömyys ajurina) 
Isojen yhtiöiden tiedotussäännöt, salailu 
Kuulemisen sääntely puutteellista? (kuulemisperiaate ja osallistumisen aste) 

YMPÄRISTÖ 
Muutos 
 Uudelleen käytön riskit, turvallisuus; 

epäonnistumiset, onnettomuudet 
vievät luottamuksen 

 Teollisuusalue osa yhdyskuntaa; 
yhteiskunta elää kaivoksen kehityksen 
mukana 

Toimijat 
 Ympäristöluvittajat tärkeitä toimijoita 

EETTISET ARVOT 
Muutos 
 Sosiaalisen toimiluvan saaminen ja 

ylläpito 
 Luonnon arvoista maksaminen, 

puhtaan ympäristön arvostuksen 
lisääntyminen 

 Avoimuus; Best practices; Vakuudet 
ja vakuutukset; Polluter pays 

 Muutosajurina raha 

 Esteet: Median pelko; Emoyhtiöiden 
kontrolli; Salailun kulttuuri 

POLITIIKKA 
Muutos 
 Kaava mahdollistaisi kaivoksen ja siihen 

liittyvän infran uudelleen käytön 
 Elinkaaripohjainen  päätöksenteko , 

poliittisten päätösten pitkäjänteisyys 
 Lobbaus; Lainsäädännön esteiden purku 
 Muutosajureina ilmastonmuutos ja raha 
Toimijat 
 Kaikki yhdyskuntasuunnittelun toimijat 

mukaan suunnitteluun Kansalaisjärjestöt; 
kuluttajat, viranomaiset 

Este 
 Lainsäädäntö voi estää kaivosinfran 

uudelleen käyttöä 
 Logistiikka 

TEKNIIKKA / TEKNOLOGIA 
Muutos: 
 Vesienkäsittely hallintaan; päästöjen minimointi 
 Prosessin optimointi, saannon tehokkuus 
 Monitieteisyys 
 Teollinen symbioosi, yhteiskunnallinen symbioosi 
 Skenaariot tulevaisuuden käyttötarkoituksista: 

teknologiatieto: varautuminen 
Toimijat 
 Uudet osaajat 
 Infran suunnittelijat 

TALOUS 
Muutos 
 Hyväksytäänkö venäläiset ja kiinalaiset sijoittajat 2030? 
 Säästäminen alussa ja sen näkyminen vaihtotaseessa on riski 
 Asenne – muutostarve ja este muutokselle  
 Rahoitusjärjestelmät ja niiden kehittäminen 
 Lupaprosessi ja rahoitus 
 Riskirahaa enemmän jos lupaprosessi nopeampi 
 -kaivostenympäristöpalkinto porkkanaksi 
 Insentiivit 
 Pilotointituki 
 Päästöjen hallinta BAT, taloudellisesti järkevää 
Este 
 Talouspoliittiset riskit 
 Hintojen kehitykseen liittyvät riskit, epävarmuus tulevasta 
 EU:n kilpailulainsäädännön ylitulkinta 
 Kulut ennen tuloja –rahoituksen saamisen vaikeus 
 Globaali kilpailu ei tue ympäristönsuojelullista integrointimallia 
Toimija 
 Team Finland, TEM, Yleisradio (media), rahoituslaitokset, valtio 

 

Minkä tulee muuttua? Miksi? 
Mikä edistää muutosta? Kuka / mikä muuttaa? 
Mikä estää muutosta? 

Negatiivinen 
muutosvoima 
ja 
radikaalisuus 

Säästämisen 
lyhytnäköisyys 
(intressit ja näkökulmat) 

Viestinnän 
monipuolisuus 
ja osaaminen 

Kriisistä 
regulaatioon 

Johtamiskäytännöt 
ja riskien hallinta 

Asenne ja 
oppiminen ovat 
prosesseja 
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Niche 

Regime 
Landscape 

2030 1960 

Kaivoslaki 1965 

Elinkeinopolitiikka Natura 2000 

Kestävä kehitys 

Resurssiniukkuus 

YVA 1994 Kaivoslaki 2011 

1. Moniääninen osaava viranomaistoiminta 

2. Kestävän kehityksen mukainen 
yrityskulttuuri 
3. Yhteisön hyväksymä kaivos 
4. Oppiva ja uutta luova kaivosteollisuus 

Kaivos tuo vaurautta ja 
työpaikkoja 
”Raha haisee” mentaliteetti 

5. Räätälöity viestintä ja oikea-aikaisuus 

6. Kaivoksen koko elinkaari 
huomioitu ja kaivosinfrastruktuurin 
hyödyntäminen aluetaloudessa 

Kaivosinfrastruktuuri 
Asunnot 
Tiet 
… 

Ympäristöarvot 

Johtamisjärjestelmät 
CSR kaivosalalle 
GRI-ohjeistus 

Visio: Kestävä 
hyväksyttävä 
kaivannaisteollisuus 

TEKES Green Mining ohjelma 

Bioliuotustekniikk
a Suomessa, 
Talvivaaran 
kaivos 

Stressitestit 

Kaivosmonopoli valtiolla 
Outokumpu Metso 

Outotec 

Suljettu kansantalous 

Kansainväliset toimijat 

Malminetsinnän vastustus 
Kaivosvastaisuus 

Vanhat 
kaivokset, kuten 
Kemi 

Malminetsintä, kuten Sakatti 
Uudet kaivossuunnitelmat, kuten Kuusamo 

Mineraaleja vaativa elämäntapa 

Yritysvastuullisuus 

Sitra kaivosverkosto 

Media 
SOME 

Politiikka, 
regulaatio, 
markkinat 

Arvot, 
asenteet, 
osaaminen 

Fyysinen 
ympäristö 



Arvoketjut – kuinka taloudellinen ja 
sosiaalinen kestävyys kohtaavat: 
havaintoja Lapin kaivostoiminnasta 

Kuopasta kansalle – kaivosteollisuuden hyväksyntä ja 
paikallinen hallinta –konferenssi 16-17.3. 2015 
 
 Markku Ollikainen 
 Helsingin yliopisto, 17.3.2015 
 

SAM (Sustainable Acceptable Mining) 

CBI 

http://www.tekes.fi/fi/community/Etusivu/307/Etusivu/381
http://www.tekes.fi/fi/community/Etusivu/307/Etusivu/381
http://www.tekes.fi/fi/community/Etusivu/307/Etusivu/381
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Taustaa 
 Kaivostoiminnan kaksi tärkeää piirrettä: 

 Yhteiskunnallinen toimilupa (SLO) 
 Taloudellisesti tuottava louhinta- ja jalostus 

 
 SLO: ympäristöllinen ja sosiaalinen kestävyys, paikallisyhteisöt otettu 

mukaan, toiminta laajasti kansalaisten hyväksymää 
 
 Tärkeä osa SLO:ta: taloudellinen ja sosiaalinen aluekehitys - mutta se 

kytkeytyy läheisesti kaivostoiminnan arvoketjuun 
 
 Tutkimus: yhdistää osia arvoketjusta  ja kaivoksen yhteiskunnallista 

toimiluvasta ja kohdistaa analyysin kuntien rooliin: 
 Kunta tarjoaa infrastruktuuria, palveluja ja työvoimaa, jotka vaikuttavat 

kaivoksen tuottavuuteen ja arvonlisään  
 Kaivosyritys voi voimistaa tuottavuuttaan huolehtimalla siitä, että sillä on 

kuntalaisten hyväksyntä 
 Samalla kunta joutuu miettimään, kuinka tasapainottaa eri toimialojen etuja 

toisiinsa – Kuinka luoda synergioita? 
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Arvoketjut 

 Arvoketjuanalyysi: strategisen johtamisen työkalu, jolla 
voidaan edistää yrityksen kilpailukykyä: 
 Mikä luo arvonlisää arvoketjussa?   
 Mikä suhde liikevoitolla on arvonlisäyksen kanssa?  
 Minkälainen tulonjako arvoketjun sisällä vallitsee?  
 

 Analyysi 
 erottelee organisaation strategiset aktiviteetit, arvioi niiden 

kustannuksia ja kirkastaa aktiviteettien yhteyksiä ja toimivuutta 
 kattaa arvoketjua monelta näkökannalta: ulottuu myös 

makrotaloudellisten ja sosio-ekonomisten piirteiden vaikutuksiin  
 
 Sopii kaivostoiminnan ja aluetalouden kehittymisen 

tarkasteluun 
 Kuinka kaivoksen toiminnan optimointi ja paikallisten työntekijöiden 

panos edistävät aluetaloutta ja sosiaalista hyväksyttävyyttä 
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SLO - arvoketjut - kunta 
Yhteiskunnallinen toimilupa: legimititeetti, avoimuus ja luotettavuus 

Tuotantopanokset 
 - työvoima 
 - muut 
Infrastruktuuri 
- tiestö, liikenne 
Palvelut (kauppa, 
koulut, päivähoito) 

Tuotannon paikalliset  
edellytykset 

tuotanto jalostus markkinointi tulo 

Kunta- ja aluetason suunnittelu 
ja toiminta 
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Tarkasteltava alue 

Tutkittava aluetalous: Keskinen Lappi  
Muonio – Kolari – Kittilä - Sodankylä  
  
 
 
Haastatellut tahot:  
kunnan virkamiehet, matkailuyrittäjät 
ja kaivosyritysten edustajat  
- Keskeinen rooli aluetaloudessa 
- kunnalliset palvelut & verotulot 
- elinkeinojen yhteensovittaminen 
- kuntien välinen koordinaatio    
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Tutkimushypoteeseja 
 JOS ARVOKETJU TOIMII HYVIN: 

 
 Kaivosyritysten panos aluetalouteen on merkittävä työllisyyden ja 

verotulojen muodossa 
 
 Kaivosyritykset osallistuvat alueellisen infrastruktuurin luomiseen 

 
 Kaivosten yhteistyö kuntien ja kuntalaisten kanssa tiivistä: 
   tiedotus ja vuorovaikutus toimii 

 
 Kunta osaa sovittaa yhteen matkailua ja kaivostoimintaa 

 
 Kunnat tekevät yhteistyötä maksimoidakseen alueelliset hyödyt 
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Kaivos osaksi paikallista yhteiskuntaa  

 Kaivosyhtiö voi saada kuntalaiset puolelleen olemalla 
erittäin aktiivinen (Kittilä) 
 Keskustelu paikallisten sidosryhmien kanssa, yhteisten 

kehitystilaisuuksien järjestäminen ja tehokas tiedottaminen 
 Juuri paikallisen työvoiman palkkaaminen tärkeisiin tehtäviin 

 
 Kaikissa kunnissa  toivottiin kaivosyrityksiltä lisää 

aktiivisuutta 
 

 Yhteistyö kuntien kanssa tiivistä monilla tasoilla (kaikki 
kaivosyritykset) 
 Infrastruktuurin osalta työjaossa epäselvyyttä 
 Suunnitelmallisuutta tarvittaisiin lisää 
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Vaikutus kunnallistalouteen 

Odotukset suuria verotulojen suhteen, mutta toistaiseksi 
realisoituneet vain Kittilässä  
 Kunnille kustannuksia infrastruktuurin järjestämisestä: 

 Asuntotuotanto (ongelmia Sodankylässä) 
 Koulutus ja päiväkotitoiminta 
 Terveydenhuolto: kaivosyritysten järjestämää 

Aito ajoitusongelma: Kustannukset koituvat ennen 
verotuloja, joten kunnat joutuvat kantamaan 
kaivostoiminnan riskejä 
 Tulonjaollinen haaste: tuotantopanokset vs. voitto 
 Kaivosverotus noussut esiin keinona lieventää ongelmaa, mutta 

se edellyttää kansallisia ratkaisuja 
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Elinkeinotoiminnan edistäminen 
 Kunnilla ei ole systemaattisia kehitysohjelmia 
 
 Paikallisyritysten toiminnan pyritään kuitenkin 

edistämään 
 Verkostoituminen 
 Asiantuntijapalvelut 
 Kaavoitus 
 Tilaisuudet matkailuyrittäjille, kaivosyrityksille, ,muille 

elinkeinoilla 
 
Varautuminen kaivosten sulkemiseen:  

 ei ajankohtaista eikä toistaiseksi suunnitelmia 
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Matkailu ja kaivos: onko antagonismia? 

 Kolaria lukuun ottamatta matkailuyrittäjät kokevat 
kaivostoiminnan positiiviseksi ilmiöksi 
 Lisää ravitsemus- ja majoituspalvelujen kysyntää 
 Tasoittaa kausivaihtelua ja sitoo työvoimaa paikkakunnalle 
 Lievä pelko: kaivostoiminta voi vaikuttaa joihinkin 

matkailijaryhmiin 
 

 Kolari: kiinteän paikallisen tuotannontekijän ongelma 
Matkailutoiminta ja kaivos ovat hyvin lähellä toisiaan 
 Kunta ja kuntalaiset erittäin kriittisiä 
 Suojavyöhykkeiden luominen, joiden sisälle 

kaivostoimintaa ei sallittaisiin 
 Kaivostoiminta näkymättömäksi (ei avolouhosta) 
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Aluetalous ja arvoketju: yhteistyö 

 Keskinen Lappi on yhtenäinen alue - mahdollisuus 
tehostaa tuotannontekijäpalveluita arvoketjussa 
 Tätä ei ole tapahtunut 

 Kuntien yhteistyötä vaikeuttaa kuntien keskinäinen kilpailu 
(erityisesti ”Kittilä –syndrooma”) 
 Esimerkki: kuntien yhteistyönä yritettiin perustaa 

alihankkijakeskusta, joka kaatui siihen että kaikki kunnat 
halusivat keskuksen omaan kuntaansa 

 Yhteistyötä tulisi ehdottomasti kehittää 
 Kuntien välistä tiedon vaihtoa , palvelujen tarjontaa ja 

työmatkaliikennettä tulisi parantaa. 
 Kolari voisi ottaa opiksi muualla tehdyistä virheistä ja hyvistä 

ratkaisuista 
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Yhteenveto 

 Toimiva arvoketjulla on tärkeä panos kaivoksen 
yhteiskunnalliseen toimilupaan 
 Paikallinen hyväksyttävyys 
 Paikallinen taloudellinen ja sosiaalinen kehitys 
 Elinvoimaisuus yli suhdanteiden 

 
 Aluetalouden tasolla ei vielä osata kehittää arvoketjun 

strategisia osia – sekä kunnat (kateus) että kaivosyritykset 
(yhteistyö) voivat parantaa toimiaan 
 
 Potentiaalia vastakkain asetteluun on, mutta se ei ole mitenkään 

välttämätöntä:  
 kunnat kantavat riskiä;  
 kaivoksen sijainti voi luoda ongelman matkailulle 
 

 Aluetalouden kehitys riippuu paljon kansallisesta politiikasta 



SAM - Sustainable Acceptable Mining 
- Sustainability project with a multi-science 
approach   
   

Helena Wessman-Jääskeläinen, VTT Finland 
Kuopasta kansalle 
Heureka, Vantaa 16-17.3.2015 
 
 

SAM (Sustainable Acceptable Mining) 

CBI 

http://www.tekes.fi/fi/community/Etusivu/307/Etusivu/381
http://www.tekes.fi/fi/community/Etusivu/307/Etusivu/381
http://www.tekes.fi/fi/community/Etusivu/307/Etusivu/381
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SAM approach 
 

SAM (2013-15)  is a sustainability project with 
a multi-science approach 
 
- Foresight – vision and roadmap 
- Social licence to operate 
- Sustainable water use and risk 

assessment 
- New business and service concepts  
 
With special focus on: 
 
- Interaction with industry and its 

stakeholders through several case studies 
- Regional approach 
- International cooperation and research 

networking  
 
 

OPERATIONAL 
 PHASE  
 

Eco-efficiency, environment 

Socially acceptable and  
Sustainable mining industry 

 
POST-

OPERATIONAL 
PHASE 

 New business and  
service concepts 

PRE-OPERATIONAL  
PHASE 
 
 Social licence to operate, 

planning process, ore prospecting 

COVERS THE WHOLE LIFE-CYCLE OF MINING 
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Aim was to create a common vision of global and regional 
drivers that affects the business climate and sustainability 
issues related to mining from the foresight viewpoint 
 
Two stakeholder workshops to define 6 paths to develop 
 
 Learn and create new in mining industry 
 Develop corporate management 
 Be active with local stakeholders, achieve the Social 

License to Operate 
 Develop the authority operations 
 Learn and manage the hotspots in the life-cycle, also 

the land use after the mining actions 
 Tailored communication (not just informing, count 

different languages) 
 

 
 
Foresight – vision and roadmap 
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Foresight – mining in a network society 
Review of the industry´s development to this day with a 
foresight: 

 
 Processing technology, exploration, environmental 

procedures, global and local networks, minerals policy, 
people and authorities 
Application of the earlier SAM foresight work and other 

international studies 
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Focus on social management in mines and mining regions and 
developing communication tools for the respective 
stakeholders 
 
 Case study in Kuusamo: 
 Workshop for authorities to discuss the changes in land 

use due to the use of natural resources 
 Harava-tool 
 Media analysis 

 
 Stakeholder engagement and communication in mineral 

exploration 
 Benchmarking forest industry 
 New means of dialogue (Workshop 10.4.2015 Rovaniemi) 
 

 
 
Social licence to operate 
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Workshop for authorities, results 
 

 

Action disturbing the main action 
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Settlement                       
Agriculture and Forestry                       

Peat Industry                       
Reindeer farming                       

Natural products and fishery                       
Tourism and recreation                       

Mining Industry                       
Other Industry                       

Renewable Energy                       
Built infrastructure and 

transport                       
Conservation area                       

  

  
  Strongly contradictory action 
  Contradictory action 
  Slightly contradictory action 
  Supporting action 

 

The workshop took place 
in Oulu 23.5.2014. 
  
Participants:  
18 authorities ,  
3 land use consultants  
and 3 SAM-projects’ 
representatives.  
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What mining industry could learn from the 
past environmental struggles of the Finnish 

forest industry? 
Developing cooperation with the authorities and seeing 

strict emission permissions and management systems as 
beneficial for the industry 
 Increasingly recognising stakeholders and developing 

communication with them  
  Take advantage of the cooperation within the mining 

industry sector especially in research and communication 
  Developing the corporate culture so that social 

responsibility is an integral part of the production and 
business making 
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Aim is to develop tools  and guidelines for environmental 
management and communication with the stakeholders 
and authorities 
 
 Regional water balance: tool to manage future water 

risks 
 Ground water check-list: tool to understand the 

impacts on ground water 
 Water footprint: tool to communicate on 

environmental impacts caused by changes in water 
quality and/or quantity 

 Framework to define water-efficiency for mining 
process 

Water efficiency and risk assessment 
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Water efficiency and risk assessment 

Benefits of the regional water balance tool: 
 Real-time, future and past data on regional level are 

available to use in risk assessment 
 Easy to use (web page application) 
 
Benefits of the ground water check-list: 
 Interactive tool to improve cooperation between 

companies, consultants and authorities 
 Improves understanding of industrial impacts on 

ground water 
 Improves transparency in ground water protection and 

the rules for documentation 
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WHY WATER FOOTPRINT? 

 
                                For the Finnish industry: 
 
Water footprint is a tool to communicate 
on environmental impacts caused by changes 
 in water quantity and/or quality 
 
ISO Standard 14046  
                                                            
Based on value chain thinking 
 
Tells about local/regional impacts 
 
 
 

                          



11 3/18/2015 SAM (Sustainable Acceptable Mining) SAM (Sustainable Acceptable Mining) 

PONDS MINE AND  
CONCENTRATION PLANT 

Mine water 

Water balance Pyhäsalmi site (Saarivuori 2013) 

PONDS 

Mining sector specific guidelines  needed for data collection 
 
Calculation based on ISO 14046 Water Footprint 
Regional characterization factors (Boulay 2011) 
Input / output  waters are categorised according to their qualities 
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Water footprint and water efficiency: to 
measure sustainable technology  

 Both water footprint and water efficiency are based on life-cycle thinking 
 Water related costs per product unit, closely related to energy and raw material 

efficiency (more products from less costs/environmental burden)  
 
  
  
 

General, industrial  
framework for 
process data 
collection 
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Main aim is to determine and evaluate new sustainable 
business and service opportunities 
 
 Economic aspects of acceptance in regional and local 

economies 
 Synergies and obstacles between mining and tourism 
 Regional: case mid-Lapland 
 Interviews  

 Role value chain, communities and planning 
     for SLO of mining 
 Economic and environmental risks 

 

 
Sustainable business concepts 
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Potential re-uses of mine sites following 
mine closure 

Economic sustainability and its growing inclusion in mine 
closure plans has resulted in the collaboration of mining 
stakeholders to identify the most beneficial use of a mine site.  
 
Former mine sites have been used as: 
 Museums or education centres  
 Visitor attractions  
 Scientific centres  
 Recreational areas  
 Gardens or parks  
 Fish farms 
 Agriculture 
 Industry 
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Main aim was to  enhance networking and  
learning both on regional and international level 
 
International cooperation with Fundacion Chile, CSIRO 
Australia, CBI, Virginia Tech, SNL Metals and Mining, EU 
EIP for Raw Materials 
 
National cooperation: Sitra kestävän kaivostoiminnan 
verkosto, Green Mining, Argumenta, Kaivosakatemia 
 
 
 
 

 
International and national cooperation 
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 Learning process in regional level 
 Sustainability network for the mining sector in international level:  

workshops, seminars 
Guidance, monitoring tools,  check-lists, tools  and practices for 

social dialogue, calculation data 
New business and service concepts 
 Identification of the environmental impacts on water 
 Communication tools to enhance ‘social licence to operate’ between 

mining industry, local authorities and other stakeholders.  

 
 
Mining sector and the expected 
benefits of SAM  
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17 

Energy 

Raw materials 

Material processing 

Parts and component  
suppliers 

Transport to assembly 

Assembly 

Scrap B2B or consumers 
Recycling 

End user 

Remanufacturing 
Reuse 

What next: Life cycle thinking and product 
value chain 
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Environmental communication and a 
toolkit of methods 

 Industry needs simple indicators or footprints to help their environmental 
communication but a wider sustainability view is often  lacking if a single 
footprint is used. 

 In many industrial processes water use is linked with energy use and most 
likely economic savings will be gained in water efficient process. 
Furthermore, carbon footprint, that is the indicator to show GHG 
emissions from e.g energy production, will be reduced.  

 Depending on the industrial case in question, there are interactions 
between water, biodiversity, land use, resource use and/or waste 
management. Therefore the entity matters and a tool-kit of indicators 
should be used. 
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Thank you! 
For more information on 
the topic, please contact 

Helena Wessman-Jääskeläinen 
Coordinator of SAM 

Helena.Wessman@vtt.fi 
+358 40 5227253 

mailto:Helena.Wessman@vtt.fi




Mitä asennetutkimus kertoo kaivosalalle? 
Tapio Litmanen,  

Tuija Jartti Eero Rantala,  
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 

Jyväskylän yliopisto  



Jäsennys   
 
 

1. Asennetutkimuksen tarve  
2. Mitä saatu selville? 
3. Tuotokset  
4. Miten tutkimus jatkuu? 



ASENNETUTKIMUKSEN 
TARVE 



Miksi asennetutkimusta ei ole 
ollut? 

Kaivannaisala ei ole kokenut tarvetta seurata 
kansalaismielipidettä 
Alkutuotannosta pitkä matka kuluttajien 
ostopäätöksiin 
Toimintaympäristö on ollut vakaa ja 
ennustettava  
Kaivosalan historia Suomessa kaksinapaista: 
valtio ja kaivosyhtiöt 
Kansalaiset, järjestöt ja media eivät ole olleet 
kiinnostuneita kaivosasioista 



Asennetutkimuksen tausta  

Historiallinen käännekohta 
– toimintaympäristö on muutoksessa 

Globaalisti kaivosala on kokenut valtaisan 
painostuksen parantaa sosiaalista, 
kehityksellistä ja ympäristöllistä 
toimintakykyään (Brigde 2004) 
o v. 2001 ICMM (The International Council on Mining 

and Metals) edistämään kaivos- ja 
metalliteollisuuden kestävän kehityksen 
toimintakykyä 

o 2000-2002 MMSD  projekti (The Mining, Minerals 
and Sustainable Development) 

 



Uuden toimintaympäristön  
kolme keskeistä tekijää 

1. Julkishallinnon sääntely ja lainsäädäntö 
 eivät enää yksin riitä  
o takaamaan sosiaalista toimilupaa  
o vastaamaan yhteiskunnan odotuksiin esim. 

ympäristöasioista 
2. Ei-valtiolliset toimijoiden roolin korostuminen  

o rahoitusinstituutioista aina ympäristö- ja 
ihmisoikeusjärjestöihin 

3. Ympäristökysymykset nyt laajoja 
o teknologian valinta ja hallintakäytännöt saaneet 

rinnalleen esim. kulttuuriset kysymykset ja kestävän 
kehityksen kysymykset  

 



Kaivannaisalan oma tiedonkeruu 
toimintaympäristöstä  

Fraser instituutin vuotuinen kartoitus, kuinka 
kaivosala itse näkee toimintaympäristönsä ja 
sen houkuttelevuuden investoinneille 
– Investointiympäristön vastaanottavuus mitattuna 

verotuksen tasolla ja sääntelyllä 
Kuitenkaan ei ole kerätty tietoa 
kansalaisasenteista  
Ei ole myöskään ollut osaamista näiden 
asioiden tutkimiseen 

  
 
 
 



Asennetutkimus lähti liikkeelle 
kiistoista? 

Vuosien 2005-2008 kiistat uraanin etsinnästä 
olivat yllätys alan toimijoille (Litmanen 2008; 
Eerola 2008) 
– Paikallisia liikkeitä Itä- ja Länsi-Uudenmaalla, 

Pohjois-Karjalassa, Koillismaalla  
Julkinen keskustelu kiihtyi 
– Esim. yleisötilaisuudet paljastivat tietoon 

perustumattomia oletuksia, luuloja, uskomuksia ja 
stereotypioita puolin ja toisin 

 
 



Itä-Suomen ja Jyväskylän 
yliopistoissa reagoitiin 

Finnish Mining Communities under Global 
Transition – Capacities of Local Responses?  

• Academy of Finland, 2010 – 2012, Prof. R. 
Sairinen  

SoLiMi – Preconditions and Tools for Social 
License to Mine 

• TEKES Green Mining programme 2012-2014 
"Social license to operate": a real tool or 
rhetoric? Examining the mining industry in 
Finland, Australia, and Canada (Academy of 
Finland, 2015-2017, prof. Rauno Sairinen)  
 
 
 
 



MITÄ SAATU SELVILLE? 



Kirja sosiaalisesta 
hyväksyttävyydestä 
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44460 



Region Sample Received 
questionnaires 

Uusimaa 500 131 (26 %) 
North Karelia 900 279 (31 %) 
Kainuu 900 356 (40 %) 
Lapland 900 298 (33 %) 
Total 3200 1064 (33 %) 

Kaivoskysely v. 2012 (ISY ja JYU) 



Syvällisempi käsitys sosiaalisesta 
toimiluvasta 

Tutkimuksen jälkeen tarkempi kuva 
suomalaisten kaivosasenteista 
Parempi käsitys kaivosalan yleisestä 
hyväksyttävyydestä ja kohdemaakuntien 
erityisyydestä 
Syvällisempi käsitys sosiaalisista toimiluvista 
ja niiden taustatekijöistä 
o Taustalla on erilaisia sosiaalisia, kulttuurisia ja 

yhteiskunnallisia tekijöitä 
o Osatekijät yhteydessä sosiaaliseen toimilupaan, 

vaikka toimilupa tavallisesti rakentuukin 
paikallistason vuorovaikutuksessa. 

 



Miltä hyväksyttävyys näyttää? 

Hyväksyntäjärjestys 
1. Kiviainesten ja luonnonkivien louhinta  
2. Metallien ja mineraalien louhinta 
3. Uraanin louhinta 

Kiviainesten ja luonnonkivien sekä metallien ja 
mineraalien louhinnan hyväksyttävyys hyvin 
vahvaa (85-96%) 
Uraanin hyväksyttävyys poikkeaa hyvin paljon 
kahdesta ensimmäisestä (38-51% pitää ei-
hyväksyttävänä) 
 



NIMBYstä viitteitä 

Vastaajaa pyydettiin miettimään louhinnan 
hyväksyttävyyttä sekä yleisesti Suomessa että 
omassa asuinkunnassaan   
Siirryttäessä yleishyväksynnästä 
omakohtaisempaan asuinkuntatason 
hyväksyntään hyväksyntä laskee 
Keskiarvoissa on systemaattinen ero  
Erot eivät yleisesti ottaen kovin suuria 
Poikkeuksena tästä on Uusimaa, jossa lasku 
on hieman selvempää 
 



Ymmärrystä ja kriittisyyttä 

Ymmärrystä kaivosteollisuuden taloudellisesta 
merkityksestä 
Ymmärrystä kaivannaisalan 
toimintaympäristön sujuvuuden takaamisesta  
Kriittisyyttä lainsäädäntöä ja 
viranomaisvalvontaa kohtaan 
Kriittisyyttä ulkomaisia toimijoita kohtaan ja 
vahvaa resurssinationalismia 
 



TUOTOKSET 



JY:n julkaisuja 
Jartti, T., Sairinen, R. & Litmanen, T. (2012). 
Kaivosteollisuus kansalaisten arvioinnissa: millaisen 
kaivosalan maakuntien asukkaat haluavat? 
Maaseudun uusi aika 2/2012, 48–58. 
Jartti, T. & Litmanen, T. (2011). Uraanin 
hyväksyttävyys. Suomalaisten asennoituminen 
uraaniin, uraanin etsintään ja uraanin louhintaan. 
Terra 123, 3, 147–153. 
Litmanen, T., Solomon, B.D. & Kari, M.(2013) The 
utmost ends of the nuclear fuel cycle: Finnish 
perceptions of the risks of uranium mining and nuclear 
waste management. Journal of Risk Research 26 (9). 
http://dx.doi.org/10.1080/13669877.2013.841727 

 
 



Tulevia julkaisuja 

Rantala, E, Jartti, T. & Litmanen, T. 2015. 
Kaivostoiminnan yhteiskunnallisen 
hyväksyttävyyden kvantitatiivinen tutkiminen: 
Sosiaalisen toimiluvan taustaehdot ja rajat 
neljän maakunnan asukkaiden näkökulmista. 
(käsikirjoitus kaivostutkimuskirjaan) 

Litmanen, T., Jartti, T. & Rantala, E. 2015. 
Redefining social licence: The need to 
broaden the understanding of social licence to 
operate. (käsikirjoitus arvioitavana lehdessä Extractive 
Industries and Society) 



MITEN TUTKIMUS JATKUU? 



Miten SoLiMi-projekti jatkuu? 

Uusi Akatemia-projekti, 2015-2017 
Osallistuminen australiaisen CSIRO:n 
johtamaan kansainväliseen 
tutkimusverkostoon  
o “Partnering for global impact: National citizen 

attitudes to mining research program“ 
Vuonna 2015 uusintakysely Suomessa 
Kansainvälisesti vertailukykyinen aineisto 
Kansainvälisten vertailujen tuottaminen 
 



Sosiaalisen toimiluvan 
tutkimusverkosto (CSIRO)  



Globaali tutkimus: Kansalaisasenteet 
kaivannaisalasta  

Australia 
N = 5121 

Chile 
N = 1598 

China 
N = 5122 

Zambia (pilot) 
N = 300 

Brazil, 2015 

Finland, 2015 

National level research conducted to date, and under development 



Kansalliset raportit kaivosasenteista  

Search: “attitudes to mining” 
Contact: Kieren.Moffat@csiro.au   

mailto:Kieren.Moffat@csiro.au


STEER research group:  
• Univ. of Jyväskylä and  
• Univ. of Tampere 

 

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/en/resear
ch/clusters/steer 

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/en/research/clusters/steer
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/en/research/clusters/steer


Kiitoksia mielenkiinnosta!  





SAM Case Kuusamo: sosiaalisen 
hyväksyttävyyden uudet välineet 
konfliktin ennaltaehkäisyyn 
(work in progress) 

”Kuopasta kansalle” - Heureka 17.3.2015 
Lasse Peltonen, SYKE 
Nina Wessberg, VTT 
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Kuusamon kaivoskiista  

 Kuusamon Juomasuon kiistanalainen 
kultakaivoshanke (Dragon Mining) 
 Kaivos vs. matkailu & luonto: Juomasuo lähellä 

Rukaa, Oulankaa, Kitkaa 
 Taustalla kiistat mm. uraaninetsinnästä 
 Paikallinen kaivosvastainen liikehdintä  
 YVA-prosessin puutteet  

 
 Kuusamon kaupunki mukana SAM-hankkeessa 
 SAM-hanke: hyväksyttävyys ja menettelytavat: 

kaavaprosessi, karttatyökalut, viranomaisyhteistyö, 
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Lähde: Dragon Mining: http://www.dragon-mining.com.au/exploration/finland-kuusamo 
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Kaavaprosessi 

4 
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Kuusamon kaavoitusprosessi 

 Yleiskaavan päivitystarve syntyi Kuusamon 
kultakaivoshankkeen myötä 
 Kaavoitusta edeltänyt strategisen suunnittelun vaihe, 

luonnonvarasuunnitelma: ”Kaivostoimintaa voidaan 
harkita Kuusamossa vain alueilla, joilla ei kohdistu 
merkittäviä haittoja luonnonarvoille, luonnontuotteille ja 
elintarviketuotannolle, maisemalle, vesistölle, matkailun 
imagolle tai asutukselle.” 
 Taustalla kultakaivoshankkeen YVA:n jumiutuminen 
 Kaavoituksessa käyty ”erittäin rankka” 

tavoitteenasetteluvaihe; paljon osallistumistilaisuuksia 
 Kaavaluonnos huomenna (ke 18 3 ) ohjausryhmässä 
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YVA-prosessin puutteellisuus 

Arviointiselostuksesta annettiin yhteensä 225 
lausuntoa ja mielipidettä (ml. adressit joissa tuhansia 
allekirjoittajia) 
 YVA todettiin puutteelliseksi (YVAL 12§) 5.6.2015 

täydennystarpeita mm.  
 Kaivostoimintaan liittyvien eri altaiden ja läjitysalueiden tekniset 

rakenteet ja niistä aiheutuvat ympäristövaikutukset,  
 Vesitaseeseen, vesistövaikutuksiin, pohjaeläimistöön, kalastoon ja 

kalastukseen sekä luonnon monimuotoisuuteen  
 Uraanin ympäristövaikutukset 
 Natura-vaikutukset 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 
 ”Sidosryhmäyhteistyön periaate: Sidosryhmien 

osallistaminen toteutetaan hyödyntäen 
vuorovaikutteisia menetelmiä kaavaprosessin 
keskeisissä vaiheissa. Osallistaminen järjestetään 
luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelmassa 
jäsennettyjen teemojen sekä muiden 
kaavoitusvaihetta koskevien teemojen (esim. 
kauppa) mukaan.  
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Sidosryhmätilaisuudet kaavoituksessa 

  Yleiskaavan luonnosvaiheen osallistuminen jaettiin kuuteen 
teemaan – näiden ympärille sidosryhmäkohtaiset sessiot 
 Keskustelut 6 viikon aikana syksyllä 2014. Yhteensä 54 henkeä 

paikalla.  
 Erittäin positiivinen, hyvähenkisiä tilaisuuksia (jonkin verran 

kritiikkiä luontoaktivistien suunnalta)  
 Jokaisessa ryhmässä oma paikallinen kokoonkutsuja, suljetut 

tilaisuudet 
 ”Ei tullut mielenosoituksia eikä sekamelskaa” 
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Kuusamon kaavoitustyön sidosryhmät 
 ASUMINEN (pysyvä ja loma-asuminen): mm. Myötäle ry, Pro Kuusamo ry, kyläyhdistykset, 

asukasyhdistykset, mökkiläisten yhdistys  
 AMMATTIMAINEN LUONNONTUOTEALA (ALKUTUOTANTO): mm. MTK-Kuusamo, 

Kuusamon merkkipiiri (paliskunnat), ProAgria Oulun Kalatalouskeskus, Kuusamon kalatalo, 
Kuusamon Marja (marjanostajat), Arktiset Aromit, Koillismaan kalastajainseura ry  

 LUONNONTUOTTEISIIN LIITTYVÄ HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA: mm. Kuusamon 4H-
yhdistys, Kuusamon kylien yhteisten vesialueiden osakaskunta, Kuusamon 
riistanhoitoyhdistys, Kuusamon Metsästys- ja Kalastusseura ry, Kuusamon Uistinseura ry, 
Kitkan Viisaat ry, Kuusamon Luonnonystävät ry  

 METSÄTALOUS: mm. Kuusamon metsänhoitoyhdistys, Metsäkeskus, Metsähallitus / 
metsätalous, Metsähallitus / Laatumaa, Kuusamon yhteismetsä, Pölkky Oy, Kuusamo 
Hirsitalot  

 ENERGIA, KAIVOSTOIMINTA, JALOSTUS: mm. Kuusamon Energia- ja vesiosuuskunta, 
Myllykosken Voimalaitos (Koskienergia Oy), tuulivoimayritykset, Kaivannaisteollisuus ry, 
Tukes, kaivosyhtiöt  

 MATKAILU JA MUUT PALVELUT: mm. Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry, Villi Pohjola / 
Lomarengas, Metsähallitus / Pohjanmaan luontopalvelut, Ohjelmapalveluyrittäjät, 
Koillismaan Osuuskauppa, muut kaupan toimijat, liikenne- ja logistiikkayritykset  
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Karttatyöskentely ja Harava -työkalu 
 Karttatyöskentely jokaisessa ryhmässä kolmen aiheen 

ympärillä: alkutuotanto, elämyksellinen luonto ja maisema, 
kaivos- ja jalostustoiminta  
 ” Kun oli päästy purkamaan ajatukset kartoille, äänenpainot 

keskutelussa olivat maltillisia” 
 Sähköiset työkalut kuten Harava toimivat paremmin 

suurempien kyselyiden kuin interaktiivisen ryhmätyön 
välineenä; sidosryhmätyössä pitäydyttiin perinteisessä paperi-
kartoissa. 
 Tarkempi analyysi Haravan käytöstä Kuusamossa tekeillä 

SYKEssä 
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Kuusamon kaavaprosessin 
alustavia havaintoja 

 Elinkeinojen & luonnonvarojen käytön yhteensovittaminen 
luonteva lähtökohta kaavoitukselle 
 Kuusamon prosessin onnistunut uutuus: ”edustuksellisen 

osallisuuden” idean soveltaminen teemakohtaisessa 
sidosryhmätyöskentelyssä 
 Sidosryhmätyöskentely ei kuitenkaan ole kaavaprosessin koko 

kuva:  
 Jännitteet poliittisessa päätöksenteossa; vaalit 
 Haasteina kaavoitustilanteen selkeyttäminen; limittäiset 

prosessit; kaavat ja vaikutusten arvioinnit 
 YVA-prosessi ei palvele hyväksyttävyyttä – lausunto-

osallisuuden ongelma  YVA:n omistajuus? 
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Vuorovaikutuksen muotojen jatkumo:  
kohti neuvottelevia menetelmiä 

   

Kuulemis- 
tilaisuus 

Yleisö-
tilaisuus 

Työpajat, 
foorumit 

Politiikka-
dialogit 

Konfliktien 
sovittelu 

Konsensus-
prosessit, 
strateginen 
suunnittelu 

”meeting 
design 

from hell” 

Lisääntyvä vuorovaikutus 

Kertaluontoiset 
tapaamiset 
 
 
Tiedon 
välittäminen 
 

Tapaamisten sarja 
 
 
Yhteiset sopimukset 
 ja päätöksenteko 

La
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e 
Pe

lto
ne

n 
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Viranomaistyöpaja 

Oulu 24.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa 
 18 viranomaista, 3 kaavoituskonsultin edustajaa ja 3 

SAM-tutkijaa 
 Tavoitteena tunnistaa mahdolliset konfliktialueet 

Kuusamon osayleiskaavaprosessin laadinnassa 
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Työpajan prosessi 
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Tulokset 
 

As
ut

us

M
aa

- j
a 

m
et

sä
ta

lo
us

Tu
rv

et
uo

ta
nt

o

Po
ro

ta
lo

us

Lu
on

no
nt

uo
tt

ee
t j

a 
ka

la
st

us

M
at

ka
ilu

 ja
 v

irk
is

ty
s

Ka
iv

os
te

ol
lis

uu
s

M
uu

 te
ol

lis
uu

s

U
us

iu
tu

va
t e

ne
rg

ia
m

uo
do

t

Ra
ke

nn
et

tu
 y

m
pä

ris
tö

 ja
 li

ik
en

ne

Su
oj

el
ua

lu
ee

t

Asutus
Maa- ja metsätalous

Turvetuotanto
Porotalous

Luonnontuotteet ja kalastus
Matkailu ja virkistys

Kaivosteollisuus
Muu teollisuus

Uusiutuvat energiamuodot
Rakennettu ympäristö ja liikenne

Suojelualueet

Voimakkaasti ristiriitainen toiminta
Ristiriitainen toiminta
Heikosti ristiriitainen toiminta
Tukeva toiminta

Päätoimintoa haittaava toiminto

   
   

   
   

   
   

 P
ää

to
im

in
to



17 3/18/2015 SAM (Sustainable Acceptable Mining) SAM (Sustainable Acceptable Mining) 

Toimiko viranomaistyöpaja? 

 ” Minusta tuollainen laajennettu työpaja olisi hyvä 
monessa muussakin hankkeessa, koska eri 
osapuolten edustajat voivat tuoda tarpeitaan ja 
näkemyksiään esille, mutta samalla he kuulevat 
muiden kommentteja.” 
Viranomaistyöpaja toimi hyvin ja sieltä saatiin paljon 

arvokasta tietoa myöhemmin käytyjä 
sidosryhmäkeskusteluja varten.  
Viranomaisten asiantuntemuksen saaminen 

prosessiin on suuri mahdollisuus! 
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Ei toiminut… 

 Ei tuonut uutta kaavoitusprosessiin…, viranomaiset 
eivät ”piirtäneet kaavaa” 
Viranomaisille on vaikeaa irtautua 

”viranomaisviitasta”, on vaikeaa olla asiantuntija. 
Siirtymä viranomaisneuvottelun lausuntotyyppisestä 
työskentelystä työpajatyöskentelyyn haasteellista. 
Viranomaistoiminta voisi kehittyä nykyistä 

konsultatiivisempaan suuntaan? 
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Draamatyöpaja 

 Rovaniemi 10.4.2015 
 Tavoite:  

 Lisätä eri toimijoiden 
ymmärrystä toisistaan ja 
itsestään (motiivit, 
käyttäytyminen, 
vuorovaikutus).  
 Löytää uusia välineitä 

keskinäiseen vuoropuheluun ja 
alan kehittämiseen. 

 

”Pinnan alla! – 
Moniääninen ja 
vuorovaikutteinen 
kaivannaisteollisuu
s” -draamatyöpaja  
 



 
Kuopasta kansalle – kaivosteollisuuden 
hyväksyntä ja paikallinen hallinta 
From pit to the people 
 
 
16. - 17.03.2015 Heureka, Vantaa 
 



Argumenta-hanke: 
Vastuullinen kaivostoiminta 
 

”Vastuullinen kaivostoiminta -hankkeen tavoitteena on 
päivittää monialaisesti nykytietämystä kaivosalan nopeasti 
muuttuvasta todellisuudesta ja suhteuttaa se globaaleihin ja 
paikallisiin muutostrendeihin. Esille tuodaan kansainväliset 
ja kansalliset kokemukset alueiden moninais-
käyttöproblematiikasta ja erilaisten etujen yhteensovittamisen 
mahdollisuuksista.” 
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Itä-Suomen yliopisto (LYY-Instituutti, ympäristöpolitiikka) 
Oulun yliopisto (Oulu Mining School, Kulttuuriantropologia, Arkkitehtuuri) 
Lapin yliopisto (ympäristöoikeus, sosiologia) 
Geologinen tutkimuskeskus, GTK 



SAM: Kestävä ja hyväksyttävä 
kaivosteollisuus  
 SAM tuottaa kaivannaissektorille uusia kestävän kehityksen 
arviointiin tarkoitettuja työkaluja, erityisesti ympäristön- ja 
sosiaalisten kysymysten hallintaan ja viestintään.  

• Sosiaalinen toimilupa 
• Vesi ympäristökysymyksenä 
• Uudet liiketoiminta- ja palvelukonseptit 

 
VTT Teknologian tutkimuskeskus (koordinaattori) 
Suomen ympäristökeskus (SYKE) 
Geologian tutkimuskeskus (GTK) 
Helsingin yliopisto, taloustieteiden laitos, ympäristöekonomia 
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Solimi: Kaivostoiminnan sosiaalisen 
toimiluvan edellytykset ja työkalut  
 
 Kaivostoiminnan sosiaalisen toimiluvan yleisten asenne- ja 
arvopohjaisten taustaehtojen sekä käytännön edellytysten ja ja 
kehittäminen 
1) Kaivostoiminnan hyväksyttävyys 
Jyväskylän yliopisto: asennetutkimus 

2) Sosiaalisten vaikutusten hallinta ja suunnittelu 
Itä-Suomen yliopisto: kokemuksia Australiasta, Kanadasta ja Grönlannista 

3) Kaivosyhtiöiden ja kuntien vuorovaikutus ja kehitystoimet 
Itä-Suomen yliopisto: kokemuksia Suomen metallikaivosten kunnista  
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Ohjelma  ma 16.3. 
13.00 – 13.15 Konferenssin avaus: professori Rauno Sairinen, UEF  
13.15 – 13.30 Tanssiesitys: Saine Ensemble: ”Rule of capture: The 
beginning”. koreografia ja tanssi Annatuuli Saine  
13.30 Argumentan workshoppien jälkianalyysi: Mikä Suomen 
kaivostoiminnassa puhuttaa eri toimijoita? Yliopistotutkija Tuija 
Mononen, Itä-Suomen yliopisto  
13.50  Kaivostoiminnan paikallinen hallinta muissa kaivosmaissa: 
Australia (Queensland) - Kanada (British Columbia) Tutkijat Jukka 
Sihvonen & Sarah Olivier, Itä-Suomen yliopisto  
14.15 Mitä asennetutkimus kertoo Suomen kaivosalalle? Professori 
Tapio Litmanen, Jyväskylän yliopisto  
14.40 Keskustelua  
15.00 – 15.30 Kahvitauko  
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Ohjelma  ma 16.3. 
Pj. erikoistutkija Lasse Peltonen, SYKE  
15.30  Paikallisen hallinnan kokemuksia Suomesta ja 
tulevaisuushaasteet Professori Rauno Sairinen, Itä-Suomen yliopisto 
ja tutkimustiimin päällikkö Johanna Kohl, VTT  
16.00 Sustainable Acceptable Mining (SAM): Laaja kestävän 
kehityksen näkökulma kaivosten kestävään kehitykseen: 
Erikoistutkija Helena Wessman-Jääskeläinen, VTT  
16.30 Kommentti: Environmental Lead Joanna Kuntonen-van’t Riet, 
Anglo American Exploration, Finland  
Keskustelu  
17:20 – 18:30 Tutustuminen Heurekan ”Maan alle” –näyttelyyn  
Näyttelyn esittely: muotoilija Anssi Ahlgrén, Heureka  
18.30 – 21.00 Konferenssibuffet Heurekassa (omakustanteinen)  
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Ohjelma  ti 17.3. 

08.30 – 09.00 Aamukahvi 
Pj. Tutkimustiimin päällikkö Johanna Kohl, VTT  
9.00 Sosiaalisen toimiluvan käsite ja paikallinen hallinta: Professori Rauno 
Sairinen, Itä-Suomen yliopisto ja erikoistutkija Lasse Peltonen, SYKE  
9.30  Asennetutkimus ja sosiaalinen toimilupa: Professori Tapio Litmanen ja 
tutkija Tuija Jartti, Jyväskylän yliopisto  
9.50 Keskustelu  
10.00 Kokemuksia kaivostoiminnan, asumisen ja muiden elinkeinojen 
yhteensovittamisesta Australiassa: Kivihiilikaivosten laajentuminen Hunter 
Valleyn alueella: Tutkija Jukka Sihvonen, Itä-Suomen yliopisto 
10:20 Kaivostoiminnan vaikutusten paikallisen hallinnan kehittäminen 
Kanadassa ja Grönlannissa: Tutkijat Heidi Tiainen ja Sarah Olivier, UEF 
10.40 Arvoketjut - kuinka sosiaalisen ja taloudellisen kestävyys kohtaavat: 
Havaintoja Lapin kaivostoiminnasta: Professori Markku Ollikainen, Helsingin 
yliopisto, Ympäristöekonomia  
11.00 Kommentti: Kestävän kehityksen päällikkö Anita Alajoutsijarvi, Agnico-
Eagle Finland Oy Kittilä Mine  
    Keskustelu  
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Ohjelma  ti 17.3. 
11.30 – 12.30 Lounas  
Pj. professori Rauno Sairinen, Itä-Suomen yliopisto  
12.30 Paikalliset huolet ja niiden käsittely Pampalon ja Kylylahden kaivoksilla: 
Yliopistotutkija Tuija Mononen, Itä-Suomen yliopisto  
12.50  Vesi ja sosiaalinen hyväksyttävyys: Tutkija Sari Kauppi, Suomen 
Ympäristökeskus  
13.10 Viestintä ja sidosryhmätoiminta malminetsinnän eri vaiheissa: 
Erikoisasiantuntija Toni Eerola, GTK  
13.30 Kunnan ja alueellisen suunnittelun rooli Suomen kaivostoiminnan 
vaikutusten hallinnassa: tutkija Jukka Sihvonen & professori, Rauno Sairinen, 
Itä-Suomen yliopisto  
13.50 Tapaustutkimus Kuusamo: Sosiaalisen hyväksyttävyyden uudet välineet 
konfliktin ennaltaehkäisyyn: Erikoistutkija Lasse Peltonen, SYKE & 
erikoistutkija Nina Wessberg, VTT  
14.10 Keskustelu  
14.30 – 15.00 Päätöskahvi  
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Rahoittajat 

•Tekes – Green Mining ohjelma 
•Pohjois-Karjalan liitto 
•Lapin liitto 
•Kaivannaisteollisuus ry 
•Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivos 
•Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 
•Dragon Mining Limited 
•Endomines 
•Altona Mining Ltd 
• Inmet Mining 
•Sotkamo Silver 

 



Kaivostoiminnan vaikutusten 
paikallinen hallinta 

SOLIMI-hanke: ”Kaivostoiminnan sosiaalisen 
toimiluvan edellytykset ja työkalut” 
Tekes / Green Mining ohjelma 
 
Rauno Sairinen 
Professori, ympäristöpolitiikka 
Itä-Suomen yliopisto 
 



Solimi projektin tavoitteet 
 Kaivostoiminnan sosiaalisen toimiluvan yleisten asenne- ja 
arvopohjaisten taustaehtojen sekä käytännön edellytysten ja 
toimintamallien selvittäminen ja kehittäminen 
 
1) Kaivostoiminnan hyväksyttävyys 
 Jyväskylän yliopisto: asennetutkimus 

2) Sosiaalisten vaikutusten hallinta ja suunnittelu 
 Itä-Suomen yliopisto: kokemuksia Australiasta,  Kanadasta 
 ja Grönlannista 
3) Kaivosyhtiöiden ja kuntien vuorovaikutus ja kehitystoimet 
Suomessa 
 Itä-Suomen yliopisto: kokemuksia Suomen 
 metallikaivosten kunnista  
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Rahoittajat 

•Tekes – Green Mining ohjelma 
•Pohjois-Karjalan liitto 
•Lapin liitto 
•Kaivannaisteollisuus ry 
•Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivos 
•Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 
•Dragon Mining Limited 
•Endomines 
•Altona Mining Ltd 
• Inmet Mining 
•Sotkamo Silver 

 



Tutkimusryhmä 

•Itä-Suomen yliopisto 
– Rauno Sairinen, ympäristöpolitiikka 
– Tuija Mononen, maantiede 
– Jukka Sihvonen, maantiede 
– Heidi Tiainen, ympäristöpolitiikka 
– Sarah Olivier, ympäristöpolitiikka 
– Saija Miina / Piia Karttunen, koordinaattori 

•Jyväskylän yliopisto 
– Tapio Litmanen, sosiologia 
– Tuija Jartti, sosiologia 



Kansainvälinen yhteistyö 

•IAIA konferenssit (Calgary 2013, Chile 2014; Florence 
2015) 
•Univ. of Queensland/ ”Centre for Social 

Responsibility in Mining“ (tapaustutkimuksia 
Australiassa) 
•Univ. Of British Columbia (tapaustutkimuksia 

Kanadassa) 
•Konsultti-tutkija-yhteistyö (R. Boutillier, I. 

Thompson) 
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Kaivostoiminnan 
paikallinen hallinta 
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Kaivokset vaikuttavat paikalliseen 
elämään monin tavoin: 
 
•Taloudessa: työpaikat, aliurakointi, verotulot, royaltit, 

muut elinkeinot 
• Ympäristössä: maaperä, vesistöt, kasvillisuus, 

maisema, ilma, ympäristöhäiriöt, viihtyisyys 
• Yhdyskunnissa ja niiden palveluissa: asuminen, 

liikenne, virkistys, infrastruktuuri, julkiset ja yksityiset 
palvelut. 
 

18.3.2015 7 



Kaivosten vaiheet ja piirteet 

•Kaivostoiminnan jokaisella vaiheella – malmin etsinnällä, 
kaivoksen rakentamisella, itse toiminnalla ja sulkemisella – on omat 
piirteensä ja vaikutuksensa. 
 
•Kaivokset ovat yhteiskunnallisten vaikutustensa ja samalla 

hallintatarpeiden osalta hyvin erilaisia 
– Avolouhos vai tunneli 
– Esiintymän luonne ja laajuus 
– Teknologian luonne 
– Maankäytöllinen laajuus 
– Yhdyskunnallinen ja aluetaloudellinen merkitys 
– Ympäristöriskien ja maisemavaikutusten luonne 
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Mikä on kaivostoiminnan sosiaalinen 
toimilupa? 
Sosiaalinen toimilupa viittaa abstraktiin, kirjoittamattomaan ja epäviralliseen 
yhteiskunnan, paikallisyhteisön tai jonkin ryhmän kanssa aikaan saatuun 
hyväksyntään, joka mahdollistaa kaivostoiminnan aloittamisen ja ylläpitämisen. 



Sosiaalinen toimilupa ja paikallinen hallinta 

•SLO täydentää regulatiivisia lupia: ei ole siis virallinen 
sopimus, vaan ennemmin kuvaa kaivosyhtiön, 
yhteiskunnan ja paikallisen yhteisön välistä suhdetta. 
•SLO on jatkuvan neuvottelun ja arvioinnin kohde ja se 

voidaan menettää milloin tahansa. 
•SLO:n saavuttamiseen ja ylläpitoon vaikuttavat 

oleellisesti paitsi kaivostoiminnan luonne ja riskit, myös 
sen valmistelun ja päätöksenteon menettelytavat 

   
  Paikallisen hallinnan piirteiden suuri  
  merkitys 
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Kaivostoiminnan paikalliseen hallintaan 
vaikuttavien järjestelmien moninaisuus 

– Alan kansainvälisten sopimusten ja käytäntöjen merkitys 
– Rahoittajien vaatimukset 
– Kansalliset lainsäädännöt 
– Lupajärjestelmät 
– Maankäytön suunnittelu 
– Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi + hallinta 
– Taloudellinen ohjaus (verot, royaltit, korvaukset 

maanomistajille ja muille toimijoille) 
– Yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuu 
– Sidosryhmäyhteistyö (dialogi-prosessit yms) 
– Paikalliset sopimukset (IBA, sosiaalisen kehityksen paketit) 
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Paikallisen hallinnan kysymyksiä 
 
•Kestävyyden ja vastuullisuuden tavoitteet 
•Kompleksisuus & eri tasojen monitoimijuus  
•Yritysten itseohjaus / yhteisohjaus / sopimuksellisuus 
•Integroiva vaikutusten arviointi 
•Osallistavat ja yhteistoiminnalliset käytännöt 
•Suunnitteluprosessien moninaistuminen vs. 

sujuvoittaminen 
•Paikallisten investointien kehittäminen 
•Paikallisten hyötyjen ja kapasiteettien voimistaminen 

 



Kunnan rooli kaivostoiminnassa 
Tapaus-esimerkkien kokemuksia: 
• Sodankylä: asumisen, palvelujen ja liikenteen järjestelyt, kaavoitus, 

louhintamaksuehdotus 
•Kittilä: palvelujen ja asumisen järjestelyt (matkailu + kaivos), 

yhteistyöryhmässä mukana, ei kaavaa 
• Polvijärvi: asumisen ja liikenteen järjestelyt 
•Kuusamo: kunnallispoliittinen keskustelu, YVA kritiikki, kaavoitus 
• Pyhäjärvi: kaivosyhdyskunnan kehittäminen, lopetusvaiheen hallinta 
Haasteita: 
- Kuntien kaivososaamisen lisääminen? 
- Palvelujen, asumisen ja liikenteen investointien mahdollisuudet ja riskit 
- Alueen kuntien yhteistyö 
- Kaavoitus-instrumentin käyttö 
- Vahvempi  rooli vapaaehtoisuuteen perustuvissa dialogi-prosesseissa ja 

yhteistoimintakäytäntöjen kehittämisessä ? 
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SOLIMIn tuotokset paikallisen hallinnan 
osalta 
 
•Kaivostoiminnan paikallisen hallinnan käytäntöjen ja 

instituutioiden kansainvälinen vertailu: Australia, 
Kanada, Ruotsi, Grönlanti, Suomi (raportteja 2015) 
•Suomen metallikaivosten paikallisen hallinnan 

tapaus-analyysit: Kuusamo,  Polvijärvi, Ilomantsi, 
Kittilä, Sodankylä, Raahe, Pyhäjärvi, Sotkamo (vertailu-
raportti 2015) 
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Loppuraportit 
 • Jartti; Rantala & Litmanen (2014): Sosiaalinen toimilupa ja 

kaivannaisteollisuus. Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja 
Lapin maakuntien asukkaiden näkemykset kaivannaistoiminnan 
hyväksyttävyydestä. Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja 
filosofian laitos. 
•Tiainen; Olivier & Sairinen (2015): Governance tools and 

responsibility frameworks for mining in Arctic countries: 
Finland, Sweden, Canada & Greenland. (will be published as 
working report at the UEF website) 
•Tiainen & Sairinen (2015): Social license to mine and international 

policies for responsible mining. (will be published as working 
report at the UEF website) 
•Sairinen; Sihvonen, Tiainen & Mononen (2015). Kaivostoiminnan 

paikallinen hallinta ja sosiaalinen toimilupa. Populaari 
tutkimusraportti. UEF kirjaston webjulkaisu. 
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Tieteelliset artikkelit (1) 
 
Yhteiskuntatieteellisen kaivostutkimuksen kirja (toim. T. 
Mononen; L. Suopajärvi & R. Sairinen): 
- Mononen: Kaivostoiminnan koetut ympäristövaikutukset 
- Rytteri; Sairinen & Ziessler –Korppi: Kaivosyhtiöt ja yritysten 

yhteiskuntavastuu – kokemuksia Suomesta. 
- Suopajärvi & Sairinen: Sosiaalisten vaikutusten arviointi 

kaivostoiminnassa  
- Jartti; Rantala & Litmanen: Kaivostoiminnan yhteiskunnallisen 

hyväksyttävyyden kvantitatiivinen tutkiminen. 
- Sihvonen: Kaivostoiminnan laajentuminen Suomen Lapissa ja 

alueellisen hallinnan keinot 
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Tieteelliset artikkelit (2) 

•Sihvonen: Asumisolosuhteiden hallinta ja asuinympäristöjen 
muutos Australian kaivosbuumissa 
•Sihvonen & Sairinen: Kaivostoiminta ja sosiaalisten vaikutusten 

suunnitelmallinen hallinta Australian Queenslandissa. 
•Sihvonen & Sairinen: Kaivostoiminnan laajentuminen ja 

maankäytön ristiriitojen yhteensovittamisen keinot Australian 
Hunter Valleyssä. 
•Tuija Mononen: Kylylahden kaivoshankkeen vaikutusten 

paikallinen kokemus ja hallinta. 
•  Tiainen & Olivier: Comparison of local governance instruments 

for responsible mining in Greenland and Canada 
•  … 
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KIITOS ! 



 
Sosiaalisen toimiluvan käsite ja 
paikallinen hallinta 
 
 
Rauno Sairinen & Lasse Peltonen 
 



Hyväksyttävyyden ja sosiaalisen 
toimiluvan ajankohtaisuus 
•Sidosryhmäyhteistyön ja kansalaisten osallistumisen 

kasvaneet odotukset 
•Yhä tietoisemmat ja voimaantuneet kansalaiset ja 

paikallisyhteisöt 
•Yritysten yhteiskuntavastuun lisääntynyt merkitys – 

yhä kiinteämmin ”core business concern” 
•Viestinnän uusi pelikenttä: globaali sosiaalinen media, 

jatkuva reaaliaikainen uutisointi 
•jännite ylevien CSR-periaatteiden ja käytännön 

toiminnan välillä 
Merrick Hoben, Consensus Building Institute  
Corporate Community Engagement, SYKE 12/2013 
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Mikä on kaivostoiminnan sosiaalinen 
toimilupa? 
Sosiaalinen toimilupa viittaa abstraktiin, kirjoittamattomaan ja 
epäviralliseen yhteiskunnan, paikallisyhteisön tai jonkin ryhmän kanssa 
aikaan saatuun hyväksyntään, joka mahdollistaa kaivostoiminnan 
aloittamisen ja ylläpitämisen. 



Sosiaalinen toimilupa ja paikallinen hallinta 

•SLO täydentää regulatiivisia lupia: ei ole siis virallinen 
sopimus, vaan ennemmin kuvaa kaivosyhtiön, 
yhteiskunnan ja paikallisen yhteisön välistä suhdetta. 
•SLO on jatkuvan neuvottelun ja arvioinnin kohde ja se 

voidaan menettää milloin tahansa. 
•SLO:n saavuttamiseen ja ylläpitoon vaikuttavat 

oleellisesti paitsi kaivostoiminnan luonne ja riskit, myös 
sen valmistelun ja päätöksenteon menettelytavat 

   
  Paikallisen hallinnan piirteiden suuri  
  merkitys 
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SLO: paikallinen, alueellinen vai 
kansallinen taso 

•Alun perin viittasi lähinnä paikalliseen hyväksyntään: 
kuinka yksittäinen kaivosyhtiö saavuttaa hyväksynnän 
paikallistasolla 
•Nykyisin käsittää usein myös kansallisen tason: onko  

kaivosalalla jossakin yhteiskunnassa hyväksyntä? 
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SLO kansallisella tasolla 
Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden 
edelläkävijäksi – toimintaohjelma 2013 
 
•”Kaivosteollisuus on tervetullutta, kunhan sitä 

kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
ympäristöllisesti kestävällä tavalla.” 
•Tavoitteena siis vahva vastuullisuuden politiikka ja 

paljon puhetta sosiaalisesta toimiluvasta. 
•Yli 30 toimenpide-ehdotusta 
•Edellyttää vahvaa yhteiskunnan ympäristöohjausta 

ja kaivosteollisuuden omaan yli sääntelyn 
menevää aktiivisuutta. 
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Voiko uusiutumattoman luonnonvaran 
käyttö olla kestävää? 
•Vahva kestävyys (strong sustainablity): Olemassa oleva 

luonnonpääoman varanto pitää säilyttää sukupolvelta toiselle, 
koska sen tarjoamia palveluita ei voi korvata ihmisen tuottamalla 
pääomalla 
•Heikko kestävyys (weak sustainability): ehtyviä luonnonvaroja 

voi korvata muuntamalla niitä toisenlaisiin pääoman muotoihin eli 
luomalla luonnonvarojen avulla vaurautta ja hyvinvointia ja 
minimoimalla ympäristöriskit. 
•Sosiaalinen kestävyys: hyvä hallinta, läpinäkyvyys ja 

vuorovaikutteisuus, yhteisölliset ja aluetaloudelliset hyödyt.  
•Käytössä olevien varantojen kestävyys-ajattelu: mineraalivarojen 

hyödyntäminen on  kestävää, jos kullakin hetkellä käytössä olevien 
varantojen taso säilyy mineraalien tehokkaan ja jatkuvan etsinnän 
avulla sekä metallien kierrätyksen ja uuden teknologian avulla. 
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Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden 
edelläkävijäksi – toimintaohjelma 2013 
 
•”Kaivosteollisuus on tervetullutta, kunhan sitä 

kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
ympäristöllisesti kestävällä tavalla.” 
•Tavoitteena siis vahva vastuullisuuden politiikka ja 

paljon puhetta sosiaalisesta toimiluvasta. 
•Yli 30 toimenpide-ehdotusta 
•Edellyttää kaivosteollisuuden omaa yli sääntelyn 

menevää aktiivisuutta. 
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Kuinka tehdään kaivosteollisuudesta 
vihreämpää / ympäristövastuullisempaa? 

•Ympäristönsuojelun ja päästöjenpuhdistuksen 
teknologia ja puhtaammat prosessit (”paikallisesti 
vihreä”) 
•Ekotehokkuus: energia- ja materiaalitehokas teknologia 
•Uusiutuvan energian käyttö 
•Tarkoituksenmukainen louhinta / kaivosalueen 

elinkaaren pidentäminen 
•Sivu- ja jätekivien hyödyntäminen 
•Sosiaalinen toimilupa / yhteiskuntavastuun käytännöt 
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Tuuli- ja aurinkoenergian sekä sähköautojen 
tuotantoon tarvitaan harvinaisia maametalleja   

18.3.2015 12 

Renewable energy requires metals and minerals 
The increased production of renewable energy is also driving increased demand for 
mined metals and minerals. 
New solar panels require arsenic, bauxite, boron, cadmium, coal, copper, gallium, 
indium, iron ore, molybdenum, lead, phosphate, selenium, silica, tellurium, and 
titanium dioxide. 
Wind turbines use concrete, bauxite, cobalt, copper, iron ore, molybdenum and rare 
earth elements. The rare earth elements (REE), also known as rare earth metals, are 
particularly important in wind turbines as they reduce the weight and size needed 
for magnets in wind turbines. 



Resurssitehokkuus, kierrätystalous, 
resurssiviisaus  

•URBAN MINING: Metallien 
kierrätystalous 
•Korvaavat materiaalit 
•Immaterialisaatio 
•Tuhlauksesta viisauteen 
•Synnyttävät talouskasvua: 15% 

parannus resurssitehokkuudessa 
voi kasvattaa BKT:ta 3,4% ja luoda 
2,5 milj työpaikkaa 
•Millä tavoin kaivosalan yritykset 

osa näitä toimintoja? 
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Kaivostoiminnan paikalliseen hallintaan 
vaikuttavien järjestelmien moninaisuus 

– Alan kansainvälisten sopimusten ja käytäntöjen merkitys 
– Rahoittajien vaatimukset 
– Kansalliset lainsäädännöt 
– Lupajärjestelmät 
– Maankäytön suunnittelu 
– Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi + hallinta 
– Taloudellinen ohjaus (verot, royaltit, korvaukset 

maanomistajille ja muille toimijoille) 
– Yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuu 
– Sidosryhmäyhteistyö (dialogi-prosessit yms) 
– Paikalliset sopimukset (IBA, sosiaalisen kehityksen paketit) 
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Paikallisen hallinnan kysymyksiä 
 
•Kestävyyden ja vastuullisuuden tavoitteet 
•Kompleksisuus & eri tasojen monitoimijuus  
•Yritysten itseohjaus / yhteisohjaus / sopimuksellisuus 
•Integroiva vaikutusten arviointi 
•Osallistavat ja yhteistoiminnalliset käytännöt 
•Suunnitteluprosessien moninaistuminen vs. 

sujuvoittaminen 
•Paikallisten investointien kehittäminen 
•Paikallisten hyötyjen ja kapasiteettien voimistaminen 

 



Sosiaalisen toimiluvan käsite ja 
paikallinen hallinta  

”Kuopasta kansalle – kaivosteollisuuden 
hyväksyntä ja paikallinen hallinta” 

17.3.2015 
 

Rauno Sairinen UEF 
Lasse Peltonen, SYKE 

 



Hyväksyttävyyden ja 
sosiaalisen toimiluvan 
ajankohtaisuus 

● Sidosryhmäyhteistyön ja kansalaisten osallistumisen 
kasvaneet odotukset 

● Yhä tietoisemmat ja voimaantuneet kansalaiset ja 
paikallisyhteisöt 

● Yritysten yhteiskuntavastuun lisääntynyt merkitys – 
yhä kiinteämmin ”core business concern” 

● Viestinnän uusi pelikenttä: globaali sosiaalinen 
media, jatkuva reaaliaikainen uutisointi 

● jännite ylevien CSR-periaatteiden ja käytännön 
toiminnan välillä 

Merrick Hoben, Consensus Building Institute  
Corporate Community Engagement, SYKE 12/2013 
 



● Sosiaalinen toimilupa jäsentyy yleensä 
paikallisessa kontekstissa, suhteessa paikallisiin 
asukkaisiin ja yhteisöihin 

● Hyväksyttävyyden rakentuminen on kuitenkin 
paikallista laajempi prosessi 

● Legitimiteetin käsite auttaa jäsentämään 
keskustelua hyväksyttävyydestä ja sosiaalisesta 
toimiluvasta 

● Legitimiteetti ulottuu paikallisesta, 
organisaatiokeskeisestä näkökulmasta 
laajempaan, kansalliseen ja kansainväliseen 
institutionaaliseen näkökulmaan 
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Legitimiteetti vs. sosiaalinen toimilupa / 
hyväksyttävyys 



Legitimiteetin idea:  
Organisaation ”yhteiskuntasopimus” 

● Organisaatioiden hyväksyttävyyden / legitimiteetin ytimessä 
ajatus ”yhteiskuntasopimuksesta” organisaation ja 
ympäröivän yhteiskunnan välillä.  

● Ympäröivä yhteiskunta kohdistaa erilaisia hiljaisia tai 
julkilausuttuja odotuksia siihen, miten organisaation tulisi 
järjestää ja hoitaa toimintojaan 

● Hyväksyttävyys edellyttää, että yrityksen toiminta on 
toivottavaa ja sopivaa ympäröivän yhteiskunnan normien, 
arvojen ja uskomusten puitteissa 

●  odotusten pettäminen  yhteiskuntasopimuksen 
irtisanominen 
 



Sidosryhmä Mitä resursseja kontrolloi? 
Valtio (kunta)  Sopimukset, tuet, luvat, lainsäädäntö, sääntely, 

verotus 
Kansalaiset Asiakkuus, hyväksyntä/kannatus 

(kansalaistoiminta), työvoima 
Rahoitusala Sijoitukset (osin myös CSR standardit) 

 
Media Ei suoraa kontrollia, mutta vaikuttaa 

merkittävästi muiden toimijoiden arvioihin ja 
päätöksiin 
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Legitimiteetin määrittely: hyväksyttävyys 
ei ole kiinni vain asenteista vaan 
resurssien kontrollista 

Hybels, R.C. (1995) ON LEGITIMACY, LEGITIMATION, AND ORGANIZATIONS: A CRITICAL REVIEW 
AND INTEGRATIVE THEORETICAL MODEL. Academy of Management Proceedings 1995, 241-5. 

 Sidosryhmien valta riippuu siitä, miten vahvasti ne hallitsevat  
organisaation/ yrityksen tarvitsemia resursseja 
 Miten tämä valta rakentuu ja miten laajalle se on jakautunut? 
 
 



Maine estää rahoitusta, 
toimitusjohtaja Pekka Perä 
päivitteli osakkeenomistajille. 
Talvivaara on menettänyt ainakin 
yhden merkittävän rahoittajan 
uutisoinnin ylläpitämän huonon 
maineen vuoksi. 
– Hyvät uutiset eivät mene läpi, 
hän harmitteli. 
Huono maine karkottaa myös 
työntekijöitä ja hankaloittaa 
uusien rekrytointia. 
– Kukaan ei lähde meille töihin 
niin kauan kuin on epävarma 
tilanne. 



Sosiaalisen toimiluvan  
osatekijät 

Vakiintunut 
luottamus 

Taloudellinen 
hyväksyttävyys 

Modelling and Measuring the SLO 
http://socialicense.com/publications/Modelling%20and%20Measuring%20the%20SLO.pdf 

Tähän voi 
vaikuttaa 

organisaation 
toimilla 

Instituutioiden 
taso: vaikea 

muuttaa  omilla 
toimilla 

Hyväksyttävyyden 
perusta: taloudelliset 

avainintressit 



● Kaivostoiminnan konflikti/ kriisitilanteissa uhatuksi asettuu 
paitsi yksittäisen yhtiön legitimiteetti, myös koko toimiala ja 
sen hallinta 

● Suomen kontekstissa valtion ja sääntelyn institutionaalinen 
legitimiteetti on osa kaivostoiminnan legitimiteettiä  

● (vrt. kaavoitusmonopoli: kuntaa kritisoidaan, ei 
rakennusliikettä)  

● Talvivaaran esimerkki: Yhtiön legitimiteetin menetyksestä: 
organisaation legitimiteetin menetys kyseenalaistaa myös 
valvonnan / hallinnan 
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Legitimiteetti ulottuu yrityksestä valtioon  
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Valtion toimet ja ympäristöhallinnan 
legitimiteetti 



Valtio/ kunta 
 

Sidosryhmät Yritys 
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Legitimiteetin  
kolmiodraama 

Sosiaalinen  
toimilupa 

Viralliset 
luvat 

Hallinnan 
Legitimiteetti 

Luottamus &  
hyväksyttävyys 



Kunnan ja alueellisen hallinnan  
rooli kaivostoiminnan vaikutusten 

hallinnassa 

Jukka Sihvonen & Rauno Sairinen 
Itä-Suomen yliopisto 



Haasteet: 
∗ Miten alue- ja paikallishallinto mukana 

käsittelemässä kaivostoiminnasta aiheutuvia 
ympäristö- ja muita vaikutuksia yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa? 

∗ Toisaalta hahmottavatko ja kiinnostuvatko 
kaivosyhtiöt alueellisesta ja paikallisesta hallinnasta?  

 
 
 
 
 

 

 
Alue- ja paikallisen kehittämisen mallit 



• Kaivos sijoittuu aina johonkin paikkaan, jota 
määrittävät alueella jo toimivat yhteisöt, asuinalueet, 
elinkeinot ja muut toimijat. 

• Alueen omien toimijoiden osalta keskeinen kysymys 
on miten alueen piirteet, omat 
toimintamahdollisuudet ja/tai alueen arvot muuttuvat 
(parantuvat / heikentyvät)? 

• Ja onko näiden asioiden käsittelyyn sopivia ja 
uskottavia foorumeja alue- ja paikallistasolla? 

 

Lähtökohtana: 
Alueen omat arvot,  identiteetit ja tulevan 

kehityksen mahdollisuudet 



∗ Alueellinen hallinta on luonteeltaan moniulotteista ja moniaineksista; ja 
saattaa vaikuttaa sekavalta ja byrokraattiselta 

∗ Viralliset ja muodolliset toimijat: esim. ELY-keskus, maakuntahallinto, 
lupaviranomaiset, kunnat. 

∗ Epävirallinen taso: asioiden käsittelyyn ja yhteistyöhön osallistuvat eri 
kansalais- ja poliittiset toimijat, järjestöt, elinkeinoalat ja  yritykset, 
asiantuntijat... 
 

∗ Alueellinen hallinta voidaan käsittää niin, että toimijat 
tunnistavat keskinäisen riippuvuutensa ja haluavat vastata 
yhteiseksi miellettyihin kehittämishaasteisiin ja epävarmuuksiin 
(Häkli et al. 2009)   

Alueellinen hallinta virallisina instituutiona ja 
epävirallisina verkostoina 



∗ Alueellinen ja paikallinen hallinta on parhaimmillaan 
toimijoita ja näkökulmia integroiva järjestelmä, jossa 
moninaiset  arvot ja intressit voivat kohdata ja 
keskustella.  

∗ Ristiriitojen yhteydessä on usein tarvetta 
käsitteellistää ja nimetä huolia, kokemuksia, 
vaikutuksia ja riskejä niin, että näkemykset ja 
epäselvyydet ja epävarmuudet kohtaavat 

∗ Kytkee yhteen horisontaalisesti: paikallisia/alueellisia 
yrityksiä ja kansalaistoimijoita  

∗  … ja vertikaalisesti:  julkisen vallan sektoritoimijoita.  
 

Integraatio ja nimeäminen 



 
ESIM. POKAT 2014 
Pohjois-Karjalan  maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013–2014 

 
Maakuntaohjelman merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät luonnonvarojen 
käytön lisääntymiseen. Isoja luonnonvaroja hyödyntäviä hankkeita ovat esim. 
kaivoshankkeet ja intensiivinen energiapuun hyödyntäminen.  

 Luonnonvarojen voimaperäinen käyttö vähentää luonnon monimuotoisuutta sekä 
 heikentää elinympäristön viihtyisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä 
 vähentää luonnossa liikkumisen ja virkistyskäytön mahdollisuuksia. 

 
 Sekä maakuntasuunnitelmassa että -ohjelmassa kaivannaisalalle tavoitellaan 
 vahvaa Asemaa Pohjois-Karjalan aluetaloudessa.  

 
Haitallisten sosiaalisten- ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi 
toteuttamissuunnitelmassa yhtenä toimenpiteenä on esitetty kaivoshankkeiden 
vaikutusten arvioinnin kehittämistä. Toisaalta parantuneet työllisyystilanteen 
kautta hankkeilla on myös positiivisia sosiaalisia vaikutuksia” 

 
∗ Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2012 

Maakunnat ja hallinta-instrumenttien 
kehittäminen 



Alueelliset intressit ja toimivalta: 
esimerkki Lapin kaivostoiminta 

∗ Lapin kaivosvyöhykkeellä on lukusia toimivaltaisia ja 
alueellisia etujaan ajavia territoriaalista toimijoita 

∗ Kunta: itsehallintoyksikkö, jolla kaavoitusvaltaa.  
∗ Maakunnat: alueiden suunnittelu-, kaavoitus- ja 

edunvalvontatehtäviä.  
∗ Poronhoitoalue,  saamelaisten kotiseutualue, 

paliskuntain yhdistys ja saamelaiskäräjät valvovat 
saamelaisten ja porotalouden etuja.  

∗ Metsähallitus: valtion omistamien metsien 
alueidenkäyttö. 

∗ Matkailun alueet. 
∗ Malminetsintä- ja kaivosalueet  
∗ Luonnonsuojelun ja kansallispuistojen alueet 

 
∗ Lisäksi kaivoksen sijainnin ja toiminnan vaikutuksia 

arvioivat eri ryhmät, kuten ympäristöjärjestöt, 
kyläyhteisöt, maanomistajat ja yritykset sekä 
etujärjestöt.   



∗ Oikeudellinen rooli ja toimivalta? Mitä kunta voi 
määrätä? 

∗ Virallinen rooli melko rajattu, keskeisintä alueen 
suunnittelu, yleinen kehittäminen ja 
yhteensovittaminen 

∗ Teemoina keskeisintä: kaavoitus, asuminen, palvelut, 
infrastruktuuri, luonto, työ ja koulutus, tulot ja verot 

∗ YVA:ssa ja luvissa kunta lähinnä lausunnonantaja ja 
kommentoija  

∗ Kunta on aina keskeinen kaivoshankkeita koskevan 
keskustelun foorumi 
 

 
 

 

 
 

Kunnan toimivalta kaivosasioissa 



Kunnan rooli kaivostoiminnassa 

Tapaus-esimerkkien kokemuksia: 
∗ Sodankylä: asumisen, palvelujen ja liikenteen järjestelyt, 

kaavoitus, louhintamaksuehdotus 
∗ Kittilä: palvelujen ja asumisen järjestelyt (matkailu + kaivos), 

yhteistyöryhmässä mukana, ei kaavaa 
∗ Polvijärvi: asumisen ja liikenteen järjestelyt 
∗ Kuusamo: kunnallispoliittinen keskustelu, YVA kritiikki, 

kaavoitus 
∗ Pyhäjärvi: kaivosyhdyskunnan kehittäminen, lopetusvaiheen 

hallinta 
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Polvijärven kunta / Kylylahden kaivos 
∗ Boliden / kupari, sinkki, kulta 
∗ Huolina: rekkaliikenteen lisääntyminen &  turvallisuus, virkistys, asuminen 
∗ Kaivoksen ja rikastamon (Luikonlahti, Kaavi) välinen tie on kapea ja huonossa 

kunnossa  
∗ Polvijärven kunta on yhteistyössä Kaavin kunnan ja Outokummun kaupungin 

kanssa nostanut tien kunnostusasiat vahvasti esille. 
∗ Kuntalaisille tärkeän pururadan kohtalo 
∗ Kunta osallistunut asumisen järjestelyihin, ei kuitenkaan investointeja 



∗ Kunnassa sekä toiminnassa oleva kaivos (Kevitsa) että 
suunnitteilla oleva laajamittainen kaivos (Anglo American). 

∗ Keskustelun teemat: asuminen, luonto, matkailu, infra. 
∗ Kunnan hallintoon on perustettu asuntotyöryhmä,  
∗ Kunta rakennuttanut kaksi rivitaloa / 36 vuokra-asuntoa, 

lisäksi paikallinen rakennusyritys rakentanut 
kuntakeskukseen vuokrataloja. 

∗ Kunta haluaisi vahvistaa kaivosten roolia palvelujen, 
asumisen ja virkistyksen osalta 

∗ Kuntien välistä yhteistyötä yritetty, päädytty 
edunvalvontaan 

∗ Laajempi kaivostoiminnan palveluyritysklusteri tarvitsisi 
toteutuakseen alueella useamman toimivan kaivoksen ja 
niiden tilaukset.  

∗ Kunta aktiivinen vero- ja maksukeskustelussa  
 

Sodankylä 



∗ Kuusamossa on ideoitu toimintamalleja kaivostoiminnan 
alueelliseen rajaukseen ja sijainnin ohjaukseen kaavoituksen 
keinoin. 

∗ Pohdinta kaavoituksessa määriteltävästä kolmen alueen mallista: 
1. Alueet, joissa ei missään tapauksessa kaivostoimintaa 

hyväksytä, esimerkiksi kansallispuistot.  
2. Alueet, joissa kaivostoimintaa voidaan harjoittaa 
3. Alueet, missä kaivostoiminnan harjoittaminen pitäisi olla 

hyvin rajattua tai säänneltyä. 
 
Onko välineitä tähän ? 
Kunnan kaavoitusmonopolin voima ? 

Kaavoitus: kaivostoiminnan alueellinen 
rajaaminen 



Haasteita kunnan roolin 
kehittämiseen kaivostoiminnassa 

 
- Kuntien tilanteen ja luonteen erilaisuus 
- Kuntien ja niiden henkilökunnan kaivososaamisen lisääminen 
- Palvelujen, asumisen ja liikenteen investointien mahdollisuudet ja 

riskit 
- Alueen kuntien yhteistyö 
- Kunta- ja maakuntatason suhde ja yhteistyö (vaikutusalueiden 

laajuus) 
- Kaavoitus-instrumentin käyttö 
- Vahvempi  rooli vapaaehtoisuuteen perustuvissa dialogi-prosesseissa 

ja yhteistoimintakäytäntöjen kehittämisessä (paikalliset 
yhteistyöryhmät?) 
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