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The study aims at assessing the conditions for the potential mining of the gold deposit in        

Osikonmäki village in Rantasalmi. The thesis charts the social and economical effects and the risks 

if the mine is started and outlines an environmental impact assessment on the case. The charting of 

the risks and effects of the possible mining activity is based on the Osikonmäki prospection    mate-

rial and other written sources as well as on mine visits, expert assessments and a questionnaire sur-

vey. 

 

Osikonmäki gold deposit has been explored by several mining companies from the 1970s onwards 

and the research is still going on. According to the current results the total value of the Osikonmäki 

gold is about 300 million euros based on the average gold rate of 2013. 

 

This study concludes that the mining activity would principally effect on the Osikonmäki landscape 

of nationwide importance. The mining operations would also cause a major threat on the bodies of 

surface water both in the neighbouring areas of the mine and, more widely, in the whole Saimaa 

water system. 

 

The main impact on the regional and municipal economy would be attained through the increase of 

the local service branch. The goldmine would have a significant effect on the local employment 
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MÄÄRITELMÄT 

 

Arvometallimalmi   Kaivostoiminnan kannalta taloudellisesti kannattava 

mineraaliesiintymä, jonka päätuote on arvometalli kuten 

esimerkiksi kulta 

BAT    Best Available Techniques, paras käyttökelpoinen tekniikka  

Cut-off    Raja-arvo, kullan pitoisuuden määrittelyssä  

Esiintymä   Geologinen muodostuma, jossa on arvokasta mineraalia 

kohonneena pitoisuutena 

Kaivosalue  Kaivostoiminnan ja kaivostekniikan vaatima-alue, (vrt. 

kaivospiiri vanhan kaivoslain mukaan)   

Kulta    Arvometalli 

Malmi  Mineraaliesiintymä, joka on taloudellisesti kannattava 

kaivostoimintaan 

Mineralisaatio  Mineraaliesiintymä, yksi tai useampi mineraali samassa 

esiintymässä  

Pysyvä jäte  

kaivostoiminnassa  Mikäli jäte voidaan luokitella pysyväksi jätteeksi, pidetään 

  sitä myös ympäristölle vaarattomana ja tällöin myös jätteen 

  hyötykäyttö mahdollistuu 

Rikastus  Käsittelymenetelmä mineraalien erottamiseksi kiviaineesta 

(mm. mekaaninen, biologinen, terminen, uuttaminen, 

luokittelu tai näiden yhdistelmä, ei kuitenkaan sulatus)  

Rikastushiekka  Murskattua ja jauhettua kiviainesta, josta on 

rikastusprosessissa poistettu arvomineraalit 

Sivukivi  Kiviaines, joka joudutaan poistamaan varsinaisen halutun 

kiviaineksen saavuttamiseksi, jota ei pystytä välittömästi 

hyödyntämään tuotannossa 

Troy Ounce (oz)  Unssi (oz), painoyksikkö, jolla käydään kansainvälistä 

kultakauppaa, yksi Troy unssi on 31,103 g 

Vesitase  Tietylle alueelle tulevat vedet, sieltä haihtuvat vedet, alueella 

varastoituvat vedet sekä alueelta poistuvat vedet; vastaa 

kysymykseen kuinka paljon vesiä joudutaan johtamaan 

kaivostoimintojen alueen ulkopuolelle 
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1 JOHDANTO 

 

Metallimalmien ja muiden mineraalien hinnat kääntyivät 2000-luvun alkupuolella 

vahvaan nousuun. Maailmanmarkkinahintojen voimakas nousu johtui kehittyvien 

kansantalouksien, kuten Kiina ja Intia, voimakkaasta talouskasvusta. Suomessa 

metallien maailmanmarkkinahintojen noususta on ollut seurauksena voimakas 

”kaivosbuumi”. Kaivosteollisuuden tuotanto ja työllisyys ovat kasvaneet erittäin 

voimakkaasti kymmenen viimeisen vuoden aikana. Erityisesti kaivostoiminnan kasvusta 

on hyötynyt Pohjois- ja Itä-Suomi, joissa työttömyys on ollut suurinta. (Hernesniemi et 

al. 2011).  

 

Suomessa toimi vuonna 2012 yhteensä kaksitoista (12) metallimalmikaivosta, joista 

varsinaisia arvometallimalmikaivoksia oli puolet. (Aaltonen et al. 2012). Vuonna 2014 

Suomessa vireillä ja voimassa olevia varaus-, malminetsintä- ja valtaushankkeita on 

satoja. Valtaushankkeiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 30 000 km
2
. Kaivospiirien, 

eli varsinaiseen kaivostoimintaan käytettävän pinta-alan osuus Suomen pinta-alasta, on 

noin 0,1 % eli noin 300 km
2
.(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2014). 

 

Etelä-Savossa Rantasalmen Osikonmäen kylässä on arvometallimalmiesiintymä, joka 

löydettiin 1960-luvulla. Alueelta löydettiin nikkeliä (Ni), kobolttia (Co), molybdeeniä 

(Md), sinkkiä (Zn), lyijyä (Pb) sekä uraania (U) sisältäviä irtolohkareita lähialueen 

malminetsintöjen yhteydessä. 1970-luvulla tehdyistä tarkemmissa tutkimuksissa 

löydettiin lisää merkkejä kuparista (Cu), molybdeenistä (Md) ja sinkistä (Zn). 

Geologisen tutkimuskeskuksen (GTK) toimesta 1980-luvulla tehtiin lisää tarkempia 

tutkimuksia, jolloin alueelta otetuista arseeni- ja kuparikiisulohkareista löydettiin kultaa 

(Au) ja hopeaa (Ag).  

 

Varsinaista malminetsintää Rantasalmen Osikonmäen sekä Pirilän kylän alueilla 

Geologisen tutkimuskeskuksen aloittamien tutkimusten jälkeen ovat suorittaneet 

Outokumpu Oy, Malmikaivos Oy, Endomines Oy, Belvedere Resources Finland Oy 

sekä nykyinen valtausoikeuden haltija BR Gold Mining Oy. Tilanne 1.1.2014 oli se, että 

Osikonmäen alueella oli kaksi voimassa olevaa valtausaluetta (Osikko 1 ja Osikko 2) ja 

vireillä oli malminetsinnän alueen laajennus.  

 

Valtaushakemukset käsittelee Kemikaali- ja turvallisuusvirasto (Tukes) voimassa 

olevan lainsäädännön mukaan. Osikonmäen valtausalueen laajennushakemus käsitellään 

ns. vanhan kaivoslain (503/1965) mukaisesti, koska valtaushakemus on tullut vireille 

ennen uuden kaivoslain (621/2011) voimaantuloa 1.7.2011. Kaivoslain mukaista 

kaivospiiri- tai kaivoslupahakemusta Osikonmäessä ei ole vireillä, joten mahdollinen 

kaivoslupa tulisi käsiteltäväksi uuden kaivoslain (621/2011) mukaisesti.  

 

Osikonmäen arvometallimalmiesiintymästä on vuosien varrella tehty useampia 

selvityksiä arvometallin, lähinnä kullan, hyödyntämispotentiaalista. Ensimmäisiä 

Osikonmäen arvometallimalmin hyödyntämismahdollisuuksia selvitti Outokumpu Oy 
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1980-luvulla. Outokumpu Oy ilmoitti v. 1996 Kauppa- ja teollisuusministeriölle, että se 

luopuu kaikista Osikonmäen valtauksista. Outokumpu Oy:n tutkimusten perusteella 

kultalöydökset on saatavissa talteen autoklaavikäsittelyn ja syanidiliuotuksen avulla. 

Ko. menetelmän haittapuolena ovat suuret ja hankalasti käsiteltävät liuotusprosessien 

jäte- ja sakkamäärät sekä korkeat investointi- ja käyttökustannukset.  

 

Myös myöhemmissä selvityksissä on todettu, ettei hyödyntämiselle ole edellytyksiä. 

Tutkimuksissa on päädytty siihen, että arvometallien (lähinnä kullan) pitoisuudet ovat 

pieniä, hyödynnettävän malmin määrä on vähäinen, hyödynnettävä malmi on syvällä 

maanpinnan alla ja arvometallimalmi sisältää suuria pitoisuuksia ympäristölle haitallisia 

aineita (mm. arseenia). Näihin tuloksiin päätyi myös Endomines Oy v. 2006 (Liikanen 

2006). Endomines Oy on sama kaivosyhtiö, joka käynnisti kullan tuotannon v. 2011 

Ilomantsin Pampalossa.  

 

Osikonmäen aluetta sekä sen malmin hyödyntämispotentiaalia on tutkittu tarkemmin yli 

30 vuoden ajan. Maaperää on tutkittu irtokivitutkimuksella, kaivamalla maaperää sekä 

poraamalla kallioperää. Kallioperään on porattu tähän mennessä satoja reikiä eri 

syvyyksille. Porattujen reikien yhteispituus on kymmeniä kilometrejä. Näytteitä on 

analysoitu eri menetelmillä. Kaivosyhtiöiden mielenkiinto Osikonmäen arvometalli-

malmiin on säilynyt vuosikymmenten ajan.  

 

Kullan korkea maailmamarkkinahinta on ohjannut malminetsintää ja kaivosten 

käynnistymistä viime vuosina. Suomesta on tullut viime vuosina merkittävä ja 

kiinnostava maa kansainvälisessä kaivostoimintaympäristössä. Suomi on geologisesti 

mielenkiintoinen ja Suomea pidetään turvallisena maana kaivostoiminnan 

näkökulmasta. Tulevaisuudessa kaivostoiminta siirtyy enenevässä määrin maanalaiseen 

toimintaan sekä hyödyntämään pitoisuuksiltaan pienempiä ja vaikeammin rikastettavia 

esiintymiä. (Suomen mineraalistrategia 2010). Kaivannaistoiminta on aina 

pitkäkestoinen prosessi, jossa on kyse vuosien tai yleensä kymmenien vuosien 

prosesseista. Ympäristöongelmien lisäksi myös kaivosteollisuuden taloudelliset 

ongelmat ovat nousseet entistä keskeisempään asemaan.  

 

Olemassa olevan tiedon, kyselytutkimuksen, haastattelujen ja kaivosvierailujen 

perusteella tässä diplomityössä koottiin objektiivinen aineisto ja sen perusteella käsitys 

arvometallimalmien kaivannaistoiminnan vaikutuksista. Tässä diplomityössä 

perehdyttiin arvometallimalmien kaivannaistoimintaan yleensä. Diplomityössä esitetään 

arvometallien merkitys taloudellisesti ja määrällisesti globaalilla tasolla. 

Malminetsinnän sekä varsinaisen kaivostoiminnan lainsäädännön arviointi on ollut 

myös yhtenä osana diplomityötä.  

 

Diplomityön keskeisin tavoite on tarkastelu Rantasalmella Osikonmäen kylässä olevan 

arvometallimalmiesiintymän hyödyntämisen vaikutuksista. Diplomityössä on kartoitettu 

kaivostoiminnan riskit, ympäristövaikutukset sekä sosiaaliset vaikutukset. 

Diplomityössä on tarkasteltu myös muitakin vaikutuksia kuin mitä yleensä tarkoitetaan 
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ympäristöön kohdistuvilla vaikutuksilla, kuten vaikutusta kuntatalouteen sekä 

lähialueen elinkeinoelämään. 

 

Rantasalmen Osikonmäen kylän sijainti Etelä-Savossa, ks. kuva 1. 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Rantasalmen Osikonmäen kylän sijainti. Lähde: Maanmittauslaitos, 

Kansalaisen karttapaikka, paikkatietoikkunan käyttöehtojen mukaisesti. 
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2 RANTASALMEN OSIKONMÄEN KULTAESIINTYMÄ 
 

2.1 Tutkimusongelma 

Kallioperässä esiintyvää luonnollista metallien rikastumaa kutsutaan mineralisaatioksi. 

Jos rikastuma on taloudellisesti kannattavasti hyödynnettävissä, siitä käytetään termiä 

malmi. Metalliesiintymien hyödyntämisen kannattavuuteen vaikuttaa muun muassa 

metallien maailmanmarkkinahinnat, malmin metallisisältö ja tuotantokustannukset. 

Kaivostoiminnan perusta on kannattava mineraaliesiintymä. (M. Kokko 2013). 

 

Tämän diplomityön tutkimusongelmana oli kartoittaa olemassa olevan tiedon perus-

teella Rantasalmen Osikonmäen mahdollisen kultakaivoksen perustamiseen vaikuttavat 

tekijät ja analysoida kaivostoiminnan edellytyksiä. Mitä tietoa on oltava, jotta voidaan 

objektiivisesti arvioida kaivostoiminnan edellytyksiä? Ympäristövaikutuksiltaan 

merkittävän hankkeen päätöksenteossa on oltava riittävän laaja tietopohja.  

 

Kaivostoiminta aiheuttaa aina pysyvän muutoksen ympäristössä. Kaivostoimintaan 

liittyy merkittäviä riskejä, ympäristövaikutuksia sekä muita vaikutuksia. Suurimmat 

riskit ovat mm. arvomineraalien maailmanmarkkinahinnat, ympäristökatastrofit kaivos-

toiminnan eri vaiheessa ja alueen mahdollinen ”imagon” heikkeneminen. Ympäristö-

vaikutuksia kohdistuu maaperään, vesistöön sekä ilmaan koko kaivoshankkeen 

elinkaaren ajan. Ympäristövaikutukset ovat erilaisia kaivoshankkeen eri vaiheessa. 

Muita, kuin mitä yleensä tarkoitetaan ympäristövaikutuksilla, ovat lähinnä sosiaaliset 

vaikutukset sekä ihmisiin että yhteiskuntaan. 

 

2.2 Menetelmät 

Osikonmäen alueelle ei ole päätöstä kaivoksen perustamisesta eikä mahdollista kaivos-

toimintaa varten ole olemassa suunnitelmia kaivostoiminnan laajuudesta, menetelmistä 

tai jalostusasteesta. Rantasalmen Osikonmäen arvometallimalmiesiintymään liittyvää, 

olemassa olevaa aineistoa kartoitettiin eri tietolähteistä. Tietolähteinä olivat sekä 

kirjallisuusaineistot että asiantuntijahaastattelut. Suomessa toiminnassa oleviin 

kultakaivoksiin tapahtuvat vierailut antoivat kokonaiskuvaa kaivostoiminnan kokonais-

vaikutuksista. Referenssikaivokset ja niiden vaikutukset olivat keskeisessä asemassa 

arvioitaessa mahdollisen kaivoksen vaikutuksia sekä Osikonmäessä että lähialueella.  

 

Arvometallimalmiesiintymän vaikutusten arviointia varten diplomityössä toteutettiin 

kyselytutkimus, jossa kartoitettiin alueen maanomistajien, kuntapäättäjien, 

asiantuntijoiden sekä yrittäjien mielipiteitä, asenteita sekä arvomaailmaa 

kaivostoimintaan keskeisesti liittyviin kysymyksiin.  Kyselytutkimuksella kartoitettiin 

vastaajien arvioita Rantasalmen Osikonmäen valtausalueen tämänhetkisestä ja tulevasta 

tilanteesta.  
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Taloudelliset vaikutukset ovat erittäin merkittäviä myös kuntatalouden näkökulmasta. 

Taloudelliset vaikutukset voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia. Kaivostoiminta 

vaikuttaa paikalliseen talouteen työtulojen, palvelujen kysynnän, kulutuksen kasvun 

sekä verotulojen lisääntymisen kautta. Lisäksi positiivinen vaikutus saattaa vaikuttaa 

myös yleiseen uskoon tulevaisuudesta. Negatiivisia taloudellisia vaikutuksia voi syntyä 

yleisen ”imagon” heikentymisen kautta, kiinteistöjen arvojen alenemisen kautta sekä 

mahdollisten ympäristövahinkojen toteutumisen myötä. Vaikutuksia yhteiskuntaan 

kartoitettiin olemassa olevien kaivosten merkittävyyden arvioinnin sekä olemassa 

olevan tutkimustiedon avulla. 

 

Suomessa on tällä hetkellä vireillä tai lähiaikoina käynnistynyt useita Osikonmäen 

kultaesiintymään verrattavia hankkeita, joita voi pitää vertailu- ja tiedonsaantikohteina. 

Ilomantsin Pampalon kultakaivos on kooltaan ja ominaisuuksiltaan vertailukelpoinen 

Osikonmäen arvometallimalmiesiintymän kanssa. Oriveden ja Raahen kultakaivokset 

ovat myös lähiaikoina aloittaneita kultamalmin hyödyntämiseen pohjautuvia kaivoksia. 

Kultaan perustuvia malmiesiintymiä on runsaasti tutkimusten kohteena.  

 

2.3 Tavoitteet  

Osikonmäen arvometallimalmialueen valtauksesta, malminetsinnästä, mahdollisesta 

kaivostoiminnasta sekä kaivostoiminnan vaikutuksista on esiintynyt paikkakunnalla 

paljon ristiriitaista ja osittain pelkotiloja lisääviä arvioita sekä voimakkaita mielipiteitä 

kaivostoiminnan puolesta ja sitä vastaan. Tutkimustyön tavoitteena oli tuoda esille 

kaivostoimintaan liittyvät vaikutukset mahdollisimman objektiivisesti, riittävien tietojen 

saamiseksi Rantasalmen Osikonmäen mahdollisen kultakaivoksen perustamisedellytys-

ten arviointia varten.  

 

Tutkimustyössä oli tarkoitus kartoittaa mahdolliseen kaivostoimintaan kohdistuvat riskit 

ja arvioida niiden vaikutuksia. Tutkimustyössä oli tarkoitus kartoittaa myös keskei-

simmät ympäristövaikutukset ja arvioida niiden vaikutuksia Rantasalmen Osikonmäen 

mahdollisen kaivostoiminnan elinkaaren aikana. Lisäksi sosiaalisia vaikutuksia ihmisiin 

diplomityössä arvioitiin kyselytutkimuksen avulla.  

 

Vaikutuksia yhteiskuntaan kartoitettiin sekä referenssikohteiden että kyselytutkimuksen 

avulla. Myös mahdollisen kaivostoiminnan vaikutukset kuntatalouteen olivat keskeisenä 

selvityksen kohteena. Muiden taloudellisten vaikutusten, kuten sivukiven 

hyödyntäminen, kartoitettiin tässä diplomityössä 

 

Kyselytutkimuksen yhtenä tavoitteena oli saada selville, mitä tietoa kyselytutkimukseen 

osallistujat tarvitsevat. Kyselytutkimuksen analysoinnin perusteella oli tarkoitus saada 

esille sosiaaliset vaikutukset, jotka vaikuttavat päätöksentekoon arvioitaessa 

kaivostoiminnan edellytyksiä. Kyselytutkimuksen analysoinnin perusteella oli tarkoitus 

antaa vastauksia keskeisiin esille tulleisiin epätietoisuutta lisääviin tekijöihin.  
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Kaivostoiminnan vaikutusten tarkasteluun liittyi myös lainsäädännön tarkastelu. 

Malminetsintää ja tutkimustoimintaa on Osikonmäen alueella tapahtunut jo 40 vuoden 

ajan. Kaivoslain muutos 1.7.2011 vaikuttaa osaltaan sekä malminetsintään että 

mahdollisen kaivostoiminnan edellytyksiin.  

 

Tutkimustyön tavoitteena oli kartoittaa Osikonmäen arvometallimalmiesiintymään 

liittyvä aineisto. Tutkimusaineisto on suurelta osin olemassa olevaa aineistoa lukuun 

ottamatta kyselytutkimusta. Aineistoa on sekä eri viranomaislähteissä että Osikonmäen 

alueella toimineiden yhtiöiden tietokannoissa. Merkittävä tietolähde on Geologinen 

tutkimuskeskus, jonka julkisessa päätearkistossa on tutkimusaineistoa, raportteja, 

talousasiakirjoja sekä hallintoasiakirjoja.  

 

Kultaa on etsitty Osikonmäen alueella jo noin neljäkymmentä vuotta. Osikonmäen 

arvometallimalmia koskevaa aineistoa on olemassa suuri määrä ja aineistoa on monessa 

eri tietolähteessä. Tämän työn tavoitteena oli saada kerättyä keskeisin aineisto ja 

analysoida mahdollisen kaivoksen vaikutukset olemassa olevan tiedon pohjalta. Kerätty 

ja analysoitu aineisto on erittäin tarpeellinen Osikonmäen arvometallimalmin jatko-

toimien arvioimisessa.  

 

Tutkimustyön keskeisimmät tavoitteet ja viitekehys: 

 

 Osikonmäen kultaesiintymän aineiston kokoaminen 

 Kyselytutkimuksen järjestäminen 

 Taloudellisten vaikutusten selvitys 

 Sosiaalisten vaikutusten arviointi 

 Kaivosvierailut kaivostoiminnan nykytilan ja vaikutusten arvioimiseksi 

 Asiantuntija haastattelut  

 Lainsäädännön riittävyyden arviointi 

 Kaivoksen perustamisen lupakäytänteiden merkityksen arviointi 

 Sivukiven hyödyntämispotentiaalin arviointi 

 Aineiston tulkitseminen mahdollista kaivostoimintaa varten 

 Riskien ja ympäristövaikutusten arviointi 
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3 ARVOMETALLIMALMIEN KAIVANNAISTOIMINTA JA 
KULLAN TUOTANTO 

 

3.1 Kaivannaistoiminnan merkitys 

3.1.1 Yleistä 

Nyky-yhteiskunnassa käytetään mineraaliperäisiä materiaaleja, tuotteita ja rakenteita 

lähes kaikilla elämän osa-alueilla, joko suoraan tai välillisesti. Nykyaikainen teknologia, 

kaupungistuminen ja elintason nousu ovat lisänneet mineraalisten raaka-aineiden 

tarvetta. Samalla kaivostoimintaan kohdistuvat ympäristöhaasteet ovat voimistuneet.  

 

Yhteiskunnalle välttämättömien rakennusten, maarakenteiden, rautateiden, tieväylien, 

sähkölinjojen putkistojen ja muun infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito ovat entistä 

riippuvaisempia mineraalisten luonnonvarojen hyödyntämisestä. Tuotantolaitokset, 

koneet, laitteet, kulkuneuvot ja ICT teknologia perustuvat pitkälti mineraalipohjaisten 

materiaalien hyödyntämiseen. Elintarviketuotannossa mineraalilannoitteiden, 

maatalouskoneiden ja -laitteiden merkitys on myös erittäin suuri. (Suomen 

mineraalistrategia 2010).  

 

Euroopan unionin jäsenmaat käyttävät 25–30% globaalisti tuotetuista metalleista. 

Euroopan alueen omatuotanto kattaa kulutuksesta kuitenkin vain noin 3%. Euroopan 

komissio onkin jo vuonna 2008 ryhtynyt toimenpiteisiin varmistaakseen ja paran-

taakseen raaka-aineiden saatavuutta. Päätösten mukaan EU:n alueella olevien raaka-

ainevarojen hyödyntämistä on edistettävä ja kehitettävä alan teknologiaa sekä 

tietämystä. Kaivostoiminnan edellytyksiä on varmistettava EU:ssa kehittämällä lain-

säädäntöä, lupakäytäntöjä sekä alueiden suunnittelua. (Grantham et al. 2010). 

 

Metallit ja mineraalit ovat uusiutumattomia luonnonvaroja, mutta niistä valmistettujen 

tuotteiden käyttöikä on usein erittäin pitkä ja niitä voidaan kierrättää tehokkaasti. 

Kierrätys kattaa kuitenkin parhaimmillaankin vain osan mineraalien kasvavasta 

tarpeesta. Esimerkiksi kupari kierrätetään jo nyt yli 80-prosenttisesti. Kierrätetty kupari 

ei kuitenkaan riitä korvaamaan kuin noin kolmasosan kuparin tarpeesta, koska kupari-

tuotteiden käyttöikä on keskimäärin kolmekymmentä vuotta ja kuparin kysyntä kasvaa 

jatkuvasti. (Suomen mineraalistrategia 2010). Materiaalitehokkuudella, kierrätyksellä 

sekä korvaavien materiaalien käytöllä voidaan vähentää uusiutumattomien luonnon-

varojen käyttöä, mutta kokonaistarvetta näillä toimenpiteillä ei voi täysin korvata. 

 

EU on määritellyt kriittiset raaka-aineet. Kultaa ei ole määritelty kriittiseksi, taloudel-

lisesti erittäin merkittäväksi tai merkittäväksi metalliksi. (Suomen mineraalistrategia 

2010). Kulta on kuitenkin erittäin suosittu sijoituskohde. Historiallisesta näkökulmasta 

katsottuna kulta on säilyttänyt arvonsa myös taloudellisesti huonoina aikoina (lama-

aika, sota-aika yms.). Kullan pääkäyttökohteita ovat korut, kolikot sekä elektroniikka-

teollisuus.  
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Kulta on harvinainen metalli, sillä olemassa olevan kullan määräksi on arvioitu noin 

170 000 tn. Jos kullan kokonaismäärä suhteutetaan yhdeksi kuutioksi, niin sen jokaisen 

särmän pituus olisi noin 20 metriä. Kullan yhtenä ominaispiirteenä voidaan pitää muihin 

metalleihin sitä, että kulta ei juurikaan kulu tai häviä käytössä. Arviolta kullan määrästä 

noin puolet on käytössä erilaisissa koruissa ja juhlaesineissä.  

 

3.1.2 Kaivostoiminta Suomessa 

Ojamon rautakaivosta Lohjalla vuodelta 1530 pidetään yleensä Suomen vanhimpana 

tunnistettuna metallikaivoksena. Suomessa on vuosien 1530–2001 välisenä aikana 

toiminut tai on edelleen toiminnassa yli tuhat kaivosta. Metallimalmikaivoksia on ollut 

yli neljäsataa, teollisuusmineraalikaivoksia on ollut yli kolmesataa ja myös karbonaatti-

kivikaivoksia on ollut yli kolmesataa. (Puustinen 2003).  

 

Suomen mineraalivarat avattiin ulkomaisille yhtiöille ETA-sopimuksen solmimisen 

yhteydessä v. 1994. Tällä sopimuksella annettiin ulkomaalaisille yhtiöille yhtäläiset 

oikeudet kotimaisten yhtiöiden kanssa. Hyvät geologiset aineistot, yhteiskunnan 

toimivuus, poliittinen tasapaino sekä hyvä malmipotentiaali houkuttelivat ulkomaalaisia 

yhtiöitä Suomeen. Varsinaisesti ulkomaalaisten yhtiöiden kiinnostus alkoi kuitenkin v. 

2003, jolloin maailmanmarkkinoilla alkoi esiintyä pulaa raaka-aineista ja hinnat 

kääntyvät selkeään nousuun. Erityisesti Kiinan talouden modernisointi ja avautuminen 

merkitsi maan hyvin nopeaa teollistumista ja metalliraaka-aineiden käytön kasvua. 

Kiinan omat mittavat raaka-ainevarat eivät riittäneet kasvavan kysynnän tyydyttä-

miseen, vaan Kiinasta tuli merkittävä raaka-aineiden tuoja. 

 

Kaivoslain alaisia kaivoksia oli toiminnassa v. 2012 yhteensä 52 kpl, kun mukaan 

luetaan myös teollisuuskivi- ja jalokivilouhokset. Merkittävimmät kaivokset Suomessa 

ovat Outokumpu Oy:n kromikaivos Kemissä, Talvivaaran nikkelikaivos Sotkamossa, 

YARA:n apatiittikaivos Siilinjärvellä sekä Pyhäsalmen kuparikaivos. Suomessa toimi v. 

2012 kaksitoista (12) metallimalmikaivosta, joista kuuden (6) kaivoksen päätuotteena 

oli kulta, ks. kuva 2. Kultaa rikastetaan päätuotteena Kittilän Suurikuusikossa, 

Sodankylän Pahtavaarassa, Huittisten Jokisivulla, Oriveden kultakaivoksessa, Raahen 

Laivakankaalla sekä Ilomantsin Pampalossa. Kultaa saadaan myös useista kaivoksista 

sivutuotteena. (Aaltonen et al. 2012). 
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Kuva 2. Suomen metallimalmikaivokset ja metallimalmien louhintamäärät v. 2012. 

Lähde: Geologian tutkimuskeskus. 
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Teollisuusmineraaleja, lähinnä kalkkikiveä ja dolomiittia sekä apatiittia, tuottavia 

kaivoksia oli v. 2012 Suomessa 31 kappaletta. Kaivostoimintaan mukaan luettavat 

merkittävät teollisuuskivilouhokset tuottivat mm. vuolukiveä. (Aaltonen et al. 2012).  

 

Metallimalmien louhinta on viimeisen noin kymmenen vuoden aikana kasvanut 

merkittävästi, ks. kuva 3. Vuonna 2012 Suomen metallimalmikaivoksista louhittiin 

malmia noin 20 milj. tonnia ja sivukiveä noin 17 milj. tonnia. Yksin Talvivaaran 

nikkelikaivoksella louhittiin v. 2012 metallimalmia ja sivukiveä yhteensä noin 14 milj. 

tonnia eli yli kolmannes metallimalmikaivosten kokonaismäärästä. Vuonna 2012 

teollisuusmineraalimalmin hyötykiveä louhittiin noin 15 milj. tonnia ja sivukiveäkin 

noin 15 milj. tonnia. Louhintamäärällä mitattuna YARA:n apatiittikaivos Siilinjärvellä 

oli v. 2012 Suomen suurin kaivos, josta malmia ja sivukiveä louhittiin yhteensä noin 21 

milj. tonnia. Kultaa tuotettiin Suomessa v. 2012 yhteensä noin 10 tonnia. (M. Kokko 

2013). 

 

 

 

 

Kuva 3. Metallimalmin louhintamäärät Suomessa vuosina 2002–2011. Lähde: Suomen 

kaivosteollisuuden tilannekatsaus 2012. 
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Vuonna 2010 kaivostoiminnan liikevaihto oli noin 1,2 miljardia euroa, josta metalli-

malmien louhinnan liikevaihto oli noin 700 miljoonaa euroa. Kaivostoiminnan liike-

vaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2015 mennessä 2,5 miljardiin euroon. Varsinkin 

metallimalmien liikevaihto on kasvanut voimakkaasti, sillä vuonna 2006 liikevaihto oli 

120 miljoona euroa. Malminetsintään käytettiin varoja noin 87 miljoonaa euroa vuonna 

2012. Kaivostoimintaan oli investoitu v. 2012 noin 500 miljoonaa euroa ja arvioiden 

mukaan investointien määrä tulee lähivuosina kasvamaan huomattavasti. (M. Kokko 

2013). 

 

Muiden kuin metallien valmistukseen käytettävästä mineraalitarpeesta saadaan 

kotimaasta lähes 80%. Metallien jalostus, joka on syntynyt kotimaisesta kaivos-

teollisuudesta, saa noin 10% raaka-aineestaan kotimaasta (vuosi 2007). Kotimaisen 

kaivosteollisuuden kasvun myötä metallin raaka-aineen tuonnin arvioidaan vähenevän 

merkittävästi. Kasvavalle kaivosteollisuudelle on olemassa jalostajia kotimaassa. 

(Hernesniemi et al. 2011). 

 

Malmien louhinta sekä muu kaivostoimintaan suoraan liittyvä toiminta työllisti v. 2012 

noin 4100 työntekijää. Vuonna 2022 arvioidaan kaivostoiminnan työllistävän suoraan 

noin 10 000 henkeä. Kaivostoiminnan vaikutuksia on laskettu siten, että yksi 

kaivostyöpaikka synnyttää eri selvitysten mukaan kahdesta kolmeen muuta työpaikkaa. 

(Aaltonen et al. 2012). 

 

Geologian tutkimuskeskuksessa on tehty arvio Suomen laskennallisesta mineraali-

varannosta tonneissa ja euroissa. Arviossa on otettu huomioon teollisuuden standardien 

mukaisesti arvioitujen varantojen lisäksi niin sanotut otaksutut mineraalivarannot. 

Kultaa on arvioitu olevan Suomen maaperässä noin 8 miljardin euron arvosta. (Hernes-

niemi et al. 2011). 

 

Useimmat Suomen uusista kaivoksista ovat kultakaivoksia. Kullantuotannossa on 

kaivosyrityksen kannalta monta hyvää puolta. Kulta voidaan rikastaa kaivoksella 

lopputuotteeksi, ja sille on aina toimivat markkinat. Lisäksi kullan kuljettaminen 

markkinoille on mahdollista ilman mittavia logistiikkainvestointeja, koska arvoltaan 

suuri määrä tuotetta mahtuu pieneen tilaan. (Hernesniemi et al. 2011). Toisaalta kulta-

kaivoksissa syntyy merkittävä määrä sivukiveä ja rikastushiekkaa johtuen malmin 

erittäin pienistä kultapitoisuuksista. Kultapitoisuudet ovat yleensä Suomen kulta-

kaivoksissa alle 10 grammaa kiviainestonnia kohti. Esimerkiksi Raahen Laivan keski-

määräiseksi kultapitoisuudeksi on arvioitu 2,3 g/tonni (Pohjois-Suomen ympäristö-

lupavirasto, lupapäätös nro 84/09/2).  

 

Valmisteilla oli v. 2012 noin 10–15 merkittävää uutta kaivoshanketta tai toimivien 

kaivosten laajennuksiin liittyvää hanketta. Näiden hankkeiden yhteenlaskettujen 

investointien arvo olisi noin neljä miljardia euroa. Uusien kaivoshankkeiden 

valmisteluun ja aikatauluun vaikuttaa yleinen taloustilanne ja tuotteen 

maailmanmarkkinahinta. Hankkeiden aikatauluja ovat viivästyttäneet myös lisääntyvä 
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tieto kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista. Merkittävimmät uudet kaivoshankkeet 

ovat Soklin apatiittikaivos, Hannukaisen rautakaivos, Suhangon arvometallikaivos sekä 

Kuusamon kultakaivos. (Aaltonen et al. 2012). 

 

3.1.3 Kaivostoiminta Itä-Suomessa 

Itä-Suomelle on kaivostoiminnalla suuri taloudellinen merkitys, sillä useat kaivokset 

sijaitsevat harvaanasutuilla alueilla niin Itä- kuin Pohjois-Suomessa. Kaivostoiminta 

vaikuttaa paikalliseen talouteen ansiotulojen, palvelujen kysynnän, kulutuksen kasvun 

sekä verotulojen lisääntymisen kautta.  

 

Itä-Suomen alueella merkittävimmät toiminnassa olevat kaivokset olivat v. 2012 

Siilinjärven apatiittikaivos, Pielisen seudun vuolukivikaivokset, Ilomantsin Pampalon 

kultakaivos, Polvijärven Kylynlahden kuparikaivos sekä Ihalaisen karbonaattikaivos 

Lappeenrannassa. Suurimmat työllistävät kaivokset ovat YARA:n Siilinjärven 

apatiittikaivos, joka työllistää suoraan noin 350 henkilöä ja Nordkalk Oy:n Ihalaisen 

kalkkikivikaivos Lappeenrannassa, joka työllistää noin 200 henkilöä. Lisäksi 

vuolukiveä tuottavat Tulikivi Oy ja Nunnalahti Oy Juuassa ovat merkittäviä alueellisia 

työllistäjiä. Yhteensä nämä merkittävimmät kaivokset työllistävät noin 1200 henkilöä ja 

niiden muut kerrannaisvaikutukset talouteen ovat merkittävät. 

 

Toiminnasta poistuneita merkittäviä kaivoksia ovat etenkin Outokummun alueen 

kuparikaivokset (suljettu 1980-luvulla) ja Enonkosken nikkeli-/kuparikaivos (suljettu 

1990-luvulla). Muita pienempiä kaivospaikkoja ovat olleet mm. Leppävirran Oravin-

koski sekä Louhen kalkkikivikaivos Savonlinnassa. Näistä Louhen kalkkikaivos 

käynnistettiin uudelleen v. 2013 noin kymmenen vuoden seisokin jälkeen.  

 

3.2 Kaivostoiminnan elinkaaritarkastelu 

3.2.1 Yleistä 

Kaivannaistoimintaa ohjaa EU:n lainsäädäntö ja asetetut direktiivit kuten muutakin 

toimintaamme yhteiskunnassa. Kansallisen tason lainsäädännöllä tarkennetaan EU:n 

vaatimuksia ja saatetaan ne kansalliselle tasolle. Kansallinen lainsäädäntö on ohjannut 

kaivostoimintaa ennen EU-aikakautta. Keskeisimpänä lakina on viime vuosina ollut ns. 

vanha kaivoslaki (503/1965). Kaivoslakia on uusittu siten, että uusi kaivoslaki 

(621/2011) tuli voimaan 1.7.2011. Kaivoslain perusteella annetaan mm. yksinoikeus 

tietyn alueen tutkimukselle (valtausoikeus) sekä etuoikeus mahdolliseen kaivos-

toimintaan. Keskeisessä asemassa itse kaivostoiminnassa on myös muu ympäristön-

suojeluun liittyvä lainsäädäntö. 

 

Kaivostoiminnalla on elinkaarensa aikana − malminetsinnästä kaivoksen sulkemiseen ja 

jälkihoitoon saakka − sekä positiivisia että negatiivisia yhteiskunnallisia ja 
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ympäristöllisiä vaikutuksia. Kaivostoiminnan elinkaari alkaa malminetsinnästä ja se 

jatkuu aina kaivoksen sulkemiseen, jälkihoitoon ja seurantaan saakka, ks. kuva 4.  

 

Kaivostoiminnan vaikutukset voivat olla välittömiä tai välillisiä ja kestoltaan sekä 

laadultaan erilaisia. Vaikutusten laajuus ja laatu vaihtelevat suuresti kaivoksen 

elinkaaren aikana. Vaikutukset ympäristöön ovat yleensä suurimmillaan kaivosten 

avaus- ja ns. ylösajovaiheessa. Vaikutukset riippuvat ensisijaisesti kaivosalueen 

luonnonolosuhteista, geologiasta, louhittavasta malmityypistä, louhintamenetelmistä, 

käsittelymenetelmistä, esiintymän laajuudesta sekä jalostusasteesta.  

 

 

Kuva 4. Kaivostoiminnan elinkaari. Lähde: Geologian tutkimuskeskus. 

 

 

Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset voivat kohdistua terveyteen, elinoloihin, 

viihtyvyyteen, luonnon- ja kulttuuriympäristöihin, yhdyskuntarakenteeseen, rakennet-

tuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön. Tätä kokonai-

suutta säädellään kaivostoiminnan elinkaaren aikana lakien, asetusten ja muiden 
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yhteiskunnan asettamien säädösten avulla. Keskeisin kaivostoimintaa ohjaava laki on 

1.1.2011 voimaan tullut ns. uusi kaivoslaki. (Kaivoslaki 621/2011). Aikaisempaa 

kaivoslakia, ns. vanha kaivoslaki (503/1965), noudatetaan Suomen voimassa olevissa 

kaivoksissa sekä hakemuksissa, jotka ovat tulleet vireille ennen 1.7.2011. Suuri osa 

voimassa olevista valtausoikeuksista sekä lähes kaikki toiminnassa olevat kaivokset 

ovat vanhan kaivoslain (503/1965) alaisia.  

 

Suomessa on käytössä ns. valtausjärjestelmä, jonka perusteet ulottuvat 1400-luvulle 

saakka. Kaivoslainsäädännössä keskeisessä asemassa on ollut kaivoskivennäisten 

hyödyntäminen valtakunnan tarpeisiin. 1700-luvun kaivoslain mukaan myös maan-

omistajilla oli oikeus osallistua kaivoshankkeeseen. Vuoden 1943 kaivoslaissa 

maanomistajien osallistumisoikeus poistettiin, mutta sen korvaukseksi säädettiin 

maanomistajille maksettavat valtaus- ja louhintakorvaukset. (Aaltonen et al. 2012).  

 

Vuoden 1965 kaivoslain keskeisenä tavoitteena oli raaka-ainehuollon turvaaminen sekä 

maan teollistumisen tukeminen. Vuoden 1965 kaivoslain hyväksymisen aikaan 

Suomessa kaivostoimintaa harjoittivat lähinnä valtionyhtiöt sekä muutama yksityinen 

yritys. Ulkomaankauppa oli silloin säädeltyä eikä ulkomaisten kaivosyhtiöiden toiminta 

ollut Suomessa sallittua. (Työ- ja elinkeinoministeriön muistio 7.10.2008). 

 

Kaivoslain uudistamisen lähtökohtana 2010-luvulla oli ollut se, että kaivoslakia uudis-

tetaan ottaen paremmin huomioon ympäristönäkökohdat, kansalaisten perusoikeudet ja 

elinolojen turvaaminen, kuntien vaikutusmahdollisuudet sekä maanomistajien oikeudet 

ja toisaalta varmistetaan edellytykset malminetsinnän ja kaivostoiminnan kehittämiselle. 

Kaivoslain tarkoituksena on lisäksi edistää kaivosten turvallisuutta sekä ehkäistä ja 

vähentää toiminnasta aiheutuvia haittoja ja vaikutuksia. Kaivoslaissa säädetäänkin 

malminetsintää, kaivostoimintaa ja kullanhuuhdontaa harjoittavien oikeuksista ja 

velvollisuuksista toiminnan aikana sekä määrätään toiminnan lopetus- ja 

jälkitoimenpiteistä. (Hernesniemi et al. 2011).  

 

Kaivoslain uudistuksen kannalta keskeiset perusoikeudet ovat omaisuuden suoja, 

elinkeinovapaus, kansalaisvaikuttaminen, ympäristön perusoikeus ja oikeusturva. 

Uudella kaivoslailla haluttiin myös varmistaa haitan tai vahingon aiheuttajan korvaus-

velvollisuus. Yleisten ja yksityisten etujen yhteensovittaminen säädetään yleisillä 

periaatteilla, joita sovelletaan tapauskohtaisesti lupaharkinnassa. Lupajärjestelmän 

tarkoituksena on kaivoslain noudattamisen ennakoiva valvonta ja erilaisten intressien 

yhteensovittaminen. Kaivoslain uudistamisessa vaikutuksesta kaivoslupavaihe on 

siirtynyt lupaprosessissa myöhemmäksi. (Aaltonen et al. 2012).  

 

Ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista kaivoshankkeelle on haettava useiden 

eri lakien mukaisia lupia. Kaivoslain (503/1965, 621/2011) mukaan keskeisiä lupia ovat 

malminetsintä-, kullanhuuhdonta-, kaivos- (kaivospiiri) sekä kaivosturvallisuuslupa. 

Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupa määrää toiminnalle toi-

mintatavat. Vesilaki (264/1961, 587/2011) edellyttää vesitalouslupaa. Maankäyttö- ja 
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rakennuslain (132/1999) mukaiset maankäyttöä koskevat luvat ovat myös ehdoton 

edellytys. Patoturvallisuuslain (494/2009) mukainen patojen turvallisuutta koskeva 

vahingonvaaraselvitys ja tarkkailuohjelma ovat myös tarpeellisia lähes jokaisessa 

kaivoshankkeessa. 

 

Ympäristövaikutustenarviointikynnys ylittyy myös lähes aina, joten laki ympäristö-

vaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) tulee myös esille kaivosprosessin aikana. 

Lisäksi tarvittaessa on haettava valtioneuvostolta kaivosalueenlunastuslupaa, jolla saa 

käyttöoikeuden varsinaiseen kaivosalueeseen sekä siihen liittyviin apualueisiin. 

Toimintaa varten on oltava tarvittavat turvallisuusselvitykset, pelastussuunnitelmat, 

vaarallisten kemikaalien käsittelysuunnitelmat sekä räjähdysaineiden käyttöä ja 

varastointia varten koskevat suunnitelmat. 

 

Kaivosten lupaprosessit ovat erittäin pitkäkestoisia. Monien toiminnassa olevien 

kaivosten lupapäätökset ovat vaatineet suuren määrän selvityksiä ja eri oikeusasteiden 

läpikäynnin. Monet kaivokset toimivat tällä hetkellä melko vanhoilla, toistaiseksi 

voimassa olevilla, ympäristöluvilla. Lupien päivittäminen sekä uusiminen ovat hitaita ja 

haastavia prosesseja. Lupa-asiat käsitellään aina hakuhetkellä voimassaolevan 

lainsäädännön pohjalta. Lainsäädäntö on muuttunut vuosien saatossa ja osassa Suomen 

kultakaivoksia on meneillään lupa-asioiden päivittäminen vastaamaan tämän päivän 

vaatimuksia.  

 

3.2.2 Malminetsintä 

Kaivosmineraalien etsintätyötä voi tehdä jokamiehenoikeudella. Jokaisella on oikeus 

kaivoslain 7 §:n mukaan ottaa vähäisiä näytteitä toisen omistamalta alueelta kaivos-

mineraalien löytämiseksi. Mineraalinäytteitä voi ottaa sieltä, missä jokamiehen-

oikeudella liikkuminen on muutoinkin sallittua. Vahinkojen ja vähäistä suuremman 

haitan aiheuttaminen on kiellettyä.  

 

Vähäisen näytteen ottaminen on määritelty siten, että näytteenotto saattaa edellyttää 

maapeitteen poistamista, kuopan kaivamista, mutta tällaiset tutkimuspaikat on oltava 

mahdollista ennallistaa siten että havaittavaa vahinkoa ei jää (HE 273/2009). 

Näytteenotto voi tapahtua vasaralla, lapiolla, käsin kannettavalla minikairalla tai 

timanttilaikalla. Rikoslaissa (Rikoslaki 11 § 39/1889) on määritelty hallinnan-

loukkaussäännös, joka kieltää mm. toisen maan kaivamisen. Hallinnanloukkauksena ei 

kuitenkaan pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta. Tämän on 

katsottu tarkoittavan sitä, ettei toisen maata saa ulkonaisesti muuttaa toiseksi, mutta 

vähäisiä, haittaamattomia jälkiä voi kuitenkin jäädä. (Tuunanen et al. 2012). 

 

Kansalaisten lähettämillä kivinäytteillä on suuri merkitys raaka-ainevarojen etsintä- ja 

tutkimustyössä. Kansalaisten löytämistä ja tutkittaviksi lähettämistä kivinäytteistä 

käytetään yleisesti nimitystä kansannäyte. Kansannäytteitä on kerätty jo 1700-luvulta 

lähtien. Suomen merkittävin malmilöydös tehtiin noin sata vuotta sitten Rääkkylässä, 



24 
 

jolloin kaivinkoneenkuljettaja löysi kanavarakennustyömaalta suuren ruosteenvärisen 

kiven. Tästä Kivisalmen lohkareesta otettu näyte vahvisti sen sisältävän runsaasti 

hyvälaatuista kuparimalmia. Löydös johti aikanaan Outokummun kuparikaivoksen 

perustamiseen, mikä samalla käynnisti koko Suomen nykymuotoisen kaivannaisteolli-

suuden. (Geologinen Tutkimuskeskus v. 2014).  

 

Voimassa olevan kaivoslain mukaan malminetsintää on mahdollista tehdä etsintätyönä, 

joka muistuttaa osittain jokamiehenoikeuksia. Malminetsintälupa kuitenkin tarvitaan, 

jos malminetsintää ei voi toteuttaa etsintätyönä tai kiinteistön omistaja ei ole antanut 

siihen suostumusta. Malminetsintälupa on myös oltava, jos toiminnasta voi aiheutua 

haittaa ihmisen terveydelle, yleiselle turvallisuudelle tai muulle elinkeinotoiminnalle. 

Malminetsintälupa tarvitaan mm. jos arvioidaan että kaivannaistoiminnasta aiheutuu 

maisemallisten ja luonnonsuojeluarvojen heikentymistä. Uraanin ja toriumin etsintään 

vaaditaan aina malminetsintälupa. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto v. 2014). 

 

Malminetsintää suorittaa tällä hetkellä Suomessa noin neljäkymmentä eri yhtiötä. 

Malminetsintään on investoitu viime vuosina merkittäviä summia. Panostus on 

noudattanut metallimalmien kysyntää. Silloin kun tuotteen menekki on ollut korkealla 

tasolla, niin myös malminetsintään on panostettu, ks. kuva 5. Vuonna 2010 valtausten ja 

malminetsintälupien yhteenlaskettu pinta-ala oli noin 1220 neliökilometriä. (Aaltonen et 

al. 2012).  

 

 

 

 

Kuva 5. Malminetsintään kohdistuneet kustannukset Suomessa vuosina 2007−2013, 

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). 
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Luvan haltijan on vuosittain raportoitava malminetsintätöistä kaivosviranomaiselle. 

Luvanhaltija on velvollinen toimittamaan seikkaperäisen selostuksen valtausalueella 

suoritetuista tutkimustöistä ja materiaalinäytteistä kuten kairasydännäytteistä. (VNA 

391/2012). Laaditut tutkimustyöselostukset ovat julkisia asiakirjoja. Malminetsinnän 

päätyttyä on malminetsintäalue saatettava välittömästi yleisen turvallisuuden vaatimaan 

kuntoon sekä poistettava väliaikaiset rakennelmat ja laitteet. Malminetsintäalueen 

kunnostamisesta ja siistimisestä on huolehdittava sekä saatettava malminetsintäalue 

mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan. 

 

3.2.3 Vanha kaivoslaki 

Kaikki Suomessa tällä hetkellä toiminnassa olevat kaivokset ovat ns. vanhan kaivoslain 

(503/1965) mukaisia. Vuoden 1965 kaivoslain keskeisenä tavoitteena oli raaka-

ainehuollon turvaaminen sekä Suomen teollistumisen tukeminen. Vanhassa kaivoslaissa 

painoarvo oli yhteiskunnallisilla ja taloudellisilla merkityksillä.  

 

Ns. vanhan kaivoslain 3 §:n mukaan jokaisella on toisenkin alueella valta suorittaa 

kaivoskivennäisten löytämiseksi tarpeelliseksi katsottavia geologisia havaintoja ja 

mittauksia sekä vähäistä näytteenottoa (etsintätyö). Ennen näytteenottoa on siitä 

ilmoitettava maanomistajalle tai paikkakunnan rekisteritoimistolle (maistraatti). Kaivos-

lain 4 §:n mukaan se joka haluaa käyttää kaivoslain mukaista oikeuttaan esiintymään, 

on haettava valtauskirjaa ko. esiintymään.  

 

Valtauskirjan saatuaan valtaajalla on valtausoikeus valtausalueella kaivoskivennäisiin 

kohdistuvaan tutkimustyöhön. Valtauskirjan haltijalla on etuoikeus saada määrätyksi 

alue kaivostyön suorittamista varten (kaivospiiri) ja siten saada oikeus kaivos-

kivennäisten hyväksi käyttämiseen (kaivosoikeus). Valtausoikeuden hakemisen yhtey-

dessä voi myös hakea samanaikaisesti kaivospiirin määräämistä esiintymän hyväksi 

käyttämistä varten.  

 

Kaivoslain 5 §:n mukaan valtausalue saa olla enintään yhden neliökilometrin suuruinen 

yhtenäinen alue ja valtausalueen rajat luetaan syvyyssuuntaan pystysuorasti. 

Valtauskelpoisella on kaivoslain 7 §:n mukaan oikeus ennakolta varata itselleen etu-

oikeus (varaus) mahdollisen esiintymän valtaamiseen enintään yhdeksän neliö-

kilometrin laajuisella alueella. Varaus on voimassa, kunnes sen tuottamalla etuoikeu-

della haetaan valtauskirjaa. Varaus on voimassa enintään yhden vuoden jättöpäivästä 

lukien. Etuoikeus valtaukseen on sillä joka on ensimmäisenä jättänyt ilmoituksen tai 

hakemuksen. Valtausoikeuden (valtauskirjan) antaa kaivoslain 10 §:n mukaan, kauppa- 

ja teollisuusministeriö, kun valtaushakemus täyttää lain edellytykset eikä ole muitakaan 

kaivoslain mukaisia esteitä.  

 

Kaivoslain 12 §:n mukaan valtaajalla on oikeus suorittaa tutkimustyötä esiintymän 

laadun ja laajuuden selvittämiseksi. Tutkimustyö ja alueiden käyttö on rajoitettava 

niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tutkimustyön tarkoituksen saavuttamiseksi. 



26 
 

Lain mukaan sallittuja toimenpiteitä valtausalueella ovat mm. kuivattaminen, 

kaivaminen, koelouhinta, syväkairaus ja koerikastaminen. Toimenpiteet on kuitenkin 

suoritettava siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa tai haittaa. 

Valtausalueelle ei saa rakentaa tai siirtää muita kuin tutkimustöiden suorittamista varten 

tarpeellisia rakennuksia ja laitteita. 

 

Valtausoikeus voi olla voimassa enintään kahdeksan vuotta. Valtausoikeuden haltijalla 

on lain ja valtauskirjan perusteella sekä oikeuksia että velvoitteita. Valtaaja on mm. 

velvollinen suorittamaan täyden korvauksen, jos tutkimustyöstä tai alueiden käytöstä 

aiheutuu vahinkoa tai haittaa. Lisäksi valtaajan on maksettava lain mukaiset valtaus-

korvaukset.  

 

Kaivoslain muuttumisen yhteydessä 1.7.2011 on asetettu myös siirtymäsäännös, jonka 

mukaan pääsääntö on se, että vanhan kaivoslain aikana vireille tulleet asiat käsitellään ja 

ratkaistaan vanhan kaivoslain mukaisesti. 

 

3.2.4 Uusi kaivoslaki 

Kun kaivoslakia uudistettiin 2010-luvulla, uudistamisen lähtökohtana oli 

ympäristönäkökohtien huomioonottaminen, kansalaisten perusoikeuksien sekä elin-

olojen turvaaminen. Kaivoslain uudistamisessa tuli myös parantaa kuntien vaikutus-

mahdollisuuksia sekä parantaa maanomistajien oikeusasemaa ja toisaalta varmistaa 

edellytykset malminetsinnän ja kaivostoiminnan kehittämiselle. 

 

1.7.2011 jälkeen vireille tulleisiin hakemuksiin malminetsinnässä noudatetaan ns. uutta 

kaivoslakia (621/2011). Kaivoslain 7 §:n mukaan niin sanottu yleinen etsintäoikeus 

oikeuttaa tekemään ilman erillistä lupaa tai maanomistajan suostumusta vahinkoa 

aiheuttamattomia geologisia havaintoja ja mittauksia sekä vähäisiä näytteenottoja toisen 

maa-alueella. Tietyn alueen voi varata itselleen tekemällä varausilmoituksen, mutta se ei 

oikeuta tekemään varsinaista malminetsintää. Varsinaista malminetsintää varten on 

oltava kaivoslain 9 §:n mukainen malminetsintälupa. Malminetsintäluvan myöntää 

kaivosviranomainen, joka on kaivoslain mukaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

(Tukes).  

 

Malminetsintälupa mahdollistaa alueen tarkemmat tutkimukset ja antaa etuoikeuden 

esiintymän hyödyntämiseen. Malminetsintäluvan nojalla on oikeus tutkia määrätyllä 

malminetsintäalueella geologisten muodostumien rakenteita ja koostumusta sekä tehdä 

muita kaivostoimintaa varten tarpeellisia valmistelevia tutkimuksia.  

 

Malminetsintäluvan haltija saa rakentaa tai siirtää malminetsintäalueelle tutkimus-

toimintaa varten tarpeellisia väliaikaisia rakennelmia ja laitteita. Malminetsintäluvan 

haltijan on rajoitettava malminetsintä ja muu malminetsintäalueen käyttö tutkimustyön 

kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin. Malminetsinnästä ei saa aiheutua merkittävää 

haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudelle, ympäristölle eikä oleellista 
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haittaa elinkeinotoiminnalle. Malminetsinnän lupapäätöksessä annetaan tarkemmat 

määräykset oikeuksista, velvollisuuksista, määräajoista yms. Malminetsintälupa ei 

myöskään oikeuta esiintymän hyödyntämiseen. Valtioneuvoston asetuksessa kaivos-

toiminnassa (VNA 391/2012) annetaan tarkempia määräyksiä varausilmoituksesta ja 

malminetsintäluvasta. 

 

3.2.5 Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

Valtioneuvoston asetuksen 4 §:n mukaan luonnonvarojen ottamisessa ja käsittelyssä 

sovelletaan ympäristövaikutusten arviointia, jos irrotettavan aineksen kokonaismäärä on 

vähintään 550 000 tonnia vuodessa tai kyseessä on avokaivos, jonka pinta-ala on yli 25 

hehtaaria (VNA 713/2006). Valtioneuvoston asetuksessa (VNA 713/2006) on 

hankeluettelo joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 

 

Harkittaessa yksittäistapauksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 

tarpeellisuutta on erityisesti huomioitava soveltuvuutta silloin, kun hankkeen 

ominaisuuksina on luonnonvarojen käyttö, jätteiden muodostuminen, pilaantuminen, 

onnettomuusriski tai luonnon sietokyky ottaen huomioon erityisesti maisemansuojelu. 

 

Ympäristönvaikutusten arviointia koskevan lain (468/1994) tavoitteena on edistää 

ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistää vaikutusten huomioon ottamista 

suunnittelussa ja päätöksenteossa. Lain tavoitteena on paitsi edistää 

ympäristövaikutusten huomioonottamista jo suunnitteluvaiheessa, niin myös lisätä 

kansalaisten tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös 

jonkin hankkeen toteuttamiseksi, vaan sen avulla tuotetaan tietoa päätöksen tekoon.  

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen vaikutukset ympäris-

tövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) ja valtioneuvoston 

asetuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (VNA 713/2006) edellyttämässä 

laajuudessa. Ympäristövaikutusten arviointi on prosessi, jossa selvitetään ja arvioidaan 

esitetyn hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutuksia ihmisen terveyteen, elinoloihin ja 

viihtyvyyteen, luontoon, rakennettuun ympäristöön, luonnonvarojen hyödyntämiseen 

sekä niiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.  

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely jakaantuu kahteen vaiheeseen eli arviointi-

ohjelman sekä arviointiselostuksen laatimiseen. Arviointiohjelmavaiheen aikana 

laaditaan suunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnin tekemiseksi. Ohjelmavaiheessa 

laaditaan ympäristön nykytilan kuvaus, määritellään vaihtoehdot, asetetaan suunnittelua 

koskevat tavoitteet sekä laaditaan suunnitelma tarvittavista ympäristöselvityksistä sekä 

suunnitelma osallistumisen ja tiedottamisen järjestämisestä. Lain mukaan 

ympäristövaikutusten arviointiohjelmalla tarkoitetaan hankkeesta vastaavan laatimaa 

suunnitelmaa tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä (YVA-

laki 2 §). 
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Arviointiselostuksen laatimisessa vaikutusselvitykset tehdään arviointiohjelman ja 

ohjelmasta yhteysviranomaisen antaman lausunnon pohjalta. Arviointiselostusvaiheessa 

tarkennetaan ympäristöä koskevia tietoja ja suunnitelma vaihtoehtoja, arvioidaan ja 

verrataan vaihtoehtoja ja laaditaan ehdotukset vaikutusten seurannaksi. Ympäristö-

vaikutusten arviointiselostuksella tarkoitetaan siis asiakirjaa, jossa esitetään tiedot 

hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista 

(YVA-laki 2 §).  

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole päätöksenteko- tai lupamenettely, joten 

arvioinnin aikana ei tehdä päätöstä hankkeen toteuttamisesta. Ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyn yhteydessä saadut tulokset ja yhteysviranomaisen lausunto otetaan 

huomioon mahdollisessa jatkosuunnittelussa tai lupamenettelyssä. Toimivaltainen 

viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen 

rinnastettavaa päätöstä ennen ympäristövaikutusten arvioinnin päättymistä. 

 

3.2.6 Kaivoslupa 

Vanhan kaivoslain (503/1965) 4 §:n mukaan, jos valtausalueella on kaivoskivennäisiä 

niin runsaasti ja siinä muodossa, että esiintymää todennäköisesti voidaan käyttää 

hyväksi, on valtaajalla oikeus saada määrätyksi alue kaivostyön suorittamista varten 

(kaivospiiri) ja siten saada oikeus kaivospiirissä olevien kaivoskivennäisten hyväksi 

käyttämiseen (kaivosoikeus).  

 

Uuden kaivoslain (621/2011) mukaisten siirtymäsäännösten perusteella ennen 1.7.2011 

vireillä olleet kaivospiiri- ja kaivosoikeushakemukset käsitellään vanhan kaivoslain 

mukaisesti. Koska Rantasalmen Osikonmäen arvometallimalmiesiintymästä ei ole 

jätetty (tilanne 1.1.2014) kaivospiiri- tai kaivosoikeushakemusta niin mahdollinen 

kaivoslupaprosessi tulisi käsittelyyn uuden kaivoslain mukaisesti. Lupaviranomaisena 

on tällöin Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Tässä diplomityössä selvitetään 

ainoastaan uuden kaivoslain (621/2011) mukaisia menettelytapoja kaivosluvan 

hakemiseen. 

 

Kaivoksen perustamiseen ja kaivostoiminnan harjoittamiseen on oltava kaivoslupa 

(Kaivoslaki 621/2011). Kaivosluvan saa Suomessa se, jolla on kaivoslupahakemusta 

jätettäessä voimassa oleva malminetsintälupa kyseiseen alueeseen. Etuoikeus 

esiintymän hyödyntämiseen muodostuu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämien 

valtausoikeuksien tai malminetsintälupien perusteella. Kaivoslupa oikeuttaa 

hyödyntämään kaivosalueella olevat kaivosmineraalit sekä kaivostoiminnan 

sivutuotteena syntyvät orgaaniset ja epäorgaaniset pintamateriaalit, ylijäämäkiven ja 

rikastushiekan sekä muut kaivosalueen kallio- ja maaperään kuuluvat aineet siltä osin 

kuin niiden käyttö on tarpeen kaivostoimintaan kaivosalueella. Kaivoslupa oikeuttaa 

lisäksi malminetsintään kaivosalueelta. (Lähde: Tukes 2013).  
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Kaivoslain 34 §:n mukaan lupahakemuksessa on esitettävä lupaharkinnan kannalta 

tarpeellinen ja luotettava selvitys erityisesti esiintymän hyödyntämiskelpoisuudesta 

(Kaivoslaki 621/2011). Kaivoslupaa haettaessa on esitettävä selvitys alueen 

malminetsintää koskevista tutkimuksista ja niiden tuloksista, jotka osittavat alueella 

olevan kaivosmineraaleja niin runsaasti ja sellaisessa muodossa, että esiintymän 

hyödyntäminen on todennäköistä ja taloudellisesti kannattavaa. Kaivoslupahakemuk-

sessa on oltava myös rahoitussuunnitelma eli selvitys kaivoshankkeen taloudellisista 

edellytyksistä (VNA 391/2012). Lupahakemuksessa on esitettävä myös mm. 

kaivosalueen maankäyttö, tekniset ratkaisut, arvio lopettamisaikataulusta ja 

lopettamiskustannuksista. Selvitystä toiminnan ympäristövaikutuksista ei kaivosluvan 

hakemisessa edellytetä, jos vaaditut tiedot ja arviot ovat sisältyneet 

ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (Kaivoslaki 621/2011).  

 

Kaivoslain mukaan kaivoslupa tulee myöntää, jos hakija osoittaa, että kaivoslaissa 

säädetyt edellytykset täyttyvät eikä luvan myöntämiselle ole kaivoslaissa säädettyä 

estettä. Kaivoslupaa ei saa myöntää, jos kaivostoiminta aiheuttaa vaaraa yleiselle 

turvallisuudelle tai aiheuttaa huomattavia vahingollisia ympäristövaikutuksia taikka 

heikentää merkittävästi paikkakunnan asutus- ja elinkeino-oloja. Kaivoslupa voidaan 

kuitenkin myöntää esteestä huolimatta, jos este on mahdollista poistaa lupamääräyksillä 

tai pienentämällä alueen kokoa. (Kaivoslaki 621/2011). 

 

Kaivoslain mukaan kaivosluvassa tulee antaa määräaika, jonka kuluessa kaivosluvan 

haltijan on ryhdyttävä kaivostoimintaan. Kyseinen määräaika voi olla enintään 

kymmenen vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta. Yleensä kaivoslupa myönnetään 

toistaiseksi voimassa olevaksi. Lupa voi joissain tapauksissa olla myös määräaikainen. 

Toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan määräyksiä tulee tarkistaa vähintään 

kymmenen vuoden välein. Kaivostoiminta päättyy, kun kaivoslupa raukeaa tai se 

peruutetaan. (Kaivoslaki 621/2011).  

 

 

3.2.7 Ympäristölupa 

Ympäristönsuojelulakia sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua 

ympäristön pilaantumista tai toiminnasta syntyy jätettä. Ympäristönsuojelulain 28 §:n 

mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristö-

lupa. (Ympäristönsuojelulaki 86/2000).  

 

Kaivostoiminnassa ylittyy ”ympäristölupakynnys”, joten ennen varsinaisen toiminnan 

aloittamista on oltava ympäristölupa. Voimassaolevan lainsäädännön mukaan 

ympäristönsuojelulain mukaisen lupa-asian ratkaisee Aluehallintovirasto (AVI) ja 

lupaehtojen noudattamista valvoo alueellinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

(ELY-keskus). Ympäristöluvan yleisenä myöntämisen edellytyksenä on se, että 
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toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai 

merkittävää vaaraa ympäristölle.  

 

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta sekä päästöjen 

enimmäismäärästä sekä niiden vähentämisestä. Lisäksi lainsäädännön keskeisenä 

periaatteena on se, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT), joilla 

voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttamaa ympäristön pilaantumista tai tehokkaimmin 

vähentää ympäristön kuormitusta. (BAT = ”Best Available Techniques”).  

 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaan kaivostoiminnanharjoittajan on oltava riittävästi 

selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten 

vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (YSL 86/2000). Ympäristönsuojelulaissa 

keskeisiä kaivostoimintaan liittyviä asioita ovat maaperän (7 §) ja pohjaveden (8 §) 

mukaiset pilaamiskiellot (YSL 86/2000). Lisäksi ympäristönsuojelulaissa on asetettu 

useita velvoitteita kaivostoiminnan jätteille (rikastushiekka, sivukivi yms.) ja 

jälkihoidolle.  

 

Ympäristölupaprosessi on vuorovaikutteinen ja asianosaiset huomioonottava. 

Lausuntoja lupaprosesseihin antavat kohdealueen kunta, paikallinen 

ympäristönsuojeluviranomainen (ympäristölautakunta), alueellinen elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskus (ELY-keskus), maakuntaliitto ja tarvittaessa myös muut asiaan 

liittyvät viranomaistahot. Keskeisiä asianosaisia ovat kohdealueen maanomistajat, 

alueen asukkaat sekä muut tahot joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Lisäksi 

ympäristönsuojelulain 37 §:n mukaan kaikille muille kuin asianosaisille on annettava 

tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta (YSL 86/2000). 

 

 

Ympäristönsuojelulain nojalla annettuun ympäristölupapäätökseen saa hakea muutosta 

valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen hallinnonlainkäyttölain mukaisesti. Vaasan 

hallinto-oikeuden päätökseen haetaan muutosta valittamalla asiasta Korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain säännösten mukaisesti (YSL 86/2000). 

Ympäristölupaprosessi valitusasteineen on pitkälti samantyylinen nykylainsäädännössä 

eri toimialueilla, ks. kuva 6. Esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) 

mukaiset kaavoitus- ja lupaprosessit noudattavat pitkälti samoja periaatteita kuin 

ympäristönsuojelulain (YSL) prosessit. 

 

 

 

 



31 
 

 

Kuva 6. Periaatekaavio lupaprosessista. Lähde: Ympäristöministeriö. 

 

 

 

3.2.8 Muu lainsäädäntö 

Vesilaki (587/2011). Vesilakia sovelletaan vesitaloushankkeisiin. Vesitaloushankkeita 

on mm. padon rakentaminen, vedenottaminen, vedenjohtaminen (ojitus) sekä 

kulkuväylät vesistöalueella. Kaivostoiminnassa käsitellään suuret määrät vettä ja 

kaivosten vesienhallinta (vesitase) on tärkeässä asemassa koko kaivostoiminnan 

elinkaarenajan. Vesienhallinta käsittää kaivosalueelle tulevat vedet sekä kaivosalueella 

näistä vesistä muodostuvien erilaatuisten jätevesien määrät ja laadut sekä kuvauksen 

vesienkäsittelystä. Vesitalouslupa käsittää vesien käsittelyn, vesien varastoimisen, 

purkupaikat, päästöjen ja käsittelyjen määräykset. Vesitalouslupa käsitellään yleensä 

yhdessä ympäristöluvan kanssa.  
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Kaivosaluelunastuslupa (Kaivoslaki 621/2011). Kaivostoiminnan harjoittaja voi 

hankkia kaivostoimintaa varten tarvittavan alueen omistus- tai käyttöoikeuden joko 

sopimusteitse tai hakea kaivosalueen lunastuslupaa valtioneuvostolta. Kaivosalue-

lunastuslupa voidaan myöntää, jos kaivoshanke on yleisen tarpeen vaatima. Yleisen 

tarpeen vaatimusta arvioidaan erityisesti kaivoshankkeen paikallis- ja aluetaloudellisten 

sekä työllisyysvaikutusten ja yhteiskunnan raaka-ainehuollon tarpeen perusteella. 

Kaivoslain 20 §:n mukaan valtioneuvosto voi myöntää oikeuden käyttää toiselle 

kuuluvaa aluetta kaivosalueena (kaivosaluelunastuslupa). Kaivosalueen on oltava 

kuitenkin yhtenäinen alue ja sen tulee olla suuruudeltaan ja muodoltaan sellainen että 

kaivostoimintaan yleiset vaatimukset täyttyvät. 

 

Asetus kaivostoiminnasta (391/2012). Asetuksessa säädetään tarkemmin kaivoslain 

(621/2011) mukaisesta malminetsinnästä ja malminetsintään liittyvistä toiminnoista. 

Asetuksessa annetaan tarkempia määräyksiä myös kullanhuuhdonnasta. Lisäksi asetuk-

sessa annetaan määräyksiä lupamenettelyistä jotka liittyvät kaivostoimintaan (varaus-

ilmoitus, malmin etsintälupa, kaivoslupa, kaivosaluelunastuslupa, kaivosturvallisuus-

lupa, kullanhuuhdonta). 

 

Asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011). Kaivosturvallisuusasetuksessa säädetään 

kaivoksen suunnittelusta ja rakentamisesta, sisäisestä pelastussuunnitelmasta sekä 

henkilöstön kouluttamisesta. Asetuksessa säädetään kaivoslain mukaisesta kaivos-

kartasta, jossa on esitettävä selityksineen edellisenä vuonna kaivoksessa ja kaivos-

alueella tehdyt kaivostyöt niihin liittyvine tutkimustöineen. 

 

Asetus kaivosten nostolaitoksista (1455/2011). Asetuksessa säädetään kaivosten 

nostolaitteille oleelliset rakenteelliset vaatimukset asentamisesta, käytöstä, kunnossa-

pidosta sekä tarkastuksista. Kaivoskohtaisesti voi olla perusteltua asentaa kaivokseen 

nostolaitos henkilöstön tai materiaalin siirtämistä varten. Yleensä kuljetus tapahtuu 

kaivokseen louhittua kuilua myöten joka voi olla joko vino- tai pystykuilu. Materiaalin 

siirtojärjestelmän kuvaus on osa kaivoksen yleissuunnitelmaa. 

 

Asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011). Asetusta räjäytys- ja 

louhintatyön turvallisuudesta sovelletaan räjäytys- ja louhintatyöhön. Asetuksella sääde-

tään mm. turvallisuussuunnitelmasta, räjäytyssuunnitelmasta, räjäytystyöstä, vastuu-

henkilöistä. Asetuksella asetetaan myös lisävaatimuksia maanalaiselle louhinnalle. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999). Maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä 

tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan 

edellytykset hyvälle elinympäristölle. Alueiden suunnittelun tulee perustua riittäviin 

vaikutusten arviointeihin. Maankäyttö- ja rakennuslain 25 §:n 4 mom. mukaan 

maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja 

osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maankäyttö- ja 

rakennuslain 35 §:n mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan 

yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen 
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yhteensovittaminen. Yleiskaava voidaan myös laatia maankäytön ja rakentamisen 

ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain 50 §:n mukaan alueiden 

käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten tulee laatia 

asemakaava. 

 

Kaivosalueen suunnittelun tulee pohjautua maakuntakaavan, yleiskaavan sekä 

asemakaavan mukaisesti. Kaivoslain (621/2011) mukaan kaivostoiminnan tulee 

perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan taikka 

asian tulee kaivostoiminnan vaikutukset huomioon ottaen olla muutoin riittävästi 

selvitetty. Kaavoituksella on merkitystä myös malminetsintälupavaiheessa, sillä 

kaivoslain mukaan malminetsintälupaa ei saa myöntää alueelle, jossa luvan mukainen 

toiminta vaikeuttaisi oikeusvaikutteisen kaavan toteuttamista, jonka osalta kunta 

vastustaa luvan myöntämistä kaavoituksesta johtuvasta tai muusta alueiden käyttöön 

liittyvästä syystä.  

 

Patoturvallisuuslaki (494/2009). Patoturvallisuuslain tavoitteena on varmistaa 

turvallisuus padon rakentamisessa, kunnossapidossa ja käytössä. Lisäksi lain tavoitteena 

on vähentää padosta aiheutuvaa vahingonvaaraa. Padon tarkoituksena on estää 

rakenteen takana olevan nesteen tai nestemäisesti käyttäytyvän aineen leviäminen tai 

säädellä padotun aineen pinnan korkeutta. Kaivostoiminnassa on yleensä tarve 

jätepadolle, jolla padotaan terveydelle tai ympäristölle haitallisia tai ympäristölle 

vaarallisia aineita. 

 

Malminetsintää, kaivoksen perustamista, kaivostoimintaa sekä varsinaisen kaivos-

toiminnan jälkihoitoa säätelevät useat eri lait ja asetukset. Keskeisimmät lait ja 

asetukset on koottu alla olevaan taulukkoon, ks. taulukko 1. Keskeisimmät kaivos-

toimintaa ohjaavat lainsäädännöt, kuten kaivoslaki ja ympäristönsuojelulaki, ovat 2000-

luvulla säädettyjä. Lisäksi ympäristönsuojelulain uudistaminen on vireillä, jonka on 

arvioitu tulevan voimaan ainakin osittain vuoden 2014 aikana. Myös keskeisimmät 

kaivostoimintaa ohjaavat valtioneuvoston asetukset ovat muutama vuosi sitten 

säädettyjä.  
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       Taulukko1. Yhteenveto kaivostoimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä. 

Laki alkuperäinen säädös 

Kaivoslaki (vanha) 503/1965 

Kaivoslaki (uusi) 621/2011 

Laki ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä 

468/1994 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

Patoturvallisuuslaki 494/2009 

Rikoslaki 39/1889 

Vesilaki 587/2011 

Ympäristönsuojelulaki 86/2000 

  

Valtioneuvoston asetus  VNA 

Asetus kaivostoiminnasta 391/2012 

Asetus kaivosturvallisuudesta 1571/2011 

Asetus räjähdys- ja louhintatyön 

turvallisuudesta 

644/2011 

Asetus ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä 

713/2006 

Asetus maaperän pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen arvioinnista 

214/2007 

Asetus kaivannaisjätteistä 379/2008 

Ympäristönsuojeluasetus 169/2000 

 

 

 

3.2.9 Kaivoksen sulkeminen ja jälkihoito 

Kaivosten sulkemisesta ei ole yksityiskohtaisia säädöksiä missään yksittäisessä laissa tai 

säädöksessä, vaan sitä säätelevät useat eri lait ja asetukset sekä niiden pohjalta 

annettavat lupapäätökset. Keskeisimmät määräykset kaivoksen elinkaaren loppuosaan 

annetaan kaivoslaissa, ympäristönsuojelulaissa sekä jätelaissa. 

 

Kaivoslain 143 §:n mukaan kaivostoiminnan harjoittajan on viimeistään kahden vuoden 

kuluttua kaivostoiminnan päättymisestä saatettava kaivosalue ja kaivoksen apualue 

yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon ja huolehdittava niiden kunnostamisesta, 

siistimisestä ja maisemoinnista. Kaivosluvassa on oltava tarpeelliset määräykset toimin-

nan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta (Kaivoslaki 621/2011). Kaivos-

toiminnalle määrätyssä ympäristöluvassa sekä kaivosturvallisuusluvassa asetetaan 

tarkempia määräyksiä kaivostoiminnan päättymisen jälkeiselle ajalle päästöjen seuran-

taan sekä tarkkailuun ja määräykset ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.  

 

Kaivostoiminnasta on tehtävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Kaivannais-

jätteen jätehuoltosuunnitelma on laadittava siten, että ehkäistään kaivannaisjätteen 

syntyä ja vähennetään sen haitallisuutta. Lisäksi kaivannaisjätteen jätehuoltosuunni-
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telmalla on edistettävä jätteen hyödyntämistä ja turvallista käsittelyä sekä estettävä 

mahdollinen suuronnettomuuden riski. (Ympäristönsuojelulaki 86/2000). 

 

Ympäristönsuojelulaissa on määrätty maaperän pilaamiskiellosta. Lain mukaan maahan 

ei saa jättää jätettä tai organismeja siten, että seurauksena on sellainen maaperän 

huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Lain 

mukaan kaivostoiminnasta syntyvä jäte (sivukivi, rikastussakka yms.) ei saa aiheuttaa 

myöskään viihtyisyyden huomattavaa vähentymistä eikä yleisen tai yksityisen edun 

loukkausta. Toiminta ei myöskään saa aiheuttaa sellaisia muutoksia pohjaveteen, että se 

aiheuttaisi vaaraa terveydelle tai olisi kelpaamatonta tarkoitukseen, johon sitä voisi 

käyttää. (Ympäristönsuojelulaki 86/2000).  

 

Kaivostoiminnasta aiheutuu vaikutuksia ympäristöön. Ympäristönsuojelulain mukaan 

se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on 

velvollinen puhdistamaan maaperän ja saattamaan pohjaveden siihen tilaan, ettei siitä 

voi aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle. (Ympäristönsuojelulaki 

86/2000).  

 

Kaivostoiminnan harjoittajan on asetettava riittävä vakuus asianmukaisen jätehuollon, 

päästöjen tarkkailun sekä toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien 

toimintojen varmistamiseksi (Kaivoslaki 621/2011). Vakuuden määrä voi vaihdella 

kaivostoiminnan elinkaaren ja vaikutusten muutosten mukaisesti.  

 

Keskeisenä asiana jälkihoidossa on kaivannaisjätteen sijoittaminen sekä kaivannais-

jätteen haitallinen vaikutus ympäristöönsä. Kaivannaisjäte luokitellaan ympäristön-

suojelulain 45 §:n mukaiseksi jätteeksi. Kaivannaisjätedirektiivin (2006/21/EY) mukaan 

kaivannaisjätteitä ovat mm. rikastusjäte (rikastushiekka), sivukivi ja pintamaa. Kai-

vannaisjäte voidaan määritellä pysyväksi jätteeksi, mikäli kaivannaisjäteasetuksen 

(379/2009) kriteerit täyttyvät. Pysyvästä jätteestä muodostuvan suotoveden 

myrkyllisyys tulee olla ympäristölle merkityksetön, eikä siitä saa aiheutua muun haitan 

ohella vaaraa pinta- tai pohjavedelle (VNA 379/2008).  

 

 

3.3 KULLAN TUOTANTO SUOMESSA 

3.3.1 Yleistä 

Suomessa oli v. 2013 toiminnassa varsinaisia metallimalmikaivoksia yhteensä 

kaksitoista (12) kappaletta, joista kuudella (6) oli tärkeimpänä tuotteena kulta. (M. 

Kokko 2013). Nämä kuusi varsinaista kultakaivosta ovat Kittilän Suurikuusikko, 

Sodankylän Pahtavaara, Huittisten Jokisivu, Oriveden kultakaivos, Raahen Laiva sekä 

Ilomantsin Pampalo, ks. kuva 7. Muut toimivat metallimalmikaivokset v. 2013 olivat 

Nivalan nikkelikaivos, Kemin kromikaivos, Pyhäsalmen kuparikaivos, Talvivaaran 
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nikkelikaivos sekä Polvijärven kuparikaivos. Nämä kaivokset tuottavat sivutuotteena 

myös kultaa. 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Suomen kultakaivokset ja kultaesiintymät v. 2012. Lähde: Geologian 

tutkimuskeskus. 

Suomen kaivokset tuottivat metallirikastetta v. 2012 noin 1,7 milj. tonnia, josta 

puhdasta kultaa oli 10 814 kg. (M. Kokko 2013). Kullan tuotanto on Suomessa kasvanut 

merkittävästi vuosina 2005−2012, ks. kuva 8. Puhtaan kullan ominaispaino on noin 19,3 

kg/dm
3
, joten Suomen v. 2012 kullan tuotantomäärä on tilavuudeltaan noin 500 dm

3
. 

Vertailun vuoksi v. 2012 globaali kullan kokonaistuotanto oli noin 2 700 000 kg. Suurin 
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yksittäinen kullantuottajamaa vuonna 2012 oli Kiina, jonka kullan vuosituotanto oli 

noin 370 000 kg. (Mineral Commodity Summaries 2013).  

 

 

 

Kuva 8. Kullan tuotanto Suomessa vuosina 2005−2012. Lähde: Kaivosteollisuuden 

toimialaraportti 3/2013. 

 

 

Kansainvälistä kultakauppaa käydään Troy Ounce -yksiköissä eli unsseissa (oz). Kullan 

hinta noteerataan virallisesti Yhdysvaltain dollarina suhteessa unssiin. Yksi Troy Ounce 

(suom. troy unssi) on noin 31,1 g. Kullan hinta vaihtelee maailmanmarkkinatilanteen, 

taloustilanteen sekä kysynnän ja tarjonnan seurauksena, ks. kuva 9.  

 

Kullan maailmanmarkkinahinta on kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden 

aikana. Lisäksi dollarin ja euron välinen kurssi vaikuttaa kullan hintaan, jos arvioidaan 

kullan hintaa euroissa. Syksyllä 2013 kullan hinnaksi oli noteerattu keskimäärin noin      

1300 dollaria / troy unssi. Euron kurssi oli ollut syksyllä 2013 noin 1,3 suhteessa 

dollariin. Näillä keskimääräisillä arvoilla laskettuna, kullan hinnaksi muodostui syksyllä 

2013, noin 32 €/g. Vuoden 2012 kullan kokonaistuotannon arvo Suomessa oli siten noin 

300 miljoonaa euroa. 
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Kuva 9. Kullan hinnan kehitys 2004−2014, dollaria/unssi. Lähde: Kitco.com, 

http://www.kitco.com/charts/popup/au3650nyb_.html. Käytetty 14.3.2014. 

 

 

3.3.2 Pampalon kaivos 

Pohjois-Karjalassa Ilomantsin kunnan alueella sijaitsee ns. ”Karjalan kultalinja”             

-niminen arvometallimalmiesiintymä. Etäisyyttä Ilomantsin kuntakeskuksesta alueelle 

on noin 45 km koillisen suuntaan. Etäisyys Venäjän rajalle on vain muutamia 

kilometrejä. Ns. ”Karjalan kultalinja” muodostuu pohjois−etelä -suuntaisesta, noin 40 

km pitkästä vihreänkiven vyöhykkeestä. Geologian tutkimuskeskus löysi 1980-luvun 

puolivälissä kultapitoisen kvartsi-kalsiittijuonteen sekä merkittäviä geokemiallisia 

kullan ja arseenin anomalioita, jotka viittasivat merkittäviin kultapitoisuuksiin.  

 

Vuonna 1990 Geologian tutkimuskeskus oli löytänyt kultamineralisaation Pampalosta. 

Outokumpu Mining Oy oli suorittanut koekaivostoimintaa vuosina 1998−1999 sekä 

avolouhoksessa että tunnelityönä noin 100 metrin syvyydessä. Koelouhinnassa tuotettu 

metallimalmi kuljetettiin rikastettavaksi Vammalaan (nyk. Sastamala) sekä Pyhä-

salmeen. Koelouhinnan yhteydessä kallioperää louhittiin 114 000 tonnia, jossa keski-

määräinen kultapitoisuus oli 15,3 g/tn. Pampalon kultakaivoksen kaivosoikeudet ovat 

nykyään kaivosyhtiö Endomines Oy:llä.  

 

Kaivosyhtiö Endomines Oy:n hallinnoimiin (valtaus, kaivospiiri) alueisiin kuuluu 23 

esiintymää ja mineraalilöydöstä. Kaivosyhtiö Endomines Oy:llä on kaksi kaivoslupaa, 

jotka käsittävät noin 350 ha suuruisen alueen sekä 15 malminetsintälupa-aluetta, joiden 

pinta-ala on noin 1200 ha. Lisäsi yhtiöllä on varauksessa noin 130 km
2
, joiden osalta 

sillä on etuoikeus malminetsintään ja mahdolliseen kaivostoimintaan. Potentiaalisimmat 

esiintymät ovat Pampalo, Hosko, Rämepuro, Muurinsuo ja Kuivisto. Maa-alueiden 

http://www.kitco.com/charts/popup/au3650nyb_.html
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pääomistajana on ollut Suomen valtio, jolta kaivosyhtiö on hankkinut omistukseensa 

kaivospiirissä olevat noin 330 hehtaarin maa-alueet. Lähin vakituinen asutus on noin 

yhden kilometrin etäisyydellä Pampalon varsinaiselta kaivosalueelta. Lähimpään loma-

asutukseen etäisyyttä on noin neljä kilometriä (Janne Muttonen 8.1.2014).  

 

Viimeisimpien tutkimusten mukaan varsinainen Pampalon mineralisaatio koostuu 

kolmesta rinnakkaisesta, noin 5−8 metrin levyisestä kultapitoisesta suonesta. Kulta-

pitoiset suonet laskevat noin 40 asteen kulmassa ja niiden louhinta tapahtuu tunneli-

louhintana. Kultasuonia on tutkittu timanttikairauksella yksityiskohtaisesti noin 450 

metrin syvyyteen. Syväkairaus osoittaa, että mineralisaatio jatkuu ainakin 700 metrin 

syvyyteen asti. Vuoden 2012 porausraportin mukaan suurin kultapitoisuus pitoisuus oli 

noin 25 g/tn. (Endomines Oy.n raportti 28.5.2012). 

 

Karjalan kultalinjalla on lukuisia olemassa olevia lupia sekä useita vireillä olevia 

hankkeita. Lähes koko alueen kaivostoimintaan liittyvät toimet on koottu 21.5.2013 

päivättyyn ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Keskeisimpänä hankkeena on 

Pampalon kaivoksen louhintamäärän ja rikastuslaitoksen tuotantomäärän kasvatta-

minen. Karjalan kultalinjalla louhitun arvometallimalmin rikastus tapahtuu yhdessä 

paikassa eli Pampalon kaivoksen yhteydessä olevassa rikastuslaitoksessa. Muilta ns. 

satelliittikaivoksilta malmi kuljetetaan autokuljetuksena rikastukseen Pampaloon. 

Rikastamon kapasiteettia ollaan suunnitelmien mukaan kasvattamassa 450 000 tn/a. 

 

Rikastuksessa käsittelymenetelmät ovat painovoimamenetelmä ja vaahdotusrikastus. 

Rikastamolla malmi murskataan ja jauhetaan alle 0,1 mm jauhekokoon eri menetel-

millä. Hienonnettu kiviaines- ja prosessivesiseos johdetaan luokittimen kautta hiukkas-

koon mukaan jakautuen painovoimaerotukseen ja vaahdotusprosessiin, ks. kuva 10. 

Vaahdotusprosessissa käytettään kemikaaleja sekä ilmastusta, jotta saadaan aikaan 

haluttu vaahdote. Kemikaalien ja ilmakuplien avulla rikasteesta saadaan kultarikastetta 

jonka keskimääräinen kultapitoisuus vaihtelee 100−300 g/tn.  

 

Painovoimaerotuksessa jauhetusta rikasteesta ominaispainovoimaan perustuen erotetaan 

varsinainen kultarikaste, jonka kultapitoisuus saattaa kohota jopa tasoon 50 kg/tn. 

Merkittävin osuus kultarikastetta muodostuu kuitenkin vaahdotusprossissa. Vaahdotettu 

kultarikaste kuljetetaan Boliden Oy:n Harjavallan sulatolle jatkojalostettavaksi. 

Painovoimaerotuksella rikastettu malmi kuljetetaan Norjaan jatkojalostettavaksi (Janne 

Muttonen 8.1.2013).  
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Kuva 10. Pampalon kultakaivoksen prosessikaavio. Lähde: Endomines Oy:n kotisivut, 

http://www.endomines.com/index.php/pampalon-kaivos/bat. Käytetty 27.3.2014. 

 

 

Satelliittilouhokset ovat arvion mukaan kaikki avolouhoksia, joissa varsinaisen 

louhinnan on arvioitu kestävän 1−6 vuotta. Suurimmaksi louhintasyvyydeksi on arvioitu 

noin 100 m ja suurimmaksi satelliittikaivoksen pinta-alaksi noin 10 ha. Avolouhoksien 

kivimääriä laskettaessa malmin/sivukiven suhteena on käytetty arvoa 1:4. Satelliitti 

louhosalueilla tarvittavia muita alueita ovat mm. pintamaiden, sivukiven ja 

poiskuljetettavan malmin läjitysalueet, vesienkäsittelyaltaat, mahdolliset 

kosteikkoalueet, tuki- ja huoltoalueet sekä tieyhteyksien rakentaminen. Muuta 

varsinaista kiinteää infrastruktuuria tai rakennusten rakentamista ei erillisille 

satelliittilouhosalueille ole tarvetta.  

 

Pampalon kultakaivoksessa on arvioitu olevan 1,175 milj. tonnia kultamalmia, jonka 

keskimääräinen kultapitoisuus olisi noin 3,72 g/t, kun alle 1,0 g/t: (cut-off) pitoisuuksia 

ei huomioida. Kokonaiskultamalmin määrä on laskettu ottaen huomioon todettu, 

todennäköinen ja mahdollinen malmimäärä. (Lovén. ja Meriläinen 2012). 

 

Pampalon kultakaivos tuotti v. 2011 kultaa 615 kg. Arvometallimalmia louhittiin v. 

2011 yhteensä 176 000 tn ja sen kultapitoisuus on ollut keskimäärin 3,4 g/t. Pampalon 

kultakaivos tuotti v. 2012 kultaa 866 kg. Arvometallimalmia louhittiin v. 2012 yhteensä 

250 000 tn ja sen kultapitoisuus on ollut keskimäärin 4,0 g/t. Pampalon kultakaivos 

tuotti v. 2013 kultaa 790 kg. Arvometallimalmia louhittiin v. 2013 yhteensä 330 000 tn 

ja sen kultapitoisuus on ollut keskimäärin 2,8 g/t. (Endomines Oy, Financial Reports). 

Lisäksi kaivostoiminnan sivutuotteina syntyi pieniä määriä hopeaa ja kuparia.  

 

Pampalon avolouhoksen syvyys v. 2013 oli 50 metriä ja kaivusyvyys tunnelilouhinnassa 

oli saavuttanut noin 400 metrin syvyyden. Endomines Oy:n Pampalon kultakaivos 

työllisti v. 2013 yhteensä noin 110 henkilöä, joista suoraan yhtiön palveluksessa oli 

http://www.endomines.com/index.php/pampalon-kaivos/bat
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noin 80 henkilöä ja urakoitsijoiden palveluksessa noin 30 henkilöä. Rikastamo, jossa 

prosessi on jatkuvatoiminen, työllisti työvoimasta yli kolmasosan. Paikallisen työ-

voiman osuus on ollut suuri ja työntekijät on pitkälti koulutettu Endomines Oy:n 

tarpeisiin yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa (Janne Muttonen 8.1.2014). 

 

3.3.3 Oriveden kaivos 

Oriveden kultakaivos sijaitsee Pirkanmaalla Oriveden kaupungin Yliskylän- Säynäjoen 

valtionpuiston alueella. Orivedellä kultamalmilöydös tehtiin v. 1984. Varsinainen 

kaivostoiminta alkoi v. 1994 avokaivoksena Outokumpu Mining Oy:n toimesta. 

Alueella on operoinut lisäksi Outokumpu Finnmines Oy, Finnminers Oy sekä Polar 

Mining Oy. Nykyinen kaivosyhtiö on Australiassa pääkonttoria pitävä Dragon Mining 

Oy, jonka hallintaan alue siirtyi v. 2003. 

 

Kaivoksen avaamisen jälkeen kaivostoiminnassa on ollut ajoittain pysähdyksiä. Kaivos-

toiminnan ollessa pysähdyksissä osa kaivoskäytävistä oli täyttynyt vedellä. 2000-luvun 

alussa kultapitoista malmia löydettiin noin 500 metrin syvyydestä ja kaivostoiminta 

alkoi uudelleen v. 2007.  

 

Oriveden kultaesiintymä koostuu lähes pystysuorista ns. malmipiipuista. Louhinta 

tapahtuu maanalaisena pengerlouhintana. Kaivoksen arvometallimalmi kuljetetaan 

maanpinnalle kuorma-autoilla. Kaivostoiminta Orivedellä saavutti kilometrin syvyyden 

15.10.2013, ks. kuva 11. 

 

Oriveden kaivoksen arvometallimalmi kuljetetaan rikastettavaksi Sastamalaan (ent. 

Vammala), jossa Dragon Mining Oy:llä on oma rikastamo. Kaivosalueelta etäisyyttä 

rikastamolle on noin kahdeksankymmentä kilometriä.  
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Kuva 11. Dragon Mining Oy:n Oriveden kultakaivoksen tunnelilouhintaa 1000 metrin 

syvyydessä 19.12.2013. Kuva: Harri Korhonen. 

 

 

Kultamalmia on louhittu keskimäärin noin 200 000–250 000 tn vuodessa ja sivukiveä 

120 000–160 000 tn vuodessa. Lähes kaikki kaivoksesta syntyvä sivukivi pyritään 

käyttämään maanalaisten louhosten täytteeksi. Sivukivilouhe, joka ei mene suoraan 

louhostäytteeksi, pyritään välivarastoimaan tai käyttämään maanrakennusaineena 

kaivosalueella. 

 

Kaivoksen kuivana pitäminen vaatii vuosittain noin 220 000 vesikuution pumppaa-

misen. Kuivanapitovedet koostuvat pohjavedestä, sadevesistä ja poraamiseen käytettä-

västä vedestä. Kuivanapitovedet pumpataan selkeytysaltaisiin, joista osa sijaitsee maan 

alla kaivoksessa ja osa maanpäälle rakennetuissa altaissa. Ylimääräinen vesi, jota 

muodostuu lähinnä keväisin, johdetaan selkeytysaltaiden jälkeen läheiseen puroon. 

Lähin vakituinen asutus sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä kaivosalueesta. Kaivos 

työllistää noin 30 henkilöä, joista suurin osa on urakoitsijoiden henkilöstöä (Anu 

Seppälä ja Jarno Kontturi 19.12.2013)  

 

3.3.4 Jokisivun kaivos 

Dragon Mining Oy:n Jokisivun kaivos on Huittisten kunnan alueella noin viisi kilo-

metriä kuntakeskuksesta etelään päin. Ensimmäinen kultaan viittaava löydös alueella 

tehtiin v. 1964. Kaivosyhtiö Outokumpu Oy tutki mahdollista arvometallimalmiota 
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vuosina 1985–2003. Päätös kaivoksen avaamisesta tehtiin v. 2003 ja ensimmäinen 

avolouhos avattiin v. 2009.  

 

Avolouhoksia Jokisivun kaivoksella on ollut kaksi, nimeltään Kujankallio ja Arpola. 

Avolouhokset hyödynnettiin muutamassa vuodessa ja maanalaiseen kaivostoimintaan 

siirryttiin v. 2010. Avolouhosten enimmäissyvyys maanpinnalta on noin 40 m. Arpola-

niminen avolouhos on täytetty lähes kokonaan sivukivellä. Kujankallio-nimisestä 

avolouhoksesta on tunneli maanalaiseen kaivokseen, jonka syvyys vierailupäivänä 

22.1.2014 oli noin 250 m, ks. kuva 12. Arvometallimalmiota on tutkittu noin 500 m 

syvyydelle.  

 

 

 

Kuva 12. Kujankallion avolouhos ja tunneliaukko maan alle, Dragon Mining Oy:n 

Jokisivun kultakaivos 22.1.2014. Kuva: Harri Korhonen. 

 

 

Louhinta tapahtuu Kujankalliossa maan alla pengerlouhintana. Louhittu malmi 

kuljetetaan maan pinnalle kuorma-autoilla. Sivukivi pyritään sijoittamaan kaivokseen 

täytteeksi. Jokisivun kaivoksen arvometallimalmi kuljetetaan Sastamalan rikastamolle 

täysperävaunukuljetuksin. Vuonna 2012 Jokisivun kaivokselta kuljetettiin malmia noin 

150 000 tn Sastamalan rikastamolle. Kaivos työllisti v. 2013 noin 20 henkilöä, joista 

Dragon Mining Oy:n henkilökuntaa oli neljä. Urakoitsijoiden palveluksessa oli noin 15 

henkilöä. Lähin vakituinen asutus on noin 500 m etäisyydellä kaivosalueelta. 
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Ylimääräistä vettä kaivosalueelta johdetaan selkeytysaltaiden kautta vuodessa noin 

150 000 m
3
 läheiseen puroon. (Petteri Tanner, Unto Lappalainen 22.1.2014). 

 

3.3.5 Sastamalan rikastamo 

Kaivosyhtiö Dragon Mining Oy:llä on Sastamalassa rikastamo, johon kuljetetaan Ori-

veden ja Huittisten ns. satelliittikaivosten arvometallimalmi rikastettavaksi. Sastamalan 

rikastamo sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta idän suuntaan 

Stormin kylässä. Stormin kylä on Pirkanmaan maakuntakaavassa luokiteltu valta-

kunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Rikastamo alueineen sijaitsee aivan 

Stormin kylän yhteydessä. Alueella on harjoitettu nikkelimalmiin perustuvaa kaivos-

toimintaa ja rikastamista vuodesta 1975 lähtien. Nikkelimalmia on louhittu sekä avolou-

hoksesta että maanalaisena tunnelilouhintana. Nikkelikaivos on lopettanut toimintansa 

v. 1995.  

 

Sastamalan rikastamo alueineen ja rakennuksineen on siirtynyt v. 2003 Dragon Mining 

Oy:n omistukseen. Varsinainen arvometallimalmin jalostaminen aloitettiin v. 2007. 

Rikastamolle metallimalmi kuljetetaan autokuljetuksena sekä Oriveden että Huittisten 

kaivosalueilta. Lisäksi kaivosyhtiöllä on malminetsintä- ja selvityskohteina 

Kaapelinkulma ja Ritokallion alueet.  

 

Jatkuvassa rikastusprosessissa tarvittavan malmin määrä oli vierailupäivänä 22.1.2014 

noin 40 tn/h. Tuotanto vaatii siten malmia vuorokaudessa noin 24 täysperävaunu-

yhdistelmää. Rikastamolla metallimalmi ensin tarvittaessa rikotetaan enintään noin 500 

mm louhekokoon. Tämän jälkeen malmi murskataan noin 50 mm palakokoon ja 

jauhetaan alle 0,1 millimetrin jauhekokoon. Jauhettu malmi rikastetaan sekä ominais-

painoon että vaahdotukseen perustuvilla menetelmillä. Vaahdotusmenetelmässä käyte-

tään eri kemikaaleja, jotta kultapitoinen kiviaines saadaan erotettua jauhetusta malmista.  

 

Huittisten Jokisivun kaivokselta louhittua malmia rikastetaan osittain myös 

ominaispainoon perustuvalla menetelmällä. Oriveden kaivokselta louhittua malmia 

rikastetaan pääasiassa vaahdotusmenetelmällä. Vuorokaudessa rikastetta valmistuu noin 

20 tn ja rikastushiekkaa noin 940 tn. Rikasteen kultapitoisuus on keskimäärin 

rikasteessa noin 300 g/tn ja se kuljetetaan Harjavaltaan Boliden Oy:n sulattoon. 

Rikastushiekka pumpataan alueella oleviin padottuihin maapohjaisiin rikastushiekka-

altaisiin. Myös vanha avolouhos on täytetty rikastushiekalla.  

 

Sastamalan rikastamolla käsiteltiin malmia v. 2012 noin 290 000 tn. Malmin 

keskimääräinen kultapitoisuus oli v. 2012 noin 3,1 g/tn. Kultaa tuotettiin v. 2012 

yhteensä noin 22 000 unssia eli noin 600 kg. Rikastamon työllistää noin 30 henkilöä, 

jotka ovat lähes kaikki Dragon Mining Oy:n henkilöstöä.  

 

Rikastamon prosessivedet kierrätetään pääsääntöisesti rikastushiekka- ja 

selkeytysaltaiden kautta uudelleen kiertoon. Osa prosessin vaatimasta vedestä 
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pumpataan myös vedellä täyttyneistä, maanalaisista entisen nikkelikaivoksen 

kaivoskäytävistä. Kaivosalueen mahdolliset ylijäämävedet, lähinnä sulamisvedet, 

johdetaan entisen nikkelikaivoksen maanalaisiin tunneleihin. Ylimääräinen selkeytynyt 

vesi johdetaan tunneleista läheisiin puroihin. 

 

Vaikutuksia lähiympäristölle aiheuttaa mm. rekkaliikenne, pöly ja murskauksen aiheut-

tama melu. Kuljetusreitit on pyritty ohjaamaan pois kylän keskustan alueelta. Malmin 

mahdollinen rikotus ja murskaus tapahtuvat ulkotiloissa. Murskauksen aiheuttamaa 

melua ohjataan ympäristöluvassa annettujen määräysten kautta. Murskauksen jälkeinen 

rikastaminen tapahtuu suljetussa sisätilassa. Hankalimpana ympäristövaikutuksena on 

pöly. Pölyämistä aiheutuu sekä malmin kuljetuksessa, murskauksessa että kuivan 

rikastushiekan leviämisestä. Lähimmät vakituiset asutukset ovat välittömästi rikastamo-

alueen yhteydessä. (Ville Vähäkangas 22.1.2014). 

 

3.3.6 Muut vertailukaivokset 

Muita varsinaisia kullan tuotantoon perustuvia metallikaivoksia Suomessa ovat Raahen 

läheisyydessä oleva Laivakankaan kultakaivos sekä Pohjois-Suomessa olevat 

Suurikuusikon ja Pahtavaaran kultakaivokset.  

 

Laivakankaan kaivos sijaitsee Raahen kaupungissa 15 km keskustasta kaakkoon. 

Vuoden 2006 tehdyn kannattavuusselvityksen perusteella Laivakankaan arvometalli-

malmin määräksi on arvioitu noin 10 milj. tonnia, jonka keskimääräinen kultapitoisuus 

on noin 2,3 g/tn. Kultaa on arvioitu olevan yhteensä noin 25 000 kg. Kaivoksen 

toiminta-ajaksi on arvioitu kahdeksaa vuotta. (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto, 

lupapäätös nro 84/09/2).  

 

Laivakankaan kultakaivoksen toiminnalle on myönnetty ympäristö- ja vesitalouslupa v. 

2009. Varsinainen kaivoksen rakentaminen aloitettiin v. 2010 ja tuotannon kaivos aloitti 

v. 2011. Vuonna 2012 Laivakankaan kultakaivos tuotti noin 0,9 milj. tonnia 

arvometallimalmia, jonka keskimääräinen kultapitoisuus oli noin 1,2 g/tn. Kullan 

kokonaistuotto v. 2012 oli noin 930 kg. Kaivosyhtiönä Laivakankaalla toimii Nordic 

Mines Ab, joka on taloudellisten vaikeuksien johdosta hakeutunut yrityssaneeraukseen 

heinäkuussa 2013. Yhtiö on tuottanut tappiota koko Raahen Laivankankaalla olonsa 

ajan. (Yhtiön tiedote 12.3.2014). 

 

Kittilän Suurikuusikossa toimii Agnico-Eagle Finland Oy:n kultakaivos. Kaivosalue 

sijaitsee noin 35 km etäisyydellä Kittilän kuntakeskuksesta koilliseen. Kaivospiiri on 

kooltaan noin 850 ha. Kaivoksen rakentaminen aloitettiin v. 2006 ja kullan tuotanto 

käynnistyi v. 2008. Metallimalmia louhitaan sekä avolouhoksesta että maanalaisena 

pengertäyttölouhintana. Malmin vuotuinen louhintamäärä on ollut noin 1,1 milj. tonnia. 

Kullan tuotantomäärä oli v. 2012 noin 5500 kg ja kaivos työllisti keskimäärin noin 400 

henkilöä. (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, lupapäätös 72/2013/1). 
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Pahtavaaraan kultakaivos sijaitsee Pohjois-Suomessa Sodankylän kunnan alueella 

kuntakeskuksesta noin 22 kilometriä pohjoiseen. Pahtavaarassa on ollut kaivostoimintaa 

vuodesta 1995 alkaen. Nykyinen kaivosyhtiö on ruotsalainen Lapland Goldminers AB, 

joka on operoinut alueella v. 2008 alkaen. Pahtavaarassa on sekä avolouhos että 

maanalaista kaivostoimintaa. Malmi rikastetaan Pahtavaaran kaivospiirin alueella, jonka 

kokonaisala on noin 420 ha. Mineraalivarannoiksi on arvioitu 1400 milj. tonnia 

keskimääräisellä kultapitoisuudella 1,7 g/tn. (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto, 

lupapäätös nro 68/2006/1). Vuonna 2013 maanalainen louhinta oli noin 450 m 

syvyydellä maanpinnasta ja kaivostoiminta työllisti noin 60 henkilöä. 

Talousvaikeuksien vuoksi tämäkin kaivosyhtiö hakeutui yrityssaneeraukseen 29.5.2013. 

 

3.4 Asiantuntija-arviot ympäristövaikutuksista 

Vesitasetta pidetään erittäin keskeisenä asiana etenkin suurissa kaivosyksiköissä kuten 

Talvivaaran nikkelikaivoksella. Talvivaaran nikkelikaivoksen yhtenä suurimpana ongel-

mana pidetään ennakkoarvioitua pienempää veden haihtumista prosessien yhteydessä, 

jolloin alueelle kertynyt ”ylimääräinen” vesi on aiheuttanut lähes hallitsemattoman 

ongelman kaivosyhtiölle. Talvivaaran kaivosalueella kolme kertaa (2008, 2010, 2012) 

vuotaneet altaat oli suunniteltu jätteen ja kipsisakan varastointiin. Allasta oli kuitenkin 

käytetty käyttötarkoituksen vastaisesti kaivosalueelle kertyneen veden varastointiin 

eivätkä niiden rakenteet ole kestäneet veden painetta. (Onnettomuustutkintakeskus, 

tutkintaselostus Y2012-03). 

 

Maanalaisten kaivosten kohdalla vesitase ei ole läheskään niin suuri ongelma kuin 

avolouhoksissa. Maanalaiseen kaivokseen kertyy myös vettä, joka on pumppauksin 

hoidettava pois työskentelyn mahdollistamiseksi. Kaivoskäytävät täyttyvät vedestä, jos 

niitä ei pumppauksin pidetä tyhjänä. Kaivoskäytäviin kertyvä vesi on osin pohjavettä ja 

osin pintavettä. Pintavesi valuu pitkin kaivoskäytäviä kohti alempia tasoja. Maanalaisen 

kaivoksen yhteydessä olevat apualueet kuten sivukiven läjitysalue, malmin läjitysalue 

sekä muut tarvittavat alueet keräävät vettä yhdessä kaivoksesta pumpattavan veden 

kanssa. Tällöin vettä on johdettava kaivosalueen ulkopuolelle. Haitta-aineita sisältävän 

veden johtaminen kaivosalueen ulkopuolelle aiheuttaa ongelmia ympäristöönsä. 

Suurimmat ongelmat ovat hapan valunta, rakasmetalleja sisältävät hiukkaset sekä typpi. 

Räjähdysainejäämistä kertyvällä typellä on vesistöjä rehevöittävä vaikutus. (Anu 

Seppälä 19.12.2013 Orivesi). 

 

Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset riippuvat paljon malmin jalostusasteesta sekä 

siitä, onko kyseessä avolouhos vai maanalainen kaivos. Maanalaisessa louhinnassa 

ympäristövaikutukset eivät kohoa samalle tasolle kuin avolouhinnassa. Osittain maan-

alaisessa louhinnassa sivukivi on käytettävissä tunneleiden tukemiseen. Maanalaisesta 

kaivoksesta syntyvä melu, pöly ja tärinä jäävät hyvin pienelle alueelle tai ne ovat 

hoidettavissa kohtuullisin kustannuksin. Toisaalta maanalainen louhinta lisää kustan-

nuksia verrattuna avolouhokseen. Avolouhoksen melu- ja pölyvaikutus ympäristöön 

vähenee mitä syvemmälle louhinta etenee. (Hannu Makkonen 12.12.2013 Kuopio).  
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Kaivostoiminnan vaikutusten osalta on suuri merkitys malmin jalostusasteella. Mitä 

suurempi on jalostusaste, sitä enemmän se työllistää ja jättää alueelle suuremman 

taloudellisen vaikutuksen, mutta silloin myös ympäristövaikutukset ovat suuremmat. 

Jalostusasteen nosto louhinnasta tarkoittaa käytännössä malmin rikastamista. Etenkin 

kullan tuotannossa rikastushiekan määrä on erittäin suuri suhteessa lopputuotteeseen. 

Rikastushiekkaa pidetään kaivostoiminnan jätteenä ja sen aiheuttavat vaatimukset 

loppusijoitukselle ovat riippuvaisia osittain kiviaineksesta. Rikastushiekan loppu-

sijoituspaikka on altaissa, koska siinä on suuri määrä vettä ja rikastushiekka on erittäin 

hienojakoista. Altaat edellyttävät yleensä myös patorakennelmia, joissa on omat 

riskinsä. (Marja Liisa Räisänen 12.12.2013 Kuopio). 

 

Sivukiven läjitysalueet muodostavat oman ongelma-alueensa. Suurin ongelma sivu-

kivessä on mineraaliaineksen rapautuminen. Läjityskasassa olevan kiviaineksen rapau-

tuminen kiihtyy ja kiviaineen kanssa kosketuksissa oleva vesi happamoituu eli sen pH-

arvo laskee sulfidihapettumisilmiön seurauksena. Veteen saattaa liueta myös haitallinen 

määrä metallia. Kiviaineksessa on räjähdysainejäämiä, joista aiheutuu typpikuormitusta. 

Näiden yhteisvaikutus veteen tuottaa suurimman ongelman kaivostoiminnan päätyttyä. 

(Tommi Kauppila 12.12.2013 Kuopio).  

 

Louhintatavan määrittelee malmin etäisyys maanpinnasta. Yleensä avolouhoksen 

taloudellinen kaivusyvyys päättyy noin sadan metrin syvyyteen, koska silloin sivukiven 

määrä kasvaa niin suureksi, että tunnelilouhinta on taloudellisesti kannattavampaa. 

Toisaalta malmin määrä määrittelee sen, jalostetaanko kiviaines kaivosalueella vai 

kuljetetaanko se rikastettavaksi muualle. Rikastuslaitoksen investointikustannus niin 

merkittävä kustannus, että pienissä esiintymissä rikastuslaitoksen rakentamiseen ei ole 

perusteita. Rikastusprosessi on täysin riippuvainen kiviaineksen koostumuksesta. Rikas-

tus muodostuu kiviaineksen murskauksesta, jauhatuksesta, vaahdotuksesta ja rikasteen 

erotuksesta. Rikastusprosessissa käytettävät menetelmät ja aineet, kuten kemikaalit, 

ovat täysin riippuvaisia kiviaineen koostumuksesta. (Hannu Makkonen 12.12.2013 

Kuopio). 
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4 RANTASALMEN OSIKONMÄEN KAIVOKSEN 
PERUSTAMISEDELLYTYKSET 

 

4.1 Esiintymän geologinen kuvaus 

Suuri osa Etelä-Savon kallioperästä on muodostunut kiteisistä liuskeista, joiden yhtey-

dessä esiintyvät nykyisin louhituista malmeistamme taloudellisesti tärkeimmät sulfidi-

malmit. Sulfidimalmit sisältävät rikin ja raudan ohella mm. kuparia, nikkeliä, sinkkiä, 

lyijyä, kobolttia, molybdeeniä, kultaa ja hopeaa. Näitä kiisumalmeja on erityisesti noin 

400 kilometrin pituisella Raahen–Laatokan malmivyöhykkeellä, joka kulkee myös 

Etelä-Savon poikki. Tämän vyöhykkeen merkittävin alue on Outokummun 

kuparimalmialue. Samalle malmivyöhykkeelle sijoittuvat myös Raahen Laivakankaan, 

Ilomantsin Pampalon sekä Rantasalmen Osikonmäen kultamalmiesiintymät. 

 

Geologialtaan Osikonmäen kultaesiintymä kuuluu varhaisproterotsooiseen laattojen 

törmäysvyöhykkeeseen, josta käytetään Suomen kohdalla nimitystä Raahe–Laatokka        

-vyöhyke. Tältä Suomen tärkeimmältä sulfidimalmivyöhykkeeltä on löydetty myös 

granitoideihin liittyviä kultamineralisaatioita kuten Osikonmäen hiertovyöhykesidon-

nainen esiintymä. Osikonmäen pääesiintymä koostuu tonaliitista ja granodioriitistä,       

ks. kuva 13. (Kontoniemi 1993).  

 

 

 

Kuva 13. Kartta Osikonmäki−Pirilä -alueen geologiasta. Lähde: Geologian tutkimus-

keskus,http://new.gtk.fi/export/sites/en/informationservices/commodities/Gold/images/ 

savo/osikko_map.gif. Käytetty 30.4.2014. 

http://new.gtk.fi/export/sites/en/informationservices/commodities/Gold/images/savo/osikko_map.gif
http://new.gtk.fi/export/sites/en/informationservices/commodities/Gold/images/savo/osikko_map.gif
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Geologian tutkimuskeskus teki ensimmäisiä malmitutkimuksia Rantasalmen Osikon-

mäen lähialueilla 1960- ja 1970-luvuilla Juvan tutkimusprojektin yhteydessä. Kolkon-

järven länsipäästä löytyi tuolloin kultapitoista kvartsikiveä ja kvartsidioriittilohkareita. 

Rantasalmen kultatutkimukset alkoivat varsinaisesti Pirilän kultaesiintymän löytämi-

sestä v. 1983. Ensimmäiset Osikonmäen malmilohkareet löydettiin v. 1984 ja 

mineralisoitunut hiertovyöhykkeen puhkeama paikannettiin v. 1986. (Kontoniemi 

1993). Osikonmäen kultamineralisoitunut esiintymävyöhyke on itä-länsisuuntainen ja 

noin kolme kilometriä pitkä. (Hugg 1996). 

 

Varsinaiset maastotutkimukset Osikonmäen alueella aloitettiin Geologian tutkimus-

keskuksen toimesta v. 1985. Kultaesiintymän rajoja ja rakenteita selvitettiin 

monttututkimuksin ja syväkairauksin. Vuoteen 1991 mennessä kallioperään oli syväkai-

rattu 120 reikää yhteispituudeltaan noin 16,5 km. Kaiken kaikkiaan malmianalyyseja 

varten otettiin näytteitä yli 5000 kappaletta ja näytteet analysoitiin Geologian 

tutkimuskeskuksen Espoon laboratoriossa. (Kontoniemi 1993). Rikastuskokeet tehtiin 

Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuksen (VTT) Outokummun laboratoriossa. Paras 

yksittäinen kultamalmin lävistys näissä tutkimuksissa löytyi noin 170 metrin syvyydestä 

(Kontoniemi 1992). Syvin kairaus oli ollut 460 metriä ja keskimääräinen kairaussyvyys 

oli noin 170 metriä (NI 43-101 Technical Report BR Gold). 

 

Outokumpu Finnmines Oy sai Osikonmäen valtausoikeudet ja tutkimusraportit käyt-

töönsä v. 1993. Outokumpu Finnmines Oy ei suorittanut varsinaisia maaperä-

tutkimuksia vaan hyödynsi tutkimuksissa aikaisemmin otettuja näytteitä. Outokumpu 

Finnmines Oy luopui valtausoikeudestaan v. 1996, koska kulta oli vain erittäin 

hankalasti ja korkein kustannuksin erotettavissa malmista. (Hugg 1996). 

 

Osikonmäen alueen valtausoikeus oli Geologisen tutkimuskeskuksen jälkeen mm. 

Endomines Oy:llä, joka luopui valtausoikeudestaan v. 2006. Endomines Oy keskittyi 

rikastusteknisiin tutkimuksiin eikä suorittanut valtausoikeuden aikana varsinaisia 

geologisia maastotutkimuksia lainkaan. Endomines Oy pyrki löytämään erityisesti 

biologisia vaihtoehtoja malmien esikäsittelylle sekä testaamaan erilaisten esikäsittelyjen 

vaikutusta jatkuvassa syanidiliuotuksessa. (Liikanen 2006). 

 

Belvedere Resources Finland Oy syväkairasi kolmeen eri otteeseen Osikonmäen kallio-

perää vuosina 2006–2011. Kallioon porattiin noin 80 syväreikää yhteispituudeltaan noin 

kahdeksan kilometriä. Kairaussyvyydet ulottuivat yli 200 m syvyyteen ja keski-

määräinen reikien syvyys oli noin 100 m. (NI 43-101 Technical Report BR Gold).  

 

Belvedere Resources Finland Oy siirsi valtausoikeudet BR Gold Mining Oy:lle v. 2011. 

Viimeisin raportti Osikonmäen valtausalueesta on BR Gold Mining Oy:n tekninen 

raportti nro NI 43-101 vuodelta 2011. Vuosina 2012 ja 2013 Osikonmäen alueella 

tehtiin ainoastaan muutama syväkairaus. Kultatutkimukset ovat siis viime vuosina 

keskittyneet olemassa olevan aineiston analysointiin sekä uusien tutkimuskohteiden 

suunnitteluun.  
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BR Gold Mining Oy:llä on tällä hetkellä malminetsintäoikeus Osikko 1 ja Osikko 2 

alueisiin, ks. kuva 14 (punainen viivoitus), joiden pinta-ala on noin 185 hehtaaria. 

Vireillä Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa ovat myös malminetsintäluvat 

valtausalueille Osikko 3 − Osikko 9, ks. kuva 14 (vihreä viivoitus), (Shantimoy 

Chakraborty 11.12.2013). 

 

 

Kuva 14. Osikonmäen arvometallimalmin etsintäalueet, Osikko 1 − Osikko 9. Lähde: 

Technical report 2011, BR Gold Mining Oy. 

Osikonmäen kultaesiintymä sijoittuu syväkivi-intruusion pohjoisosaa itä-länsisuunnassa 

leikkaavaan poimuttuneeseen hiertovyöhykkeeseen. Hiertovyöhyke on vähintään 3 km 

pitkä ja tunnetuilta osiltaan 2−20 m leveä. Malmimineraalia esiintyy koko 3 km 

matkalla, mutta sen kultapitoisuus vaihtelee huomattavasti. (Kontoniemi 1993). 

Hiertovyöhyke ”kaatuu” loivasti etelään. Kultaesiintymän yleisimmät malmimineraalit 

ovat magneettikiisu, arseenikiisu ja löllingiitti kuparikiisu. Mineraalit esiintyvät 

pirotteena sekä kompaktina juonina tai juoniparvina. (Lestinen 1991). 

 

Geologian tutkimuskeskuksen Kuopion geonäyttelyssä on lohkare Osikonmäen arvo-

metallimalmia, ks. kuva 15. Osikonmäen malmissa kultaa esiintyy arseenikiisun sisällä 

sulkeumina, arseenikiisun hilassa sekä silikaateissa. Jos kulta esiintyy mineraalihilassa 

tai sulkeumina, paras kullan rikastusmenetelmä on menetelmä, jossa kulta saadaan ulos 

sulkeumista ja kidehilasta. Tällainen menetelmä on lyijyrikastus, jossa näytettä 

sulatettaessa korkeassa lämpötilassa kiderakenne tuhoutuu täydellisesti ja kulta saadaan 

erotettua. (Juvonen et al. 1997).  
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Kuva 15. Osikonmäen kultamalmilohkare, Geonäyttely, Geologian tutkimuskeskus, 

Kuopio 11.12.2013. Kuva: Harri Korhonen. 

 

Osikonmäessä kulta on osittain arseenikiisun yhteydessä ja asiantuntijalausunnon 

perusteella yksi vaihtoehto kullan rikastamiseen on syanidiliuotus (Hannu Makkonen 

11.12.2013). Syanidiliuotusta käytetään kullan rikastamiseen esimerkiksi Kittilän Suuri-

kuusikossa arvometallimalmin jalostuksessa. Syanidiliuotus tapahtuu pääosin suljetussa 

prosessissa ja loppuosa syanidista hajoaa lähes vaarattomaksi aineeksi rikastusprosessin 

jälkeen. (Tommi Kauppila 11.12.2013).  

 

Esimerkiksi Kittilän Suurikuusikossa Agnico-Eagle Finland Oy:n kultakaivoksessa on 

käytössä syanidiliotusmenetelmä kullan rikastusprosessissa. Kulta liuotetaan rikaste-

lietteestä syanidilla ja imeytetään aktiivihiileen. Veteen liuennut kulta sitoutuu aktiivi-

hiilirakenteisiin, jotka erotetaan lietteestä seulomalla. Syanidipitoinen liete, josta kulta 

on erotettu, johdetaan tuhoamisreaktoriin.  

 

Asiantuntijahaastattelujen perusteella Osikonmäen kiviaineksessa ei ole merkittäviä 

säteilylähteitä kuten uraania. Lisäksi asiantuntija-arvioiden perusteella sivukivi olisi 

hyödynnettävissä myös kaivosalueen ulkopuolella. Sivukiven pitoisuudet sekä sen 

lujuusominaisuudet olisivat sellaisia, että ulkopuolinen hyötykäyttö olisi mahdollista. 

(Hannu Makkonen 12.12.2013, Shantimoy Chakraborty 11.12.2013).  
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Kalliogeokemian aineiston perusteella Osikonmäen kiviaines täyttää pysyväksi jätteeksi 

määritellyt kriteerit. Kivilajissa voi olla luonnollisesta vaihtelusta johtuen esiintyä 

sulfidimineraaleja, jolloin niiden sulfidisen rikin määrä tulee erikseen selvittää. (Luodes 

2011).  

 

4.2 Hyödyntämispotentiaali 

Belvedere Resourses Finland Oy on tutkimuksissaan jakanut Osikonmäen itä- 

esiintymän (Osikonmäki East) kolmeen eri kokonaisuuteen. Nämä kolme kokonaisuutta 

ovat ns. päämalmio (Main Lode), sivumalmio (Offset Lode) sekä huippumalmio (Top 

Lode). Päämalmio (Main Lode) on noin 1000 m pitkä ja sen keskileveys on noin 150 m 

ja paksuutta malmiolla on keskimäärin 15 m. Päämalmio ”kaatuu” noin 45 asteen 

kulmassa etelänsuuntaan noin 150 m syvyyteen. Itäisin malmisuonista on ns. 

sivumalmio (Offset Lode), jonka pituus on noin 270 m ja sen leveys on noin 150 m. 

Paksuutta sivumalmiolla on keskimäärin 10 m. Huippumalmio (Top Lode) on itä-

länsisuuntainen noin 100 m pitkä ja sen leveys on noin 30 m. Paksuutta 

huippumalmiolla on keskimäärin 15 metriä. (NI 43-101 Technical Report).  

 

Osikonmäen itä-esiintymässä on arvioitu olevan todennäköisesti (indicated) 1,3 milj. 

tonnia kultamalmia, jonka keskimääräinen kultapitoisuus on noin 1,70 g/t, kun alle 0,5 

g/t (cut-off) pitoisuuksia ei huomioida. Lisäksi mahdolliseksi (inferred) kultamalmi-

määräksi arvioidaan noin 3,5 milj. tonnia, jonka kultapitoisuus olisi 2,09 g/t, kun alle 

0,5 g/t (cut-off) pitoisuuksia ei huomioida.  

 

Valtausalueen länsiosassa olevan alueen (Osikko West) kultamalmin mahdolliseksi 

(inferred) määräksi Geologinen tutkimuskeskus on v. 1992 arvioinut olevan noin 90 000 

tn. Tämän keskimääräinen kultapitoisuus on 4,86 g/t, kun alle 1,0 g/t (cut-off) 

pitoisuuksia ei huomioida. (NI 43-101 Technical Report). 

 

Osikonmäen esiintymän arviointiraporttien perusteella kultaa on laskettu mahdollisesti 

olevan yhteensä noin 330 000 unssia (n. 10 000 kg). Syksyn 2013 keskimääräisen 

kullan hinnan ja dollarin kurssin perusteilla Osikonmäen esiintymän arvoksi laskettiin   

n. 300 milj. euroa.  

 

4.3 Riskit 

Kaivostoiminnassa suurimmat vaikutukset ovat niin merkittäviä, että ne voidaan 

luokitella riskeiksi. Sekä avolouhinta että maanalainen louhinta niihin liittyvine toimin-

toineen muuttavat alueen maisemaa ja vaikuttavat siten myös alueen kasvillisuuteen, 

eliöstöön ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyisyyteen. Kaivostoiminnan 

riskeinä voidaan pitää talousasioita, patoturvallisuutta, maiseman muuttumista, jälki-

hoitoa sekä erilaisia ympäristölle aiheutuvia vahinkoja. Lisäksi riskejä on myös itse 

kaivostoiminnassa, koska työskentely tapahtuu työturvallisuuden näkökulmasta 

haasteellisessa ympäristössä. Louhinnassa sekä kiviaineksen siirrossa ja jalostuksessa 
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käytetään massiivisia ja tehokkaita koneita erilaisissa toimintaympäristöissä. Myös 

räjähdysaineiden käyttö lisää omalta osaltaan työympäristön riskejä.  

 

Toiminnan yllättävä keskeytyminen tai jopa kaivosyhtiön konkurssi voi aiheuttaa 

nopeasti huomattavia ympäristöongelmia. Tällöin ongelmatilanteet luovat paineita 

turvautua mahdolliseen yhteisvastuulliseen riskinhallintaan (rahastot) tai jopa 

yhteiskunnan apuun, jolloin kaivostoiminnasta saadut hyödyt ja haitat eivät kohtaisi 

aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Erityistä huomiota onkin kiinnitettävä siihen, että 

vakuudet karttuvat kaivostoiminnan laajentuessa riittävässä suhteessa laajentumisesta 

aiheutuviin lisäriskeihin nähden. Asianmukaisten vakuuksien avulla voidaan ympäris-

tölle ja yhteisölle aiheutuvia riskejä poistaa tai ainakin vähentää niitä merkittävästi.          

(K. Kokko et al. 2013).  

 

Taloudellisena riskinä voidaan pitää myös sitä, että päätös kaivostoiminnan aloittami-

sesta ei perustu riittäviin lähtötietoihin. Vuonna 1989 tehdyssä teknillis-taloudellisessa 

selvityksessä oli päädytty siihen että Osikonmäen kultamalmiesiintymän hyödyntä-

miseen ei ollut edellytyksiä. Kaivos ei ollut kannattava lasketuilla kultapitoisuuksilla ja 

kullan senhetkisellä tai edes mahdollisesti 50% korkeammalla kullan hinnalla. 

Selvityksen perusteella kaivoshanke ei olisi kattanut edes vuotuisia käyttökustannuksia 

eikä myöskään tarvittavia investointikustannuksia. (Perä 1989).  

 

Taloudellinen riski on erittäin hankalasti arvioitava riski, koska kaivostoiminnan 

elinkaari on pitkä, alkaen malminetsinnästä ja päättyen jälkihoidon jälkeiseen aikaan. 

Merkittävimmän talousriskin aiheuttaa päätuotteen, esimerkiksi kullan, maailman-

markkinahinta suhteessa tuotantokustannuksiin. Tuotantokustannuksiin vaikuttavat 

suuresti energiakustannukset ja lainsäädännön muutokset. Lainsäädännöllä ohjataan 

mm. verotusta, määrätään päästörajoja, määritellään työskentelytapoja, määrätään 

jälkihoitotöistä sekä vaikutetaan palkkakustannuksiin.  

 

Suuret vesi- ja lietemäärät sekä niitä ympäröivät patorakenteet muodostavat kaivoksen 

toimintaympäristöön ja terveyteen kohdistuvan riskin. (P. Kauppila et al. 2011). 

Patoturvallisuusriskinä on mahdollinen rikastushiekka- tai kipsisakka-altaan tai muun 

vastaavan padon sortuminen tai hallitsematon suotovirtaus padon läpi. Padon sortu-

minen tai hallitsematon suotovirtaus voi aiheuttaa pysyviä vaikutuksia ympäristöönsä 

sekä ääritapauksessa aiheuttaa vaaraa henkilöturvallisuudelle. Patoturvallisuutta valvo-

taan patoturvallisuuslain perusteella. Kaivospadolle tulee laatia turvallisuussuunnitelma 

ja yleensä myös vahingonvaaraselvitys (Patoturvallisuuslaki 494/2009). Patoturvallisuu-

teen vaikuttavat häiriötilanteet muodostuvat yleensä syksyllä pitkäaikaisten sateiden 

jälkeen tai keväällä roudan sulamisen yhteydessä. (Sivonen ja Frilander 2001).  

 

Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, joista Etelä-Savon 

alueella on niistä 16 kappaletta. Rantasalmen Osikonmäen alue on yksi vuonna 1992 

valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi inventoitu alue. Ympäristöministe-

riön vahvistamassa Etelä-Savon maakuntakaavassa Osikonmäen alue on 
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kaavamerkinnältään kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta 

valtakunnallisesti merkittävä alue, jonka kohdemerkintä on maV 550, ks. kuva 16. 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat maaseutumme edustavimpia 

kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen 

luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. (Etelä-Savon 

maakuntakaava 2010). 

 

 

 

Kuva 16. Valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen rajaus Osikonmäessä, 

karttaote Etelä-Savon maakuntakaavasta. Lähde: http://www.esavo.fi/etela-

savon_maakuntakaava. Käytetty 30.4.2014. 

 

 

Osikonmäki edustaa Etelä-Savolle tyypillistä viljelymaisemaa. Kylä sijaitsee moreeni-

harjanteiden muovaamassa vaihtelevassa maastossa. Maisema-alue on melko avointa, 

lukuun ottamatta peltojen lomassa olevia pieniä metsäsaarekkeita ja mäkien välisiä 

notkelmia, jotka ovat usein myös soistuneet. Osikonmäen kulttuurimaisemaan liittyy 

oleellisena osana myös Rantasalmen vanha maantie, joka on samalla vanha Kuopio− 

Viipuri -maantie. Maantie kiipeilee mäkien rinteitä viistosti, jatkaa mäen harjalla ja 

kiemurtelee välillä alas laaksoon. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö, II: Arvokkaat 

maisema-alueet).  

 

Osikonmäki on monipuolinen kokonaisuus, jonka helmiä ovat itse Osikonmäki sekä 

Hyppinginmäki taloineen ja viljelyksineen, ks. kuva 17. Avautuvia näkymiä luovat 

seudulle poikkeuksellisen laajat viljelykset ja kaukana siintävät kerrokselliset kauko-

maisemat sekä selkeät viljelyksiä korostavat kehysmetsät. (Lahdenvesi-Korhonen 

2013).  

http://www.esavo.fi/etela-savon_maakuntakaava
http://www.esavo.fi/etela-savon_maakuntakaava
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Kuva 17. Osikonmäen valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta kuvattuna 

Hyppinginmäen näkötornista 19.4.2014. Kuva: Harri Korhonen. 

 

 

Maisema-aluetyöryhmän tekemien ehdotusten mukaan maanviljelyä ja muiden perin-

teisten maankäyttömuotojen jatkuvuus on turvattava arvokkailla maisema-alueilla. 

Suunniteltaessa alueiden maankäyttöä on huolehdittava siitä, että sillä ei vaurioiteta 

vakiintunutta maisemakuvaa. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edusta-

vimpia maaseudun kulttuurimaisemia. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö, I: Maiseman-

hoito). 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

edellyttävät, että arvokkaat maisema-alueet tulee ottaa huomioon alueiden käytössä. 

(MRL 132/1999) Valtioneuvoston periaatepäätöksen 5.1.1995 mukaan viranomaisten 

on huolehdittava, että maankäyttö- tms. hankkeet eivät saa vaarantaa arvokkaiden 

maisema-alueiden arvoa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoittava määräyk-

set maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön osatekijöiden, kokonaisuuden ja 

ominaislaadun säilyttämiseksi. (Etelä-Savon maakuntakaava 2010).  

 

Vuonna 1992 Osikonmäen alue oli inventoitu merkittäväksi maisema-alueeksi eikä 

vuosina 2011−2013 tehty Etelä-Savon maisemien päivitysinventointi ole muuttamassa 

maisema-arvon statusta (Lahdenvesi-Korhonen 2013).  
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Kaivostoiminta aiheuttaa pysyvän muutoksen ympäristössä ja heikentää maisema-

arvoja. Maisema-arvojen heikkenemistä voidaan kuitenkin vähentää esimerkiksi täyttä-

mällä kaivostoiminnan päätteeksi louhosalueita sivukivellä, jolloin kaivosalueen profiili 

palautuu samantyyppiseksi kuin ennen kaivostoiminnan aloittamista. Maisemointia 

voidaan myös parantaa purkamalla rakennettuja rakenteita ja rakennuksia. Läjitys-

alueille on mahdollista antaa määräyksiä. Esimerkiksi läjityskorkeus ei saa ylittää 

puiden latvojen korkeutta, kuten Oriveden kultakaivoksella on määrätty, ks. kuva 18. 

Tällöin vaikutus maisemaan on vähäisempi. Maanmittausalan käsitteellä maisemahaitta 

tarkoitetaan sellaista maiseman haitallista muutosta, joka pysyvästi alentaa kiinteistön, 

naapurin tai lähellä sijaitsevan kiinteistön arvoa ja joka ylittää korvauskynnyksen. 

(Nyman 2013). 

 

 

 

Kuva 18. Sivukivikasa ympäröivän puuston tasalla Dragon Mining Oy:n Oriveden 

kultakaivoksella 22.1.2014. Kuva: Harri Korhonen. 

 

Kaivostoiminnassa syntyy runsaasti mineraalipohjaisia jätemateriaaleja ja kaivannais-

jätealueista voi muodostua pitkäaikaisia päästöjä, erityisesti ns. hapanta kaivosvaluntaa. 

Kaivosalueen ja kaivannaisjätealueen jälkihoidon tulee varmistaa fysikaalinen turvalli-

suus, sopeuttaminen mahdollisuuksien mukaan maisemaan ja kaivosvesistä ympäristön 

vesille aiheutuvan kontaminaation estäminen. (P. Kauppila et al. 2011).  
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Jälkihoitovaiheeseen liittyy riski ympäristön pilaantumisesta, koska se on kestoajaltaan 

erittäin pitkävaikutteinen. Jälkihoidolla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kaivosalue 

palautetaan toiminnan päätyttyä ihmisille ja ympäristölle haitattomaan tilaan. (Räisänen 

et al. 2013). Toisaalta mahdolliset kaivostoiminnan jätteet (rikastushiekka, sivukivi 

yms.) sekä rakenteet (kaivoskäytävät yms.) tulee saattaa siihen muotoon, että ne olisi 

mahdollista hyödyntää myöhemmin uudella teknologialla, jos ajankohdan teknillis-

taloudelliset edellytykset täyttyvät. Jälkihoito- ja maisemointisuunnitelmissa tulee 

esittää sivukiven loppusijoittaminen tai sen mahdollinen hyödyntäminen. 

 

Arvometallikaivosten ympäristöriskin kannalta merkityksellisiä ovat metallien 

ominaispiirteet vaaran aiheuttajina. Alkuaineina metalleilla on kaikkialla luontainen 

taustapitoisuus, joka voi kaivoskohteen ympäristössä olla korkeakin. Ympäristö- ja 

ympäristöterveysriskien arviointi on oleellinen osa kaivostoimintaan liittyvää lupapro-

sessia, erityisesti se on osa ympäristövaikutusten arviointia. (T. Kauppila et al. 2013).  

 

Vuonna 1989 tehdyssä teknillis-taloudellisessa selvityksessä oli esitetty että 

Osikonmäkeen sijoittuisi rikastamo, jossa kultametallimalmi rikastettaisiin aktiivihiili-

uuttomenetelmällä. Rikastusprosessimenetelmästä johtuen kaivoksen jätevarastointialue 

(rikastushiekka-allas) olisi oltava rakenteeltaan tiivis, koska rikastushiekka sisältäisi 

sellaisia ainesosia, joita ei voi päästää luontoon. (Perä 1989).  

 

Kaivannaisjätealueella ympäristöriskejä voivat aiheuttaa sivukivikasa ja rikastushiekka-

allas tai osittain kuivunut rikastushiekan jätealue. Jätealueelta ympäristöön leviävät 

suoto- ja valumavedet ovat ympäristökuormituksen kannalta yksi tärkeimmistä teki-

jöistä. Ympäristöministeriön raportin kartoituksen mukaan kaivoksen malmikiven 

ollessa sulfidipitoista ympäristöriskinä ovat hylättyjen ja suljettujen kaivosten kohdalla 

happamat ja metallipitoiset valumavedet. (Räisänen et al. 2013).  

 

4.4 Ympäristövaikutukset 

4.4.1 Yleistä 

Kaivoslupaa ei saa myöntää, jos kaivostoiminta aiheuttaa vaaraa yleiselle turvalli-

suudelle, aiheuttaa huomattavia vahingollisia ympäristövaikutuksia tai heikentää 

merkittävästi paikkakunnan asutus- ja elinkeino-oloja. Kaivoslupa voidaan kuitenkin 

myöntää esteestä huolimatta, jos este on mahdollista poistaa lupamääräyksillä tai 

pienentämällä alueen kokoa. (Kaivoslaki 621/2011). 

 

Ympäristövaikutus voi kohdistua ihmiseen ja ekosysteemiin (eläimistö, kasvillisuus, 

maisema) tai elottomiin ympäristön osiin, kuten vesi, ilma tai maaperä. Elottomat 

ympäristön osat voivat myös toimia altistusreitteinä, jonka kautta ihmiset ja eliöt 

joutuvat kosketuksiin haitallisten aineiden kanssa. (Räisänen et al. 2013). 
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Kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia ovat päästöt vesistöön (pintavesi, pohjavesi), 

päästöt maaperään (tärinä, haitalliset pitoisuudet) sekä päästöt ilmaan (melu, pöly). 

Ympäristövaikutukset kohdistuvat kaivostoiminnan elinkaaren aikana eri tavoin. Suurin 

osa kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista syntyy varsinaisen kaivostoiminnan aikana 

ja kohdistuu kaivoksen lähialueille. Toisaalta vaikutuksia voi ilmetä kaivostoiminnan 

päättymisen jälkeen vielä pitkäänkin ja kaivoksen mahdolliset vesistövaikutukset voivat 

ulottua laajalle alueelle.  

 

Avolouhos muuttaa luontoa huomattavasti laajemmalta alueelta kuin maanalainen 

kaivos ja kaivosalueen palautuminen entiselleen toiminnan päättymisen jälkeen kestää 

jälkihoitotoimenpiteistä huolimatta vuosikymmeniä. Kaivosalueella louhinta tapahtuu 

joko avolouhoksessa tai maanalaisena louhintana tunneleissa. Lisäksi kaivosalueella 

tapahtuu kiviaineksen murskaamista erilaisiin palakokoihin ja louhoksen 

siirtokuljetusta. 

 

Kaivannaisjätteillä voi myös olla suuri haittavaikutus ympäristöönsä. Kaivannaisjätteitä 

ovat mm. avolouhoksesta poistettu pintamaa-aines, louhinnan yhteydessä muodostunut 

sivukivi ja mahdollisen jalostamisen yhteydessä syntynyt rikastushiekka. Ympäristö-

vaikutusten kannalta on suuri merkitys sillä jalostetaanko malmi kaivosalueella vai 

kuljetetaanko se muualle jalostettavaksi. Kaivostoiminta Osikonmäessä voi perustua 

siihen, että arvometallimalmi louhitaan ja murskataan haluttuun lohkarekokoon paikan 

päällä, ja kuljetetaan rikastettavaksi muualle. Tällöin kyseessä on ns. satelliittikaivos, 

jossa rikastaminen tapahtuu varsinaisen kaivosalueen ulkopuolella. Toinen vaihtoehto 

on, että kaivosalueelle perustetaan rikastamo, jossa tapahtuu malmin jatkojalostus.  

 

Murskauksen jälkeinen malmin jatkojalostus on rikastamista. Rikastusprosessissa eri 

tekniikoilla pyritään nostamaan haluttu arvometallimalmipitoisuus mahdollisimman 

korkeaksi. Rikastusprosessin haluttu lopputuote on rikaste, joka kuljetetaan yleensä 

metallimalmisulattoon. Metallimalmisulaton lopputuotteena on haluttu metalli mm. 

kulta. Nykyään suuri osa Suomessa tuotetusta kultarikasteesta jalostetaan Boliden Oy:n 

sulatossa Harjavallassa.  

 

Kaivoshanke on vaiheittain etenevä prosessi. Jo malmin etsintävaiheessa kertyy tietoa 

tutkimusalueen maa- ja kallioperästä. Yleensä viimeistään kaivospiirihakemusvaiheessa 

koostetaan ympäristötiedon perustilaselvitys, jonka yhtenä keskeisenä tarkoituksena on 

antaa lähtötaso maaperän kemiasta seurantaohjelmia varten. Pintavesien lähtötilan 

selvitys on syytä tehdä laajempana kuin myöhempi velvoitetarkkailu, koska 

suunnitteluvaiheessa kaikkia pintaveden (järvien) laatuun vaikuttavia tekijöitä ei 

välttämättä voida arvioida. (T. Kauppila et al. 2013). 

 

Kiviaineen koostumuksella on myös erittäin suuri vaikutus kaivosjätteiden varastointiin. 

Oleellinen asia kiven koostumuksella on happamaan valuntaan kaivosalueelta. Kaivos-

toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset ovat erittäin pitkäkestoisia. Kaivos-

toiminnan vaikutusten elinkaari onkin kokonaisuudessa todella pitkä. Malmikiven 
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löytymisestä kaivostoiminnan alkamiseen on aikajakso usein kymmeniä vuosia. Itse 

kaivostoiminta saattaa kestää muutamasta vuodesta muutamaan kymmeneen vuoteen. 

Mutta kaivostoiminnan jälkeen tapahtuvat ympäristövaikutukset voivat olla pitempi-

kestoisia kuin malmin löytyminen ja kaivostoiminta.  

 

Jälkihoidolla pyritään kaivosalue toiminnan jälkeen palauttamaan ihmisille ja ympäris-

tölle haitattomaan tilaan. Toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi jätealueiden peitto-

ratkaisut, suljetun kaivosalueen valumavesien puhdistaminen, kasvi- ja puuistutukset, 

pengerrykset, ja muut maansiirtotyöt sekä laitteistojen ja tilojen purkutyöt. (Räisänen et 

al. 2013). Avokaivosten ja sivukivikasojen maisemointia on mahdollista suorittaa 

erilaisilla luiskaratkaisuilla. Kaivoksen jälkihoitona voidaan myös käyttää erilaisia 

peittomateriaaleja kuten moreenia, turvetta sekä yhdyskuntalietettä. Peittoratkaisuilla 

pyritään nopeuttamaan kasvuston leviämistä jälkihoitoalueille.  

 

Vesien käsittely jälkihoidon aikana voi olla joko aktiivista tai passiivista. Aktiivisena 

vesikäsittelynä voidaan pitää erillistä puhdistamoa, jolla pyritään aktiivisesti 

puhdistamaan haitalliset valumavedet kaivosalueelta. Passiivisena vesien käsittelynä 

pidetään mm. kosteikkoa ja sulfaatin pelkistäjäbakteerin käyttöä. (Päivi Kauppila, GTK 

30.1.2014). Jälkihoitona voidaan myös pitää kaivoksen täyttymistä tai täyttämistä 

vedellä, jolloin madollinen päästövaikutus olisi pienempi. 

 

4.4.2 Mahdolliset päästöt vesistöön 

Kaivostoiminnasta ja kaivostoiminnan jätteistä merkittävin ympäristöön kohdistuva 

vaikutus on vaikutus veteen. Vaikutukset pintavesiin ovat kaikkein merkittävin. (Hannu 

Komulainen, THL 30.1.2014). Vaikutuksia pintavesiin aiheutuu lähinnä alueen 

kuivatusvesistä sekä ylijäämävesistä.  

 

Ympäristövaikutuksia pohjavesiin voi aiheutua likaantuneiden pinta- ja suotovesien 

päästessä pohjavesikerrokseen sekä levitessä ympäristöön pohjavesivirtauksen mukana. 

Pohjavesivirtaukset on vaikeasti selvitettäviä maa- ja kallioperän epähomogeenisuuden 

vuoksi. Maa-aines on kerrostunutta ja kallioperän ruhjeet vaikeuttavat pohjavesien 

kulkeutumisen tarkastelua. Pohjavesien kulkeutuminen ei välttämättä ole niin laaja-

alaista kuin pintavesien kulkeutuminen. Suotovesipäästöjä voi aiheutua rikastushiekan 

läjitysalueiden ja jätevesien käsittelyaltaiden lisäksi sivukiven läjitysalueilta sekä 

mahdolliselta rikastamoalueelta.  

 

Erittäin merkittävä on myös kaivoksen vesitase. Suomessa sadanta on suurempi kuin 

haihdunta, mikä tarkoittaa sitä että mahdolliselle kaivosalueelle kertyy enemmän vettä 

kuin sieltä haihtumalla poistuu. Tällöin vesitase on negatiivinen. Tämä ylijäämävesi 

poistuu alueelta yleensä valuntana eri reittejä myöten. Patorakenteet, altaat, louhokset 

(avolouhos, tunneli) sekä muut rakenteet estävät luonnollisen valunnan tai edellyttävät 

ylijäämäveden pumppaamista tai johtamista pois kaivosalueelta. Vesitaseen hallinta 
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onkin yksi keskeisin osa koko kaivostoimintaa. (Kari Pehkonen, ELY -keskus 

30.1.2014). 

 

Kaivannaisjätteet, kuten poistettu pintamaa-aines, sivukivi ja rikastushiekka, voivat 

aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia veteen. Sivukivi ja rikastushiekka voivat olla 

kiisupitoisia ja kiviaineksien sulfidit voivat ajan mittaan alkaa hapettua sulfaateiksi. 

Koskemattomassa sulfidipitoisessa kallioperässä hapettuminen on hidasta, koska 

hapettumiselle altista reaktiopintaa on vähän. Sen sijaan sivukivikasassa on runsaasti 

huokostilaa reagoimaan hapen kanssa. Tämän seurauksena mineraaliaineksen rapautu-

minen kiihtyy ja läjityskasan kanssa kosketuksissa oleva vesi happamoituu eli sen pH-

arvo laskee sulfidihapettumisilmiön seurauksena. (P. Kauppila et al. 2011). 

Sulfaattikuormituksen lisääntyminen vesistössä lisää rehevöitymisriskiä. Sulfaatti 

heikentää pohjasedimentin fosforin pidätyskykyä hapettomissa oloissa, mikä lisää 

sisäistä kuormitusta. Veteen saattaa liueta myös haitallinen määrä erilaisia metalleja.  

 

Sivukiven ja rikastushiekan ollessa kyllästyneessä tilassa, esimerkiksi veden alla, 

happamoitumista ei tapahdu niin suuressa mittakaavassa. Kaivannaisjätteen sijoitta-

minen veden alle tai peittäminen riittävän paksulla vesikerroksella on nykytietämyksen 

mukaan paras jälkihoito menetelmä estämään tai hidastamaan sulfidien hapettumista ja 

sitä seuraavaa haitallisten aineiden liukenemista. (P. Kauppila et al. 2011). Sivukivi 

voidaan läjittää, joko kaivettuihin tunneleihin tai avolouhokseen, jotka sitten ajan 

kuluessa täyttyvät vedellä. Sivukiven siirtäminen takasin louhittuun tilaan lisää 

kuitenkin merkittävästi kustannuksia ja hankaloittaa myös merkittävästi mahdollista 

kaivostoiminnan jatkamista. Lisäksi kiviaines rapautuu ollessaan kosketuksessa hapen 

kanssa.  

 

Kaivostoiminnasta voi aiheutua merkittäviä typpipäästöjä. Typpi on peräisin 

louhinnassa käytetyistä räjähteistä. Räjähdysainetta käytetään keskimäärin 0,4 kg yhtä 

louhittua kivi tonnia kohden. Kaikki yleisimmät räjähdysaineet sisältävät huomattavan 

määrän typpeä. Typpeä voi joutua vesistöön suoraan kaivoksesta veden pumppauksen 

yhteydessä tai jätekivivarastoista (sivukivi, rikastushiekka) valunnan tai suotovesien 

mukana. Vesistöihin päätyvän typen määrä on vaikea arvioida, sillä siihen vaikuttavat 

monet tekijät. Typpipäästöihin vaikuttaa käytetyn räjähdysaineen tyyppi, räjähdysaineen 

määrä, läsnä olevan veden määrä ja oleellisesti se, paljonko räjähdysainetta ehtii 

liukenemaan ennen räjähdystä sekä paljonko räjähdysainetta jää räjähtämättä. Yleisin 

kaivosvesissä esiintyvä typpilaji on nitraatti (NO3). Nitraatti voi aiheuttaa veden happi-

pitoisuuden laskua sekä rehevöitymistä liiallisen ravinnesaannin vuoksi. (T. Kauppila et 

al. 2013). 

 

Valtioneuvoston asetuksessa (868/2010) on listattu vesiympäristölle vaarallisia aineita 

ja vesiympäristölle haitallisia aineita sekä annettu usealle aineelle ympäristölaatunormit, 

joita ei saa ylittää. Ympäristölaatunormi on aineen pitoisuus pintavedessä, sedimentissä 

tai eliöstössä, ja sitä ei saa ihmisen terveyden tai ympäristönsuojelemiseksi ylittää.          

(T. Kauppila et al. 2013).  
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Vaikutus pohjaveteen on yleensä seurausta pintaveden sekoittumisesta pohjaveteen. 

Pintaveden vaikutukset pohjaveteen ovat pääsääntöisin mikrobiologisia haittoja. 

Merkittävä vaikutus pohjaveteen on myös virtausolosuhteiden muutos. Kaivostoimintaa 

tapahtuu pohjaveden pinnan alapuolella, jolloin ylimääräistä vettä on pumpattava, jotta 

työskentely olisi ylipäätään mahdollista, oli kyse sitten avolouhoksesta tai maanalaisesta 

louhinnasta.  

 

Pohjavettä koskee ensisijaisesti ympäristölain mukainen pohjaveden pilaamiskielto. 

Toisaalta Suomessa on talousvettä koskien Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

(461/2000) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, jonka vaatimukset 

koskevat yleisiä vesilaitoksia. Yksityiskaivoja ja muita vesilaitoksia koskee Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetus (401/2001) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista 

ja valvontatutkimuksista. Yksittäisten kaivojen kaivoveden tulisi täyttää edellä 

mainittujen asetusten laatuvaatimukset.  

 

4.4.3 Ilman laatuvaikutukset 

Melu on kaivoskohteen ympäristössä viihtyvyys- ja terveyshaitta, koska se leviää 

helposti ympäristöön kauemmaksi kuin useammat muut päästöt. Melun haitallisuus 

riippuu sen luonteesta, voimakkuudesta ja esiintymistiheydestä. Avolouhoksen 

melupäästöt ovat merkittävästi voimakkaammat kuin tunnelilouhinnasta aiheutuva 

melu. Avolouhoksen meluvaikutusalue pienenee kaivoksen syvyyden kasvaessa. Tällöin 

kaivoksen seinämät toimivat meluvallina.  

 

Suuri meluvaikutus muodostuu myös louhitun kiviaineksen käsittelystä kuten 

rikotuksesta, murskauksesta ja lastauksesta. Merkittävä melulähde on myös malmin 

kuljetus sekä itse kaivosalueella että kaivosalueelta jatkojalostukseen. Kaivoksessa 

käytettävät työkoneet ovat yleensä polttomoottorikäyttöisiä (diesel) ja niiden päästöt 

ovat hiukkaspäästöjä, hiilimonoksidia, typen oksideja ja hiilidioksidia. Räjähdysaine 

muuttuu räjäytyksessä pääosin vesihöyryksi, hiilidioksidiksi ja typen oksideiksi.  

 

Maanalaisen kaivostoiminnan merkittävä melun aiheuttaja on ilmanvaihto. Kaivos-

käytävistä on poistettava suuri määrä terveydelle haitallista ilmaa etenkin räjäytysten 

jälkeen (huuhtelu). Toisaalta maanalaisiin käytäviin on puhallettava suuri määrä raitista 

ilmaa terveellisten työskentely olosuhteiden varmistamiseksi. Ilmamäärät ovat suuria, 

joten sitä varten on oltava massiiviset ilmanvaihtokoneet (puhallin). Talvisin tämä raitis 

ilma on myös esilämmitettävä. 

 

Pölyn terveydelle haitallinen vaikutus voi ulottua noin 500 metrin etäisyydelle kaivos-

alueelta. (Hannu Komulainen, THL 30.1.2014). Avolouhoksessa pölyämistä tapahtuu 

pääasiassa porauksen, räjäytyksen, murskauksen sekä kuljetuksen aiheuttamana. 

Tunnelilouhinnan yhteydessä olevat pölypäästöt syntyvät kiviaineksen kuljetuksesta 

sekä mahdollisesta murskaustoiminnasta. Erittäin merkittävä pölylähde on kuivunut 
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rikastushiekka. Rikastushiekka on hienojakoista (raekoko alle 0,1 mm) ja on 

kuivuessaan erittäin pölyherkkää. Rikastushiekka altaiden pintamateriaalit (kuten 

kasvillisuus) estävät pölyämisvaikutusta tehokkaasti. 

 

Myös radioaktiiviset aineet aiheuttavat ympäristövaikutuksia. Olemassa olevista 

kaivoksista tiedetään että potentiaalisimpia terveyshaittaa tuottavia aineita ovat uraani 

(pohjavesissä, pienhiukkasissa) ja radon (kaasu ilmassa) hajoamistuotteineen. Luonnon 

radioaktiivisten aineiden taustapitoisuuksista ympäristössä ja pitoisuuksista tavallisessa 

louhittavassa malmissa on pääteltävissä, että ympäristöperäinen väestön altistuminen 

säteilylle jää useimmiten vähäiseksi. Suurin kaivosten säteilyongelma on maanalaisissa 

tunneleissa oleva radon. Radon saattaa aiheuttaa merkittävän terveysriskin 

maanalaisissa kaivoksissa työskenteleville henkilöille. (T. Kauppila et al. 2013).  

 

Kaivostoiminnassa hajupäästöjä voi syntyä joko louhinnan tai metallien talteenoton 

yhteydessä. Louhinnan räjäytysten yhteydessä saattaa esiintyä hajuhaittoja välittömästi 

kaivoksen läheisyydessä. Merkittävin hajupäästö mahdollisuus on metallien talteen-

otossa käytettävillä rikkiyhdisteillä. Hajuhaitta muodostuu lähinnä erilaisista rikkiyhdis-

teistä, kuten rikkivedystä. (T. Kauppila et al. 2013). Hajuhaitan etäisyys saattaa olla 

useita kymmeniä kilometrejä (Raija Urpelainen, ELY-keskus 30.1.2014).  

 

4.4.4 Päästöt maaperään 

Ennen louhinnan aloittamista avolouhosalueelta on poistettava puusto sekä 

mahdollisesti peruskallion päällä oleva maakerros. Nämä kerrokset suojaavat omalta 

osaltaan maaperää ja sen mahdollisia haitallisia muutoksia. Puuston ja maakerroksen 

poistaminen aiheuttavat alkuvaiheessa lähinnä maiseman muutoksen. Puuttuva suoja-

kerros aiheuttaa välittömämpiä vaikutuksia mm. pohjaveteen sekä edesauttaa kallio-

perän rapautumista. Suojakerroksen puuttuminen nopeuttaa myös mahdollisten haitta-

aineiden (mm. sulfidit) liukenemista ympäristöön. Osikonmäen tutkimusalueella 

mineraalimaaperän keskimääräinen paksuus on noin viisi metriä ja päämaalajiltaan 

maaperä on moreenia. Maaperän havaittu enimmäispaksuus on noin kahdeksan metriä. 

(Lestinen 1991).  

 

Ympäristönsuojelulaissa määrätään maaperän pilaamiskiellosta. Maahan ei saa jättää tai 

päästää jätettä tai muuta ainetta tai organismeja tai mikro-organismeja siten, että 

seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai 

haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähenemistä tai muu niihin 

verrattava yleinen tai yleisen edun loukkaus. (Ympäristönsuojelulaki 86/2000). 

 

Myös louhittavalle sivukivelle sekä muulle kaivannaisjätteelle (rikastushiekka yms.) on 

järjestettävä sijoituspaikka. Maaperään sijoitettavaa kaivannaisjätettä säätelee valtio-

neuvoston asetus kaivannaisjätteistä. Kaivannaisjäte asetusta sovelletaan kaivannais-

jätteen jätehuoltosuunnitelman laatimiseen ja täytäntöönpanoon, kaivannaisjätteen 

jätealueen perustamiseen, hoitoon, käytöstä poistamiseen ja jälkihoitoon, kaivannais-
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jätteen hyödyntämiseen tyhjässä louhoksessa sekä kaivannaisjätteen jätehuollon seuran-

taan, tarkkailuun ja valvontaan. (VNA 190/2013). 

 

Maaperän tärinällä ei ole suoraa haittavaikutusta terveyteen kaivosalueen ulkopuolella. 

Tärinän vaikutus ihmisiin kaivosalueen ulkopuolella on lähinnä viihtyvyyshaitta, mutta 

usein toistuvana se saattaa aiheuttaa tärinään reagoiville myös terveyshaittaa.              

(T. Kauppila et al. 2013). Tärinän suoravaikutus kohdistuukin lähinnä erilaisiin raken-

nuksiin ja rakenteisiin. Tärinää kaivosalueelta muodostuu ympäristöön lähinnä räjäytyk-

sistä. Lisäksi pienempi muotoista tärinää aiheuttaa poraaminen, ajoneuvoliikenne sekä 

jatkojalostus. Tärinää muodostuu sekä avolouhoksesta että maanalaisesta louhinnasta. 

 

4.5 Taloudelliset vaikutukset   

4.5.1 Yleistä 

Kaivostoiminnassa tapahtui 1990- ja 2000- luvuilla Suomessa valtava muutos, kun 

kotimaisesta kaivosomistuksesta siirryttiin merkittävään ulkomaiseen omistukseen. 

Vielä 1980- ja 1990- luvuilla näytti siltä että Suomessa kaivoksia ei kannata enää 

omistaa ja että malmia saa riittävästi maailmalta. Niinpä suuret Suomalaiset kaivos-

yhtiöt kuten Outokumpu, Rautaruukki ja Kemira luopuivat suurelta osin kaivosomistuk-

sistaan.  

 

Globaali tilanne kuitenkin muuttui nopeasti, kun Kiina ja muut kehittyvät taloudet 

alkoivat tarvita kiihtyvään tahtiin raaka-aineita. Raaka-aineiden tarve alkoi näkyä 

markkinoilla ja hintataso kohosi etenkin metalliraaka-aineissa. Hinnat olivat nousseet 

2000-luvulla uudelle tasolle, joka mahdollisti jopa erittäin voitollisen kaivostoiminnan 

myös Suomessa. Suomen metallimalmitoiminta kasvoi nopeasti koko 2000-luvun, 

jolloin useampi uusi sekä jo toiminnasta poistettu kaivos avattiin.  

 

Kaivostoiminnan nopeaa kehitystä arvioitiin monessa tutkimuksessa, selvityksessä sekä 

raportissa. Vuonna 2010 kaivostoiminnalla arvioitiin olevan positiivinen vaikutus mm. 

matkailuun (Kujala 2010), mutta varsinkin Talvivaaran kaivoksen esille tuomat kaivos-

teollisuuden haitalliset vaikutukset ovat muuttaneet mielikuvaa kaivosteollisuudesta. 

Kaivosteollisuuden työllistävä vaikutus ei myöskään ole ollut paikallisesti kovinkaan 

merkittävää (Kujala 2011). Varsinkin pienempien kaivosten elinkaari on vain muutamia 

vuosia, joten suurta ja pysyvää infrastruktuuria ei sitä varten ole ollut tarvetta toteuttaa. 

Lisääntyvä tietoisuus kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista on myös muuttanut 

mielikuvaa kaivostoiminnasta.  

 

Toisaalta suuret kaivoshankkeet kuten Kittilän Suurikuusikon kultakaivos sekä Talvi-

vaaran nikkelikaivos ovat kooltaan sitä luokkaa, että sen taloudelliset vaikutukset ovat 

erittäin merkittävät sekä kuntatalouden että koko lähialueen näkökulmasta. Kittilän 

kunnan verotulot olivat kasvaneet koko 2000-luvun ajan, vaikka heikko taloudellinen 

tilanne vaikutti kovasti Kittilän alueen matkailijoiden määrään. Kittilän kunnassa on 
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hiihtokeskus Levi, joka on Suomen suurin hiihtokeskus myynnin määrällä mitattuna. 

Kaivosteollisuuden työpaikkojen kerrannaisvaikutukset olivat vuonna 2011 Kittilän 

kunnassa suuremmat kuin matkailua palvelevien henkilöiden. Talvivaaran kaivoksesta 

arvioitiin vuonna 2011, että kaivoksen liikevaihto kohoaa niin suureksi että kaivos yksin 

riittää johtamaan huomattavan suureen muutokseen koko Kainuun maakunnan 

tuotoksesta. Myös kaivostoiminnan kokonaistyöllisyysvaikutuksen arvioitiin olevan 

Kainuussa noin 2000 työpaikkaa. Työpaikkojen määrän kasvun arvioitiin perustuvan 

lähes yksinomaan Talvivaaran kaivoksen vaikutukseen. (Hernesniemi et al. 2011).  

 

Kullan maailmanmarkkinahinta määrää kaivostoiminnan kannattavuuden. 2000-luvulla 

arvioitiin metallien, kuten kullan, maailmanmarkkinahintojen pysyttelevän korkealla 

tasolla. Toisin kuitenkin kävi, ja laskevien hintojen vuoksi kaivostoiminnan kannatta-

vuus Suomessa on merkittävästi heikentynyt. Kaivosyhtiöiden talouteen ovat vaikutta-

neet kohoavat kustannukset sekä lisääntynyt ympäristötietoisuus kaivostoiminnan 

vaikutuksista. Kaivostoiminnasta muodostuviin päästöihin on kiinnitetty entistä suu-

rempi huomio. Nykyinen sekä tuleva (mm. ympäristönsuojelulain muutos) lainsäädäntö 

tulevat asettamaan entistä tiukempia raja-arvoja myös kaivostoiminnan päästöihin. 

 

Kaivosyhtiöt ovat vuoden 2013 aikana ajautuneet erittäin suuriin taloudellisiin vaikeuk-

siin ja hakeutuneet tai ajautuneet erilaisiin saneeraustoimiin. Kultakaivosyhtiö Lapland 

Goldminers Ab Sodankylän Pahtavaarassa on hakeutunut yrityssaneeraukseen taloudel-

listen vaikeuksien vuoksi toukokuussa 2013. Raahen Laivakankaalla toimiva Nordic 

Mines Ab on taloudellisten vaikeuksien johdosta hakeutunut yrityssaneeraukseen heinä-

kuussa 2013 ja yhtiö aloitti yhteistoiminta neuvottelut koko henkilöstön kanssa 

13.3.2014 saadakseen taloutensa tasapainoon. Yhteistoimintaneuvottelut toiminnan 

uudelleen järjestelemiseksi olivat alkaneet 8.1.2014 myös Endomines Oy:n Ilomantsin 

Pampalon kultakaivoksessa.  

 

Malminetsintä ja kaivostoiminnan käynnistäminen vaativat erittäin suuren alku-

pääoman. Kaivostoiminnan investoinneista 90% tehdään ennen merkittävää kaivostoi-

minnasta saatavaa kassavirtaa (Hernesniemi et al. 2011). Ulkomaisten rahoittajien sekä 

ulkomaalaisten kaivosyhtiöiden mukanaolo onkin siten kaivostoiminnan yksi edellytys.  

 

 

4.5.2 Maanomistajat 

Toisin kuin muun teollisuuden, kaivosten sijaintia ei voi määrätä suunnittelussa 

tavanomaisesti käytettävin perustein, kuten sijoittamisessa olemassa olevan teollisuuden 

tai infrastruktuurin yhteyteen. Kaivoksen sijainti asemoituu maastoon vähitellen 

monivaiheisten geologisten tutkimusten ja usein pitkäkestoisen malminetsinnän aikana. 

(K. Kokko et al. 2013). Osikonmäen valtausalueet ovat kokonaisuudessaan yksityisessä 

maanomistuksessa lukuun ottamatta pienehköjä Rantasalmen kunnan omistamia maa-

alueita.  
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Ellei maanomistus- tai maanhallinta-asiassa päästä vapaaehtoisiin sopimuksiin, tapahtuu 

mahdollinen kaivosalueen lunastus toimituksessa. Kaivosalueeksi ja kaivoksen apu-

alueeksi tarvittavien alueiden lunastaminen suoritetaan kaivostoimituksessa, jossa 

noudatetaan lunastuslaissa säädettyjä menettelytapoja. Jos kaivoshanke on merkittävästi 

korottanut tai alentanut lunastettavan omaisuuden arvoa, on korvaus määrättävä 

vastaamaan sitä arvoa, joka omaisuudella olisi ollut ilman sanottua vaikutusta. Kun 

lunastetaan käyttöoikeus omaisuuteen, jota sen omistaja pääasiallisesti käyttää 

asumiseen tai ammattinsa harjoittamiseen, on kohteen korvaus määrättävä niin suureksi 

kuin on tarpeen vastaavan asunnon tai saman toimeentulon tarjoavan lunastettua 

vastaavan omaisuuden hankkimiseen lunastetun tilalle. (Kaivoslaki 621/2011). 

 

Kaivosluvan haltijan on maksettava kaivosalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille 

vuotuinen louhintakorvaus. Louhintakorvaus on 50 € hehtaarilta lisättynä 0,15 

prosenttia vuoden aikana louhitun ja hyödynnetyn metallimalmin kaivosmineraalien 

lasketusta arvosta. Lisäksi kaivosalueella olevan kiinteistön omistajalle maksetaan 

mahdollisesta sivutuotteen (esim. murske) myyntitulosta enintään 10 prosentin korvaus. 

Oikeus korvauksiin alkaa, kun kaivoslupa on lainvoimainen. (Kaivoslaki 621/2011). 

 

4.5.3 Kuntatalous 

Kuntien merkittävimmät tulot kertyvät verotuloista kuten luonnollisten henkilöiden 

maksamista kunnallisveroista, kuntien saamasta yhteisövero-osuudesta sekä 

kiinteistöverosta.  

 

Kaivoksen avaamista valmisteleva toiminta, kaivoksen rakentaminen sekä varsinainen 

kaivostoiminta luovat työpaikkoja. Työpaikkoja syntyisi, sekä välittömästi kaivokseen 

että välillisesti muille toimialoille (kuljetukset, kaupan palvelut yms.). Etenkin 

rakennusvaiheessa välillinen työllistymisvaikutus kohdistuisi muiden kuin kaivosalan 

tuotteisiin ja palveluihin. Tilastokeskuksen vuoden 2002 panos-tuotostaulukon mukaan 

metallimalmien toimialalla työllisyyskerroin on 2,6. Tämä kerroin 2,6 merkitsee silloin 

sitä, että yksi kaivosyhtiön uusi työpaikka synnyttää samalla kansantalouteen 1,6 muuta 

työpaikkaa. (Ennakko 2010 -hanke). 

 

Kaivoksen avaamista valmisteleva vaihe työllistää henkilöitä suurelta osin tutkimuk-

sessa ja siihen liittyvissä välillisissä tehtävissä. Kaivoksen rakentamisvaiheen työllistä-

vyyteen vaikuttaa merkittävästi esiintymän laajuus sekä malmin jalostusaste. 

Rakentamisvaiheessa infrastruktuurin rakentaminen työllistää merkittävästi. Tarvittavaa 

infrastruktuuria ovat sähkön siirtolinjat, kuljetusyhteydet (tie, vesistö, rautatie), 

kunnallistekniikka (vesi ja viemäri) sekä tarvittavien tietoteknisten yhteyksien 

toteuttaminen. Kaivoksen rakentamisvaiheessa toteutetaan myös tarvittavat läjitysalueet, 

rakennetaan tarvittavat rakennukset, asennetaan koneet ja laitteet.  

 

Varsinainen kaivostoiminta työllistää kymmeniä henkilöitä toiminnan ollessa käynnissä. 

Kallioporaus, louhinta ja maansiirto työllistävät eniten varsinaisessa kaivostoiminnassa. 
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Lisäksi kaivostoiminnassa tarvitaan hallintoa, tukipalveluja sekä asiantuntijoita 

(geologi, laborantti yms.). Kaivosyhtiöstä riippuen henkilöstö voi olla joko yhtiön omaa 

henkilöstöä tai palvelut hankitaan ulkopuolisilta urakoitsijoilta. Useassa Suomen 

arvometallimalmikaivoksessa hallinto ja tutkimustoiminta ovat yhtiön palkkaamaa 

henkilöstöä ja louhinta sekä kuljetukset ostetaan ulkopuoliselta urakoitsijalta kuten 

kaivosyhtiö Dragon Mining Oy. Toisaalta kaivosyhtiö voi myös hallita lähes koko 

tuotantoketjua oman henkilöstön avulla kuten kaivosyhtiö Endomines Oy.  

 

Merkittävä työllisyysvaikutus on jatkojalostuksella. Louhinnan jälkeinen jatkojalostus 

on malmin murskaus ja rikastus. Rikastus on pääsääntöisesti keskeytymätön prosessi, 

joten sen työllistävyysvaikutus on erittäin merkittävä, vaikka nykyaikainen rikastus-

laitos on pitkälti automatisoitu. Rikastuslaitoksen työllisyysvaikutus on useita 

kymmeniä henkilötyövuosia. Esimerkiksi Endomines Oy:n Pampalon kultakaivoksen 

noin sadasta henkilöstä puolet sijoittuu varsinaiseen kaivostoimintaan ja puolet 

rikastamon prosessin hoitamiseen.  

 

Rikastuksen jälkeinen vaihe on rikasteen jalostus varsinaiseksi arvometalliksi (esim. 

kulta) sulatossa. Kaivosyhtiöiden Endomines Oy (Pampalo) ja Dragon Mining Oy 

(Sastamala) rikasteet kuljetetaan Harjavallan sulattoon, jossa arvometallit saadaan lähes 

valmiiseen muotoonsa (kultaharkko). Kittilän Suurikuusikossa toimivalla Agnico-Eagle 

Finland Oy:llä on oma laitos, jossa jatkojalostus tapahtuu lopputuotteeseen saakka.  

 

Urakoitsijoiden käyttö on kaivostoiminnassa yleistä. Uuden kaivostoiminnan mukana 

tuleva alihankintakysyntä kohdistuu ensisijaisesti olemassa oleviin alalle erikoistunei-

siin yrityksiin. Urakointiin sisältyy yleensä myös se että urakoitsija omistaa kaluston, 

joten se on myös pääomavaltaista toimintaa. Tällöin kaivosyhtiön ei ole tarvinnut sitoa 

pääomia kaluston hankintaan.  

 

Työpaikat tuovat paikkakunnalle ansioverotuloja paikallisesta työllistymisestä. 

Kunnallisvero on vero, jota kunnassa kirjoilla oleva luonnollinen henkilö maksaa ansio-

tuloistaan kunnallisveroprosentin mukaisessa suhteessa. Ansioverotulot kohdistuvat 

vakituiseen asuinkuntaan. Keskeisintä onkin siis kunnallisveron kannalta sillä, että 

mahdollisimman monet kaivoksen ansiosta työllistyvät asuisivat kaivospaikkakunnalla. 

Kiinteistöveroa tuottoa kunnalle muodostuu rakennuksista sekä maapohjasta, eikä sen 

määrä oleellisesti kasva kaivostoiminnan yhteydessä.  

 

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jonka määrä 

vuonna 2014 on 20 prosenttia yhteisön verotettavasta tulosta. Yhteisön verotettava tulo 

lasketaan veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena. Yhteisö-

veronsaajia ovat valtio, kunnat ja seurakunnat. Jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 

sellainen, että valtion osuus on noin 70 prosenttia, kuntien osuus on noin 28 prosenttia 

ja seurakuntien osuus on noin 2 prosenttia. Usean kunnan alueella toimivan yhteisön 

vero jaetaan yhteisön toimipaikkakuntien kesken toimipaikkojen henkilöstömäärän 

suhteessa. Vain yhdessä kunnassa toimivan yhteisön maksama yhteisövero (kunnan ja 
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seurakunnan osuus) ohjataan pääsääntöisesti sijaintikunnalle. Yhteisöveron tuotossa on 

huomioitava se, että se vaikuttaa vasta siinä vaiheessa, kun toiminta (esim. kaivos-

toiminta) tuottaa liikevoittoa. Mahdollisen kaivostoiminnan hyödyt eivät koidu 

automaattisesti kunnan hyväksi, vaan ne vaativat aktiivisia toimenpiteitä edellytysten 

luomiseksi, jotta niiden vaikutus kuntatalouteen olisi merkittävä. (Laasanen 2010). 

 

4.6 Sosiaaliset vaikutukset 

4.6.1 Yleistä 

Kaivostoiminnan sosiaaliset vaikutukset tulevat esille jo malminetsintävaiheessa. 

Epätietoisuus tulevasta korostuu. Pitkäkestoinen malminetsintä luo entistä enemmän 

pelkoja siitä, että kaivostoiminnalle on olemassa jollain aikavälillä taloudelliset edelly-

tykset. Suurin sosiaalinen vaikutus kohdistuu lähialueen asukkaisiin sekä mahdollisella 

kaivosalueella olevien kiinteistöjen omistajiin. Sosiaalista vaikutusta laajemmalle 

alueelle korostaa olemassa olevien kaivosten esille tuomat ympäristöongelmat.  

 

Konkreettiset taloudelliset vaikutukset alkavat jo malminetsintävaiheessa. Alueen 

valtausoikeuden haltijalla on velvollisuus korvausten maksamiseen valtausalueella 

oleville kiinteistöjen omistajille. Kaivoksen perustamisen yhteydessä tulevat eteen 

mahdolliset lunastusmenettelyt, sekä muut korvausasioiden käsittelyt. Kaivostoimin-

nalla on myös laaja sosiaalinen vaikutus yhteiskuntaan. Kaivostoiminnan vaikutukset 

kohdistuvat aina kuntatasolta koko lähialueelle.  

 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on selventää, millaisia vaikutuksia 

hankkeen toteutuksella on paikallisten asukkaiden elämänlaadulle sekä alueen tulevalle 

kehitykselle. (Kujala 2011). Sosiaaliset vaikutukset voidaan tiivistää ihmisiin ja yhteis-

kuntaan kohdistuviin vaikutuksiin. Sosiaalisilla vaikutuksilla voidaan siis tarkoittaa 

toiminnan vaikutusta ihmisten elämäntapaan, kulttuuriin, asumiseen (loma-asumiseen), 

virkistystoimintaan, terveyteen ja hyvinvointiin. Yhteiskuntaan kohdistuvia sosiaaliset 

vaikutukset kohdistuvat palveluihin, elinkeinoelämään, omaisuuden arvoon sekä työlli-

syyteen. Diplomityön kyselytutkimus (luku 5) kohdistui pitkälti sosiaalisten vaikutusten 

kartoittamiseen.  

 

Sosiaaliset vaikutukset voivat kohdistua suoraan ihmisten elinoloihin tai viihtyvyyteen. 

Toisaalta luontoon tai yhteiskuntaan kohdistuvat muutokset vaikuttavat välillisesti myös 

ihmisten hyvinvointiin. Sosiaaliset vaikutukset voivat siis vaikuttaa ihmisiin joko 

välittömästi tai välillisesti. Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia 

voivat olla muutokset asuin- ja elinympäristön viihtyisyydessä ja turvallisuudessa sekä 

kiinteistöjen arvoissa. Muutokset voivat koskea sekä vakituisia asukkaita että vapaa-

ajanasukkaita. Sosiaalisia vaikutuksia voi myös tapahtua yhteisön sisällä, koska hanke 

saattaa aiheuttaa ristiriitoja sekä heikentää yhteisöllisyyttä. Lisäksi ihmisten huoli, pelko 

sekä epävarmuus tulevaisuudesta aiheuttavat sosiaalisia vaikutuksia.  
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Consensus Building Instituten asiantuntija Merrick Hobenin mukaan ympäristökiistojen 

käsittelyssä kaikki lähtee luottamuksesta. Jos kaivosyhtiö ei voita alueen asukkaiden 

luottamusta puolelleen, on ”peli” menetetty. Yhteistyön on oltava aitoa ja toiminalle on 

oltava ”sosiaalinen toimilupa”. Kaivosyhtiön on tärkeää pitää mielessään, että mahdol-

liset neuvottelut eivät ole kädenojennus yhteisölle, vaan paikalliset ihmiset ovat tärkein 

sidosryhmä ja yhteistyökumppani. Merrick Hoben korostaa myös että paikallisen 

kokemuksellisen tiedon merkitystä ei tule aliarvioida, vaan se on otettava tosissaan. 

Ihmisillä on enemmän vaikutusvaltaa kuin usein ajatellaan. (Sustainable Acceptable 

Mining -hanke).  

 

Suomessa on vireillä usea kaivoshanke, jotka ovat erittäin merkittäviä sekä ympäristö-

vaikutusten että sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta. Kolarin kunnassa Ylläksen 

matkailukeskittymän läheisyyteen, noin kahdeksan kilometrin etäisyydelle, on vireillä 

Northland Mines Oy:n Hannukaisen metallimalmikaivos. Mahdollinen Hannukaisen 

kaivos tulisi olemaan suurehko avolouhos, jonka on arvioitu käynnistyvän vuonna 2016 

(Ramboll Finland Oy 2013). Kuusamoon Rukan matkailukeskittymän läheisyyteen on 

kaivosyhtiö Dragon Mining Oy:llä vireillä kultakaivoshanke. Kuusamon kultakaivos-

hankeen on arvioitu vaikuttavan mm. läheisen Kitkajoen virkistysarvon heikkenemisen 

muodossa. Kuusamon kultakaivoshankkeesta on valmistunut ympäristövaikutusten 

arviointiselostus 2.12.2013, jossa on laajasti kuvattu kaivoshankkeen vaikutuksia 

(Ramboll Finland Oy 2013). Kaivosyhtiö Anglo-American Sakatti Mining Oy on 

tutkinut metallimalmia Sodankylän Sakatissa Viiankiaavan suoalueella, joka on osa 

Natura 2000 -verkostoa.  

 

4.6.2 Vaikutukset ihmisiin 

Asutusta Osikonmäessä on ollut jo 1500-luvulla. Osikonmäen kylä on erotettu omaksi 

kyläksi vuosina 1663−1664 toimitetun verollepanon ja maantarkastuksen yhteydessä. 

Asutus oli jo silloin keskittynyt nykyisten Osikomäentien ja Sistolanmäentien varsille. 

Kustaa III:n aikainen tykkitie kulki melko tarkkaan nykyisen Sistolanmäentien mukai-

sesti. Osikonmäen kulttuurimaisemaan liittyy oleellisena osana myös Rantasalmen 

vanha maantie, joka on samalla vanha Kuopio−Viipuri -maantie. Maatalouden kehityk-

sen myötä myös Osikonmäen kylässä siirryttiin 1600- ja 1700-luvuilla vähitellen pelto-

viljelyyn. Alueen keskeisin elinkeino on edelleen maatalous. (Koskikallio ja Yliruusi 

2008). 

 

Kaivostoiminnan suurin ihmisiin kohdistuva sosiaalinen vaikutus on Osikonmäen 

kylässä asuville ihmisille ja heille, joilla on maanomistusta Osikonmäen kylän alueella, 

tai henkilöille, joilla on joku muu sidos Osikonmäkeen. Osikonmäkeä pidetään 

maisemallisesti luonnonkauniina paikkana. Osikonmäessä on asuttu sukupolvesta 

toiseen ja totuttu tiettyyn maisemaan sekä ympäristöön. Vaikutukset siis kohdistuvat 

olemassa olevaan kulttuuriympäristöön sekä maisemaan. Virkistysarvoa pidetään 

mittaamattomana myös muille kuin Osikonmäen kylän asukkaille. Alueen maisemaa 

pidetään luonnonkauniina maalaismaisemana. Maisema ei ole kuitenkaan tyypillinen 
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rantasalmelainen maisema, koska maisemassa ei ole vesistöä niin suuressa 

mittakaavassa kuin muualla Rantasalmella. 

 

Pintavesistöön kohdistuvaa vaikutusta pidetään erittäin merkittävänä ja mahdollisena 

riskinä. Kaivosalueen vesitase on negatiivinen siten, että alueelta on johdettava 

ylimääräistä vettä, koska sadannan ja alueelle valunnan osuus on suurempi kuin 

haihdunnan osuus. Yleensä kaivosalueen ylijäämävedet johdetaan puroon tai suoraan 

vesistöön. Osikonmäen osalta lähimpään suurempaan vesistöön (Saimaan vesistöallas) 

on matkaa puroja pitkin noin 10 kilometriä. Osikonmäen valtausalueen läpi kulkeva 

Ruuvisenjoki laskee idän suuntaan Putkilahteen, joka on merkittävä kosteikko- ja 

linnustonsuojelualue ja on osa Natura 2000 -verkostoa. Putkilahdesta on välitön yhteys 

Haukiveteen, joka on Saimaata. Valtausalueella on Luomasenlampi, jonka rannoille on 

kaavoitettu loma-asutusta. (Sisäjärvien rantaosayleiskaava 2002).  

 

Vaikutuksilla vesistöön on suora vaikutus sekä ihmisiin että yhteiskuntaan. Veden 

laadun osittainenkin heikkeneminen vaikuttaa välittömästi alueen virkistyskäyttöön. 

Myös pelkkä mielikuvan muutos negatiiviseen suuntaan voi vähentää virkistyskäyttöä, 

jolloin vapaa-ajanasukkaiden ja matkailijoiden kiinnostus alueeseen saattaa heikentyä. 

Kaivostoiminnalla arvioitiin vielä vuonna 2010 olevan positiivinen vaikutus matkai-

luun. Kaivostoiminnan arvioitiin olevan yleisesti kiinnostavaa toimintaa ja lisäävän sitä 

kautta matkailijavirtaa. (Kujala 2011). Kaivosten viimeaikaiset ympäristöönsä kohdistu-

neet vaikutukset ovat kuitenkin kääntäneet kaivostoiminnan vaikutukset negatiiviseksi.  

 

4.6.3 Vaikutukset yhteiskuntaan 

Matkailun ja vapaa-ajan asukkaiden merkitys Rantasalmen kunnalle on erittäin suuri. 

Rantasalmen kunnan pinta-alasta noin 40% on vesistöä. Merkittävä osa vesistön pinta-

alasta on Linnansaaren kansallispuistoa. Rantasalmen kunnan alueella noin 2000 loma-

asuntoa ja rantaviivaa on satoja kilometrejä. Matkailu on erittäin merkittävä työllistäjä. 

Muilta osin Rantasalmen kunta on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta ja elinkeinot 

perustuvat pitkälti maa- ja metsätalouteen.  

 

Rantasalmen kunnan vapaa-ajan imago perustuu pitkälti puhtaaseen luontoon sekä 

puhtaaseen ja suureen vesistön määrään. Suuri sosiaalinen vaikutus olisi mahdollinen 

Rantasalmen kunnan imagon muuttuminen luonnonkauniista ympäristöstä ääritapauk-

sessa kaivostoiminnan pilaamaksi ympäristöksi. Tällöin alueen yksi vetovoimatekijä, 

puhdas luonto, olisi heikentynyt. Tämä vetovoimatekijän heikentyminen vaikuttaisi 

vapaa-ajanasukkaisiin ja mahdollisesti matkailuun negatiivisesti.  

 

Kaivoksen perustamisesta aiheutuu lukuisia ympäristöhaittoja, kuten melua, pölyä ja 

tärinää. Lisäksi maisema muuttuu peruuttamattomasti, ja vesistöjen tila heikkenee, kun 

kaivoksesta päästetään mineraalipitoista vettä vesistöihin tai patoaltaat pettävät. 

Luonnonarvojen heikkenemisen myötä harrastus- ja virkistysmahdollisuudet vähenevät 

ja alueen viihtyvyys heikkenee.  
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Kaivosalueen lähellä sijaitsevien kiinteistöjen ja maa-alueiden arvo laskee väistämättä, 

sillä kukaan tuskin kukaan haluaa asua kaivoksen vieressä. Kaivosten lähellä asuville 

ihmisille voi koitua terveyshaittoja esimerkiksi pölystä, jota tulee erityisesti räjäytysten 

myötä, ja alueen mahdollinen turismi voi vähentyä matkailuimagon heikkenemisen 

myötä. (Kujala 2011).  

 

Kaivostoiminta voisi toisaalta luoda uskoa tulevaisuuteen, että eläminen ja oleminen 

olisivat ylipäätään mahdollista eteläsavolaisella maaseudulla. Mahdollisen kaivoshank-

keen uskotaan tuovan työtä ja elinvoimaa alueelle sekä kuntatalouteen. Teollisen toi-

minnan kasvu lisäisi paikallista kysyntää esimerkiksi metalliteollisuuteen alihankinnan 

muodossa, kuljetuksiin sekä muuhun palvelun tarjontaan.  

 

4.7 Yhteenveto Osikonmäen arvometallimalmiesiintymästä  

Osikonmäen arvometallimalmiesiintymää on tutkittu vuosikymmenien ajan. Merkittä-

vimmät tutkimukset on tehty Geologisen tutkimuskeskuksen toimesta 1980-luvun 

loppupuolen ja 1990-luvun alkupuolen aikoihin. Tällöin alueella tehtiin suuri määrä 

maaperätutkimuksia ja näytteenottaminen oli myös laajamittaista. Osikonmäen alueen 

maaperää mm. kairattiin noin 16 kilometrin yhteispituudelta ja kairasydännäytteitä 

kertyi suuri määrä. Geologian Tutkimuskeskuksen toimesta tulokset analysoitiin ja sen 

jälkeen oikeudet ovat siirtyneet useammalle kaivosyhtiölle hyödyntämispotentiaalin 

tarkasteluun. 

 

2000-luvulla globaalin metallien kysynnän kasvun vuoksi myös kullan maailman-

markkinahinta kohosi voimakkaasti. Kohoavan kullan hinnan vuoksi myös Osikonmäen 

kultametallimalmiesiintymän mielenkiinto kaivosyhtiöiden näkökulmasta kasvoi. 

Belvedere Resources Finland Oy on kolmeen eri otteeseen syväkairannut Osikonmäen 

kallioperää vuosina 2006–2011. Belvedere Resources Finland Oy on siirtänyt valtaus-

oikeudet BR Gold Mining Oy:lle, joka on hakenut lisää valtausalueita Osikonmäestä. 

Mielenkiinto on kohdistunut sekä nykyisiin valtausalueisiin että nykyisistä valtaus-

alueista etelän suuntaan.  

 

Olemassa olevien tutkimustulosten perusteella kultaa on arvioitu olevan Osikonmäessä 

mahdollisesti noin 10 000 kg, joka olisi arvoltaan noin 300 miljoonaa euroa syksyn 

2013 keskimääräisen kullan hinnan mukaan laskettuna. Kulta on levittäytynyt laajalle 

alueelle ja malmin kultapitoisuus vaihtelee huomattavasti. 1990- ja 2000-luvilla tehtyjen 

analyysien perusteella kultamalmin hyödyntämiselle ei ole ollut edellytyksiä (luku 4.2).  

 

Kaivostoiminta aiheuttaa merkittäviä ja pysyviä vaikutuksia ympäristöönsä. Osittain 

kaivostoiminnan vaikutukset voidaan luokitella riskeiksi (luku 4.3). Taloudellinen riski 

muodostuu siitä, että kaivostoiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa. Pato-

turvallisuusriski tulee yleensä kyseeseen malmin rikastuksen yhteydessä. Vesitase on 

kaivostoiminnassa negatiivinen, joten vettä on johdettava kaivosalueelta sen ulkopuo-

lelle. Osikonmäessä pysyvä muutos maisemaan aiheuttaa vaikutuksia Etelä-Savon 
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maakuntakaavan mukaiseen valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen. 

Kaivoksen toimintaympäristö muodostaa työturvallisuuteen riskitekijöitä. Varsinaisen 

kaivostoiminnan loputtua kaivosalueen vaikutukset ympäristöönsä eivät lopu, vaan 

kaivoksesta tapahtuu kuormitusta ympäristöönsä pitkienkin ajanjaksojen jälkeen. 

 

Kaivostoiminnan riskit Osikonmäen kultakaivoksessa: 

 taloudellinen riski 

 patoturvallisuus 

 vesitase 

 pysyvä muutos maisemaan 

 työturvallisuus riski 

 jälkihoito 

 

Suurin osa kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista syntyy varsinaisen kaivostoiminnan 

aikana ja kohdistuu kaivoksen lähialueille (luku 4.4). Toisaalta ympäristövaikutuksia 

voi ilmetä kaivostoiminnan päättymisen jälkeen vielä pitkäänkin, ja kaivoksen mahdol-

liset vesistövaikutukset voivat ulottua laajalle alueelle. Kaivostoiminnasta ja sen 

uhkasta kohdistuu ihmisiin suuri taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus. Suurin yksit-

täiselle ihmiselle kohdistuva taloudellinen vaikutus on omaisuuden arvon heikkene-

minen. Suurimpana sosiaalisen vaikutuksena on olemassa olevan ympäristön muutos ja 

virkistysarvon heikkeneminen. Kaivostoiminnan vaikutus ekosysteemiin voi myös 

aiheuttaa vaikutuksia ihmisiin ravintoketjun kautta.  

 

Suurena huolena ympäristövaikutuksissa pidetään kaivostoiminnan aiheuttamaa 

kuormitusta pintavesistöön. Negatiivinen vesitase aiheuttaa sen että kaivosalueelta on 

johdettava pois ylimääräistä vettä. Osaa vedestä voidaan hyödyntää kaivoksen 

prosesseissa kuten rikastuksessa. Lisäksi louhinnan, kuljetuksen ja murskauksen 

yhteydessä käytetään vettä kasteluun pölyämisen vähentämiseksi. Kaivosalueelta pois 

johdettavan veden merkittävin ongelma on ns. hapan valunta, joka aiheuttaa veden pH-

arvon laskua. PH-arvon lasku lisää rehevöitymisriskiä vesistössä. Kaivostoiminnan 

ympäristövaikutuksia pohjaveteen, maaperään ja ilmaan pidetään paikallisena.  

 

Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten kohteet Osikonmäen kultakaivoksessa: 

 ihminen 

 ekosysteemi (eläimet, kasvillisuus, maisema) 

 pintavesi (purot, joet, järvet) 

 pohjavesi 

 maaperä 

 ilma 

 

Varsinainen kaivostoiminta perustuu pitkälti taloudellisiin edellytyksiin (luku 4.5). 

Ovatko tuotteen maailmanmarkkinahinta, tuotantokustannukset sekä muut kustannukset 

sellaiset pitkällä aikavälillä, että kaivostoiminnan edellytykset täyttyvät. 
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Kaivostoiminnalla on taloudellisia kerrannaisvaikutuksia myös varsinaisen kaivos-

toiminnan ulkopuolelle. Maanomistajille taloudelliset vaikutukset voivat olla joko nega-

tiivisia ja/tai positiivisia. Merkittävimmät negatiiviset talousvaikutukset kohdistuvat 

kiinteistöjen arvojen alenemiseen. Positiivisina vaikutuksina voidaan pitää maksettuja 

korvauksia sekä malminetsinnästä että kaivostoiminnasta. 

 

Kuntatalouteen kohdistuvat taloudelliset vaikutukset ovat luonnollisten henkilöiden 

maksamat kunnallisverot, kuntien saamat yhteisövero-osuudet sekä kiinteistöverotuotto. 

Kunnallisveron kertymään vaikuttaa suoraan työpaikkojen määrä ja se, että se työllistää 

paikkakunnan työntekijöitä. Kaivosyhtiöstä yhteisöveroa olisi odotettavissa silloin, kun 

yhtiö alkaa tuottaa liikevoittoa. Kiinteistöveron tuotto ei ole kaivosyhtiöissä kovinkaan 

merkittävää.  

 

Kuntatalouteen sekä alueen elinkeinoelämään kaivos tuottaisi suurimman vaikutuksen 

palvelujen kysynnän kasvun kautta. Etenkin rakentamis- sekä käynnistämisvaiheen 

aikana palvelusektorin kysynnän arvioidaan kasvavan. Palvelutarvetta muodostuisi 

kuljetuksiin, rakentamiseen, alihankintaan yms.  

  

Osikonmäen kultakaivoksen lähialueen taloudelliset vaikutuskohteet: 

 maanomistajat 

 kuntatalous 

 alueen elinkeinoelämä 

 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on selventää, millaisia vaikutuksia 

hankkeen toteutuksella on paikallisten asukkaiden elämänlaadulle sekä alueen tulevalle 

kehitykselle. Sosiaaliset vaikutukset kohdistuvat sekä ihmisiin että yhteiskuntaan (luku 

4.6). Sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan myös kyselytutkimuksen kautta (luku 5). 

 

Sosiaaliset vaikutukset: 

 ihmiset 

 yhteiskunta 
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5 KAIVOKSEN PERUSTAMISTA KOSKEVAT 
TULOKSET 

 

5.1 Kyselytutkimus 

5.1.1 Kyselyn laajuus 

Diplomityöhön liittyvällä kyselytutkimuksella kartoitettiin mielikuvaa Rantasalmen 

Osikonmäessä sijaitsevasta kultamalmiesiintymästä. Kyselytutkimuksella arvioitiin 

vastaajien mielipiteitä, asenteita sekä arvomaailmaa. Kyselyllä tiedusteltiin myös 

kaivostoiminnan ja valtausmenettelyjen tuntemusta yleisellä tasolla. Lisäksi tiedusteltiin 

vastaajien arvioita kaivostoiminnan erilaisista vaikutuksista lähiympäristöön sekä 

laajemmin yhteiskuntaan.  

 

Kyselytutkimuksen alussa painotettiin sitä, että tarkoituksena on mahdollisimman 

puolueettomasti ja reaalisesti selkeyttää nykykäsityksiä kaivoksen perustamisen 

merkityksestä. Kyselytutkimus laadittiin objektiivisesta näkökulmasta, jolloin saatiin 

kokonaisvaltaisempi käsitys malminetsinnän ja kaivostoiminnan mielikuvista. 

 

Tutkimusmenetelmänä oli kvantitatiivinen lomakekysely. Kvantitatiivisella eli määräl-

lisellä tutkimuksella selvitetään eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai tutkittavassa 

ilmiössä tapahtuvia muutoksia (Heikkilä 2008). Lomakekyselyllä kerättiin perus-

joukolta tietoa pääosin siten, että vastaajille annettiin valmiiksi vastausvaihtoehdot ja           

-asteikot, ns. strukturoidut kysymykset. (Mattila 1999). Näitä käyttäen vastaajaa 

pyydettiin vastaamaan esitettyihin kysymyksiin ja väittämiin. 

 

Kyselytutkimuskaavake on diplomityön liitteenä. Liite nro 1. 

 

 

5.1.2 Kohderyhmät 

Joulukuussa 2013 kyselylomakkeita postitettiin 80 kpl. Määräaika kyselylomakkeen 

palauttamiselle oli 15.12.2013. Kyselytutkimukseen vastattiin nimettömänä ja 

kyselytutkimuksen alussa esitettiin kyselyn olevan osa tekeillä olevaa diplomityötä.  

 

Kyselytutkimuksen alussa tiedusteltiin vastaajien lähtötietoja, kuten vastaajan kuulu-

mista tiettyyn kohderyhmään. Perusjoukon eli kyselyn kohderyhmän muodostivat 

asukkaat, kuntapäättäjät, yrittäjät sekä asiantuntijat. Lisäksi kyselykaavakkeessa oli 

kohta ”muu”, jos vastaaja ei mielestään kuulunut mihinkään ehdotettuun kohde-

ryhmään. Jokaisessa varsinaisessa kohderyhmässä oli ennakkoarvion mukaan noin 20 

vastaajaa. 
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Kohderyhmät: 

 

Asukkaat 

Kohderyhmänä oli Osikonmäen valtausalueella tai sen välittömässä läheisyydessä 

vakituisesti asutut taloudet. Vakituisesti asuttujen talouksien osoitetiedot kerättiin 

Rantasalmen kunnan käyttämän karttapohjaisen ATK-ohjelman (Map-Info) avulla.    

Jos samassa osoitteessa asui useampi henkilö, niin kyselylomake lähti vain yhdelle 

henkilölle.  

 

Kuntapäättäjät 

Kohderyhmän muodostivat Rantasalmen kunnanvaltuuston jäsenet sekä varajäsenet 

valtuustokaudella 2012−2016. Kunnanvaltuutettujen sekä varavaltuutettujen nimet ja 

osoitetiedot saatiin Rantasalmen kunnanviraston hallinto-osastolta. 

 

Asiantuntijat 

Asiantuntijat kohderyhmän muodostivat lähinnä eri viranomaistahot. Kyselylomaketta 

postitettiin Etelä-Savon maakuntaliittoon, Etelä-Savon Elinkeino-, Liikenne- ja 

Ympäristökeskukseen (ELY- keskus), Etelä-Savon Maataloustuottajien Keskusjärjes-

tölle (MTK Etelä-Savo), Geologian tutkimuskeskukseen (GTK) sekä osalle Ranta-

salmen kunnan keskeisiä viranhaltijoita ja muita toimihenkilöitä. 

 

Yrittäjät 

Yrittäjät kohderyhmän muodostivat Rantasalmen Yrittäjät ry:n hallituksessa olevat 

henkilöt. Suostumuksen kyselyn lähettämiseen yrittäjät kohderyhmälle antoi Rant-

asalmen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja. 

 

5.1.3 Arviointi 

Kyselytutkimus oli jaettu kuuteen eri kokonaisuuteen. Jokaisessa kokonaisuudessa oli 

6–10 erilaista väittämää tai mielipidekysymystä, joihin pyydettiin vastausta arvioimalla 

vastaajan omaa mielikuvaa väittämistä tai kysymyksistä.  

 

Kyselytutkimuksessa käytettiin Likert-asteikkoa. Monet kyselytutkimuksen keskeiset 

mittaustavat, kuten asennemittaukset, käsitetään järjestysasteikoiksi, joista yleisin on 

juuri Likert-asteikko. (Vehkalahti 2008). Likert-asteikko muodostuu yleensä 

asenneväittämistä, jotka ilmaisevat joko kielteistä tai myönteistä asennetta kyseiseen 

asiaan tai väittämään. Likert-asteikossa asenneväittämää arvioidaan yleensä 

viisiportaisella asteikolla, jonka ääripäät muodostavat väitteet joko täysin eri mieltä tai 

täysin samaa mieltä. Asteikon keskiväli tarkoittaa sitä, että vastaaja ei osaa sanoa tai 

vastaajalla ei ole mielipidettä asiassa. 

 

Arviointi tapahtui kyselytutkimuksessa asteikolla 1–5, joka on yleisin Likert-asteikko. 

Lähimpänä numeroa yksi (1) oleva numero osoittaa sitä, että vastaaja oli samaa mieltä 
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tai kyseessä oli vastaajalle erittäin tuttu asia. Lähempänä numeroa viisi (5) oleva 

numero osoittaa sitä, että vastaaja oli eri mieltä tai kyseessä ei ollut vastaajalle mitään 

tuttua. Numero kolme (3), eli keskimmäinen vaihtoehto, tarkoitti siten neutraalia mieli-

pidettä. Neutraali tarkoitti siten tässä kyselytutkimuksessa sitä, että antamalla numero 

kolmen (3) vastaaja ei ollut samaa eikä eri mieltä esitettyyn väitteeseen tai asiaan. 

 

Aihepiiri 1 

Ensimmäisessä aihepiirissä kysyttiin lähinnä sitä, onko Osikonmäen kylä, valtaus-

menettely tai kaivostoiminta yleensä tuttu asia vastaajalle. Lisäksi kysyttiin vastaajan 

tietämystä siitä, että Osikonmäki on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue. 

Vastaajan omaa tietämyksen tasoa kaivostoiminnan vaikutuksista kysyttiin myös tässä 

aihepiirissä. 

 

Aihepiiri 2 

Toinen aihepiiri kohdistui lähinnä kysymyksiin sekä väittämiin lainsäädännöstä ja 

Osikonmäen arvometallimalmiin liittyvän tiedon määrästä ja tarpeesta. Lisäksi tiedus-

teltiin vastaajan arviota olemassa olevan tiedon puolueettomuudesta ja ristiriidatto-

muudesta. 

 

Aihepiiri 3 

Kolmas aihepiiri kohdistui Osikonmäen mahdollisen kaivostoiminnan vaikutuksiin. 

Tässä aihepiirissä kysyttiin mm. ”Mikä tulisi olemaan kaivostoiminnan vaikutus kunta-

keskukseen, kuntatalouteen sekä alueen imagoon?” 

 

Aihepiiri 4 

Neljännessä aihepiirissä vastaajaa pyydettiin arvioimaan Osikonmäen mahdollisen 

kaivostoiminnan taloudellisia vaikutuksia. Vastaajaa pyydettiin arvioimaan taloudellisia 

vaikutuksia sekä kuntatalouteen, että lähialueen elinkeinotoiminnalle. Lisäksi tiedus-

teltiin vastaajan arviota kaivostoiminnan vaikutuksesta kiinteistöjen arvoon sekä 

mahdollisten korvausten riittävyyteen.  

 

Aihepiiri 5 

Viidennessä aihepiirissä pyydettiin vastaajia arvioimaan Osikonmäen arvometalli-

malmion nykytilaa ja arviota siitä, tulisiko malminetsintä lopettaa. Vastaajilta pyydettiin 

myös arviota mahdollisen kaivostoiminnan aloittamisesta sekä siitä, pitäisikö käynnissä 

olevat tutkimukset lopettaa. 

 

Aihepiiri 6 

Kyselytutkimuksen kuudennessa osassa vastaajaa pyydettiin asettamaan vaikutta-

vuusjärjestykseen mahdollisen kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia. Kyselykaavak-

keeseen oli määritelty kahdeksan erilaista vaikutusta, jotka tuli laittaa vaikuttavuus-
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järjestykseen arvoilla 1–8. Numero yksi (1) tuli antaa merkittävimmälle vaikutukselle ja 

numero kahdeksan (8) tuli antaa sille, jolla vastaajan mielestä oli vähiten vaikutusta.  

 

Vaikuttavuusjärjestys 

Kaivostoiminnan vaikutukset jotka tuli asettaa vaikuttavuusjärjestykseen: 

 vaikutus pohjaveteen 

 vaikutus pintaveteen (lähialueen järvet) 

 vaikutus maaperään 

 vaikutus ilmaan 

 vaikutus maisemaan 

 vaikutus elinoloihin 

 vaikutus kunnan imagoon 

 kaivostoiminnan kokonaisvaikutus.  

 

Kyselyn lopuksi vastaajalla oli mahdollisuus kommentoida joko kyselyä tai Osikon-

mäen arvometallimalmiesiintymää.  

 

5.2 Kyselytutkimuksen tulokset 

5.2.1 Vastausprosentti ja arviointitapa 

Kyselytutkimukseen tuli yhteensä 52 vastausta eli vastausprosentti oli 65%. Vastaus-

aktiivisuutta voi pitää hyvänä, koska tyypillisesti kyselytutkimuksen vastausprosentti 

jää yleensä alle 50% (Vehkalahti 2008). Vastaajista yli puolet oli miehiä ja vähintään 50 

vuotta täyttäneitä. Vastaajista asukaskategoriaan kuului 21%, kuntapäättäjiin 16%, 

asiantuntijoihin 19%, yrittäjiin 19% ja kohtaan muu 25%. Kategoriaan muu on laskettu 

myös ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet kohderyhmäkseen useamman tai ei mitään 

kohderyhmää. Lähetettyjen ja vastaanotettujen kyselykirjeiden perusteella aktiivisim-

min kyselytutkimukseen vastasi kohderyhmä yrittäjät.  

 

Vastauksista laadittiin yhteenveto, jossa on esitetty vastaajien antamat tiedot. Jokaiselle 

kysymykselle tai väittämälle laskettiin kyselylomakkeen perusteella keskiarvo kohde-

ryhmittäin sekä kaikkien vastausten keskiarvo. Kaikissa kohderyhmissä vastaukset 

vaihtelivat samassakin kysymyksessä erittäin voimakkaasti. Samassa kohderyhmässä 

olevat vastaajat saattoivat olla täysin eri mieltä kysymyksestä.  

 

Yhteenveto kyselytutkimuksen vastauksista on diplomityön liitteenä. Liite nro 2.  

 

Kaikkien vastaajien yhteenlaskettujen vastausten perusteella laadittiin sekä kappale-

määräisesti (kpl), että keskiarvon (ka) perusteella keskeisimpiin väitteisiin taulukko. 

Kappalemäärät laskettiin siten että vastaukset yksi ja kaksi laskettiin yhteen. Ne 

vastaajat, jotka olivat esittäneet mielipiteenään numeron kolme, tulkittiin sen 

tarkoittavan neutraalia vaihtoehtoa. Vastaajat, jotka olivat esittäneet mielipiteenään joko 
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numeron neljä tai viisi laskettiin samoin yhteen. Tyhjää esittäneet kannanotot jätettiin 

huomioimatta. 

 

5.2.2 Prosessien tuntemus kaivostoiminnassa 

Ensimmäisessä aihepiirissä kysyttiin vastaajilta mm. kuinka tuttu Osikonmäen alue on 

ja kuinka tuttua kaivostoiminta yleensä on. Paikallistuntemus oli merkittävä kysyttäessä, 

kuinka tuttu alue on Osikonmäki. Vähiten Osikonmäen arvometallimalmiota ja sen 

olemassa oloa tunsivat asiantuntijat, jotka kohderyhmän osoitteenkin perusteella asuivat 

kauimpana Osikonmäen alueesta. Valtaus- ja malminetsintäprosessien tuntemus oli 

kuntapäättäjien mielestä vähemmän tuttu asia kuin muille vastaajaryhmille. Tähän 

saattoi osaltaan vaikuttaa kuntapäättäjien (valtuutettujen) yleinen tiedontarve päätettä-

viin asioihin. Valtaus- ja malminetsintäprosessien tuntemusta piti kuitenkin enemmistö 

riittävänä, ks. kuva 19. Osikonmäen kuuluminen valtakunnallisesti merkittävään 

maisema-alueeseen tunnettiin hyvin. 

 

23 vastaajaa piti omaa valtaus- ja malminetsintäprosessien tuntemista riittävänä. 15 

vastaajaa oli sitä mieltä että oma prosessien tuntemus oli heikko. Lähes yhtä monella 

vastaajalla ei ollut mielipidettä kysyttyyn asiaan.   

 

 

 

Kuva 19. Kyselytutkimuksen vastaajien mielipide valtaus- ja malminetsintäprosessien 

tuntemiseen. Lähde: kyselytutkimus 15.12.2013. 

 

 

5.2.3 Lainsäädännön riittävyys 

Kyselytutkimuksessa kysyttiin lainsäädännön sekä olemassa olevan tiedon riittävyyttä 

sekä malminetsintään että varsinaiseen kaivostoimintaan. Kaivostoimintaan liittyvän 

lainsäädännön tuntemusta ei pidetty parhaana mahdollisena. Lainsäädännön tuntemuk-
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seen näyttäisi vaikuttavan kaivostoimintaa ohjaava laaja lainsäädäntö. Lainsäädännön 

riittävyyttä sekä malminetsinnän että kaivostoiminnan ohjaukseen pidettiin yleisesti 

erittäin heikkona, ks. kuva 20.  

 

Kaivostoiminnan vaikutuksista eniten tietoa vailla oli kohderyhmä asukkaat, joihin 

myös mahdollisen kaivostoiminnan suurimmat vaikutukset kohdistuisivat. Yrittäjien 

mielestä tietoa oli riittävästi ja se ei ollut erityisen ristiriitaista. Muut vastaajat pitivät 

tiedon määrää ja laatua riittämättömänä.  

 

Lainsäännön riittävyyttä kaivostoiminnan ohjauksessa oli vastaajien mielestä paljon 

parantamisen varaa. 38 vastaajaa oli sitä mieltä että lainsäädännön riittävyys on heik-

koa. Ainoastaan kolmen vastaajan mielestä lainsäädäntö olisi riittävää.  

 

 

 

Kuva 20. Kyselytutkimuksen vastaajien mielipide lainsäädännön riittävyyteen 

kaivostoiminnassa. Lähde: kyselytutkimus 15.12.2013. 

 

 

Kyselytutkimuksessa tiedusteltiin Osikonmäen mahdollisen kaivostoiminnan 

vaikutuksia. Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä että kaivostoiminta aiheuttaisi 

peruuttamattomia vahinkoja ympäristölle. Kaivostoiminnan vaikutusten uskottiin 

ulottuvan kuntakeskukseen (n. 4 km) asti, ks. kuva 21. Eniten vaikutusten ulottumisesta 

kuntakeskukseen (4 km) oli huolissaan kuntapäättäjät.  

 

Asukkaat ja yrittäjät olivat voimakkaimmin sitä mieltä, että kaivostoiminta vaikuttaisi 

negatiivisesti kuntatalouteen. Kuntapäättäjien sekä asiantuntijoiden mielestä kaivos-

toiminnan vaikutus kuntatalouteen olisi lievästi positiivinen. Melko yksimielinen kanta 

vastaajilla oli siihen, että mahdollisella kaivostoiminnalla olisi imagoa heikentävä 

vaikutus. Negatiiviseen imago vaikutukseen on varmaankin merkitystä kaivostoiminnan 

esillä olevilla ongelmilla.  
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Kyselytutkimuksen 52 vastaajasta 40 uskoi kaivostoiminnan vaikuttavan kuntakeskuk-

seen saakka. Ainoastaan 6 vastaaja oli sitä mieltä että kaivostoiminnan vaikutus ei 

ulottuisi keskustaan saakka. Myös 6 ilmoitti että ei ole kysyttyyn asiaan mielipidettä. 

 

 

 

Kuva 21. Kyselytutkimuksen vastaajien mielipide kaivostoiminnan vaikutukseen. Lähde: 

kyselytutkimus 15.12.2013. 

 

5.2.4 Vaikutukset talouteen 

Kyselytutkimuksessa kysyttiin Osikonmäen mahdollisen kaivostoiminnan vaikutuksia 

kuntatalouteen ja elinkeinoon. Asiantuntijoiden mielestä kaivostoiminnalla olisi merkit-

tävä vaikutus kuntatalouteen. Myös yrittäjät olivat lievästi sitä mieltä että kaivos-

toiminnalla olisi merkittävä vaikutus kuntatalouteen. Asukkaiden mielestä kaivos-

toiminnalla olisi merkittävä negatiivinen vaikutus kuntatalouteen.  

 

Kaivostoiminnan positiivisesta merkityksestä lähialueen elinkeinolle olivat eniten 

samaa mieltä kuntapäättäjät ja asiantuntijat. Asukkaiden mielestä lähialueen elinkeinolle 

kaivostoiminnasta ei ole merkittävää positiivista vaikutusta. Yhteenlaskettu vastaajien 

mielipide kaivostoiminnan vaikutuksista elinkeinoon jakaantui lähes tasan, ks. kuva 22.  

 

Melko yksimielisiä vastaajat olivat siitä, että kaivostoiminnan elinkaaren loppukustan-

nukset jäävät yhteiskunnan hoidettavaksi. Väittämään, että kaivostoiminnan käynnis-

täminen perustuisi ainoastaan taloudellisiin seikkoihin, oltiin vastauksissa myös melko 

yksimielisiä. Kaivosyhtiön kotimaisuutta vastaajat pitivät erittäin tärkeänä. Ainostaan 

asiantuntijoiden mielestä kaivosyhtiön kotimaisuus ei ollut yhtä tärkeä asia kuin muiden 

vastaajien mielestä. Kaivostoiminnan ja sen uhkan arvioitiin vaikuttavan heikentävästi 

kiinteistöjen arvoihin, eikä arvon alenemisesta saatavia korvauksia pidetty riittävänä.  
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20 vastaajan mielestä kaivostoiminnalla olisi positiivinen vaikutus elinkeinoelämälle. 

Isolla osalla vastaajista ei ollut mielipidettä kaivostoiminnan vaikutuksesta elinkeino-

elämään. 17 vastaajaa oli sitä mieltä että vaikutus elinkeinoon olisi negatiivinen. 

 

 

 

Kuva 22. Kyselytutkimuksen vastaajien mielipide kaivostoiminnan vaikutuksesta 

elinkeinoon. Lähde: kyselytutkimus 15.12.2013. 

 

5.2.5 Tiedottaminen  

Kyselytutkimuksessa tiedusteltiin Osikonmäen arvometallimalmion nykytilasta. Vastaa-

jien arviota pyydettiin mm. siitä onko valtaustilanteesta tiedotettu riittävästi. Valtaus-

tilanteen tiedottamista vastaajat eivät pitäneet riittävänä. Etenkin asukkaiden mielestä 

tiedotusta ei ole ollut riittävästi, ks. kuva 23.  

 

Tiedottamisen riittävyyteen oli 22 vastaajaa sitä mieltä että se ei ole ollut riittävää. 16 

vastaajalla ei ollut mielipidettä tiedottamisesta. Ainoastaan 14 vastaajaa piti kyselytutki-

muksen perusteella tiedottamista riittävänä.  
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Kuva 23. Kyselytutkimuksen vastaajien mielipide tiedottamisen riittävyydestä. Lähde: 

kyselytutkimus 15.12.2013. 

 

5.2.6 Mielipiteet mahdollisesta kaivostoiminnasta 

Arvometallimalmiesiintymän tutkimuksia asukkaat ja yrittäjät pitivät lähes riittävinä. 

Kuntapäättäjien ja asiantuntijoiden mukaan arvometallimalmiesiintymän tutkimuksia 

pitäisi kuitenkin jatkaa niin kauan, että arvometallimalmiesiintymän laajuudesta on 

riittävä varmuus. Asukkaiden, kuntapäättäjien sekä yrittäjien mielestä Osikonmäen 

arvometallimalmiesiintymästä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Ainoastaan asiantun-

tijat olivat selkeästi sitä mieltä, että malmiesiintymästä on enemmän hyötyä kuin 

haittaa. Osikonmäen arvometallimalmiesiintymästä on enemmän haittaa kuin hyötyä, 

ks. kuva 24.  

 

Kyselytutkimuksen 34 vastaajan mukaan Osikonmäen kultaesiintymästä on enemmän 

haittaa kuin hyötyä. 10 vastaajaa oli sitä mieltä että kultaesiintymästä olisi enemmän 

hyötyä kuin haittaa. 7 vastaaja ei esittänyt mielipidettään Osikonmäen kultaesiintymän 

hyödystä.  
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Kuva 24. Kyselytutkimuksen vastaajien mielipide Osikonmäen arvometallimalmin 

hyödyllisyydestä. Lähde: kyselytutkimus 15.12.2013. 

 

Kyselytutkimuksessa tiedusteltiin vastaajien mielipidettä mahdollisesta kaivostoiminnan 

aloittamisesta. Vastaajien mielestä arvometallimalmiesiintymään perustuvaa kaivosta ei 

tulla Osikonmäkeen rakentamaan. Vastausten perusteella Osikonmäkeen ei olisi siten 

tulossa kaivosta, ks. kuva 25.  

 

Kyselytutkimuksen perusteella 26 vastaajaa arvioi, ettei kultakaivosta tultaisi rakenta-

maan Osikonmäkeen. 12 vastaajalla ei ollut mielipidettä kaivoksen perustamisesta. 12 

vastaajaa arvioi, että kaivoksen perustaminen olisi tulevaisuudessa mahdollista 

Osikonmäessä. 

 

 

 

 

Kuva 25. Kyselytutkimuksen vastaajien arvio kaivoksen rakentamisesta. Lähde: 

kyselytutkimus 15.12.2013. 
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Asukkaiden, kuntapäättäjien sekä yrittäjien mielestä arvometallimalmiesiintymän tutki-

mukset olisi lopetettava. Asiantuntijoiden mielestä tutkimuksia tulisi jatkaa. Keskiarvon 

perusteella tutkimusten lopettamisen ja tutkimusten jatkamisen kannatus jakaantui lähes 

tasan, ks. kuva 26.  

 

Tutkimusten lopettamisen kannalla oli 21 vastaajaa. 18 vastaajaa oli sitä mieltä että 

tutkimusten lopettamiselle ei olisi perusteita. 12 vastaajaa ei esittänyt mielipidettään 

esitettyyn väitteeseen.  

 

 

 

Kuva 26. Kyselytutkimuksen vastaajien mielipide tutkimusten lopettamisesta 

Osikonmäessä. Lähde: kyselytutkimus 15.12.2013. 

 

5.2.7 Kaivostoiminnan vaikuttavuuden arviointi 

Kyselytutkimuksen kuudennessa osassa vastaajia pyydettiin asettamaan mahdollisen 

kaivostoiminnan vaikutukset vaikuttavuusjärjestykseen. Kaivostoiminnan vaikutus-

kohteet oli annettu valmiiksi ja valmiit vaikutusvaihtoehdot tuli asettaa vaikuttavuus-

järjestykseen vastaajan mielikuvan perusteella.  

 

Lähes kaikkien vastaustausten perusteella kaivostoiminnalla olisi suurin vaikutus maise-

maan, ks. taulukko 2. Toiseksi merkittävimmäksi vaikutuskohteeksi arvioitiin yleisesti 

vaikutuksia pintavesiin (järviin). Kuntapäättäjät olivat kyselytutkimuksen perusteella 

sitä mieltä että kaivostoiminnan suurin vaikutus kohdistuisi pintavesiin. Pienimmät 

vaikutukset arvioitiin kohdistuvan ilmaan ja imagoon. Mielenkiintoinen on myös asian-

tuntijoiden ja yrittäjien erilainen näkemys kaivostoiminnan yhteisvaikutuksista. 
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Taulukko 2. Osikonmäen mahdollisen kaivoksen vaikutukset vaikuttavuusjärjestyksessä. 

Lähde: kyselytutkimus 15.12.2013. 

ASUKAS PÄÄTTÄJÄ ASIANTUNTIJA YRITTÄJÄ MUU 

1. maisema 1. pintavesi 1. maisema 1. maisema 1. maisema 

2. elinolot 2. pohjavesi 2. yhteisvaikutus 2. pintavesi 2. elinolot 

3. pintavesi 3. elinolot 3. pintavesi 3. pohjavesi 3. pintavesi 

4. pohjavesi 4. maisema 4. maaperä 4. maaperä 4. pohjavesi 

5. yhteisvaikutus 5. maaperä 5. pohjavesi 5. elinolot 5. yhteisvaikutus 

6. maaperä 6. yhteisvaikutus 6. elinolot 6. imago 6. maaperä 

7. imago 7. imago 7. imago 7. ilma 7. imago 

8. ilma 8. ilma 8. ilma 8. yhteisvaikutus 8. ilma 

 

 

5.2.8 Vastaajien kommentit  

Kyselytutkimuksen loppuun pyydettiin vastaajilta kommentteja joko Osikonmäen arvo-

metallimalmiesiintymään tai kyselytutkimukseen liittyen. Lähes kaikissa vastauksissa 

oli myös kommentteja ja kannanottoja. 

 

Kommenttien perusteella suhtautuminen kultaesiintymään oli melko kielteistä. Osassa 

kommentteja vaadittiin lopettamaan välittömästi sekä malmin etsiminen että varmis-

tamaan se, ettei Osikonmäkeen tulisi kaivostoimintaa. Mahdollisen kaivostoiminnan 

puolesta esitettiin myös muutamia myönteisiä mielipiteenilmaisuja. Lainsäädännön, 

kaivosvalvonnan sekä lupamenettelyn riittämättömyyttä arvosteltiin myös mielipiteissä 

voimakkaasti. 

 

Vastaajien kyselyn yhteyteen kirjoittamat kommentit on esitetty liitteessä. Liite nro 3. 

 

5.3  Ympäristövaikutukset 

Kaivostoimintaan kohdistuu erilaisia riskejä kuten esim. patoturvallisuus, kaivosyhtiön 

talous, pysyvä vaikutus maisemaan sekä pitkäkestoiset vaikutukset kaivostoiminnan 

päättymisen jälkeen. Kaivosalueen vesitase on merkityksellinen sekä arvioidessa riskejä 

että ympäristövaikutuksia. Patoturvallisuus tulee lähinnä kysymykseen rikastushiekka-

altaan patorakennelmissa, tällöin arvometallimalmin rikastaminen tapahtuisi kaivos-

alueella tai välittömästi sen läheisyydessä.  

 

Kaivosyhtiön taloudelliseen riskiin vaikuttaa merkittävästi tuotteen maailmanmarkkinat 

sekä tuotantokustannukset. Vaikutuksia maisemaan ei voida kokonaan estää millään 

maisemointitoimenpiteillä tai muilla vastaavilla toimenpiteillä. Varsinaisen kaivos-

toiminnan jälkeen tapahtuvia vaikutuksia on mahdoton täydellisesti arvioida etukäteen, 

koska kyseessä on erittäin pitkäkestoisia vaikutuksia.  
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Merkittäviä ympäristövaikutuksia muodostuu jo kaivoksen rakentamis- ja käynnistämis-

vaiheessa. Rakentamisvaiheen aikana kallioperää suojaavan maa-aineksen poiston ja 

läjityksen yhteydessä tapahtuva maansiirto aiheuttaa ympäristöön vaikutuksia. Vesitase 

johtaa siihen, että kaivosalueelta on johdettava ylimääräistä vettä pois. Vesi poistuu tai 

poistetaan alueelta kulkeutuviin puroihin, jokiin tai muihin vesistöihin. Veden mukana 

kulkeutuu aina jonkin verran kiintoaineita sekä mahdollisesti muuta veden laatua 

heikentävää ainesta tai vaikutusta. Kaivoksen vesitase on erittäin tärkeä tekijä 

ympäristövaikutuksia arvioitaessa.  

 

Kaivostoiminnasta ilman kautta kulkeutuvat vaikutukset muodostuvat pölystä ja 

melusta. Kyselytutkimuksen perusteella kaivostoiminnan vaikutukset ulottuisivat kunta-

keskukseen (n 4 km) saakka. Asiantuntija-arvioiden mukaan pölyn ja melun terveys-

vaikutukset kohdistuisivat kuitenkin kaivoksen lähialueelle. Melun ja pölyn vaikutta-

vuuteen on suuri merkitys kaivostyypillä, onko kyseessä avolouhinta vai tunneli-

louhinta.  

 

Kaivostoiminta lopetetaan yleensä mineraalivarantojen ehtyessä tai toiminnan 

kustannusten ylittäessä toiminnan tuotot, jolloin kaivostoiminta ei ole enää kannattavaa. 

Kaivoksen ennenaikainen sulkeminen voi konkretisoitua tilanteessa, jossa kaivos-

toiminta keskeytyy jostakin odottamattomasta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi 

maailmanmarkkinahintojen romahtaminen, kaivosyhtiön konkurssi tai kaivoksessa 

tapahtunut onnettomuus. Yksi kaivostoiminnan ennenaikaisista lopettamissyistä on 

viime vuosien aikana yhä useammin ollut toiminnan rikkomukset. Jälkihoidon 

varmistamiseksi lupaprosessien yhteydessä toiminnanharjoittajalta on vaadittu vakuus, 

jolla pyritään varmistamaan tavoiteltu jälkihoito. (P. Kauppila et al. 2011).  

 

Nykyään hyvien sulkemiskäytäntöjen mukaista on se että yhtiön on poistettava 

ylimääräiset rakennukset ja rakennelmat kaivosalueelta. Kaivosyhtiön on myös stabi-

loitava jätealueet sekä minimoitava päästövaikutukset pohja- ja pintavesiin. Kaivo-

salueen hapan valunta on estettävä. Lisäksi kaivosalueen maisemointi ja muu 

lopettamistoimenpide on suoritettava siten että alueen uusiokäyttö on mahdollista. 

Toiminnanharjoittajalle asetetaan velvoite päästöjen tarkkailun järjestämisestä, raja-

arvoista ja tarvittavista toimenpiteistä.  

 

Kaivostoimintaan Osikonmäessä kohdistuisi riskejä. Valtakunnallisesti merkittävän 

maisema-alueen heikkeneminen tai jopa kokonaan poistuminen on arvioitu tämän 

diplomityön perusteella riskiksi. Maiseman muutos olisi ainakin mahdollisen 

avolouhoksen sekä mahdollisen rikastamon myötä erittäin merkittävää. Riskeihin on 

myös arvioitu kuuluvan kaivostoiminnan hallitsemattomat ympäristökatastrofit sekä 

kaivosyhtiön taloudellisen riskin kantokyky. Varsinaisen kaivostoiminnan jälkeen 

esiintyvät ympäristövaikutukset on myös arvioitu riskiksi. Jälkihoidon riittävyys 

kymmenien vuosien jälkeen, sekä ympäristön että kustannusten kannalta, on erittäin 

vaativa kokonaisuus. Kaivostoiminnan jälkihoidon kustannusten pelätäänkin jäävän 

yhteiskunnan vastuulle.  
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Osikonmäen kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia arvioitaessa yhdeksi keskeisim-

mäksi vaikutukseksi on noussut vaikutus pintaveteen. Asiantuntijahaastatteluiden sekä 

kyselytutkimuksenkin perusteella huoli pintavesien laadun heikkenemisestä on erittäin 

suuri. Huoli pintavesistä on konkreettinen, koska Rantasalmen kunnan pinta-alasta lähes 

puolet on vesistöä. Vesistöalueesta taas suuri osa on Linnansaaren kansallispuistoa, joka 

kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Osikonmäen alueelta virtaussuunta on kohti Saimaata. 

Pintaveden laadun heikkenemisellä olisi suuri vaikutus alueen ”imagon” heikkenemisen 

kautta matkailuelinkeinoon sekä muuhun virkistyskäyttöön.  

 

Ympäristövaikutuksia kohdistuisi myös alueen ekosysteemiin. Päästöjä kaivosalueen 

ulkopuolelle aiheuttaa kaivosalueen negatiivinen vesitase, jonka mukaan kaivosalueelta 

on johdettava ylimääräinen vesi pois. Sulfidi- ja typpipäästöt aiheuttavat vesistöön 

päätyessään rehevöitymistä. Raskasmetallipäästöt (mm. nikkeli, sinkki, kupari) voivat 

kulkeutua ruokaketjun mukana ravintoverkon ylimmille tasoille aina ihmisiin saakka. 

Rakasmetallien merkittävin altistusreitti ihmisiin on kalojen syönnin kautta. Kalaan 

rakasmetallit voivat kulkeutua kaivosalueen purkuveden yhteydessä esiintyvien raskas-

metallien kautta. 

 

5.4 Sosiaaliset vaikutukset 

Suurimmat kaivostoiminnan vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvat sosiaa-

listen vaikutusten kautta. Suurin sosiaalinen vaikutus kohdistuu Osikonmäen alueella 

asuviin henkilöihin tai muihin joilla on ”sidos” Osikonmäkeen. Osikonmäen alueella on 

pitkä historia ja se on inventoitu valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. 

Osikonmäen alueella on edelleen erittäin merkittävää maataloutta ja kylä on aktiivinen 

yhteisö. Osikonmäen kylällä on oma kylän ja kyläläisten asioita edistävä yhdistys, 

Osikonmäen kyläyhdistys ry.  

 

Sosiaalisissa vaikutuksissa korostuu pelko kaivostoiminnan sekä myös malminetsinnän 

pysyvistä vaikutuksista. Kaivostoiminnan arvioidaan heikentävän tai jopa kokonaan 

poistavan tärkeän kulttuuriympäristön, jolla on pitkä historia. Kaivostoiminnan sekä 

kaivostoiminnan uhkien arvioidaan heikentävän kiinteistöjen arvoja Osikonmäessä. 

Kyselytutkimuksen perusteella kaivostoimintaan oltiin erittäin kriittisiä, etenkin alueen 

asukkaiden mielestä. Asukkaiden mielestä myös malminetsinnästä olisi luovuttava ja 

annettava alueen edustaa valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta. 

 

Kuntatalouden kannalta keskeiseen asemaan nousee palvelujen kysynnän lisääntyminen. 

Suorien kaivostoiminnan työpaikkojen määrään vaikuttaa merkittävästi kaivoksen 

laajuus sekä malmin jalostusaste. Kaivostoiminnan laajuudella, sekä malmin jalostus-

asteella, on myös vaikutus kaivostoiminnan riskeihin sekä ympäristövaikutuksiin. 

Suuren mittaluokan kaivostoiminnalla, kuten esimerkiksi Kittilän Suurikuusikon 

kultakaivoksessa, on suuri työllisyysvaikutus ja suuri ympäristövaikutus.  
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Osikonmäen kaivostoiminnan riskeihin, ympäristövaikutuksiin, sosiaalisiin vaikutuk-

siin, taloudellisiin vaikutuksiin ja muihin kerrannaisvaikutuksiin on oleellinen vaikutus 

kaivostoiminnan laajuudella ja jalostusasteella. Kaivostoiminnan laajuuteen sekä 

jalostusasteeseen vaikuttaa alueen geologia sekä metallin (kullan) pitoisuus. Kaivos-

toiminnan perusedellytys on se että malmin hyödyntäminen on taloudellisesti kannat-

tavaa. Kannattavuuden määrittelyssä on otettava huomioon koko kaivostoiminnan 

elinkaari. Elinkaaritarkastelussa ei riitä pelkkä kaivoksen varsinainen toiminta-aika vaan 

sen on ulotuttava riittävän pitkälle ajalle myös kaivostoiminnan jälkeen.  

 

5.5 Sivukiven hyödyntämispotentiaali 

Kaivostoiminnassa muodostuu merkittävä määrä sivukiveä. Kaivostoiminnan eri 

vaiheissa sivukiveä muodostuu erilaisia määriä. Oli kyseessä avolouhos tai maanalainen 

kaivos, osa kiviaineesta on hyödynnettävissä kaivosalueella. Sivukiveä käytetään 

kaivosalueella kulkuväylien, meluvallien, penkereiden, patojen yms. rakenteisiin. 

Lisäksi sivukiveä käytetään louhittujen tunneleiden tukemiseen maanalaisissa 

kaivoksissa. Kiviaineksen koostumus ja haitta-aineiden pitoisuudet määräävät pitkälti 

sen, onko sivukivi hyödynnettävissä kaivosalueen ulkopuolella vai onko se sijoittava 

läjitysalueelle tai muuhun vastaavaan varastointipaikkaan.  

 

Mikäli jäte voidaan luokitella pysyväksi jätteeksi, pidetään sitä myös ympäristölle 

vaarattomana ja tällöin myös jätteen hyötykäyttö mahdollistuu. Kivilajissa voi olla 

luonnollisesta vaihtelusta johtuen esiintyä sulfidimineraaleja, jolloin niiden sulfidisen 

rikin määrä tulee tapauskohtaisesti erikseen selvittää. (Luodes 2011).  

 

Osikonmäen kallioperästä on olemassa porausnäytteitä ja analyysituloksia sadoista eri 

näytteistä. Kalliogeokemian aineiston perusteella Osikonmäen kiviaines täyttää 

pysyväksi jätteeksi määritellyt kriteerit. Osikonmäen nykyisiltä valtausalueilta etelän 

suuntaan on kaksi olemassa olevaa, erillistä kalliokiviaineen ottamiskohdetta, joiden 

kiviaineen laadun on todettu sopivan maanrakentamiseen.  

 

Kallionkiviainesta voisi hyödyntää maanrakentamisessa kaivosalueen ulkopuolella. 

Louheen, murskeen ja muun kivijalosteen kuljetuksessa olisi hyödynnettävissä lähi-

alueen rautatietä. Rautatie mahdollistaa merkittävien massamäärien kuljettamisen eri 

hyödyntämistarkoituksiin tai jalostukseen pitkienkin matkojen etäisyydelle. 

 

Sivukiven hyödyntämisellä on sekä taloudellinen että luonnonvarojen käyttämisen 

kannalta suuri merkitys. Jos sivukivellä voidaan korvata muuta harju- tai kalliokivi-

ainesta, niin sen myönteiset vaikutukset korostuvat.  
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6 KAIVOKSEN PERUSTAMISTULOSTEN TARKASTELU 
 

6.1 Osikonmäen kaivoksen perustamisen potentiaalisuus 

Tämänhetkisen Osikonmäen kultamäärän, joka on asiakirjojen perusteella noin 10 

tonnia, kaivostoiminnan kesto olisi muutamia vuosia. Diplomityön referenssikulta-

kaivosten, kuten Pampalon ja Jokisivun kaivosten, vuosituotanto on noin 0,5−1,0 tonnia 

kultaa vuodessa. Osikonmäen arvioitu kultamäärä olisi siten hyödynnetty muutamassa 

vuodessa. Muutaman vuoden kaivostoimintaa varten suuren infrastruktuurin rakenta-

miselle täytyisi olla paremmat edellytykset. Malmin kuljettamiseen pitkiäkin matkoja 

antaisi lähellä oleva rautatie potentiaalisen mahdollisuuden. Tällöin rikastamon perus-

taminen Osikonmäkeen olisi todennetuilla kultavarannoilla epätodennäköistä.  

 

Malmin jalostusasteella on merkittävä vaikutus ympäristöön, maisemaan sekä talouteen. 

Kullan tuotannossa sivukiven ja rikastusjätteen suhde valmiiseen tuotteeseen on suuri. 

Kultaa on enintään muutamia grammoja louhittua malmitonnia kohden. Ennen kuin 

haluttu malmi on hyödynnettävissä, niin on suoritettu valtava työmäärä poistamalla 

pintamaita sekä sivukiveä ja muita malmin louhinnan esteitä. Myös varsinainen malmin 

jalostus lopputuotteeksi vaatii suurien massamäärien käsittelyn.  

 

Esimerkiksi tammikuussa 2014 Dragon Mining Oy:n Sastamalan rikastamolla yhden 

vuorokauden aikana jalostettiin malmia noin 25 täysperävaunuyhdistelmän verran. 

Vuorokaudessa kultarikastetta valmistui noin puolen (½) täysperävaunuyhdistelmän 

verran. Vuorokauden rikastusprosessin aikana rikastushiekkaa (= rikastusjätettä) 

muodostui siten noin 24,5 täysperävaunuyhdistelmää. Tämä rikastushiekka pumpattiin 

lähialueelle rikastushiekka-altaisiin.  

 

Rikastamon vaikutus sekä ympäristöön että maisemaan on seurausta erityisesti 

rikastushiekan sijoittamisesta ja varastoinnista kaivosalueelle. Toisaalta rikastamon 

perustamisella on keskeinen vaikutus työllisyyteen sekä palvelujen kysynnän kasvuun. 

 

Kaivostoiminnan lähialueen taloudelliset vaikutukset kohdistuvat Osikonmäessä oleviin 

maanomistajiin, Rantasalmen kunnan talouteen sekä alueen elinkeinoon. Maanomis-

tajiin kohdistuvat vaikutukset ovat sekä fyysisiä (taloudellisia) että psyykkisiä 

(sosiaalisia). Taloudellinen vaikutus kohdistuu mahdollisella kaivosalueella ja kaivos-

alueen lähellä olevien kiinteistöjen arvoon. Ääritapauksissa kiinteistön omistusoikeuden 

ja kiinteistön arvon määritys voi johtaa pakkokeinoihin. Voimassa olevan kaivoslain 

mukaan maanomistajille on maksettavalla korvausta sekä pinta-alan että kaivoksen 

tuoton perusteella. 

 

Kuntatalouteen ja lähialueen elinkeinoon mahdollisella kaivostoiminnalla olisi merki-

tystä lisääntyvän palvelujen kysynnän myötä. Mahdollisen kaivoksen suora työllisyys-

vaikutus olisi merkittävää suuremman mittaluokan kaivostoiminnassa, jossa myös 

jalostusaste olisi korkeampi. Kaivostoiminta ei tämän hetkisen negatiivisen julkisuus-
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kuvan myötä parantaisi kunnan ”imagoa”. Kaivostoiminnan hallitsemattomat 

ympäristövaikutukset vaikuttaisivat heikentävästi matkailun vetovoimaisuuteen.  

 

Asiantuntija-arvioiden mukaan kaivostoiminta Osikonmäessä ei suoraan vaikuttaisi 

kuntakeskukseen saakka. Melun, tärinän sekä pölyn vaikutukset eivät ulottuisi arvioiden 

mukaan kuntakeskukseen saakka. Osittain tätä arviota tukee myös Osikonmäen alueen 

maasto-olosuhteet. Mahdollisen kaivoksen ja kuntakeskuksen etäisyyttä on noin 4 

kilometriä ja välillä on merkittäviä korkeuseroja. Kyseiset vaikutukset kohdistuisivat 

lähialueelle, lähinnä muutaman sadan metrin etäisyydelle kaivosalueesta.  

 

Osikonmässä tapahtuva malminetsintä tapahtuu vanhan kaivoslain (503/1965) 

mukaisesti. Mahdollinen kaivosluvan käsittely tapahtuisi kuitenkin voimassa olevien 

lainsäädäntöjen, kuten uusi kaivoslaki (621/2011) sekä voimassa olevan ympäristön-

suojelulaki (86/2000) mukaisesti. Kaivosviranomaisena ja kaivosluvan myöntävänä 

viranomaisena toimii voimassa olevan lainsäädännön mukaan Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto. Voimassa oleva lainsäädäntö ja valtioneuvoston asetukset ovat uusittu 

muutama vuosi sitten ja niiden ohjauskeinoja kaivostoimintaan voi pitää riittävänä.  

 

Sivukivun hyödyntäminen Osikonmäen kaivostoiminnan yhteydessä olisi mahdollista, 

koska asiantuntija-arvioiden mukaan kiviaines olisi laadultaan ja koostumukseltaan 

soveliasta hyötykäyttöön myös kaivosalueen ulkopuolella. Lisäksi sivukivi voitaisiin 

luokitella pysyväksi jätteeksi, jolloin se asetuksen mukaan olisi mahdollista hyöty-

käyttää kaivosalueen ulkopuolella esimerkiksi maanrakennuksessa. Hyötykäyttö 

edellyttää että sivukivi ei sisällä ympäristölle haitallisia aineita. Kaivoksen kiviainek-

sella voitaisiin korvata luonnon harju- ja kalliokiviaineksia. Kalliokiviaineesta olisi 

mahdollista jalostaa erilaisia murskeita ja louheita. Alueen läheisyydessä kulkeva 

rautatie olisi hyödynnettävissä myös kivijalosteen kuljetuksissa.  

 

Maaperässä olevan kiviaineksen koostumus, sijainti, pitoisuus sekä muut kiviaineen 

ominaisuudet määräävät mikä on prosessi millä malmi saadaan jalostettua haluttuun 

jalostusasteeseen. Osikonmäessä arvometallimalmista saatava lopputuote on kulta. 

Teknillis-taloudellisia selvityksiä Osikonmäen malmin jalostuksesta on vuosien varrella 

toteutettu useita. Pekka Perä on selvityksessään vuonna 1989 päätynyt siihen tulokseen, 

että Osikonmäen kultakaivos ei ollut kannattava senhetkistä tekniikkaa käyttäen ja 

ottaen huomioon kultapitoisuuden sekä kullan maailmanmarkkinahinnan (Perä 1989).  

 

Vuonna 1990 Geologian tutkimuskeskus päätyi tehtyjen geologisten ja teknisten laskel-

mien mukaan siihen tulokseen, että Osikonmäen kultamalmiesiintymä ei ole taloudel-

lisesti kannattava (Parkkinen 1990). Outokumpu Oy on arvioinut vuonna 1996, että 

Osikonmäen kulta on saatavissa talteen autoklaavikäsittelyn ja syanidiliuotuksen avulla, 

mutta menetelmän haittapuolena ovat suuret ja hankalasti käsiteltävät liuotusprosessien 

sakka- ja jätemäärät sekä suuret investointi- ja käyttökustannukset (Hugg 1996). 

Kaivosyhtiö Endomines Oy arvio vuonna 2006, että kullan saanti Osikonmäen malmista 
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vaahdottamalla tai syanidiliuotuksella, ei muuttanut aiempaa käsitystä hyödyntämis-

potentiaalista, ja yhtiö päätti luopua valtausoikeudesta (Liikanen 2006).  

 

Aiemmat Osikonmäen arvometallimalmin tutkimukset ovat päätyneet tulokseen, ettei 

kaivostoiminnalle ole edellytyksiä. Tulevaisuudessa kaivostoiminta siirtyy enenevissä 

määrin maanalaiseen toimintaan sekä hyödyntämään pitoisuuksiltaan alhaisempia ja 

vaikeammin rikastettavia esiintymiä. (Suomen mineraalistrategia 2010). Ympäristölain-

säädännön periaatteiden mukaan hankkeissa on käytettävä parasta käyttökelpoista 

tekniikka (BAT). Teknologian kehitys kaivosalalla tuo uusia mahdollisuuksia malmin 

hyödyntämiseen. Rikastusprosessit kultakaivoksissa ovat pitkälti suljettuja prosesseja ja 

tapahtuvat muuhun teollisuuteen verrattavassa ympäristössä kuten Ilomantsin Pampalon 

kultakaivoksella.  

 

6.2 Kaivoksen perustamisen ympäristövaikutukset sekä 
kyselytutkimuksen vaikutukset  

Kaivostoiminnalla on pysyvä vaikutus ympäristöönsä. Vaikutukset voivat kohdistua 

ympäristöön joko suoraan ympäristövaikutusten tai sosiaalisten vaikutusten kautta. 

Ympäristövaikutuksia ovat päästöt vesistöön (pintavesi, pohjavesi), päästöt maaperään 

(tärinä, haitalliset pitoisuudet) sekä päästöt ilmaan (melu, pöly). Sosiaaliset vaikutukset 

voidaan tiivistää ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuviin vaikutuksiin. Sosiaalisilla 

vaikutuksilla tarkoitetaan toiminnan vaikutusta ihmisten elämäntapaan, kulttuuriin, 

asumiseen (loma-asumiseen), virkistystoimintaan, terveyteen ja hyvinvointiin. Yhteis-

kuntaan kohdistuvia sosiaaliset vaikutukset kohdistuvat palveluihin, elinkeinoelämään, 

omaisuuden arvoon sekä työllisyyteen.  

 

Osikonmäen mahdollisen arvometallimalmikaivoksen toiminnasta suurin ympäristö-

vaikutus kohdistuisi sekä alueen maisemaan että pintavesiin. Näillä ympäristövaikutuk-

silla on erittäin suuri sosiaalinen vaikutus lähialueen ihmisiin. Osikonmäen valta-

kunnallisesti merkittävä maisema-alue muuttuisi etenkin avolouhinnan seurauksena. 

Myös maanalainen louhinta tulisi muuttamaan maisemaa ainakin jätealueiden sekä 

muiden apualueiden osalta. Pohjaveden pilaantumista ei arvioiden mukaan pidetä 

todennäköisenä tai sen vaikutus kohdistuisi lähialueelle.  

 

Suuri huoli mahdollisessa kaivostoiminnassa on kaivostoiminnan vaikutus pintavesiin. 

Kaivosalueen vesitase on negatiivinen siten, että alueelta on johdettava ylimääräistä 

vettä pois. Sadannan ja haihdunnan keskimääräisen suhteen mukaan alueelle jää vettä 

noin puolet vuosittaisesta sademäärästä. Toinen puoli sademäärästä haihtuu ilmaan. 

Lisäksi lähialueiden valunta lisää kaivosalueen vesimäärää. Valuntaa on kohti puroja 

sekä muita vesistöjä, jolloin korkeuseroja omaavat maa-alueet, kuten Osikonmäen alue, 

ovat potentiaalisia veden virtauksille.  
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Osikonmäen alueen halki kulkeva Ruuvisenjoki on keskeinen veden kerääntymispaikka, 

jonka virtaus kasvaa merkittävästi esimerkiksi keväisin sulamisvesien aikaan. Ruuvisen-

joki, joka kulkee Osikonmäen kylän läpi, laskee kohti Haukivettä ja Saimaata.  

 

Melun vaikutus kohdistuisi etelän suuntaan Osikonmäen maasto-olosuhteiden vaikutuk-

sesta. Etelän suunnassa noin kahden kilometrin etäisyydellä on Alanen-niminen järvi, 

jonka rannoilla on pääasiassa loma-asutusta. Arvioinnin mukaan melun vaikutukset 

etelän suuntaan olisivat merkittävämmät kuin pohjoiseen kuntakeskuksen suuntaan. 

 

Osikonmäen arvometallimalmin sosiaalisia vaikutuksia arvioitiin laaditun kyselytutki-

muksen avulla. Kyselytutkimuksen mukaan kaivostoiminnan suurin vaikutus kohdis-

tuisi maisemaan. Tähän asiaan osaltaan vaikuttaa se, että Osikonmäki on luokiteltu 

valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Osikonmäen kylällä on pitkä historia 

sekä asumisen, virkistyskäytön että maatalouselinkeinon vuoksi.  

 

Kyselytutkimuksen perusteella erittäin tyytymättömiä oltiin lainsäädännön riittävyyteen 

kaivosasiassa. Tähän varmaankin vaikutti merkittävästi se, että nykyiset kaivokset ja 

suuri osa malminetsinnästä tapahtuu ns. vanhan kaivoslain (503/1965) mukaan. Vanhan 

kaivoslain mukaan pääpaino on ollut raaka-ainehuollon turvaamisessa ja kotimaisen 

kaivosteollisuuden varmistamisessa. Uudessa kaivoslaissa painotetaan enemmän 

osallistumista ja ympäristöarvoja. 

 

Kyselytutkimuksen perusteella vastaajien odotukset eivät olleet korkealla tasolla sen 

suhteen, että kaivostoiminta toisi merkittävän positiivisen taloudellisen vaikutuksen 

joko kuntatalouteen tai lähialueen elinkeinoelämälle. Kyselytutkimuksen perusteella 

kaivostoiminta heikentäisi Rantasalmen kunnan imagoa ja sillä olisi negatiivinen 

vaikutus matkailuun. Suuri yksimielisyys kyselytutkimuksen perusteella oli siitä, että 

mahdollisen kaivostoiminnan jälkihoito jäisi kuitenkin yhteiskunnan vastuulle. Suurin 

osa vastaajista oli sitä mieltä, että Osikonmäen arvometallimalmia ei hyödynnetä eli 

kultakaivosta ei olisi tulossa Osikonmäkeen. Ainostaan asiantuntijoiden mielestä 

malminetsintää on jatkettava, jotta olisi olemassa riittävä varmuus Osikonmäen alueen 

kultavarannosta. 

 

Mahdollinen kaivostoiminta edellyttäisi kyselyn perusteella ”sosiaalisen toimiluvan” 

hakemista. ”Sosiaalisen toimiluvan” edellytyksenä on mahdollisen kaivosyhtiön ja 

paikallisten yhteisöjen yhteistyö. Tällöin arvioinnin, lupaprosessien, toiminnan, 

tiedottamisen yms. on oltava puolueetonta ja riittävän kattavaa luottamuksen 

löytymiseksi.  
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6.3 Tulosten hyödyntäminen tulevaisuudessa 

Etelä-Savossa on tullut vireille 2. vaihemaakuntakaavan laadinta. Vaihemaakunta-

kaavalla on tarkoitus päivittää voimassa olevaa Etelä-Savon maakuntakaavaa mm. maa-

ainesten ottoon sekä kulttuuri- ja luonnonmaiseman arvoihin liittyvien merkintöjen 

osalta. Tarkasteluun tulee tällöin myös Osikonmäen valtakunnallisesti merkittävän 

maisema-alueen suhde Osikonmäen arvometallimalmiesiintymään. Tämän diplomityön 

tuloksia voi hyödyntää yhtenä aineistona arvioitaessa maakuntakaavoitusta Osikonmäen 

alueella ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi.  

 

Diplomityön tulokset ovat hyödynnettävissä kunnallisen päätöksenteon yhteydessä, 

jotka koskevat Osikonmäen aluetta. Kunnallinen päätöksenteko voi koskea esimerkiksi 

Osikonmäen alueen kaavoitusta (yleiskaava, asemakaava) tai muun toiminnan ohjaa-

mista malminetsintäalueille. Tämän diplomityön tulokset ovat myös mahdollisten 

lupaviranomaisten (Tukes, AVI yms.) lähdeaineistona.  

 

Osikonmäen alueen poikki kulkeva junarata on potentiaalinen vaihtoehto suurten 

massamäärien kuljetuksessa pitkienkin etäisyyksien päähän. Raideliikenteen hyödyntä-

minen malmin ja kivijalosteiden kuljetuksissa on huomioitava mahdollisen kaivos-

toiminnan yhteydessä. Maantiekuljetusten kohoavat polttoainekustannukset sekä 

merkittävät ympäristövaikutukset (hiilidioksidipäästöt yms.) tulevat korostamaan raide-

liikenteen kilpailukykyä tulevaisuudessa. Raideliikenteen hyödyntäminen on yksi 

merkittävä osa arvioitaessa kaivostoiminnan edellytyksiä. 

 

Diplomityön tulokset ja aineisto ovat maanomistajien ja muiden osallisten tietolähteenä 

mielipiteiden esittämisessä sekä oikeuksien turvaamisessa hankkeen eri vaiheissa. 

Aineisto on käytettävissä sekä malminetsinnän että mahdollisten lupaprosessien 

yhteydessä. Aineistosta on löydettävissä mm. keskeisin kaivostoimintaa ohjaava lain-

säädäntö sekä kaivostoiminnan riskit ja vaikutukset lähialueelle.  

 

Diplomityön aineisto on hyödynnettävissä mahdollisen kaivostoimintaan liittyvien 

arviointien, selvitysten ja lupa-asiakirjojen lähdeaineistona. Kyselytutkimuksessa 

esitetyt mielipiteet ja arviot ovat hyödynnettävissä tulevissa prosesseissa. Diplomityössä 

on runsaasti lähtöaineistoa ns. ”sosiaalisen toimiluvan” saamiseen. 

 

6.4 Esitys jatkoselvitystarpeista  

Sivukiven hyödyntämispotentiaali tulisi selvittää aina kaivostoiminnan yhteydessä. Jo 

vuonna 2009 tehdyn selvityksen mukaan kiviainesten kokonaiskäytöstä kalliomurskeen 

osuus oli yli puolet (Maa-ainesten kestävä käyttö 2009). Kalliokiviainesten osuuden 

arvioidaan entisestään kasvavan luonnonsoravarojen vähenemisen vuoksi. Harjujen sekä 

kallioiden suojeluohjelmat rajoittavat enenevässä määrin luonnontilaista maa-aines- ja 

kalliokiviainesottoa. Soranottoalueilla korostuvat lisäksi vaikutukset pohjaveteen, sillä 

merkittävät soravarat ja pohjavesivarat ovat maantieteellisesti samoilla alueilla. Osikon-

mäen kallioperästä on olemassa laaja tutkimusaineisto (mm. kairasydännäytteet), joista 
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on mahdollista tutkia kalliokiviaineen soveltuvuutta kivijalosteisiin. Tutkimus tulisi 

kohdistaa eri syvyyksiltä otettuihin näytteisiin.  

 

Kaivostoimintaan tulisi sisällyttää säännöllinen tiedottamisvelvoite kaikille osallisille. 

Tiedottamisvelvoitteen tulisi alkaa jo malminetsintä- tai viimeistään valtausvaiheessa. 

Tiedottaminen olisi ensiarvoisen tärkeää vaikutusalueella oleville ihmisille. Säännölli-

sellä tiedottamisella voisi vähentää toimintaan liittyviä pelkoja ja epävarmuustekijöitä. 

Lainsäädännön mukaan tutkimuksista on raportoitava luvan myöntävälle viranomaiselle 

ja aineisto on oltava julkisesti saatavissa, mutta osallisilla ei välttämättä ole riittäviä 

mahdollisuuksia seurata tutkimusten edistymistä. 

 

Kaivostoimintaa sekä viranomaistoimintaa hankaloittavat monimutkaiset lupa- ja 

valvontaprosessit. Kaivostoiminnan asiantuntijana toimii Geologian tutkimuskeskus, 

mutta kaivostoiminnan keskeisissä lupaprosesseissa Geologian tutkimuskeskuksen rooli 

jää pitkälti lausuntojen antamiseen. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan 

kaivosluvan myöntää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja keskeisen toimintaa ohjaavan 

ympäristölupapäätöksen myöntää aluehallintovirasto (AVI) yhteistyössä eri viran-

omaisten kesken. Yleensä lupaprosessit käyvät läpi myös eri hallintoasteet. Keskeisiä 

yhteistyökumppaneita lupaprosesseissa ovat alueelliset ELY -keskukset, alueen kunnat, 

maakuntaliitto sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Jatkoselvityksellä tulisi kartoittaa 

mahdollisuus keskittää monimutkainen ja vaikutuksiltaan suuri kaivostoiminnan sektori 

erilliselle kaivostoiminnan asiantuntija organisaatiolle, jonka vastuulla olisi 

kaivostoimintaympäristön lupa- ja valvonta-asiat.  

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi jo vuonna 2007 antamassaan raportissa, että 

tuolloin voimassa olleen kaivoslain aikana kaivostoimintaa harjoitettiin osittain muiden 

kuin kaivosyhtiön riskillä. Tämä johtui siitä, ettei kaivoslaissa säädelty riittävästi 

kaivostoiminnan lopettamisesta ja jälkihoidosta ja lisäksi näihin liittyvät vastuu-

kysymykset olivat puutteellisesti säänneltyjä. Uutta kaivoslakia (621/2011) ei ole vielä 

sovellettu varsinaiseen kaivostoimintaan. Lähivuosina uutta kaivoslakia tullaan 

soveltamaan kaivosten lupakäsittelyissä, ja saadaan kokemuksia käytännön vaikutuk-

sista. Uuden kaivoslain (621/2011) vaikutusta kaivostoimintaan ja kaivostoiminnan 

ympäristövaikutuksiin tulisi jatkossa seurata tiiviisti. 

 

Malminetsintä Osikonmäen alueella jatkuu voimassa olevien malminetsintälupien sekä 

mahdollisten uusien lupapäätösten edellyttämällä tavalla. Malminetsinnän eikä siihen 

liittyvän tutkimustoiminnan arvioida aiheuttavan merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

Malminetsintää ei tulisi rajoittaa, jotta varmuus Osikonmäen kultavarannosta olisi 

mahdollisimman tarkkaan selvillä. Mahdollisen kaivosluvan, ympäristöluvan sekä 

ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on oltava riittävä ja perusteltu selvitys 

käytettävästä teknologiasta ja kaivostoiminnan vaikutuksista ympäristöön. Teknologian 

kehittämiseen tulisikin kohdistaa merkittävä panostus. 
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7 YHTEENVETO 

 

Kultakaivoksen perustaminen Osikonmäen valtakunnallisesti merkittävälle maisema-

alueelle on tämän selvitystyön perusteella riski. Valtioneuvoston periaatepäätöksen 

mukaan valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla maankäyttö ei saa heikentää 

maisema-alueiden arvoa. Osikonmäen alueen käytön suunnittelussa olisi mahdollisessa 

kaivostoiminnassa tällöin otettava erityisesti huomioon maisema-alueet sekä muut 

erityisarvot. Kyselytutkimuksen perusteella lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että 

kaivostoiminnan suurin vaikutus Osikonmäessä kohdistuu maisemaan. 

 

Mahdollinen kaivostoiminta aiheuttaa pysyvän muutoksen ympäristöön. Avolouhoksen 

vaikutus maisemaan olisi erittäin merkittävä suuren tarvittavan pinta-alan vuoksi, koska 

nykyisten arvioiden mukaan kultaesiintymä on pirstoutunut laajalle alueelle (pituutta        

n. 3 km). Maanalaisen louhinnan vaikutus maisemaan olisi vähäisempi. Maanalaisessa 

louhinnassa kaivoksen apualueet (sivukiven varastointialue yms.) olisivat näkyvissä. 

Maanalaisessa louhinnassa suuri osa sivukivestä käytetään tunneleiden tukemiseen, 

jolloin apualueidenkin tarve on vähäisempi.   

 

Merkittävä asia maiseman, ympäristön ja taloudellisten vaikutusten osalta kaivos-

toiminnassa on malmin jalostusaste sekä se, tapahtuuko rikastaminen kaivostoiminnan 

yhteydessä vai ns. satelliittikaivoksessa, josta malmi kuljetettaisiin muualle rikas-

tettavaksi. Rikastuslaitos ja etenkin rikastushiekan varastointialue vaikuttavat 

merkittävästi maisemaan. Rikastuslaitos on kooltaan teollisuuslaitoksen mittaluokkaa ja 

rikastushiekan varastointialue käsittää yleensä kymmeniä hehtaareja. Kaivostoiminnan 

yhteydessä maisemavaikutukselta ei voi kokonaan välttyä.  

 

Varsinaisen kaivostoiminnan välittömät ympäristövaikutukset, kuten melu, pöly ja 

tärinä, eivät arvioiden mukaan kohdistu laajalle alueelle vaan kaivoksen lähialueelle. 

Sekä kyselytutkimuksen että asiantuntija-arvioiden mukaan kaivostoiminnan suurimmat 

ympäristövaikutukset kohdistuvat pintaveteen. Hapan valunta, typpikuormitus ja rakas-

metallit aiheuttavat merkittävimmät vaikutukset pintavesiin. Osikonmäen mahdollisen 

kaivoksen ympäristövaikutusta Rantasalmen elintärkeään järvivesistöön pidettiin tässä 

selvityksessä eritäin keskeisenä asiana.  

 

Osikonmäen alueelta Vuoksen vesistöalueeseen (Haukivesi) on etäisyyttä purojen ja 

jokien kautta noin 10 kilometriä. Lähimpään järveen (Alanen) valtausalueelta on 

etäisyyttä noin kaksi kilometriä ja lähin lampi (Luomanen) on valtausalueella. Kaivos-

alueen vesitase ja etenkin kaivosalueelta poistuvien vesien käsittely on erittäin keskei-

sessä asemassa kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia arvioitaessa.  

 

Kaivostoiminnan edellytykset ovat pitkälti sidoksissa maailmanmarkkinoihin. Kullan 

hinnan nousun myötä myös Suomessa todettiin mahdolliseksi taloudellinen kullan 

kaivostoiminta. 2000-luvulla Suomeen perustettiin uusia kultakaivoksia, ja olemassa 

olevia kaivoksia käynnisteltiin uudelleen. Tultaessa 2010-luvun alkupuolelle kullan 
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maailmanmarkkinahinta alkoi laskea ja kullantuotanto Suomessa kääntyi tappiolliseksi. 

Vuonna 2014 lähes kaikki Suomen varsinaiset kultakaivokset olivat taloudellisissa 

vaikeuksissa.  

 

Osikonmäen kultaesiintymän kuten muunkaan arvometallimalmin etsinnälle ei pitäisi 

asettaa esteitä. Asiantuntevalla malminetsinnällä ja yksityiskohtaisilla kiviaineen 

tutkimusmenetelmillä tulee saada riittävä varmuus arvometallimalmiesiintymästä. 

Malminetsinnässä tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Maa-alueiden 

valtaaminen tai malminetsintä eivät saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa asutukselle, 

ympäristölle tai maisemalle, ja asetetut velvoitteet tulee viipymättä suorittaa.  

 

Tutkimusprosesseissa tulee analysoida koko mahdollisen kaivoshankeen elinkaari ja 

etenkin kaivoshankkeen vaikutukset ympäristöönsä. Lisääntyvä ympäristötietoisuus 

tulee jatkossa kasvattamaan kaivostoiminnan kustannuksia, jotka tulee tarkemmin 

huomioida kaivostoiminnan kokonaistaloudellisessa tarkastelussa. Kaivostoiminnan 

pitkäkestoinen vaikutus ympäristöön varsinaisen toiminnan päätyttyä on erittäin 

haasteellinen, koska kaivoksen sulkemisella tulisi estää haitalliset ympäristövaikutukset. 

Vaikutukset voivat olla erittäin merkittäviä vuosikymmenienkin jälkeen. Kaivos-

toimintaan tulisi saada luotua malli, jolla jälkihoidon ja seurannan kustannukset 

arvioidaan riittävän pitkällä aikavälillä ottaen huomioon kaivoksen mahdollinen 

uudelleen käyttöönotto.  

 

Kaivoslain uudistamisen lähtökohtana oli ympäristönäkökohtien huomioonottaminen, 

kansalaisten perusoikeuksien sekä elinolojen turvaaminen. Kaivoslain uudistamisella 

parannettiin kuntien vaikutusmahdollisuuksia sekä maanomistajien oikeusasemaa. 

Uudella kaivoslailla haluttiin myös varmistaa edellytykset malminetsinnän ja kaivos-

toiminnan kehittämiselle. Uuden kaivoslain soveltamisesta ei ole vielä olemassa 

merkittäviä ennakkotapauksia, ja uuden kaivoslain vaikutusten arviointi tulee 

tapahtumaan tulevaisuudessa. 

 

Selvitys osoitti että olemassa olevien kulttuuri-, virkistys- sekä historiallisten arvojen 

heikkeneminen vaikuttaa monelta näkökulmalta etenkin Osikonmäen kyläläisten 

yhteisöllisyyteen. Näkemyserot kaivostoiminnan hyödyistä ja haitoista voivat tuoda 

sosiaalista ”painetta” yhteisöön. Lähialueen asukkaiden luottamus sekä malminetsintää 

suorittavaan, että mahdolliseen kaivostoimintaa harjoittavaan yhtiöön, tulisi saavuttaa 

yhteistyötä parantamalla.  

 

Kaivostoiminnan merkittävä taloudellinen, kuten myös työllistävä vaikutus, tulee 

kaivoksen laajuuden ja malmin jalostusasteen myötä. Pienissä arvometallimalmiesiinty-

missä päädytään ns. satelliittikaivoksiin, joissa varsinaisen kaivostoiminnan elinkaari on 

lyhyt ja sen työllisyysvaikutus on pieni.  
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Toisaalta kultakaivoksella saattaa olla yleisellä tasolla ”piristystä” elinkeinoelämään 

monella tavalla. Palvelujen kysynnän on arvioitu kasvavan mahdollisen kaivostoimin-

nan myötä monella sektorilla. Endomines Oy:n Pampalon kultakaivos Ilomantsissa on 

esimerkki vaikutuksesta yhteiskuntaan. Kaivostoiminta on synnyttänyt yli 100 uutta 

työpaikkaa noin 6000 asukkaan Ilomantsin kuntaan. Tällä on luonnollisesti ollut 

kunnalle ja sen asukkaille suuri taloudellinen sekä ”henkinen” merkitys. Selvitysten 

mukaan yksi uusi kaivostoiminnan suora työpaikka mahdollistaa lisäksi välillisesti 2−3 

muuta uutta työpaikkaa.  

 

Edellä mainittuun perustuen olisi pidettävä tärkeänä, että Osikonmäen arvometalli-

malmiesiintymän tutkimustyötä ei edelleenkään rajoitettaisi, vaan se saisi jatkua, jos 

malmin etsintäyhtiöiden mielenkiinto esiintymää kohtaan säilyy. Malminetsinnän ja 

tutkimustyön tulee tapahtua voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tiedottamiseen 

siitä, mitä alueella tapahtuu, tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi analysoitaessa 

kultapitoisuuksia tulee myös analysoida entistä tarkemmin mahdollisten haitta-aineiden 

pitoisuuksia. Sivukiven hyödyntämispotentiaalia tulee kehittää ottaen huomioon kallio-

kiviaineksella korvattavat luonnon harju- ja kalliomuodostumat. 

 

Kaivostoiminnan lupaprosessin aikana on tuotava entistä enemmän esille kaikki 

kaivostoiminnanperustamisesta aiheutuvat keskeisimmät vaikutukset. Myönnetyt ja 

prosessissa olevat kaivostoiminnan lupa-asiat ovat osoittaneet, että osa merkittävistä 

vaikutuksista on jäänyt liian vähäiselle huomiolle ja on keskitytty epäolennaiseen. 

Mielestäni kaivostoiminnan lupa- ja valvontaprosesseihin olisi oltava selkeämpi ja 

keskitetympi järjestelmä. Nykyinen järjestelmä ei kaikilta osin vastaa kaivostoiminnan 

laajoihin ja moniulotteisiin ympäristövaikutuksiin sekä muihin keskeisiin vaikutuksiin.  

 

Rantasalmen Osikonmäen kultakaivoksen edellytykset eivät tämän diplomityön arvioin-

nin perusteella täyty avolouhinnan ja tämän hetkisen kaivoksissa yleensä käytettävän 

teknologian yhdistelmänä. Tulevaisuudessa mahdollisen maanalaisen louhinnan ja sen-

hetkisen parhaan mahdollisen ja käyttökelpoisen teknologian yhdistelmänä kulta-

kaivoksen edellytyksiä on arvioitava uudelleen. 
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Liite 1 

 

KYSELYTUTKIMUS 8.12.2013 

 

Tämä on Aalto-yliopiston ympäristötekniikan diplomityöhön liittyvä kyselytutkimus, jolla on 

tarkoitus kartoittaa mielikuvaa Rantasalmen Osikonmäessä sijaitsevasta 

kultamalmiesiintymästä. Diplomityön aihe on ”arvometallimalmiesiintymän hyödyntämisen 

vaikutusten tarkastelu”.  

Diplomityön tarkoituksena ei ole ottaa kantaa mahdollisen kultakaivoksen puolesta tai sitä 

vastaan, vaan kartoittaa mahdollisen kaivostoiminnan vaikutuksia eri näkökulmista koko 

elinkaarenajan.  

Kyselytutkimukseen vastataan nimettömänä ja siitä tehdään yhteenveto osana diplomityötä. 

Kyselylomakkeita lähetetään noin 80 kappaletta. Alustavan aikataulun mukaan diplomityö 

valmistuu keväällä 2014.  

Pyydän lähettämään vastaukset 15.12.2013 mennessä kirjeen mukana olevalla 

palautuskuorella.  

Lisätietoja: Harri Korhonen 040 733 5670, harri.j.korhonen@aalto.fi  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vastaa rastittamalla se ruutu joka kuvaa vastaajan lähtötietoja. 

Lähtötietoja: 

Sukupuoli: Mies Nainen 

Ikäryhmä: alle 50 yli 50 

Kohderyhmä: Asukas Kuntapäättäjä            Asiantuntija           Yrittäjä              Muu 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Arvioi asteikolla 1−5. Lähempänä ykköstä (1) oleva numero osoittaa, että olen samaa mieltä 

tai kyseessä on minulle erittäin tuttu asia. Lähempänä numero viittä (5) oleva numero 

osoittaa että olen asiasta eri mieltä tai kyseessä ei ole minulle mitään tuttua. 

Rantasalmen Osikonmäen kylä on minulle tuttu alue  (1) (2) (3) (4) (5) 

Olen käynyt Osikonmäessä  (1) (2) (3) (4) (5) 

Rantasalmen Osikonmäen kultamalmiesiintymä on minulle tuttu asia  (1) (2) (3) (4) (5) 

Kaivostoiminta yleensäkin on minulle tuttua  (1) (2) (3) (4) (5) 

Tiedän, että Rantasalmen Osikonmäki on valtakunnallisesti merkittävä 

maisema-alue  (1) (2) (3) (4) (5) 

Valtaus- ja malminetsintäprosessit ovat minulle tuttuja (1) (2) (3) (4) (5) 

Kaivostoiminnan vaikutukset ovat minulle tuttuja (1) (2) (3) (4) (5) 

 

Arvioi asteikolla 1−5. Lähempänä ykköstä (1) oleva numero osoittaa että olen samaa mieltä 

tai kyseessä on minulle erittäin tuttu asia. Lähempänä numero viittä (5) oleva numero 

osoittaa että olen asiasta eri mieltä tai asiassa ei ole minulle mitään tuttua. 

Kaivostoimintaan liittyvä lainsäädäntö on minulle riittävän tuttua (1) (2) (3) (4) (5) 

Mielestäni nykyinen lainsäädäntö on riittävää malminetsinnän ohjaukseen  (1) (2) (3) (4) (5) 

Mielestäni nykyinen lainsäädäntö on riittävää kaivostoiminnan ohjaukseen (1) (2) (3) (4) (5) 

Olen saanut riittävästi tietoa yleensä kaivostoiminnan vaikutuksista (1) (2) (3) (4) (5) 

Osikomäen kultamalmi asiasta olen saanut puolueetonta tietoa  (1) (2) (3) (4) (5) 

Olen saanut riittävästi tietoa Osikonmäen kultametallimalmiosta  (1) (2) (3) (4) (5) 

Saamani tieto Osikonmäen kultametallimalmiosta on ollut ”ristiriidatonta”  (1) (2) (3) (4) (5) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Arvioi asteikolla 1−5 Osikonmäen mahdollisen kaivostoiminnan vaikutuksia. Lähempänä 

ykköstä (1) oleva numero osoittaa että olen samaa mieltä. Lähempänä numero viittä (5) 

oleva numero osoittaa että olen asiasta eri mieltä. 

Mahdollinen kaivostoiminta aiheuttaisi peruuttamattomia vahinkoja  

ympäristölle  (1) (2) (3) (4) (5) 

Mahdollisen kaivostoiminnan vaikutukset ulottuisivat kuntakeskukseen  

(n. 4 km) saakka  (1) (2) (3) (4) (5) 

Mahdollinen kaivostoiminta vaikuttaisi positiivisesti kuntatalouteen  (1) (2) (3) (4) (5) 

Mahdollinen kaivostoiminta vaikuttaisi negatiivisesti kuntatalouteen  (1) (2) (3) (4) (5) 

Mahdollinen kaivostoiminta parantaisi mielestäni alueen imagoa  (1) (2) (3) (4) (5) 

Mahdollinen kaivostoiminta heikentäisi mielestäni alueen imagoa  (1) (2) (3) (4) (5) 

 

Mikä on mielestäsi suurin vaikutus mahdollisessa kaivostoiminnassa? Laita vaikuttavuus 

järjestykseen 1−8. Numero yksi (1) on vaikuttavin ja numero kahdeksan (8) olisi mielestäsi 

vähiten vaikuttava. 

_____  Vaikutukset pohjaveteen 

_____  Vaikutukset pintaveteen (lähi alueen järvet) 

_____  Vaikutukset maaperään 

_____  Vaikutukset ilmaan 

_____  Vaikutukset maisemaan 

_____  Vaikutukset elinoloihin 

_____  Vaikutukset kunnan imagoon 

_____  Kaivostoiminnan kokonaisvaikutus 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Arvioi mahdollisen Osikonmäen kaivostoiminnan taloudellisia vaikutuksia asteikolla 1−5. 

Lähempänä ykköstä (1) oleva numero osoittaa että olen samaa mieltä. Lähempänä numero 

viittä (5) oleva numero osoittaa että olen asiasta eri mieltä. 

Kaivostoiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta kuntatalouteen (1) (2) (3) (4) (5) 

Kaivostoiminnalla on merkittävä positiivinen vaikutus kuntatalouteen (1) (2) (3) (4) (5) 

Kaivostoiminnalla on merkittävä negatiivinen vaikutus kuntatalouteen (1) (2) (3) (4) (5) 

Kaivostoiminnalla on merkittävä positiivinen vaikutus lähialueen  

elinkeinotoiminnalle (1) (2) (3) (4) (5) 

Kaivostoiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta lähialueen 

 elinkeinotoiminnalle (1) (2) (3) (4) (5) 

Kaivostoiminnan elinkaaren loppukustannukset jäävät yhteiskunnalle (1) (2) (3) (4) (5) 

Kaivostoiminnan perustamisessa painotetaan ainoastaan taloudellisia  

asioita (1) (2) (3) (4) (5) 

Kaivostoiminnan omistuspohja tulee olla kotimainen (1) (2) (3) (4) (5) 

Kaivostoiminnan uhka heikentää kiinteistöjen arvoa (1) (2) (3) (4) (5) 

Kaivostoiminnan vaikutusalueella olevien kiinteistöjen saama korvaus ei 

ole riittävä (1) (2) (3) (4) (5) 

 

Arvio Osikonmäen arvometallimalmion nykytilaa asteikolla 1−5. Lähempänä ykköstä (1) 

oleva numero osoittaa, että olen samaa mieltä. Lähempänä numero viittä (5) oleva numero 

osoittaa, että olen asiasta eri mieltä.   

Osikonmäen valtaustilanteesta on tiedotettu riittävästi  (1) (2) (3) (4) (5) 

Osikonmäen kultametallimalmiesiintymää on tutkittu riittävästi (1) (2) (3) (4) (5) 

Osikonmäen kultametallimalmiesiintymää on tutkittava niin tarkkaan  

että on varmuus malmivarannosta (1) (2) (3) (4) (5) 

Osikonmäen kultametallimalmiesiintymästä on enemmän haittaa  

kuin hyötyä (1) (2) (3) (4) (5) 

Osikonmäen kultametallimalmiesiintymä hyödynnetään (=kaivos) (1) (2) (3) (4) (5) 

Osikonmäen kultametallimalmiesiintymän tutkimukset on lopetettava (1) (2) (3) (4) (5) 
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MITÄ MUUTA HALUAISIT KOMMENTOIDA JOKO OSIKONMÄEN ARVOMETALLIESIINTYMÄÄN 

TAI TÄHÄN KYSELYYN LIITTYEN ? 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

KIITOS VASTAUKSESTANNE ! 
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Liite 2 

 

YHTEENVETO KYSELYTUTKIMUKSESTA   
  

Kyselylomakkeita lähti 80 kpl ja palautui 52 kpl  

Vastaajan tietoja (N = kappalemäärä). 

Lähtötietoja: 

Sukupuoli: Mies N = 37 kpl   Nainen N =15 kpl  

Ikäryhmä: alle 50 N =36 kpl  yli 50 N = 16 kpl 

Kohderyhmä: Asukas N =11 kpl  

Kuntapäättäjä N = 8 kpl    

Asiantuntija N = 10 kpl   

Yrittäjä N = 10 kpl   

Muu N = 13 kpl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vastaajaa pyydettiin arvioimaan asteikolla 1−5. Lähempänä ykköstä (1) oleva numero 

osoitti, että vastaaja oli samaa mieltä tai kyseessä oli vastaajalle erittäin tuttu asia. 

Lähempänä numero viittä (5) oleva numero osoitti että vastaaja oli asiasta eri mieltä tai 

kyseessä ei ollut vastaajalle mitään tuttua. 

Rantasalmen Osikonmäen kylä on minulle tuttu alue  

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

1,0 1,5 2,6 1,4 1,7 1,6 

 

Olen käynyt Osikonmäessä       

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

1,0 1,1 1,9 1,2 1,3 1,3 

 

Rantasalmen Osikonmäen kultamalmiesiintymä on minulle tuttu asia   

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

1,4 1,3 2,7 1,5 1,8 1,7 
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Kaivostoiminta yleensäkin on minulle tuttua  

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

3,3 3,6 2,4 3,0 3,2 3,1 

  

Tiedän, että Rantasalmen Osikonmäki on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue  

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

1,2 1,5 1,9 1,7 1,2 1,5 

 

Valtaus- ja malminetsintäprosessit ovat minulle tuttuja  

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

2,7 3,5 2,5 2,8 2,5 2,8 

 

Kaivostoiminnan vaikutukset ovat minulle tuttuja  

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

2,8 3,0 2,4 2,4 2,6 2,6 

 

 

Vastaajaa pyydettiin arvioimaan asteikolla 1−5. Lähempänä ykköstä (1) oleva numero osoitti 

että vastaaja oli samaa mieltä tai kyseessä oli vastaajalle erittäin tuttu asia. Lähempänä 

numero viittä (5) oleva numero osoitti että vastaaja oli asiasta eri mieltä tai asiassa ei ollut 

vastaajalle mitään tuttua. 

Kaivostoimintaan liittyvä lainsäädäntö on minulle riittävän tuttua 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

3,4 3,6 2,7 3,0 3,1 3,2 

 

Mielestäni nykyinen lainsäädäntö on riittävää malminetsinnän ohjaukseen  

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

4,4 3,8 3,2 4,0 3,6 3,8 

 

Mielestäni nykyinen lainsäädäntö on riittävää kaivostoiminnan ohjaukseen 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

4,5 4,1 3,5 4,2 4,2 4,1 
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Olen saanut riittävästi tietoa yleensä kaivostoiminnan vaikutuksista 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

3,9 3,4 2,8 3,0 3,1 3,2 

Osikomäen kultamalmi asiasta olen saanut puolueetonta tietoa  

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

3,4 3,0 3,3 2,3 3,1 3,0 

 

Olen saanut riittävästi tietoa Osikonmäen kultametallimalmiosta  

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

3,3 2,6 3,6 2,6 3,2 3,1 

 

Saamani tieto Osikonmäen kultametallimalmiosta on ollut ”ristiriidatonta” 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

4,1 3,6 3,3 3,0 4,0 3,6 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vastaajaa pyydettiin arvioimaan asteikolla 1−5 Osikonmäen mahdollisen kaivostoiminnan 

vaikutuksia. Lähempänä ykköstä (1) oleva numero osoitti että vastaaja oli samaa mieltä. 

Lähempänä numero viittä (5) oleva numero osoitti että vastaaja oli asiasta eri mieltä. 

 

Mahdollinen kaivostoiminta aiheuttaisi peruuttamattomia vahinkoja ympäristölle 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

1,2 1,4 2,0 1,3 1,5 1,5 

 

Mahdollisen kaivostoiminnan vaikutukset ulottuisivat kuntakeskukseen (n. 4 km) saakka  

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

1,5 1,3 2,5 1,5 2,5 1,9 

 

Mahdollinen kaivostoiminta vaikuttaisi positiivisesti kuntatalouteen  

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

3,9 2,6 2,1 3,4 2,8 3,0 

 

 

 



4/6 
 

Mahdollinen kaivostoiminta vaikuttaisi negatiivisesti kuntatalouteen  

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

2,1 3,8 3,8 3,0 3,2 3,2 

 

Mahdollinen kaivostoiminta parantaisi mielestäni alueen imagoa  

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

4,5 3,8 3,9 4,5 3,8 4,1 

 

Mahdollinen kaivostoiminta heikentäisi mielestäni alueen imagoa  

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

1,6 2,8 2,0 1,5 2,3 2,0 

 

 

Millä vastaajan mielestä oli suurin vaikutus mahdollisessa kaivostoiminnassa? Vastaajaa 

pyydettiin laittamaan vaikuttavuus järjestykseen 1−8 erilaisia vaikutuksia. Numero yksi (1) 

oli vaikuttavin ja numero kahdeksan (8) oli vastaajan mielestä vähiten vaikuttava. 

ASUKAS PÄÄTTÄJÄ ASIANTUNTIJA YRITTÄJÄ MUU 

1. maisema 1. pintavesi 1. maisema 1. maisema 1. maisema 

2. elinolot 2. pohjavesi 2. yhteisvaikutus 2. pintavesi 2. elinolot 

3. pintavesi 3. elinolot 3. pintavesi 3. pohjavesi 3. pintavesi 

4. pohjavesi 4. maisema 4. maaperä 4. maaperä 4. pohjavesi 

5. yhteisvaikutus 5. maaperä 5. pohjavesi 5. elinolot 5. yhteisvaikutus 

6. maaperä 6. yhteisvaikutus 6. elinolot 6. imago 6. maaperä 

7. imago 7. imago 7. imago 7. ilma 7. imago 

8. ilma 8. ilma 8. ilma 8. yhteisvaikutus 8. ilma 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Vastaajaa pyydettiin arvioimaan mahdollisen Osikonmäen kaivostoiminnan taloudellisia 

vaikutuksia asteikolla 1−5. Lähempänä ykköstä (1) oleva numero osoitti että vastaaja oli 

samaa mieltä. Lähempänä numero viittä (5) oleva numero osoitti että vastaaja oli asiasta eri 

mieltä. 

Kaivostoiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta kuntatalouteen 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

2,3 2,8 3,8 3,1 2,9 3,0 

 

Kaivostoiminnalla on merkittävä positiivinen vaikutus kuntatalouteen 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

4,1 2,8 2,4 2,9 2,6 3,0 

 

Kaivostoiminnalla on merkittävä negatiivinen vaikutus kuntatalouteen 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

2,4 3,8 3,8 3,6 3,3 3,4 

 

Kaivostoiminnalla on merkittävä positiivinen vaikutus lähialueen elinkeinotoiminnalle 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

3,8 2,4 2,5 3,1 3,0 3,0 

 

Kaivostoiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta lähialueen elinkeinotoiminnalle 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

3,0 2,9 3,4 3,4 3,6 3,3 

 

Kaivostoiminnan elinkaaren loppukustannukset jäävät yhteiskunnalle 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

1,9 1,7 2,6 1,8 2,1 2,0 

 

Kaivostoiminnan perustamisessa painotetaan ainoastaan taloudellisia asioita 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

1,8 2,0 1,8 1,6 1,6 1,8 

 

Kaivostoiminnan omistuspohja tulee olla kotimainen 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

1,7 1,6 2,7 1,8 1,7 1,9 
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Kaivostoiminnan uhka heikentää kiinteistöjen arvoa 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

1,2 1,5 2,1 1,6 1,8 1,6 

 

Kaivostoiminnan vaikutusalueella olevien kiinteistöjen saama korvaus ei ole riittävä 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

1,4 1,6 2,4 1,5 1,7 1,7 

 

 

Vastaajaa pyydettiin arvioimaan Osikonmäen arvometallimalmion nykytilaa asteikolla 1−5. 

Lähempänä ykköstä (1) oleva numero osoitti, että vastaaja oli samaa mieltä. Lähempänä 

numero viittä (5) oleva numero osoitti, että vastaaja oli asiasta eri mieltä.  

Osikonmäen valtaustilanteesta on tiedotettu riittävästi 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

3,7 3,3 3,4 2,7 3,1 3,2 

 

Osikonmäen kultametallimalmiesiintymää on tutkittu riittävästi 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

2,2 3,5 3,2 2,7 3,1 2,9 

 

Osikonmäen kultametallimalmiesiintymää on tutkittava niin tarkkaan että on varmuus 

malmivarannosta 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

2,5 2,4 1,6 2,4 1,6 2,1 

 

Osikonmäen kultametallimalmiesiintymästä on enemmän haittaa kuin hyötyä 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

1,6 2,0 3,1 1,9 2,5 2,2 

 

Osikonmäen kultametallimalmiesiintymä hyödynnetään (=kaivos) 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

3,7 3,6 3,5 3,5 3,1 3,5 

 

Osikonmäen kultametallimalmiesiintymän tutkimukset on lopetettava 

Asukas Kuntapäättäjä Asiantuntija Yrittäjä Muu Keskiarvo 

2,5 2,6 3,7 2,7 3,0 2,9 
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Liite 3 

 

Kommentteja Osikonmäen arvometallimalmiesiintymään liittyen 

”Olemme menettämässä kaiken, myös uskon tulevaisuuteen kaivosuhan alla” 

”Kultaa on melko vähän ja vaikeasti hyödynnettävissä, jolloin kiinnostuksen kohteena 

voi todellisuudessa olla harvinaiset metallit joille haettaisiin lupia jälkikäteen (uraani). 

Talvivaarankin tulevaisuus on kiinni siitä, saako se uraanilupia, vai ei”. 

”Kukaan ei ole puuttunut RebGoldin petosyritykseen koskien maanomistajien 

oikeuksien viemistä” 

”Ei kaivosta !” 

”Ei mitään hyötyä kunnalle” 

”Pilalle menee koko Rantasalmen kylä” 

”Tämmöisiä maisemia ei rahalla saa mistään” 

”Ulkolainen yritys, kunta ei hyödy mitään” 

”Jos on hyvät edellytykset, niin kaivos vaan pystyyn” 

”Tulee kai niitä työpaikkoja ja kunnalle tuoja” 

”En tunne henkilökohtaisesti juurikaan Osikonmäen arvometallimalmiesiintymää” 

”Kaivostoiminta jätettävä toistaiseksi” 

”Ympäristön haittavaikutukset tekevät asumisen ja työskentelyn laajalla alueella 

mahdottomaksi mikäli kaivostoiminta aloitetaan” 

”Jokamiehen oikeudella ei saa edes oksaa katkaista toisen maalla. Kaivosyhtiö voi 

temmeltää miten haluaa yksityisen maalla, eikä tarvitse edes ilmoittaa, milloin ja missä 

kaivaa” 

”Luontoarvot ja lähialueen vedet tärkeitä, jotta Talvivaaran kaltaiset ongelmat ei 

toistuisi” 

”Vajaan 2 m
3
 kultamäärän takia, pidän tarpeettomana muuttaa maisemaa 

peruuttamattomasti” 

”Kultamalmioita olisi etsittävä muualta kuin asutuksen keskeltä” 

”ELY-keskusten valvonta on riittämätöntä koskien lupaehtojen noudattamista” 

”Vaikka yritys olisi suomalainen, mutta omistaja on ulkomaalainen, on tulos helposti 

siirrettävissä ulkomaille. kaivosyritys ei koskaan maksa veroja Suomeen. Toiminnan 

loppuessa tyhjä yritys asetetaan konkurssiin ja jälkihoito jää valtiolle” 

”Kaivos vaatii kunnalta investointeja infraan. Toiminnan loppuessa jää tyhjiä 

kiinteistöjä ja turhia rakenteita kunnan rasitukseksi”

”Rosvot kiinni ja linnaan” 
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”Jos kiinteistöstä ja elinkeinon loppumisesta maksetaan käypänen korvaus, niin ei kun 

kamppeet kasaan ja alta pois” 

”Etelä-Savossa kaivostoiminta on toistaiseksi ollut marginaalista” 

”Tukes ei ole tehtäviensä tasalla eikä suomalainen lainsäädäntö” 

”Nykytekniikalla kaivos ja varsinkin jalometallikaivos on mahdollista toteuttaa hyvin 

pienellä ympäristörasituksella, kunhan prosessi suunnitellaan ja tehdään oikein. Vuotoja 

ei sallita ja maisemointi taataan pankkitakuulla” 

”Kannattaisi verrata pinta-alaa yhteen moottoritien liittymään. Hyvät pellot ja kalliit 

taajamatontit taloineen. Onko oma napapiiri tärkeämpi kuin kunnan/maan yrittäjien 

veronmaksukyky?” 

”Stop koko touhu” 

 

Kommentteja kyselytutkimukseen liittyen 

”Hyvä kun joku kyselee ja perkaa kaivossuunnittelu asiaa” 

”Anteeksi vaan, tämä tuntuu silkalta pelleilyltä. Niin kuin jonkun yksityisen tai yhteisön 

mielikuvalla olisi jotain merkitystä” 

”Vaikutus luetteloon lisäisin vielä meluhaitat, sillä ne tulisivat olemaan myös 

melkoiset” 

”Kysely melko vaikeaselkoinen” 

”Numerointi meinasi vähän hämätä, vaikeaselkoinen kysely” 

”Osassa kyselyä olisi tullut olla vaihtoehdot kyllä tai ei” 

”Tieteellisessä tutkimuksessa tulisi mainita kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä”  

”Hyvä setti” 


