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Kaivosala Suomessa:
Mahdollistaja
Suomen kallioperän malminetsintäpotentiaali on erittäin hyvä. Malminetsintä
ja uusien esiintymien löytyminen on kriittisen tärkeää tulevaisuuden metallien
saannin turvaamiseksi. Maamme mineraalit ja metallit mahdollistavat ratkaisut, joiden avulla voidaan vastata ilmastonmuutoksen haasteeseen.
Vastuullinen
Kaivosteollisuus ry on Kestävän kaivostoiminnan verkoston perustajajäsen.
Verkosto on tuonut eri alojen toimijat yhteen kehittämään kaivostoiminnasta
maailman vastuullisinta. Ympäristöalan järjestöt ovat vahvasti mukana
verkoston toiminnassa.
Työllistäjä
Kaivosala ja kaivosklusteri tuottavat merkittävästi työpaikkoja, myös muille
aloille. Kaivokset työllistävät alueilla, joilla työpaikkoja on muuten vähän
tarjolla.
Kansainvälinen
Suomi elää viennistä ja kansainvälisyydestä. Tarvitsemme ulkomaisia
investointeja suomalaisten työpaikkojen ja verotulojen turvaamiseksi.
Kaivosalalla kansainvälisyys on luonnollinen lähtökohta koko toimialalle.

Yhteystiedot
Kaivosteollisuus ry
Pekka Suomela
Toiminnanjohtaja
Puh. 040 533 2848
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi
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Kaivosteollisuuden vaikutukset leviävät laajalle
Kaivosteollisuuden tuotantovaikutus Suomessa, 2016
(ilman investointeja): yhteensä 3 070 milj. EUR

Välitön
Välillinen
Tulovaikuts

Välillinen tuotantovaikutus jakautuu useille aloille
kotimaassa, 2016: yhteensä 1 040 milj. EUR
Teollisuus
Kuljetus ja
varastointi
Sähkö-, kaasuja lämpöhuolto
Tukku- ja
vähittäiskauppa

Ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta
Hallinto- ja
tukipalvelutoiminta
Rahoitus- ja
vakuutustoiminta
Muut toimialat
yhteensä

EU:n kärjessä
Suomen kaivosten ja metallien jalostuksen teollinen klusteri on
yksi Euroopan merkittävimmistä.

5,8

mrd. €

Kaivosten ja metallien
jalostuksen vaikutus
Suomen bkt:hen vuodessa.

13
000
Henkilötyövuotta

Kaivosten työllisyysvaikutus Suomessa
(suora & epäsuora)

53 %

kaivosten luomasta
välillisestä tulovirrasta
suuntautuu palvelualoille

4 | Ennen kaikkea kaivos

Arvolupaus
•
•
•
•
•

Kaivokset ovat osa suomalaista yhteiskuntaa.
Tuotamme hyötyä Suomen hyvinvoinnin rakentamiseen.
Parannamme energiatehokkuuttamme ja tuotamme raakaaineita muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin.
Olemme mukana kehittämässä kaivosalan ympäristöosaamista
ja teknologiaa.
Vastuullisuus on osa jokapäiväistä tekemistä ja tärkeä osa
liiketoimintaa.

Työtä ja talouskasvua
•
•

•

Kaivosala lisää Suomen BKT:ta 1,2 miljardilla eurolla vuodessa.
Välillisestä arvonlisästä yli puolet suuntautuu palveluihin.
Alan kokonaisvaikutus maamme kansantalouden tulovirtoihin on
kaikkiaan 3 miljardia euroa vuodessa. Alalla muodostui enemmän arvonlisää per henkilötyövuosi kuin muilla toimialoilla keskimäärin vuonna 2016.
Kaivokset työllistävät ympäri Suomen alueilla, joilla töitä todella
tarvitaan. 10 kaivosteollisuuden työpaikkaa luo 15 työpaikkaa
muualle talouteen.

Lähde: KPMG:n selvitys alan taloudellisista vaikutuksista 2018
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Kaivosalan viestit seuraavalle hallitukselle
Ennakoitava sääntely ja verotus
Voimassaoleva kaivoslaki on tuore, vuodelta
2011, eikä sen nojalla ole aloittanut vielä
yhtään kaivosta. Laki huomioi hyvin alan
erityispiirteet. Kaivoslain mukaan rojalti
malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa
maksetaan maanomistajalle.
Kaivostoiminnan kvartaali on 25 vuotta:
malmiesiintymisen löytymisestä kestää
yleensä n. 10 - 15 v. ennen kuin mahdollinen

kaivos käynnistetään. Siksi on tärkeää, että
sääntelyä uudistetaan pitkäjänteisesti ja
ennakoitavasti.
Kaivostoiminnassa on kyse liiketoiminnasta,
jota koskee normaali elinkeinoverotus. Kaivosyhtiö maksavat veroja muiden toimialojen
yhtiöiden tapaan. Verotuksen kiristyminen
lisäisi raaka-aineiden tuontia.

Mineraalistrategia tämän päivän haasteisiin
Koulutus ja monialainen osaaminen
Suomi tarvitsee monipuolista osaamista kaikkialla teollisuudessa. Turvallisuus, vastuullisuus ja tekniikan alan osaaminen ovat avainasemassa kaivoksilla. Koulutuksen rakenteita tulee kehittää kaikilla tasoilla.
Vastuullista kaivospolitiikkaa
Valtiovallan on huolehdittava vastuullisesta luonnonvarapolitiikasta. Kehittyvä
yhteiskunta tarvitsee metalleja ja mineraaleja, joille on kysyntää metallien
jatkojalostuksessa ja mm. rakennusalalla. Lisäksi malminetsintä ja kaivosteollisuus avaavat talouteen kasvumahdollisuuksia aina akkuteknologiaan asti.
Sujuva luvitus
Valtion lupahallinnon uudistamista tulee jatkaa. Kaivosten lupamenettelyn
osalta viranomaiset tekevät jatkossa yhä läheisempää yhteistyötä. Jatketaan
ja laajennetaan e-luvan käyttöönottoa ja sujuvampaa tiedonkeruuta. Turvataan
resurssit lupien sujuvaan käsittelyyn.
Jatkuva kehittäminen
Valtiovallan käynnistämä kaivosteknologian Mining Finland -kasvuohjelma
on tuottanut tuloksia. Suomi on maailman johtavia kaivosteknologian osaajia.
Ohjelmaa tulee jatkaa.
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Suomalainen kaivosteollisuus on
globaali edelläkävijä
Yhteiskunnan kehittyminen nostaa tarvetta
raaka-aineille: metalleille ja mineraaleille. Tarvetta lisäävät erityisesti kaupungistuminen ja sähköisen liikenteen kasvu.
Suomessa kaivosalan tuotantoketju on
maailman vastuullisimpien joukossa, malmien ja mineraalien louhinnasta ja tuotteiden valmistuksesta aina niiden käyttöön ja
kierrätykseen asti. Kaivokset ottavat käyttöön uutta ympäristöystävällistä tekniikkaa,

investoivat energiansäästöön ja prosessoivat
jätteitä uudelleen. Kiertotalouden osuus
taloudesta kasvaa, mutta kaivosten tuottamia raaka-aineita tarvitaan kierrätettyjen
materiaalien rinnalla myös tulevaisuudessa.
Tarvitsemme terästä muun muassa rakennusten perusteisiin ja junien runkoihin
sekä metalleja kännyköiden ja sähköautojen
akkuihin. Lisäksi kaivoksista saadaan mm.
lannoitteita maatalouden tarpeisiin.

Jos jossain kannattaa metalleja tuottaa,
niin Suomessa, jossa niiden eettiseen
alkuperään voi luottaa.
Kaivosala – kiertotalouden mahdollistaja ja tukija
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Yritysesimerkit
Nordkalk
hostamalla kasvien ravinteiden ottoa,
mikä puolestaan vähentää ravinnevalumia vesistöihin.
Nordkalkin tk-toiminta painottuu
ympäristövaikutuksia pienentäviin
erikoistuotteisiin ja kiertotalousratkaisuihin. Yhtiö on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen päämääriin ja pyrkii
kaikessa toiminnassaan jatkuvaan
parantamiseen. Nordkalkilla on toimintaa kymmenessä maassa lähinnä
Itämeren ympärillä. Yhtiön omistaa
Rettig Group, joka on suomalainen
perheomisteinen sijoitusyhtiö.

Copyright © Nordkalk

Nordkalk Oy Ab on suomalainen
kaivosyhtiö, joka louhii kalkkikiveä ja
jalostaa siitä tuotteita teollisuuden,
ympäristönhoidon ja maatalouden
käyttöön. Kalkki puhdistaa, täyttää ja
stabiloi, joten sitä on monessa mukana: Kalkkikivi on maailman eniten
käytetty rakennusaine, ja sitä tarvitaan
sellu- ja paperi- sekä kaivos-, teräs- ja
kemianteollisuudessa. Kalkin avulla
valmistetaan juomavettä, puhdistetaan jäte- ja prosessivesiä ja käsitellään luonnonvesiä. Voimalaitosten ja
jätteenpolttolaitosten savukaasuja
neutraloidaan kalkilla. Maataloudessa
kalkki kasvattaa pellon satoisuutta te-
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Suomen Malminjalostus
kaivosalan teknologista kehitystä sekä
pitkän aikavälin strategisella tutkimuksella että tuotantotehokkuutta parantavilla kehityshankkeilla.

Copyright © Teknologiateollisuus

Suomen Malmijalostus Oy on valtion
erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä
on suomalaisten mineraalien arvon
vastuullinen maksimointi. Olemme
ympäristön kannalta kestävän sekä
taloudellisesti kannattavan kaivos- ja
akkusektorin kotimainen investoija ja
kehittäjä. Haluamme tuoda aktiivista
ja osaavaa pääomaa teknologisesti
edistykselliselle kaivossektorille sekä
luoda Suomeen sähköautoakkujen
integroidun arvoketjun. Suomalaisen
kaivosalan aktiivisena omistajana kehitämme pitkäjänteisesti niin tytäryhtiö
Terrafamen kuin muiden portfolioyhtiöiden omistaja-arvoa. Edistämme
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Yritysesimerkit
Normet
teita sekä tuotteisiin ja prosesseihin
liittyviä palveluja.
Tällä hetkellä Normet työllistää yli
1200 alansa ammattilaista. Vuonna
2017 Normetin liikevaihto oli yli 250
miljoonaa euroa. Normet toimii maailmanlaajuisesti ja sillä on yli 50 myyntija palvelupistettä 30 maassa.

Copyright © Normet

Normet Oy on kasvava ja innovatiivinen suomalainen maanalaiseen
rakentamiseen ja kaivostoimintaan
erikoistunut teknologiayritys. Normet
kehittää yhdessä asiakkaidensa kanssa
tunnelinrakennusprosesseja paremman turvallisuuden, tuottavuuden
ja kannattavuuden saavuttamiseksi.
Tekniset kokonaisratkaisut pienentävät
kustannuksia ja lyhentävät prosessien
kiertoaikoja. Kehityksen perustana on
ihmisten hyvinvoinnin parantaminen ja
ympäristön huomioiminen. Normetilla
on laaja tarjoama maanalaiseen kaivostoimintaan: laitteita ja ajoneuvoja,
rakennuskemikaaleja, kalliolujitustuot-
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Keliber

Suomalainen Keliber on ensimmäinen vakavasti otettava litiumhanke
Euroopassa. Suomen kallioperä
mahdollistaa suomalaisen kaivos- ja
kemianteollisuuden pääsyn osaksi
puhtaamman liikkumisen ja energiantuotannon globaalia megatrendiä. Keliber rakentaa Kaustiselle ja
Kokkolaan kaivoksen ja kemiantehtaan
kokonaisuuden, joka tuottaa akkulaatuista litiumkemikaalia. Keliber on osa

laajempaa eurooppalaista arvoketjua,
jonka lopputuotteena ovat sähköautot, puhtaampi liikenne ja parempi
ilmanlaatu.
Keliberin tavoitteenamme on rakentaa
vihreä kaivos lopputuotetta myöten.
Kaiken toiminnan lähtökohtana on toimia kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti. Keliber sitoutuu pitämään
toiminnan vaikutukset ympäristöön
mahdollisimman pieninä. Luonnonympäristön ja maiseman säilyttäminen
kaivosalueiden ympärillä on meille
ensiarvoisen tärkeää. Toteutamme
aktiivisia suojelutoimia uhanalaisten
lajien, kuten mm. viitasammakon ja
maakotkan suojelussa.

Copyright © Keliber

Keliber Oy on suomalainen kaivosja kemianteollisuuden yhtiö, jonka
tavoitteena on aloittaa erityispuhtaan
litiumkemikaalin tuotanto Keski-Pohjanmaalla erityisesti kansainvälisten
litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin.
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