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Määritelmät
amfiboliitti = metamorfinen, suuntautunut kivi, jonka päämineraalit ovat sarvivälke ja plagioklaasi
arkeeinen = arkeeinen aioni on geologinen ajanjakso 3,8–2,5 miljardia vuotta sitten. Arkeeisen kauden alussa alkoi
elämä (bakteerikantoja). Arkeeista kautta seurasi proterotsooinen kausi.
arkoosi = runsaasti (>205) maasälpää sisältävä hiekkakivi, jossa matriksia on alle 15 %
FODD (Fennoscandian ore deposit database) = Fennoskandian metallimalmitietokanta
gneissi = rakenteeltaan suuntautunut, keski- tai karkearakeinen metamorfinen kivilaji.
graniitti = yleisin syväkivi, päämineraalit kalimaasälpä, albiittinen plagioklaasi, kvartsi ja kiille
granodioriitti = syväkivi, päämineraalit plagioklaasi, kalimaasälpä ja kvartsi sekä biotiitti ja/tai sarvivälke
Harvinaiset maametallit = REE -metallit, johon luetaan IUPAC-määritelmän mukaan 17 metallia; skandium, yttrium
sekä kaikki lantanoidit
Hi-tech metallit = antimoni (Sb), beryllium (Be), gallium (Ga), germanium (Ge), indium (In), koboltti (Co), litium
(Li), molybdeeni (Mo), niobium (Nb), platinaryhmän metallit (PGM), harvinaiset maametallit (REE), tantaali (Ta),
titaani (Ti), vanadiini (V) ja volframi (W).
intruusio = syvä- tai juonikiven muodostama massa kallioperässä. Sama kuin plutonirakenne
kvartsidioriitti = syväkivi, joissa vaaleista mineraaleista on 5-20 % kvartsia.
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki
Ma = miljoonaa vuotta
migmatiitti = migmatiitti eli seoskivi on metamorfinen kivilaji, joka koostuu vähintään kahdesta kivilajista, useimmiten vanhemmasta gneissistä ja nuoremmasta graniitista.
paragneissi = sedimenttisyntyinen metamorfinen kivi, esim. arkoosi
proterotsooinen = arkeeisen ja paleotsooisen kauden välissä oleva maailmankausi (2500-542 Ma) sitten.
REE = harvinaiset maametallit
serpentiniitti = metamorfinen, serpentiiniryhmän (oliviinin ja pyrokseenien muuttumistuloksen) mineraaleista
koostuva kivi
syeniitti = syväkivi, päämineraalit kalimaasälpä, plagioklaasi, biotiitti, pyrokseenit ja amfibolit.
tonaliitti = syväkivi, jossa on vain vähän kalimaasälpää
ultramafinen = kivi, jonka väri-indeksi on 90-100. Nimetään mafisten mineraalien perusteella.
VAT = valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
YVA = ympäristövaikutusten arviointi
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Johdanto

Mineraalisten raaka-aineiden kysyntä ja tarve ovat lisääntynyt väestönkasvun, kaupungistumisen ja kehittyvien maiden talouskasvun sekä yleisen elintason nousun myötä. Mineraaleja ja niistä tuotettuja metalleja tarvitaan modernille
yhteiskunnalle välttämättömien tuotteiden, palveluiden ja
infrastruktuurin tuottamiseen. Elintason nopea nousu väkirikkaissa, kehittyvissä maissa on luonut teräksen ja perusmetallien kysynnälle ennennäkemättömän kasvutrendin.
Raaka-aineiden saatavuus maailmanmarkkinoilta ja toisaalta niiden hinta vaihtelevat sykleittäin. Yhteiskunnan tarvitsemien raaka-aineiden saannin varmistaminen on tärkeää
niin Euroopan unionin tasolla kuin kansallisesti, sillä ne
ovat jakautuneet maantieteellisesti epätasaisesti. Saatavuuteen voi liittyä riskejä ja epävarmuuksia, jotka johtuvat mm.
lisääntyneestä kysynnästä ja tuotannon riittämättömyydestä
kasvaviin tarpeisiin nähden. Kehittyneissä maissa metallien
käyttö on vakiintunut korkealle tasolle, ja uusi teknologia
tarvitsee yhä enemmän harvinaisempia hightech-metalleja.
Sähkötekniikassa käytettävien metallien lukumäärä onkin
nopeasti kasvanut yli kaksinkertaiseksi. Tämän päivän tuotteissa käytetään jo yli 60 eri metallia. ITC-teknologian lisäksi uudet energiaratkaisut, kuten tuulivoima, aurinkovoima
tai hybridiautot, eivät olisi mahdollisia ilman hightech-metalleja.
Mineraalisia raaka-aineita käytetään laajasti erilaisissa tuotteissa, jotka kuuluvat arkipäiväiseen elämäämme, emmekä
tule usein ajatelleeksi koko arvoketjua mitä on tarvittu tuotteen valmistukseen. Mineraaliset raaka-aineet ovat myös
välttämättömiä modernin yhteiskunnan ylläpitämiseksi,
esimerkiksi rakennusten sekä tie- ja rautatieverkoston rakennusmateriaaleina. Mineraalisten raaka-aineiden saatavuus on tärkeää talouskasvun, kehityksen ja nykyisenlaisen
elämäntavan ylläpitämiseksi (TEM 2012). Mineraalisten
raaka-aineiden kysyntä on kasvanut ja monipuolistunut
globaalien kehitysten seurauksena, sillä uusien käyttöönotettavien teknologioiden myötä on syntynyt kasvava tarve
myös uusille raaka-aineille, kuten esimerkiksi harvinaisille
maametalleille (REE -metallit). Globaalin kysynnän myötä
tarvitaan yhä enemmän neitseellisiä raaka-ainevarantoja,
vaikka samalla raaka-aineiden kierrätys on kehittynyt.

Kaivostoiminnan mahdollistaa tuloksellinen malminetsintä. Suomessa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä
koettu mineraalivarojen etsinnän ja kaivostoiminnan buumi on maailman-talouden matalasuhdanteiden vaikutuksesta laantunut. Tämän seurauksena Suomessa tapahtuva
malminetsintä on hiljentynyt ja ollut alamaissa viime vuodet, joskin selviä piristymisen merkkejä on näköpiirissä.
Malminetsintä edellyttää pääsääntöisesti kaivoslain mukaisia viranomaislupia. Niiden ohella paikallisyhteisöjen hyväksyntä on nykyisin yhä merkittävämmässä roolissa. Luonnonsuojeluun osoitetuilla alueilla pyritään yleensä luonnon
häiriöttömän kehityksen turvaamiseen. Malminetsintää
voidaan kuitenkin asianmukaisten lupamenettelyjen ehdot
täyttävällä tavalla harjoittaa myös useimmilla luonnonsuojelualueilla. Kaivostoiminnan lupaprosessi antaa asianomaisille ja yhteisöille mahdollisuuden vaikuttaa vireillä olevaan
kaivoshankkeeseen. Euroopan unionin luonnonsuojelusäädöksiin sisältyy myös sitovia säännöksiä, jotka on otettava
huomioon niin malminetsinnässä kuin kaikessa muussakin
toiminnassa.
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan mineraalipotentiaalin selvitys on toteutettu yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa ns. PORTTI
-projektissa. Työn tavoitteena oli rajata Pohjois-Pohjanmaan
mineraalipotentiaaliset vyöhykkeet ja kuvata lupaavimmat
esiintymät, joiden mineraalivarantoarviot on aikaisemmin
laadittu. Työssä on käytetty GTK:n julkisia tietoaineistoja,
sekä muita julkisesti saatavilla olevia aineistoja. Mineraalipotentiaaliset vyöhykkeet ja -esiintymät esitetään paikkatietona ja kuvina sekä jälkimmäiset esiintymäkortteina, joihin
on koottu kunkin esiintymän perustiedot. Tutkimuksen
tuloksia hyödynnetään Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavassa. Tieto mahdollisista mineraalipotentiaalisista
vyöhykkeistä ja merkittävistä tunnetuista esiintymistä tarjoaa hyvän lähtökohdan erilaiselle pitkän tähtäimen maankäytön suunnittelulle. Vastuullisina henkilöinä työssä ovat
toimineet Rauno Malinen (Pohjois-Pohjanmaan liitto) sekä
Hannu Lahtinen (GTK). Työtä ohjasi ohjausryhmä, joka kokoontui projektin aikana neljä kertaa. Ohjausryhmään kuului edustus Geologian tutkimuskeskuksesta, Pohjois-Poh-
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janmaan liitosta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.
Työt alkoivat vuonna 2015 jatkuen vuoden 2017 alkupuolelle. Projektin yhteydessä järjestettiin keskustelutilaisuudet
Kalajoki-Nivala- sekä Taivalkoski-Kuusamo-alueen edustajien kanssa toukokuussa 2016. Työ toteutettiin olemassa
olevan aineistojen pohjalta. Vastuulliset henkilöt ovat olleet
Rauno Malinen (Pohjois-Pohjanmaan liitto) sekä Hannu
Lahtinen (GTK). Työtä ohjasi ohjausryhmä, joka kokoontui
projektin aikana neljä kertaa. Ohjausryhmään kuului edustus Geologian tutkimuskeskuksesta, Pohjois-Pohjanmaan
liitosta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Työt alkoivat vuonna 2015 jatkuen 2017 alkupuolelle. Projektin yhteydessä järjestettiin keskustelutilaisuudet Kalajoki-Nivala sekä
Taivalkoski-Kuusamo alueen edustajien kanssa toukokuussa
2016. Työ toteutettiin olemassa olevan aineistojen pohjalta.
Mineraalipotentiaalisten vyöhykkeiden tarkastelualue käsittää koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan, johon on liitetty
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1.1.2016 alkaen mukaan myös Vaalan kunta. Pohjois-Pohjanmaan maakunta (kuva 1) muodostuu 30 kunnasta, joissa
asuu yhteensä 411 150 (Tilastokeskus 2017) asukasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen (2015) mukaan vuonna 2040
pohjoispohjalaisia olisi kaikkiaan noin 443 000. Maakunnan
pinta-ala on 44 088,42 km² josta maa-alueiden pinta-ala on
35 508,41 km² (Maanmittauslaitos, 2016).
Työssä on kuvattu laajemmin koko malminetsintään ja kaivostoimintaan liittyvää etsintätoimintaa, luvitusprosessia ja
kaavoituskäytäntöjä. Raportissa on kuvattu pääpiirteissään
myös aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä, kestävää kaivostoimintaa, sosiaalista toimilupaa sekä kaivostoiminnan taloudellisia vaikutuksia ja suhdetta muuhun maankäyttöön.

Kuva 1. Suomen maakuntajako, Pohjois-Pohjanmaa ja siihen kuuluvat kunnat. Pohjakartta ja hallinnolliset rajat Maanmittauslaitos 2017.
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Selvityksen tavoitteet ja
menetelmät

2.1. Tavoitteet

2.2. Menetelmät

Tämän työn tavoitteena on edistää mineraalisten luonnonvarojen tutkimiseen ja hyödyntämiseen liittyvän toiminnan, maankäytön suunnittelun ja näihin liittyvien toimintaprosessien yhteensovittamista ja huomioimista muiden
maankäyttömuotojen kanssa. Lisäksi tavoitteena on parantaa kaivannaistoiminnan toimintaedellytyksiä lisäämällä
tietämystä mineraalisten luonnonvarojen tutkimuksen ja
hyödyntämisen käytännön menettelyistä ja toimista. Työssä tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan maankäyttöä ohjaavia tietoja ja suhdetta mineraalipotentiaalisiin
alueisiin, mm. luonnonsuojelun, pohjavesien, energian tuotannon, mineraalipotentiaalisten alueiden, yhdyskuntarakenteen ja yleispiirteisen kaavoituksen näkökulmasta.

Geologinen esiintymäaineisto

Tarkastelemalla yleisellä tasolla kaavakäytäntöjä sekä kaivostoimintaa käsitteleviä yleis- ja maakuntakaavoja, haetaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoitusta parhaiten
palvelevia ratkaisuja ja esitystapoja. Samalla tarkastellaan
kaivostoimintaan liittyen kaivoksia, tunnettuja esiintymiä,
mineraalipotentiaalisia vyöhykkeitä ja niiden esitystapoja eri kaavoissa sekä kaivostoiminnan erilaisia vaikutuksia.
Nykyisin Pohjois-Pohjanmaalla maakuntakaavoissa on
osoitettu kaivosalueet ja pitkälle kehitetyt kaivosprojektit
kohdemerkinnöillä, mutta tämän työn tuloksena tuotetaan
uutta tietoa laajemmista mineraalipotentiaalisista vyöhykkeistä. Siten vaikutukset ulottuvat laajemmin malminetsintään (tunnetut esiintymät ja potentiaaliset vyöhykkeet) ja
sidosryhmiin kuten maanomistajiin. Tämä osaltaan vähentää malminetsintään liittyviä epäselvyyksiä, kun voidaan jo
yleispiirteisessä kaavoituksessa tiedostaa laajasti potentiaaliset alueet mineraalisista raaka-aineista.
Tuotoksena syntyvät selvitykset ja aineistot palvelevat Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamista (3. vaihemaakuntakaava), mutta tietoja voi hyödyntää myös kuntien,
viranomaisten ja muiden alan sidosryhmien maankäyttöön
liittyvissä prosesseissa. Työn tulokset lisäävät päättäjien ja
kansalaisten tietoa kaivannaisalasta.

Työssä on mineraalipotentiaalisten vyöhykkeiden rajaamiseen käytetty Fennoskandian mineraaliesiintymä (FODD)ja Mineral Deposits and Exploration -verkkopalveluita.
(http://gtkdata.gtk.fi/mdae/index.html ,Eilu 2012). Suomen
osalta tietokanta rakentuu GTK:n tuottamasta geologisesta
ja Outokumpu Oy:n valtiolle luovuttamasta tutkimusaineistosta, joka sisältää myös Lapin Malmi Oy:n ja Rautaruukki Oy:n tuottaman geologisen aineiston. Kaikki malminetsintää valtausten tai malminetsintälupa-alueilla tekevät
yritykset ja yksityishenkilöt ovat velvoitettuja luovuttamaan
malminetsintää koskeva tutkimusaineisto Tukesille (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto), josta aineisto toimitetaan edelleen GTK:n ylläpitämiin kansallisiin tietokantoihin.
Mineraalipotentiaalisia vyöhykkeitä rajatessa on pyritty
ottamaan huomioon mahdolliset viitteet mm. mineralisoituneista kivilohkareista, kalliopaljastumista, geofysikaalisista aineistoista sekä geokemiallisista anomalioista. Koko
Fennoskandiaa koskevassa tietokannoissa (FODD) on jouduttu tekemään yleistyksiä suuren mittakaavan vuoksi ja
tietokantoja on tämän vuoksi tässä alueellisessa työssä nyt
tarkennettu. Esiintymän synty-ympäristö, isäntäkivilajit ja
mineraaliseurueet voivat vaihdella huomattavasti, joka vaikuttaa myös mineraalipotentiaalin rajaamiseen. Tarkemmat
kohdekortit on laadittu niistä esiintymistä, joista on olemassa varantoarviolaskelmat.
Pohjois-Pohjanmaalta käytettävissä olevista aineistoista
löytyy lukuisa määrä viitteitä erilaisista malminmuodostuksista sekä kohdekohtaista, kattavampaa tietoaineistoa hyvin
tunnetuista esiintymistä. Tausta-aineistona on ollut käytössä kattavasti erilaisia aineistoja, kuten geofysikaalisia, geokemiallisia aineistoja, kalliogeokemian ja moreenigeokemian
tietokantoja sekä pala- ja kairasydännäytteiden analyysitietokantoja. Pääosa analysoiduista aineistoista on ollut elektronisia tietoaineistoja, mutta myös painettuja raportteja ja
julkaisuja on käytetty työssä.
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2.3. Maankäyttötarkastelu, merkintöjen ja
määräysten vaihtoehtojen kehittäminen
Työssä käydään lävitse maakunnan eri maankäyttömuotoja
suhteessa olemassa olevaan mineraalipotentiaaliin, selvitetään mahdollisia kaivostoiminnan kehittämiseen vaikuttavia erilaisia maankäytöllisiä tekijöitä ja haetaan ratkaisuja
mahdollisiin ristiriitoihin eri maankäyttömuotojen välillä.
Tarkoituksena on hyödyntää eri organisaatioiden tuottamia olemassa olevia aineistoja. Merkittävimpiä paikkatietoaineistoja GTKn ja Pohjois-Pohjanmaan liiton omien
aineistojen lisäksi ovat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
(TUKES) ylläpitämä kaivosrekisteri ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuottamat ympäristöön liittyvät erilaiset
tietokannat. SYKE ja Tilastokeskus ovat yhdessä tehneet
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) aineistoja, joiden avulla voidaan tarkastella pitkällä aikajänteellä
väestöön ja yhdyskuntarakenteeseen liittyviä asioita Kaivostoimintaa käsitteleviä maakuntakaavoja ja yleiskaavoja
tarkastelemalla pyritään löytämään toimivia esitystapoja
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ja malleja mineraalipotentiaalien, kaivostoimialan ja siihen liittyvien toimintojen esittämiseksi maakuntakaavassa.
Maakuntakaavamerkintöjen ja -määräysten kehittäminen
palvelee 3. vaihemaakuntakaavaa.
Kaivostoiminnan tulevaisuuden kannalta kolmelle keskeiselle alueelle on tehty mittakaavaltaan noin 1:100 000 – 200
000 olevat maankäytön tilannekuvat, joissa maankäyttöä
tarkastellaan eri näkökulmista. Alueilla sijaitsee kaivostoiminnan elinkaaren eri vaiheissa olevia kaivoksia ja alueella
on myös runsaasti mineraalipotentiaalia kaivostoiminnan
kehittämiseksi ja kaivosten avaamiseksi. Tilannekuvissa
(kuva 2.) tarkastellaan väestöä, suojeluasioita ja kulttuuriympäristöjä sekä energian tuotantoa. Alueet sijaitsevat
Raahe-Vihannin, Nivala-Haapajärven sekä Kalajoen alueilla.

Kuva 2. Maankäytön tilannekuvatarkastelun alueet. Pohjakartta Maanmittauslaitos 2017
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Kaivostoiminnan
edellytykset ja
maankäyttö

3.1. Suomen geologian historia
Suomen ikivanha kallioperä on pääasiassa nuorten jäätikkösyntyisten maaperäkerrostumien peittämä. Vain harvoissa
paikoissa on kallioperä säilynyt näkyvissä mannerjäätiköitymisen seurauksena, ja arviolta vain noin 3 % kallioperästä
on näkyvillä. Suomessa maa- ja kallioperä on helposti erotettavissa toisistaan ominaisuuksien osalta. Ne ovat myös
muodostuneet selvästi eri aikakausina. Maaperämuodostumat lähestulkoon kokonaan viimeisen jääkauden aikana
tai sen jälkeen joitakin tuhansia tai kymmeniä tuhansia
vuosia sitten kun puolestaan kallioperämme muodostui jo
tuhansia miljoonia vuosia sitten. Tämän johdosta yleensä
niin Suomessa kuin Skandinaviassa yleisestikin käsitellään
maaperä- ja kallioperägeologiset muodostumat omina kokonaisuuksinaan, jotka kuvataan seuraavissa kappaleissa
pääpiirteissään.
Maaperägeologiset piirteet
Maaperä käsittää kallioperän päällä olevan irtonaisen
maa-aineksen, jotka ovat syntyneet kerrostumalla erilaisin
tavoin. Maalajit, kuten sora, hiekka, savi ja orgaaninen aines, on muodostunut kallioperästä lähtöisin olevasta mineraaliaineksesta sekä kasvien ja eliöiden jäänteistä. Suomen
maaperäkerrostumat ovat syntyneet geologisten prosessien
tuotoksena, pääasiassa ne ovat muodostuneet rapautumisen
sekä jääkauden aikaisen jäätikön toiminnan, sen myöhemmän sulamisen (esim. pohjamoreeni, drumliinit) tai esim.
jääkauden jälkeisten soistumien tai tuulikerrostumien tuloksena. Tavallisesti maaperämuodostuma koostuu sarjasta
erilaisia maalajeja, joista tyypillisesti kallioperän päällä on
joko jäätikön kasaamaa moreenia tai jäätikköjokien kerrostamaa karkeampaa lajittunutta ainesta, soraa tai hiekkaa.
Syvään veteen kerrostuu savea ja silttiä, kun taas matalassa
vedessä muovautuvat maaperäkerrostumat ovat huuhtoutuneita soria ja hiekkoja. Nuorimpia kerrostumia ovat järvien liejusedimentit ja soiden turvekerrostumat (Ojala et
al. 2013). Sora, hiekka ja turve ovat Suomelle taloudellisesti
tärkeitä geologisia luonnonvaroja. Soraa ja hiekkaa käytetään paljon maarakentamisessa. Maaperän rakennettavuus
määräytyy pitkälti geologisen historiansa mukaan. Sora- ja
hiekkamuodostumissa on myös merkittävin osa pohjavesivarannoistamme. Turve on puolestaan kotimainen ener-

gialähde, mutta sitä käytetään myös kasvualustoissa, kuivikkeena ja kosmetiikkateollisuudessa.
Viimeisen kvartäärijakson (2.6 Ma – nykypäivä) useat jäätiköitymissyklit Suomessa ovat vaikuttaneet maanpinnan
muotoihin. Jäätiköitymiset ovat suurelta osin poistaneet rapautuneen ja löyhässä olevan aineksen kallioperän pinnasta,
jättäen jälkeensä kiillotetun, kovan ja tasoitetun kalliopinnan (e.g. Donner 1995; Lunkka et al. 2004). Suurimmillaan mannerjäätiköt ovat levittäytyneet Keski-Eurooppaan
saakka. Viimeisimmän mannerjäätikön sulaminen käynnistyi noin 18 000 vuotta sitten ja Suomi vapautui kokonaan jääpeitteestä noin 9 000 vuotta sitten. On arvioitu, että
viimeisin jääkausi kulutti Suomen kallioperää keskimäärin
7 metriä ja aiheutti kallioperään laaja-alaisen painauman.
Jäätikön vetäytymisen aikana käynnistynyt painauman palautuminen eli maankohoaminen (isostaattinen maannousu) jatkuu vielä nykyisinkin. Pohjois-Pohjanmaalla maankohoama on keskimäärin 8–9 mm/vuosi (Thorson 2000;
Ojala et al. 2004).
Kallioperägeologiset piirteet
Suomen kallioperä kuuluu ikivanhaan Fennoskandian kilpialueeseen, joka on osa laajempaa Itä-Euroopan manneraluetta. Kilpialue käsittää suurimman osan Fennoskandiasta,
ulottuen Norjasta Ruotsin ja Suomen kautta Länsi- ja Luoteis-Venäjälle. Kokonaisuudessaan Suomen kallioperä on
hyvin vanhaa, ja pääosin se on muodostunut jo 3000 – 1400
miljoonaa vuotta sitten (kuva 3). Joitakin geologisia prosesseja on tapahtunut myös tämän jälkeen, mutta niiden vaikutus on ollut pienimuotoista. Suomen kallioperä on vakaa
ja paksu; se ulottuu arviolta paikoin jopa 230 km syvyyteen
(Vaasjoki et al., 2005; Lahtinen, 2012).
Suomen yleisimmän kivilajiryhmän muodostavat graniittiset kivilajit, joita on arvioilta 53 % kaikista kivilajeista ja
graniittisia kivilajeja esiintyy yleisesti kauttaaltaan Suomen
alueella. Toiseksi yleisin kivilajiryhmä on ns. seoskivet (migmaattiset kivilajit) (22 %). Muut yleisimmät kivilajit kallioperässämme ovat erilaiset liuskeet (9 %), tummat syväkivet (8 %), kvartsiitit ja hiekkakivet (4 %) sekä granuliitit
(4 %) (Nironen, 2005; Lahtinen et al., 2005; Bogdanova et
al., 2008).
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Pohjois- ja Itä-Suomen kallioperä koostuu pääasiassa hyvin
vanhoista, ns. arkeeisista (ikä yli 2500 Ma) kivistä. Keski- ja
Etelä-Suomen osat kuuluvat lähinnä paleoproterotsooiseen
(ikä 1930 – 1800 Ma) ajanjaksona syntyneisiin kiviin. Raja
näiden kahden eri-ikäisten (arkeeisten ja paleoproterotsooisten) kivien välillä ns. Raahe-Laatokka vyöhykkeessä on
usein terävä ja rajavyöhyke on onnistuttu määrittelemään
suurelta osin tarkasti. Mainittu vyöhyke on osoittautunut
otolliseksi malminetsintäalueeksi, josta tunnetaan useita
kaivokseksi saakka edenneitä mineraaliesiintymiä. Pieni
osa Suomen kallioperästä on iältään nuorempaa ja suurin
osa näistä nuoremmista kivilajimuodostumista (ikä 1650 –
1540 Ma) on rapakivigraniitteja. Vielä rapakivigraniittejakin nuorempia kivilajeja tavataan Satakunnan alueella, josta
löytyy hiekkakiveä sekä Pohjois-Pohjanmaalla, josta tunnetaan ns. Muhos -muodostuman siltti-savikiviä. Iältään tämä
Muhoksen muodostuma on noin 1200 Ma vanha. Lisäksi
tunnetaan joitakin yksittäisiä nuoria kalkkikiviesiintymiä
Ahvenanmaalta sekä noin 600 Ma ikäisiä kimberliittejä (timantille otollisia kiviä) Itä-Suomesta. Nuoria niin sanottuja
Kaledonidisia kiviä on Suomessa aivan maan luoteisosassa
(Halti ja Saana). Myös meteoriittitörmäysten seurauksena
on syntynyt nuorimpia tunnettuja kivilajeja (Hölttä, 1988;
Ekdahl, 1993; Ekdahl & Philippov, 1999; Lahtinen et al.,
2005; Vaasjoki et al., 2005).

3.2. Malminetsintä, mineraalipotentiaali ja
kaivostoiminta
Malmi on taloudellinen käsite - mineraaliesiintymä muuttuu malmiksi silloin, kun kaivoksella tuotettujen metallien
arvo on niin korkea, että hyödyntäminen on taloudellisesti
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kannattavaa. Pörssissä noteerattavien metallien maailmanmarkkinahinnat ovat usein syklisiä. Metallista maksettavan
hinnan kohotessa, aiemmin kannattamaton esiintymä voi
muuttua kannattavaksi. Kohonnut hinta vaikuttaa mahdollisesti myös toiminnassa olevan kaivoksen malmivarojen
määrään, sillä korkeampaan metallin hintaan voidaan tietyissä tapauksissa tuottaa kannattavasti alhaisemman pitoisuuden malmia. Kaivosteknologian jatkuvan parantumisen
ja metallien jalostusmenetelmien kehittymisen ja tehostumisen myötä kaivoksista on tullut entistä tehokkaampia,
mikä vastaavasti laskee tuotantokustannuksia ja pienentää
näin myös tuotannon ekologista jalanjälkeä.
Euroopan unionin talous on huomattavan riippuvainen
raaka-aineiden saannista. Unionin maat tarvitsevat paitsi
Euroopassa tuotettuja raaka-aineita, mutta erityisesti myös
muualta tuotuja mineraaleja. Euroopan komission työryhmä on tutkinut 41:n EU:lle mahdollisesti kriittisen metallin
tai raaka-aineen taloudellista merkitystä, saatavuusriskiä
sekä tuottajamaan aiheuttamaa ympäristöriskiä. Tutkimusten perusteella työryhmä on julkaissut luettelon neljästätoista kriittisimmästä raaka-aineesta, joiden saatavuuteen
tulee kiinnittää huomiota. Työryhmä on määritellyt raaka-aineen kriittiseksi, jos sillä on tärkeä merkitys EU:n taloudelle yhdistettynä suureen saatavuusriskiin tällä hetkellä.
Kriittistä raaka-ainetta ei voi yleensä korvata toisella materiaalilla. Euroopan maat ovat lähes täysin riippuvaisia näiden
tuonnista. EU:lle kriittisimpiä raaka-aineita ovat antimoni,
beryllium, koboltti, fluoriitti, gallium, germanium, grafiitti,
indium, magnesium, niobi, platinaryhmän metallit, harvinaiset maametallit, tantaali ja volframi. Toisaalta EU:n taloudelle erittäin merkityksellisten metallien, kuten kromin,
osalta muutokset saatavuudessa tai globaaleissa geopolitti-

Kuva 3. Suomen kallioperä. Kivilajit ja ikäjakauma. Kartat © Geologian tutkimuskeskus.
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sissa suhteissa voivat nopeasti muuttaa saatavuusriskiä ja
siirtää metallin EU:lle kriittisten metallien listalle. EU kehottaa jäsenmaitaan turvaamaan esimerkiksi kaavoituksella
raaka-ainetuotannon tarvitseman maa-alan, tukemaan vaikeasti löydettävien malmien etsintää käyttäen EU:n rahoitusohjelmia sekä edistämään hyvää ja läpinäkyvää hallintoa
erityisesti kehitysmaiden kaivosteollisuudessa.

Malminetsintää ja kaivostoiminnan eri vaiheita ohjaavat
säädökset, luvat ja muut velvoitteet. Kaivoslain mukaan
maastossa saa liikkua ja harjoittaa pienimuotoista näytteenottoa vasaralla tai lapiolla ilman malminetsintälupaa jokamiehenoikeuden nojalla. Systemaattisesta näytteenotosta
on kuitenkin ilmoitettava maanomistajalle. Tässä vaiheessa
malminetsintä ei poikkea juurikaan geologisesta perustutkimuksesta, paitsi että toiminta saattaa olla kohdennettua
johonkin tiettyyn geologiseen piirteeseen, kuten kivilajiympäristöön tai rakenteeseen.

Kaivoksen perustamiseen ja kaivostoiminnan harjoittamiseen on oltava kaivoslupa. Kaivoslupa oikeuttaa hyödyntämään kaivosalueella tavatut hyödynnettävät mineraalit, louhinnassa muodostuvan sivukiven, rikastushiekan yms. sekä
muut kaivosalueen kallio- ja maaperään kuuluvat aineet
niiltä osin kuin niiden käyttö on tarpeen kaivostoiminnassa.
Kaivoslupa oikeuttaa lisäksi malminetsintään kaivosalueella.
Lisäksi toimintaa varten on haettava erillinen kaivosturvallisuuslupa. Kaivoslain mukaisten lupien lisäksi kaivostoiminnan harjoittamista varten tarvitaan ympäristönsuojelulain
mukainen ympäristölupa, vesilain mukainen vesitalouslupa
sekä toiminnan koosta riippuen lukuisa määrä rakennuslupia. Hankkeen koosta riippuen ne usein kuuluvat myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn)
soveltamisen piiriin. Mikäli laitoksella tuotetaan uraania tai
toriumia, se tarvitsee myös ydinenergialain mukaisen luvan.
Lisäksi luonnonsuojelulain vastaisiin toimenpiteisiin tarvitaan alueelliselta ELY-keskukselta lupa poiketa LSL:n säännöksistä tai määräyksistä ennen kuin em. toimenpiteisiin
ryhdytään.

Alueellisille ja ensivaiheen kohdentaville tutkimuksille haetaan varausta Turvallisuus-ja kemikaalivirastolta (Tukes).
Varaus antaa hakijalleen ainoastaan etuoikeuden myöhemmin malminetsintäluvan hakemiseen. Usein etsintäyhtiöt
hakevat laajoja alueita varauksiksi tutkimuksiaan varten.
Jos tarkoituksena on toteuttaa esimerkiksi syväkairausta
tai tutkimusojien kaivausta, on toiminnalle haettava malminetsintälupa Tukesilta. Malminetsintälupa on voimassa
enintään neljä vuotta, jonka jälkeen on mahdollista hakea
jatkolupia siten, että lupa on voimassa enintään 15 vuotta.
Malminetsintäluvasta maksetaan maanomistajalle sen alkuvaiheessa 20 euroa/ha korvausta, jonka jälkeen summa nousee myöhemmissä vaiheissa. Vanhassa kaivoslaissa vastaavaa
toimenpidettä nimitettiin valtaukseksi (taulukko 1). Malminetsintälupa ei rajoita millään tavoin kiinteistön omistajan
oikeutta käyttää tai määrätä aluettaan

Kaivoslain mukainen lupaprosessi on kuvattu yleispiirteisesti kuvassa 6. Prosessi käynnistyy, kun luvanhakija toimittaa hakemuksensa lupaviranomaiselle (Tukes). Luvanhakijan on oltava täysi-ikäinen, luonnollinen henkilö, jolla on
asuinpaikka Euroopan talousalueella tai vaihtoehtoisesti
suomalainen yhteisö, säätiö tai Suomeen sivuliikkeen rekisteröinyt ulkomainen yhtiö ja säätiö. Hyväksytyn lupahakemuksen (tarvittaessa täydennyspyyntöjen ja täydennysten
jälkeen) lupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta, kun sen
katsotaan täyttävän lain edellyttämät vaatimukset. Samassa
yhteydessä lupaviranomainen pyytää lausunnot, mielipiteet
ja muistutukset asiaan liittyviltä tahoilta, viranomaisilta ja
asianomaisilta, kunnalta, toiminta-alueen vaikutusalueen
ELY -keskukselta sekä erityisryhmiltä kuten paliskunnilta
mikäli on tarve. Myös lupaviranomainen hankkii lupaharkinnan kannalta mahdolliset muut tarpeelliset lausunnot

Kaivostoiminnan lupaprosessi ja vaiheet

Kuva 4. Kaivoksen elinkaari. Kauppila et al., 2015.
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ja selvitykset. Tieto saatetaan julki asianomaisen kunnan
sekä lupaviranomaisen ilmoitustauluilla, usein myös alueen
sanomalehdessä ja suorilla kirjeillä asianomaisille ja maanomistajille.
Lupaviranomainen varaa maaomistajille ja muille asianosaisille tilaisuuden tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta.
Lisäksi muille kuin asianosaisille varataan tilaisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Mahdollisiin lausuntoihin ja muistutuksiin on luvanhakijan annettava selitys, joihin edelleen
asianomaisilla on myös mahdollista antaa vastineet, mikäli
selitykset saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Tämän jälkeen lupahakemus etenee luvanmyöntäjän harkittavaksi ja
päätettäväksi. Lupa saa myönteisen päätöksen, mikäli hakija
osoittaa, että kaivoslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät eikä
luvan myöntämiselle ole kaivoslaissa säädettyjä esteitä tai
mahdollinen este on mahdollisesti poistaa lupamääräyksellä
tai muuttamalla lupahakemuksen aluetta. Päätös toimitetaan hakijalle ja jäljennökset niitä erikseen pyytäneille sekä
kunnalle, toiminnasta aiheutuvien vaikutusten kohteena
olevalle ELY -keskukselle, muille viranomaisille, tarvittaessa
alueen erityisryhmille (esim. saamelaiskäräjät, kolttien kyläkokous, paliskunnat) sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiasta tai joita asia erityisesti koskee, kuten maanomistajat.
Lupaviranomaisen tehtäviin kuuluu huolehtia, että päätöksestä tehdään merkintä kiinteistötietojärjestelmään, tiedotetaan Säteilyturvakeskusta ja maanmittauslaitosta. Sen
kunnan, jota päätös koskee, on julkaistava tiedot viipymättä
julkisista kuulutuksista annetun lain nojalla.
Lupapäätökseen on mahdollista vielä hakea muutosta.
Muutoksen haku kaivosviranomaisen päätökseen tapahtuu
valittamalla päätöksessä ilmoitettuun toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen. Mikäli kyseessä on valtioneuvoston päätös,
jolla on ratkaistu esimerkiksi kaivosalueelle jäävien maiden
lunastuslupaa koskeva valitus, haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Oikeuskäsittelyn jälkeen
on lupaprosessi viety läpi ja päätös on saanut lainvoiman.
Kaivosluvassa määrätään esimerkiksi toiminta-alueen sijainti ja rajat. Päätöksestä on asianomaisilla mahdollisuus
valittaa. Myös kaivosviranomaisella on mahdollista valittaa
sellaisesta päätöksestä, jonka hallinto-oikeus on antanut
muuttamalla tai kumoamalle päätöksen.
Malminetsintäluvan täytäntöönpanon voi aloittaa, kun siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen ja luvassa määrätty vakuus on asetettu. Mikäli toiminta edellyttää jotain
muualla lainsäädännössä vaadittua lupaa, tulee senkin olla
lainvoimainen ennen toiminnan aloittamista. Kaivosluvan
osalta toiminta voidaan aloittaa, kun lupapäätös on lainvoimainen, lupaan liittyvät määräykset on toteutettu, 84§:ssä
määritelty lunastuspäätös on lainvoimainen ja luvanhaltijalle määrätyt korvaukset on suoritettu, määrätty vakuus on
asetettu, muualla lainsäädännössä vaaditut luvat ovat lainvoimaisia tai vastaavasti saatu oikeus aloittaa toiminta asiasta toimivaltaiselta viranomaiselta. Kuitenkaan kaivoksen ra-
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kentamista tai tuotannollista toimintaa ei saa aloittaa ennen
kuin hakijalla on lainvoimainen kaivosturvallisuuslupa.
Mikäli toiminta sijoittuu erityisalueille, on toiminnasta
neuvoteltava niiden osapuolien kanssa, joita ne kulloinkin
koskettavat, kuten saamelaisten kotiseutualueella. Tällöin
tulee hakijan ja lupaviranomaisen yhdessä selvittää toiminnasta aiheutuvat vaikutukset yhdessä saamelaiskäräjien ja
aluetta koskettavan paliskunnan sekä hallinnasta vastaavan
viranomaisen kanssa toimenpiteistä, joilla voidaan estää
tai vähentää aiheutuvia haittoja. Koltta-alueella lupaviranomaisen on pyydettävä lausunto kolttien kyläkokoukselta
luvan mukaisesta toiminnasta aiheutuviin haittoihin, jotka
vaikuttaisivat kolttien elinolosuhteisiin tai mahdollisuuteen
harjoittaa elinkeinoaan. Jos taas toiminta sijoittuu erityiselle
poronhoitoalueelle, lupaviranomaisen on selvitettävä yhteistyössä alueella toimivien paliskuntien kanssa toiminnasta poronhoidolle aiheutuvat haitat.
Malminetsintä
Malminetsinnän lähtökohtana on löytää taloudellisesti hyödynnettäviä maankamaran luonnonvaroja. Malminetsintä
on usein pitkäjänteinen, mahdollisesti jopa vuosikymmeniä
kestävä monivaiheinen operaatio. Etsintätyöhön vaikuttavat
varsinaisen tutkimisen ohella myös muut tekijät, kuten ympäristölliset ja yhteiskunnalliset asiat, jotka tulee ottaa huomioon (Tukes, 2014). Malminetsinnän tuloksena löytyneen
esiintymän myöhemmissä tutkimusvaiheissa selvitetään
tarkemmin esiintymän kokoa, pitoisuuksia, rikastettavuutta
sekä mahdollisia syntyvien myyntituotteiden ominaisuuksia ja arvoa. Eri vaiheissa laaditaan teknillisiä ja taloudellisia
selvityksiä, joilla arvioidaan mahdollisuuksia sekä riskejä
esiintymän etenemisestä aina kaivokseksi saakka. Keskimäärin on arvioitu, että vain noin yksi tuhannesta malminetsintätyöstä johtaa kaivoksen perustamiseen (kuva 4).
Malminetsinnän yhteydessä kertyvää tietoa voidaan hyödyntää myös muussa toiminnassa, kuten maankäytön suunnittelussa ja ympäristöasioissa. Kohteelliset malminetsinnän
tutkimukset tuottavat usein kaivattua tietoa maanpintaa
syvemmältä kallioperästä, esimerkiksi silloin kun tutkimuksia tehdään kalliokairauksin tai geofysikaalisin mittauksin.
Kuten aiemmin todettiin, ainoastaan pieni osa Suomen kallioperästä on paljastuneena lopun ollessa peittyneenä vesistöjen, maalajien tai suoaltaiden alle.
Kallioperän päällä oleva moreeni yleensä heijastelee paikallista, alapuolella olevaa kalliota. Moreenista on havaittavista
samankaltaisia koostumuksellisia (geokemiallisia) piirteitä
kuin kallioperässä ja tätä tietoa voidaan myös käyttää apuna
malminetsinnässä. Osa malmityypeistä sijaitsee kuitenkin
kallioperän murroskohdissa tai eivät ole puhjenneet kallionpintaan olleenkaan, jolloin kallion päällä oleva maapeite ei
anna mahdollisesta esiintymästä lainkaan viitteitä. Tällöin
tarvitaan todentavia menetelmiä, joilla esiintymää voidaan
luotettavasti tutkia (Haapala, 1998, Pokki et al., 2012).
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Malminetsintää on viime vuosikymmeninä tehty laajalti eri
puolilla Suomea, mutta viime aikoina kiinnostuksen kohteina on ollut Itä- ja Pohjois-Suomen kallioperä. Syynä tähän
ovat kallioperämme erityispiirteet: Itä- ja Pohjois-Suomen
alueella tavataan Fennoskandian vanhimpia kivilajeja. Vastaavan ikäiset kivet muualla ovat tunnettuja rikkaista esiintymistä. Voidaan olettaa, että näiltä alueilta mahdollisesti
löytyy taloudellisesti hyödynnettäviä esiintymiä tulevaisuudessa. Nykyisen ns. korkeamman teknologian myötä myös
kokonaan uusien raaka-aineiden tarve on syntynyt ja jatkaa
voimakasta kasvua. Tämä kohdentuu erityisesti harvinaisiin
maametalleihin, litiumiin ja kobolttiin.
Useat mineraaliset raaka-aineet ovat Suomen teollisuuden
raaka-ainetarpeen ja myös vientiteollisuuden kannalta tärkeitä. Suomessa on viime vuosina toiminut aktiivisesti useita kymmeniä malminetsintäyhtiöitä, jotka ovat pääasiassa
ulkomaisia toimijoita. Suomessa malminetsintäinvestoinnit
seuraavat aika tarkkaan globaaleja trendejä ja investointeja.
Tukesin julkaisemien tilastojen mukaan vielä vuonna 2011
investoinnit malminetsintään olivat noin 87 miljoonaa euroa ja malminetsintää harjoitti 52 yhtiötä. Vuonna 2016
malminetsintäinvestoinnit olivat enää 41 miljoonaa euroa
ja 41 yhtiötä. Vaikka investointien ja yhtiöiden määrä on
laskenut muutamien viime vuosien aikana niin viimeisimmän maailmanlaajuisen selvityksen mukaan Suomi sijoit-

tuu malminetsintäinvestointien houkuttelevuusvertailussa
viidenneksi ja on kiinnostavin malminetsinnän kohdemaa
Euroopassa.
Malminetsintävaiheet
Tutkimusalueen valinta ja alueelliset tutkimukset alkavat
yleensä olemassa olevan geologisen tiedon tulkinnalla. Eri
tutkimusmenetelmillä kerättyjä aineistoja yhdistelemällä ja
uudelleen analysoimalla pyritään saamaan käsitys geologisesta kehityshistoriasta. Suomessa Geologian tutkimuskeskus ylläpitää geologista tietovarantoa. Aineistot ovat
digitaalisia ja kattavat mm. kallio- ja maaperäkartat, geofysikaalisen mittausaineiston ja geokemiallista aineistoa. Geologista näyteaineistoa on saatavilla mm. GTK:n kansallisesta
kairasydänarkistosta, jossa säilytetään myös yhtiöiden
luovuttamaa kairauksilla hankittua näyteaineistoa.
Malminetsintä useimmiten alkaa tutkimusalueen valinnalla
eri lähtökohtien (esimerkiksi etsittävän metallin ja sille suotuisan kivilajin ja/tai kallioperän rakenteen) mukaisesti hyödyntäen mahdollisesti jo olemassa olevaa tutkimusaineistoa.
Tämä käsittää laaja-alaista ja alueellisia tutkimuksia. Malmikriittiseksi arvioiduilta alueilta pyritään keräämään tarkempaa tietoa eri menetelmin. Menetelminä on esimerkiksi
geologinen kartoitus (lohkare ja kalliopaljastuma), geofy-

Kuva 5. Metallimalmien mineraalipotentiaalivyöhykkeet Suomessa. Eilu et al. 2012.
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sikaalinen mittaus tai geokemiallinen näytteenotto. Mikäli
tutkimusalueelta on saatu paikannettua kohteita, joiden
arvioidaan sisältävän taloudellisesti hyödynnettäviä määriä
arvomineraaleja, jatkuvat tutkimukset yksityiskohtaisimmilla, kohteellisilla tutkimuksilla löydettyjen esiintymien
läheisyyteen. Myös kiinnostus löytää mineraaliesiintymiä
entistä syvemmältä kallioperästä on kasvanut uusien tutkimusmenetelmien myötä. Kallioperässämme arvioidaan olevan huomattavasti vielä löytymättömiä esiintymiä. Vähän
tutkituilla alueilla tai aivan uutta malmityyppiä haettaessa
alueellisten tutkimusten osuus on työn alkuvaiheessa merkittävä. Valmiiksi jo paremmin tunnetulla alueella malminetsintä voidaan aloittaa suoraan kohteellisista tutkimuksista. Syklisistä maailmanmarkkinahinnoista tai mahdollisesti
raaka-aineen uusien käyttökohteiden myötä malminetsintä
tehdäänkin usein jo kertaalleen tutkituissa tai jopa aikoinaan
tuotannossa olleissa kaivoksissa uusien löydösten toivossa.
Useimmissa tapauksissa kuitenkin malminetsintäprosessi
päättyy jo ennen kohteellisia tutkimuksia.
Alueellisten tutkimusten tarkoituksena on paikantaa valitulta tutkimusalueelta mineraalipotentiaaliset kallioperän muodostumat ja rakenteet. Tämäkin työvaihe voidaan
tehdä melko pitkälle olemassa olevan aineiston perusteella. Maastossa tapahtuvia töitä tehdään lähinnä olemassa
olevasta datasta tulkittujen muodostumien ja rakenteiden tarkistamiseksi. Aiemmin tutkimattomalla alueella
on usein tarpeen kerätä enemmän uutta tietoa ja todentaa
tulkintoja maastossa. Nämä kaikki toimenpiteet usein suoritetaan joko ilman erillisiä malminetsintään liittyviä lupia
tai Tukesilta haettavan varauksen turvin. Myöhemmässä

vaiheessa tutkimuksia pyritään ensin kohdentamaan niin,
että on mahdollista rajata mielenkiintoisimmat tutkimusalueet mineraalipotentiaalisesta alueesta jatkotutkimuksien
kohdentamiseksi. Tämän jälkeen resurssit kohdennetaan
rajatumman kohteen tutkimuksiin. Kohdentavat tutkimukset ovat tyypillisesti geologista kartoitusta, geofysikaalisia
mittauksia, sekä maaperä- ja kallionäytteenottoa. Niistä
on aina tarpeen tiedottaa maanomistajille sekä pyytää koneellisten tutkimusten osalta liikkumislupa ja sopia ennalta
korvausmenettelystä mahdollisten puusto- ym. vahinkojen
osalta. Kohdentavat tutkimukset on mahdollista tehdä vielä maanomistajan luvalla varausalueella tai ilman varausta.
Tutkittavan kohteen tarkentuessa, haetaan jatkotutkimusten
turvaamiseksi alueelle yleensä malminetsintälupaa, koska
tutkimukset ovat aikaa vieviä ja kalliita.
Kohteelliset tutkimukset keskittyvät jo tarkoin rajattuun
kohteeseen, jossa arvioidaan esiintymän hyödyntämiskelpoisuutta. Tutkimusten tavoitteena on selvittää alustavasti,
onko kohteessa malmia laadullisesti ja määrällisesti riittävästi esiintymän taloudellista hyödyntämistä ajatellen.
Kohteen tutkimusoikeudet on tässä vaiheessa yleensä myös
varmistettu kaivoslain mukaisella malminetsintäluvalla.
Kohteelliset tutkimusmenetelmät vaihtelevat tapauskohtaisesti, useimmiten systemaattisella kairauksella ja monipuolisella näytteiden analysoinnilla sekä koelouhinnalla ja
rikastuskokeilla.
Mineraalipotentiaali
Mineraalipotentiaalilla tarkoitetaan tietyn alueen todennä-

Taulukko 1. Kaivoslain mukaiset luvat, termit ja niiden merkitys.

Toiminta

Lupa

Oikeudet

Voimassa

Tunnustelu

Varaus

Etuoikeus
malminetsintäluvan 2 vuotta
hakuun. Jokamiehenoikeudella
saa harjoittaa kartoitusta, pienimuotoista näytteenottoa (ilmoitettava maanomistajalle). Ei oikeuta järeämpiin toimenpiteisiin

Malminetsintä

Malminetsintälupa

Malminetsintätoimet: Tutkimus- 4 vuotta, uudistettavissa aina 15
kaivuu ja syväkairaus
vuoteen asti

Kaivostoiminta

Kaivoslupa

Kaivoksen rakentaminen, louhin- Kaivoslupa voimassa toistaiseksi.
ta, sulkeminen ja jälkihoito
Tarkistetaan vähintään kymmenen
vuoden välein. Voidaan myöntää
myös määräajaksi perustellusta syystä. Määräaikainen kaivoslupa voi olla
voimassa enintään kymmenen vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.
Määräajan voimassa olevalle kaivosluvalle voidaan myöntää jatkoaikaa
toistaiseksi tai enintään kymmenen
vuotta kerrallaan.
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köistä mahdollisuutta sisältää hyödynnettäviä esiintymiä.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että alueella on hyödynnettäviä esiintymiä tai että taloudellisesti merkittäviä esiintymiä
olisi alueelta jo löytynyt. Rajattu alue on kuitenkin geologisesti otollinen esiintymille ja alueella on viitteitä malmirikastumisesta. Nämä potentiaaliset alueet sisältävät kulloisellekin alueelle ominaisia mineraaliesiintymiä, jotka ovat
riippuvaisia vallitsevasta geologisesta ympäristöstä. Potentiaalinen alue rajataan tietyn alkuaineen tai alkuaineryhmän
mukaan, esimerkiksi kullan tai nikkeli-kuparin mukaisesti.
Termi Mineraalipotentiaali on korvannut ennen yleisesti
käytössä olleita termejä kuten malmijakso, malmivyöhyke
tai malmiprovinssi.
Geologisista kivilajiympäristöistä on voitu muodostaa vyöhykkeitä tunnettujen kaivosten, mineraaliesiintymien tai
muiden viitteiden avulla, jotka indikoivat alueellista mineraalipotentiaalia. Tällaisia on esimerkiksi kohteelliset ja
alueelliset kallioperän havainnot, lohkarehavainnot, rakennegeologiset piirteet sekä geofysikaaliset ja geokemialliset
mittaustulokset. Joskus kuitenkin tietyt esiintymät ovat
geologisesti niin erityisiä tai niiden syntytapa ei ole sidottu
edellä mainittuihin geologisiin piirteisiin, että esiintymien

Kuva 6. Kaivoslain mukainen lupaprosessi pääpiirteittäin

ympärille ei ole voitu muodostaa varsinaista mineraalipotentiaalista aluetta. Lisäksi on muistettava, että usein mineraalipotentiaalisella alueella esiintyy myös muita esiintymiä,
vaikkakaan niitä ei ole määritelty kyseisen mineraalipotentiaalialueen ominaisiksi esiintymiksi.
Suomessa on kaikkiaan määritelty 48 kappaletta mineraalipotentiaalisia vyöhykkeitä metallisille malmeille (kuva 5).
Kymmenellä näistä vyöhykkeistä on suuremmat mahdollisuudet löytää uusia rauta-titaani-vanadiiniesiintymiä, yhdellätoista jalometalleja (kulta, palladium ja platina), yhdellätoista nikkeliesiintymiä, kahdeksalla kuparia, sinkkiä ja/tai
lyijyä, neljällä kehittyneen teknologian tarvitsemia metalleja, kuten beryllium, litium, niobium, tallium ja harvinaiset
maametalleja (REE) sekä kolmella mineraalipotentiaalisella
vyöhykkeeltä uraaniesiintymiä. Useat näistä vyöhykkeistä
on potentiaalisia useammalle kuin yhdelle pääryhmän metallille.

Kaivostoiminta
Suomen mineraalivarannot ovat merkittävät ja muodosta-
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vat tärkeän osan kansallisvarallisuuttamme. Mineraaleilla
ja niihin perustuvalla korkean teknologian metalliteollisuudella turvataan tulevaisuuden hyvinvointia ja huoltovarmuutta kotimaassa. Kaivannaisteollisuuden merkitys
Suomen kansantaloudelle on noin 4 % luokkaa. Välillisesti
vaikutus on kuitenkin huomattavasti suurempi, sillä kaivosteollisuus tuottaa raaka-ainetta noin kolmasosalle Suomen
teollisuussektorista. Nykyinen ja tulevat sukupolvet tarvitsevat mineraalisia raaka-aineita yhteiskunnan kehityksen
tarpeisiin. Kehittyneet yhteiskunnat tarvitsevat myös paljon
ns. korkean teknologiaan tarvittavia metalleja ja mineraaleja. Niiden tarve lisääntyy koko ajan maapallon väkiluvun
jatkuvan kasvun sekä kaupungistumisen myötä. Tämän
tarpeen tyydyttämiseksi tarvitaan uusia malmiesiintymiä ja
sitä kautta uusia kaivoksia. Ilman uusia esiintymiä tapahtuu
vääjäämättä se, että nyt toiminnassa olevat kaivokset ehtyvät
ajan saatossa. Vaikkakin useille metalleilla ja mineraaliaineksilla on kierrätys tehokasta, ei se riitä tulevien tarpeiden
tyydyttämiseen (TEM 2012).
Suomen kallioperästä tunnetaan suuri joukko malmi-, teollisuusmineraali-, luonnonkivi ja rakennuskiviesiintymiä,
joita on hyödynnetty aina 1300-luvulta lähtien. Vuonna
1542 avattiin ensimmäinen varsinainen kaivos, Lohjan Ojamon rautakaivos. Modernin kaivosteollisuuden katsotaan
käynnistyneen reilut 100 vuotta sitten, kun toimintaa laajennettiin palvelemaan teollisuuden tarpeita ja prosessointitekniikat kehittyivät. 1900-luvulle tultaessa useat, verraten
pienet kaivokset olivat ehtyneet. Toisen maailmansodan
jälkeen on taas avattu useita kaivoksia ja laajennettu toiminnassa olevia (Eilu et al. 2012; Pokki et al. 2012). Kuluneen
viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomeen on avat-

Kuva 7. Lineaarinen talous ja kiertotalousmallit. Sitra 2015.
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tu useampi kaivos, mm. Bolidenin Kevitsa, Agnico-Eaglen
Suurikuusikko ja Terrafamen Talvivaara.
Malmeina Suomessa on tuotettu pääasiassa rautaa, kuparia,
sinkkiä, nikkeliä, kromia ja kultaa. Teollisuusmineraaliesiintymistä tuotettuja mineraaleja on ainakin 20, tärkeimpinä karbonaattimineraalit (kalsiitti ja dolomiitti), apatiitti,
talkki, kvartsi ja maasälvät. Lisäksi on tuotettu mm. wollastoniittia, grafiittia ja kiillemineraaleja. Luonnonkivistä
tunnetuimpia ovat Itä-Suomen vuolukiviesiintymät ja rakennuskivistä Lounais- ja Kaakkois-Suomen rapakivi. Malmikaivoksia on tällä hetkellä tuotannossa 11 ja niiden lisäksi
noin 90 kaivoksella on historian aikana ollut merkittävää
tuotantoa. Suomessa on toiminut myös yli 600 teollisuusmineraalilouhosta tai kaivosta valtaosan ollessa suhteellisen
pieniä. Vuonna 2016 kaivostoimintaan investoitiin yli 240
miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 54 %. Samalla myös kaivosten kokonaislouhinta jatkoi kasvuaan ja
oli yhteensä 117 Mt. Kolme suurinta kaivosta, Kevitsa, Talvivaara ja Siilinjärvi, louhivat kokonaismäärästä noin 86 %.

3.3. Kestävä kaivostoiminta ja kaivostoiminnan sosiaalinen hyväksyttävyys
Kiertotalous
Kiertotaloudella tarkoitetaan taloutta, jossa resurssien käyttö on suunniteltu kestäväksi, jolloin materiaalit ja tuotteet
kiertävät mahdollisimman pitkään eivätkä vain kulu (kuva
7). Tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän
hukkaa ja jätettä. Tavoitteena ei siis ole jätteen määrällisesti
mahdollisimman suuri hyödyntäminen raaka-aineena tai
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energiana. Materiaalitehokkuudesta seuraa ympäristöhyötyjä. Kiertotalous tarjoaa taloudellisia ja sosiaalisia mahdollisuuksia. Lisäarvoa saadaan palveluilla sekä digitaalisilla
älykkäillä ratkaisuilla (Sitra 2014, Sitra 2016). Kansainvälisesti aihepiiri on ollut esillä 1970-luvulta alkaen, kun Rooma Klubi julkaisi huolensa luonnonvarojen riittävyydestä
ja ympäristön saastumisesta. 2010-luvulla perustettu Ellen
MacArthur säätiö alkoi edistää kiertotalouden periaatteiden
leviämistä eri toimijoiden keskuudessa ja sitä kautta syntyi
myös kiertotalouden käsite. Kiertotalouden mahdollisuuksiin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota niin
globaalisti kuin kansallisestikin.
Kiertotalouteen siirtyminen tarkoittaa merkittäviä kulutustottumuksien muutoksia, kun siirrytään perinteisestä
lineaarisesta mallista (take-make-waste) kiertotalouden
suuntaan (kuva 8). Kansantalouden näkökulmasta kiertotalouden tarkoituksena on muuttaa taloudellisen toiminnan
luonnetta suoraviivaisesta kiertäväksi, ei vähentää taloudellisen toiminnan määrää. Monissa kohdin kiertotalous voi
parantaa kansantalouden kasvua, kun toimialojen kilpailukyky kasvaa ja innovaatiot lisääntyvät (Sitra 2014). Kiertotalous luo pohjaa uudelle yritystoiminnalle. Kiertotalous
alkaa heti tuotteen elinkaaren alussa; sekä suunnitteluvaiheella että tuotantoprosesseilla on vaikutusta materiaalien hankintaan, resurssien käyttöön ja jätteen syntymiseen
tuotteen koko elinkaaren ajan. Kiertotalouden suurin arvopotentiaali ei kuitenkaan ole materiaalivirroissa tai jätteessä.
Raaka-aineiden hankinnan ja tuotteiden valmistuksen seurauksena syntyy sivuvirtoja, joista voi syntyä edelleen uusia

arvoketjuja ja ne voivat palautua kiertoon uusina raaka-aineina. Arvokkaimpia hyödyntämistapoja ovat laitteiden ja
tuotteiden huolto, korjaus, uudelleenkäyttö ja uudelleenvalmistus, jolloin niiden elinkaari pitenee tai ne palautuvat
takaisin arvoketjuun.
OECD-, YK- ja EU-tasolla kiertotalous on alettu nähdä keinona, jolla voidaan nopeuttaa yhteiskunnan resurssitehostumista ja sen kautta parantaa kilpailukykyä sekä vastata
globaaleihin ympäristöhaasteisiin. EU:n komissio julkaisi
vuonna 2015 kiertotalouspaketin, jolla edistetään kestäviä
toimia keskeisillä aloilla ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja autetaan siten vapauttamaan kiertotalouden kasvu- ja
työllisyyspotentiaalia (Euroopan Komissio 2015). Globaalisti kiertotalousmarkkinoiden arvo on jopa 700 miljardia
euroa. Sitran teettämän selvityksen mukaan Suomen kiertotalouden arvioidaan tarjoavan Suomen kansantaloudelle
1,5-2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin vuoteen 2030 mennessä (Sitra 2016). Kiertotalous ja puhtaiden
ratkaisujen mahdollisuudet on nostettu myös pääministeri
Sipilän hallitusohjelman yhdeksi kärkihankkeeksi (Valtioneuvoston kanslia 2015 ja Valtioneuvoston kanslia 2016).
Kiertotalouteen siirtyminen on joka tapauksessa vääjäämätöntä raaka-aineiden hintojen noustessa, luonnonvarojen
vähentyessä ja väestön kasvaessa. Jos muutos tehdään ajoissa
ja suunnitellusti, niin siitä on myös Suomen mahdollisuus
hyötyä. Hyviä esimerkkejä kiertotaloudessa onnistumisesta ovat mm. Suomen paperiteollisuuden energiatehokkuus
sekä modulaarisuuteen panostaminen teollisuudessa.

Kuva 8. Kiertotalousmalli Ellen MacArthur -säätiön mukaan. Seppälä et al., 2016, sit. Ellen MacArthur Foundation 1/2013 Towards the Circular Economy.
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Kiertotalouden arvoa Suomessa pyritään parantamaan sekä
uusilla että liiketoimintaa uudistavilla palveluratkaisuilla.
Tämän myötä älykkäät energiaratkaisut sekä kehittyneet
prosessit ja menetelmät mahdollistavat vähäpäästöisen tuotannon. Lähtömateriaalina toimivat jätteet ja teollisuuden
prosessien sivuvirrat takaavat materiaaliresurssipohjan.
Yhdessä uusien toimintatapojen, tavoitteiden ja verkostokumppanien kanssa teknologia on mahdollistanut harppauksen kohti kiertotaloutta, jossa yritykset, kuluttajat,
yhteiskunta ja ympäristö hyötyvät. Kuitenkin perinteiset
mekaaniset kierrätysprosessit soveltuvat huonosti yhä monimutkaisemmiksi muuttuvien tuotteiden kierrätykseen.
Yhdistelmätekniikoihin perustuvalla kierrätyskonseptilla
voidaan metallien ja muiden raaka-aineiden talteenottoa tehostaa sekä materiaalihukkaa vähentää, mikä avaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Jätteestä on tullut hyödyke
ja sillä käydään maailmanlaajuista kauppaa. Vaikka metallien kierrätys on logistisen ketjun alkupään osalta etupäässä paikallista toimintaa, kierrätysmetallin loppuasiakas voi
olla missä päin maailmaa tahansa. Metallien kierrättämistä
on teollisuusmaissa tehty paljon ennen kuin lait velvoittivat
kierrättämään. Nykyisin metalleista päätyy kierrätykseen yli
90 prosenttia. Vaikka esimerkiksi rauta ja alumiini kuuluvat
maankuoren yleisimpiin alkuaineisiin, niiden kierrätys on
kannattavaa toimintaa pelkästään liiketaloudellisinkin perustein. Nykyisin kierrätyksen taloudellisuus korostuu, koska kierrätysraaka-ainetta hyödyntävä metallinjalostus säästää energiaa metallista riippuen 60 – 95 prosenttia. Alumiini
kierrätetään tehokkaimmin, koska alumiinin jalostukseen
kuluu suhteellisesti eniten energiaa. Kierrätysalumiinia käytettäessä energiaa kuluu valmistuksen yhteydessä vain viitisen prosenttia verrattuna neitseelliseen alumiiniin.
Metallit luokitellaan uusiutumattomiksi luonnonvaroiksi. Poiketen esimerkiksi polttoaineena käytettävästä öljystä
metallit ovat kuitenkin kierrätettäviä ja monissa kohteissa
niiden käyttöikä on hyvin pitkä. Tehostuvallakaan kierrätyksellä ei voida kuitenkaan tyydyttää ihmiskunnan lisääntyvää
metallien tarvetta. Nykyisestä metallien tuotannosta keskimäärin kolmannes on peräisin kierrätetystä materiaalista,
vaikka esimerkiksi jo lähes kaikki kupariromu kierrätetään.
Kierrätettävä kupari on keskimäärin 30 vuotta vanhaa ja
silloin globaali tuotanto oli vain kolmannes nykyisestä. Tehostuva ja laajeneva kaivostoiminta on ainoa mahdollisuus
tyydyttää ihmiskunnan lisääntyvä metallien tarve, mutta ei
ole varmuutta riittääkö malmivarat kattamaan tulevaisuuden tarpeet.
Kestävä kaivostoiminta
Kestävälle kehitykselle on lukuisia erilaisia määritelmiä ja
lähestymistapoja, ja käsite on muuttanut muotoaan vuosikymmenien kuluessa. Klassisen Bruntlandin komission
(1987) määritelmän mukaan kestävä kehitys on kehitystä,
joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Kestävään kehitykseen kuluu niin ekologinen, taloudellinen,
sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus ja laajemmin myös
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poliittinen ja institutionaalinen toiminta sekä eettiset ja
arvokysymykset. Kestävää kehitystä on lähestytty myös talouspoliittisestakin näkökulmasta, jolloin mukaan on tullut
pääoman käsitteet. Pääomalajeja ovat 1. inhimillinen pääoma (esim. osaaminen, tiede, tutkimus ja kehitys, patentit),
2. fyysinen pääoma (esim. tuotantokoneistot, infrastruktuuri, rakennettu ympäristö), 3. sosiaalinen pääoma (esim.
lainsäädäntö, hallinto, sosiaaliset verkostot, luottamus ja
legitimiteetti) ja 4. luontopääoma (uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat). Valtioneuvoston asettama Kestävän kehityksen toimikunta laati vuonna 2013 kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme
2050”, jonka näkökulmia nykyinen toimikunta pyrkii juurruttamaan päätöksenteon ja politiikan ytimeen (Salonen
2008, Valtioneuvoston kanslia 2016 ja 2017, Ympäristöministeriö 2016).
Luontopääoma sisältää luonnonvarat ja niiden kestävän
hyödyntämisen. Suomen mineraalistrategiassa esitetyn vision mukaan vuonna 2050 Suomi on mineraalien kestävän
hyödyntämisen globaali edelläkävijä ja mineraaliala on yksi
kansantaloutemme tukipilareista (Suomen mineraalistrategia 2010). Mineraalialan globaalit muutokset nähdään
Suomelle suureksi mahdollisuudeksi, mutta toisaalta mineraalialalla on myös iso joukko haasteita ratkottavanaan.
Vision toteuttamiseksi esitettiin kolme strategista tavoitetta,
jotka ovat kotimaisen kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen,
ratkaisujen hakeminen globaaleihin mineraaliketjun haasteisiin ja ympäristöhaittojen vähentäminen. Ympäristöhaittojen vähentämiseksi Suomi pyrkii kaivannaisteollisuuden
kestävän kehityksen edelläkävijäksi.
Mineraalistrategian linjauksia täydentää ja vie eteenpäin
TEMin vetämä ”Suomi kestävän kaivostoiminnan edelläkävijäksi” -toimintakokonaisuus. Toimintakokonaisuuden
laatimiseen osallistuneet sidosryhmät olivat yksimielisiä siitä, että kaivannaisteollisuus on tarpeellista Suomelle, mutta
teollisuudenalan tulee kuitenkin kunnioittaa ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaatimuksia. Kaivannaisteollisuuden kehittäminen tuo esiin eri elinkeinojen välisiä
eturistiriitoja, mutta niitä on pystyttävä ratkomaan rakentavasti. Kestävää kaivostoimintaa toteutetaan yrityksissä, mutta onnistuakseen se vaatii kansalaisyhteiskunnan laajan tuen
ja hyväksynnän, jolloin myös avoimen yhteiskunnallisen
keskustelun myötä alan kehitys voi vauhdittua (TEM 2013).
Sitra alkoi vuonna 2011valmistella toimenpiteitä kestävämmän kaivostoiminnan edistämiseksi. Työn tuloksen syntyi vuonna 2014 Kestävän kaivostoiminnan verkosto, joka
pyrkii ennalta sovittamaan kaivostoiminnan, ympäristön
ja ympäröivän yhteiskunnan välisiä intressiristiriitoja ja
vähentämään konflikteja. Tämä itsesäätelyyn pohjautuva
organisaatio siirtyi Kaivosteollisuus ry:n yhteyteen 2015,
jolloin myös julkaistiin ensimmäinen Kaivosten yhteisvastuuraportti (Sitra 2015). Kestävän kaivostoiminnan verkosto
toimii kaivosalan ja sen sidosryhmien yhteisenä, jatkuvana
ja avoimena keskustelu- ja yhteistyöfoorumina. Tavoitteena
verkostolla on kehittää yhdessä sopivia työkaluja vastuul-
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Kuva 9. Kaivoksen elinkaari. Wessman ym. 2014, sit. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 221, 2015.

lisen ja kestävämmän kaivostoiminnan edistämiseksi sekä
eri elinkeinojen synergiaetujen hyödyntämiseksi ja ristiriitojen ehkäisemiseksi (Kestävän kaivostoiminnan verkosto
2016). Kaivostoiminnan yhteiskuntavastuu -raportti (2015)
käsittelee Suomessa toimivien kaivoksien ja malmienetsintähankkeiden tietoja yleisellä sekä yritystasolla. Raporttiin
on koottu monenlaista tietoa mm. kunkin kaivoksen tuotantomääristä, henkilömääristä, maankäytöstä, maksetuista yhteisöveroista, ympäristöpäästöistä ja niiden vaikutusten mittaamisesta, toiminnan vaikutuksista lähialueiden
käyttöön ja muihin elinkeinoihin, työturvallisuudesta sekä
vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa.
Raportissa havainnollistetaan myös teemakartoin malminetsintä- ja kaivostoiminnan tilaa Suomessa suhteessa muihin maankäyttömuotoihin ja intresseihin.

kuntaa. Hankkeessa laadittiin mm. opaskirja Hyvä kaivos
pohjoisessa. SoLiMi-hankkeessa teemana oli kaivostoiminnan sosiaalisen toimiluvan edellytykset ja työkalut. Sustainable Acceptable Mining -hankkeessa (SAM) oli tavoitteena
luoda uusia käytäntöjä kaivossektorin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristökestävyyden parantamiseksi. Hanke tuotti
kaivannaissektorille uusia kestävän kehityksen arviointiin
tarkoitettuja työkaluja, jotka soveltuvat erityisesti ympäristökysymysten ja sosiaalisten kysymysten hallintaan ja
viestintään. Tavoitteena oli lisätä kaivostoiminnan hyväksyttävyyttä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista
toimintaa erityisesti Suomessa ja pohjoisilla alueilla. (VTT
2015, VTT 2016).

Kansallinen luonnonvarastrategia (Sitra 2009) ja Suomen
mineraalistrategia (TEM ja GTK 2010) painottavat maamme korkeatasoista ympäristöosaamista ja sen vientimahdollisuuksia, mitä kautta kaivannaisteollisuudelle haetaan myös
yleistä hyväksyntää. TEKESin kestävän kaivannaisteollisuuden Green Mining -ohjelman (2013-2016) puitteissa toteutettiin VTT:n koordinoimana kolme kaivostoiminnan sosiaalisiin vaikutuksiin paneutuvaa tutkimushanketta. Niistä
DILACOMIssa tutkimuksen kohteena olivat kaivokset ja
niiden vaikutukset sekä toimintaedellytykset osana yhteis-

Kaivostoiminnan sosiaalinen hyväksyttävyys on sidoksissa
toiminnan kestävyyteen eli sen tulee olla kestävää niin taloudellisista, ympäristöllisistä kuin myös yhteiskunnallisista näkökulmista tarkasteltuna (VTT 2016) (kuvat 10 ja
11). Kaivostoiminta vaatii aina viranomaisten luvat, mutta
sen on lunastettava myös sosiaalinen toimilupa. Kaivosalan
haasteena on osoittaa, että se hallitsee ja kykenee yhteen sovittamaan ympäristö- ja turvallisuusasiat ja se on ansainnut
siten kaivostoiminnalle sosiaalisen hyväksyttävyyden. Vastuullisuus on edellytys sosiaaliselle hyväksynnälle. Kaivos-

Kaivostoiminnan sosiaalinen hyväksyttävyys
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toiminnan sosiaalinen hyväksyttävyys liittyy yhteiskunnan
kokonaisetuun ja vuorovaikutukseen ympäröivän yhteisön,
asukkaiden ja elinkeinoelämän kanssa (Rantakoski 2015,
Tukes 2015).
Kaivoshankkeisiin ja -toimintaan suhtaudutaan Suomessa
yleisellä tasolla varsin positiivisesti, joskin uraanin louhintaan suhtautuminen on huomattavasti kriittisempää. Kansalaiset pääsääntöisesti haluavat turvata kaivosteollisuudelle
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hyvät toimintaedellytykset. Vakituinen väestö suhtautuu
kaivostoimintaan positiivisemmin kuin loma-asukkaat
(Jartti ym. 2014, Kokko ym. 2013). Hyväksyttävyydessä on
maakunnallisia eroja, alueellisia eroja ja eroja eri kaivannaisten välillä. Kaivoksen sijainti lähellä omaa elinpiiriä lisää
hivenen vastustusta eli on havaittavissa ns. NIMBY-efektiä
(not in my backyard = ei minun takapihalleni). Suhtautuminen kaivostoimintaan on miesten keskuudessa positiivi-

Kuva 10. Kestävän kehityksen viitekehys sekä keskeiset indikaattorit. Wessman 2010, sit. Geologian tutkimuskeskus, Työraportti 221, 2015.

Kuva 11. Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030 - WP1 - Screening future sustainable mining economy. Alustavia tuloksia. Argumenta työpaja.
2013. Suomennettu.
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sempaa, mutta muilla demografisilla tekijöillä, kuten esim.
henkilöiden iällä, koulutustasolla eikä ammattitaustalla ole
juurikaan vaikutusta kaivannaistoimintaan suhtautumiseen
(Jartti ym. 2014).
Vaikka kaivostoiminnalle ollaan myötämielisiä, niin vakituiset kuin erityisesti loma-asukkaat haluavat asettaa kaivostoiminalle tiettyjä ehtoja ennen kuin toiminta koetaan hyväksyttäväksi (Kokko ym. 2013). Kunnari (2014) on jakanut
kaivostoiminnan hyväksyttävyyden usean eri osaan. Yksilötasolla hyväksyttävyys perustuu mielikuviin, kokemuksiin
ja subjektiiviseen mieluisuuteen. Yleisellä tasolla kyse on
yhteisestä edusta, joka viime kädessä takaa hankkeen toteuttamisen ilman sosiaalisia konflikteja. Kaivostoiminnan
hyväksyminen on eri asia kuin toiminnan kannattaminen.
Eri toimijoiden välillä on vallittava luottamus ja toiminnasta saatavan hyödyn tulisi jakautua oikeudenmukaisesti.
Vuorovaikutuksen on oltava aitoa, jolloin mm. tiedottaminen on aktiivista ja erilaiset mielipiteet huomioidaan. Hyväksyttävyyden voi menettää helposti jättämällä huomiotta
asetettuja ehtoja tai laiminlyömällä niihin liittyviä arvoja,
mutta hyväksyttävyyden saaminen takaisin on vaikeaa tai
jopa mahdotonta. Kaivostoiminnan hyväksyttävyys on sosiaalisen toimiluvan ehto ja sillä on suuri merkitys toiminnan rahoituksen saamiseen finanssimarkkinoilta.

tä 974/1995), josta osa on vielä koltta-aluetta (kolttalaki 253/1995). Erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla
alueella, johon myös saamelaisten kotiseutualue kuuluu,
”maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle”. Erityisesti poronhoitoa varten
tarkoitettu alue, saamelaisten kotiseutualue, koltta-alue sekä
niihin liittyvät neuvottelu- ja kuulemisvelvoitteet mainitaan
myös kaivoslaissa (621/2011). Pohjois-Pohjanmaan paliskunnat kuuluvat poronhoitoalueeseen, jossa poronhoitoelinkeinon maankäytöllinen asema ei ole niin vahva kuin 20
pohjoisimmassa paliskunnassa.
Kaivoshanke voi edellyttää ns. YVA-menettelyn eli yhteisvaikutustarkastelun, jossa tulee poronhoitoalueella tarkastella myös vaikutuksia poronhoitoon. Poronhoitoalueella
osallinen on aina paliskunta, jonka alueelle hanke sijoittuu.
Paliskuntainyhdistys toimii poroelinkeinon asiantuntijan
roolissa sekä tiedon välittäjänä ja voi siten olla tärkeä osallinen menettelyissä. Yhdistykseltä on syytä pyytää hankkeisiin tai kaavoihin liittyvät lausunnot, jotta koko poroelinkeinoa koskevia laajempia näkökulmia ei jätetä huomiotta.
Valtion maita koskevissa maankäyttöhankkeiden osalta on
järjestettävä PHL 53 § mukainen neuvottelu alueella poroelinkeinoja harjoittavien tahojen kanssa, mutta neuvotteluja

Kaivostoiminta ja porotalous
Poronhoitolaki (PHL 848/1990) on erityislaki, joka turvaa poronhoitajille poronhoito-oikeuden ja se tulee ottaa
huomioon poronhoitoalueella toimittaessa. ”Poronhoitoa
saadaan tässä laissa säädetyin rajoituksin harjoittaa poronhoitoalueella maan omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta” (3 §), mikä tarkoittaa varsin vapaata laidunnusoikeutta. Rajoituksina on mm., etteivät porot saa laiduntaa
tietyillä alueilla eivätkä aiheuttaa niillä alueilla vahinkoja.
Tällaisia alueita ovat esimerkiksi viljelykset, metsänuudistusalojen taimikot sekä saamelaisten kotiseutualueen eteläpuolella vakinaisten asuntojen pihapiirit tai puutarhat.
Koska poronhoito on tarkoitettu pysyväksi oikeudeksi, niin
se käytännössä tarkoittaa poronhoitoalueella muille tahoille sietämisvelvoitetta porojen aiheuttamiin haittoihin pois
lukien laissa mainitut alueet. (Paliskuntain yhdistys 2014,
TEM 2014).
Hallituksen esityksen poronhoitolaiksi (HE 244/1989) mukaan porojen menestymisen kannalta on tärkeää, että niitä
ei tarpeettomasti häiritä. Tämä tarkoittaa laidunnus- ja vasomarauhan turvaamista laitumilla. PHL:ssa ja hallituksen
esityksessä mainitaan erikseen mm. poroja jahtaavat irtokoirat, metsien hakkuutyöt sekä myös lisääntyneen matkailun aiheuttama häiriö. Sitä vastoin malminetsintää ei ole
erikseen mainittu, mutta laki kuitenkin kieltää pelottelemisen yleensä.
Poronhoitoalue jaetaan PHL:ssa (2 §) kahteen alueeseen
eli poronhoitoalueeseen ja erityisesti poronhoitoa varten
tarkoitettuun alueeseen (kuva 12.). Oman lisänsä asiaan
tuo vielä pohjoisimpien paliskuntien kuuluminen myös
saamelaisten kotiseutualueeseen (laki saamelaiskäräjis-

Kuva 12. Suomen poronhoitoalueet ja paliskunnat. Poronhoidon paikkatiedot -aineisto (TOKAT), 2017.
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suositellaan myös muualla kuin valtion maille sijaitsevien
hankkeiden käsittelyssä. Mikäli suunnitellun hankkeen arvioidaan aiheuttavan elinkeinolle haittaa, tulee neuvotteluin
pyrkiä vähentämään ja kompensoimaan haittoja sekä sopia
seurannasta ja tuloksiin reagoinnista. Kaivoshankkeissa,
kuten muissakin ympäristöä kuormittavissa hankkeissa olisi poroelinkeinon kannalta tärkeää seurata poronhoitoon
kohdistuvien vaikutusten lisäksi myös ympäristövaikutuksia ja niiden heijastumista poron ravintokasveihin ja juomaveteen (Paliskuntain yhdistys 2014, TEM 2014 b).
Kaivoslain 38 § säätää malminetsintäluvan, kaivosluvan tai
kullanhuuhdontaluvan mukaisesta toiminnasta aiheutuvien
vaikutusten selvittämisestä. Maankäyttöhankkeista, joista
hyvänä esimerkkinä ovat kaivoshankkeet, voi toiminta-aikana aiheutua poronhoidolle monenlaisia vaikutuksia. Vaikutukset voivat kohdistua porolaitumiin, porojen laidunnukseen, poronhoitoon, porovahinkoihin, vaikutuksiin porojen
terveyteen ja hyvinvointiin, sosioekonomiseen ja ekonomisiin tilanteeseen tai poronhoitokulttuuriin. Vaikutukset ovat
usein negatiivisia, mutta hankkeiden vaikutukset voivat olla
poroelinkeinolle ja niiden harjoittajille myös positiivisia.
Erilaisten hankkeiden yhteisvaikutukset ja kumulatiiviset
vaikutukset tulisi myös selvittää. Suunnittelun avulla tulisi
löytää hankkeelle sellainen vaihtoehto ja toteuttamistapa,
etteivät haitat muodostu kohtuuttomiksi eikä etenkään erityisellä poronhoitoalueella aiheudu huomattavaa haittaa
poroelinkeinolle (PHL 2 §, Paliskuntain yhdistys 2014, TEM
2014).

3.4. Kaivostoiminta ja maankäyttöä ohjaavaa lainsäädäntö
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Alueiden suunnittelua, rakentamista ja käyttöä ohjataan
maankäyttö- ja rakennuslailla (MRL, 132/1999) ja sen tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle. MRL ohjaa myös malminetsintäalueen,
kaivosalueen ja kullanhuuhdonta-alueen suunnittelua ja
käyttöä. MRLn mukaan maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, alueiden käytön suunnittelua
ohjaava maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma
eli maakuntaohjelma. Suomen kaavajärjestelmään kuuluvat
maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaava
on ohjeena kuntien kaavoitukselle ja muulle viranomaistoiminnalle, jolla vaikutetaan alueidenkäyttöön (kuva 13)
Maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ja alueiden kehittämisen tavoitteet. Maakuntasuunnitelma on lähtökohtana muulle maakunnan
suunnittelulle ja kehittämiselle. Maakuntakaava konkretisoi
valtakunnalliset tavoitteet ja sovittaa ne yhteen maakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaava
voidaan laatia vaiheittain (vaihemaakuntakaava). Maakunnan liiton tulee huolehtia tarpeellisesta maakuntakaavan
laatimisesta ja kaavan pitämisestä ajan tasalla maakunnan

Kuva 13. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan suunnittelujärjestelmä.

kehittämisen edellyttämällä tavalla. Vuodesta 2016 alkaen
maakuntakaavoja ja kuntien yhteisiä yleiskaavoja ei ole enää
saatettu ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Maakuntakaavasta päättää maakunnan liitto ja kuntien yhteisestä
yleiskaavasta puolestaan se taho, jonka tehtäväksi kaavan
hyväksyminen on kulloinkin annettu (kuva 14).
Kunnat laativat ja hyväksyvät yleiskaavansa ja asemakaavansa. Yleiskaavassa esitetään yksittäisen kunnan kehityksen
periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen
kaavoituksen ja rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten.
Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle ja
elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle. Hyvin suunnitellut
kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne
ja liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä
edistävät kestävää kehitystä. Valtioneuvoston hyväksymillä
valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla (VAT) varmistetaan valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon
ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvosto hyväksyi
VAT:it vuonna 2000 ja nykyiset tarkistetut tavoitteet tulivat
voimaan 1.3.2009. Alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen on jälleen ajankohtaista, kun maakuntakaavojen vahvistamisesta luopuminen painottaa entisestään niiden merkitystä ja roolia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä.
Jatkossa valtion yleinen alueidenkäytön ohjaus, neuvonta ja
vuorovaikutus keskittyvät alueidenkäytön suunnittelussa
valtakunnallisesti merkittäviin näkökohtiin. Tavoitteena on,
että Valtioneuvosto voisi päättää uudistetuista tavoitteista
loppuvuodesta 2017.
Kaivostoiminnan alueet tulee ottaa huomioon kaavoja laadittaessa. Kaivokset ovat yleensä niin suuria, että niiden sijainti tulee osoittaa maakuntakaavassa. Maakuntakaavoissa
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on esitetty toiminnassa olevia kaivosalueita ja alueita, joilla
on kaivostoiminnan edellytyksiä. Kaavoissa voidaan ohjata
ja sovittaa yhteen myös muita kaivostoimintaan liittyviä
maankäyttötarpeita.
Kaivoshankkeen toteuttaminen vaatii yleensä yksityiskohtaisempaa kaavoitusta, vaikka alueelle olisikin laadittu kaivostoiminnan mahdollistava maakuntakaava. Yleiskaavalla ohjataan maankäyttöä yleispiirteisesti ja eri toimintoja
yhteen sovittavasti, mutta tarkemmin kuin maakuntakaavoissa. Yleiskaavassa osoitetaan eri toiminnoille tarpeellisia
alueita sekä vielä tarkempaa asemakaavoitusta tai suunnittelua vaativat alueet. Yleiskaavan pohjalta ei kuitenkaan voida
myöntää rakennuslupia. Asemakaavalla ratkaistaan yksityiskohtaisesti alueiden käytön järjestämisestä, rakentamisesta
ja kehittämisestä. Asemakaavan laatiminen on tarpeellista,
jos rakentaminen on vaikutuksiltaan merkittävää tai sen
ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Mikäli kaivosalueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja, jotka mahdollistaisivat rakentamisen, niin ennen rakennusluvan myöntämistä
vaaditaan kunnalta myönteinen suunnittelutarveratkaisu.
Kaivoslaki
Kaivannaisalan toimintaa ohjaava lainsäädäntö- sekä viranomaiskenttä on laaja ja toiminta on pääsääntöisesti luvanvaraista. Toiminta edellyttää useasti useampaa kuin yhtä
lupaa. Lupien saamisen edellytyksistä säädetään asianomaisissa säädöksissä.
Kaivoslain (2011) keskeisenä tavoitteena on kaivostoiminnan ja malminetsinnän edellytysten turvaaminen yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, varmistaa oikeusturvan toteutuminen sekä ottaa
huomioon kansalaisvaikuttamista ja osallistumista koskevat
vaatimukset. Valitusoikeus lupapäätöksistä on vanhaan kaivoslakiin verrattuna aiempaa useammalla taholla.
Kaivoslailla säädetään kaivosmineraaleja sisältävän esiintymän etsinnästä ja hyödyntämisestä, kullanhuuhdonnasta
valtion omistamalla alueella ja näihin liittyvän toiminnan
lopettamisesta sekä kaivostoimituksesta. Kaivoslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena on toiminut vuodesta
2011 lähtien Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes).
Kaivoslain mukaisia lupia ovat muun muassa malminetsintälupa, kaivoslupa ja kaivosturvallisuuslupa. Malminetsintään on oltava kaivosviranomaisen lupa (malminetsintälupa), jos malminetsintää ei voida toteuttaa etsintätyönä tai
kiinteistön omistaja ei ole antanut siihen suostumustaan.
Ennen malminetsintälupaa yhtiö voi hakea varauspäätöstä,
jolla se saa etuoikeuden malminetsintälupaan. Jos toiminnasta voi aiheutua haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle
turvallisuudelle tai muulle elinkeinotoiminnalle taikka
maisemallisten tai luonnonsuojeluarvojen heikentymistä,
on myös oltava malminetsintälupa. Uraanin ja toriumin
etsintään vaaditaan aina malminetsintälupa. Luonnonsuojelulain mukaan valtioneuvoston hyväksymän luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella ei saa kuitenkaan suorittaa sellaista toimenpidettä, joka vaarantaa alueen suojelun
tarkoituksen (toimenpiderajoitus). Toisaalta eri lakien asettamista rajoitteista voidaan osin myös vapautua poikkeusluvin. Malminetsintälupahakemuksissa on oltava tieto alueen
oikeusvaikutteisista kaavoista ja mahdollisesti vireillä olevista kaavahankkeista.
Kaivoksen perustamiseen ja kaivostoiminnan harjoittamiseen pitää olla kaivoslupa. Kaivoslupa oikeuttaa hyödyntämään kaivosalueella tavatut kaivosmineraalit, kaivostoiminnassa sivutuotteena syntyvän orgaanisen ja epäorgaanisen
pintamateriaalin, ylijäämäkiven ja rikastushiekan sekä muut
kaivosalueen kallio- ja maaperään kuuluvat aineet siltä osin
kuin niiden käyttö on tarpeen kaivostoimintaan kaivosalueella. Kaivosluvat myöntää pääsääntöisesti Tukes, mutta
uraanin ja toriumin tuottamisesta luvan myöntää Valtioneuvosto. Kaivoksen rakentamiseen ja tuotannolliseen toimintaan on oltava myös kaivosturvallisuuslupa, jonka Tukes
myöntää muiden kaivoslupien tavoin.

Kuva 14. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavajärjestelmä Pohjois-Pohjanmaalla.

Kaivosluvan myöntämisen edellytyksenä on, että esiintymä
on kooltaan, pitoisuudeltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan
hyödyntämiskelpoinen. Tukes ei saa myöntää kaivoslupaa,
jos on painavia perusteita epäillä, ettei hakijalla ole edellytyksiä kaivostoiminnan aloittamiseen tai hakija on aikaisemmin olennaisesti laiminlyönyt kaivoslakiin perustuvia velvollisuuksia. Vaikka kaivosluvan myöntämisen edellytykset
täyttyvät, lupaa ei saa myöntää, jos kaivostoiminta aiheuttaa
vaaraa yleiselle turvallisuudelle, aiheuttaa huomattavia vahingollisia ympäristövaikutuksia tai heikentää merkittävästi
paikkakunnan asutus- ja elinkeino-oloja eikä mainittua vaa-
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raa tai vaikutuksia voida lupamääräyksin poistaa.
Kaivos voidaan joskus joutua tilapäisesti sulkemaan myös
toiminnan aikana mm. suhdannevaihtelujen vuoksi tai toiminnanharjoittajan vaihtumisen yhteydessä. Myös tällaisen
toimintakatkoksen aikana luvissa määritellyt seikat ovat
voimassa. Jossain vaiheessa tulee ajankohtaiseksi kaivoksen
lopullinen sulkeminen ja kaivosalueen jälkihoito. Kaivosyhtiön vastuu alueen turvallisuudesta ja ympäristön pilaantumisesta ei pääty kaivoksen sulkemiseen, vaan ympäristön
tilaa on tarkkailtava ja tarvittaviin puhdistustoimiin ryhdyttävä myös sulkemisen jälkeen. Sulkemisprosessin tavoitteena on saattaa kaivosalue kaivostoimintaa edeltäneeseen
tilaan ja ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitattomaan
kuntoon, huomioiden kuitenkin mahdollinen kaivoksen
myöhempi hyödyntäminen tai alueen hyötykäyttö. Sulkemisen suunnittelu aloitetaan jo kaivostoiminnan alkuvaiheessa; toiminnan lopettaminen ja jälkihoito on otettava
huomioon jo kaivos- ja ympäristölupia anottaessa.
Kaavoituksen näkökulmasta on olennaista, että kaivosalueen ja kaivoksen apualueen suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty (47 §). Kaivostoiminnan tulee perustua
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen
kaavaan taikka kaivostoiminnan vaikutukset huomioon
ottaen asian tulee olla muutoin riittävästi selvitetty yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskuksen kanssa. Kaavojen oikeusvaikutuksista
säädetään aiemmin esitellyssä maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL).
Ympäristönsuojelulaki ja -asetus
Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) on ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskeva yleislaki, jota sovelletaan
toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön
pilaantumista. Lakia sovelletaan myös toimintaan, jossa
syntyy jätettä, sekä jätteen käsittelyyn. Lain tavoitteena on
turvata terveellinen ja viihtyisä sekä kestävä ja monimuotoinen ympäristö. Lisäksi tarkoituksena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, sekä vähentää jätteiden määrää ja
haitallisuutta sekä niiden haitallisia vaikutuksia. Ympäristöä
pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon
ottamista tarkastellaan kokonaisuutena. Ympäristönsuojelulaissa mahdollistetaan myös kansalaisten osallistumismahdollisuus ympäristöä koskevaan päätöksentekoon.
Ympäristönsuojeluun liittyvät kiinteästi erilaiset lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyt.
Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta
sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista
(YSL 6 §). Tämä yleinen selvilläolovelvollisuus mahdollistaa,
että ympäristön pilaantumista voidaan ehkäistä ennakolta
ja rajoittaa mahdollisimman vähäisiksi. Lain velvoitteet on
huomioitava jo malminetsintävaiheesta lähtien. Malminetsintävaiheessa, ennen kuin tehdään mahdollisia ympäristöön haitallisesti vaikuttavia toimenpiteitä, on alueelta syytä
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tehdä ympäristökartoituksia. Jos vaikutuksia on odotettavissa, niin asiasta tule informoida valvontaviranomaista jo
hyvissä ajoin, jotta haitalliset ympäristövaikutukset vältettäisiin. Koelouhinta- ja rikastus on vakiintuneesti katsottu
toiminnaksi, josta tulee tehdä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle. Jos koelouhinta on pitkäkestoista ja voi vaikuttaa
vesistöihin tms., niin toimintaan vaaditaan ympäristölupa
(YSL 527/2014, Kauppila & al 2011).
Ympäristönsuojelulain tavoitteiden täyttämiseksi erilaisilta
tuotantolaitoksilta vaaditaan parasta mahdollista käyttökelpoista tekniikkaa (=BAT). Käytettävän BAT-tekniikan
hyväksyttävyys ja päästöjen raja-arvot määritetään ympäristölupamenettelyssä. Raja-arvot määritellään siten, ettei
päätelmissä ilmoitettuja raja-arvoja ylitetä. Raja-arvojen
ylittäminen on joissain tapauksissa mahdollista, mutta ylitykset on aina päätettävä ja perusteltava ympäristöluvassa
(YM 2014). Energiankäytön on oltava myös tehokasta, toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja vaikutuksia on tarkkailtava
sekä toiminnanharjoittajalla on oltava käytettävissään toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus (YSL 527/2014).
Ympäristön pilaantumisen vaaran aiheuttava toiminta vaatii
aina ympäristöluvan. Ympäristölupa on yhtenäislupa, jossa
samassa yhteydessä käsitellään ja ratkaistaan kaikki toiminnasta aiheutuvat päästöasiat. Ympäristönsuojelulain ympäristöön pilaantumisella tarkoitetaan erilaisesta toiminnasta johtuvaa päästöä, josta aiheutuu terveyshaittaa, haittaa
luonnolle ja sen toiminnalle, luonnonvarojen käyttämisen
estymistä, yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä, yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden
vähentymistä, vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen
käytölle tai muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen
edun loukkaus. (YSL 527/2014, Kauppila & al. 2011) Mm.
kaivostoiminnan ja koneellisen kullankaivuun, malmin ja
mineraalin rikastamojen ja kaivannaisjätteen jätealueiden
osalta ratkaisee ympäristölupa-asiat aina valtion ympäristölupaviranomainen eli aluehallintovirasto (YSA 584/2017).
Edellä mainituille kaivostoimintaan liittyville toiminnoille
ei siis ole määritelty toiminnan laajuuteen liittyvää kynnystä
vaan ympäristölupa vaaditaan aina (Kauppila & al. 2011).
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
Ympäristövaikutusten arviointimenettelylain eli ns. YVAlain (252/2017) tavoitteena on parantaa ympäristövaikutusten arviointia sekä arvioinnin yhtenäistä huomioon
ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Lähtökohtana
on myös lisätä asianosaisten vaikuttamismahdollisuuksia,
kuulemista sekä tiedon saantia. Arviointimenettelyn periaatteena on hankkeen ympäristövaikutusten tunnistaminen
ja niiden keinojen selvittäminen, joilla haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää. Menettelyssä arvioidaan laaja-alaisesti
välittömiä ja välillisiä vaikutuksia muun muassa eliöihin,
luonnon monimuotoisuuteen kuin myös ihmisen terveyteen, elinoloihin ja elinympäristöön, maisemaan ja yhdyskuntarakenteeseen. Hankkeen ympäristövaikutukset on sel-
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vitettävä YVA-lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen
kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin
toimiin.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan YVAlain liitteen 1 mukaisissa hankkeissa. Arviointimenettely on
mm. pakollista, mikäli metallimalmien tai kaivoskivennäisten louhinta on yli 550 000 tonnia vuodessa tai avolouhoksen pinta-alan ollessa yli 25 hehtaaria. Menettely toteutetaan
myös hankkeista, joissa suunnitellaan louhittavan asbestia
tai uraania, vaikka niiden tuotantomäärä tai pinta-ala ei
täytä edellä mainittuja kriteerejä. Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen,
joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan
sekä eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen,
ympäristövaikutuksia. Päätettäessä arviointimenettelyn
soveltamisesta yksittäistapauksessa on otettava huomioon
YVA-lain liitteessä 2 määritellyt hankkeen ominaisuudet ja
sijainti sekä vaikutusten luonne.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen sisältäen ympäristövaikutusten arviointiohjelman
(YVA-ohjelma) sekä arviointiselostuksen (YVA-selostus).
YVA-menettelyssä ei kuitenkaan tehdä hanketta koskevia
varsinaisia päätöksiä vaan arvioidaan ja tuotetaan tietoa
hankkeesta ja sen eri toteutusvaihtoehdoista niiden kuulemis- ja lausuntokierroksilla. Menettelyn yhteydessä muodostuu paljon tietoa, jota käytetään esimerkiksi ympäristölupahakemuksessa.
Hankkeesta vastaavan toimijan on toimitettava arviointiohjelma yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle. Ohjelman on sisällettävä tiedot siitä, kuinka arviointimenettely
on suunniteltu toteuttavaksi ja miten ympäristövaikutukset
aiotaan selvittää. Hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. Arviointiselostuksen tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta,
kuvaus ympäristön nykytilasta, kuvaus hankkeen ja sen
kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä
ympäristövaikutuksista, niiden lieventämisestä, seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta. Selostuksessa tulee kuvata
myös arviointimenettelyn toteuttaminen ja selostuksen
tulee sisältää myös yleistajuinen yhteenveto. Yhteysviranomainen huolehtii sekä arviointiohjelman että -selostuksen
kuulemisesta eli pyytää tarvittavat lausunnot ja antaa mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen. Mahdolliseen lupahakemukseen on liitettävä mukaan ympäristövaikutusten
arviointiselostus ja yhteysviranomaisen antama perusteltu
päätelmä. Lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus, perusteltu päätelmä ja mahdolliset valtioiden rajat
ylittävät vaikutukset on lupaprosessissa huomioitu.

Vesilaki
Vesilaki (VL 587/2011) ohjaa vesien käyttöä ja rakentamis-

ta. Lain tavoitteena on edistää, järjestää ja sovittaa yhteen
vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä niin, että se on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. Lisäksi
tavoitteena on ehkäistä ja vähentää vedestä ja vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja sekä parantaa vesivarojen
ja vesiympäristön tilaa. Vesilakia sovelletaan vain vesitalousasioihin.
Kaivostoiminta edellyttää usein sekä vesilain että ympäristönsuojelulain mukaista lupaa, jonka käsittelee lupaviranomaisena aluehallintovirasto (AVI). Tällöin sovelletaan lupien yhteiskäsittelyä koskevia säännöksiä (VSL 587/2011).
Kaivostoiminnan osalta vesilain mukaista lupaa vaaditaan
esimerkiksi prosessiveden ottamiseksi vesistöstä, säännöstelyyn prosessiveden saannin turvaamiseksi, vesialueiden
kuivattamiseksi tai louhosten kuivana pitämiseksi ja siihen
liittyvässä pohjavedenpinnan alenemisessa (Kauppila & al
2011). Vesilain mukainen lupa myönnetään, mikäli hanke ei
sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua tai hankkeesta saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä koituviin
menetyksiin. Lupaa ei myönnetä, mikäli vesitaloushanke
vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa
huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa tai suuresti
huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja (VSL
587/2011). Kaivostoimintaan liittyvää vesilupaa haettaessa
on siis esitettävä kattava arvio hankkeen kannattavuudesta suhteessa aiheutuviin haittoihin (Kauppila & al 2011).
Oleellista lupakäsittelyssä on myös, että toiminnanharjoittajalla on oltava oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin
eli omistaa alueen, on hankkinut pysyvän käyttöoikeuden
alueeseen, sille myönnetään käyttöoikeus tai voi osoittaa
luotettavalla selvityksellä saavansa käyttöoikeuden alueeseen (VSL 587/2011).
Ydinenergialaki ja -asetus
Ydinenergialainsäädännöllä varmistetaan, että ydinenergian
käyttö on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, turvallista
ihmisille ja ympäristölle eikä edistä ydinaseiden leviämistä. Perustana ovat jatkuvasti päivitettävät ydinenergialaki
(YEL, 990/1987) ja ydinenergia-asetus (YEA 161/1988).
Yksityiskohtaisella sääntelyllä sekä Säteilyturvallisuuskeskuksen (STUK) ohjeilla ja valvonnalla turvataan lainsäädännölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Kansallisen
lainsäädännön lisäksi Suomea koskevat kansainväliset sopimukset. Myös Euroopan unioni sääntelee ydinenergia-alaa
Euratom-sopimuksella (TEM).
Kaivos- ja malminrikastustoiminta, jonka tarkoituksena on
uraanin tai toriumin tuottaminen, kuuluu ydinenergialain
piiriin. Kun kaivosluvan myöntää pääsääntöisesti Tukes,
niin uraanin tai toriumin tuottamista koskevasta kaivoshankkeessa lupaviranomaisena toimii valtioneuvosto, jolloin asian valmistelusta vastaa tällöin käytännössä työ- ja
elinkeinoministeriö. Uraanin ja toriumin louhintaa, rikastamista ja käsittelyä koskevaa lupamenettelyä edeltää aina
louhittavasta määrästä riippumatta YVA-menettely. YEL:n
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mukaisen luvan saaminen uraanin tai toriumin tuottamiseen edellyttää suunnitellun kaivospaikan tai malminrikastuslaitoksen sijaintikunnan puoltoa. Sijaintikunta voi estää
luvan myöntämisen uraani- ja toriumkaivokselle tarkoituksenmukaisuusperusteilla eli sillä on käytännössä veto-oikeus ko. kaivoksien perustamisessa (21 §, 10.6.2011/622).
Ydinenergia-asetuksessa määritellään tarkoin mm. erilaisia
määritelmiä, ydinenergialain soveltamisrajauksia, radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittamista, luvitusta ja valvontaa. Asetuksessa määritellään uraania sisältävää malmiksi kivennäinen, jossa uraanin keskimääräinen pitoisuus on
suurempi kuin 1 kg tonnissa. Vastaavasti toriuminmalmissa
toriumin keskimääräinen pitoisuus on suurempi kuin 30 kg
tonnissa, jollei kyse ole monatsiitista, tai suurempi kuin 100
kg tonnissa, jos kyse on monatsiitista. Kaivos- ja malminrikastustoiminnaksi ei asetuksen mukaan katsota toimintaa,
jossa yhden vuoden aikana tuotettavan uraanin tai toriumin
määrä on enintään 10 000 kg tai käsiteltävässä malmissa
uraanin ja toriumin keskimääräinen pitoisuus alittaa aiemmin mainitut uraanin ja toriumin raja-arvot ja jalostuksen
tuloksena syntyvissä tuotteissa uraanin ja toriumin yhteinen
pitoisuus on pienempi kuin 0,5 kg tonnissa. Ennen kaivostai rikastustoimintaa koskevan lupapäätöksen tekemistä
TEMin on varmistettava, että investointihankkeesta on
saatu Euratom-sopimuksen mukaisesti Euroopan yhteisöjen komission lausunto ja että hakija on noudattanut Euratom-sopimuksen ja sen nojalla annettuja määräyksiä.

3.5. Kaivosteollisuuden taloudellinen merkitys
Luvussa 3.2 mainittiin jo Suomen mineraalivarantojen
olevan merkittävä osa kansallisvarallisuutta, sekä mineraalivarantojen merkityksestä korkean teknologian metalliteollisuuden kanssa maamme tulevalle hyvinvoinnille ja huoltovarmuudelle. Kansantalouden kannalta on tärkeää, että
kaivosten tuottamia malmeja ja rikasteita ei vietäisi sellaisenaan, vaan niiden jalostusastetta nostettaisiin ennen vientiä
(Hernesniemi et al. 2011). Nykyinen metallienjalostus, teollisuusmineraalien jatkojalostus ja osa kemianteollisuutta on
syntynyt kaivosten ansiosta. Suomen metallienjalostus on
kuitenkin riippuvainen tuonnista ja suurin osa tarvittavasta rikasteesta tuodaan ulkomailta. Toisaalta osa toimialan
tuotteita viedään runsaasti ulkomaille (TEM 2015). Suomen
mineraaliklusteri on laaja-alainen ja sen kansataloudellinen
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merkitys on huomattava (kuva 15). Se työllistää Suomessa
vajaan 30 000 työntekijää, joista suurin osa työskentelee
metallinjalostuksen sekä alan palvelutoiminnan, koneiden
ja teknologian parissa (Loukola-Ruskeeniemi 2016). Kaivosala on luonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia useille
teknologia- ja palvelutoimittajille. Esimerkiksi vuonna 2015
metallien jalostusyritysten palveluksessa oli kaikkiaan noin
15 400 henkilöä ja liikevaihto oli noin 9,1 miljardia euroa
(Teknologiateollisuus 2016).
Kaivosteollisuus oli vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen harvoja investoivia aloja Suomessa, joskin viime vuosina alan
investointihalukkuus on talouden epävarmuuden myötä vähentynyt. Vuonna 2013, jolloin malmeja louhittiin Suomessa ennätysmäärät, metalli- ja teollisuusmineraalikaivoksien
työllistävät maassamme suoraan noin 3000 työntekijää ja
kaivostoiminnan liikevaihto Suomessa oli noin 1,5 miljardia
euroa (TEM 2014). Tuolloin toiminnassa olevia metallikaivoksia oli 12 kpl ja teollisuusmineraalikaivoksia 27 kpl, jotka
sijoittuvat pääasiallisesti Pohjois- ja Itä-Suomeen. Vuonna
2015 niitä metallikaivoksia oli toiminnassa yhteensä 10 kpl
ja teollisuusmineraalikaivoksia 28 kpl. Kaivosinvestoinnit
putosivat vuonna 2015 157 M€:oon eli laskua oli 17 % edelliseen vuoteen nähden (190 M€) ja yli 70 % huippuvuosiin
2008 ja 2011 verrattuna (578 ja 555 M€) (kuvat 16, 17 ja 18).
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Kuva 15. Suomen mineraaliklusterin rakenne. Hernesniemi ym. 2011.
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Kuva 16. Kaivosten kokonaisinvestoinnit Suomessa vuosina 2008-2015. Tukes kaivostilastot, 2016.
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Kuva 17. Kaivostoiminnan henkilöstömäärien kehitys Suomessa vuosina 2006-2014. Tilastokeskus, Yritysrekisterin vuositilasto, toimipaikkatiedot
(TOL 2008).
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Kuva 18. Kaivostoiminnan liikevaihtojen kehitys Suomessa vuosina 2006-2014. Tilastokeskus, Yritysrekisterin vuositilasto, toimipaikkatiedot (TOL 2008).
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4

Kaivostoiminnan
edellytykset
Pohjois-Pohjanmaalla

4.1. Kaivosteollisuuden aluetaloudellinen
merkitys Pohjois-Pohjanmaalle
Pohjois-Pohjanmaalla metallimalmien louhintaa on harjoitettu 1940-luvulta alkaen. Vuonna 2016 täydessä toiminnassa on ollut vain Pyhäsalmen kaivos. Nivalan Hiturassa
kaivostoimintaa harjoittanut Belvedere Mining Oy ajautui
konkurssiin loppuvuodesta 2015 ja Nordic Mines Marknad
AB:n omistama Raahen Laivan kaivoksen toiminta on ollut pysähdyksissä muutaman vuoden ajan kannattavuus- ja
talousongelmien vuoksi. Muut kaivoshankkeet ovat vielä
suunnitteluasteella. Toimivia karbonaattikaivoksia ei maakunnassa ole.
Maakunnassa on merkittävää metalliteollisuutta, joka käyttää osin kotimaista raaka-ainetta. Toimialatietojen (Tilastokeskus 2016)- mukaan (kuva 19) Pohjois-Pohjanmaan

kaivosten henkilöstömäärä on vaihdellut viimeisen vuosikymmenen kuluessa 250-400 välillä ollen viime vuosina
laskusuunnassa.
Kaivosalasta on myös kehittynyt uusi liiketoimintamahdollisuus useille teknologia- ja palvelutoimittajille. Kaivostoimintaa palvelevan henkilöstön määrä on kasvanut osalta
huomattavasti vuoden 2007 jälkeen ja näyttää vakiintuneen
reiluun 100 henkilöön. Pohjois-Pohjanmaan kaivostoiminnan merkitystä kaivoselinkeinolle ja talouteen kuvastaa sen
merkittävä osuus koko maan metallimalmien louhinnan
liikevaihdosta (kuva 20). Euromääräisesti liikevaihtoa kertyi vuosikymmenen alussa vuosittain noin 200 M€. Vuosina 2006-2008 noin 90 % metallimalmien louhinnan liikevaihdosta karttui alueella, josta se uusien kaivoshankkeiden
myötä on laskenut noin kolmannekseen. Maakunnan kaivostoimintaa palvelevan liiketoiminnan osuus valtakunnan
liikevaihdosta on noin 30 %.
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Kuva 19. Kaivostoiminnan henkilöstömäärien (vasen asteikko) ja liikevaihtojen (oikea asterikko, €) kehitys Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2006-2014.
Tilastokeskus, Yritysrekisterin vuositilasto, toimipaikkatiedot (TOL 2008).
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Kuva 20. Pohjois-Pohjanmaan osuus metallimalmien louhinnan ja kaivostoimintaa palvelevan toiminan liikevaihdosta (Tilastokeskus, Yritysrekisterin
vuositilasto, toimipaikkatiedot (TOL 2008).

Pohjois-Pohjanmaalla kaivostoiminnan yhteenlaskettuja
välittömiä tuotantovaikutuksia vuonna 2010 oli 115,7 ja
välillisiä 136,4 miljoonaa euroa (Harjula 2016). Kokonaistyöllisyysvaikutukset olivat tuolloin 1 688,6 henkilötyövuotta, josta 712,2 välittömiä ja 976,4 välillisiä henkilötyövuosia. Kokonaistyöllisyysvaikutus oli tuolloin siis vain noin
1 % alueella työssäkäyvästä työvoimasta. Edellä mainittujen
henkilötyövuosien pohjalta laskennallinen kerrannaisvaikutus oli 2,37 eli yhtä yksi välitön kaivostoiminnan työpaikka toi alueelle yli kaksi välillistä työpaikkaa

4.2. Pohjois-Pohjanmaan kallioperä
Pohjois-Pohjanmaalla tavataan laaja kirjo erilaisia kivilajeja. (kuva 21). Vallitsevina kivilajeina ovat erilaiset graniitit,
granodioriitit ja tonaliitit (granitoidiset kivilajit) sekä liuskeet, gneissit ja kvartsiitit. Vähäisemmässä määrässä tavataan gabroja, peridotiitteja, metabasaltteja, vihreäkiviä- ja
amfiboliitteja. Maakunnan alueella tavataan myös harvinaisempia alkalikiviä kuin myös nuorempia savi-silttikiviä
sekä hiekkakiviä. Vanhimmat kivilajit kuuluvat ns. arkeeisiin kiviin, joiden ikä on yli 2500 miljoonaa vuotta. Toinen
merkittävä kivilajijoukko kuuluu ns. varhaisproterotsooisella ajanjaksolla noin 1980–1650 miljoonaa vuotta sitten
syntyneisiin kivilajeihin. Maakunnasta löydetään myös
Suomen nuorimpiin kivilajeihin kuuluvaan Muhoksen savikivialueen noin 1200 Ma ikäisiä kiviä ja lisäksi Hailuodon
seudulla tavattavia hiekkakiveä, joiden ikä on fossiilimääritysten perusteella vain noin 650–570 Ma. Iältään maakunnan kivilajit kattavat siis laajan geologisen historian.
Pohjois-Pohjanmaan vanhimmat kivet kuuluvat osana

Keski- ja Itä-Suomen arkeeisiin alueisiin, joka ulottuvat leveänä vyöhykkeenä aina Lapin eteläosista Pudasjärven sekä
Kuusamon kautta Iisalmen ja Kuhmon kautta Kuopioon ja
Ilomantsiin asti. Maakunnan alueella on kaksi suurempaa
arkeeisten kivien muodostamaa aluetta, lännempänä Pudasjärven pohjagneissi ja tämän itäpuolella Itä-Suomen gneissialue (Eilu (eds) 2012, Lehtinen et al., 2005).
Pudasjärven arkeeinen alue rajautuu lännessä Pohjois-Pohjanmaan liuskevyöhykkeeseen, etelässä lounaassa syväkiviin
ja Muhoksen muodostumaan, idässä Oulujärven hiertovyöhykkeeseen ja Hirvaskosken siirrosvyövyöhykkeeseen
ja pohjoisessa Peräpohjan liuskealueeseen. Suhteellisen
heikosti paljastuneen alueen pääosan muodostavat granodioriittiset ja graniittiset gneissit ja seoskivet sekä niiden
sisällä tavattavat amfiboliitit. Tämä Pudasjärven pohjagneissialueen syväkivien yleisin kivi on koostumukseltaan
ja asultaan vaihteleva graniittigneissi, jonka päämineraalit
ovat plagioklaasi, kvartsi ja biotiitti. Kivelle luonteenomainen epätasaisuus ilmenee säännöttömänä raekoon, suuntautuneisuuden ja mineraalikoostumuksen sekä erilaisten
kivilajisulkeumien määrän ja koon vaihteluina. Graniittigneissialueella esiintyy paikoin myös raitaista seoskiviä, jonka osina ovat kiillegneissi ja karkea, graniittinen tai granodioriittinen aines. Osa graniiteista ja granodioriiteistä on
paikoin tasarakeisia, tasalaatuisia ja suuntautumattomia.
Amfiboliitit ovat todennäköisesti vihreäkivivyöhykkeiden
vanhoja jäänteitä sekä voimakkaasti muuttuneita emäksisiä
juonia sekä syväkiviä. Vulkaanista alkuperää olevat amfiboliitit voivat olla kymmenistä aina satoihin metrejä leveitä ja
useita kilometrejä pitkiä. Suurin niistä on Oijärven vihreäkivivyöhyke, jonka leveys vaihtelee paikoin 2–5 km ja ollen
noin 30 km pitkä. Oijärven kivet koostuvat vulkaanisperäi-
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sistä sedimenteistä ja mustaliuskeista sekä vähäisemmissä
määrin basalteista. Pudasjärven arkeeisen alueen kivilajeja
leikkaavat varhaisproterotsooiset graniitit ja lukuisat diabaasit.
Itä-Suomen arkeeiset kivet sijaitsevat Hirvaskosken siirrosvyöhykkeen itäpuolella rajautuen Kuusamon liuskealueeseen ja Kainuun liuskejaksoon ja Pohjois-Karjalan liuskealueeseen. Idässä alue jatkuu Venäjän puolelle. Alueen
kivet edustavat tyypillisesti granitoidi-vihreäkiviseuruetta.
Granitoidisissa kivissä voidaan erottaa kaksi ikäryhmää,
vanhemman ollessa seoskivimäisiä tonaliitteja, joissa on
amfiboliittisulkeumia. Näiden sulkeumien yhteydessä tavataan yleisesti myös serpentiniittejä. Nuoremmat arkeeiset
granitoidit muodostavat määrällisesti suuremman ryhmän,
ollen vähemmän muovautuneempia ja syväkivimäisempiä.
Koostumukseltaan nämä kivet ovat vaihtelevampia kuin
vanhemmat, koostuen tonaliiteista, kvartsidioriittien ja graniittien lisäksi myös gabroista ja syeniiteistä. Nuoremmat
arkeeiset granitoidit muodostavat monimutkaisia rakenteita, joita ympäröivät vanhemmat granitoidit ja seoskivet.
Nuoremmat sulkevat sisäänsä monin paikoin vanhempia
kivilajeja. Lisäksi granitoidit ja seoskivet ovat usein muuttuneet metasomaattisesti ja siirrostuneet voimakkaasti
erityisesti kontaktien läheisyydessä. Suomussalmen vihreäkivivyöhykkeen aivan pohjoisin osa ulottuu hieman Pohjois-Pohjanmaan puolelle.
Näiden kahden arkeeisen vyöhykkeen siirrosten rajaamaan
väliin sijoittuu Kainuun liuskejakson pohjoisimmat osat.
Nämä kivet koostuvat pääasiassa erikoostumuksellisista li-

Kuva 21. Pohjois-Pohjanmaan geologiset piirteet.

uskeista, vulkaniiteista ja kvartsiiteista. Kainuun liuskejakso
on kaikkinensa noin 200 km pitkä sedimentti- ja vulkaanista alkuperää oleva kivilajijakso. Itäosa vyöhykkeestä koostuu
pääasiassa vulkaanisista kivistä ja konglomeraateista, joiden
päällä on kvartsiitteja. Näiden päälle sijoittuu kiilleliuskeita,
konglomeraatteja sekä rautamuodostumia. Mustaliuskeita
tavataan välikerroksina kiilleliuskeiden sisällä. Stratigrafiassa ylimpänä on tasalaatuinen kiilleliuske.
Kuusamon liuskejakson keskiosat koostuvat 2440 Ma vanhoista erilaisista vulkaanisista kivistä, joita seuraavat nuorempia vulkaanisia kivet. Tämän aiheutti arkeeisen mantereen repeäminen, jolloin Fennoskandian kilven alueelle
tunkeutui kerrosintruusioita sekä emäksisiä juonia. Näitä
metamorfoituneita juonia tavataan runsaasti Koillismaan
alueella. Jakson eteläosien mafiset kivet ovat kerrostuneet
arkeeisten kivien päälle. Ne sisältävät serisiittejä ja kiilleliuskeita kuin myös karbonatiittipitoisia kiviä välikerroksina
sekä jakson kerrosseurannon yläosissa mahdollisesti paksusti kvartsiitteja (Vuollo 1994, Mertanen et al., 1999).
Kiiminkijakso on sedimenttikivivaltainen vyöhyke, joka sisältää myös konglomeraatteja ja arkoosisia kiviä alaosissa
kerrostumisalustassa. Niiden päällä sijaitsee turbidiittisia
grauvakoita ja ylämpänä kerrossarjassa on mafisia vulkaniitteja, joissa tavataan vaihtelevan paksuisina välikerroksina kvartsiitteja, mustaliuskeita, dolomiitteja ja rautamuodostumia.
Pohjois-Pohjanmaan länsiosa kuuluu Savon jaksoon, joka
koostuu valtaosin kiillegneisseistä, joissa välikerroksina ta-
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vataan vulkaanisia kiviä, mustaliuskeita ja karbonaattipitoisia kiviä. Vulkaaniset kivet ovat joko 1920 Ma tai 1890–1880
Ma ikäisiä ja koostumukseltaan vaihtelevia. Vanhempien
vulkaniittien yhteydessä on vyöhykkeessä gneissiytyneitä
tonaliitteja kun taas nuorempien vulkaniittien yhteydessä
on muodostunut granitoideja. Tämän vyöhykkeen tunnusomaista ovat voimakkaat siirrosvyöhykkeet.

4.3. Pohjois-Pohjanmaan mineraalipotentiaaliset vyöhykkeet ja -esiintymät
Potentiaalisten alueitten rajauksissa on hyödynnetty useita GTK:n aineistoja. Lähtökohtana rajauksessa on käytetty
Fennoscandian Mineral Deposits verkkopalvelussa esitettyjä
rajauksia, missä koko Skandinavian alue on jaettu potentiaalisiin provinsseihin (Eilu, P. (ed.), 2012). Mineraalipotentiaaliset alueet on muokattu tähän mittakaavaan sopivammiksi käyttäen geologista ja geofysikaalista aineistoa.
Mineraalipotentiaaliset alueet on jaettu kolmeen luokkaan
siten, että 1) lupaavimmat mineraalivarantoalueet on rajattu vähintään kallioperäkairauksin ja / tai kalliopaljastumahavaintoihin perustuen, 2) tunnetut mineraaliesiintymät –rajaus pitää sisällään esiintymät, joista on olemassa
varantoarvio ja 3) todennäköiset mineraalivarantoalueet
ovat geologiseen aineistoon ja asiantuntemukseen pohjautuva tulkinta tunnettujen mineraaliesiintymien ja lupaavien
mineraalivarantoalueiden jatkeista (kuva 22).
Mineraalipotentiaalisten alueiden rajaus
Raahe
Laivakankaan kultapotentiaalinen alue sijaitsee ns. Raahe-Laatokan malmivyöhykkeen luoteisosassa. Raahe-Laatokka vyöhyke on proterotsooisen ja arkeeisen kallioperän
rajavyöhyke (Lahtinen, 1994) ja alueelta tunnetaan lukuisia
malmiesiintymiä. Alue on kontaktissa Vihanti-Pyhäsalmi vyöhykkeen kanssa ja osittain päällekkäinen Hituran ja
Koivusaarennevan mineraalipotentiaalisten vyöhykkeiden
kanssa (Västi et al, 2012). Raahen vyöhykkeellä on Laivan
kultakaivos ja useita pienempiä kultaesiintymiä sekä kultaviitteitä joiden perusteella rajaus on tehty. Alueella esiintyy
ainakin kahta eri mineralisaatiotyyppiä, orogeenisia kultaesiintymiä ja porfyyrisia kulta-kupari -esiintymiä joihin voi
liittyä myös molybdeenia.
Laivakankaan (Laiva) kultakaivos aloitti tuotannon vuonna 2011. Laivan tuotanto on ollut kuitenkin keskeytyneenä
viimeiset vuodet, mutta viimeisten tietojen mukaan kaivosta suunnitellaan uudelleen avattavaksi vuonna 2018. Porfyyristä Cu-Au esiintymistä suurin on Kopsan esiintymä.
Raahen kultapotentiaalinen vyöhyke on jaettu edelleen pienempiin alueisiin, jotka ovat Himanka, Kalajoki ja Reisjärvi.
Näistä on jäljempänä lyhyt esittely alueittain.
Vihanti-Pyhäsalmi
Vihanti-Pyhäsalmi sinkkivyöhyke sijaitsee yllä kuvatun Raahe-Laatokka malmivyöhykkeen luoteispäässä ja jatkuu aina
Pohjanlahdelle saakka sisältää useita Zn-Cu esiintymiä. Vihanti-Pyhäsalmi alue sijaitsee Savon liuskevyöhykkeellä ja
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alueen kallioperää hallitsevat kiilleliuskeet ja -gneissit, granitoidit ja mafiset vulkaniitit. Kallioperä on ns. muinaisessa
saarikaariympäristössä syntynyttä, jossa veteen kerrostuneiden sedimenttikivien ohella esiintyy erilaisia vulkaniitteja.
Alueen esiintymät ovat ns. massiivisia sulfidiesiintymiä,
joista tunnetuimmat ovat Pyhäsalmi, Vihanti, Mullikkoräme, Ruostesuo ja Kangasjärvi. Nämä kaikki esiintymät ovat
olleet tuotannossa ja Pyhäsalmen kaivos on näistä tällä hetkellä ainoa tuotannossa oleva esiintymä.
Vihannin esiintymän ympäristöstä tunnetaan paljon pienempiä esiintymiä, mutta ne ovat osoittautuneet taloudellisesti kannattamattomiksi. Pyhäsalmen alueella on Pyhäsalmen lisäksi louhittu Mullikkorämeen, Ruostesuon ja
Kangasjärven pienempiä ns. satelliittiesiintymät. Pyhäsalmen kaivos on ollut toiminnassa vuodesta 1962 lähtien, Vihannin kaivos toimi vuosina 1954-1992 (Västi, 2012b).
Kiiminki
Kiimingin sinkkipotentiaalinen vyöhyke sijaitsee Kiimingin
liuskejaksolla, joka koostuu pääosin metavulkaniiteista ja
-sedimenttikivistä. Liuskejakso rajautuu etelästä svekofennisiin graniitteihin ja Muhos ja Hailuoto muodostumien
nuoriin hiekkakiviin. Pohjoisessa liuskejakso rajautuu arkeeiseen kallioperään, minkä päälle liuskejakso on muodostunut. Alueella tavataan turbidiittisia metasedimentteja ja
sulfidipitoisia grafiittiliuskeita. Lisäksi alueella on dolomiitteja, emäksisiä vulkaniitteja, joista osa on komatiittisia koostumukseltaan. Alueella esiintyy useita sinkki ja kulta-aiheita, joista ainakin yhdessä myöhäisempi kultamineralisaatio
esiintyy sinkkimineralisaation yhteydessä. Esiintymiä isännöivät kivilajit ovat rajattu geofysiikan ja sinkkiviitteiden
avulla. Vyöhykkeellä on Metsäsienniemen kivilouhos, mutta
muuta kaivostoimintaa alueella ei ole.
Vaikka alueelta ei tunneta vielä taloudellisesti hyödynnettäviä esiintymiä, on alueelta sekä kairaamalla että geokemialla
todennettuja viitteitä ja tämä yhdessä sopivan geologisen
ympäristön kanssa nostavat alueen Zn-Cu, ja Pb-Ag – potentiaaliseksi.
Oijärvi
Oijärven kultavyöhykkeen tunnetut esiintyvät sijoittuvat
Oijärvi-ryhmän emäksisten vulkaniittien ja happamien
juonikivien yhteyteen. Esiintymät ovat kallioperässä esiintyvien rakenteiden kontrolloimia. Kivilajiyksikkö on rajattu
geofysiikan ja geologisen tiedon perusteella ja oikeastaan
koko kivilajiyksikköä voidaankin pitää potentiaalisena kullan suhteen. Oijärven vihreäkivijakso rajautuu ympäristön
arkeeiseen kallioperään. Iältään arkeeinen vihreäkivijakso
sisältää metasedimenttejä ja -vulkaniitteja. Sitä leikkaavat
granitoidit, felsiset juonikivet ja diabaasit. Alueelta tunnetaan orogeenisia kultaesiintymiä ja mahdollisesti epitermisiä
Au-Ag-Zn-Pb esiintymiä. Merkittävin Oijärven vyöhykkeen
esiintymistä on Kylmäkankaan Au esiintymä. (Juopperi &
Karvinen, 1999, Juopperi et al, 2001).
Koillismaa
Koillismaan PGE-Ni-Cu, V-Fe-Ti vyöhyke rajautuu Koil-
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lismaa-Näränkävaaran kerrosintruusiokompleksin kiviin.
Vyöhykkeellä on Mustavaaran suljettu kaivos, joka tällä hetkellä on Mustavaaran Kaivos Oy:n hallussa. Kaivos
tuotti vanadiini-rautamalmia vuosina 1974-1985. Yhtiön
tavoitteena on käynnistää vanadiinin tuotanto uudestaan
lähitu-levaisuudessa. Koillismaan vyöhykkeeseen lukeutuu
useita PGE-Ni-Cu ja V, Fe aiheita, joista varantoarviot on
tehty Haukiahon, Kaukuan Lavotan ja Rusamon esiintymistä. Koillismaa- Näränkävaaran kerrosintruusiokompleksi on
syntynyt arkeeisen kuoren repeämään, jolloin koostumukseltaan emäksinen-ultraemäksinen magma on purkautunut
ja jäähtynyt muodostaen arkeeiseen kallioperään intruusioita. Kerrosintruusiot ovat iältään n. 2,44 Ga ja deformaation
seurauksena ne ovat hajonneet useiksi siirrosten rajaamiksi
lohkoiksi (Alapieti, 1982). Koillismaan vyöhykkeen PGENi-Cu, V-Fe-Ti esiintymät liittyvät emäksisiin – ultraemäksisiin kivilajeihin ja/tai niiden kontaktivyöhykkeisiin. Nämä
kivilajit eroavat ympäröivistä arkeeisista kivilajeista esim.
painovoiman ja magneettisten ominaisuuksiensa vuoksi ja
ovat tunnistettavissa geofysiikalisin menetelmin. Näränkävaaran ja Koillismaan intruusioiden välissä esiintyy painovoima-aineistossa anomalia, joka on tulkittu aiheutuvat
mahdollisesti syvällä sijaitsevasta emäksisestä - ultraemäksisestä juonesta ja se luetaan kuuluvan osaksi kompleksia
(Alapieti, 1982, Karinen, 2010).
Kuusamo
Kuusamon- Kuolajärven sedimenttikivistä ja vulkaniiteista
koostuva vyöhyke on syntynyt arkeeisen mantereen repeämävyöhykkeeseen 2440 Ma- 1900 Ma välisenä ajanjaksona.
(Räsänen & Vaasjoki, 2001, Vanhanen, 2001). Useat orogeeniset vaiheet ovat muokanneet alueen kallioperää. Tyypillisesti mineralisaatiot ovat epigeneettisiä Au-Co-Cu-(U)
esiintymiä ja kerrossidonnaisia U esiintymiä (Vanhanen,
2001). Vyöhykkeellä on yhteensä 13 esiintymää, joista on
olemassa varantoarvio. Näistä suurin on Juomasuon esiintymä, joka on rikastunut Au, Co, Cu, Mo, Ni, REE ja U suhteen. Esiintymän isäntäkiviä ovat muuttuneet vulkaniitit
ja sedimenttikivet (Vanhanen 2001). Malmiviitteitä ja pienempiä aiheita esiintyy lähes koko sedimenttijakson alueella
ja suurempi mittakaavaiset rajaukset on tehty näiden perusteella. Akkuteknologian kehittyessä on kiinnostus enenevässä määrin kohdistunut alueen kobolttipotentiaaliin.
Nivala-Haapajärvi
Nivala-Haapajärven mineraalipotentiaalinen vyöhyke sijoittuu Raahe-Laatokka malmipotentiaaliselle vyöhykkeelle.
Hitura-Makola nikkelivyöhyke sijoittuu Vihanti-Pyhäsalmi vyöhykkeen luoteispuolelle ja Raahen Au vyöhykkeen
sisään. Alueen kallioperä koostuu pääosin kiillegneisseistä
– ja liuskeista joita leikkaavat granitoidi intruusiot ja emäksiset-ultraemäksiset intruusiot. Seoskiviä esiintyy alueilla,
joita luonnehtii korkein metamorfoosiaste, mikä on seurausta kallioperää muokanneesta deformaatiosta. Schollen
tyyppiset migmatiitit ovat tavanomaisia kivilajeja Hitura-Makola vyöhykkeellä (Makkonen, 2012). Vyöhykkeellä
on viisi nikkeliesiintymää ja useita nikkeliaiheita ja viitteitä.
Esiintymät liittyvät emäksisiin-ultraemäksisiin intruusioi-

hin ja vyöhykkeen rajaus on tehty nikkeliaiheiden ja viitteiden sekä geofysiikan perusteella. Alueen esiintymistä neljästä on tehty varantoarviot joista Hituran ja Makolan Ni-Cu
esiintymät ovat olleen tuotannossa. Makolassa malmia on
tuotettu vuosina 1941-1954 ja Hituran kaivos on ollut tuotannossa vuodesta 1970 lähtien aina 2013 asti, ollen kuitenkin välillä suljettuna. Esiintymät ovat iältään n. 1.88 Ga ja
liittyvät svekofenniseen orogeniaan (Makkonen, 2012).
Kalajoki
Kalajoen kultavyöhyke on Raahen kultavyöhykkeen sisällä. Vyöhykkeen sisällä on sekä alkuperältään orogeenisiksi
että porfyyrisiksi luokiteltuja esiintymiä. Porfyyriesiintymät
ovat joko Cu-Au tai Mo valtaisia. Näistä Jounihevan ja Susinevan esiintymistä on tehty varantoarviot ja ne on luokiteltu porfyyri Cu-Au ja Mo esiintymiksi. Geologian tutkimuskeskus, Outokumpu Oy ja Rautaruukki Oy ovat tehneet
Raution batoliitin ympäristössä runsaasti malminetsintää
varsinkin 1950-luvulta 1980-luvulle, mutta sen jälkeen tutkimuksia on tehnyt pääasiassa GTK.
Himanka
Himangan kultavyöhyke on rajattu Raahen kultavyöhykkeen sisälle. Himangan kallioperä koostuu vulkaaniteista
sekä peliittisistä sedimenttikivistä. Merkittävin esiintymä
alueella on Hirsikankaan esiintymä, josta on tehty myös
varantoarvio (Kontoniemi & Mursu, 2006). Hirsikankaan
esiintymä sijoittuu vulkaniittien ja liuskeiden kontaktivyöhykkeeseen, jolla on selvä rakenteellinen kontrolli. Jaksolta
tunnetaan myös GTK:n löytämä ja tutkima pienehkö Hannin kultaesiintymä.
Himankajakson tutkimukset alkoivat GTK:n osalta vuonna 2004, kun kansannäytetoiminnan tuloksena löydetystä
kultapitoisesta lohkareesta. Lohkareen lähtöpaikaksi osoittautui Hirsikangas, joka siirtyi Belvedere Resources Ltd:lle.
Alueelta on tämän jälkeen löytynyt lisää kultaan viittaavia
lohkareita. Kaikkia näistä viitteistä ei ole voitu yhdistää tunnettuun Hirsikankaan esiintymään.
Reisjärvi
Outokumpu Oy:n malminetsintä tutki Kangaskylällä 1970
ja 1980 luvuilla useampaan otteeseen. Töiden tuloksena
paikannettiin kaksi pientä kultaesiintymää, Kangaskylä ja
Ahveroinen. Geologian tutkimuskeskus teki myös 1990 -luvulla Tiaiskurun alueelta löydetyn hyvän Cu-Co –lohkareen
takia malminetsintätutkimuksia (Västi 1992).
Vuosituhannen vaihteessa Kangaskylän alueelta lähetettiin
taas runsaasti uusia malmiviitteitä, jonka seurauksena myös
malminetsintätutkimukset vilkastuivat mm. GTK:n ja Belvedere Resources Ltd:n toimesta. GTK raportoi tutkimuksensa Norssinjärven (Kontoniemi & Mursu 2006) ja Katajanevan (Kontoniemi & Mursu 2007) työmailta.
Pohjois-Pohjanmaan merkittävimmät ja parhaiten tunnetut mineraaliesiintymät esitellään myös liitteessä 1 olevissa
kohdekorteissa. Esiintymät on jaoteltu arvometallisisällön
mukaisesti.
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Kuva 22. Mineraalipotentiaaliset vyöhykkeet.

4.4. Pohjois-Pohjanmaan kaivostoiminta ja
maankäytön ohjaus
Kaivosteollisuuden viime vuosien heikko kannattavuus on
aiheuttanut suurta epävarmuutta uusien projektien investointeihin ja hankkeiden kehittämiseksi kaivokseksi asti.
Tämä epävarmuus on aiheuttanut myös toimivissa kaivoksissa muutoksia, sillä niiden kannattavuus on laskenut paljon. Monia investointeja on siirretty myöhäisemmäksi, on
pyritty säästämään kuluista ja tuotantoa on rajoitettu. Osa
kaivoksista on tilapäisesti suljettuina odottaen maailmanmarkkinoiden elpymistä. Kyseessä on globaali ilmiö, jossa
Suomen kaivosteollisuus on myös osallisena.
Pohjois-Pohjanmaalla malminetsintää on suorittanut viime
vuosina useampi yksityinen yhtiö sekä Geologian tutkimus-

keskus. Pääasiassa malminetsintää ovat suorittaneet yksityiset yritykset kairausten ja erilaisten geofysikaalisten mittausten kautta. Merkittävimmät resurssit ovat kohdistuneet
kullan ja kuparin etsintään. Keskeisinä tutkimuskohteina
ovat olleet tunnettujen kaivosten lähialueet tai aikaisemmin
tutkittujen kaivosaihioiden jatkoselvitystyöt.
Geologian tutkimuskeskus on omissa tutkimuksissaan viime vuosina käynyt läpi nikkelikriittisiä kohteita sekä kultaan ja kulta-kupariin liittyviä aihioita. Tutkimukset ovat
tuoneet esille, että alueelta on hyvät mahdollisuudet löytää
myös aikaisemmin tuntemattomia esiintymiä. Kaikki tiedot
ovat tarkemmin kuvailtu GTK.n julkaisemissa työraporteissa sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamassa Jokilaaksojen nikkeli (JoNi) -hankkeessa.
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Vireillä tai pidemmälle tutkittuja kohteita ovat Mustavaaran
vanadiini-rauta-titaani kaivosprojekti Taivalkoskella (Mustavaaran Kaivos Oy), Kopsan kultakaivosprojekti Haapajärvellä (Belvedere Mining Oy konkurssipesä), Hirsikangas
kultakaivosprojekti Kalajoella (Belvedere Mining Oy konkurssipesä), Juomasuon kultakaivosprojekti Kuusamossa
(Kuusamo Gold Oy/Nero Projects Australia Pty Ltd.). Tämän lisäksi Kuusamossa on timanttiesiintymiä, joita Sunrice Resources on tutkinut tarkemmin viime vuosina.
Mustavaaran kaivos ei ole päässyt aloittamaan toimintaansa
ja yhtiön resurssit on suunnattu kierrätysmateriaalia hyödyntävän metallitehtaan toteuttamiseksi Raaheen. Laivan
toiminta on ollut pysähdyksissä toiminnan kannattomuuden vuoksi ja emoyhtiö on rahoitusongelmissa, joskin viimeiset tiedot lupailevat kaivoksen käynnistämistä uuden
rahoituksen turvin. Hituran toimija ajautui konkurssiin ja
ELY-keskus on aloittanut toimenpiteet kaivoksen sulkemiseksi. Pyhäsalmen kaivoksen tuotanto on ehtymässä lähivuosina ja alueelle haetaan korvaavaa toimintaa. Maakunnan kaivossektori on siis suuressa muutostilassa.

Kaavoitustilanne
Maakuntakaavoitus Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa yhteensä kahdeksan
maakuntakaava. Niitä ovat Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (kokonaismaakuntakaava, KHO 2006), Hanhikiven ydinvoimakaava (2011) sekä kokonaismaakuntakaavan
uudistamiseen liittyvät 1. ja 2. vaihemaakuntakaavat (2017
ja maakuntavaltuusto 2017). Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla kuntaliitoksen myötä Kalajoen Himangan alueella ovat
osin voimassa Keski-Pohjanmaan 1. ja 2. vaihekaavat (2003
ja 2007) sekä maakuntamuutoksen myötä Vaalan kunnan
alueella on Kainuun maakuntakaava 2020 (VN 2009) sekä
Kainuun kaupan maakuntakaava (2016). Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen viimeisin vaihe eli 3.
vaihemaakuntakaava on ehdotusvaiheessa. Vuonna 2016
käynnistetyssä 3. vaihemaakuntakaavatyössä käsitellään
pohjavesi- ja kiviainesalueita, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, Oulun seudun liikennettä ja maankäyttöä, tuulivoima-alueiden, suoalueiden ja verkostojen tarkistuksia,
Vaalan ja Kalajoen Himangan kaavamerkintöjen tarkistuksia sekä muita tarvittavia päivityksiä. Kaavaehdotus on
tarkoitus saada nähtäville vuoden 2018 alussa ja edelleen
maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2018 kuluessa.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoissa ainoa kaivostoimintaa kuvaava merkintä on kaivosalue kohdemerkintä
(ek). Kaivosmerkintä on Mustavaaran (Taivalkoski), Laivan
(Raahe), Hituran (Nivala), ja Pyhäsalmen (Pyhäjärvi) kaivoksilla. Pyhäsalmen kaivoksessa on lisämerkintä -1, jolla
varauduttiin kansainvälisen hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen (LAGUNA) perustamiseen. Jo lopettaneista kaivoksista Lampinsaari (Raahe) on esitetty teollisuuskohteena (t).
Mustavaaran kaivokselle on osoitettu tarvittava pääsähkö-

johdon tarve. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoissa esitetyt kaivokset ovat kaikki metallimalmikaivoksia.

Kaivostoiminta muiden maakuntien maakuntakaavoissa
Kaivoselinkeinon luonteen vuoksi kaivostoiminnan esittäminen pitkän aikajänteen yleispiirteisissä kaavoissa on haastavaa. Maakuntakaavoissa on pääsääntöisesti esitetty vain
toiminnassa olevat ja lähes toiminnassa olevat kaivokset.
Vaikka alueella voi olla runsaasti valtauksia, malminetsintälupia ja niiden varauksia, niin useat hankkeet peruuntuvat
ennen kaivoksen perustamista tai ovat muuten niin epävarmalla pohjalla, ettei niiden merkitseminen kaavan ole mahdollista. Perusteelliset tutkimukset vievät kauan, kohteet eivät ole taloudellisesti kannattavia tai muut kaivostoiminnan
edellytyksistä eivät toteudu, jolloin kaivoksen perustaminen
siirtyy kauas tulevaisuuteen tai kaivos jää kokonaan perustamatta. Loppujen lopuksi erittäin harvat lupaaviksikin katsottavista kaivosaihioista toteutuvat.
Lainvoimaisissa maakuntakaavoissa heijastuu kaivoshankkeiden pitkä tutkimus- ja kehittämisperiodi, joten monessakaan maakuntakaavassa ei ole huomioitu kuin olemassa olevat kaivokset (liite 2). Kaikissa maakunnissa ei ole
osoitettu mitään kaivostoimintaan liittyviä merkintöjä tai
määräyksiä, mikä osoittaa maakuntien erilaisia mineraalipotentiaaleja. Vain Lapin maakuntakaavoissa on annettu
yleismääräyksiä kaivostoimintaan liittyen ja lähinnä koskien malminetsinnän ja siihen liittyvien toimintojen turvaamista. Joissain maakuntakaavoissa on huomioitu kaivostoimintaan keskeisesti liittyvää muuta maankäyttöä, kuten
liikenneyhteyksiä tai sähkönsiirron runkoverkkoa. Seuraavissa esitellyissä maakuntakaavoissa kaivostoiminnan aluevarauksia on käsitelty kattavimmin. Lyhyesti käydään läpi
myös Pohjois-Pohjanmaata koskevia kuntien laatimia yleiskaavoja.
Lapin liitossa on tehty kaksi kaivoshankkeeseen liittyvää
vaihemaakuntakaavaa eli Soklin (2012) ja Suhangon (2016)
kaivoshankkeiden vaihemaakuntakaavat, joissa on kokonaismaakuntakaavaa tarkemmin yhteensovitettu erilaisia
maankäytön tarpeita. Edellä mainituissa kaivoshankkeiden
vaihemaakuntakaavoissa on tehty tarvittavat muutokset voimassa oleviin maakuntakaavoihin, jotta kaivoshankkeiden
toteuttaminen on mahdollista. Itä-Lapin maakuntakaavassa
(2004) on esitetty todennäköisiä mineraalivarantoalueita,
joissa on todettua tai todennäköistä malmi- ja mineraalivarantoa. Sitä tuoreemmassa Länsi-Lapin maakuntakaavassa
(2015) on käytetty saman sisältöistä merkintää, joskin merkintätapa on erilainen ja se on nimetty kaivostoiminnan kehittämisalueeksi.
Pohjois-Karjalan 3. vaihemaakuntakaavassa (2014) on huomioitu malmien ja teollisuusmineraalien esiintymisalueita.
Nämä osa-alueina merkityt alueet ovat potentiaalisia kaivostoiminnan käynnistämisen kannalta. Näiden alueiden
käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, että kaivostoi-
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minnan yhteisvaikutukset tulevat riittävässä määrin selvitettyä. Erityisesti tulee ottaa huomioon ympäröivä maisema
ja vesistövaikutukset. Näillä alueilla malmin ja mineraalin
rikastus ja jalostus tapahtuvat usein muualla.
Kuopion seudun maakuntakaavoissa (2008, 2011, 2014 ja
2016) on esitetty Siilinjärven apatiittikaivoksen ja sen rikastus- ja jalostuslaitosten alueellinen sijoittuminen. Maakuntakaavoissa kaivosalue on jaettu peräti neljään aluevarausluokkaan, jotka kuvastavat alueiden tosiallista maankäyttöä.
Aluetta käsittelevissä maakuntakaavoissa on esitetty sekä
teollisuus- ja kaivostoimintojen alueita (T/Ek), teollisuusja varastoalue, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia
kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem),
kaivosalueita (Ek) sekä kaivos- ja teollisuustoimintojen
alueita (Ek/T) sen mukaan, mikä on alueen ensisijainen
maankäyttömuoto. Lisäksi suojavyöhykemerkinnällä (sv2) osoitetaan kaivosalueiden ja jätteenkäsittelyalueiden
suojavyöhykkeet. Pohjois-Savon maakuntakaavoissa (2011,
2014 ja 2016) on merkitty kaivostoimintojen alueiden (EK)
lisäksi malmipotentiaalisia alueita (ek1), joilla on todettu
malmi- ja mineraalivarantoja. Malmipotentiaalisille alueille on annettu tarkentavia suunnittelumääräyksiä, joissa on
kiinnitetty huomiota kunkin alueen erityisominaisuuksiin.
Lisäksi käytössä ovat suojavyöhykkeet (sv-21), joita on osoitettu mm. kaivostoimintojen alueiden ympärille. Suunnittelumääräyksessä tuodaan esille alueen kaivostoiminnasta
aiheutuvia ympäristöllisiä haittatekijöitä, onnettomuusvaara sekä alueen suunnitteluun liittyen palo- ja pelastusviranomaisille ja toiminnanharjoittajalle varattavaa mahdollisuutta lausunnon antamiseen.

Yleiskaavat Pohjois-Pohjanmaalla
Maamme ensimmäisen ympäristöministeriön vahvistama
kuntien yhteinen yleiskaava on laadittu Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Muhoksen ja Oulunsalon
kuntien sekä Oulun kaupungin alueelle (YM 2005, lainvoimainen 2006). Seudun yleiskaavaa on muutettu ja sitä on
laajennettu Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien alueille (VN 2007). Näissä Oulun seudun yhteisissä yleiskaavoissa
ei ole osoitettu mitään kaivostoimintaan liittyviä merkintöjä.
Koko kunnan kattavia yleiskaavoja on Pohjois-Pohjanmaalla laadittu Kuusamoon ja Ouluun. Kuusamossa on voimassa
koko kunnan yleiskaava vuodelta 2009. Yleiskaava on oikeusvaikutteinen, mutta annetut määräykset ovat muodoltaan
tavoitteellisia. Siinä ei ole käsitelty lainkaan esimerkiksi
kaivosasioita, joiden soveltuvuudesta Kuusamoon on keskusteltu useita vuosia. Suunnittelua, maankäyttöä ja päätöksentekoa selkeämmin ohjaavan Kuusamon strategisen
yleiskaavan työstäminen on alkanut vuoden 2012 lopulla ja
se sisältää luonnonvarojen käytön, matkailun ja virkistyksen, kaupan ja liikenteen, kulttuurin, maaseudun asutusrakenteen sekä teknisen huollon kysymyksiä. Yleiskaavatyön
pohjaksi on tehty vuonna 2014 valmistunut luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelma, jossa on muodostettu

36

luonnonvarojen hyödyntämistä ja muiden elinkeinojen yhteensovittamista koskevia yleiskaavan tavoitteita.
Kuusamon luonnonvarasuunnitelmassa on asetettu kaivostoimintaa liittyviä tavoitteita, joiden mukaan
•
kaivostoimintaa voidaan harkita Kuusamossa vain alueilla, joille ei kohdistu merkittäviä haittoja luontoarvoille, luonnontuotteille ja elintarviketuotannolle, maisemalle, vesistöille, matkailun imagolle tai asutukselle.
•
Luonto- ja maisema-arvoiltaan herkälle sekä matkailun kannalta keskeiselle Oulanka-Ruka-Kitka alueelle
ei käytettävissä olevan tiedon pohjalta kaivostoimintaa
tai sen rikastustoimintaa voida riskittömästi käynnistää.
•
Uraanikaivostoiminnan aloittamista Kuusamossa ei
hyväksytä kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti
(Kh päätös 20.2.2007).
Tavoitteiden pohjalta on laadittu Kuusamon strateginen yleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
13.12.2016. Yleiskaavassa on päädytty ennakkotapaukseen
suomalaisessa kaavoituksessa eli on lähdetty yleiskaavalla
määrittelemään kaivoselinkeinon harjoittamisen mahdollisuuksia matkailun kannalta keskeisillä alueilla. Lopullisesti
asia ratkennee vasta pitkällisien oikeusprosessien päätyttyä.
Kaavaratkaisussa on rajattu kaavakartalle (kuva 23) matkailun ydinalue (rm-1), jolla ei voida harjoittaa kaivos-, rikastus- ja jalostustoimintaa. Kuusamon kaupunki ei kaavoita
alueelle kaivostoimintaa tai rikastus- ja jalostuslaitoksia.
Päätöksellään kaupunginvaltuusto on määritellyt myös
matkailun ydinaluetta koskevan määräyksen takautuvasti ohjaavan myös yhteensä kahdeksaa jo voimassa olevaa
osa- ja rantaosayleiskaavaa. Yleiskaavassa on määritelty
myös matkailun- ja virkistyspalveluiden alue (vr-1), jolla mm. kaivoslain mukainen rikastus ja jalostus eivät ole
alueella sallittuja, mutta louhiminen voidaan sallia tarkoin
ehdoin määriteltynä siten, että alueelle ei synny merkittäviä maisemavaurioita tai kohtuuttomia ympäristövaikutuksia. Kaivostoimintaa ei voi sijoittaa 1 km lähemmäksi isoja
ja keskisuuria järvialueita ja jokia (pinta-alaltaan yli 1000
ha). Kaava rajoittaa yleiskaavamääräyksellä kaivostoiminnan harjoittamista muutenkin, kun Kuusamon kaupunki ei
kaavoita kaivos-, jalostus- tai rikastustoimintaa Oulangan
kansallispuiston alueelle tai muille suojelualueille. Kuusamon strateginen yleiskaava ei ole saanut lainvoimaa (tilanne
1.6.2016), koska alueella tutkimuksia tehnyt ja kaivospiirejä
omistava kaivosyhtiö on valittanut yleiskaavasta.
Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi Uuden Oulun yleiskaavan 2016, mutta siitä on tehty hallinto-oikeuteen valituksia, joiden käsittely on vielä kesken (tilanne 1.6.2016).
Kaupunginhallitus on määrännyt kuitenkin Uuden Oulun
yleiskaavan tulemaan voimaan alueille, joista on rajattu pois
valitusten kohteina olevat alueet. Valituksen alaisilta osilta
yleiskaavan mahdollinen voimaantulo siis lykkääntyy. Voimaan tulleilta osin Uuden Oulun yleiskaava kumoaa Oulun
seudun yhteisen yleiskaavan merkinnät. Uuden Oulun yleiskaavassa ei ole käsitelty kaivostoimintaan liittyviä asioita.
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Kuva 23: Kuusamon strategisen yleiskaavan matkailun ydinalue (rm-1) ja matkailun- ja virkistyspalveluiden alue (vr-1) suhteessa arvioituu mineraalipotentiaaliin ja esiintymiin (Kuusamon kaupunki 2016, Geologian tutkimuskeskus 2016, pohjakartta Maanmittauslaitos 2016)

Pohjois-Pohjanmaalle on laadittu kaksi kaivostoimintaan
liittyvää oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Raahen kultakaivoksen osayleiskaavatyö käynnistettiin vuonna 2007 ja
kaava sai lainvoiman vuonna 2008. Osayleiskaavan laatiminen ohjelmoitiin tapahtuvaksi rinnan kaivoksen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kanssa. Tässä 1:20 000
mittakaavaisessa ja noin 5200 ha kattavassa osayleiskaavassa
osoitetaan kaivospiirin alue ja apualue. Kaivospiirin alueella
osoitetaan louheena ja murskeena varastoitavien sivukiven
ja sekundäärimalmin ohjeelliset varastointipaikat (si/95m,
b/90m) pintavalutuskenttä (piv) sekä rikastushiekka-alue
(riw) vesivarastoineen (w). Kaivosalueen ulkopuolelle jäävä alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi
(M), jonne kaivoksen toiminnasta ei aiheudu maa-ja metsätalouden harjoittamiselle rajoituksia. Alueelle on varattu
yksityistieyhteys. Kaava-alueella on olemassa oleva pääsähköjohto (220 kV) sekä varaus uudelle maakuntakaavan mukaiselle pääsähköjohdolle (400 kV). Lisäksi kaivoksen tarpeisiin on osoitettu uusi pääsähköjohdon yhteys (110 kV).
Kaivospiirin sisällä ja sitä ympäröivällä maa- ja metsätalousvaltaisella alueella on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita (luon). Erityispiirteenä kaivosalueella
on runsaasti Muinaismuistolain nojalla rahoitettuja muinaismuistokohteita, joihin kajoaminen on täysin kielletty.
Kaavalausuntojen ja viranomaisneuvottelujen pohjalta on

päädytty ratkaisuun, että rikastamon ja kaivoksen muiden
keskeisten rakennusten rakentamisalueet on osoitettu asemakaavoitettaviksi. Osa-yleiskaavan jälkeen laadittu Raahen
kultakaivoksen asemakaava (Ak 205) sai lainvoiman vuonna
2009.
Toinen maakunnassa voimassa oleva kaivostoimintaa koskeva osayleiskaava on laadittu Taivalkoskelle Mustavaaran
kaivokselle (2015). Mustavaaran kaivosalue ulottuu myös
Posion kunnan puolelle, joka on hyväksynyt oman alueensa osalta Mustavaaran osayleiskaavan samana vuonna.
Molempia osayleiskaavojen laadinta käynnistettiin vuonna
2012. Osayleiskaava on laadittu mittakaavaan 1:10 000 ja
kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 2240 ha. Kaivosyhtiön suunnitelmissa on jatkaa alueella malmin louhintaa
avolouhoksessa samaan tapaan kuin vuosina 1976-1985.
Louhittava tonnimäärä olisi vuosittain noin 3,25 milj. tonnia. Tuotteina on ferrovanadiinia, rautaa ja mahdollisesti titaania. Suurimpana muutoksena aiempaan on rikasteen jatkokäsittelyn jatkuminen Raaheen sijoitettavassa sulatossa,
kun aiemmin rikastamo toimi kaivosalueella. Suunnitteilla
olevan kaivostoiminnan ja aiemman toiminnan välillä muut
suurimmat erot ovat prosessiveden kierrätyksessä ja raakaveden hankinnassa sekä toimintojen sijoittamisessa katettuihin tiloihin. YVA-menettelyssä merkittävimmiksi vaiku-
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tuksista nousevat vaikutukset ilman laatuun ja vesistöihin,
melu- ja liikennevaikutukset sekä sosiaaliset vaikutukset,
mukaan lukien porotalous. Kaivoshankkeeseen liittyen on
tehty myös Natura-arviointi Salmitunturi-Rääpysjärvi Natura 2000-alueesta. Vaikka arvioinnin perusteella hankkeella
on negatiivisia vaikutuksia ilman laatuun ja lisäksi esiintyy
tärinää ja melua, niin suojeluperusteena oleville luontotyypeille tai eläinlajeille tai Natura-alueelle kokonaisuutena
niistä ei seuraa merkittäviä heikentäviä vaikutuksia. Samanaikaisesti osayleiskaavojen kanssa Taivalkoskella on laadittu Mustavaaran kaivoksen asemakaava, jossa on määritelty
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen maankäyttöä.
Mustavaaran kaivoksen osayleiskaavassa kaivosalueen sisällä sijaitsevia kaavamerkintöjä ovat varsinainen kaivosalue
(EK), apualue (EK-1) ja puustoisena säilytettävä kaivosalue
(EK-2). Osayleiskaavalle leimaa antavaa ovat eri kaivostoimintaan liittyvien toimintojen sijoittumisen määrittelyn lisäksi lukuiset luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät
elinympäristöt (luo-2), joita toteutetaan metsälain (ML),
vesilain (VL) ja luonnonsuojelulain (LSL) perusteella. Lisäksi kaivosalueella on luonnonsuojelulain mukaan rauhoitetun eläinlajin esiintymisalue (sl-1), silmällä pidettävän/
tai alueellisesti uhanalaisen lajin esiintymisalue (my-1) viheryhteystarve sekä luonnontilaisina säilytettäviä lähteitä.
Kaavan alueella on myös paikallishistorian tai rakennusperinteen kannalta merkittäviä rakennuskohteita sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävä kulkureitti, Kirkkopolku.
Oman erityispiirteensä alueelle antaa poronhoitoalueeseen
kuuluminen, minkä vuoksi porohoidon alueidenkäytölliset toimintaedellytykset on turvattava. Kaivosalue sijaitsee
Taivalkosken paliskunnan kesälaitumilla ja vasoma-alueella, jolloin tuleva kaivostoiminta vähentää paliskunnan kesälaitumia ja estää porojen nykyisenkaltaisen laidunkierron alueella. Kaivostoiminnan mahdollisesti käynnistyessä
alueella sijaitseva poroerotusaita poistetaan kaivosalueelta ja
kaivosalue aidataan. Käytännössä poronhoito on kaivosalueella väistyvä elinkeino ja porotalous joutuu sopeutumaan
tilanteeseen, mutta tavoitteena on löytää korvaavia alueita
lähistöltä. Kaiken kaikkiaan erilaiset luonnon- ja kulttuuriympäristön arvot ja erityispiirteet on huomioitu tässä
kaivoksen osayleiskaavassa varsin hyvin, mikä luo samalla
hyvää pohjaa kaivostoiminnan sosiaaliselle hyväksyttävyydelle.

Alueelliset tilannekuvat
Pohjois-Pohjanmaalta määriteltiin mineraalipotentiaalisilta
vyöhykkeiltä kolme keskeistä aluetta, joiden maankäyttöä
tarkasteltiin perusteellisemmin. Näillä alueilla on kaivostoiminnan kannalta elinkaaren eri vaiheissa olevia kohteita ja
osalla alueista on myös runsaasti ihmistoimintaa sekä erilaisia ympäristö- tai kulttuuriarvoja. Kaavoitustilanne vaihtelee siten alueittain merkittävästi.
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Raahe-Vihannin tarkastelualue
Raahe-Vihanti tarkastelualueen (liite 3, sivut 1-3) pinta-ala
on vajaa 1 500 km2 ja alue sijaitsee Oulusta noin 60 km
etelään. Malmipotentiaalisesti keskeisimmät osat kuuluvat
Raahen kaupunkiin sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kuntiin. Reuna-alueilla on osa lisäksi osia Oulaisten, Ylivieskan ja Haapaveden kaupungeista sekä Siikalatvan kunnasta. Alueella asui
vuoden 2015 lopussa noin 4 300 asukasta (YKR). Alueelle
osuu yksi isompi taajama eli Vihannin vanha kuntakeskus
(noin 1 150 asukasta). Merkittävimpiä kyliä ovat Nuojua
Siikajoella sekä Kopsa, Lampinsaari, Alpua ja Lumimetsä
Raahessa. Rakennuksia alueella on yhteensä noin 4 100 kpl,
joista loma-asuntoja on noin 460 kpl (YKR). Alueen logistinen asema on varsin hyvä, kun aluetta halkoo kantatiet 86
ja 88 sekä Oulu-Helsinki päärata. Myös Raahen satama sijaitsee lähellä.
Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
(2006), Pohjois-Pohjanmaan 1. ja 2. vaihemaakuntakaavat
(molemmat 2017), 13 oikeusvaikutteista osayleiskaavaa (+ 2
kpl ei lainvoimaista, joista valitettu) sekä kaksi asemakaavaa
(Vihannin kirkonseudun asemakaava ja Raahen kultakaivoksen asemakaava 3.7.2009).
Oikeusvaikutteiset yleiskaavat (Elinympäristön tietopalvelu
Liiteri 2017):
Paavolan osayleiskaava, Siikajoki (23.10.2007)
Raahen kultakaivoksen osayleiskaava, Raahe (11.12.2008)
Saarikosken ohjeellinen osayleiskaava, Siikajoki (3.3.2011)
Kopsan tuulivoimapuiston osayleiskaava, Raahe (29.5.2012)
Kopsan tuulivoimapuisto II vaihe, Raahe (1.8.2013)
Vihannin kirkonkylän osayleiskaava, Raahe (21.6.2013)
Silovuoren tuulivoimapuiston osayleiskaava, Pyhäjoki
(17.2.2014 ei lainvoimainen, valitettu)
Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, Raahe
27.10.2014
Sarvankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, Raahe
(10.11.2014)
Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston osayleiskaava, Raahe
(24.11.2014)
Parhalahden tuulivoima-hanke, itäinen osa-alue, Pyhäjoki
(18.2.2015)
Ketunperän tuulivoimapuiston osayleiskaava, Raahe
(22.6.2015)
Oltavan tuulivoimapuiston osayleiskaava (9.9.2015), Pyhäjoki
Mastokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, Siikajoki
(30.3.2016, ei lainvoimainen, valitettu)
Mastokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, Raahe
(23.5.2016, ei lainvoimainen, valitettu)
Polusjärven osayleiskaava, Pyhäjoki (27.7.2017 Pohjois-Suomen HO ilmoituksella)
Alueella on merkittävää energiantuotantoa tai siihen liittyviä
toimintoja sekä seudullisesti merkittävää pohjavesialueena
aluetta halkova Vihannin harjujakso. Turpeenottoalueita on
käytössä noin 2600 ha ja lisäksi alueella on turpeen nostoon
soveltuvia alueita noin 3600 ha. Alueella on 110 kV sekä 440
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kV valtakunnallisen energiahuollon kannalta tärkeitä sähkönsiirron kantaverkkoja ja Hanhikiven ydinvoimalaitoksen rakentamisen myötä alueelle tulee lisää 110 kV ja 400
sähkövoimajohtoja ja sähköasemia. Alueelle on kaavoitettu
runsaasti tuulivoimaa ja ne keskittyvät alueen länsiosaan.
Erillisiä tuulivoimayleiskaavoja on yhteensä 12 kpl, joista
kahdesta on käynnissä valitusprosessi. Kuudessa jo toteutetussa tuulivoimapuistoista on yhteensä 59 tuulivoimalaa.
Neljä kaavoitettua tuulivoimapuistoa odottaa uuden syöttötariffijärjestelmän käyttöönottoa.
Suojelualueita (SL) alueella on osoitettu 12, joista 7 on
Euroopan luontodirektiivin mukaisia Natura 2000 suojelualueita. Lisäksi alueella on neljä luonnonsuojelulain perusteella suojeltaviksi esitettyjä soita (SL-1). Alueella on myös
seitsemän luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeätä
suoaluetta (luo-1). Arvokkaita harjualueita (MY-hs) alueella on kolme, joista Lumijärvenkangas kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Alueella on valtakunnallisesti arvokkaita maisemakallio- (ge-1), moreeni (ge-2) sekä
tuuli- ja rantakerrostuma-alueita (ge-3). Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueella on vain
valtakunnallisesti merkittävä Mankilankylän lintualue (FINIBA). Suunnittelualueella on neljä kulttuuriympäristön
tai maiseman kannalta valtakunnallisesti tärkeää aluetta ja
neljä maakunnallisesti tärkeää aluetta. Lisäksi vanha kylätie
Heinolanperä-Luohua välillä on osoitettu maisematienä.
Alueelle on Laivan kultakaivos, joskin sen toiminta on ollut
seisauksissa jonkin aikaa, mutta toiminnan uudelleenkäynnistys on todennäköistä talouden elpymisen myötä. Nordic
Mines Marknad AB kaivosyhtiöllä on kaivospiirin välittömässä läheisyydessä joukko valtauksia. Kaivokselta noin 10
km etelään Pyhäjoen Oltavassa yhtiöllä on myös malminetsintäalueita. Lopetetun Lampinsaaren kaivoksen lähistöä pidetään edelleen houkutteleva ympäristönä, koska sen
ympäristössä on tehty malmisetsintää ja siellä on karenssia
olevia valtauksia.
Alue on geologisesti erittäin kiinnostavaa ja siellä tehdään
kohtuullisen runsaasti malmitutkimuksia. Alueella on runsaasti suoraan energiantuotantoon liittyvää toimintaa eli
olemassa olevaa tuulivoimatuotantoa sekä siihen tähtääviä
osayleiskaavoja. Alueella on suojeluvarauksia ja asutustakin,
mutta kuitenkin sinne olisi myös sovitettavissa mahdollista
uutta kaivostoimintaa.

Nivala-Haapajärven tarkastelualue
Nivala-Haapajärvi tarkastelualueen (liite 3, sivut 4-6) pinta-ala on reilu 1500 km2 ja alue sijaitsee sisämaassa Pyhä- ja
Kalajokilaaksojen varsin tiheään asutuilla alueilla. Malmipotentiaalisesti keskeisimmät osat kuuluvat Haapajärven,
Nivalan, Ylivieskan ja Haapaveden kaupunkien alueisiin.
Reuna-alueilla on lisäksi osia Oulaisten kaupungista sekä
Sievin ja Reisjärven kunnista. Alueella asui vuoden 2015
lopussa noin 17 500 asukasta (YKR). Alueelle on useita
isohkoja taajamia eli Nivalan ja Haapajärven keskustaaja-

mat. Jokilaaksot ovat intensiiviseen maatalouden alueita ja
tiivistä kyläasutusta on runsaasti. Rakennuksia alueella on
yhteensä vajaa 12 900, joista loma-asuntoja on noin 526 kpl
(YKR). Alueen logistinen asema on varsin hyvä, kun alueen
keskellä Nivalassa risteävät vt 27 ja vt 28 sekä varsin kattava
alempi tieverkosto. Päärata sivuaa alueen luoteiskulmaa ja
poikittaisrata Ylivieska – Iisalmi Kalajokilaakson lakeuksia.
Ylivieskan lentokenttä (lentopaikka) sijaitsee alueen länsireunalla
Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
(2006), Pohjois-Pohjanmaan 1. ja 2. vaihemaakuntakaavat
(molemmat 2017), 11 oikeusvaikutteista osayleiskaavaa sekä
lukuisia asemakaavoja Nivalan ja Haapajärven keskustaajamissa sekä kaksi asemakaavaa Ylivieskan Raudaskylässä.
Oikeusvaikutteiset yleiskaavat (Elinympäristön tietopalvelu
Liiteri 2017):
Humalojan osayleiskaava, Haapavesi (21.3.2007)
Mieluskylän osayleiskaava, Haapavesi (14.12.2009)
Maasydän ja Syyry osayleiskaava, Sievi (31.8.2010)
Jakostenkallioiden tuulivoimaosayleiskaava, Sievi
(12.12.2013)
Nivalan osayleiskaava, Nivala (23.1.2014)
Kukonahon tuulivoima osayleiskaava, Nivala (23.1.2014)
Vatjusjärven osayleiskaava, Haapavesi (31.3.2014)
Haapajärven osayleiskaava, Haapajärvi (28.4.2014)
Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava, Ylivieska
(4.6.2014)
Sauviinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava, Haapajärvi
(27.4.2015)
Pyhäjoen rantaosayleiskaava, keskustan itäpuoli, Oulainen
(11.11.2015)
Alue on maakunnan tasolla intensiivisintä maatalousaluetta ja viljelyalan osuus kokonaispinta-alasta on suuri. Selvitysalueella vajaa viidennes on viljelykäytössä olevaa peltoa.
Peltoa on runsaasti etenkin Kalajokilaaksossa. Alueella on
käytössä olevia turpeenottoalueita yhteensä noin 1200 ha
ja sen lisäksi turpeenottoon soveltuvia alueita vajaata 600
ha. Valmiita tuulivoimapuistoja ei ole kuin Haapaveden
Sauviinmäessä, miltä alueelta vain yksi tuulivoimala kuuluu tähän tutkittavana olevaan alueeseen. Alueella on useita
suunnitteluvaiheessa olevia tuulivoima-alueita.
Suojelualueita (SL) alueella on osoitettu 12, joista 5 on
Euroopan luontodirektiivin mukaisia Natura2000 suojelualueita. Natura-alueet ovat pääsääntöisesti luonnontilaisia suokokonaisuuksia. Natura-alueisiin kuuluvat Pesäneva-Pitkäneva-Rimpineva ovat kansallisesti merkittäviä
lintualueita. Lounaisosassa Sievissä on valtakunnallisesti
arvokas Isokankankaan harjualue, jolla esiintyy myös valtakunnallisesti merkittäviä tuuli- ja rantakerrostumia, mutta
muita arvokkaita harjuja alueelta ei löydy. Valtakunnallisesti
arvokkaita moreenialueita on vain Lämäkangas, Haapajärven taajaman länsipuolella. Suunnittelualueella on kolme
valtakunnallista kulttuuriympäristöä ja sen lisäksi 15 maakunnalliseksi kulttuuriympäristöksi määriteltyä aluetta tai
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kohdetta. Maakunnan yksi merkittävimmistä valtakunnallisista maisema-alueista eli Kalajokilaakson valtakunnallinen
maisema-alue, kattaa keskeisen osan Kalajokilaaksoa ja sen
vanhaa kulttuuriympäristöä. Pienempiä maakunnallisiksi
maisema-alueita löytyy Mieluskylästä (Haapavesi), Vatjusjärveltä (Haapavesi) sekä Malisjokivarresta (Nivala).
Nivala-Haapajärven alueella on suljettuja tai sulkemisvaiheessa olevia kaivoksia eli Nivalan Makola (Ni, Co, Cu) ja
Hitura (Ni). Lisäksi alueella on Pyhäsalmen kaivoksen hallinnassa oleva Rauhalan kaivospiiri (Zn, Cu), joka on nykytiedon valossa varsin pieni Pyhäsalmen kaivoksen reservimineralisaatio, jolla ei ole tähän mennessä hyödynnetty.
Lisäksi Haapajärven Kopsan alueella on kaivospiiri (Au),
mutta sen kaavoitus on lopetettu Hituran kaivoksen konkurssin myötä. Alueella on tehty ja tehdään varsin aktiivista malminetsintää. Alue on siis hyvin kiinnostavaa aluetta,
mutta mahdollisten malmien hyödyntäminen tulee olemaan osin haasteellista tiiviin asutusrakenteen vuoksi.

Kalajoen tarkastelualue
Kalajoen tarkastelualue (Liite 3, sivut 7-9) pinta-ala on alle
400 km2 ja sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rajalla. Malmipotentiaalisimmat alueet Pohjois-Pohjanmaan puolella ovat Kalajoen kaupungin ja Keski-Pohjanmaalla Kannuksen kaupungin alueilla. Pieneltä osin alue on
myös Alavieskan, Ylivieskan ja Sievin alueilla sekä Kokkolan
enklaavia Keski-Pohjanmaalta. Alueella asuu yhtensä noin
1 150 henkilöä, joista Pohjois-Pohjanmaalla noin 950 henkilöä (YKR). Isoja keskustaajamia ei rajauksen sisällä ole,
mutta entisessä Raution kunnan vanhassa Vääräjokivarren
kuntataajamassa asuu yhtensä vajaat 500 asukasta. Asutus
on muuten alueen kylissä. Rakennuksia on Pohjois-Pohjanmaan puolella 830 kpl, joista loma-asuntoja noin 100 kpl
(YKR). Alueella on kohtalainen paikallistieverkko alueen
isoimpiin keskuksiin.
Pohjois-Pohjanmaan osalta on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (2006), Pohjois-Pohjanmaan 1. ja 2.
vaihemaakuntakaavat (molemmat 2017), mutta Kalajokeen
nykyisin kuuluvassa vanhan Himangan kunnan alueella
ovat toistaiseksi voimassa joiltain osin Keski-Pohjanmaan
1. ja 2. vaihemaakuntakaavat (2003 ja 2007). Pohjois-Pohjanmaan osalta maakuntakaavoitus selkiytyy, kun 3. vaihemaakuntakaavalla saadaan kumottua Keski-Pohjanmaan
maakuntakaavat koskien entistä Himangan kuntaa. Kokkolan ja Kannuksen puolella ovat voimassa lisäksi Keski-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava (2012). Asemakaavoja on
vain Raution vanhassa taajamassa. Ainoa Pohjois-Pohjanmaan puolella lainvoimainen yleiskaava on Lestijokilaakson osayleiskaava, kun Mökkiperä-Pahkamaan tuulivoima-alueen osayleiskaavasta on valitusprosessi vireillä.
Oikeusvaikutteiset yleiskaavat (Elinympäristön tietopalvelu
Liiteri 2017):
Lestijokilaakson osayleiskaava, Kalajoki (17.12.2013)
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Mutkalammin tuulivoima-alueen osayleiskaava, Keski-Pohjanmaa/Kannus (2.11.2015)
Uusi-Someron tuulivoiman osayleiskaava, Keski-Pohjanmaa/Kokkola (1.2.2016)
Alue on pääasiallisesti maa- ja metsätalousvaltaista aluetta,
joissa asutus on Raution taaja-asutusta lukuun ottamatta
keskittynyt muutamiin pienehköihin kyliin. Alueen kokonaisväestömäärä on vähentynyt vuosien saatossa. Tällä
varsin lähellä merenrantaa sijaitsevalla alueella ei ole turvetuotantoa ja tuulivoimapuistotkin ovat vielä toistaiseksi
toteuttamatta.
Tarkastelussa olevalle alueella on varsin vähän erilaisia
suojelumerkintöjä. Pohjois-Pohjanmaan puolella on yksi
Natura200 verkoston alue eli Jäkäläneva. Lisäksi Taka-Hakoräme-Kaivoräme suoalue Kalajoelta on tarkoitus saada
suojeltua. Alavieskan Sivakkaneva on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä suo-alue. Alueella on kolme valtakunnallisesti merkittävää moreenimuodostumaa, jotka sivuavat aluetta tai ovat valtaosin Keski-Pohjanmaan puolella.
Pohjavesialueita on neljä Kalajoki-Lestijärvi harjujaksossa.
Valtakunnallisia maisema-alueita ei ole, mutta maakunnallisesti merkittävä Himangan kulttuurimaisema löytyy Lestijokivarresta.
Alueelta on löydetty kiinnostavia kulta- sekä muitakin metalleja sisältäviä esiintymiä, mutta tietoa mahdollisesti hyödynnettävistä malmivaroista ole. Alue kuuluu ns. Laivakankaan kulta-kuparivyöhykkeeseen. Kalajoen Hirsikankaalla
on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupia. Raution taajaman ympäristössä on runsaasti lohkare- tai paljastumalöytöjä, jonne on myös haettu useampia malmisetsintälupia. Alueella on varsin vähän yhteensovittamista muun
maankäytön kanssa ja asutusta on varsin vähän suhteessa
moniin muihin alueisiin.
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5

Yhteenveto:
Mineraalipotentiaali ja
kaivostoiminta
		 Pohjois-Pohjanmaan 3. 		
		vaihemaakuntakaavassa
Mineraalivarantoalueet
Aiemmin esitellyt mineraalipotentiaaliset alueet ovat hyvin
laajoja ja ne käytännössä kattaisivat kokonaan maakunnan
eteläosan. Niinpä näitä laajoja mineraalipotentiaalisia vyöhykkeitä tarkennettiin olemassa olevien havaintojen ja karttatarkastelun pohjalta pienempiin kokonaisuuksiin. Tällöin
on mahdollista huomioida näiden mineraalivarantoalueiden erityispiirteet.
Selvitystyön pohjalta Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa esitetään osoitettavaksi kehittämisperiaatemerkinnällä mineraalivarantoalueet (ekv), joilla on todettu
merkittäviä malmi- tai mineraalivarantoja (kuva 23, taulukko 2). Kun vyöhykkeellä on havaittu erityistä yhteensovittamistarvetta, esimerkiksi asumisen, matkailun tms. alueellisen erityispiirteen kanssa, niin se merkitään lisämerkinnällä
-1.
Esitetty merkintätapa:

Mineraalivarantovyöhykkeillä sijaitsevat muut aluevaraukset ovat ensisijaisia maankäyttömuotoja. Vyöhykemerkinnän tarkoituksena on informoida mineraalipotentiaalista
alueella ja siten varautua tulevaisuuden alueidenkäytön
suunnittelutarpeisiin. Prosessi malminetsinnästä kaivoksen
perustamiseen on hyvin hidas ja voi kestää vuosikymmeniä. Vain erittäin harvat malminetsintäkohteet johtavat kaivoksen perustamiseen. Maailmanmarkkinoiden tilanne ja
metallien hinnat määrittelevät pitkälti sen, ovatko löydetyt
malmivarat hyödynnettävissä. Muita määritteleviä tekijöitä
ovat mm. mineralisaation koko, sijainti, metallipitoisuus ja
tuotantokustannukset. Tärkeitä tekijöitä ovat myös ympäristöturvallisuus sekä kaivostoiminnan sosiaalinen hyväksyttävyys alueella.
Alueilla on omat erityispiirteensä, jotka on huomioitava, ja
toiminta on sovitettava mahdollisimman hyvin yhteen näiden erityispiirteiden kanssa. Kaivostoiminnan edellytykset
ja mahdolliset rajoitukset määritellään kaivoksen lupaprosessin kuluessa.

Taulukko 2. Mineraalivarantoalueet ja niiltä löydetyt merkittävimmät mineraalit.

Vyöhykkeen nimi

Kehittämisperiaate- Pinta-ala
P-P:lla Esiintyy mm.
merkintä
km2 (noin)

Kaivokset (lopetetut, nykyiset, avautuvat)

Kuusamo

ekv-1

2172

Au, Co, Cu, U

-

Koillismaa

ekv-1

1952

PGE, V, Ni, Fe, Cu Mustavaara

Oijärvi

ekv

452

Au, Ag

-

Kiiminki

ekv

1029

Zn, Cu

-

Vihanti-Pyhäjärvi

ekv

2945

Zn, Cu

Lampinsaari, Pyhäsalmi

Raahe

ekv

333

Au, Cu

Laiva

Nivala-Haapajärvi

ekv-1

1525

Ni, Zn, Co, Au

Hitura, Makola, Kopsa?

Himanka

ekv

21

Au

-

Kalajoki

ekv

293

Au, Mo, W

-

Reisjärvi

ekv

122

Au

-
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Kuva 23. Esitettävät mineraalivarantoalueet ja kaivosalueet vaihemaakuntakaavaan.

Mineraalivarantovyöhykkeitä on osoitettu kaikkiaan kymmenen. Ne jatkuvat osin maakunnan ulkopuolelle. Vyöhykkeiltä löydetyt mineraalit, malmitutkimusten intensiteetti
ja alueiden koot vaihtelevat suuresti. Kaikki toiminnassa
olevat ja aiemmin toimineet kaivokset sijoittuvat näille vyöhykkeille. Tyypillisiä löydettyjä mineraaleja ovat kulta, kupari, sinkki, nikkeli, koboltti, rauta, titaani ja platina.

Kuusamo ekv-1
Tämä koboltti-kulta (Co-Au) potentiaalinen vyöhyke rajautuu karjalaisten sedimenttikivien alueelle. Alueelta tunnetaan useita kulta-, koboltti-, kupari- ja uraaniaiheita sekä
viitteitä. Esiintymät ovat rakenteiden kontrolloimia ja esiintyvät vyöhykkeen keskiosassa. Malmiviitteitä ja pienempiä
aiheita esiintyy lähes koko sedimenttijakson alueella.
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Alue kattaa Kuusamon pohjoisosan jatkuen edelleen Lapin
sekä Venäjän puolelle. Vyöhykkeen Kuusamon osalla on
noin 2 700 asukasta ja noin 3 500 loma-asuntoa. Alueella on
merkittäviä luonnonarvoja eli Kuusamo on erittäin merkittävää matkailualuetta ja kaupungin kokonaismatkailutulot
olivat 117 M€ vuonna 2013 ja kokonaistyöllisyysvaikutuksen noin 800 htv. Merkittävimmät vyöhykkeen matkailukohteet ovat Rukan matkailukeskus ja Oulangan kansallispuisto, mutta kokonaisuudessaan koko Pohjois-Kuusamo
on kaupungin matkailun ydintä. Myös arvokkaat Oulanka-,
Kitka- ja Kuusinkijoet sijaitsevat vyöhykkeellä. Alueella harjoitetaan myös poronhoitoa, jonka tarpeet voivat olla ristiriidassa kaivostoiminnan kanssa.
Kuusamoon on laadittu strateginen yleiskaava, jossa on käsitelty luonnonvarojen käyttöä, matkailua ja virkistystä, kaupan ja liikenteen, kulttuurin, maaseudun asutusrakenteen
sekä teknisen huollon kysymyksiä. Yleiskaavatyön pohjaksi
on laadittu erillinen luonnonvarasuunnitelma, jossa määriteltiin luonnonvarojan hyödyntämisen tavoitteet yleiskaavasuunnittelun pohjaksi. Yleiskaavassa on otettu voimakkaasti kantaa kaivostoimintaan. Matkailun ydinalueella ei
voi harjoittaa kaivos, rikastus eikä jalostustoimintaa. Matkailun ydinalueen määräys on myös takautuvasti asetettu
ohjaamaan myös alueen vanhempia osa- ja rantaosayleiskaavoja. Matkailu- ja virkistyspalveluiden alueella ei voi
harjoittaa kaivoslain mukaista rikastus- ja jalostustoimintaa, mutta louhiminen tarkasti määritellyin ehdoin on kuitenkin mahdollista. Molemmat yleiskaavassa rajatut alueet
ovat Kuusamon mineraalivarantoalueen sisässä, mikä tulee
ottaa kaivoshankkeita suunniteltaessa. Yleismääräyksen
mukaan kaupunki ei myöskään kaavoita kaivos-, jalostustai rikastustoimintaa Oulangan kansallispuiston alueelle tai
muille suojelualueille. Strateginen yleiskaava on hyväksytty
Kuusamon valtuustossa vuoden 2016 lopulla, mutta se ei ole
lainvoimainen valituksen vuoksi.

Koillismaa ekv-1
Koillismaan platina-nikkeli-kupari (PGE-Ni-Cu) ja vanadiini-rauta-titaani (V-Fe-Ti) -vyöhyke rajautuu Koillismaa-Näränkävaaran kerrosintruusiokompleksin kiviin.
Vyöhykkeellä on Mustavaaran suljettu kaivos, joka tällä
hetkellä on Mustavaaran Kaivos Oy:n hallussa. Kaivos tuotti
vanadiini-rautamalmia vuosina 1974-1985. Yhtiön tavoitteena on käynnistää vanadiinin tuotanto uudestaan lähitulevaisuudessa. Koillismaan vyöhykkeeseen lukeutuu useita
PGE-Ni-Cu, sekä V, Fe aiheita, joista varantoarviot on tehty
Haukiahon, Kaukuan Lavotan ja Rusamon esiintymistä.
Vyöhyke levittäytyy Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon alueille jatkuen edelleen niin Lapin kuin Kainuunkin
puolelle. Pohjois-Pohjanmaan puolella on noin 1 000 asukasta ja noin 1 400 loma-asuntoa. Asukkaista noin 700 on
pudasjärvisiä. Alueen pohjois- ja itäosissa on laajoja Natura-ohjelmaan kuuluvia suojelualueita, joista monet ovat arvokkaita vanhojen metsien kohteita. Vyöhykkeellä on mer-

kittävää ympärivuotista matkailutoimintaa, jonka tarpeisiin
on toteutettu monipuolinen reitistöverkko. Merkittävimpiä
matkailukohteita ovat Syötteen matkailukeskus sekä Syötteen kansallispuisto. Alue on kokonaan poronhoitoaluetta.

Oijärvi ekv
Oijärven kultavyöhykkeen (Au) tunnetut esiintymät sijoittuvat Oijärvi-ryhmän emäksisten vulkaniittien ja happamien juonten yhteyteen ja ovat rakenteiden kontrolloimia.
Kivilajiyksikkö on rajattu geofysiikan ja geologisen tiedon
perusteella ja koko kivilajiyksikköä voidaan pitää potentiaalisena kullan suhteen.
Tämä kapea vyöhyke ulottuu Yli-Iin taajamasta Oijärven
kautta edelleen Ranualle. Alueella asuu noin 1 000 henkilöä, joista asuu Yli-Iin taajamassa lähes 800 henkilöä. Loma-asuntoja alueella on noin 260 kpl. Etenkin vyöhykkeen
pohjoisosassa on aktiivista turvetuotantoa, mutta siellä on
myös isohkoja Naturaan kuuluvia soidensuojelualueita.
Alue on poronhoitoaluetta.
Kiiminki ekv
Kiimingin mineraalipotentiaalivyöhykkeellä esiintyy useita sinkki (Zn) ja kulta-aiheita (Au), joista ainakin yhdessä
myöhäisempi kultamineralisaatio esiintyy sinkkimineralisaation yhteydessä. Esiintymiä isännöivät kivilajit on rajattu
geofysiikan ja sinkkiviitteiden avulla.
Alue ulottuu Haukiputaan ja Kiimingin kautta Muhoksen
pohjoispuolelle. Alueella on osin tiivistä kaupunkimaista rakennetta ja siellä on yhteensä noin 17 000 asukasta. Isoimpia
väestökeskittymiä ovat Kiimingin ja Jäälin taajamat, joissa
on yhtensä noin 10 000 asukasta sekä Ylikiimingin taajama,
jossa asuu noin 800 ihmistä. Vyöhykkeellä on myös noin
1600 loma-asuntoa. Suojelualueista tunnetuimpia ovat Natura-alueisiin kuuluvat Kiiminkijoki, Kiimingin letot sekä
Räkäsuo. Aluetta halkoo myös vedenoton kannalta erittäin
merkityksellinen Ylikiimingin harjujakso. Oulun seudulla
on myös virkistysalueita ja sekä toteutettu erilaisia reitistöjä. Alueella esiintyy myös teollisuusmineraaleihin kuuluvaa
kalkkikiveä. Kalkkikiviesiintymään Oulun ja Muhoksen rajalle on perustettu Reki-kaivospiiri dolomiitin louhimiseksi.
Ravinteikkaiden kalkkiesiintymien alueilla esiintyy usein
vaateliaita kasvilajeja
Vihanti-Pyhäjärvi ekv
Tämä sinkkivyöhyke sisältää useita sinkki-kupari (Zn-Cu)
-esiintymiä mukaan lukien Pyhäsalmen kaivos ja suljettu
Vihannin kaivos. Vyöhykkeen massiivisia sulfidiesiintymiä
isännöivät pääosin metavulkaniitit ja -sedimenttikivet. Yhdessä geofysikaalisen ja geokemiallisen aineiston perusteella on rajattu sinkki- ja kuparipotentiaalinen vyöhyke, joka
jatkuu edelleen Pohjois-Pohjanmaalta kaakkoon kohti Pohjois-Savoa.
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Alue on laaja ja kuuluu osaksi vielä suurempaa malmiotollista Raahe-Laatokka vyöhykettä. Alueella on kaivostoiminnan harjoittamisessa vahvat perinteet. Pohjois-Pohjanmaan
puoleisen osuuden pituus on noin 170 km. Mineraalivarantovyöhyke jatkuu edelleen Pohjois-Savoon. Pohjois-Pohjanmaalla tällä Siikajoki-ja Pyhäjokilaaksoja sivuavalla alueella
asuu yhteensä noin 8 200 asukasta. Isoimpia väestökeskittymiä ovat Vihannin, Pulkkilan ja Piippolan taajamat. Alueelle on paikoin voimakasta maataloutta, mutta suurimmalta
osalta se on metsätalousaluetta. Suoalueita hyödynnetään
yleisesti turvetuotannossa. Vyöhykkeen laajuuden vuoksi
siellä on suuri määrä erilaisia suojelualueita ja suojeluohjelmiin kuuluvia alueita sekä seudullisesti erittäin merkittäviä
pohjavesialueita.
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keellä sijaitsevaan Kalajokilaaksoon on keskittynyt paljon
asutusta. Siellä on Nivalan ja Haapajärven kaupunkitaajamat ja paljon tiivistä kyläasutusta. Väestöä Pohjois-Pohjanmaan alueella on noin 16 500, joista noin 4 900 asuu Nivalan
keskustaajamassa ja 4 100 Haapajärven keskustaajamassa.
Alue on merkittävää maatalousaluetta ja Kalajokilaakson
peltomaisemat ovat valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Haapajärvellä toimii puolustusvoimien varikkoalue. Lisäksi alueelle on kaavoitettu ja suunnitteilla
tuulivoimapuistoja. Alueelta löytyy myös viisi Natura 2000
-verkostoon kuuluvaa suojelualuetta sekä eräitä muita suojelualueita.

Himanka ekv
Raahe ekv
Raahen kultapotentiaalinen alue sijoittuu svekofennisen
ja karjalaisen kallioperän väliseen vyöhykkeeseen, joka
tunnetaan aiemmin mainittuna Raahe-Laatokka malmivyöhykkeenä. Alue on kontaktissa Vihanti-Pyhäsalmi vyöhykkeen kanssa. Alueella tunnetaan orogeenisia kulta-esiintymiä (Au), porfyyrisia kulta-kupari (Au-Cu) ja molybdeeni
(Mo)-esiintymiä, joista useista on tehty varantoarvio. Suurin esiintymä on Laivakankaan kulta-esiintymä (Au) Laiva,
jossa on kaivostoimintaa.

Himangan vulkaniittijakso on tunnistettu kultakriittiseksi
vyöhykkeeksi vasta viime vuosina. Himangan vyöhykkeeltä tunnetaan muutama kultaesiintymä. Alueen tutkimukset
jatkuvat. Himangan kooltaan kompakti alue sijaitsee Himangan taajaman kaakkoispuolella. . Tällä vyöhykkeellä ei
ole lainkaan pysyvää asutusta ja vain satunnainen yksi loma-asunto vyöhykkeen reunalla. Alue on kokonaan metsätalouskäytössä.

Kalajoki ekv

Tämä noin 30 km pituisen vyöhykkeen keskelle sijoittuu
Laiva-kaivos. Pohjoisosastaan vyöhyke rajoittuu Raahen
kaupunkialueeseen ja merialueeseen. Kaivoksen eteläpuolella on lupaavia malmiesiintymiä. Vyöhykkeellä on noin 1
000 asukasta, jotka keskittyvät kyläalueille. Suurin osa vyöhykkeestä on metsätalousaluetta. Natura 2000 ohjelmaan
kuuluu kaksi aluetta. Vyöhykkeelle on jo rakennettu tuulivoima-alueita, joiden lisäksi uusia tuulivoima-alueita on
myös suunnitteilla.

Kalajoen kultavyöhyke jatkuu Keski-Pohjanmaalle Kannukseen ja Toholammille. Malmintutkimukset alueella jatkuvat.
Alueelle ei osu kuntien keskustaajamia, mutta siellä ovat
Raution ja Asemakylän pienet asemakaava-alueet. Väestöä
vyöhykkeen Pohjois-Pohjanmaan osalla on noin 1300 ja se
keskittyy Vääräjoen varteen. Maakunnan rajalle, pääosin
Kannuksen puolelle, on suunnitteilla iso tuulivoimapuisto.
Alueella on Jäkälänevan Natura-alue sekä muutama suojeltavaksi esitetty suoalue.

Nivala-Haapajärvi ekv-1

Reisjärvi ekv

Nivala-Haapajärven mineraalipotentiaalinen vyöhyke sijoittuu Raahe-Laatokka malmipotentiaaliselle vyöhykkeelle. Alueen kallioperä koostuu pääosin kiillegneisseistä ja
-liuskeista. Keskellä mineraalipotentiaalia on Hituran nikkelialue, jossa on viisi nikkeliesiintymää sekä useita nikkeliaiheita ja viitteitä. Esiintymät liittyvät emäksisiin-ultraemäksisiin intruusioihin ja vyöhykkeen rajaus on tehty
nikkeliaiheiden ja viitteiden sekä geofysiikan perusteella.
Vyöhykkeellä on myös useita kultalöydöksiä. Nivalassa sijaitsee vuonna 1954 lopetettu Makolan kaivos sekä vuonna
2015 konkurssiin ajautuneen kaivosyhtiön myötä sulkemisvaiheeseen siirtynyt Hituran kaivos. Haapajärven Kopsan
kultakaivoksen avaamista on valmisteltu jo vuosia ja sen
tulevaisuus on auki.

Reisjärven vyöhyke sijaitse Reisjärven ja Sievin välissä.
Alueella on viitteitä kullasta (Au) ja kuparista (Cu). Malmitutkimukset alueella jatkuvat. Vyöhyke rajautuu kaakkoiskulmaltaan Reisjärveen ja kunnan keskustaajamaan.
Väestöä alueella on kaikkiaan noin 350. Itäosan peltoalue
on valtakunnallista Reisjärven maisema-aluetta. Samalla
alueella on myös vedenhankinnan kannalta tärkeä Pesokankaan pohjavesialue. Pinta-alallisesti suojelualueita on vähän
eli soidensuojelun täydennysohjelmaan alueelta on esitetty
Tynnyrilammennevaa ja siellä on Kokkoniemen lehtojensuojelukohde.

Ylivieskan itäpuolelta alkava vyöhyke jatkuu Nivalan ja Haapajärven kautta edelleen Keski-Suomen puolelle. Vyöhyk-

45

Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat ja maankäyttö - kohti kestävää kaivostoimintaa

Kaivokset
Kaivosalueet on edelleen merkittävä maakuntakaavaan.
Pohjois-Pohjanmaalla aiemmin käytössä olleet kohdemerkinnät eivät kaikissa tapauksissa osoita selkeästi kaivostoiminnan ja sen vuorovaikutusta muuhun maankäyttöön ja
ympäristöön, joten selvityksen pohjalta esitetään otettavaksi
käyttöön myös aluevarausmerkinnät. Lisäksi maakuntakaavamerkinnöissä on huomioitava kaivoksen elinkaaren vaihe
lisämerkinnöin, koska kaivoksen maankäytöllinen merkitys
muuttuu elinkaaren eri vaiheissa. Annettavissa kaavamääräyksissä on tarkoituksenmukaista antaa kaivosvarauksille
MRL:n mukainen ehdollinen rakentamista rajoittava kaavamääräys.
Esitetty merkintätapa:

Esitetty kaavamääräys:
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla jo on kaivostoimintaa
tai joilla on todettu sellaisia malmi- ja mineraaliesiintymiä,
että kaivostoiminta on todennäköistä. Alueet sisältävät myös
kaivostoiminnan kannalta tarpeelliset rikastuslaitokset, läjitys- ja rikastushiekka-alueet sekä liikennealueet.
Alueella on MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
ek-1
Lisämerkinnällä -1 osoitetaan kaivosalue, jonka
sulkemista valmistellaan tai alueelle haetaan vaihtoehtoista
toimintaa.
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaan Mustavaaran ja Laivan kaivosalueet esitetään merkittäväksi kaivosalueena (EK) aiemman kohdemerkinnän sijaan. Suunnitteilla
oleva Haapajärven Kopsan kaivos on sellaisessa vaiheessa,
että sen osoittaminen ek-kohdemerkinnällä on perusteltua.
Hituran ja Pyhäselän kaivokset merkitään kohdemerkinnällä ek-1. Hituran osalta sulkeminen on todennäköistä, koska
konkurssipesä ei ole löytänyt kaivosoikeuksille ostajaa ja
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut kaivoksen
sulkemiseen johtavat valmistelut. Pyhäsalmen osalta malminlouhinta on loppumassa vuonna 2019, joskin pyriitin
rikastaminen jatkuu alueella vielä vuosia. Pyhäsalmen kaivosalueelle haetaan edelleen vaihtoehtoista toimintaa. Ponnistelut kansainvälisen neutriinotutkimuskeskus Lagunan
saamiseksi kaivokseen eivät tuottaneet tulosta. Nyt alueelle
haetaan uusiokäyttöä suuren kokoluokan energiavaraston
ja data centerin sijoittumisen kautta. Lisäksi on suunnitelmia mm. kiertotalouteen perustuvien kasvatustoimintojen
kehittämiseksi ja älykkään erikoistumisen, mm. kaivosteknologian testausympäristön tarjoamiseksi.
Muhoksen ja Oulun rajalla sijaitsevan dolomiittikalkkiesiintymän hyödyntämiseen tähtäävä Reki -kaivospiiri esitetään
merkittäväksi ek -kaivosmerkinnällä, vaikka teollisuusmineraaleja ei tässä selvityksessä varsinaisesti käsitelläkään.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Hitura

Kunta

Nivala

Omistaja

Belvedere Resources Ltd

Status

Kaivos

Päivitetty

19.1.2016
X-koordinaatti Euref (pohj.)

7081732

Y-koordinaatti Euref (itä)

403967

Metallogeninen alue

Hitura Ni, Co

Louhinta

Avolouhos ja maan alla

Kaivostoiminta

1966, 1970-2008, 2010-2013

Päämetallit

Ni

Metal group

Perusmetalli

Koko

Keskikokoinen

Minaraalivarat (Mt)

3,064

Malmivarat (Mt)

1,656

Raportti standardi

NI 43-101

Tonnit yhteensä (Mt)

21,19

Louhittu (Mt)

17,18

Metallipitoisuus
Co 0.02 %

Cu 0.22 %

Ni 0.59 %

Pd 0.1 ppm

Pt 0.1 ppm
Malmimineraalit

magneettikiisu, pentlandiitti, kuparikiisu, magnetiitti, kulta

Malmikivi

Lherzolite, Dunite

Sivukivi

Kiillegneissi, Pegmatiitti

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi
Comments

Magmaattinen Ni-Cu-PGE
Also disseminated and massive ore (Papunen 1971, Häkli et al. 1976). The Hitura ultramafic
complex consists of three separate, closely-spaced serpentinite massifs surrounded by
migmatised mica gneiss. The horizontal extent of the complex is 0.3 km by 1.3 km, and it is open
at the depth of 500 m. Five ore bodies are located at the contact zones and in the core of the
North Hitura serpentinite massif. In the massif, between the core and the contacts, there is lowgrade mineralisation. Three types of ore are present: 1) scattered fine-grained disseminated
sulphides and other ore minerals in serpentinite (magnetite, valleriite, pentlandite, mackinawite,
chromite and graphite); 2) medium- to coarse-grained, higher-grade dissemination (the main
target of mining operation) and massive accumulations in the marginal serpentinite; 3) high-grade
interstitial dissemination and massive ore in the amphibole rocks of the contact zone. The
Papunen, H. 1989. Platinum-group elements in metamorphosed Ni-Cu deposits in Finland. In: ed.
M. D. Prendergast & M. J. Jones Magmatic sulphides – the Zimbabwe volume. London, IMM. 165176.

Kirjallisuusviitteet

Häkli, T.A., Hänninen, E., Vuorelainen, Y. & Papunen, H. 1976. Platinum-group minerals in the
Hitura nickel deposit, Finland. Econ. Geol. 71, 1206-1213.
Isohanni, M., Ohenoja, V. & Papunen, H. 1985. Geology and nickel-copper ores of the Nivala
area. Geol. Surv. Finland Bull. 333, 211-228.
Papunen, H. 1971. Sulphide mineralogy of the Kotalahti and Hitura nickel-copper ores, Finland.
Ann. Acad. Sci. Fennicae, Geologica, 109. 74 p.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Makola

Omistaja

Kunta

Nivala

Status

Suljettu kaivos

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7078833

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

401129

Metallogeninen alue

Hitura Ni, Co

Louhinta

Avolouhos ja maan alla

Kaivostoiminta

1941-1954

Päämetallit

Ni, Co, Cu

Metal group

Perusmetalli

Koko

Pieni

Minaraalivarat (Mt)

0,66

Raportti standardi

NI 43-101

Louhittu (Mt)

0,42

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

1,08

Metallipitoisuus
Co 0.05 %

Cu 0.44 %

Ni 0.74 %

S 8.4%

Malmimineraalit

magneettikiisu, pentlandiitti, kuparikiisu, magnetiitti, rikkikiisu, sinkkivälke

Malmikivi

Harzburgiitti, Oliviini orthopyrokseniitti

Sivukivi

Kiillegneissi, Pegmatiitti

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

Magmaattinen Ni-Cu-PGE

Comments
Kirjallisuusviitteet

Isohanni, M., Ohenoja, V. & Papunen, H. 1985. Geology and nickel-copper ores of the Nivala
area. Geol. Surv. Finland Bull. 333, 211-228.
Mäki, T. 1997. Geol. Surv. Finland, Guide 41, 47-48.
Papunen, H. 1989. Platinum-group elements in metamorphosed Ni-Cu deposits in Finland. In:
ed. M. D. Prendergast & M. J. Jones Magmatic sulphides – the Zimbabwe volume. London,
IMM. 165-176.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Pitkäneva

Kunta

Sievi

Omistaja

Geologian tutkimuskeskus

Status

Esiintymä

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

398984

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7077492

Metallogeninen alue

Hitura Ni, Co

Louhinta

Kaivostoiminta

Päämetallit

Ni, Co

Metal group

Perusmetalli

Koko

Pieni

Minaraalivarat (Mt)

1,7

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi
1,70

Louhittu (Mt)

Metallipitoisuus
Co 0.02 %

Cu 0.06 %

Ni 0.22 %
Malmimineraalit
Malmikivi
Sivukivi
Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

Magmaattinen Ni-Cu-PGE

Comments
Kirjallisuusviitteet

Papunen, H. & Vorma, A. 1985. Nickel deposits in Finland, a review. Geol. Surv. Finland Bull.
333, 123-144.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Kusiaiskallio

Omistaja

Kunta

Nivala

Status

Esiintymä

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7090648

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

407106

Metallogeninen alue

Hitura Ni, Co

Louhinta

Avolouhos ja maan alla

Kaivostoiminta

Päämetallit

Ni, Cu

Metal group

Koko

Pieni

Minaraalivarat (Mt)

0,798

Raportti standardi

NI 43-101

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

0,80

Perusmetalli

Louhittu (Mt)

Metallipitoisuus
Co 0.01 %

Cu 0.16 %

Ni 0.26 %
Malmimineraalit

magneettikiisu, pentlandiitti, kuparikiisu

Malmikivi

Peridotiitti, Gabro

Sivukivi

Kiillegneissi

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

Magmaattinen Ni-Cu-PGE

Comments
Kirjallisuusviitteet

Papunen, H. & Vorma, A. 1985. Nickel deposits in Finland, a review. Geol. Surv. Finland Bull.
333, 123-144.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Pyhäsalmi

Kunta

Pyhäsalmi

Omistaja

First Quantum Minerals Ltd

Status

Kaivos

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

452777

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7059422

Metallogeninen alue

Vihanti-Pyhäsalmi Zn, Cu

Louhinta

Avolouhos ja maan alla

Kaivostoiminta

1962-

Päämetallit

Zn, Cu

Metal group

Perusmetalli

Koko

Iso

Minaraalivarat (Mt)

8,04

Raportti standardi

NI 43-101

Louhittu (Mt)

53,62

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

67,38

Metallipitoisuus
Ag 14.0 ppm

Au 0.3 ppm

Cu 0.8 %

S 35.0 %

Zn 2.2 %
Malmimineraalit

rikkikiisu, magneettikiisu, sinkkivälke, kuparikiisu, lyyjyhohde, arseenikiisu

Malmikivi

Felsinen tuff ja felsinen laava

Sivukivi

Kiilleliuske, mafine lava, marmori

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

VMS

Comments
Kirjallisuusviitteet

Kousa, J., Luukas, J., Mäki, T., Ekdahl, E., Pelkonen, K., Papunen, H., Isomäki, O-P., Penttilä, V-J. &
Nurmi, P. 1997. Geology and mineral deposits of the central Ostrobothnia. Geol. Surv. Finland, Guide
41, 43-67.
Ekdahl, E. 1993. Early Proterozoic Karelian and Svecofennian formations and the evolution of the
Raahe-Ladoga Ore Zone, based on the Pielavesi area, central Finland. Geol. Surv. Finland, Bull. 373.
137 p.
Helovuori, O. 1979. The geology and zinc-copper deposits of the Pyhäsalmi-Pielavesi district, Finland.
Econ. Geol. 74, 1084-1101.
Puustjärvi, H. 1992. Massiivisten sulfidimalmien tutkimukset Pyhäsalmen ympäristössä. In: Ekdahl, E.
(ed.) Suomen kallioperän kehitys ja raaka-ainevarat: symposio Oulussa 1.-2.10.1992.
Vuorimiesyhdistys. Sarja B 51, 80-93. (in Finnish)
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Pyhäsalmi

Kunta

Pyhäsalmi

Omistaja

First Quantum Minerals Ltd

Status

Kaivos

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

452777

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7059422

Metallogeninen alue

Vihanti-Pyhäsalmi Zn, Cu

Louhinta

Avolouhos ja maan alla

Kaivostoiminta

1962-

Päämetallit

Zn, Cu

Metal group

Perusmetalli

Koko

Iso

Minaraalivarat (Mt)

8,04

Raportti standardi

NI 43-101

Louhittu (Mt)

53,62

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

67,38

Metallipitoisuus
Ag 14.0 ppm

Au 0.3 ppm

Cu 0.8 %

S 35.0 %

Zn 2.2 %
Malmimineraalit

rikkikiisu, magneettikiisu, sinkkivälke, kuparikiisu, lyyjyhohde, arseenikiisu

Malmikivi

Felsinen tuff ja felsinen laava

Sivukivi

Kiilleliuske, mafine lava, marmori

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

VMS

Comments
Kirjallisuusviitteet

Kousa, J., Luukas, J., Mäki, T., Ekdahl, E., Pelkonen, K., Papunen, H., Isomäki, O-P., Penttilä, V-J. &
Nurmi, P. 1997. Geology and mineral deposits of the central Ostrobothnia. Geol. Surv. Finland, Guide
41, 43-67.
Ekdahl, E. 1993. Early Proterozoic Karelian and Svecofennian formations and the evolution of the
Raahe-Ladoga Ore Zone, based on the Pielavesi area, central Finland. Geol. Surv. Finland, Bull. 373.
137 p.
Helovuori, O. 1979. The geology and zinc-copper deposits of the Pyhäsalmi-Pielavesi district, Finland.
Econ. Geol. 74, 1084-1101.
Puustjärvi, H. 1992. Massiivisten sulfidimalmien tutkimukset Pyhäsalmen ympäristössä. In: Ekdahl, E.
(ed.) Suomen kallioperän kehitys ja raaka-ainevarat: symposio Oulussa 1.-2.10.1992.
Vuorimiesyhdistys. Sarja B 51, 80-93. (in Finnish)
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Mullikkoräme

Kunta

Pyhäsalmi

Omistaja

Pyhäsalmi mine OY

Status

Suljettu kaivos

Päivitetty

19.1.2016
X-koordinaatti Euref (pohj.)

7063740

Y-koordinaatti Euref (itä)

458445

Metallogeninen alue

Hitura Ni, Co

Louhinta

Avolouhos ja maan alla

Kaivostoiminta

1990-2000

Päämetallit

Zn, Ag

Metal group

Perusmetalli

Koko

Keskikokoinen

Minaraalivarat (Mt)

2,82

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi
3,965

Louhittu (Mt)

1,15

Metallipitoisuus
Ag 56.0 ppm

Au 0.74 ppm

Cu 0.29 %

Pb 0.73 %

S 17.0 %

Zn 6.99 %

Malmimineraalit

rikkikiisu, sinkkivälke, lyyjyhohde, magnetiitti, magneettikiisu, kuparikiisu

Malmikivi

Felsinen vulkaniitti, marmori

Sivukivi

mafine lava, graniitti

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

VMS

Comments
Kirjallisuusviitteet

Kousa, J., Luukas, J., Mäki, T., Ekdahl, E., Pelkonen, K., Papunen, H., Isomäki, O-P., Penttilä, VJ. & Nurmi, P. 1997. Geology and mineral deposits of the central Ostrobothnia. Geol. Surv.
Finland, Guide 41, 43-67.
Ekdahl, E. 1993. Early Proterozoic Karelian and Svecofennian formations and the evolution of the
Raahe-Ladoga Ore Zone, based on the Pielavesi area, central Finland. Geol. Surv. Finland, Bull.
373. 137 p.
Helovuori, O. 1979. The geology and zinc-copper deposits of the Pyhäsalmi-Pielavesi district,
Finland. Econ. Geol. 74, 1084-1101.

Kousa, J., Marttila, E. & Vaasjoki, M. 1994. Petrology, geochemistry and dating of
Paleoproterozoic metavolcanic rocks in the Pyhäjärvi area, central Finland. Geol. Surv. Finland,
Special Paper 19, 7-27.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Rauhala

Kunta

Ylivieska

Omistaja

Pyhäsalmi mine OY

Status

Esiintymä

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

392193

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7105445

Metallogeninen alue
Louhinta

Kaivostoiminta

1990-2000

Päämetallit

Zn, Cu

Metal group

Perusmetalli

Koko

Pieni

Minaraalivarat (Mt)

1,7

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi
1,7

Louhittu (Mt)

Metallipitoisuus
Ag 53.0 ppm

Au 0.4 ppm

Cu 1.33 %

Pb 0.96 %

Zn 4.79 %
Malmimineraalit

magneettikiisu, sinkkivälke, kuparikiisu, lyyjyhohde, rikkikiisu, arseenikiisu

Malmikivi

Kiilleliuske

Sivukivi

Mustaliuske, Mafinen tuffiitti, Kordieriittigneissi

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

VMS

Comments
Kirjallisuusviitteet

Västi, K. 1989. Geology of the Rauhala stratiform massive Zn-Cu-Pb sulphide deposit. Geol.
Surv. Finland, Special Paper 11, 5-18.
Rasilainen, K. & Västi, K. 1989. Geochemistry, wall rock alteration and metal zonality at the
Rauhala Zn-Cu-Pb sulphide deposit. Geol. Surv. Finland, Special Paper 11, 43-58.
Kojonen, K., Johanson, B. & Törnroos, R. 1989. Ore mineralogy of the Rauhala Zn-Cu-Pb
sulphide deposit. Geol. Surv. Finland, Special Paper 11, 19-42
Poutiainen, M. 1992. Fluid evolution associated with the early Proterozoic Rauhala Zn-Cu-Pb
sulphide deposit in Ylivieska, Western Finland. Eur. J. Mineral. 4, 1069-1078.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Ruostesuo

Kunta

Kiuruvesi

Omistaja

FinnAust Mining OY

Status

Suljettu kaivos

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

468001

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7051705

Metallogeninen alue

Vihanti-Pyhäsalmi Zn, Cu

Louhinta

Avolouhos

Kaivostoiminta

1988-1990

Päämetallit

Zn, Cu, Au

Metal group

Perusmetalli

Koko

Pieni

Minaraalivarat (Mt)

2,77

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi
3,01

Louhittu (Mt)

0,24

Metallipitoisuus
Ag 9.7 ppm

Malmimineraalit
Malmikivi
Sivukivi
Age of hostrocks
Mineralissation ikä

Au 0.37 ppm

Cu 0.37 %

S 31 %

Zn 1.79 %

Pb 0.36

magneettikiisu, rikkikiisu,sinkkivälke, kuparikiisu, magnetiitti, ilmeniitti
Felsinen vulkaniitti, mafinen
vulkaniitti
graniitti
Paleoproterozoic (2500-1600
Ma)
Paleoproterozoic (2500-1600

Metamorfoosin aste

Ma)
Amphibolite

Malmi tyyppi

VMS

Comments
Kirjallisuusviitteet

Kousa, J., Marttila, E. & Vaasjoki, M. 1994. Petrology, geochemistry and dating of
Paleoproterozoic metavolcanic rocks in the Pyhäjärvi area, central Finland. Geol. Surv. Finland,
Special Paper 19, 7-27.
Kousa, J., Luukas, J., Mäki, T., Ekdahl, E., Pelkonen, K., Papunen, H., Isomäki, O-P., Penttilä, VJ. & Nurmi, P. 1997. Geology and mineral deposits of the central Ostrobothnia. Geol. Surv.
Finland, Guide 41, 43-67.
Huhtala, T. 1979. The geology and zinc-copper deposits of the Pyhäsalmi-Pielavesi district,
Finland. Econ. Geol. 74, 1069-1083
Roberts, M., Oliver, N. & Lahtinen, R. 2004. Geology, lithogeochemistry and paleotectonic setting
of the host sequence to the Kangasjärvi Zn-Cu deposit, central Finland .... Bull. Geol. Soc. Finland
76, 31-62.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Vihanti

Omistaja

Kunta

Raahe

Status

Suljettu kaivos

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7143630

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

410558

Metallogeninen alue

Vihanti-Pyhäsalmi Zn, Cu

Louhinta

Maan alla

Kaivostoiminta

1954-1992

Päämetallit

Zn, Cu

Metal group

Perusmetalli

Koko

Iso

Minaraalivarat (Mt)

9,16

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi
37,10

Louhittu (Mt)

27,94

Metallipitoisuus
Ag 25.0 ppm

Au 0.44 ppm

Cu 0.48 %

S 18.0 %

Zn 4.0 %

Pb 0.36

Malmimineraalit

sinkkivälke, magneettikiisu, lyyjyhohde, kuparikiisu, rikkikiisu, arseenikiisu, kulta, hopea

Malmikivi

Hapan porfyyri, Karsi

Sivukivi

Kordieriitti gneissi, intermediärinen vulkaniitti, mustaliuske, marmori

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

VMS

Comments
Kirjallisuusviitteet

Kousa, J., Luukas, J., Mäki, T., Ekdahl, E., Pelkonen, K., Papunen, H., Isomäki, O-P., Penttilä,
V-J. & Nurmi, P. 1997. Geology and mineral deposits of the central Ostrobothnia. Geol. Surv.
Finland, Guide 41, 43-67
Loukola-Ruskeeniemi, K., Kuronen, U. & Arkimaa, H. 1997. Geochemical comparison of
metamorphosed black shales associated with the Vihanti zinc deposit and prospects in western
Finland. Geol. Surv. Finland, Special Paper 23, 5-13.
Rouhunkoski, P. 1968. On the geology and geochemistry of the Vihanti zinc ore deposit. Geol.
Surv. Finland Bull. 236. 121 p.

65

Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat ja maankäyttö - kohti kestävää kaivostoimintaa

Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Kuuhkamo

Kunta

Raahe

Omistaja

FinnAust Mining OY

Status

Esiintymä

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

411540

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7140060

Metallogeninen alue

Vihanti-Pyhäsalmi Zn, Cu

Louhinta

Kaivostoiminta

Päämetallit

Zn

Metal group

Perusmetalli

Koko

Iso

Minaraalivarat (Mt)

0,15

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi
0,15

Louhittu (Mt)

Metallipitoisuus
Zn 4.0 %

Malmimineraalit

sinkkivälke

Malmikivi

Karsi, kordieriittigneissi

Sivukivi

Hapan porfyyri, Intermediärinen vulkaniitti, Mustaliuske, marmori

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

VMS

Comments
Kirjallisuusviitteet

Loukola-Ruskeeniemi, K., Kuronen, U. & Arkimaa, H. 1997. Geochemical comparison of
metamorphosed black shales associated with the Vihanti zinc deposit and prospects in western
Finland. Geol. Surv. Finland, Special Paper 23, 5-13.
Nikander, J., Luukas, J. & Ruotsalainen, A. 2005. Drillings in the Lampinsaari area and in
Kuuhkamo in Vihanti on the map sheet 2434 05, during the years 2004-2005. Geol. Surv.
Finland, Report M19/2434/2005/2/10. 14 p.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Näslänperä

Omistaja
Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

427637

Metallogeninen alue

Vihanti-Pyhäsalmi Zn, Cu

Louhinta

Kunta

Siikalatva

Status

Esiintymä

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7139130

Kaivostoiminta

Päämetallit

Zn, Ag

Metal group

Perusmetalli

Koko

Esiintymä

Minaraalivarat (Mt)

0,1

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi
0,10

Louhittu (Mt)

Metallipitoisuus
Ag 15 ppm

Zn 2 %

Malmimineraalit

rikkikiisu, magneettikiisu, sinkkivälke, kuparikiisu, magnetiitti, lyyjyhohde

Malmikivi

Felsinen vulkaniitti

Sivukivi

Intermediärinen vulkaniitti, Mustaliuske, marmori, hapan porfyyri

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

VMS

Comments
Kirjallisuusviitteet

Kousa, J., Luukas, J., Mäki, T., Ekdahl, E., Pelkonen, K., Papunen, H., Isomäki, O-P., Penttilä,
V-J. & Nurmi, P. 1997. Geology and mineral deposits of the central Ostrobothnia. Geol. Surv.
Finland, Guide 41, 43-67.
Loukola-Ruskeeniemi, K., Kuronen, U. & Arkimaa, H. 1997. Geochemical comparison of
metamorphosed black shales associated with the Vihanti zinc deposit and prospects in western
Finland. Geol. Surv. Finland, Special Paper 23, 5-13.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Vuohtojoki

Kunta

Kärsämäki

Omistaja

Pyhäsalmi Mine OY

Status

Esiintymä

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

447439

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7096077

Metallogeninen alue

Vihanti-Pyhäsalmi Zn, Cu

Louhinta

Kaivostoiminta

Päämetallit

Zn, Cu

Metal group

Perusmetalli

Koko

Pieni

Minaraalivarat (Mt)

0,7

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi
0,70

Louhittu (Mt)

Metallipitoisuus
Ag 8.0 ppm

Au 0.2 ppm

Cu 0.3 %

Zn 2.6 %

Malmimineraalit

magneettikiisu, rikkikiisu, sinkkivälke, kuparikiisu, magnetiitti

Malmikivi

Felsinen tuffiitti, Kordieriittigneissi

Sivukivi

Graniitti, Gabro, Kvartsidioriitti

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

VMS

Comments
Kirjallisuusviitteet

Kousa, J., Luukas, J., Mäki, T., Ekdahl, E., Pelkonen, K., Papunen, H., Isomäki, O-P., Penttilä, V-J. &
Nurmi, P. 1997. Geology and mineral deposits of the central Ostrobothnia. Geol. Surv. Finland, Guide
41, 43-67.
Huhtala, T. 1979. The geology and zinc-copper deposits of the Pyhäsalmi-Pielavesi district, Finland.
Econ. Geol. 74, 1069-1083
Puustjärvi, H. 1992. Massiivisten sulfidimalmien tutkimukset Pyhäsalmen ympäristössä. In: Ekdahl, E.
(ed.) Suomen kallioperän kehitys ja raaka-ainevarat: symposio Oulussa 1.-2.10.1992.
Vuorimiesyhdistys. Sarja B 51, 80-93. (in Finnish)

Kousa, J., Marttila, E. & Vaasjoki, M. 1994. Petrology, geochemistry and dating of Paleoproterozoic
metavolcanic rocks in the Pyhäjärvi area, central Finland. Geol. Surv. Finland, Special Paper 19, 7-27.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Kurpas

Omistaja
Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

445350

Metallogeninen alue

Vihanti-Pyhäsalmi Zn, Cu

Louhinta

Kunta

Kärsämäki

Status

Esiintymä

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7081033

Kaivostoiminta

Päämetallit

Cu, Zn

Metal group

Perusmetalli

Koko

Pieni

Minaraalivarat (Mt)

0,40

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi
0,40

Louhittu (Mt)

Metallipitoisuus
Cu 0.63 %

Malmimineraalit

rikkikiisu, magneettikiisu, sinkkivälke, kuparikiisu

Malmikivi

Mafinen vulkaniitti

Sivukivi

Arkosiitti, Granodioriitti, Felsinen tuffiitti

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

VMS

Zn 0.55 %

Comments
Kirjallisuusviitteet

Puustjärvi, H. 1992. Massiivisten sulfidimalmien tutkimukset Pyhäsalmen ympäristössä. In:
Ekdahl, E. (ed.) Suomen kallioperän kehitys ja raaka-ainevarat: symposio Oulussa 1.2.10.1992. Vuorimiesyhdistys. Sarja B 51, 80-93. (in Finnish)
Kousa, J., Luukas, J., Mäki, T., Ekdahl, E., Pelkonen, K., Papunen, H., Isomäki, O-P., Penttilä,
V-J. & Nurmi, P. 1997. Geology and mineral deposits of the central Ostrobothnia. Geol. Surv.
Finland, Guide 41, 43-67.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Kaskela

Omistaja
Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

447349

Metallogeninen alue

Vihanti-Pyhäsalmi Zn, Cu

Louhinta

Kunta

Pyhäjärvi

Status

Esiintymä

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7077015

Kaivostoiminta

Päämetallit

Zn, Cu

Metal group

Perusmetalli

Koko

Pieni

Minaraalivarat (Mt)

0,12

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi
0,12

Louhittu (Mt)

Metallipitoisuus
Ag 12.0 ppm

Cu 0.4 %

Pb 0.1 %

Zn 3.9 %

Malmimineraalit

magneettikiisu, rikkikiisu, sinkkivälke, kuparikiisu, lyyjyhohde, magnetiitti, hopea, kulta

Malmikivi

Felsinen tuffiitti

Sivukivi

Arkosiitti, Granodioriitti, Mafinen vulkaniitti.

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

VMS

Comments
Kirjallisuusviitteet

Puustjärvi, H. 1992. Massiivisten sulfidimalmien tutkimukset Pyhäsalmen ympäristössä. In:
Ekdahl, E. (ed.) Suomen kallioperän kehitys ja raaka-ainevarat: symposio Oulussa 1.2.10.1992. Vuorimiesyhdistys. Sarja B 51, 80-93. (in Finnish)
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Inaattivaara

Omistaja
Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

523517

Kunta

Pudasjärvi

Status

Suljettu kaivos

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7262761

Metallogeninen alue
Louhinta

Kaivostoiminta

1725-1729, 1767-1770

Päämetallit

Cu

Metal group

Perusmetalli

Koko

Esiintymä

Minaraalivarat (Mt)

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi
0,000045

Louhittu (Mt)

0,000045

Metallipitoisuus
Cu 1%

Malmimineraalit

kuparikiisu

Malmikivi
Sivukivi
Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste
Malmi tyyppi
Comments
Kirjallisuusviitteet

Puustinen, K. 2003. Suomen kaivosteollisuus ja mineraalisten raaka-aineiden tuotanto vuosina
1530−2001, historiallinen katsaus erityisesti tuotantolukujen valossa. Geological Survey of
Finland, Report M 10.1/2003/3. 578 p. (in Finnish)
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Mustavaara

Kunta

Taivalkoski

Omistaja

Mustavaaran Kaivos OY

Status

Suljettu kaivos

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

549606

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7299646

Metallogeninen alue

Koillismaa PGE, V, Ni, Fe, Cu

Louhinta

Avolouhos

Kaivostoiminta

1976-1985

Päämetallit

V, Ti, Fe

Metal group

Ferrous (rauta) metalli

Koko

Iso

Minaraalivarat (Mt)

97

Raportti standardi

NI 43-101

Louhittu (Mt)

13,440000

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

110,450000

Metallipitoisuus
Fe 19.2%

Ti (ilm) 5%

V 0.2 %
Malmimineraalit

Magneettikiisu, kuparikiisu, pentlandiitti, rikkikiisu, sinkkivälke.

Malmikivi

Gabro

Sivukivi

Anorttosiitti, Noriitti

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

Mafinen intruusio

Comments
Kirjallisuusviitteet

Alapieti, T. 1982. The Koillismaa layered igneous complex, Finland - its structure, mineralogy
and geochemistry, with emphasis on the distribution of chromium. Geol. Surv. Finland. Bull.
319.
Juopperi, A. 1977. The magnetite gabbro and related Mustavaara vanadium ore deposit in the
Porttivaara layered intrusion, north-eastern Finland. Geol- Surv. Finland, Bull. 288. 68 p.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Saviselkä

Omistaja
Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

452597

Metallogeninen alue

Vihanti-Pyhäsalmi Zn, Cu

Louhinta

Kunta

Kärsämäki

Status

Esiintymä

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7099426

Kaivostoiminta

Päämetallit

Mo, Cu

Metal group

Erikois metallit

Koko

Pieni

Minaraalivarat (Mt)

0,40

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi
0,40

Louhittu (Mt)

Metallipitoisuus
Cu 0.5 %

Mo 0.2 %

S 7.4 %
Malmimineraalit

magneettikiisu, kuparikiisu, rikkikiisu, molybdeniitti, magnetiitti, ilmeniitti, sinkkivälke, scheeliitti

Malmikivi

Amfiboliitti, Graniitti

Sivukivi

Syeniitti

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi
Comments
Kirjallisuusviitteet

Puustjärvi, H. 1992. Kaivoslain 19§:n mukainen tutkimustyöselostus. Kärsämäki, Saviselkä,
kaivosrekisterinumero 4017/1. Outokumpu Oy, Report 080/3411 10A/HOP/92. 3 p. (in Finnish)

Ruotanen, K. 1988. Uudentyyppinen molybdeeni-kuparibreksiapiippu, Saviselkä, Kärsämäki.
MSc thesis, Department of Geology, University of Oulu. 49 p. (in Finnish)
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Susineva

Omistaja
Päivitetty

Kunta

Kalajoki

Status

Esiintymä

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7100256

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

361020

Metallogeninen alue

Vihanti-Pyhäsalmi Zn, Cu

Louhinta

Kaivostoiminta

Päämetallit

Mo

Metal group

Erikois metallit

Koko

Pieni

Minaraalivarat (Mt)

0,30

0,30

Louhittu (Mt)

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi

Metallipitoisuus
Mo 0.04 %

Malmimineraalit

kuparikiisu, molybdeniitti, magneettikiisu, rikkikiisu, sinkkivälke, scheeliitti

Malmikivi

Granodioriitti

Sivukivi

Graniitti

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

Porfyyri (Cu, Au, Mo, W, Sn, Ag)

Comments
Kirjallisuusviitteet

Gaal, G. & Isohanni, M. 1979. Characteristics of igneous intrusions and various wall rocks in
some Precambrian porphyry copper-molybdenum deposits in Pohjanmaa, Finland. Economic
Geology, 74, 1198-1210
Nurmi, P.A. & Isohanni, M. 1984. Rock, till and stream-sediment geochemistry in the search for
porphyry-type Mo-Cu-Au deposits in the Proterozoic Rautio batholith, western Finland. J.
Geochem. Explor. 21, 209-228.
Nurmi, P.A., Front, K., Lampio E. & Nironen, M. 1984. Svecokarelian porphyry-type
molybdenum and copper occurrences in southern Finland: their granitoid host rocks and
lithogeochemical exploration. Geol. Surv. Finland, Rep. Invest. 67. 88 p.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Laivakangas

Kunta

Raahe

Omistaja

Nordic Mines Marknad AB

Status

Kaivos (suljettu)

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

384135

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7159471

Metallogeninen alue

Laivakangas Au, Cu

Louhinta

Avolouhos

Kaivostoiminta

2011-2014

Päämetallit

Au

Metal group

Jalometalli

Koko

Keskikokoinen

Minaraalivarat (Mt)

19,19

Raportti standardi

JORC

Louhittu (Mt)

3,39

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

22,58

Metallipitoisuus
Au 1.614 ppm
S 0.3 %
Malmimineraalit

arseenikiisu, löllingiitti, magneettikiisu, kuparikiisu, rikkikiisu, kulta

Malmikivi

Kvartsidioriitti, Mafinen vulkaniitti

Sivukivi

Graniitti

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

Orogeeninen (?)

Comments
Kirjallisuusviitteet

Nordic Mines AB 2015. Press releas 26 February 2015.
http://tupa.gtk.fi/valokuva/mineraalivara/References/298_Laivakangas/298_NordicMines_2015
_02_26.pdf
Nordic Mines 2007. Pressmeddelande, den 8 mars 2007. 2 p.
Parkkinen, J. 2001. Quality control of mineral resource estimates: Laivakangas, Hosko, Kuivisto
E, Other, Osikonmäki, Pirilä, Housuvaara, Pahkalampi. Geol. Surv. Finland, Report. 27 p.
Mäkelä, M., Sandberg, E. & Rantala, O. 1988. Geochemical exploration of gold-bearing veins
associated with granitoids in western Finland. In: Prospecting in Areas of Glaciated Terrain 1988: Papers presented at... CIMM, 255-270.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Oltava

Kunta

Omistaja

Nordic Mines Marknad AB

Status

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

387760

Metallogeninen alue

Laivakangas Au, Cu

Louhinta

X-koordinaatti Euref (pohj.)

Raahe

7148197

Kaivostoiminta

Päämetallit

Au

Metal group

Jalometalli

Koko

Esiintymä

Minaraalivarat (Mt)

0,000718

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi
0,000718

Louhittu (Mt)

Metallipitoisuus
Au 30.0 ppm

Malmimineraalit

rikkikiisu, kuparikiisu, arseenikiisu, magneettikiisu, sinkkivälke, löllingiitti, kulta

Malmikivi

Kiillegneissi, Kvartsidioriitti

Sivukivi

Mustaliuske, Amfiboliitti

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

Orogeeninen

Comments
Kirjallisuusviitteet

Nikander, J. 2001. The Oltava Gold Prospect, Pyhäjoki, Finland. Appendix to an international tender
notice by the Finnish Ministry of Industry and Trade.
Makkonen, H., Kontoniemi, O., Lempiäinen, R., Lestinen, P., Mursu, J. & Mäkinen, J. 2003. RaaheLaatokka-vyöhyke, nikkelin ja kullan etsintä-hankkeen (2108001) toiminta vuosina 1999-2003. Geol.
Surv. Finland, Report M 10.4/2003/5/10. 90 p. (in Finnish).
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Hirsikangas

Kunta

Kalajoki

Omistaja

Belvedere Resources Ltd

Status

Esiintymä

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

344040

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7106312

Metallogeninen alue

Laivakangas Au, Cu

Louhinta

Kaivostoiminta

Päämetallit

Au

Metal group

Jalometalli

Koko

Pieni

Minaraalivarat (Mt)

5,675

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi
5,675

Louhittu (Mt)

Metallipitoisuus
Au 1.25 ppm

Malmimineraalit

magneettikiisu, arseenikiisu, löllingiitti, ilmeniitti, sinkkivälke, kuparikiisu, kulta

Malmikivi

Kiilleliuske, mafinen vulkaniitti

Sivukivi
Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

Orogeeninen

Comments
Kirjallisuusviitteet

Kontoniemi, O. & Mursu, J. 2006. Hirsikangas gold prospect in Himanka, western Finland.
Claim areas Hirsi 1 and 2 (7847/1 and 8036/1). Geol. Surv. Finland, Report
M19/2413/2006/1/10. 32 p. 8 App.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat

Nimi
Omistaja
Päivitetty
Y-koordinaatti Euref (itä)
Metallogeninen alue
Louhinta
Päämetallit
Koko
Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)
Metallipitoisuus

Malmimineraalit
Malmikivi
Sivukivi
Mineralissation ikä
Metamorfoosin aste
Malmi tyyppi
Comments
Kirjallisuusviitteet

Kopsa
Belvedere Resources Ltd
19.1.2016
412919
Laivakangas Au, Cu
Au, Cu
Pieni
16,3

Kunta
Status

Haapajärvi
Esiintymä

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7072684

Kaivostoiminta
Metal group
Minaraalivarat (Mt)
Raportti standardi
Louhittu (Mt)

Jalometalli
16,3
NI 43-101

Ag 2.22 ppm
Cu 0.16%

Au 0.81 ppm
S 1%

kuparikiisu, arseenikiisu, magneettikiisu, löllingiitti, rikkikiisu, kulta
Tonaliitti, Kiilleliuske
Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)
Amphibolite
Porfyyri (Cu, Au, Mo, W, Sn, Ag
Gaal, G. & Isohanni, M. 1979. Characteristics of igneous intrusions and various wall rocks in
some Precambrian porphyry copper-molybdenum deposits in Pohjanmaa, Finland. Economic
Geology, 74, 1198-1210.
Mäkelä, M., Sandberg, E. & Rantala, O. 1988. Geochemical exploration of gold-bearing veins
associated with granitoids in western Finland. In: Prospecting in Areas of Glaciated Terrain 1988: Papers presented at... CIMM, 255-270
Weihed, P. & Mäki, T. 1997. Volcanic hosted massive sulfide deposits and gold deposits in the
Skellefte district and Western Finland. Geol. Surv. Finland, Guide 41. 81 p
Nurmi, P.A. 1984. Applications of lithogeochemistry in the search for Proterozoic porphyry-type
molybdenum, copper and gold deposits, southern Finland. Geol. Surv. Finland, Bulletin 329.
40 p.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Jouhineva

Kunta

Kalajoki

Omistaja

Belvedere Resources Ltd

Status

Esiintymä

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

364948

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7107129

Metallogeninen alue

Laivakangas Au, Cu

Louhinta

Kaivostoiminta

Päämetallit

Au, Cu

Metal group

Jalometalli

Koko

Esiintymä

Minaraalivarat (Mt)

0,45

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi
0,45

Louhittu (Mt)

Metallipitoisuus
Au 0.88 ppm

Ag 7.9 ppm

Cu 0.81%

Co 0.18%

Malmimineraalit
Malmikivi

Andesiitti, intermediärinen tuffi, kvartsijuoni

Sivukivi
Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

Hydrotermaali (felsinen)

Comments
Kirjallisuusviitteet
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Ängesneva

Kunta

Haapavesi

Omistaja

BR Gold Mining OY

Status

Esiintymä

Päivitetty

19.1.2016
X-koordinaatti Euref (pohj.)

7112212

Y-koordinaatti Euref (itä)

399789

Metallogeninen alue

Laivakangas Au, Cu

Louhinta

Kaivostoiminta

Päämetallit

Au

Metal group

Jalometalli

Koko

Pieni

Minaraalivarat (Mt)

3,85

Raportti standardi

NI 43-101

3,85

Louhittu (Mt)

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)
Metallipitoisuus
Au 1.19 ppm

Malmimineraalit

Megneettikiisu, rikkikiisu, arseenikiisu, kuparikiisu, kulta

Malmikivi

Plagioklaasiporfyyri, Kiillegneissi

Sivukivi

Mavinen laava, Felsinen vulkaniitti, Dioriitti

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

Orogeeninen kulta (± Cu, Co)

Comments
Kirjallisuusviitteet

S 3%

Sipilä, E. 1990. Kultamineralisaatioiden tutkimuksista Valtausalueilla Kiimala 1 ja 2
Haapavedellä 1988-1989. Geol. Surv. Finland, Report M19/2433/-90/3/10. 22 p. (in Finnish)
Kojonen, K., Johanson, B. & Sipilä, E. 1991. The Kiimala gold deposit in Haapavesi, Western
Finland. Geol. Surv. Finland, Special Paper 12, 75-79.
Nurmi, P.A., Lestinen, P. & Niskavaara, H. 1991. Geochemical characteristics of mesothermal
gold deposits in the Fennoscandian Shield, and a comparison with selected Canadian and
Australian deposits. Geol. Surv. Finland, Bull 351. 101 p.
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Vesiperä

Kunta

Haapavesi

Omistaja

BR Gold Mining OY

Status

Esiintymä

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

401162

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7110146

Metallogeninen alue

Laivakangas Au, Cu

Louhinta

Kaivostoiminta

Päämetallit

Au

Metal group

Jalometalli

Koko

Pieni

Minaraalivarat (Mt)

0,3

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi
0,3

Louhittu (Mt)

Metallipitoisuus
Au 2.5 ppm

Malmimineraalit

arseenikiisu, megneettikiisu, rikkikiisu, löllingiitti, kuparikiisu, kulta

Malmikivi

Plagioklaasiporfyyri, Kiillegneissi

Sivukivi

Felsinen vulkaniitti

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

Orogeeninen kulta (± Cu, Co)

Comments
Kirjallisuusviitteet

S 1.2%

Nurmi, P.A., Lestinen, P. & Niskavaara, H. 1991. Geochemical characteristics of mesothermal gold
deposits in the Fennoscandian Shield, and a comparison with selected Canadian and Australian
deposits. Geol. Surv. Finland, Bull 351. 101 p.
Taipale R. 2000. Haapaveden Vesiperän kultamineralisaatio ja sen sivukivien geokemiallisen
muuttumisen arviointi massatasapainomenetelmiä käyttäen. MSc thesis. Dept Geol, Univ. Turku. 74 p.
(in Finnish)
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Ängeslampi

Kunta

Haapavesi

Omistaja

BR Gold Mining OY

Status

Esiintymä

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

399675

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7111298

Metallogeninen alue

Laivakangas Au, Cu

Louhinta

Kaivostoiminta

Päämetallit

Au, Cu

Metal group

Jalometalli

Koko

Pieni

Minaraalivarat (Mt)

0,27

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

Raportti standardi
0,27

Louhittu (Mt)

Metallipitoisuus
Au 3.1 ppm

S 0.07 %

Cu 0.14 %
Malmimineraalit

rikkikiisu, arseenikiisu, kuparikiisu, kulta

Malmikivi

Plagioklaasiporfyyri, Kiillegneissi

Sivukivi

Gabro

Mineralissation ikä

Paleoproterozoic (2500-1600 Ma)

Metamorfoosin aste

Amphibolite

Malmi tyyppi

Orogeeninen kulta (± Cu, Co)

Comments
Kirjallisuusviitteet

Nurmi, P.A., Lestinen, P. & Niskavaara, H. 1991. Geochemical characteristics of mesothermal gold
deposits in the Fennoscandian Shield, and a comparison with selected Canadian and Australian
deposits. Geol. Surv. Finland, Bull 351. 101 p.
Sipilä, E. 1990. Kultamineralisaatioiden tutkimuksista Valtausalueilla Kiimala 1 ja 2 Haapavedellä 19881989. Geol. Surv. Finland, Report M19/2433/-90/3/10. 22 p. (in Finnish)
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Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat
Nimi

Kylmäkangas

Kunta

Ii

Omistaja

Oijärvi resources OY

Status

Esiintymä

Päivitetty

19.1.2016

Y-koordinaatti Euref (itä)

450047

X-koordinaatti Euref (pohj.)

7289850

Metallogeninen alue

Oijärvi Au, Ag

Louhinta

Kaivostoiminta

Päämetallit

Au, Ag

Metal group

Jalometalli

Koko

Pieni

Minaraalivarat (Mt)

1,896

Raportti standardi

NI 43-101

Malmivarat (Mt)
Tonnit yhteensä (Mt)

1,896

Louhittu (Mt)

Metallipitoisuus
Ag 31.11 ppm

Malmimineraalit

rikkikiisu, kuparikiisu, borniitti, sinkkivälke, lyyjyhohde, kulta

Malmikivi

Maasälpä porfyyri

Sivukivi

Komatiitti

Mineralissation ikä

Neoarchean (2800-2500 Ma)

Metamorfoosin aste

Greenschist

Malmi tyyppi

Epitermaalinen

Comments
Kirjallisuusviitteet

Au 4.11 ppm

Juopperi, H, Karvinen, A. & Rossi, S. 2001. The Oijärvi gold prospects in Northern Finland. Summary.
Geological Survey of Finland, Report CM06/3521/2000/1. 12 p.
Juopperi, H. & Karvinen A. 1999. Report on gold exploration during 1996-1999 carried out in
Kuivaniemi Commune, expl. leases ... 6279/1, 6276/2, 6751/1 and 2, 6846/2 ... Geol. Surv. Finland,
Report C/M06/3521/99/2/10.
Tolppi, T. 1999. Metavulkaniittien geokemia ja hydroterminen muuttuminen Karahkalehdossa Oijärven
arkeeisella liuskejaksolla. Unpublished MSc thesis. Department of Geology, University of Oulu. 80 p.
(in Finnish)
Agnico-Eagle 2006. Press release 21/11/2006.

Kaivosalue

Kaivosalue

Kaivosalueet

Pohjois-Lapin
maakuntakaava

Pirkanmaan 1.
maakuntakaava

Pohjois-Karjalan 1.
vaihemaakuntakaava

2007

2007

2008

2006

2005

Kaivosalue

Todennäköinen
mineraailvarantoalue

Kaivos

Itä-Lapin
maakuntakaava

Etelä-Pohjanmaan
maakuntakaava
Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaava

2004

Kaivosalue

Ei yleismääräystä
kaivostoimintaan liittyen.
Ei yleismääräystä
kaivostoimintaan liittyen.

Alueiden käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon toiminnan aiheuttamat
ympäristöhäiriöt.

Ei yleismääräystä
kaivostoimintaan liittyen.

Ei yleismääräystä
kaivostoimintaan liittyen.

Aluekohtainen määräys Keivitsaa koskien: Kaivostoiminta tulee suunnitella niin, että se ei
Koitelaisen Natura 2000-verkostoon kuuluvalla alueella aiheuta merkittäviä päästöjä tai
Malminetsintä ja siihen
hydrologisia vaikutuksia tai muutenkaan merkittävästi heikennä alueen niitä
liittyvät toimenpiteet
luonnonarvoja, joiden vuoksi se on sisällytetty Natura 2000-verkostoon.
alueella on turvattava.

Ei suunnittelumääräystä.

Ei suunnittelumääräystä.

Aluekohtainen määräys Soklia koskien: Kaivostoiminta tulee suunnitella niin, että se ei YliNuortin ja Törmäojan Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla tai ehdotetuilla alueilla muuta
maanpintaa tai pintavesiä eikä muutenkaan merkityksellisesti heikennä alueiden
Malminetsintä ja siihen
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alueet on sisällytetty tai tarkoitus sisällyttää Natura liittyvät toimenpiteet
2000-verkostoon.
alueella on turvattava.

Suunnittelumääräys

Merkinnällä osoitetaan kaivospiirialueita, joilla
on kaivostoimintaa tai joilla kaivostoiminnan
edellytykset on selvitetty. Alueella on voimassa Alueiden käytön suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon ympäröivä vesi- ja
MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
kulttuurimaisema.

Merkinnällä osoitetaan alueita, joissa on
todettua tai todennäköistä malmi- ja
mineraalivarantoa
Kaivoslain mukaisten kaivoskivennäisten
ottamiskohde.
Merkinnällä osoitetaan toiminnassa olevat
kaivokset
Merkinnällä osoitetaan alueita, joissa on
todettu, arvioitu tai inventoitu sellaisia malmija mineraaliesiintymiä, että kaivostoiminta on
todennäköistä. Alueet halutaan suojata
sellaisilta rakentamisen, suojelun ja muun
maankäytön pysyviltä muutoksilta, jotka
vaarantavat kaivostoiminnan harjoittamisen.
Alueet sisältävät myös kaivostoiminnan
kannalta tarpeelliset läjitys- ja rikastuhiekkaalueet sekä liikenneväylät ja -alueet.
Merkinnällä osoitetaan kaivoslain piiriin
kuuluvien kaivoskivennäisten hyödyntämiseen
tarpeellisia alueita.

Merkinnällä osoitetaan alueita, joissa on
todettu, arvioitu tai inventoitu sellaisia malmija mineraaliesiintymiä, että kaivostoiminta on
todennäköistä. Alueet halutaan suojata
sellaisilta rakentamisen, suojelun ja muun
maankäytön pysyviltä muutoksilta, jotka
vaarantavat kaivostoiminnan harjoittamisen.
Alueet sisältävät myös kaivostoiminnan
kannalta tarpeelliset läjitys- ja rikastuhiekkaalueet sekä liikenneväylät ja -alueet.

Merkinnän kuvaus

Yleismääräys
kaivostoiminnasta tms.

Merkintä

Vuosi
(lainvoimainen) Kaavan nimi

Merkinnän selitys

LIITE 2.

KAIVOSMERKINNÄT LAINVOIMAISISSA MAAKUNTAKAAVOISSA (tilanne 6/2017)
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2012

2012

Ei yleismääräystä
kaivostoimintaan liittyen.

Ei suunnittelumääräystä.

Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, että kaivostoiminnan
yhteisvaikutukset tulee riittävässä määrin selvitettyä sekä erityisesti ottaa huomioon
ympäröivä maisema ja vesistövaikutukset. Aluekohtaiset määräykset Rautuvaaraa,
Hannukaista, Mannakorpea, Taporovaa ja Kalkkikangasta koskien: Alueen suunnittelussa
tulee ottaa huomioon lähialueen matkailu-, virkistys- ja luontoarvot. Kaivostoiminta tulee
suunnitella niin, että se ei Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen Natura2000 verkostoon kuuluvalla alueella aiheuta merkittäviä päästöjä tai hydrologisia vaikutuksia tai
muutenkaan merkittävästi heikennä alueen niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi se on
sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.

Kaivosalueeksi soveltuva alue
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla jo on
kaivostoimintaa tai joilla on todettu, arvioitu
tai inventoitu sellaisia malmi- ja
mineraaliesiintymiä, että kaivostoiminta on
todennäköistä. Alueet halutaan suojata
sellaisilta rakentamisen, suojelun ja muun
maankäytön pysyviltä muutoksilta, jotka
vaarantavat kaivostoiminnan harjoittamisen.
Alueet sisältävät myös kaivostoiminnan
kannalta tarpeelliset rikastuslaitokset, läjitys- ja
rikastushiekka-alueet sekä liikenneväylät ja alueet

Kaivosteollisuuden alue

Kaivostoiminta-alue

Kaivosalue

Tunturi-Lapin
maakuntakaava

Malminetsintä ja siihen
liittyvät toimenpiteet
alueella on turvattava,
kuitenkin huomioon ottaen
alueen erityispiirteet.

Ei yleismääräystä
kaivostoimintaan liittyen.
Ei yleismääräystä
kaivostoimintaan liittyen.

Aluekohtainen suunnittelumääräys, muodostuma 1, Vatsa: Alueen käytön suunnittelussa
on huolehdittava siitä, ettei hanke tai suunnitelma yksinään tarkasteltuna tai yhdessä
muiden hankkeiden kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi
heikennä Natura 2000‐verkostoon kuuluvan Putkilahden alueen (FI0900098), Aukeasuon
luonnonsuojelualueen ja Housuvuoren valtakunnallisesti arvokkaan kallioalueen
Ei yleismääräystä
perusteena olevia luonnonarvoja.
kaivostoimintaan liittyen.

Etelä-Karjalan
maakuntakaava
Keski-Pohjanmaan 3.
vaihemaakuntakaava

2011

2011

Malmipotentiaalinen
vyöhyke

Keski-Suomen 2.
vaihemaakuntakaava

2009

Merkinnalla osoitetaan malmipotentiaalinen
vyohyke, jolla on todettu malmi�ja
mineraalivarantoja.
Merkinnällä osoitetaan olemassa olevien
laitosten sijaintipaikkojen alueet, joille saa
sijoittaa kaivostoimintaan ja sen
jatkojalostukseen liittyviä teollisuuslaitoksia ja Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon toiminnan vaikutukset
joilla voidaan harjoittaa kaivostoimintaa myös alueen taajamarakenteeseen ja asutukseen sekä mahdolliset pöly- ja tärinä- yms.
maanalaisesti.
vaikutukset ympäristöön.

Kaivos tai
kaivostoimintaan
tarkoitettu alue

Kainuun
maakuntakaava 2020

Merkinnällä EK, ek osoitetaan kaivoslain piiriin
kuuluvien kaivoskivennäisten hyödyntämiseen
tarpeellisia alueita. Merkinnällä on osoitettu
kaivostoiminnassa olevia alueita apualueineen
ja alueita, joilla kaivostoiminnan edellytykset Alueen käyttöönottoa suunniteltaessa on otettava huomioon toiminnan aiheuttamat
on selvitetty (ympäristölupa, kaivospiiri).
ympäristövaikutukset tuotannon aikana ja sen päätyttyä.
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Merkinnällä osoitetaan kaivospiirialueita, joilla
on kaivostoimintaa tai joilla kaivostoiminnan
Alueiden käytön suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon ympäröivä vesi‐ ja
edellytykset on selvitetty. Alueella on voimassa kulttuurimaisema sekä toiminnan aiheuttamat vesistö‐ ja muut luontovaikutukset sekä
MRL :n33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
tuotannon aikana että sen päätyttyä.
Osa‐aluemerkinnällä osoitetaan alueita, joilla
on osoitettu olevan malmi‐ tai
teollisuusmineraaliesiintymiä. Osa‐alueet ovat Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, että kaivostoiminnan
potentiaalisia kaivostoiminnan käynnistämisen yhteisvaikutukset tulee riittävässä määrin selvitettyä sekä erityisesti ottaa huomioon
kannalta.
ympäröivä maisema ja vesistövaikutukset.

Kaivosalueet

Malmien ja
teollisuusmineraalien
esiintymisalue

Pohjois‐Karjalan 3.
vaihemaakuntakaava

Länsi‐Lapin
maakuntakaava

2014

2015

Ei suunnittelumääräystä.

Aluekohtainen määräys Elijärven kaivosta (Kemin kaivosta) koskien: Kaivostoiminta tulee
suunnitella niin, että se ei Kirvesaavan Natura 2000‐verkostoon kuuluvalla alueella aiheuta
merkittäviä päästöjä tai hydrologisia vaikutuksia tai muutenkaan merkittävästi heikennä
alueen niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi se on sisällytetty Natura 2000‐verkostoon.

Merkinnällä osoitetaan sellaisia vyöhykkeitä,
joissa on todettu merkittäviä malmi‐ ja
mineraalivarantoja.
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla on jo
kaivostoimintaa tai joilla on todettu, arvioitu
tai inventoitu sellaisia malmi‐ ja
mineraaliesiintymiä, että kaivostoiminta on
todennäköistä. Alueet sisältävät
kaivostoiminnan kannalta tarpeelliset
rikastuslaitokset, läjitys‐ ja rikastushiekka‐
alueet sekä liikenneväylät ja ‐alueet.

Kaivostoiminnan
kehittämisen vyöhyke

Kaivosalue /‐kohde

Kaivos

Erityistoimintojen alue;
kaivos

Varsinais‐Suomen
maakuntakaava

2013

Kaivosalueen toimintaan
liittyvä väliaikainen asuminen
tulee suunnitella
sijoitettavaksi kaivosalueen
läheisyyteen.
Maakuntakaavan
toteuttamisessa tulee ottaa
huomioon luonto‐ (ml. Natura
2000 –alueet), virkistys‐ ja
kulttuuriympäristöarvot (ml.
muinaisjäännökset).
Ei yleismääräystä
kaivostoimintaan liittyen.

Malminetsintä ja siihen
liittyvät toimenpiteet on
turvattava, kuitenkin
huomioon ottaen alueen
erityispiirteet.

Ei yleismääräystä
kaivostoimintaan liittyen.

Erityistoimintojen merkinnöille erilaisia suunnittelumääräyksiä, joista myös kaivoksia
koskee: Pohjaveden valmistus‐ ja ottoalueita koskevissa suunnitelmissa ja toimenpiteissä
on otettava huomioon pohjaveden suojelu siten, että sen käyttömahdollisuuksia, laatua ja Ei yleismääräystä
riittävyyttä ei vaaranneta
kaivostoimintaan liittyen.

Ei suunnittelumääräystä.

Kaivostoiminnan alue

2013

2012

Kaivosalue

Alue on tarkoitettu yleiskaavoitettavaksi. Alueen toimintojen sijoittuminen ratkaistaan
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
otettava huomioon luonnonsuojelulain 42 §:n 2 momentin mukaisesti alueella olevat
luontodirektiivin liitteen IV (b) lajit, joihin ei saa kohdistaa momentissa mainittua
toimenpidettä ilman luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukaista menettelyä. Alueen
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on arvioitava vaikutukset luontotyypille
"Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit", ottaen huomioon myös järvitaimenelle
aiheutuvat vaikutukset. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei
merkittävästi heikennetä niitä luonnonarvoja, joiden perusteella luontotyyppi on
sisällytetty Natura 2000 ‐verkostoon.

Soklin kaivoshankkeen
vaihemaakuntakaava
Satakunnan
maakuntakaava

Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla on jo
kaivostoimintaa tai joilla on todettu, arvioitu
tai inventoitu sellaisia malmi‐ ja
mineraaliesiintymiä, että kaivostoiminta on
todennäköistä. Alueet halutaan suojata
sellaisilta rakentamisen, suojelun ja muun
maankäytön pysyviltä muutoksilta, jotka
vaarantavat kaivostoiminnan käynnistämisen.
Alueet sisältävät kaivostoiminnan kannalta
tarpeelliset rikastuslaitokset, läjitys‐ ja
rikastushiekka‐alueet sekä liikenneväylät ja ‐
alueet.
Merkinnällä osoitetaan kaivostoiminnan
alueet.
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Kemiran kaivosalueen suojavyöhyke Sv‐2 13.804: Suunniteltaessa alueen käyttöä on
huomioitava kaivostoiminnasta aiheutuvat ympäristölliset haittatekijät sekä alueella oleva
onnettomuusvaara. Suunniteltaessa alueen käyttöä ja harkittaessa uusia rakennuslupia on
palo‐ ja pelastusviranomaisille ja toiminnanharjoittajalle varattava mahdollisuus
lausunnon antamiseen.

Merkinnällä osoitetaan kaivosalueiden ja
jätteenkäsittelyalueiden suojavyöhykkeet.

sv‐2 Suojavyöhyke

2010 ja
2016

Alueen käytön suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon toiminnan aiheuttamat
ympäristövaikutukset.

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittävät kaivos‐ ja
teollisuustoimintojen
alueet.

Kaivos‐ ja
teollisuustoimintojen
alue

Merkinnällä osoitetaan kaivoslain piiriin
kuuluvien kaivoskivennäisten hyödyntämiseen
tarpeellisia alueita. Merkityt alueet ovat
toiminnassa olevia kaivosalueita.
Alueiden käytöstä ei saa aiheutua haittaa alueen pinta‐ ja pohjavesille.

Alueen käytön suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon toiminnan aiheuttamat
vesistövaikutukset.

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittävät kaivosalueet.

Kaivostoimintojen alue

Etelä‐Savon
maakuntakaava ja Etelä‐
Savon 2.
vaihemaakuntakaava
EK, ek Kaivosalue

Alueen käytön ja sen lähiympäristön suunnittelussa tulee huomioida vaarallisten
kemikaalien käytöstä ja varastoinnista aiheutuvat ympäristöriskit.

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittävät kemianteollisuuden
alueet ja tuotantolaitokset.

Teollisuus‐ ja
varastoalue, jolle saa
sijoittaa merkittävän,
vaarallisia kemikaaleja
valmistavan tai
varastoivan laitoksen.

Alueen käytön suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon toiminnan
aiheuttamat ympäristövaikutukset.

Teollisuus‐ ja
kaivostoimintojen alue

Kuopion seudun
maakuntakaava

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittävät teollisuus‐ ja
kaivostoimintojen alueet, joille voi sijoittaa
kaivostoimintaa ja siihen liittyvää teollisuutta.

2008,
2011,
2014 ja
2016

Ei yleismääräystä
kaivostoimintaan liittyen.

Ei yleismääräystä
kaivostoimintaan liittyen.
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2011,
2014 ja
2016

Pohjois‐Savon
maakuntakaava 2030

Alueen ek1 44.810 Rauta käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei hanke tai
suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien
kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä Natura
2000‐ verkostoon kuuluvan alueen S 44.557 (Keyritynjoki) ja SL 44.549 (Kuohusuo)
perusteena olevia luonnonarvoja. Suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon
vaikutukset Natura‐alueiden pintavalumaolosuhteisiin.
Alueen ek1 43.803 Lasivuori
käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei hanke tai suunnitelma yksistään tai
tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa luonnonsuojelulain 65
§:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä Natura 2000‐ verkostoon kuuluvan
alueen sl 43.545 (Rinneniitty) perusteena olevia luonnonarvoja. Suunnittelussa on
Ei yleismääräystä
erityisesti otettava huomioon vaikutukset Natura‐alueiden pintavalumaolosuhteisiin.
kaivostoimintaan liittyen.
Suunnittelumääräys kaivostoimintojen alueiden suojavyöhykkeille: Suunniteltaessa alueen
käyttöä on huomioitava kaivostoiminnasta aiheutuvat ympäristölliset haittatekijät sekä
alueella oleva onnettomuusvaara. Suunniteltaessa alueen käyttöä on palo‐ ja
pelastusviranomaisille ja toiminnanharjoittajalle varattava mahdollisuus lausunnon
antamiseen.

Alueen käytön suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon toiminnan aiheuttamat
vesistövaikutukset.
Alueen EK 43.802 Kinahmi käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei hanke tai
suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien
kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä Natura
2000‐ verkostoon kuuluvan alueen sl 43.561 (Viitalamminsuo) perusteena olevia
luonnonarvoja. Suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon vaikutukset Natura‐
alueiden pintavalumaolosuhteisiin.

Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla on
todettu malmi‐ ja mineraalivarantoja.
Merkinnällä osoitetaan
jätteenkäsittelyalueiden ja kaivostoimintojen
alueiden sekä
puolustusvoimien varikkoalueiden
suojavyöhykkeet.

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittävät kaivosalueet.

Malmipotentiaalinen
alue

Suojavyöhyke

Kaivostoimintojen alue
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2017

ek‐ merkinnällä osoitetaan toiminnassa olevat
kaivokset. ‐1 lisämerkinnällä osoitetaan
kaivosalue, jota kehitetään kansainvälisen
tieteellisen tutkimuskeskuksen
sijoituspaikkana.
Ei suunnittelumääräystä.

Pirkanmaan liitto, 2007. Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava.
http://www.pirkanmaa.fi/maankaytto‐liikenne/aiemmat‐maakuntakaavat/pirkanmaan‐1‐maakuntakaava/

Lapin liitto, 2007. Pohjois‐Lapin maakuntakaava.
http://www.lappi.fi/lapinliitto/maakuntakaavoitus/pohjoislapin_maakuntakaava

Pohjois‐Pohjanmaan liitto, 2006. Pohjois‐Pohjanmaan maakuntakaava.
https://www.pohjois‐pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/pohjois‐pohjanmaan_kokonaismaakuntakaavaa_uudistetaan

Etelä‐Pohjanmaan liitto, 2005. Etelä‐Pohjanmaan maakuntakaava.
http://www.epliitto.fi/kokonaismaakuntakaava_2005

Lähteet:
Lapin liitto, 2004. Itä‐Lapin maakuntakaava.
http://www.lappi.fi/lapinliitto/maakuntakaavoitus/italapin_maakuntakaava

Pohjois‐Pohjanmaan 1.
vaihemaakuntakaava
Kaivos

2016

Kaivosalue

Suhangon
kaivoshankkeen
vaihemaakuntakaava

Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla on jo
kaivostoimintaa tai joilla on todettu, arvioitu
tai inventoitu sellaisia malmi‐ ja
mineraaliesiintymiä, että kaivostoiminta on
todennäköistä. Alueet halutaan suojata
sellaisilta rakentamisen, suojelun ja muun
maankäytön pysyviltä muutoksilta, jotka
vaarantavat kaivostoiminnan käynnistämisen.
Alueet sisältävät kaivostoiminnan kannalta
tarpeelliset rikastuslaitokset, läjitys‐ ja
rikastushiekka‐alueet sekä liikenneväylät ja ‐
alueet.

Ei yleismääräystä
kaivostoimintaan liittyen.

Alue on tarkoitettu yleiskaavoitettavaksi. Alueen toimintojen sijoittuminen on ratkaistava
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Alueella on voimassa maankäyttö‐ ja rakennuslain
33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Alueen yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa on teknisin ratkaisuin varmistettava, ettei merkittävästi heikennetä
Simojoen Natura‐alueen niitä luonnonarvoja, joiden perusteella alue on sisällytetty Natura
2000 ‐verkostoon. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon
luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaisesti alueella olevat luontodirektiivin liitteen
IV(a) lajit, joihin ei saa kohdistaa momentissa mainittua toimenpidettä ilman
luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukaista menettelyä. Kaivosalueen suunnittelussa,
toteuttamisessa ja toteuttamisen ajoituksessa on turvattava poronhoidon
alueidenkäytölliset toiminta‐ ja kehittämisedellytykset. Alueen yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa on otettava huomioon luonnonsuojelulain 42 §:n 2 momentin mukaisesti
alueella olevat luontodirektiivin liitteen IV(b) lajit, joihin ei saa kohdistaa momentissa
mainittua toimenpidettä ilman luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukaista
menettelyä. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon
luonnonsuojelulain 10 §:n 1 momentin 3. kohdan mukainen luonnonsuojelualue (mm.
pohjanhyytelöjäkälä). Alueen kaivostoimintojen suunnittelussa (kaivoksen koko elinkaari
huomioiden) on erityisesti vesistövaikutusten hallintaan liittyen otettava huomioon sään
ääri‐ilmiöt varautumalla mm. runsaisiin sateisiin ja tulvatilanteisiin.
Ei yleismääräystä.
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https://www.keskisuomi.fi/maakuntakaavoitus

Kainuun liitto, 2009. Kainuun maakuntakaava 2020.
https://www.kainuunliitto.fi/tehtavat/maakuntakaavoitus/voimassa‐olevat‐kaavat/kainuun‐maakuntakaava‐2020

Pohjois‐Karjalan maakuntaliitto, 2008. Pohjois‐Karjalan 1. vaihemaakuntakaava.
http://pohjois‐karjala.fi/maakuntakaava1
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Liite 3 Tilannekuvakartat Raahe-Vihanti, Nivala-Haapajärvi ja Kalajoen alueilta

RAAHE-VIHANTI

REVONLAHTI

RAAHE

KAAVA-ALUEET, TAAJAMAT, KYLÄT,
ASUTUS JA LOMA-ASUTUS SEKÄ
KAIVOSTOIMINTA JA MALMINETSINTÄ

RUUKKI

PAAVOLA
Laiva
Asutus 2015 (YKR, 250 m verkko)
Loma-asunnot 2015 (YKR, 250 m verkko)
Kyläalue 2014 (YKR)

VIHANTI

Taajama-alue 2014 (YKR)
Lainvoimaiset yleiskaavat
(P-P ELY 15.12.2016 tilanne)
Asemakaavoitettu alue 31.12.2015

Oltava

Taajaman tai kyläalueen 2 km puskurivyöhyke

Kaivosrekisteri (Tukes 2.6.2017)

Lampinsaari

Malminetsintavaraus
Malminetsintalupa
Valtaus
Kaivosalue/-piiri

Esiintymätiedot (GTK 2016)
Lohkare tai paljastuma
Mineraaliesiintymä

0
Väestö- ja loma-asustus, YKR © SYKE ja Tilastokeskus 2017
Taajama- ja kylätiedot, YKR © SYKE 2017
Malmisetsintäalueet 2.6.2017 © TUKES 2017
Lohkare j aesiintymätiedot © GTK 2016
Pohjakartta 1:250 000 © Maanmittauslaitos 2015
R.Malinen/PPL 5.6.2017
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A

RAAHE-VIHANTI

REVONLAHTI

RAAHE

SUOJELU-, KULTTUURI- JA MAISEMAALUEET,
POHJAVEDET SEKÄ KAIVOSTOIMINTA
JA MALMINETSINTÄ

A

A

RUUKKI

Natura 2000

SL

A

A

PAAVOLA

Suojelualue

SL-1

Suojeltavaksi tarkoitettu suoalue

luo-1

Luonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeä suoalue
Arvokas harju (MY-hs)
Luonnon monikäyttöalue
Pohjavesialue
Luonnon ja maiseman kannalta arvokas geol.
muodostuma (kallio, moreeni, tuuli & ranta)

Laiva

FINIBA-lintualue
IBA-lintualue
Valtakunnallinen maisema-alue

VIHANTI

Esitys valtak. maisema-alueeksi (MAPIO)
A

Maakunnallinen maisema

A

RKY 2009
Maakunnalinen rky

Oltava

Muinaisalue
Muinaismuistokohde

Lampinsaari

Kaivosrekisteri (Tukes 2.6.2017)
Malminetsintavaraus
Malminetsintalupa
Valtaus
Kaivosalue/-piiri

Esiintymätiedot (GTK 2016)
Lohkare tai paljastuma
Mineraaliesiintymä

A

Muinaisjäännösrekisteri ja valtakunnalliset rakennetut kulttuuriympäristöt © Museovirasto 2017
Natura, valtakunnalliset maisema-alueet, FINIBA- ja IBA, pohjavedet ja geologiset muodostumat © SYKE 2017
Kaava-alueiden rajaukset © POP ELY 2016
Kaivosrekisteri 2.6.2017 © TUKES 2017
Lohkare ja esiintymätiedot © GTK 2016
A
Pohjakartta 1:250 000 © Maanmittauslaitos 2015
Muu materiaali © Pohjois-Pohjanmaan liitto 2017

OULAINEN

R.Malinen/PPL 5.6.2017
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RAAHE
ENERGIAN TUOTANTO SEKÄ
KAIVOSTOIMINTA JA MALMINETSINTÄ

RAAHE

EO-tu Turvetuotantoalue

RUUKKI

EO-tu
tu-1

tu-2

EO-tu
EO-tu

tu-1 Turvetuotantoon sopiva alue

EO-tu

EO-tu

PAAVOLA

Turpeen jälkikäyttöalue
EO-tu

Tuulivoimala (valmis/rakenteilla, 4/2017 tilanne)

EO-tu

Tuulivoimapuistohanke (4/2017 tilanne)

EO-tu

EO-tu

Turvetuotantoon pääosin sopiva alue

Laiva

tu-1

Lainvoimainen tuulivoimayleiskaava
(4/2017 tilanne)
Lainvoimainen yleiskaava
(P-P ELY 15.12.2016 tilanne)

EO-tu

Asemakaavoitettu alue 31.12.2015
tu-1
EO-tu
EO-tu
EO-tu

VIHANTI

Esiintymätiedot (GTK 2016)
EO-tu

Lohkare tai paljastuma

EO-tu
EO-tu
EO-tu

Lampinsaari
EO-tu

Kaivosrekisteri (Tukes 2.6.2017)

EO-tu

EO-tu

EO-tu

EO-tu
Mineraaliesiintymä

tu-1

Malminetsintavaraus

EO-tu

EO-tu

EO-tu EO-tu

EO-tu

EO-tu

Malminetsintalupa

EO-tu

tu-1

Valtaus

EO-tu
EO-tu

Kaivosalue/-piiri

EO-tu
EO-tu
EO-tu

EO-tu

EO-tu

EO-tu
EO-tu
EO-tu
EO-tu
EO-tu EO-tu

EO-tu
EO-tu

EO-tu
EO-tu
EO-tu
EO-tu

EO-tu

EO-tu

tu-1

EO-tu

EO-tu

tu-1

0
Tuulivoimayleiskaavat ja -hankeet © PPL 2017
Asema- ja yleiskaavat © POP ELY 2017
Turvetuotantoalueet ja tuotantoon soveltuvat alueet © POP ELY ja PPL 2017
Taajama- ja kylätiedot, YKR © SYKE 2017
Kaivos-, valtaus ja malminetsintäalueet 2.6.2017 © TUKES 2017
Lohkare- ja esiintymätiedot © GTK 2016
Pohjakartta 1:250 000 © Maanmittauslaitos 2015
R.Malinen/PPL 5.6.2017
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EO-tu

EO-tu

3,75
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NIVALA-HAAPAJÄRVI

KAAVA-ALUEET, TAAJAMAT, KYLÄT,
ASUTUS JA LOMA-ASUTUS SEKÄ
KAIVOSTOIMINTA JA MALMINETSINTÄ

HAAPAVESI
YLIVIESKA
Rauhala
Asutus 2015 (YKR, 250 m verkko)
Loma-asunnot 2015 (YKR, 250 m verkko)
Kyläalue 2014 (YKR)
Taajama-alue 2014 (YKR)
Lainvoimaiset yleiskaavat
(P-P ELY 15.12.2016 tilanne)
Asemakaavoitettu alue 31.12.2015

NIVALA

Taajaman tai kyläalueen 2 km puskurivyöhyke

SIEVI

Kaivosrekisteri (Tukes 2.6.2017)
Malminetsintavaraus
Malminetsintalupa
Valtaus

Hitura

Kaivosalue/-piiri

Makola

Esiintymätiedot (GTK 2016)
Lohkare tai paljastuma

Kopsa

Väestö- ja loma-asustus, YKR © SYKE ja Tilastokeskus 2017
Taajama- ja kylätiedot, YKR © SYKE 2017
Malmisetsintäalueet 2.6.2017 © TUKES 2017
Lohkare j aesiintymätiedot © TUKES 2016
Pohjakartta 1:250 000 © Maanmittauslaitos 2015
R.Malinen/PPL 5.6.2017

Mineraaliesiintymä

HAAPAJÄRVI
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SL

SL

SL
SL

SL
SL

SL
SL

NIVALA-HAAPAJÄRVI

SUOJELU-, KULTTUURI- JA MAISEMAALUEET,
POHJAVEDET SEKÄ KAIVOSTOIMINTA
JA MALMINETSINTÄ

SL-1

SL
SL

SL

SL

Natura 2000

SL

SL

HAAPAVESI

SL

Suojeltavaksi tarkoitettu suoalue

luo-1

Luonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeä suoalue
Arvokas harju
SL (MY-hs)
Luonnon monikäyttöalue

SLSL

Rauhala

SL

SL-1

SL

YLIVIESKA

Suojelualue

SL
SL

Pohjavesialue
Luonnon ja maiseman kannalta arvokas geol.
muodostuma (kallio, moreeni, tuuli & ranta)

SL

FINIBA-lintualue
IBA-lintualue
SL-1

Valtakunnallinen maisema-alue
Esitys valtak. maisema-alueeksi (MAPIO)

SL

Maakunnallinen maisema

luo-1
SL-1

SL

RKY 2009
Maakunnalinen rky

NIVALA

SL

Muinaisalue

SIEVI

SL

Muinaismuistokohde
SL
SL

SL

SL

Kaivosrekisteri (Tukes 2.6.2017)
SL
Malminetsintavaraus SL

SL

Malminetsintalupa

Hitura
Makola
SL

Kaivosalue/-piiri

SL

Esiintymätiedot (GTK 2016)

SL
SL

Kopsa
SL
SL
luo-1
Turvetuotantoalueet ja tuotantoon
soveltuvat alueet © POP ELY ja PPL 2017
Taajama- ja kylätiedot, YKR © SYKE 2017
SL
Kaivos-, valtaus ja malminetsintäalueet 2.6.2017 © TUKES 2017
Lohkare- ja esiintymätiedot © GTK 2016
Pohjakartta 1:250 000 © Maanmittauslaitos 2015
SL
R.Malinen/PPL 5.6.2017

luo-1

Valtaus

SL

SL

Lohkare tai paljastuma

SL

Mineraaliesiintymä

HAAPAJÄRVI
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NIVALA-HAAPAJÄRVI

EO-tu

tu-1

EO-tu
tu-1

ENERGIAN TUOTANTO SEKÄ
KAIVOSTOIMINTA JA MALMINETSINTÄ

EO-tu

EO-tu

EO-tu
EO-tu

EO-tu

tu-1
EO-tu

HAAPAVESI

tu-1

EO-tu

EO-tu Turvetuotantoalue

EO-tu

EO-tu

EO-tu

EO-tu

tu-2

Turvetuotantoon pääosin sopiva alue
EO-tu

EO-tu

tu-1 Turvetuotantoon sopiva alue

EO-tu
EO-tu

YLIVIESKA

EO-tu

EO-tu

Turpeen jälkikäyttöalue
EO-tu

EO-tu

Rauhala

Tuulivoimala (valmis/rakenteilla,
4/2017 tilanne)
EO-tu

EO-tu

Tuulivoimapuistohanke (4/2017 tilanne)
tu-2

EO-tu

Lainvoimainen tuulivoimayleiskaava
EO-tu
(4/2017 tilanne)
Lainvoimainen
yleiskaava
EO-tu
EO-tu
(P-P ELY 15.12.2016 tilanne)
EO-tu

EO-tu

EO-tu

EO-tu

tu-1

EO-tu
Asemakaavoitettu alue 31.12.2015
tu-1
EO-tu

EO-tu
EO-tu

tu-1

EO-tu

EO-tu

Esiintymätiedot (GTK 2016)

EO-tu

Lohkare tai paljastuma

NIVALA

tu-1

Mineraaliesiintymä

EO-tu

SIEVI

Kaivosrekisteri (Tukes 2.6.2017)

EO-tu

tu-1

Malminetsintavaraus
EO-tu

EO-tuEO-tu
EO-tu

Malminetsintalupa

tu-1

EO-tu
EO-tu

EO-tu

tu-1

Valtaus

tu-1

EO-tu

tu-1

Hitura

Kaivosalue/-piiri

Makola
EO-tu

Kopsa

EO-tu
EO-tu

EO-tu

EO-tu

Tuulivoimayleiskaavat ja hankeet © PPL 2017
Asema- ja yleiskaavat © POP ELY 2017
EO-tu alueet © POP ELY ja PPL 2017
Turvetuotantoalueet ja tuotantoon soveltuvat
Taajama- ja kylätiedot, YKR © SYKE 2017
EO-tu
Kaivos-, valtaus ja malminetsintäalueet 2.6.2017 © TUKES 2017
Lohkare- ja esiintymätiedot © GTK 2016
tu-1
Pohjakartta 1:250 000 © Maanmittauslaitos 2015
R.Malinen/PPL 5.6.2017

EO-tu

EO-tu

HAAPAJÄRVI

EO-tu

0
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KALAJOKI

KALAJOKI

KAAVA-ALUEET, TAAJAMAT, KYLÄT,
ASUTUS JA LOMA-ASUTUS SEKÄ
KAIVOSTOIMINTA JA MALMINETSINTÄ

ALAVIESKA

Asutus 2015 (YKR, 250 m verkko)
Loma-asunnot 2015 (YKR, 250 m verkko)

HIMANKA

Kyläalue 2014 (YKR)
Taajama-alue 2014 (YKR)

YLIVIESKA

Hirsikangas

Lainvoimaiset yleiskaavat
(P-P ELY 15.12.2016 tilanne)
Asemakaavoitettu alue 31.12.2015
Taajaman tai kyläalueen 2 km puskurivyöhyke

Kaivosrekisteri (Tukes 2.6.2017)
Malminetsintavaraus
Malminetsintalupa
Valtaus
Kaivosalue/-piiri

Asemakylä

Esiintymätiedot (GTK 2016)
Lohkare tai paljastuma
Mineraaliesiintymä

0
Väestö- ja loma-asustus, YKR © SYKE ja Tilastokeskus 2017
Taajama- ja kylätiedot, YKR © SYKE 2017
Malmisetsintäalueet 2.6.2017 © TUKES 2017
Lohkare j aesiintymätiedot © TUKES 2016
Pohjakartta 1:250 000 © Maanmittauslaitos 2015
R.Malinen/PPL 5.6.2017
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SL

KALAJOKI

KALAJOKI

SL

SUOJELU-, KULTTUURI- JA MAISEMAALUEET,
SL
POHJAVEDET
SEKÄ KAIVOSTOIMINTA
JA MALMINETSINTÄ

SL
SL

Natura 2000
SL

SL

SL

ALAVIESKA

Suojelualue

SL-1

Suojeltavaksi tarkoitettu suoalue

luo-1

Luonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeä suoalue
Arvokas harju (MY-hs)
Luonnon monikäyttöalue
Pohjavesialue
Luonnon ja maiseman kannalta arvokas geol.
muodostuma (kallio, moreeni, tuuli & ranta)
FINIBA-lintualue
IBA-lintualue

luo-1

SL

Valtakunnallinen maisema-alue

HIMANKA

SL

Esitys valtak. maisema-alueeksi (MAPIO)

YLIVIESKA

Hirsikangas

Maakunnallinen maisema
RKY 2009
Maakunnalinen rky
Muinaisalue

SL

Muinaismuistokohde

Kaivosrekisteri (Tukes 2.6.2017)

SL-1

Malminetsintavaraus
Malminetsintalupa
Valtaus
Kaivosalue/-piiri

Asemakylä
SL-1

luo-1

SL

Esiintymätiedot
(GTK 2016)
luo-1

SL-1

Lohkare tai paljastuma
Mineraaliesiintymä

SL-1

0
Väestö- ja loma-asustus, YKR © SYKE ja Tilastokeskus 2017
Taajama- ja kylätiedot, YKR © SYKE 2017
Malmisetsintäalueet 2.6.2017 © TUKES 2017
Lohkare j aesiintymätiedot © TUKES 2016
Pohjakartta 1:250 000 © Maanmittauslaitos 2015
R.Malinen/PPL 5.6.2017
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KALAJOKI

KALAJOKI
ENERGIAN TUOTANTO SEKÄ
KAIVOSTOIMINTA JA MALMINETSINTÄ
EO-tu Turvetuotantoalue
tu-1

tu-2

tu-1 Turvetuotantoon sopiva alue

ALAVIESKA

alue

Turpeen jälkikäyttöalue

EO-tu

kannalta

Turvetuotantoon pääosin sopiva alue

EO-tu

Tuulivoimala (valmis/rakenteilla, 4/2017 tilanne)
Tuulivoimapuistohanke (4/2017 tilanne)
Lainvoimainen tuulivoimayleiskaava
(4/2017 tilanne)
Lainvoimainen yleiskaava
(P-P ELY 15.12.2016 tilanne)

EO-tu

lta arvokas geol.
, tuuli & ranta)

Asemakaavoitettu alue 31.12.2015

HIMANKA

YLIVIESKA

ue

eksi (MAPIO)

Hirsikangas

Esiintymätiedot (GTK 2016)

tu-1

Lohkare tai paljastuma
Mineraaliesiintymä

Kaivosrekisteri (Tukes 2.6.2017)
Malminetsintavaraus
Malminetsintalupa
Valtaus
Kaivosalue/-piiri

Asemakylä

0
Tuulivoimayleiskaavat ja -hankeet © PPL 2017
Asema- ja yleiskaavat © POP ELY 2017
Turvetuotantoalueet ja tuotantoon soveltuvat alueet © POP ELY ja PPL 2017
Taajama- ja kylätiedot, YKR © SYKE 2017
Kaivos-, valtaus ja malminetsintäalueet 2.6.2017 © TUKES 2017
Lohkare- ja esiintymätiedot © GTK 2016
Pohjakartta 1:250 000 © Maanmittauslaitos 2015
R.Malinen/PPL 5.6.2017
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