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Kemi mine 

World class 

GTK has discovered 21 mines 

Kevitsa 

Kittilä mine 
discovered 1986 

2017 turnover 

Kittilä ≈ 220 M€ 

Kevitsa ≈ 272 M€ 

Outokumpu  

Crome Oy ≈ 610 M€ 

(Ferrocromi tehdas  

ja Kemin kaivos) 

Kemi mine 
discovered 1959 

World class 



ILPO PROJEKTIN TAUSTAA 

•  Malminetsintä- ja kaivosteollisuus tarjoavat 

merkittävää kasvupotentiaalia koko Lapissa  
 
•  Fraser instituutin mukaan Suomi on globaalisti 

houkuttelevimpia maita malminetsintäinvestoinneille 

 

•  Alueella on merkittävää malmipotentiaalia, josta 

esimerkkinä Soklin esiintymä ja Kemijärven alueella 

toimineet rautakaivokset sekä monet nikkeli ja kulta-

aiheet 

 

•  Itä-Lapissa (Savukoski, Pelkosenniemi, Salla, Posio, 

ja Kemijärvi) ei tällä hetkellä kaivoksia. 

 

     



Minkälaisia taloudellisia vaikutuksia malminetsinnästä on? 

 

• Ei ole olemassa julkaistuja tutkimuksia 

 

• Ruralia instuutti on tehnyt taloudellisia mallinnuksia 

kaivosten aluetaloudellista vaikutuksista esim.: 

• Törmä H. ja Reini K. 2009, Suomen kaivosalan 

aluetaloudelliset vaikutukset 

elinkeinorakenteeseen ja työllisyyteen. 

Raportteja 37. http://hdl.handle.net/10138/24751 

• Laukkonen J. ja Törmä H. 2014, Suomen 

kaivosalan vaikuttavuuden kehitys ja haasteet 

vuosina 2010–2020. Raportteja 136. 

http://hdl.handle.net/10138/229370 

• GTK tutkimusraportti 229: Kanta-Hämeen 

potentiaalisten kaivosten aluetaloudelliset 

vaikutukset. 

http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_229.pdf 
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Minkälaisia taloudellisia kaivostoiminnasta on? 

Ruralian mallit periodilla 2010-2020: 

 

• Kevitsan kaivos 

• Lapin työllisyys parani keskimäärin 745 

henkilötyövuodella vuosittain  

• vaikutus Lapin elintasoon on keskimäärin 146 M€ 

vuodessa  

 

• Suurikuusikon kaivos 

• Kaivoksen toiminta lisää Lapin elintasoa 

keskimäärin 97 M€ vuosittain 

• tuottaa vuosittain keskimäärin 421 

henkilötyövuotta  

 

 

     



2017 

• 44 kaivosta toiminnassa 2017:  

– 10 metalli, 34 

teollisuusmineraali 

– Liikevaito n. 2 000 M€ 

– N. 4500 työntekijää 

 

• 46 yhtiötä raportoi 

malminetsintää TUKES:lle  
– kulut 61.4 M€ 

 
 

Mining & Metals in Finland 



http://gtkdata.gtk.fi/mdae/index.html 



Kaivosrekisteri elokuu 2017 
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Esimerkki: 
 
Sodankylä: 
Kaivosalueet ja –piirit: 18.4 km2/18400 ha 
Louhintamaksut maanomistajille ? 
 
Malminetsintälupa-alueet: 368.4 km2/36840 ha Lupamaksut 
maanomistajille min 36840 x 20 € = 736800 € 
 
Valtaukset: 145.4 km2/14540 ha 
Lupamaksut maaomistajille min14540 x 20 € = 290800 € 
 
Lupamaksut minimiarvioita koska maksut kasvavat 4 vuoden jälkeen. 
 
Suurin maksaja Sodankylässä AA Sakatti, joka  maksaa n. 860 000 €, josta 
48% Metsähallitus, loput yksityisille maanomistajille 



PROJEKTIN TAVOITTEET 

• Alueen malmikriittisyys arvoidaan: 

• mallintamalla löytymättömien 

mineraaliesiintymien määrä  

• ja tekemällä prospektiivisuusmallinnusta 

geologian, geokemian ja geofysiikan perusteella 

(malmien esiintymiselle otollisten alueiden 

mallinnus) 

 

• Tuottaa raportoitua tieto malminetsintävaiheen 

aluetaloudellisia vaikutuksia (hyödyt ja haitat) 

• Malminetsinnän luomat palvelutarpeet 

paikallistasolla 

• Elinkeinorakenteen monipuolistuminen 

 

•  Yritysten toimintaedellytysten parantaminen: Saada 

aikaan pysyvämpiä malminetsintä- ja kaivosalan 

työpaikkoja sekä tuottaa sitä kautta uusia 

yritysmahdollisuuksia alueelle 



PROJEKTIN TOTEUTUS 

Itä-Lapin kuntayhtymä vastaa tämän toimeenpiteen toteuttamisesta yhdessä GTKn ja Lapin 

yliopiston kanssa 

 

• GTK taustoittaa Itä-Lapin malmipotentiaalia hyödyntäen esimerkiksi erilaisia 

mallinnusmenetelmiä ja löytymättömien malmivarojen arviointiprosessia. Tämä luo pohjan. 

aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnille 

 

• Lapin yliopisto toteuttaa aluetaloudellisten vaikutusten arvioimiseksi aineiston hankinnan, 

johon kuuluu dokumenttianalyysi, kolme työpajaa, sekä 20-30 haastattelua,  jossa 

määritetään malminetsinnän tietopohja ja toimintamalli 

 

• Hanke järjestää eri tilaisuuksia ja työpajoja kaikissa Itä-Lapin kunnissa alueen pk-yrityksille 

ja elinkeinokehittäjille 

• informaatiota yritysten kehittämismahdollisuuksista, uusien yritysalojen ja palveluiden 

tarpeesta alueella malminetsintää silmällä pitäen.  

• järjestää vierailuja malminetsintäpalveluja tarjoavien yritysten luo 



Kiitos! 
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