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Mineraalisten luonnonvarojen globaali
kysyntä on viime vuosina nopeasti li-
sääntynyt. Maailmanlaajuinen trendi,

muuttoliike kohti kasvavia kaupunkeja ja elinta-
son ja kulutuksen kasvu erityisesti Aasiassa kiih-
dyttävät metallien ja mineraalien kulutusta.  Ko-
veneva kilpailu mineraalivaroista on herättänyt
myös EU:n päätöksentekijät. Euroopan komissio
on laatinut raaka-aineita koskevan aloitteen, jossa
linjataan toimenpiteitä Euroopan raaka-ainehuol-
lon turvaamiseksi. Aloite on saanut voimakkaan
tukensa mm. Suomen hallitukselta ja sitä käsitel-
lään EU-parlamentissa ensi syksynä.

Mineraalisektorista on kehittynyt yksi harvois-
ta uusista kasvualoista Suomessa, ja siitä näyttäisi
tulevaisuudessa muodostuvan yksi kansantalou-
temme teollisista tukipilareista erityisesti alueelli-
sen kehityksen näkökulmasta. Malmien ja mine-
raalien louhinta on nopeasti kohoamassa monin-
kertaiseksi aikaisempaan verrattuna, mikä luo run-
saasti uusia kaivannaisalan työpaikkoja nyt työttö-
myyden vaivaamille alueille Itä- ja Pohjois-Suomes-
sa. Teknologisesti maailman edistynein metallin-
jalostusteollisuutemme saa entistä enemmän raa-
ka-aineita kotimaisista lähteistä, mikä varmentaa
toiminnan jatkuvuutta ja parantaa kilpailukykyä.

Valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittinen
ministeriryhmä päätti viime vuoden lopulla käyn-
nistää erillisten strategioiden laatimisen mineraa-
li- ja biotaloussektoreille. Työ- ja elinkeinominis-
teriö (TEM) on vastuuttanut Geologian tutkimus-
keskuksen (GTK) vetämään Suomen mineraalistra-
tegian valmistelua. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä
eri sidosryhmien kanssa, ja sen on määrä valmis-
tua 30.9.2010 luovutettavaksi valtioneuvostolle.

Suomen mineraalistrategian on määrä luoda
pitkän aikavälin visio ja linjata strategisia tavoit-
teita aina vuoteen 2050 asti. Toisaalta strategiassa
listataan lähitulevaisuutta koskevia konkreettisia
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aloitteita ja toimenpide-ehdotuksia otettavaksi huo-
mioon päätöksenteossa ja taustaksi laadittaessa po-
liittisia ohjelmia, kuten esimerkiksi seuraavaa hal-
litusohjelmaa.

Strategia kattaa kaivos-, kiviaines- ja luonnon-
kivialan sekä näihin liittyvän laitevalmistuksen,
prosessisuunnittelun ja konsultoinnin. TEM on
asettanut hankkeelle ohjausryhmän ja runsaan 20
hengen asiantuntijaryhmän. Työhön on tarkoitus
osallistaa laajalti asiasta kiinnostuneet tahot, ja stra-
tegian valmisteluun onkin kutsuttu noin 80 hen-
gen asiantuntijaverkosto, joka antaa panoksensa

työhön verkkotyökalun ja seminaarien avulla. Stra-
tegiaprosessia varten on avattu Internet-sivusto
osoitteessa www.mineraalistrategia. fi. Sivusto tar-
joaa mahdollisuuden kaikille kiinnostuneille seu-
rata työn etenemistä ja myös osallistua sen luon-
noksen kommentointiin.

Mineraalistrategia-hankkeen prosessikaavio on
esitetty kuvassa 1. Avausseminaari järjestettiin 17.3.
2010 GTK:ssa. Korkeatasoisen seminaarin avasi
elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen. Pääpuhuji-
na olivat professori Magnus Ericsson Raw Materi-
als Groupista, Dr. Patrice Christmann Ranskan
geologian tutkimuskeskuksesta BRGM:stä, johta-
ja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta ja

pääjohtaja Elias Ekdahl GTK:sta. Tilaisuuden esi-
tykset on ladattavissa projektin Internet-sivuilta.
Osana strategiaprosessia järjestetään kaksi työpa-
jaa, yksi väliseminaari ja julkistamisseminaari. Näitä
tilaisuuksia edeltävät verkkokyselyt.

Mineraalistrategiaprosessin kanssa samanaikai-
sesti on käynnistetty kaivannaisalan vaikuttavuus-
selvitys, joka tuottaa tärkeää taustatietoa mineraa-
listrategiahankkeelle. Vaikuttavuusselvityksen tekee
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) ja se julkais-
taan loppuvuodesta 2010.

Suomen mineraalistrategialle on alustavasti
määritelty seuraavat kolme tavoitetta:

Kotimaisen työn, kasvun ja hyvin-
voinnin edistäminen mineraalisektorin
avulla

Suomalaisilla innovaatioilla ratkai-
suja globaaleihin raaka-aineketjun haas-
teisiin

Kaivannaisalaan liittyvien kokonais-
ympäristöhaittojen vähentäminen

Suomen mineraalistrategiaprosessil-
le on avattu Internet-sivut osoitteessa
www.mineraalistrategia.fi. Tervetuloa

käymään verkkosivuilla ja osallistumaan!
TEM:n yhdyshenkilönä on teollisuusneuvos

Alpo Kuparinen (alpo.kuparinen@tem.fi), joka
toimii myös hankkeen ohjausryhmän puheenjoh-
tajana.
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Kuva 1. Suomen mineraalistrategiahankkeen prosessikaavio.
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