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Pohjois-Savossa metallimalmikaivosten ympä-
ristöriskinarvioinnin osaaminen kehittyy
laajapohjaisessa verkostossa. Verkosto hyö-

dyntää Kuopion seudun toimijoiden osaamista ja
luo alueelle kaivosten ympäristöriskinarvioinnin
osaamiskeskittymän. Minera-hankkeessa ovat mu-
kana Geologian tutkimuskeskus (GTK), Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos (THL), Itä-Suomen yli-
opisto, useita Suomessa toimivia kaivosyrityksiä
sekä ympäristöalan konsulttiyrityksiä. Lisäksi hank-
keeseen ovat verkottuneet kaivosten luvista ja val-
vonnasta vastaavat viranomaiset. Pääasiallinen ra-
hoituslähde on Teknologian ja innovaatioiden ke-
hittämiskeskuksen (Tekes) jakama Euroopan Alue-
kehitysrahaston (EAKR) rahoitus. Hanke kestää
vuosien 2010 ja 2012 välisen ajan.

Ympäristöosaaminen
voittaa kilpailun
Suomessa ja maailmanlaajuisesti on käynnissä kai-
vannaisalan noususuhdanne, joka johtuu raaka-ai-
neiden kysynnän ja maailmanmarkkinahintojen
noususta. Samaan aikaan ympäristötietoisuus on

Kaivosten ympäristöriskinarviointi
kehittyy verkostossa

entisestään kasvanut ja tuotteiden ympäristö- ja
terveysvaikutuksia tarkastellaan niiden koko elin-
kaaren ajalta ulottuen aina raaka-aineiden tuotan-
toon asti. Ympäristömyönteisyys ja ympäristöosaa-
misen osoittaminen ovat siksi myös suomalaisen
kaivostoiminnan kilpailutekijöitä, jotka nousevat
esiin paitsi tuotteiden markkinoinnissa, myös toi-
mintaan tarvittavien lupien, yhteiskunnallisen hy-
väksyttävyyden ja rahoituksen hankkimisessa. Raa-
ka-aineiden hyödyntäminen turvallisesti ja ympä-
ristöä säästäen on tärkeää myös ympäröivälle yh-
teiskunnalle.

Kaivoskohteille kehitetään
kokonaisvaltainen riskimalli
Metallikaivokset eroavat monista muista teollisuus-
kohteista, eikä toiminnan luonteen huomioivaa
riskinarviointimallia ole vielä kehitetty. Tämän
vuoksi ympäristöriskinarvioinnissa tehtävä kaivos-
toiminnan eri prosessien aiheuttamien vaarojen ja
niihin mahdollisesti liittyvien riskien järjestelmäl-
linen kuvaaminen on tarpeen. Hankkeen kehitys-
työ painottuu metallimalmikaivoksille tyypillisiin
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piirteisiin, kuten mineraalien rikastamisessa syn-
tyvän rikastushiekan sekä louhinnan tuottamien
sivukivien pitkäaikaisvarastointiin. Terveysvaiku-
tusten ja ekologisten vaikutusten selvittäminen
keskittyy kaivoskohteille ominaisiin vaaran aihe-
uttajiin ja altistusreitteihin. Lopputuloksena saa-
daan kaivoskohteiden kokonaisvaltainen riskimal-
li ja siihen liittyvät menettelytavat, joita voidaan
soveltaa kulloisessakin kohteessa.

Korkean teknologian metallien
vaikutus ennakoidaan
Mineraalisten raaka-aineiden kysynnän yleisen
kasvun rinnalle on kehittynyt ns. high-tech metal-
lien kysyntä. Näitä korkean teknologian metalleja
käytetään uusissa, usein ympäristöystävällisissä
tuotteissa, kuten aurinkopaneeleissa, hybridiautois-
sa, matkapuhelimissa, kevyissä metalliseoksissa tai
litteissä näytöissä. On odotettavissa, että high-tech
metalleja tuotetaan myös Suomessa, jolloin sellai-
set alkuaineiden nimet kuten litium, indium, an-
timoni, beryllium, niobi, tantaali ja titaani tulevat
suomalaisille tutuiksi. Minera-hanke kokoaa tämän

vuoksi ennakoivasti tietoja myös high-tech metal-
lien mahdollisista vaikutuksista ihmisten tervey-
teen ja ympäristöön.

Tutkimushankkeen ydinryhmä
työskentelee Kuopion tiedelaaksossa
Ympäristöriskinarviointi edellyttää syvällistä tietä-
mystä useilta eri aloilta. Minera-hankkeessa yhdis-
tyvät GTK:n Itä-Suomen yksikön kaivosalueiden
ympäristöosaaminen, THL:n terveysriskinarvioin-
nin ja riskimallinnuksen osaaminen sekä Itä-Suo-
men yliopiston monipuolisen ekologisen riskinar-
vioinnin osaaminen. Tutkimushankkeen ydinryh-
mä työskentelee Kuopion ns. tiedelaaksossa, jon-
ne on viime vuosina keskittynyt runsaasti ympä-
ristöriskinarvioinnin tutkimus- ja kehitystoimin-
taa. Lisäksi mukana on ekotoksikologian asiantun-
tijoita Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuk-
selta. Tutkimusorganisaatioiden panosta täydentä-
vät vielä hankkeessa mukana olevien itäsuomalais-
ten ympäristöalan konsulttiyritysten osaaminen
sekä hanketta tukevien viranomaisten ja kaivosyri-
tysten alan tuntemus.
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