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Suomalaisella koboltilla sekä kobolttiin liittyvällä jalostusosaamisella 
on sekä Suomen että Euroopan tulevaisuudelle suuri merkitys.  
Jotta koboltin ja muiden teknologiamineraalien etsintä ja tuotanto 
voivat rakentaa Suomeen työllistävän arvoketjun, on kaivoslakia 
käsiteltäessä huomioitava seuraavat asiat:

1) maakuntakaavan aseman säilyttäminen

2) malminetsinnän investointien turvaaminen

3) lainsäädännön selkeydestä huolehtiminen

Erillään toteutettava lainsäädäntö kaivosverosta on tärkeää saada 
päätökseen tämän hallituskauden aikana. Veron tuotto tulee ohjata 
kokonaisuudessaan kaivosten toiminta-alueen kunnille.

Sisällys
Poliittisia näkökulmia 6

Esitettyjen lainmuutosten käytännön vaikutuksia  
kaivostoiminnan suunnitteluun ja kaavoitukseen 14

Kobolttiin ja muihin teknologiamineraaleihin liittyvää tietoa 20



2 3

Suomalaisella koboltilla sekä kobolttiin liittyvällä jalostusosaamisella 
on sekä Suomen että Euroopan tulevaisuudelle suuri merkitys.  
Jotta koboltin ja muiden teknologiamineraalien etsintä ja tuotanto 
voivat rakentaa Suomeen työllistävän arvoketjun, on kaivoslakia 
käsiteltäessä huomioitava seuraavat asiat:

1) maakuntakaavan aseman säilyttäminen

2) malminetsinnän investointien turvaaminen

3) lainsäädännön selkeydestä huolehtiminen

Erillään toteutettava lainsäädäntö kaivosverosta on tärkeää saada 
päätökseen tämän hallituskauden aikana. Veron tuotto tulee ohjata 
kokonaisuudessaan kaivosten toiminta-alueen kunnille.

Sisällys
Poliittisia näkökulmia 6

Esitettyjen lainmuutosten käytännön vaikutuksia  
kaivostoiminnan suunnitteluun ja kaavoitukseen 14

Kobolttiin ja muihin teknologiamineraaleihin liittyvää tietoa 20



4 5

Arvoisa kansanedustaja, hyvä  
yhteiskunnallinen keskustelija

Suomen hallitus on antanut eduskunnalle esityksen kaivoslain uudistamiseksi. 
Tässä julkaisussa pohdimme esitystä kahdesta näkökulmasta – poliittisesta näkö-
kulmasta sekä lakiehdotuksen käytännön vaikutuksista kaivostoiminnan suunnit-
teluun ja kaavoitukseen.

Katsantokanta on yrityksen, joka etsii teknologiamineraaleja, erityisesti kobolttia 
sekä kehittää kahta lupaavaa esiintymäaluetta kohti kaivostoimintaa Kuusamossa 
ja Posiolla.

Näkökulma on yhtaikaa kansallinen ja eurooppalainen. EU-alueen 20 suurimmasta 
tunnetusta kobolttiesiintymästä 14 sijaitsee Suomessa. Geologian tutkimuskeskus 
GTK:n vuonna 2020 tekemässä vertailussa mukana olevien esiintymien koboltti-
varannosta 94,5 % sijaitsee Suomen kallioperässä.1 

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n vuonna 2021 julkaiseman raportin mukaan 
Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamiseen vaadittavat toimet edellyttävät tietty-
jen mineraalien tuotannon moninkertaistumista vuoteen 2040 mennessä.2

Esimerkiksi IEA:n ennustama sähköautojen akkuihin tarvittavan kobolttimäärän 
21-kertaistuminen nykyisestä edellyttää globaalin koboltintuotannon kolminker-
taistumista. Tämän lisäksi kysynnän kasvua tulee muihin käyttötarkoituksiin tar-
vittavista akuista sekä koboltin perinteisistä käyttötarkoituksista. Vaikka koboltin 
kierrätysaste saataisiin nostettua nykyisestä 30 prosentista, tarvitaan ilmastota-
voitteisiin pääsemiseksi merkittävät määrät uusien kobolttikaivosten tuotantoa.2

Uutta kaivostoimintaa tarvitaan sekä ilmastosyistä että eurooppalaisen teollisuu-
den toimintaedellytysten turvaamiseen. Euroopan Unionin valtionjohtajien Versail-
lesissa 10.–11.3. 2022 pitämässä kokouksessa keskusteltiin kolmesta asiasta: EU:n 
puolustuskyvyn vahvistamisesta, EU:n ulkoisen energiariippuvuuden vähentämi-
sestä sekä EU:n talouden vahvistamisesta. Kriittisten mineraalien, kuten koboltin, 
saatavuus on olennainen osa jokaista kyseisen kokouksen asialistan pääkohtaa.

Kyse on myös teollisessa toiminnassa käytettävien materiaalien tuotannon hiilija-
lanjäljestä. Business Finlandin rahoittaman BATTRACE-hankkeen osana tehdyn 
Vaasan yliopistossa vuonna 2022 tarkastetun pro gradu -tutkimuksen mukaan Suo-
messa tuotetun koboltin logistiikan aiheuttamat päästöt ovat 77–82 % ja logistiikka-
kulut 51–70 % pienemmät kuin Kiinan kontrolloiman ja Kongossa louhitun koboltin, 
kun käyttäjänä on eurooppalainen autoteollisuus. Tämän lisäksi suomalaisen tuo-
tannon alkuperä on jäljitettävissä ja tuotannon eri vaiheet niin ihmisoikeuksien kuin 
ympäristövaikutusten osalta todennettavissa. Tähän Kiinan dominoima tuotanto, 
arviolta yli 80 prosenttia kaikesta maailman tuotannosta, ei pysty.

Teknologiamineraaleja tarvitaan paitsi akkuteknologiaan ja liikenteen sähköis-
tämiseen myös uusiutuvan energian tuottamiseen ja maailman sähköverkkojen 
modernisointiin. 

Edelleen suuri osa maailman kaivostoiminnasta on energiaraaka-aineen kaiva-
mista. Toisin kuin metallit, nämä materiaalit, kuten hiili tai öljy, käytetään vain 
kertaalleen ja sen yhteydessä ne aiheuttavat päästöjä. Kaivostoiminta, joka tuottaa 
ihmiskunnalle kykyä hyödyntää ja varastoida uusiutuvaa energiaa vähentää sa-
malla hiilen, öljyliuskeen ja öljyn kysyntää ja arvoa. Meneillään on suuri siirtymä 
irti fossiilisista polttoaineista ja niiden tuottajamaiden taloudellisesta tukemisesta.

Kaivoslain esitys on lausuntokierroksella samaan aikaan kuin Venäjän sotatoimet 
jatkuvat Ukrainassa. 

Lakiesitys perustuu hallitusohjelmaan, joka on hyväksytty ensimmäisen kerran 
kesäkuussa 2019. Tämän jälkeen koronapandemian vaikutukset maailmanmark-
kinoiden toimenpiteisiin sekä Ukrainan tueksi luodut kansainväliset pakotteet ovat 
muuttaneet Suomea ympäröivää todellisuutta tavalla, jota hallitusohjelmaa kirjoi-
tettaessa ei ole voitu ennakoida.

Myös tapa arvioida teollisen toiminnan vaikutuksia on kehittynyt vuoden 2019 
hallitusohjelman valmistelun ja hyväksymisen jälkeen. Lakiesitystä arvioitaessa 
tulisi arvioida hiilijalanjäljen lisäksi myös hiilikädenjälkeä, eli sitä mitä etuja eri 
mineraalit käyttöikänsä aikana tuovat ilmastonmuutoksen torjumisessa. Nyt näin 
ei ole tehty.

Eduskunnan käsittelyyn tulevaa hallituksen esitystä on siis syytä tarkastella muut-
tunutta maailmantilannetta sekä kansainvälisiä energiatuotannon muutokseen liit-
tyviä tavoitteita vasten. 

Muuttuneessa tilanteessa Suomella on mahdollisuutensa ja velvollisuutensa. Näistä 
syistä lakiesitys vaatii poikkeuksellisen laajan valiokuntakäsittelyn.

Kaivoslain uudistaminen tarvitsisi pohjakseen kansallisen mineraalistrategian 
sekä tutkittua tietoa esimerkiksi siitä, miten tutkimusalueiden maanomistajat 
suhtautuvat malminetsintään. Lakiesityksen vaikutusarviot ovat hyvin suppeita 
eivätkä huomioi millään tavalla suomalaisen teollisuuden arvoketjuja ja niissä työs-
kentelevien suomalaisten työpaikkoja.

Tulemme mielellämme keskustelemaan malminetsintään ja eurooppalaisen akku- 
teollisuuden tarvitsemaan kaivostoimintaan liittyvistä seikoista ja toimitamme 
lisää materiaalia aiheesta.

Parhain terveisin

Thomas Hoyer  Jussi Lähde 
toimitusjohtaja  vastuullisuus ja viestintä 
Latitude 66 Cobalt Oy Latitude 66 Cobalt Oy
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Poliittisia näkökulmia
Suomi mineraalien maailmankartalla
Tammikuussa 2021 valmistui Suomen kansallinen akkustrategia. Työ- ja elinkeino- 
ministeriön valmistelema strategia herätti paljon kansainvälistä huomiota aina Val-
koisen talon myöhemmin samana vuonna julkaisemaa akkuteollisuutta koskevaa 
raporttia myöden. Suomen akkustrategia on ainoa kyseisessä raportissa referoitu 
kansallinen strategia.3

Geologian tutkimuskeskus GTK:n Suomen kallioperän kobolttipotentiaalia koske-
vat julkaisut olivat herättäneet kansainvälistä mielenkiintoa jo maaliskuussa 2020.4

Lainsäädäntöä uudistettaessa tavoitteena tulee olla lainsäädännön selkeys sekä sel-
keä ymmärrys arvioitavan lakiesityksen käytännön vaikutuksista sen säätelemiin 
toimialoihin, mutta myös laajemmat vuorovaikutussuhteet.

Suomi on metallinjalostuksessa yksi EU-alueen suurista toimijoista. Arviolta 70 
prosenttia Suomessa jalostettavista mineraaleista tuodaan Suomeen ulkomailta, 
suuria määriä muun muassa Venäjältä ja Kongosta. Suomalaisten sulattojen ja ja-
lostamoiden osaaminen on korkeatasoista, ja metallinjalostuksessa työskentelee 
suoraan noin 16 000 työntekijää. Arviomme mukaan tämän lisäksi metallinjalos-
tuksen toiminta työllistää epäsuorasti noin 90 000 ihmistä.

Koska mineraalikaivosten työllistävä vaikutus leviää laajalle suomalaiseen yhteis-
kuntaan, on maakuntakaavan käyttö kaivosten kaavoituksessa perusteltua. Laa-
jalle leviäviä hyötyjä voidaan rinnastaa infrastruktuurirakentamiseen, esimerkiksi 
rautateihin tai tieverkon merkittävimpiin väyliin. Näidenkään osalta kaavoituspää-
töksiä ei voida jättää yksittäisten kuntien vastuulle.

Suomi on Kiinan jälkeen maailman toiseksi suurin koboltin jalostaja. EU-alueen 
neljästä koboltinjalostamosta kolme sijaitsee Suomessa: Harjavallassa, Kokkolassa 
ja Sotkamossa. Suomessa on asetettu toiveita akkuklusteriin liittyvien työpaikkojen 
määrän kasvun jatkumiselle sekä Suomen kyvylle tarjota menestyviä ratkaisuja 
ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Euroopan komissio on tuonut esiin vakavan huolensa EU-alueen teollisuuden ky-
vystä turvata kriittisten mineraalien saatavuus. Samassa yhteydessä on kiinnitetty 
huomiota teollisen toiminnan luvituksen hitauteen EU-alueella. Nyt käsiteltävänä 
oleva lakiesitys tulisi toteutuessaan hidastamaan luvitusprosesseja entisestään.

Helmikuussa 2022 julkaistu hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n ilmastora-
portti vaatii hallituksilta aiempaa nopeampia ja tehokkaampia toimia ilmaston-
muutoksen torjuntaan.5

Pandemian myötä käynnistynyt teollinen de-globalisaatio ja Venäjän hyökkäyksestä 
aiheutuneen Ukrainan sodan aiheuttamat kansainväliseen kauppaan liittyvät yri-
tysten eettiset ratkaisut sekä hallitusten tärkeät ja kooltaan merkittävät sanktio-
päätökset ovat aiheuttaneet malminetsinnälle ja kaivostoiminnan kehityshankkeille 
merkittävän määrän toimialaan kohdistuvia yllättäviä muutoksia, toimialastressiä. 

Lainsäätäjien tehtävänä on nyt arvioida ovatko vuoden 2019 hallitusohjelman kir-
jaukset ja niiden pohjalta tehty lakiesitys linjassa toimintaympäristössä tapahtu-
neen muutoksen kanssa.

Suomen akkustrategian valmistellut työryhmä esitti strategiakaudelle 2021–2025 
seitsemää tavoitetta: akku- ja sähköistymisklusterin kasvu ja uudistuminen, inves-
tointien kasvu, kilpailukyvyn edistäminen, tunnettuuden kasvattaminen maailmal-
la, vastuullisuus, keskeiset roolit alan uusissa arvoketjuissa sekä kiertotalouden ja 
digitaalisten ratkaisujen edistäminen.

Suomalaisen hallintorakenteen ja lainvalmistelutavan tunteville tahoille on ymmär-
rettävää, että saman hallituksen kansallinen akkustrategia ja kaivoslakia koskeva 
esitys eivät ole kaikilta osin yhteismitallisia. Kansainvälisillä areenoilla tämän kan-
sallisen erityispiirteemme selittäminen ei aina parhaalla tavalla lisää luottamusta 
suomalaiseen päätöksentekoon ja Suomeen investointikohteena.

Euroopan unionin kriittisten mineraalien saatavuuteen vaikuttavista syistä hal-
lituksen esitys kaivoslaista on tärkeää käsitellä muiden valiokuntien lisäksi myös 
eduskunnan suuressa valiokunnassa.

Suomalaisten osallisuudentunnetta  
on lisättävä kestävällä tavalla
Malminetsintää ja kaivostoimintaa koskeva julkinen keskustelu on keskittynyt pää-
sääntöisesti kaivostoiminnan aiheuttamiin ongelmiin sekä niihin liittyviin uhan 
tunteisiin. Emme ole toimialana onnistuneet tuomaan esiin alan merkitystä ta-
louteen ja työllisyyteen niin kansallisesti kuin alueellisesti, emme myöskään sen 
kasvunäkymiä vihreän siirtymän välttämättömänä mahdollistajana.

Julkisessa keskustelussa kaivoslailta on myös toivottu asioita, jotka kuuluvat muu-
hun kuin kaivoslainsäädäntöön. On erinomaista, että hallitus edistää lainsäädän-
töä kaivostoiminnasta maksettavasta royaltymaksusta – kaivosverosta – toisaalla 
lainsäädännössä. Esitämme, että royaltymaksujen tuotto ohjattaisiin kokonaisuu-
dessaan kaivosten toiminta-alueiden kunnille nyt suunnitellun 60 prosentin sijasta. 
Tällä olisi suuri merkitys kansalaisten oikeudentunnon kannalta.
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Vaatimus kuntakaavasta ei ole linjassa  
muun lainsäädäntötyön kanssa
Lakiesityksen suurimmat ongelmat liittyvät ehdottomaan vaatimukseen kunnal-
lisesta kaavoituksesta, käytännössä maakuntakaavan ohjaavan vaikutuksen pois-
tamisesta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus ollaan tuomassa eduskuntaan vain raken-
nuslain osalta. Kaavoitukseen liittyvä lainmuutosesitys on jätetty kyseisestä esi-
tyksestä pois. Koska kaivoslakia koskevan esityksen vaatimus kunnallisesta kaavoi-
tuksesta on ollut henkisesti kytköksissä maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitusta 
koskevaan uudistukseen, on luonnollista luopua kaavoitukseen liittyvistä esityksistä 
myös kaivoslain osalta.

Kaivostoiminnan suunnittelu poikkeaa investointipäätöskaareltaan muista teollisis-
ta investoinneista ja rakennushankkeista. Tutkimustyötä ja valmistavia investointe-
ja tarvitaan merkittävä määrä ennen kuin hanketta voidaan viedä kaavaprosessiin. 

Tätä problematiikkaa on avattu tarkemmin otsikon ”esitettyjen lainmuutosten käy-
tännön vaikutuksia kaivostoiminnan suunnitteluun ja kaavoitukseen” alla. Tuossa 
yhteydessä pohdimme, onko kohtuullista edellyttää kunnilta kaivoskaavoituksen 
edellyttämiä resursseja ja johtaako lakiesitys toteutuessaan tilanteeseen, jossa 
mahdollinen kaivostoimintaan liittyvä alue tultaisiin kaavoittamaan kerta toisensa 
jälkeen suunnittelun edetessä, jotta toiminnanharjoittajalla olisi varmuus inves-
tointikohteen kaavoituksen toteutumisesta. Moinen tilanne olisi sekä toiminnan-
harjoittajan että kaavoituksesta vastaavan kunnan näkökulmasta täysin absurdi 
ja kaavoitusta koskevan lainsäädännön hengen vastainen.

Maakuntakaavalla on merkitystä. Taloudellisesti hyödynnettävät kobolttiesiinty-
mät saattavat sijaita useampana erillisenä malmiona useamman kuin yhden kunnan 
alueella.

Joissain tapauksissa toiminta edellyttää rikastuslaitoksen perustamista erilliseen 
paikkaan, joka on ympäristöasioiden, rakennuskannasta luonnon virkistyskäytölle 
aiheutuvien vaikutusten, energian saatavuuden, logistiikan ja työvoiman saatavuu-
den kannalta paras mahdollinen.

Edellä kuvattu kokonaisuus voi tarkoittaa kaavoitusta yhtäaikaisesti kolmen kun-
nan ja kahden maakunnan alueella. Esimerkkinä tästä on yhtiömme tutkima Haa-
rakummun kobolttiesiintymäalue, joka sijaitsee sekä Kuusamon, Posion että Sallan 
alueella.

Maakuntakaavan säilyttäminen osana kaavoituksen elementtejä on perusteltua 
myös potentiaalisen kaivostoiminnan ja tuulivoimatuotannon yhteensovittamisen 
näkökulmasta niin toistensa kuin muidenkin elinkeinojen kanssa.

Kaavoitus ei voi ottaa kantaa yhden elinkeinon 
oikeutukseen
Kaivoslain valmistelua ohjaavassa hallitusohjelmakirjauksessa todetaan seuraavas-
ti: ”Kunnille säädetään oikeus päättää kaavoituksella, onko kaivostoiminta mahdollista 
kunnan alueella.”

Kaavoitusta koskevaa lainsäädäntöä ei ole säädetty ottamaan kantaa yksittäisen 
elinkeinon oikeutukseen kunnan alueella. Kaavoituksen tulisi aina ottaa kantaa 
yksittäiseen hankkeeseen ja siihen, onko se suunniteltu laadukkaasti huomioiden 
kaavoitusprosessiin liittyvät seikat.

Lakiesityksessä ei ole millään tavoin mietitty, miten toiminnanharjoittajan ja maan-
omistajan oikeudet toteutuisivat tilanteessa, jossa malminetsintälupa katkeaisi esi-
tetyn kymmenen vuoden jälkeen ja kaavoitusprosessi olisi samanaikaisesti kesken.

Suomalaisten oikeudentunnetta ei voida lisätä lainsäädännöllä, joka toteutuessaan 
aiheuttaisi ongelmia ja olisi maanomistajien ja toiminnanharjoittajien oikeusturvan 
kannalta kyseenalainen. 

Maanomistajille malminetsinnästä maksettavat korvaukset ovat paikallistalou-
dessa merkittäviä. Vuonna 2021 alan yhtiöt maksoivat malminetsintäkorvauksia 
maanomistajille yhteensä 5,4 miljoonaa euroa.

Kaivostoiminnasta maanomistajille maksettavat maksut ovat merkittävä tulonläh-
de. Tästä näkökulmasta kuntien tekemät päätökset voivat johtaa poikkeuksellisen 
laajoihin korvausvaatimuksiin, mikäli negatiivinen kaavapäätös ei osoittaudu pe-
rustelluksi. 

Edellä mainituista syistä lakiesityksen ehdoton vaatimus kuntakaavasta ja nykyi-
sestä käytännöstä luopumisesta on käsiteltävä myös perustuslakivaliokunnassa 
tasavertaisuuden ja omistuksensuojan näkökulmista.

Onko varauksiin rakentuva uhkakuva todellinen?
Julkinen keskustelu, erityisesti sosiaalisessa mediassa, on nojautunut luvanvarais-
ta malminetsintävaihetta edeltävään vaiheeseen, joka tunnetaan lainsäädännössä 
nimellä ”varaus” tai ”varausilmoitus”.

Lausunnolle lähetetyn lakiluonnoksen perusteluissa sivulla 59 näistä varauksista 
käytetään termiä ”kaivosvaraukset”. Tämä on huolestuttavaa. Kyseessä on mielipi-
devaikuttamiseen liittyvä termi, jota käytetään aktiivisesti tavoitteena aikaansaada 
hämmennystä ja pelkoja eri alueiden asukkaiden ja maanomistajien keskuudessa,  
ja termillä pyritään sekä sosiaalisessa mediassa että joukkoviestimissä hämärtä-
mään malminetsinnän ja kaivostoiminnan välistä lainsäädännöllistä rajaa. 
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Tästä syystä on kysyttävä, perustuuko lainvalmistelu kaikilta osin paikkansapitä-
vään tietoon malminetsintätyöstä ja sen nykyisestä luvituksesta vai onko valmistelu 
joiltain osin nojannut mielikuviin ja oletuksiin.

Lakiesityksessä esitetään varausajan lyhentämistä nykyisestä kahdesta vuodesta 
yhteen vuoteen. Perusteena mainitaan maanomistajien kokemus siitä, että malmin- 
etsintään liittyvät ajanjaksot ovat pitkiä. Varausajan turvin malminetsintäyhtiöt 
rajaavat alueita, joilla ne tulevat jättämään varsinaisen malminetsintälupahake-
muksen. Malminetsintälupa-alueet ovat lähes poikkeuksetta niitä edeltäviä varaus- 
alueita pienempiä.

Vuoden varausaika merkitsee varsinkin pohjoisessa Suomessa mahdollisuutta teh-
dä kevyitä varausaikaan liittyviä maastokartoituksia ja -tutkimuksia 3–5 kuukau-
den aikana. Lumipeitteen aikana ja maaston ollessa vetinen tuota tutkimustyötä 
ei voida tehdä. 

Varausajan lyhentäminen johtaisi  aiempaa laajempiin malminetsintälupa-alueisiin 
ja siten yhä suurempi osa maanomistajista joutuisi  mukaan entistä pitkäaikaisem-
paan ja hallinnollisesti raskaampaan malminetsintälupahakemusprosessiin.

Miksi malminetsintä kestää?
Malminetsintään kuluvaa aikaa voi tarkastella myös eri oikeusasteisiin tehtävien 
valitusten näkökulmasta.

Kuusamon Ollinsuon alueen malminetsintälupa sai lainvoiman vuonna 2021. Mal-
minetsintälupahakemus oli jätetty malminetsinnän lupaviranomaisena toimivalle 
Tukesille vuonna 2011 ja Tukes teki päätöksen vuonna 2015. Tämän jälkeen pää-
töksestä valitettiin ensin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja sitten korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Maanomistajat ovat oikeutettuja malminetsinnästä maksetta-
vaan maanomistajakorvaukseen vasta kun valitukset on käsitelty ja lupa on saanut 
lainvoiman.

Valitusoikeus on keskeinen osa länsimaista oikeuskäytäntöä, mutta esimerkiksi 
malminetsinnässä, jonka vaikutukset ovat pistemäisiä ja enimmilläänkin vähäisiä, 
valitusten käsittelyä tulisi nopeuttaa ja asianosaisuutta pohtia. 

Lakiesityksessä nyt esitetty asianosaisuus luo käytännössä tietyille tahoille rajat-
tomat mahdollisuudet laatia valituksia hallinto-oikeuteen kaikesta Suomessa teh-
tävästä malminetsinnästä.

Valitusoikeuden laajentamisella olisi vaikutusta malminetsinnän pitkittymiseen 
tutkimusalueiden asukkaiden ja maanomistajien arjessa.

Varauksia koskeva julkinen keskustelu on ollut viime vuosina runsasta ja kiivasta 
erityisesti sosiaalisessa mediassa. Lähempi tarkastelu osoittaa, että julkinen kes-
kustelu on kuitenkin kohdistunut muutamiin varauksiin, joita on tehty Päijänteen, 
Saimaan tai Lapin käsivarren alueilla. Arviomme mukaan muutama prosentti va-
rauksista on aiheuttanut yli 95 % aihetta koskevasta mediakirjoittelusta. 

Lakiuudistuksen taustaksi olisi ollut tärkeää tehdä tutkimustyötä siitä, miten mal-
minetsintä koetaan malminetsintälupa-alueilla maanomistajien ja muiden tahojen 
toimesta. Nyt tällaista tutkimustyötä ei ole tehty.

Monitulkintainen lakiteksti aiheuttaa valituksia ja 
oikeuskäsittelyjä
Kaivoslain esitys sisältää elementtejä, jotka näkemyksemme mukaan kuuluvat luon-
nonsuojelulakiin. Toteutuessaan laki tulisi aiheuttamaan epäselvyyttä kaivosviran-
omaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan rajoista. Moinen tilanne luo 
herkästi ilmapiirin, jossa eri oikeusasteisiin tehtävien valitusten määrä lisääntyy.

Lakiesityksessä mainittu vaatimus kaikkien mineraalien teknistaloudellisesta 
hyödyntämisestä johtaa äärimmäisen helposti tilanteeseen, jossa valitukset voivat 
toimia toiminnan käynnistämisen merkittävänä teknisenä hidastajana.

Tulevaisuuden vai menneisyyden ohjaamaa 
päätöksentekoa?
Lakiesitystä on aina hyvä arvioida myös pohtien, mitä esityksestä jää puuttumaan.

Viime vuosien aikana kaivostoiminnan suunnittelussa on tapahtunut merkittävä 
muutos. Kyse on kaivostoiminnan päättymisen jälkeisen käytön mahdollisuuksien 
ymmärtämisestä ja tuon käytön suunnittelusta kaivostoiminnan suunnittelun yh-
teydessä. 

Näin kaivosalueelle rakennettava infrastruktuuri voi hyödyttää alueen käyttöä kai-
vostoiminnan päättymisen jälkeen, on kyse sitten energian tuotannosta, energian 
varastoinnista tai alueen hyödyntämisestä muilla tavoilla. Näitä elementtejä olem-
me pyrkineet tuomaan esille lainvalmistelun yhteydessä, kaavoituskysymyksillä on 
oma vaikutuksensa myös näihin mahdollisuuksiin.
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Toimintansa lopettaneiden kaivosten rikastushiekka-altaissa olevien mineraalien 
hyödyntämisestä on keskusteltu paljon, mutta valitettavasti lakiesityksessä ei mil-
lään tavalla edistetä kyseisten varantojen hyödyntämismahdollisuutta. Näin toi-
mien rikastushiekka-altaissa oleva hyödynnettävä materiaali saataisiin käyttöön 
ja muu materiaali varastoitua nykyaikaisten normien mukaisesti.

Kaivostoiminnan sähköistyminen tuo suomalaisille kaivosinfran ja laitteiston ra-
kentajille suuria mahdollisuuksia kansainvälisessä viennissä. Tästä syystä suoma-
laista kaivosteollisuutta tulisi kannustaa laitekannan voimakkaaseen sähköistämi-
seen. Tämä mahdollisuus tulisi huomioida myös lainsäädännössä.

Maailman energiatalouden murros haastaa meitä 
jokaista arvioimaan totunnaiset ajatuksemme
Akkuteknologian, uusiutuvan energian ja älykkäiden sähköverkkojen tarve avaa 
Suomelle suuret mahdollisuudet mutta myös merkittävän vastuun. Kaiken tämän 
pohjana on malminetsintä ja siihen tehtävät investoinnit.

Mineraalien maailmanmarkkinoilla, huoltovarmuusajattelussa ja kansainvälisessä 
politiikassa tapahtuneet muutokset merkitsevät suurta murrosta malminetsintään 
ja kaivostoimintaan. Jalostusosaamisemme ja jalostukseen liittyvän infrastruktuu-
rin ansiosta Suomessa tehty mineraalilöytö on yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan 
merkittävästi arvokkaampi kuin samanlainen löytö maassa, jossa jalostusosaamis-
ta ja infrastruktuuria ei ole.  

Kiina tekee tällä hetkellä kriittisten mineraalien jalostusta negatiivisella katteella 
vahvistaakseen kontrolliaan maailman mineraalivirroista. Tästä syystä jalostus-
kapasiteettia ei rahoiteta ja rakenneta markkinatalouteen toimintansa pohjaavas-
sa osassa maailmaa. Kriittiset mineraalit ovat osa suurvaltojen talouspoliittista 
valtapeliä. Sinisilmäisyyden aika Euroopassa on ohi myös mineraalimarkkinoilla. 

Suomen kaivoslain tulee katsoa eteenpäin tavalla, jossa me suomalaiset luotamme 
toisiimme, osaamiseemme ja teknologisen kehityksen suomiin mahdollisuuksiin. 

Miehittämättömät lennokit eli 
dronet ovat apuna geologisissa 
tutkimuksissa. Oululainen Radai 
Oy teki tutkimuksia Latitude 66 
Cobatille Posion Haarakummun 
esiintymäalueella vuonna 2020.



12 13

Toimintansa lopettaneiden kaivosten rikastushiekka-altaissa olevien mineraalien 
hyödyntämisestä on keskusteltu paljon, mutta valitettavasti lakiesityksessä ei mil-
lään tavalla edistetä kyseisten varantojen hyödyntämismahdollisuutta. Näin toi-
mien rikastushiekka-altaissa oleva hyödynnettävä materiaali saataisiin käyttöön 
ja muu materiaali varastoitua nykyaikaisten normien mukaisesti.

Kaivostoiminnan sähköistyminen tuo suomalaisille kaivosinfran ja laitteiston ra-
kentajille suuria mahdollisuuksia kansainvälisessä viennissä. Tästä syystä suoma-
laista kaivosteollisuutta tulisi kannustaa laitekannan voimakkaaseen sähköistämi-
seen. Tämä mahdollisuus tulisi huomioida myös lainsäädännössä.

Maailman energiatalouden murros haastaa meitä 
jokaista arvioimaan totunnaiset ajatuksemme
Akkuteknologian, uusiutuvan energian ja älykkäiden sähköverkkojen tarve avaa 
Suomelle suuret mahdollisuudet mutta myös merkittävän vastuun. Kaiken tämän 
pohjana on malminetsintä ja siihen tehtävät investoinnit.

Mineraalien maailmanmarkkinoilla, huoltovarmuusajattelussa ja kansainvälisessä 
politiikassa tapahtuneet muutokset merkitsevät suurta murrosta malminetsintään 
ja kaivostoimintaan. Jalostusosaamisemme ja jalostukseen liittyvän infrastruktuu-
rin ansiosta Suomessa tehty mineraalilöytö on yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan 
merkittävästi arvokkaampi kuin samanlainen löytö maassa, jossa jalostusosaamis-
ta ja infrastruktuuria ei ole.  

Kiina tekee tällä hetkellä kriittisten mineraalien jalostusta negatiivisella katteella 
vahvistaakseen kontrolliaan maailman mineraalivirroista. Tästä syystä jalostus-
kapasiteettia ei rahoiteta ja rakenneta markkinatalouteen toimintansa pohjaavas-
sa osassa maailmaa. Kriittiset mineraalit ovat osa suurvaltojen talouspoliittista 
valtapeliä. Sinisilmäisyyden aika Euroopassa on ohi myös mineraalimarkkinoilla. 

Suomen kaivoslain tulee katsoa eteenpäin tavalla, jossa me suomalaiset luotamme 
toisiimme, osaamiseemme ja teknologisen kehityksen suomiin mahdollisuuksiin. 

Miehittämättömät lennokit eli 
dronet ovat apuna geologisissa 
tutkimuksissa. Oululainen Radai 
Oy teki tutkimuksia Latitude 66 
Cobatille Posion Haarakummun 
esiintymäalueella vuonna 2020.



14 15

Näin ollen kyseiset kaavamääräykset olivat lainvastaisia.

KHO myös totesi, että kaupunki tai kunta ei voi ennakolta sitovasti rajata sitä, mil-
laisia kaavoja se tulee myöhemmin kaavoittamaan. Näin ollen kaupunki tai kunta 
ei voi etukäteen kategorisesti päättää, ettei se kaavoita kaivostoimintaa jollekin 
tietylle alueelle.

Lakiesitys edellyttää, että kaivostoiminnan tulee perustua maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaiseen voimassa olevaan yleis- tai asemakaavaan, jossa kaivosalueen 
ja kaivoksen apualueen sijainti ja suhde muun alueen käyttöön on selvitetty. 

Tällaisen lain seurauksena toiminnanharjoittajan olisi käynnistettävä kaavoitus-
hanke huomattavan aikaisessa vaiheessa välttääkseen kaivosluvan myöntämisen 
viivästymisen.

Käytännössä toiminnanharjoittaja joutuisi hakemaan kaavaa jo ennen kuin kaivos-
toiminnan lopullisen alueen määrittely olisi tehty. Tämä muodostaisi kaavoituk-
sellisesti ongelmallisen tilanteen. Alueen varaaminen kaivostoimintaan, ainakin 
ennen riittävien selvitysten olemassaoloa, voi olla jopa mahdotonta kunnallisessa 
päätöksenteossa.

Tältä osin lakiehdotusta ei ole riittävästi pohdittu. Toteutuessaan laki asettaisi sekä 
kunnat kaavoittajana että alan toiminnanharjoittajat kohtuuttomaan tilanteeseen.

Lainmuutoksen synnyttämä tilanne kuormittaisi yksittäisen kunnan kaavoitusta 
sekä kaavoitusta koskevaa päätöksentekoa dramaattisesti. Arviomme mukaan yk-
sittäinen toteutuva kaivosalue saatettaisiin näin joutua kaavoittamaan vähintään 
kolmeen tai neljään kertaan ennen toiminnan käynnistämistä.

Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus on tarkoitettu ohjaamaan maankäyttöä kauas 
tulevaisuuteen. Kaavoituksen yhteydessä kaavoittajan odotetaan ottavan kantaa 
kyseessä olevan kaavahankkeen suunnitteluhorisonttiin. Yleiskaavoituksen osalta 
tavoitellaan yleensä ohjausvaikutusta 15–20 vuodeksi eteenpäin, ja asemakaavan 
odotetaan palvelevan ilman suurempia muutostarpeita 10–15 vuotta lukuun otta-
matta metropolialueita. 

Lakiesityksen valmistelussa ei ole ymmärretty malminetsinnän luonnetta. Mal-
minetsintä perustuu usein lupaavan, mutta hyvin laajan geologisen alueen tutki-
miseen. Toiminnanharjoittajalla on tyypillisesti meneillään samalla geologisella 
alueella useampia malminetsintähankkeita, ja vasta tutkimustyön edetessä on mah-
dollista tehdä päätöksiä siitä, mille osalle tutkimusaluetta on mahdollista ryhtyä 
kehittämään kaivoshanketta.

Kaivoshankkeen todennäköinen sijoittuminen tietylle laajemmalle alueelle on siis 
ennakoitavissa ennen kuin taloudellisen toiminnan mahdollistava malmio on tar-
koin tiedossa. Tarkempaa tietoa varten toiminnanharjoittajan on tehtävä merkit-
täviä investointeja geologiseen ja metallurgiseen tutkimustyöhön.

Kaiken edellä kuvatun pohjalta maakuntakaavan käyttö myös jatkossa on perustel-

Esitettyjen lainmuutosten käytännön 
vaikutuksia kaivostoiminnan  
suunnitteluun ja kaavoitukseen
Lakiesityksen mukaan voimassaoleva kunnan tekemä kaava olisi kaivosluvan myön-
tämisen edellytys. Lakiesityksessä ehdotettu siirtyminen yksinomaan kuntakaa-
vaan ja maakuntakaavasta luopuminen ei huomioi kaivostoiminnan kehitystyön 
edellyttämien investointien ja kaavoituksen ajoituksesta aiheutuvaa epäsuhtaa. 
Nykyisellään noin puolet kaivosalueista perustuu maakuntakaavaan ja noin puolet 
kunnalliseen kaavoitukseen.

Malminetsintään tehtävien panostusten ja kaivostoimintaan tehtävien investointien 
kannalta siirtyminen yksinomaan kuntakaavaan ei huomioi toiminnanharjoittajan 
omaisuuden suojaa ja yhdenvertaisuutta suhteessa muihin elinkeinoihin.

Kaavoituksen tarkoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kaavoituksen tarkoituksena on kun-
nan alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaaminen ja suunnittelu. Kunnalla on oikeus 
kaavoitusmonopolinsa puitteissa päättää, millaisia kaavoja kunnan alueelle vahvis-
tetaan. Kaavoitusta ja näin ollen kunnan päätösvallan rajoja määrittävät kuitenkin 
muun muassa MRL:ssä asetetut määräykset.

Kaavoituksen tarkoituksena ei ole tietyn elinkeinon tai teollisen toiminnan ehdo-
ton kieltäminen kunnan alueella. Tämä käy ilmi muun muassa korkeimman hallin-
to-oikeuden (KHO) 23.5.2019 antamasta ratkaisusta KHO 2019:67. Ratkaisu koski 
Kuusamon strategisessa yleiskaavassa olleiden matkailun ydinaluetta (rm-1) ja 
matkailu- ja virkistyspalveluiden aluetta (vr1) koskeneiden kehittämismerkintöi-
hin sisältyneiden kaavamääräysten laillisuutta. KHO:n päätöksessä oli kyse siitä, 
voitiinko Kuusamon strategisessa yleiskaavassa lupamääräyksin kieltää kaivostoi-
minnan harjoittaminen tietyllä alueella.

KHO katsoi, että kehittämismerkintöihin sisällytetyt kaavamerkinnät, jotka kiel-
sivät kaivostoiminnan harjoittamisen kyseisillä alueilla, olivat sanamuodoltaan 
ehdottomia ja kaavaselostusten mukaan niiden tarkoituksena oli ennakkoon estää 
määräyksissä lueteltujen toimintojen sijoittuminen kyseiselle alueelle.

KHO katsoi, että yleiskaavan kehittämismerkintöihin sisällytettyjä kaivostoimin-
nan kieltäviä määräyksiä ei voitu pitää maankäyttö- ja rakennuslain 41 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuina määräyksinä haitallisten ympäristövaikutusten estämisestä tai 
rajoittamisesta, sillä määräykset eivät välittömästi koskeneet ympäristövaikutuk-
sia vaan tietyntyyppisen elinkeinotoiminnan kieltämistä.



14 15

Näin ollen kyseiset kaavamääräykset olivat lainvastaisia.

KHO myös totesi, että kaupunki tai kunta ei voi ennakolta sitovasti rajata sitä, mil-
laisia kaavoja se tulee myöhemmin kaavoittamaan. Näin ollen kaupunki tai kunta 
ei voi etukäteen kategorisesti päättää, ettei se kaavoita kaivostoimintaa jollekin 
tietylle alueelle.

Lakiesitys edellyttää, että kaivostoiminnan tulee perustua maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaiseen voimassa olevaan yleis- tai asemakaavaan, jossa kaivosalueen 
ja kaivoksen apualueen sijainti ja suhde muun alueen käyttöön on selvitetty. 

Tällaisen lain seurauksena toiminnanharjoittajan olisi käynnistettävä kaavoitus-
hanke huomattavan aikaisessa vaiheessa välttääkseen kaivosluvan myöntämisen 
viivästymisen.

Käytännössä toiminnanharjoittaja joutuisi hakemaan kaavaa jo ennen kuin kaivos-
toiminnan lopullisen alueen määrittely olisi tehty. Tämä muodostaisi kaavoituk-
sellisesti ongelmallisen tilanteen. Alueen varaaminen kaivostoimintaan, ainakin 
ennen riittävien selvitysten olemassaoloa, voi olla jopa mahdotonta kunnallisessa 
päätöksenteossa.

Tältä osin lakiehdotusta ei ole riittävästi pohdittu. Toteutuessaan laki asettaisi sekä 
kunnat kaavoittajana että alan toiminnanharjoittajat kohtuuttomaan tilanteeseen.

Lainmuutoksen synnyttämä tilanne kuormittaisi yksittäisen kunnan kaavoitusta 
sekä kaavoitusta koskevaa päätöksentekoa dramaattisesti. Arviomme mukaan yk-
sittäinen toteutuva kaivosalue saatettaisiin näin joutua kaavoittamaan vähintään 
kolmeen tai neljään kertaan ennen toiminnan käynnistämistä.

Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus on tarkoitettu ohjaamaan maankäyttöä kauas 
tulevaisuuteen. Kaavoituksen yhteydessä kaavoittajan odotetaan ottavan kantaa 
kyseessä olevan kaavahankkeen suunnitteluhorisonttiin. Yleiskaavoituksen osalta 
tavoitellaan yleensä ohjausvaikutusta 15–20 vuodeksi eteenpäin, ja asemakaavan 
odotetaan palvelevan ilman suurempia muutostarpeita 10–15 vuotta lukuun otta-
matta metropolialueita. 

Lakiesityksen valmistelussa ei ole ymmärretty malminetsinnän luonnetta. Mal-
minetsintä perustuu usein lupaavan, mutta hyvin laajan geologisen alueen tutki-
miseen. Toiminnanharjoittajalla on tyypillisesti meneillään samalla geologisella 
alueella useampia malminetsintähankkeita, ja vasta tutkimustyön edetessä on mah-
dollista tehdä päätöksiä siitä, mille osalle tutkimusaluetta on mahdollista ryhtyä 
kehittämään kaivoshanketta.

Kaivoshankkeen todennäköinen sijoittuminen tietylle laajemmalle alueelle on siis 
ennakoitavissa ennen kuin taloudellisen toiminnan mahdollistava malmio on tar-
koin tiedossa. Tarkempaa tietoa varten toiminnanharjoittajan on tehtävä merkit-
täviä investointeja geologiseen ja metallurgiseen tutkimustyöhön.

Kaiken edellä kuvatun pohjalta maakuntakaavan käyttö myös jatkossa on perustel-

Esitettyjen lainmuutosten käytännön 
vaikutuksia kaivostoiminnan  
suunnitteluun ja kaavoitukseen
Lakiesityksen mukaan voimassaoleva kunnan tekemä kaava olisi kaivosluvan myön-
tämisen edellytys. Lakiesityksessä ehdotettu siirtyminen yksinomaan kuntakaa-
vaan ja maakuntakaavasta luopuminen ei huomioi kaivostoiminnan kehitystyön 
edellyttämien investointien ja kaavoituksen ajoituksesta aiheutuvaa epäsuhtaa. 
Nykyisellään noin puolet kaivosalueista perustuu maakuntakaavaan ja noin puolet 
kunnalliseen kaavoitukseen.

Malminetsintään tehtävien panostusten ja kaivostoimintaan tehtävien investointien 
kannalta siirtyminen yksinomaan kuntakaavaan ei huomioi toiminnanharjoittajan 
omaisuuden suojaa ja yhdenvertaisuutta suhteessa muihin elinkeinoihin.

Kaavoituksen tarkoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kaavoituksen tarkoituksena on kun-
nan alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaaminen ja suunnittelu. Kunnalla on oikeus 
kaavoitusmonopolinsa puitteissa päättää, millaisia kaavoja kunnan alueelle vahvis-
tetaan. Kaavoitusta ja näin ollen kunnan päätösvallan rajoja määrittävät kuitenkin 
muun muassa MRL:ssä asetetut määräykset.

Kaavoituksen tarkoituksena ei ole tietyn elinkeinon tai teollisen toiminnan ehdo-
ton kieltäminen kunnan alueella. Tämä käy ilmi muun muassa korkeimman hallin-
to-oikeuden (KHO) 23.5.2019 antamasta ratkaisusta KHO 2019:67. Ratkaisu koski 
Kuusamon strategisessa yleiskaavassa olleiden matkailun ydinaluetta (rm-1) ja 
matkailu- ja virkistyspalveluiden aluetta (vr1) koskeneiden kehittämismerkintöi-
hin sisältyneiden kaavamääräysten laillisuutta. KHO:n päätöksessä oli kyse siitä, 
voitiinko Kuusamon strategisessa yleiskaavassa lupamääräyksin kieltää kaivostoi-
minnan harjoittaminen tietyllä alueella.

KHO katsoi, että kehittämismerkintöihin sisällytetyt kaavamerkinnät, jotka kiel-
sivät kaivostoiminnan harjoittamisen kyseisillä alueilla, olivat sanamuodoltaan 
ehdottomia ja kaavaselostusten mukaan niiden tarkoituksena oli ennakkoon estää 
määräyksissä lueteltujen toimintojen sijoittuminen kyseiselle alueelle.

KHO katsoi, että yleiskaavan kehittämismerkintöihin sisällytettyjä kaivostoimin-
nan kieltäviä määräyksiä ei voitu pitää maankäyttö- ja rakennuslain 41 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuina määräyksinä haitallisten ympäristövaikutusten estämisestä tai 
rajoittamisesta, sillä määräykset eivät välittömästi koskeneet ympäristövaikutuk-
sia vaan tietyntyyppisen elinkeinotoiminnan kieltämistä.



16 17

tua. Näin voidaan välttää kuntaa ja toiminnanharjoittajaa kuormittava moninker-
tainen kaavoitustyö. Vallitsevan käytännön mukaan maakuntakaavassa osoitetaan 
soveltuvia alueita esimerkiksi energiahuoltoon ja maa-ainesten ottamiseen. Näin 
tulee toimia myös kaivosteollisuuden osalta.

Maakuntakaava soveltuu laajemman suunnittelualueensa johdosta kuntakaavoja 
paremmin myös eri maankäyttömuotojen yhteensovittamiseen.

Kaavapäätöksistä valittaminen
MRL:n 188 §:n nojalla asemakaavan ja yleiskaavan hyväksymistä koskevaan pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa 
säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos 
KHO myöntää valitusluvan. Kuntalain (410/2015) 135 §:n mukaan valituksen saa teh-
dä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen 
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. 

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen (kunnan asukas, yhteisö 
tai säätiö, jolla kotipaikka kunnassa tai kiinteää omaisuutta kunnassa omistava tai 
hallitseva taho).

MRL:n 191 §:n mukaan kuntalaissa säädetyn valitusoikeuden lisäksi viranomaisella 
on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan ja rakennusjärjestyksen 
hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla 
ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjes-
tyksellä on vaikutuksia. Edelleen myös rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella 
yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaa-
van ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Muilla kuin 
kunnalla ei ole oikeutta hakea muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla hallin-
to-oikeus on kumonnut kunnan viranomaisen tekemän kaavan. 

Yleis- ja asemakaavasta valittamiseen oikeutettujen joukko on laaja ja moninainen: 
kiinteistönomistajat, toiminnanharjoittajat, kunnan asukkaat, paikalliset tai alueel-
liset yhteisöt. Kaavapäätöksistä tehtävät valitukset ovat yleisiä. Kaivostoimintaa 
kaavoitettaessa voidaan perustellusti olettaa, että valitukset ovat vielä tavanomais-
takin todennäköisempiä.

Kaava-asiaa koskevan valituksen käsittelyaika hallinto-oikeudessa ja KHO:ssa (mi-
käli valituslupa myönnetään) on tyypillisesti keskimäärin runsaat 13 kuukautta.

Kaavavalitusten osalta on muistettava, että valitustuomioistuin ei tee kaavaan 
korjaavia muutoksia vaan toteaa kaavan lainvastaiseksi tai virheelliseksi ja niiltä 
osin kumoaa kaavan. Tällöin kaava palautuu kuntaan uudelleen valmisteltavaksi. 
Kaava palautuu kuntaan uudestaan käsiteltäväksi myös siinä tapauksessa, että 
prosessissa on tapahtunut jokin menettelyvirhe.

Edellä kuvattu merkitsee kaivoshankkeille viivästymisriskiä kaivosluvan osalta, 
sillä kaivosluvan tulisi perustua voimassa olevaan kaavaan.

Malminetsintää ja kaivostoiminnan kehitystyötä tekevien yritysten investointien 
turva perustuu kaivoslain 32 §:n ja 34 §:n määrittelemään etuoikeusjärjestykseen. 
Tämä tarkoittaa mahdollisuutta tehdä työtä ja investoida tutkimuksiin ilman pelkoa 
siitä, että toinen alalla toimiva yhtiö voisi käynnistää omat tutkimuksensa samalla 
alueella malminetsintäluvan tai kaivosluvan voimassaollessa. Lakiesitys vaarantaa 
tämän periaatteen.

Kaivoslupahakemuksessa on esitettävä selvitys alueen kaavoitustilanteesta. Nyt 
lausunnolla olevassa lakiesityksessä ei ole määritelty mahdollisuutta toimittaa tämä 
selvitys myöhemmin esimerkiksi tilanteessa, jossa kaavoitusprosessi on kesken tai 
kaavasta on valitettu. Laki kuitenkin antaa mahdollisuuden toimittaa YVA-selvitys 
tai Natura-selvitys myöhemmässä vaiheessa. Käytännössä edellä kuvattu merkit-
see sitä, että kaavan tulisi olla lainvoimainen kaivoslupahakemusta jätettäessä. 
Näin ollen malminetsintään ja kaivostoimintaan Suomessa olennaisesti kuuluva 
etuoikeusjärjestys vaarantuu, sillä kaavoitukseen liittyvää päätösten ja mahdollis-
ten valitusten käsittelyn aikataulua ei ole mahdollista arvioida ennakolta.

Yleiskaava ja asemakaava tulevat lähtökohtaisesti voimaan, kun kaavan hyväksy-
mispäätöksestä on kuulutettu päätöksen saatua lainvoiman. 

Lakiesityksessä 61a §:ssä ehdotetaan, että malminetsintäluvan jatkamiselle kym-
menen vuoden jälkeen vaaditaan suostumus maanomistajilta, jotka omistavat vä-
hintään 50 % lupa-alueesta. Lakiesitys käytännössä pakottaa toiminnanharjoittajan 
hakemaan kaavoitusta entistä varhaisemmassa vaiheessa, sillä kaavoituksen tulee 
saada lainvoima ennen mainitun kymmenen vuoden rajan täyttymistä. Myös tämä 
osaltaan vaarantaa malminetsintään ja kaivostoimintaan olennaisesti kuuluvan 
etuoikeusjärjestyksen.

On ilmeistä, että edellä mainittuja seikkoja ei ole lakiesitystä valmisteltaessa huomioitu.

Omaisuuden suoja ja yhdenvertaisuus
Omaisuuden suojasta on säädetty Suomen perustuslaissa (PL) 15 §:ssä, jonka mu-
kaan jokaisen omaisuus on turvattu. Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen 
tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla. Lisäksi PL 18 §:n mukaan 
jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, 
ammatilla tai elinkeinolla. PL 18 §:n säännöksen voidaan katsoa suojaavan myös 
malminetsintäyhtiön ja kaivosyhtiön sekä niiden alihankkijoiden että edellä mai-
nittujen tahojen työntekijöiden toimintaa.6

Perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden näkökulmasta omaisuudensuojan tavoit-
teiden on katsottu liittyvän erityisesti taloudellisen autonomian ja toimintava-
pauden sekä varallisuussuhteiden vakauden ja ennakoitavuuden turvaamiseen ja 
edistämiseen. 
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välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen (kunnan asukas, yhteisö 
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Kaavavalitusten osalta on muistettava, että valitustuomioistuin ei tee kaavaan 
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lausunnolla olevassa lakiesityksessä ei ole määritelty mahdollisuutta toimittaa tämä 
selvitys myöhemmin esimerkiksi tilanteessa, jossa kaavoitusprosessi on kesken tai 
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On ilmeistä, että edellä mainittuja seikkoja ei ole lakiesitystä valmisteltaessa huomioitu.

Omaisuuden suoja ja yhdenvertaisuus
Omaisuuden suojasta on säädetty Suomen perustuslaissa (PL) 15 §:ssä, jonka mu-
kaan jokaisen omaisuus on turvattu. Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen 
tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla. Lisäksi PL 18 §:n mukaan 
jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, 
ammatilla tai elinkeinolla. PL 18 §:n säännöksen voidaan katsoa suojaavan myös 
malminetsintäyhtiön ja kaivosyhtiön sekä niiden alihankkijoiden että edellä mai-
nittujen tahojen työntekijöiden toimintaa.6

Perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden näkökulmasta omaisuudensuojan tavoit-
teiden on katsottu liittyvän erityisesti taloudellisen autonomian ja toimintava-
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Omaisuudensuoja liittyy myös muihin perusoikeuksiin PL 21 §:n oikeusturvasään-
nöksen ja PL 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen kautta. Julkisen vallan tulee jakaa 
yksilöiden varallisuuteen kohdistuvat rajoitukset ja edut yhdenvertaisin ja oikeu-
denmukaisin perustein eikä syrjivällä tai mielivaltaisella tavalla.7 Tältä osin tulee 
huomioida myös perustuslain ilmentämä perusoikeusmyönteisen laintulkinnan pe-
riaate, jonka mukaisesti kaikkia lakeja, asetuksia ja säännöksiä tulee tulkita tavalla, 
joka parhaiten edistää perusoikeuksien tarkoituksen toteutumista.

Kaivosluvan tulee perustua hyödyntämiskelpoiseen esiintymään. Tämä edellyttää, 
että esiintymä on löydetty, minkä jälkeen sen laadusta, laajuudesta ja hyödynnettä-
vyydestä on täytynyt varmistua.

Ennen kaivosluvan hakemista kaivosyhtiö on tyypillisesti hakenut malminetsin-
täluvan tai useampia malminetsintälupia ja investoinut lupien tuomaan etuoikeu-
teen perustuen esiintymän löytämiseen ja sen laadun ja laajuuden varmentamisen 
vaatimiin tutkimuksiin jopa useita kymmeniä miljoonia euroja. Kyse on näin ollen 
kaivosyhtiön kannalta merkittävästä omaisuudesta ja investoinneista. 

Kaivoslain 47 §:n 4 momentin muutoksella kaivostoiminta sidottaisiin nimenomai-
sesti perustumaan kunnan laatimaan yleis- tai asemakaavaan. Kaivoslupa on 
ympäristöluvan ohella toinen kaivostoiminnan vaatima lupa, jonka myöntämisen 
yhteydessä tulevat arvioitaviksi sijaintipaikan olosuhteet. Muun ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan (esim. metalliteollisuus tai metsäteollisuus) 
osalta sijoituspaikan valintaa koskeva arviointi tehdään ympäristöluvan sijoittamis-
paikan arvioinnin yhteydessä. 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 2 momentin 4) -kohdassa on kaavan osalta todettu, 
että toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon toi-
minnan sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 
osoittama käyttötarkoitus. Ympäristönsuojelulain 12 §:ssä on puolestaan oikeus-
vaikutteisen kaavan vaikutuksesta todettu, että luvanvaraista, ilmoituksenvarais-
ta tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi 
alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on 
katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa 
varattuun tarkoitukseen. 

Ympäristölupahakemuksesta pyydetään lausunto asianomaiselta kunnalta, mut-
ta ratkaisun toiminnan sijoittamisesta eli soveltuvuudesta kaavan osoittamaan 
käyttötarkoitukseen tekee lupaviranomainen, joka tämän arvioinnin yhteydessä 
voi ottaa huomioon myös mahdollisuuden vaikuttaa ympäristöluvassa asetettavilla 
määräyksillä toiminnan soveltuvuuteen kyseessä olevalle alueelle sitä koskevien 
kaavamääräysten puitteissa. 

Nykyisen kaivoslain mukaisessa menettelyssä kaivostoiminnan harjoittamisen 
edellytykset tietyllä alueella ratkaistaan kaivoslain mukaisessa lupamenettelyssä, 
jossa tulee arvioitavaksi muun ohella se, onko kaivostoiminnalla sellaisia maan-
käytöllisiä vaikutuksia, että kaivostoiminnan sijoittaminen tietylle alueelle ei ole 

mahdollista. Tarvittaessa kaivostoiminnan edellytyksiä arvioidaan ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavilta osin ympäristönsuojelulain mukaisessa lupa-
menettelyssä, jossa arvioitavaksi tulee, onko kaivostoiminnalla sellaisia ympäris-
tövaikutuksia, että sen sijoittaminen tietylle alueelle on mahdotonta. 

Kaivoslain 47 §:n 4 momenttiin ehdotetun muutoksen johdosta täytyy kysyä, asete-
taanko yhden teollisen toiminnan sektorin toimijat luvituksessa tällöin toiminnan 
sijoittamista koskevan arvioinnin osalta kokonaisuutena arvioiden eriarvoiseen ase-
maan suhteessa toimijoihin, jotka harjoittavat muuta ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttavaa toimintaa, jonka sijoittaminen arvioidaan vain ympäristönsuo-
jelulain nojalla, ja miksi kaivosluvan myöntämisen edellytyksenä olevan sijoituspai-
kan arvioinnin tulisi poiketa ympäristönsuojelulakiin sisältyvästä mallista.

Eri osapuolten oikeusturvan kannalta on tärkeää, että arvioinnin toiminnan sijoit-
tumisesta suhteessa voimassa olevaan kaavaan tekee kaivosviranomainen ensin-
näkin kaivostoiminnan vaikutukset muuhun maankäyttöön hyvin tuntevana asian-
tuntijatahona ja toisaalta kaivoslupa-asiaan liittyviin eri tahoihin (maanomistajat, 
kunta, kaivosyhtiö) nähden ulkopuolisena tahona.

Varautuminen kaivosalueen hyödylliseen käyttöön 
kaivostoiminnan päätyttyä
Kaivosalueita voidaan käyttää kaivostoiminnan jälkeen energian varastoinnissa 
ja tuotannossa, muun muassa tuulivoimaa tai aurinkoenergiaa hyödyntäen. Talou-
dellisesti tämä on mahdollista vain mikäli jatkokäyttö huomioidaan jo kaivoksen 
suunnitteluvaihteessa.

Esimerkiksi kaivostunnelien muuttaminen energiavarastoiksi vaatii suunnittelua 
ja rakentamista jo ennen maanalaisen kaivoksen louhimista.

Osa kaivosalueen mahdollisista jatkokäyttötavoista, esimerkiksi lämpöenergian va-
rastointi maanalaisessa kaivoksessa tai aurinko- tai tuulivoimaloiden sijoittaminen 
alueille, edellyttää mahdollisesti myös kaavoitusta. 

Käytännössä jatkokäytön mahdollistavan kaavoituksen tulisi olla olemassa, ennen 
kuin jatkokäyttöä mahdollisesti suunnitteleva taho olisi valmis sitoutumaan jatko-
käytön valmistelun kustannuksiin. Tämä tarkoittaisi, että kunnan tulisi kaavoittaa 
kaivosalue suoraan sekä kaivostoiminnan että kaivostoiminnan jälkeisen käytön 
mukaiseen käyttötarkoitukseen, mikä on omiaan lisäämään kaavoitustaakkaa ja 
kaavoituksen haasteellisuutta kaivoshankkeen osalta. 

Lainsäädännön tulisi kannustaa toiminnanharjoittajia suunnittelemaan ja toteut-
tamaan kaivosalueiden myöhempää käyttöä, nyt käsiteltävänä oleva lakiesitys vai-
keuttaisi näitä toimenpiteitä.
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nöksen ja PL 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen kautta. Julkisen vallan tulee jakaa 
yksilöiden varallisuuteen kohdistuvat rajoitukset ja edut yhdenvertaisin ja oikeu-
denmukaisin perustein eikä syrjivällä tai mielivaltaisella tavalla.7 Tältä osin tulee 
huomioida myös perustuslain ilmentämä perusoikeusmyönteisen laintulkinnan pe-
riaate, jonka mukaisesti kaikkia lakeja, asetuksia ja säännöksiä tulee tulkita tavalla, 
joka parhaiten edistää perusoikeuksien tarkoituksen toteutumista.

Kaivosluvan tulee perustua hyödyntämiskelpoiseen esiintymään. Tämä edellyttää, 
että esiintymä on löydetty, minkä jälkeen sen laadusta, laajuudesta ja hyödynnettä-
vyydestä on täytynyt varmistua.

Ennen kaivosluvan hakemista kaivosyhtiö on tyypillisesti hakenut malminetsin-
täluvan tai useampia malminetsintälupia ja investoinut lupien tuomaan etuoikeu-
teen perustuen esiintymän löytämiseen ja sen laadun ja laajuuden varmentamisen 
vaatimiin tutkimuksiin jopa useita kymmeniä miljoonia euroja. Kyse on näin ollen 
kaivosyhtiön kannalta merkittävästä omaisuudesta ja investoinneista. 

Kaivoslain 47 §:n 4 momentin muutoksella kaivostoiminta sidottaisiin nimenomai-
sesti perustumaan kunnan laatimaan yleis- tai asemakaavaan. Kaivoslupa on 
ympäristöluvan ohella toinen kaivostoiminnan vaatima lupa, jonka myöntämisen 
yhteydessä tulevat arvioitaviksi sijaintipaikan olosuhteet. Muun ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan (esim. metalliteollisuus tai metsäteollisuus) 
osalta sijoituspaikan valintaa koskeva arviointi tehdään ympäristöluvan sijoittamis-
paikan arvioinnin yhteydessä. 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 2 momentin 4) -kohdassa on kaavan osalta todettu, 
että toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon toi-
minnan sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 
osoittama käyttötarkoitus. Ympäristönsuojelulain 12 §:ssä on puolestaan oikeus-
vaikutteisen kaavan vaikutuksesta todettu, että luvanvaraista, ilmoituksenvarais-
ta tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi 
alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on 
katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa 
varattuun tarkoitukseen. 

Ympäristölupahakemuksesta pyydetään lausunto asianomaiselta kunnalta, mut-
ta ratkaisun toiminnan sijoittamisesta eli soveltuvuudesta kaavan osoittamaan 
käyttötarkoitukseen tekee lupaviranomainen, joka tämän arvioinnin yhteydessä 
voi ottaa huomioon myös mahdollisuuden vaikuttaa ympäristöluvassa asetettavilla 
määräyksillä toiminnan soveltuvuuteen kyseessä olevalle alueelle sitä koskevien 
kaavamääräysten puitteissa. 

Nykyisen kaivoslain mukaisessa menettelyssä kaivostoiminnan harjoittamisen 
edellytykset tietyllä alueella ratkaistaan kaivoslain mukaisessa lupamenettelyssä, 
jossa tulee arvioitavaksi muun ohella se, onko kaivostoiminnalla sellaisia maan-
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kunta, kaivosyhtiö) nähden ulkopuolisena tahona.

Varautuminen kaivosalueen hyödylliseen käyttöön 
kaivostoiminnan päätyttyä
Kaivosalueita voidaan käyttää kaivostoiminnan jälkeen energian varastoinnissa 
ja tuotannossa, muun muassa tuulivoimaa tai aurinkoenergiaa hyödyntäen. Talou-
dellisesti tämä on mahdollista vain mikäli jatkokäyttö huomioidaan jo kaivoksen 
suunnitteluvaihteessa.

Esimerkiksi kaivostunnelien muuttaminen energiavarastoiksi vaatii suunnittelua 
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The projected surge in spent battery volumes suggests immense scope for recycling 

Amount of spent lithium-ion batteries from EVs and storage and recycled and reused minerals from batteries in the SDS 

IEA. All rights reserved. 

Note: GWh = gigawatt hour. 
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Mineral demand for clean energy technologies would rise by at least four times by 2040 to meet 
climate goals, with particularly high growth for EV-related minerals 

Mineral demand for clean energy technologies by scenario  

 
IEA. All rights reserved. 

Notes: Mt = million tonnes. Includes all minerals in the scope of this report, but does not include steel and aluminium. See Annex for a full list of minerals.
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Reliable supply of minerals 

Meeting primary demand in the SDS requires strong growth in investment to bring forward new 
supply sources over the next decade 

Committed mine production and primary demand for selected minerals  

 
IEA. All rights reserved. 

Notes: Primary demand is total demand net of recycled volume (also called primary supply requirements). Projected production profiles are sourced from the S&P 
Global Market Intelligence database with adjustments to unspecified volumes. Operating projects include the expansion of existing mines. Under-construction 
projects include those for which the development stage is indicated as commissioning, construction planned, construction started or preproduction. Mt = million 
tonnes.  
Source: IEA analysis based on S&P Global (2021).
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Topias Mäkelän Vaasan yliopistolle vuosina 2021-2022 tekemä pro gradu -tutkimus 
Opportunities for the logistical competitive advantages of Finnish cobalt produced for the 
European electric vehicle market käsittelee sähköajoneuvojen akkujen valmistukses-
sa käytettävään kobolttiin liittyvän logistiikan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä, 
kustannuksia sekä kuljetusten kestoa.

Mäkelä rajasi tutkimuksensa painopisteen logistiikkaan pystyäkseen luomaan ver-
tailukelpoiset skenaariot kahdesta eri kuljetusketjusta.

Mäkelä laski arvot 100-prosenttisen koboltin kuljetukselle, ja huomioi indikaatto-
reissa esimerkiksi rahtikustannusten vaihtelun ja kuljetuskaluston vaihtuvuuden.

Kiina ja Kongon demokraattinen tasavalta dominoivat koboltin tuotantoa tälläkin 
hetkellä, joten ensimmäinen Mäkelän tutkimista skenaarioista käsittelee ketjua, 
jossa koboltti louhitaan Kongossa ja ajetaan sieltä Etelä-Afrikkaan Durbanin sata-
maan, mistä se laivataan Kiinaan jalostusta ja akkujen valmistusta varten. Valmiit 
akut kuljetetaan Kiinasta Belgiaan Volvon tehtaalle.

Toisessa skenaariossa Mäkelä tutki vaihtoehtoa, jossa koboltin louhinta ja jalostus 
tehdään Suomessa, kuten myös akkumateriaalin valmistaminen. Suomesta akku-
materiaali matkaa Ruotsiin akkujen valmistusta varten. Myös tässä skenaariossa 
akkujen päätepiste on Belgiassa Volvon sähköautojen kokoonpanolinjalla.

Mäkelän pro gradu -työ tehtiin yhteistyössä Latitude 66 Cobalt Oy:n kanssa, ja se 
on osa yhtiön laajempaa selvitystyötä, joka rahoitetaan osin Business Finlandin 
BATTRACE-hankerahoituksella.

Lisätutkimukselle on tarvetta esimerkiksi Kongon demokraattisen tasavallan ja 
Kiinan ihmisoikeuskysymyksissä, jalostuksen hiilidioksidipäästöissä ja siinä, miten 
maailmanpolitiikka vaikuttaa mineraalien saatavuuteen ja eurooppalaisen teolli-
suuden huoltovarmuuteen.

Mäkelän tutkimuksen tulokset ovat seuraavalla aukeamalla. Tarkat kokonaislaskel-
mat matkoista, CO2e-päästöistä, kustannuksista ja kuljetusajoista löytyvät Topias 
Mäkelän pro gradu –tutkielmasta.

Latitude 66 Cobalt on teettänyt Geologian tutkimuskeskus GTK:lla vertailun EU-alueen tunnetuista 
kobolttiesiintymistä. Vertailun mukaan Juomasuon kaivospiirin alueen esiintymät (K1, K2, K3) 
muodostavat Euroopan neljänneksi suurimman tunnetun kobolttivarannon.

Juomasuon esiintymiä on toistaiseksi tutkittu syvimmillään noin 470 metriin asti, eikä tutkimuksissa 
ole saavutettu syvyyttä, jossa esiintymä päättyisi. Latitude 66 Cobaltin teettämät geofysikaaliset 
tutkimukset antavat viitteitä siitä, että esiintymät jatkuvat myös toistaiseksi tunnetun alueen 
ulkopuolelle. Näin ollen esiintymä on hyvin todennäköisesti varannoltaan nyt julkaistua arviota 
suurempi. Geologiset tutkimustyö alueella jatkuvat.

Lähde: GTK

Koboltin tiet – kaksi  
tutkittua vaihtoehtoa

Euroopan unionin 20 suurinta kobolttiesiintymää
Euroopan Unionin 20  
suurinta kobolttiesiintymää

Esiintymä tai kaivos Maa Malmitonnit Mt Co pitoisuus % Co määrä tonneina

Terrafame (Sotkamo) 1525,0 0,019 290 000

Kevitsa 307,5 0,01 30 400

Sakatti 44,4 0,046 20 300

Juomasuo 25,7 0,064 16 500

Ronnbacken 332,1 0,003 10 085

Calatrava 4,4 0,13 5 700

Rajapalot 9,0 0,057 5 107

Rautavaara 34,3 0,012 4 115

Hautalampi 3,2 0,114 3 600

Lappvattnet 37,6 0,009 3 506

Saramaki 3,4 0,09 3 060

Kiskama 7,7 0,04 1 793

Kuhmo 11,5 0,014 1 616

Vuonos 0,8 0,14 1 064

Kylylahti 0,5 0,16 800

Lainejaur 0,5 0,15 680

Kotalahti 1,6 0,03 492

Sahakoski 1,6 0,03 480

Hitura 4,7 0,02 346

Njuggtraskliden 0,6 0,04 230

Lähde: GTK
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Kuusamo (Lat66)
Suomi

Sotkamo (Terrafame)
Suomi

Vaasa
Suomi

Skellefteå 
(Northvolt)
Ruotsi

Uumaja 
Ruotsi

Antwerpenin satama
Belgia

Volvon sähköauto- 
kokoonpanolinja, Gent
Belgia

Durbanin satama
Etelä-Afrikka

Lubumbashi
Kongon demokraattinen tasavalta

Arvot on laskettu 100-prosenttisen koboltin 
kuljetukselle. Indikaattoreissa on huomioitu 
esimerkiksi rahtikustannusten vaihtelu ja 
kuljetuskaluston vaihtuvuus.

Pohjoismainen skenaario 
Suomi – Ruotsi  – Belgia

Suomalaisen kobolttituotannon kilpailuedut eurooppalaisen autoteollisuuden 
näkökulmasta, Topias Mäkelä, Vaasan yliopisto 2022

Kokonaismatka km:

3604
Kuljetusaika vrk:

21-23
KgCO2e/tonni:

278-305
Kustannukset euroa/tonni:

437-533

Koboltin tiet – kaksi tutkittua vaihtoehtoa

Tarkat laskelmat matkoista, CO2e-päästöistä, kustannuksista ja 
kuljetusajoista löytyvät Topias Mäkelän pro gradu –tutkielmasta 
Opportunities for the logistical competitive advantages of Finnish 
cobalt produced for the European electric vehicle market 



24 25

Shanghain 
satama
Kiina

Durbanin satama
Etelä-Afrikka

Lubumbashi
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Suomalaisen kobolttituotannon kilpailuedut eurooppalaisen autoteollisuuden 
näkökulmasta, Topias Mäkelä, Vaasan yliopisto 2022

Kokonaismatka km:

35 946
Kuljetusaika vrk:
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KgCO2e/tonni:

1319-1543
Kustannukset euroa/tonni:

1055-1443

Kokonaismatka km:
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KgCO2e/tonni:

278-305
Kustannukset euroa/tonni:
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Koboltin tiet – kaksi tutkittua vaihtoehtoa

Kokonaismatka

90% 
lyhyempi CO2e-päästöt 

77-82% 
pienemmät

Kustannukset 

51-70% 
vähemmän

Kuljetusaika 

72-78% 
lyhyempi

Tarkat laskelmat matkoista, CO2e-päästöistä, kustannuksista ja 
kuljetusajoista löytyvät Topias Mäkelän pro gradu –tutkielmasta 
Opportunities for the logistical competitive advantages of Finnish 
cobalt produced for the European electric vehicle market 
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Latitude 66 Cobalt Oy
Latitude 66 Cobalt on vuodesta 2017 toiminut teknologiamineraaleihin ja erityisesti kobolttiin eri-
koistunut yhtiö, joka tekee malminetsintää 18 kunnan alueella Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa.

Yhtiö kehittää Kuusamon Juomasuon kaivospiirin aluetta kohti kaivostoimintaa ja tekee kaivostoi-
mintaan tähtäävää työtä Posion Haarakummun alueella.

Latitude 66 Cobalt on ensimmäinen Suomessa toimiva malminetsintäyhtiö, joka on julkistanut 
malminetsinnälleen olemassa olevaa lainsäädäntöä tiukemmat rajoitukset.

Latitude 66 Cobalt ei tee malminetsintää luonnonsuojelualueilla, Natura 2000 -alueilla eikä saa-
melaisten kotiseuduksi määritellyllä alueella. Yhtiö jättää suojavyöhykkeen 10 kilometrin säteellä 
suurimpiin matkailukeskuksiin tai luontomatkailukohteisiin. Myös laajimpiin jokiin ja järviin, taa-
jamiin ja kulttuurihistoriallisesti tärkeisiin kohteisiin jätetään malminetsinnässä suojavyöhykkeet.

 

Lisätietoa: 
Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä 
040 594 4444 
jussi@lat66.com 
Latitude 66 Cobalt Oy

www.lat66.com

Lähteet:
1) Latitude 66 Cobalt teetti Geologian tutkimuskeskus GTK:lla vertailun EU-alueen tunnetuista 
kobolttiesiintymistä. Vertailu julkaistiin 17.3.2021 Juomasuon kaivospiirin esiintymien varantoarvion julkaisun 
yhteydessä. Vertailun tulokset löytyvät myös tämän julkaisun sivulta 22. 

2) Kansainvälinen energiajärjestö IEA: The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions (World Energy 
Outlook Special Report), toukokuu 2021

Raportissa tarkastellaan kasvavaa teknologiamineraalien tarvetta ja murroksessa olevaa energiasektoria 
sekä näiden tekijöiden yhteyttä toisiinsa. Siinä myös nostetaan esille paitsi vastuullisuuden korostuminen 
mineraalien tuotannossa myös mineraalien turvaamisen kasvava merkitys tulevaisuudessa. 

iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions 

3) The White House: FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces Supply Chain Disruption Task Force to 
Address Short-Term Supply Chain Discontinuities, kesäkuu 2021

Valkoisen talon raportissa analysoidaan Yhdysvaltojen haavoittuvuuksia muutamissa kriittisissä 
toimitusketjuissa, mukaan lukien akkuteollisuus ja kriittisiin mineraaleihin liittyvät tuotantoketjut. Raportti 
myös esittelee Valkoisen talon käyttöön ottamat toimet kriittisten toimitus- ja tuotantoketjujen turvaamiseksi.

FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces Supply Chain Disruptions Task Force to Address Short-
Term Supply Chain Discontinuities | The White House

4) Geologian tutkimuskeskus: Quantitative assessment of undiscovered resources in Kuusamo-type Co-Au 
deposits in Finland, 2020

GTK:n tutkijoiden laatimassa raportissa arvioidaan tietyntyyppisiä, toistaiseksi tutkimattomia koboltti-kulta 
-esiintymiä Suomessa. Raportti esittelee perustellut numeeriset arviot esiintymistä ja niiden malmimääristä. 
Lisäksi tutkijat arvioivat Suomen kobolttivarantoja suhteessa eurooppalaisiin esiintymiin.

tupa.gtk.fi/julkaisu/bulletin/bt_410.pdf 

5) Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability, helmikuu 2022

Raportissa arvioidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ekosysteemien, biologisen monimuotoisuuden ja 
yhteiskuntien näkökulmasta niin maailmanlaajuisesti kuin alueellisellakin tasolla. Raportissa myös tarkastellaan 
erilaisia haavoittuvuuksia ja luonnon ja yhteiskuntien rajallista kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. 

www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ 

6) Suomen perustuslaki

7) Hallberg ym.: Perusoikeudet (Verkkokirjahylly) > III Yksittäiset perusoikeudet > 11. Omaisuudensuoja (PL 15 
§) > Omaisuudensuojan tulkinnallisia lähtökohtia > Osa perusoikeusjärjestelmää (päivitetty 23.4.2010)
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jamiin ja kulttuurihistoriallisesti tärkeisiin kohteisiin jätetään malminetsinnässä suojavyöhykkeet.

 

Lisätietoa: 
Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä 
040 594 4444 
jussi@lat66.com 
Latitude 66 Cobalt Oy

www.lat66.com

Lähteet:
1) Latitude 66 Cobalt teetti Geologian tutkimuskeskus GTK:lla vertailun EU-alueen tunnetuista 
kobolttiesiintymistä. Vertailu julkaistiin 17.3.2021 Juomasuon kaivospiirin esiintymien varantoarvion julkaisun 
yhteydessä. Vertailun tulokset löytyvät myös tämän julkaisun sivulta 22. 

2) Kansainvälinen energiajärjestö IEA: The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions (World Energy 
Outlook Special Report), toukokuu 2021

Raportissa tarkastellaan kasvavaa teknologiamineraalien tarvetta ja murroksessa olevaa energiasektoria 
sekä näiden tekijöiden yhteyttä toisiinsa. Siinä myös nostetaan esille paitsi vastuullisuuden korostuminen 
mineraalien tuotannossa myös mineraalien turvaamisen kasvava merkitys tulevaisuudessa. 

iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions 

3) The White House: FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces Supply Chain Disruption Task Force to 
Address Short-Term Supply Chain Discontinuities, kesäkuu 2021

Valkoisen talon raportissa analysoidaan Yhdysvaltojen haavoittuvuuksia muutamissa kriittisissä 
toimitusketjuissa, mukaan lukien akkuteollisuus ja kriittisiin mineraaleihin liittyvät tuotantoketjut. Raportti 
myös esittelee Valkoisen talon käyttöön ottamat toimet kriittisten toimitus- ja tuotantoketjujen turvaamiseksi.

FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces Supply Chain Disruptions Task Force to Address Short-
Term Supply Chain Discontinuities | The White House

4) Geologian tutkimuskeskus: Quantitative assessment of undiscovered resources in Kuusamo-type Co-Au 
deposits in Finland, 2020

GTK:n tutkijoiden laatimassa raportissa arvioidaan tietyntyyppisiä, toistaiseksi tutkimattomia koboltti-kulta 
-esiintymiä Suomessa. Raportti esittelee perustellut numeeriset arviot esiintymistä ja niiden malmimääristä. 
Lisäksi tutkijat arvioivat Suomen kobolttivarantoja suhteessa eurooppalaisiin esiintymiin.

tupa.gtk.fi/julkaisu/bulletin/bt_410.pdf 

5) Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability, helmikuu 2022

Raportissa arvioidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ekosysteemien, biologisen monimuotoisuuden ja 
yhteiskuntien näkökulmasta niin maailmanlaajuisesti kuin alueellisellakin tasolla. Raportissa myös tarkastellaan 
erilaisia haavoittuvuuksia ja luonnon ja yhteiskuntien rajallista kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. 

www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ 

6) Suomen perustuslaki

7) Hallberg ym.: Perusoikeudet (Verkkokirjahylly) > III Yksittäiset perusoikeudet > 11. Omaisuudensuoja (PL 15 
§) > Omaisuudensuojan tulkinnallisia lähtökohtia > Osa perusoikeusjärjestelmää (päivitetty 23.4.2010)
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