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Lapin Kaiku – Lapin kaivoskeskittymän 

kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja 

hallinta 

• Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama projekti, jossa 

koottiin Lapin maakunnan alueelta ympäristötietoa 

aktiivisten ja suljettujen kaivosten sekä mineraali-

potentiaalialueiden vaikutuksista. 

 

• Jotta vaikutuksia voidaan arvioida, tarvitaan tietoa 

vaikutusalueen aiemmasta tilasta, nykytilasta, 

herkkyydestä ja laadusta. 

 

• Projekti päättyi elokuussa 2019 ja  

    partnereina olivat GTK ja SYKE 
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Maankäyttö km2 % p-a:sta 

Lapin pinta-ala (maa-alueet) 98983,21   

Luonnonsuojelu, erämaa, Natura, 

arvokkaat muodostumat ja LS ohjelma 38623,64 39,0 

Kaivospiirit 107,045 0,1 

Sisävesiä 6320,96 6,4 

Metsätalousmaata * 90499 91,4 

Metsämaata 49600 50,1 

Suot (geologiset suot) 20692 20,9 

Suot (metsätieteelliset) ** 33133 33,5 

Puolustusvoimat 1277,51 1,3 

*Metsätalousmaat jaetaan pohjoismaisessa metsätalousluokituksessa puuntuottokyvyn perusteella neljään pääluokkaan: 

metsämaa, kitumaa, joutomaa sekä muu metsätalousmaa  

**Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi 

Työryhmämuistio MMM 2011:1 

Lähde: Luke 2014  

Lähde: Luke 2014  

Lähde: Virtanen et al. 2003  
Suomen turvevarat 2000 

Lähde: MMM 2011:1 

Lähde: Kaava-alueet 

(Itä-Lapin kuntayhtymä 0,06 %) 



Mineraalipotentiaalialueet 

 

 

 
Metalliset sulfidimalmit,  

pääasiassa Cu-Zn ja Fe-sulfidit 

 
Malli: Vesa Nykänen, Tero Niiranen,  

Tuomo Törmänen GTK, 2018 
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Rautaoksidi-kupari-kultamalmit 

IOCG-tyyppi 

 
Malli: Tero Niiranen, Vesa Nykänen,  

Tuomo Törmänen, GTK, 2018  



• Massiivista tietoaineiston käsittelyä: Lapin alueella 

maaperän (moreeni) havaintopisteitä koottiin 600 000 

(GTK:n aineistoa).  

 

• Niistä kelpuutettiin lopulliseen tilastolliseen käsittelyyn 

200 000, jotka kuvastavat luonnollisia pitoisuuksia 

maaperässä 

 

• Pohjavesiaineistoa noin 2650 havaintopistettä, joista 

esim. Itä-Lapin alueelta n. 460. 
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Maaperän ja pohjavesien geokemia 
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Radon pohjavesissä  

Itä-Lappi n. 50 kpl 

Talousveden  

laatusuositus  

aktiivipitoisuus max. 300 Bq/l 

(suurin ympyrä) 

Selvityssuositus > 100 q/l 

(keskikokoinen ympyrä) 

Pohjavesinäytteet  

1978-2017 



• GTK:n lentomittaus 1972-2008 

– Lentokorkeus n. 30 m 

• Esittää maan luonnollisen gammasäteilyn 

0-30 cm syvyydeltä maanpinnasta 

• Tuloksena kalium-, uraani- ja thorium-

pitoisuus 

• Pääosa gammasäteilystä syntyy uraanin-

238 tytärnuklidien Bi-214 ja Pb-214 

hajoamisten yhteydessä (vert. terveydelle 

haitallisimmat ovat Rn-222, Ra-226, Pb-210 

ja Po-210) 

Torium-pitoisuus Lapissa.  

Siniset arvot pienimmät, 

punaisimmat suurimmat. 

Luonnonsäteily – radiometrinen aineisto 
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Uraanipitoisuudet  

Lapissa 

• Uraani on kemiallisesti myrkyllinen 

raskasmetalli 

• Kemiallinen myrkyllisyys on säteilyriskiä 

suurempi 

• Esiintyy pääosin hapetusasteella U4+ ja on 

niukkaliukoinen 

• Hapettavissa olosuhteissa hapettuu kuuden 

arvoiseksi U6+, 

joka on herkkäliukoinen ja esiintyy vesissä 

pääosin uranyyli-ionia (UO2
2+) (Esa Pohjolainen, 

GTK: Perustietoa uraanista, 2017) 
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SYKE tuotti projektissa lisäksi aineistoa ja tulkintaa mm. 

 

• kaivosympäristöjen virtavesieliöstöistä, yksi kohde Sokli 

• vesikasvien indikaattorilajeista  

• valmisteli käsikirjan parhaista biologisista tarkkailumenetelmistä 

erilaisille kaivoskuormituksille 

• kehitti automatisoidun vedenlaatutarkkailun toimintamallin 

pintavesille 

• https://www.syke.fi/hankkeet/lapinkaiku 

 
 

 

https://www.syke.fi/hankkeet/lapinkaiku
https://www.syke.fi/hankkeet/lapinkaiku


Tiedon hyödyntäminen 

Raportti kaikille avoin ja netin kautta on katsottavissa oleva 

seminaari tulosten tulkinnasta. 

Kartta-aineisto ladattavissa ja tarkasteltavissa projektin sivuilla.  

Geologisten, vesikemiallisten ja biologisten selvitysten 

perusteella laadittiin vertailuolosuhteet velvoitetarkkailun ja 

ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi -> mm. projektin tulokset 

viittaavat siihen, etteivät kansallisen jokien ekologisen luokittelun 

jokityypit välttämättä edusta geologisesti poikkeavien luonnontilaisia 

biologisia yhteisöjä.  

Kansallisiin jokityyppeihin perustuva ekologinen luokittelu saattaa 

tuottaa harhaan johtavia tuloksia etenkin piilevillä, joiden lajiston 

koostumuksessa oli selviä eroja kansallisten ja geologiaan perustuvien 

jokityyppien välillä. 
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Kiitos! 

Sovellusala paitsi kaivannaisteollisuudessa, myös julkisella 

sektorilla esim. maakuntakaavoituksen maankäytön 

suunnittelussa, viranomaisten päätöksenteon tukena ja 

yksityisten toiminnanharjoittajien toiminnan suunnittelussa 

sekä toteutuksessa. 
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