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”Talvivaaran kaivoksella ei ole oikein mi-
kään mennyt putkeen.” Pääasiassa Kuu-
samon ja Koillismaan alueella ilmestyvän 
Koillissanomat -lehden luonnehdinta ke-
väältä 2014 kuvaa yleisemminkin viime 
vuosien kotimaista kaivoskeskustelua. Lehti 
käytti Talvivaaraa varoittavana esimerkkinä 
tilanteessa, jossa ELY-keskus oli todennut 
Kuusamoon suunnitellun kultakaivoksen 
ympäristövaikutusten arvioinnin pahasti 
puutteelliseksi. Viranomaisen päätös YVA-
selvityksen hyväksymättä jättämisestä oli 
erittäin poikkeuksellinen, mutta lehden 
uutisoinnissa päätökseen suhtauduttiin 
ymmärtävästi. Päätöksen todettiin olevan 
linjassa myös aiemmin esitetyn julkisen 
kritiikin kanssa. Omalle paikkakunnalle 
suunnitellun kaivoksen haluttiin menevän 
”paremmin putkeen” kuin Talvivaaran su-
rullisenkuuluisan tapauksen.

Jari Lyytimäki  
Suomen ympäristökeskus

Yhteiskuntakelpoinen 
luonnonvarojen  
hyödyntäminen

Luonnonvarojen hallinnassa 
ei ole kyse pelkästä 
viranomaisvalvonnasta 
ja muusta julkisen vallan 
sääntelystä. Kestävässä 
luonnonvarapolitiikassa on 
yhä tärkeämpää huomioida 
paikallisten asukkaiden 
ja erilaisten sidosryhmien 
näkemyksiä ja sovittaa niitä 
yhteen yritystoiminnan intressien 
kanssa. Kaivosteollisuus on 
esimerkki alasta, jossa toiminnan 
laaja yhteiskuntakelpoisuus on 
erityisen tärkeää.

Esimerkkinä kaivosteollisuuden  
viestinnän ja vuorovaikutuksen haasteet
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Talvivaaran kaivoksen taloudelliset ja 
ympäristölliset ongelmat ovat leimanneet 
suomalaista kaivoskeskustelua 2010-luvulla. 
Suuria taloudellisia toiveita herättänyt ja 
lupaavaa uutta tekniikkaa korostanut kaivos 
on ainakin toistaiseksi osoittautunut petty-
mykseksi. Oikeuskäsittelyynkin päätynyt 
Talvivaaran tapaus on heittänyt synkän 
varjon koko sektorin yhteiskunnallisen 
oikeutuksen ylle. Se on voimistanut epäi-
levää suhtautumista kaivannaisteollisuu-
den vapaaehtoisia ympäristönsuojelutoimia 
kohtaan ja asettanut viranomaisvalvonnan 
riittävyyden kyseenalaiseksi. 

Talvivaaraa voi luonnehtia katastrofiksi 
myös viestinnällisesti. Kaivokseen suhtau-
duttiin julkisessa keskustelussa aluksi hy-
vin myönteisesti. Toistuvat onnettomuudet 
ja esiin nousseet epäilyt tahallisista laimin-
lyönneistä muuttivat myönteiset mielikuvat 
jyrkän kielteisiksi. Alkuvaiheessaan kaivos 
henkilöityi julkisuudessa perustajaansa 
Pekka Perään, josta luotiin mielikuvia jopa 
kansallisena sankarihahmona (Tiainen ym. 
2014). Vähitellen Perän julkinen kuva muut-
tui päämäärätietoisesta johtajasta liikoja 
lupailleeksi epäonnistujaksi. Negatiivinen 
uutisointi on ollut ajoittain niin voimakasta, 
että sitä on syytetty Talvivaaran taloudel-
listen vaikeuksien osasyyksi (Erola 2014). 
Toisaalta julkisen keskustelun aiheuttamaa 
painetta on pidetty välttämättömänä edel-
lytyksenä kaivoksen ympäristöhaittojen 
korjaamiselle (ks. Salonen 2015).

Talvivaaran kaivokseen kohdistettu jul-
kinen kritiikki on ollut voimakasta, mutta 
kansainvälisesti vertaillen keskustelu ei ole 
ollut poikkeuksellista. Suomessa kaivoskes-
kustelu on ollut melko vähäistä ja hajanaista, 
paljolti siksi, että koko kaivossektoria on 
pidetty hiljalleen hiipuvana raskaan teol-
lisuuden alana. Sen sijaan monissa muissa 
maissa kaivosalan ympäristö- ja yhteiskun-
tavastuusta on kiistelty kiivaasti ja pitkään. 
Alan toimijat ovat pyrkineet vastaamaan 
kritiikkiin, jota ne ovat saaneet ympäristön 

pilaamisesta, ihmisoikeuksien polkemisesta 
ja taloudellisten etujen kahmimisesta. Ko-
toinen keskustelu Talvivaarasta ja muista 
kaivoksista on ollut pääsääntöisesti mal-
tillista verrattuna vaikkapa keskusteluun 
niin sanotuista ”veritimanteista” tai kan-
sainvälisten kaivosyhtiöiden kehitysmaissa 
harjoittamasta ”uuskolonialismista”.

Yhteiskuntakelpoisuuden  
monet kasvot

Kaivosten yhteiskuntakelpoisuuteen – eli 
yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen – 
vaikuttavat monet erilaiset tekijät. Kaivos-
alan perusongelma on se, että alan nykyiset 
tuotantotavat perustuvat uusiutumattomien 
luonnonvarojen peruuttamattomaan käyt-
töön ottoon. Kaivannaisteollisuuden on sik-
si vaikeampaa perustella toimintansa ym-
päristöllistä kestävyyttä kuin esimerkiksi 
uusiutuvia puuvaroja hyödyntävään metsä-
teollisuuden. Tehtävä ei tosin ole ollut help-
po metsäteollisuudellekaan (Wessberg ym. 
2015). Kaivosalan vastuullisuusviestintää 
vaikeuttavat vahvat mielikuvat toimintaan 
liittyvistä konkreettisista ja pysyvistä mai-
semamuutoksista, myrkyllisistä päästöistä 
vesistöihin, haju- ja pölyhaitoista sekä pelot 
erilaisista onnettomuusriskeistä. Toistaisek-
si vasta vähän esillä olleita ympäristöhaas-
teita edustavat kaivostoiminnan välittömät 
ja välilliset vaikutukset luonnon monimuo-
toisuuteen ja ilmastonmuutokseen.

Ympäristöongelmien lisäksi yhteiskun-
takelpoisuutta määrittävät myös erilaiset 
yhteiskunnalliset kysymykset, kuten talou-
dellisten hyötyjen ja haittojen jakautumisen 
oikeudenmukaisuus ja kaivannaisvarojen 
omistus- ja käyttöoikeudet. Kaivokset py-
ritään useimmiten perustamaan harvaan 
asutuille seuduille, mutta niilläkin erityi-
sesti matkailu ja kaivostoiminta joutuvat 
herkästi törmäyskurssille. Kulttuuriset hy-
väksyttävyyden osatekijät korostuvat alku-
peräiskansojen asuinalueilla, mutta myös 
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yksittäisillä suomalaisilla kesämökeillä, 
joiden elämänmuotoa kaivosten koetaan 
uhkaavan.

Osittain Talvivaaran ongelmien herät-
tämänä kaivosalan ympäristö- ja yhteis-
kuntavastuullisuutta on viime vuosina 
kehitetty määrätietoisesti Suomessakin. 
Yhteiskunnallista luottamusta on pyritty 
lisäämään esimerkiksi eri ministeriöiden 
yhteistyönä tehdyllä kaivosten itsearvi-
ointiin perustuvalla stressitestillä, jonka 
avulla riskejä voidaan kartoittaa ennal-
taehkäisevästi (Välisalo 2014). Kansalli-
nen kestävän kaivannaisalan strategiatyö 
tuotti toimintaohjelman ”Suomi kestävän 
kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi”. 
SITRAn siipien alla käynnistetty ”Kestävän 
kaivosteollisuuden verkosto” on muodos-
tunut alan yhteistyöfoorumiksi. TEKES on 
rahoittanut Green Mining -ohjelmassaan 
kaivosten yhteiskunta- ja ympäristövastuuta 
tutkivia hankkeita. 

Yksi TEKESin rahoittamista hankkeista 
oli vuosina 2013–2015 toteutettu Kestävä ja 
hyväksyttävä kaivosteollisuus (Sustainab-
le Acceptable Mining, SAM). Hankkeessa 
kehitettiin monipuolisesti kaivosalan kes-
tävään kehitykseen tähtäävää toimintaa. 
Siinä ennakoitiin kaivossektorin tulevaa 
kehitystä, kartoitettiin nykytilaa ja kehitet-
tiin uusia kestävän kehityksen arvioinnin 
työkaluja, jotka auttavat ympäristöongel-
mien ja sosiaalisten kysymysten hallintaa. 
Näitä ovat pohjavesiselvitysten tarkistus-
lista, alueellinen vesitasemalli, kaivosten 
ympäristövaikutusten arviointikehikko, 
vesijalanjäljen laskenta sekä toimintamal-
lit kiistanalaisissa vuorovaikutteisissa eri 
sidosryhmien kuulemisessa (esim. SYKE 
2014, Kauppi & Nystén 2015a, b, Tuominen 
ym. 2015). Laajaa hanketta koordinoi Tek-
nologian tutkimuskeskus VTT Oy ja siinä 
olivat mukana muina tutkimusorganisaati-
oina Suomen ympäristökeskus, Geologian 
tutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto sekä 
ohjausryhmässä useita yrityksiä.

Yhteiskuntakelpoisuutta hankkeessa lä-
hestyttiin erityisesti sosiaalisen toimiluvan 
käsitteen kautta. Sosiaalisella toimiluvalla 
tarkoitetaan kaivosalalla sitä, että paikal-
liset asukkaat ja muut toimijat hyväksy-
vät kaivosyrityksen toiminnan tietyllä 
paikkakunnalla (Prno & Slocombe 2013). 
Viranomaisten myöntämät toimiluvat ei-
vät takaa, että yrityksellä olisi sosiaalinen 
toimilupa, vaan paikallisten yhteisöjen pitää 
aidosti kokea yrityksen toiminta hyväksyt-
täväksi. Kyse ei ole pelkästä suunnittelu- ja 
aloitusvaiheen hyväksynnästä, vaan tehok-
kaasti toimiakseen kaivosyrityksen pitää 
säilyttää sosiaalinen toimilupa kaivoksen 
koko elinkaaren ajan. Sosiaalinen toimilupa 
kytkeytyy laajempaan yhteiskunnallisen 
oikeutuksen eli legitimiteetin käsitteeseen 
(Peltonen, tulossa).

Julkisuus määrittää 
yhteiskuntakelpoisuutta

SAM-hankkeen yksi konkreettinen tarkaste-
lukohde oli julkinen keskustelu Kuusamoon 
suunnitellusta kultakaivoksesta. Aineistona 
käytettiin paikallisen Koillissanomat -sano-
malehden uutisointia, pientä otosta lehden 
uutisointiin kytkeytyvästä verkkokeskus-
telusta (ks. tietolaatikko) sekä suunnitellun 
kaivoksen ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelyyn (YVA) liittyviä kirjallisia 
muistutuksia. 

Keskeisin tarkastelussa esiin noussut so-
siaaliseen toimilupaan vaikuttanut tekijä 
oli kaivosyhtiön aito sitoutuminen vuoro-
puheluun paikallisten yhteisöjen ja niiden 
edustajien kanssa. Kuusamossa paikallisten 
toimijoiden suhtautuminen kaivossuunni-
telmiin oli jakautunutta, sillä vaikka kai-
voksen tuomia uusia työpaikkoja toivottiin 
paikkakunnalle, samalla pelättiin työpaik-
kojen menetyksiä erityisesti matkailusek-
torille mahdollisesti koituvien haittojen 
ja negatiivisten mielikuvien seurauksena. 
Myös kaivoksen ympäristövaikutukset ja 
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-riskit herättivät huolta. Kaivosyhtiön oma 
aktiivisuus julkisessa keskustelussa oli 
melko vähäistä, eikä vaikutusten ennak-
koarviointiin liittyviä vuorovaikutuksen 
mahdollisuuksia juurikaan hyödynnetty 
(ks. Lyytimäki & Rinne 2014). Tämän takia 
määrittelyvalta jäi julkisessa keskustelussa 
pitkälti paikallisten toimijoiden haltuun.

Kuusamon kultakaivoskeskustelussa kes-
keiseksi vertailukohteeksi nousi Talvivaaran 
kaivos, mikä voimisti keskustelun kriittisiä 
sävyjä. Silti sanomalehtiuutisoinnin yleis-
sävyä voi luonnehtia neutraaliksi ja erilaisia 
näkökulmia suhteellisen monipuolisesti 
esiin tuovaksi. Sanomalehtiaineistosta 
noin 50 % suhtautui kaivossektoriin neut-
raalisti, hieman yli 40 % kielteisesti ja vajaat  
10 % myönteisesti. Hieman yli kymmenessä 
prosentissa aineiston jutuista kaivosyhtiö 
oli keskeisenä määrittelijänä. Kaivosta 
suunnittelevan yrityksen aktiivisempi 

osallistuminen keskusteluun olisi voinut 
nostaa näkyvämmin esiin nimenomaan 
Kuusamoon suunnitellussa hankkeessa 
käytettävän tekniikan ja sen vaikutukset 
yrityksen itsensä näkökulmasta.

Yhteiskuntakelpoisuuden 
merkitys korostuu 
mediayhteiskunnassa

Luonnonvaroja hyödyntävät yritykset, vi-
ranomaiset ja muut toimijat eivät voi nyky-
yhteiskunnassa valita sitä, joutuvatko he 
keskustelun kohteeksi vai eivät. Mediayh-
teiskunnassa mikä tahansa toimija voi mil-
loin tahansa tempautua julkisen keskustelun 
osaksi, tahtoen tai tahtomattaan (Seppänen 
& Väliverronen 2012). Toimijalla itsellään 
ei aina ole kovin suuria mahdollisuuksia 
vaikuttaa keskustelun kulkuun, ainakaan 
jos keskustelussa joudutaan reagoimaan 

Kuva: Jari Lyytimäki.
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jälkijättöisesti jonkun muun jo esittämään 
kritiikkiin. Varsinkin luonnonvaroja inten-
siivisesti hyödyntävillä aloilla toimivien yri-
tysten ja viranomaisten on syytä varautua 
siihen, että julkista kritiikkiä syntyy joka ta-
pauksessa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa 
toimija itse osallistuu aktiivisesti keskuste-
luun, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä 
on välttää perusteetonta kritiikkiä.

Luonnonvarojen hyödyntämisessä ei ole 
kyse pelkästään siitä, miten resurssit saa-
daan käyttöön teknisesti tehokkaasti ja ta-
loudellisesti kannattavasti, vaan myös siitä, 
miten yhteiskunnan eri tahojen erilaisiin 
odotuksiin kyetään vastaamaan. Kaivos-
yhtiöiden toiminta on tiukasti sidoksissa 
ympäröivään yhteiskuntaan ja sen kehityk-
seen. Kansalaisten ja kuluttajien, kansalais-
järjestöjen, viranomaisten ja kansainvälisten 
rahoittajien odotukset yhteiskunta- ja ym-
päristövastuista ovat kiristyneet samalla, 
kun kaivosyhtiöillä on tarve lupien uusi-
miseen ja pääsyyn uusille tuotantoalueille 
(Peltonen, tulossa). Voidaankin väittää, että 
yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä 
on tullut yrityksille uusi tuotannontekijä 
pääoman, työvoiman ja teknologisen osaa-
misen rinnalle. Myös viranomaiset joutuvat 
kohtaamaan yhä useammin sääntelyn yh-
teiskuntakelpoisuuden haasteen. 

Lisätietoja SAM-hankkeesta: http://www.
syke.fi/hankkeet/sam & http://virtual.vtt.fi/
virtual/sam/
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Sosiaalinen media ja verkkokeskuste-
lu ovat oleellinen osa luonnonvarojen 
hallintaan liittyvää yhteiskunnallista 

keskustelua. Oheisessa kuviossa on esi-
merkki verkkokeskustelusta, joka käytiin 
Koillissanomat -lehden verkkosivuilla. Kes-
kustelun viritti 13.12.2013 julkaistu kolumni, 
jossa käsiteltiin Kuusamoon suunnitellun 
kultakaivoksen YVA-prosessia. Verkkokom-
mentteja kolumniin tuli yhteensä 44 kappa-
letta. Valtaosa kommenteista liittyi aivan 
muihin kysymyksiin kuin kaivossektoriin. 
Vain viidesosassa kommenteista keskityt-
tiin kaivossektoriin ja neljäsosassa kommen-
teista kaivosasiat mainittiin sivujuonteena 
jonkin muun pääaiheen rinnalla.

Verkkokeskustelu oli yleissävyltään neut-
raalia tai kriittistä kaivossektoria kohtaan. 
Kaivoksiin selkeästi myönteisesti suhtau-

Verkkokeskustelussa  
harhaudutaan usein sivuraiteille

tuvia kommentteja ei aineis-
tossa ollut. Kommentoinnissa 
painottui henkilöihin suun-
nattu kritiikki, jonka avulla 
pyrittiin luomaan vastakoh-
taisuuksia ja leimaamaan 
vastustaja naurunalaiseksi 
esimerkiksi ironisia ilmauksia 
hyödyntäen.

Luonnonvarojen käyttöön 
liittyvä verkkokeskustelu 
näyttää kohtaavan samanlai-
sia haasteita kuin muihinkin 
aiheisiin liittyvä verkkokes-
kustelu. Rakentavaa vuoro-
puhelua eri osapuolten vä-
lille ei juurikaan synny, vaan 

pikemminkin keskustelussa syvennetään 
tarkoituksellisesti olemassa olevia vasta-
kohtaisuuksia. Varsinkin nimettömänä 
käytävä keskustelu on usein luonteeltaan 
kärjistävää.

Mahdollisuudet parantaa verkkokeskus-
telujen laatua ovat rajalliset, eikä minkään 
yksittäisen toimijan voimavarat riitä kaikki-
en keskustelujen seuraamiseen ja epätosien 
väitteiden oikaisemiseen. Tärkein keskuste-
lukulttuurin kohentamiskeino on mahdolli-
simman avoin, selkeäsanainen ja ajantasai-
nen tiedottaminen. Kaivossektorilla epäilyt 
luonnonvarojen käyttöä koskevien tietojen 
puutteellisuudesta, niiden salaamisesta 
tai puolueellisesta käsittelystä kärjistävät 
keskustelua erityisen herkästi, eikä kerran 
syntyneiden väärien käsitysten oikominen 
yleensä onnistu jälkikäteen.         

Jari Lyytimäki 


