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Tutkimusta paikallisyhteisöissä 
• Metsäntutkimuslaitos/Luke on tutkinut yhteistyössä Lapin 

yliopiston kanssa kaivoshankkeiden vastaanottoa Kolarissa, 
Kittilässä, Kuusamossa ja Taivalkoskella vuosina 2011-2019. 

• Päähuomio on ollut paikallisten ihmisten, matkailijoiden, 
matkailuelinkeinon, poronhoidon ja vapaa-ajan asukkaiden 
näkemyksissä siitä, onko kaivoshanke ja muut intressit 
yhteensovitettavissa ja millä ehdoin. 

• Tutkimus liittyy luonnonvarojen ja ympäristökiistojen sosiaalisesti 
kestävään hallintaan. 

2 19.2.2019 Mikko Jokinen 



Neljä 
kaivoshanketta ja 
neljä 
matkailukohdetta 
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Sosiaalinen toimilupa (social license to operate) 
• Epävirallinen toimilupa, jota ei määrittele lainsäädäntö eikä myönnä 

viranomainen. 
• Pitää yhtiön ansaita ja ylläpitää. 
• On yhteisön myöntämä toimilupa. 
• Yhteisö ei ole maantieteellinen yhteisö (kylä, kunta) vaan osallisten ja 

toimijoiden verkosto, joihin kuuluvat ihmiset joihin hanke vaikuttaa tai 
voi vaikuttaa, ja jotka voivat vaikuttaa hankkeeseen. 

• Ei ole pysyvä, vaatii jatkuvaa uudentamista. (Boutillier 2013.) 
• Vakiintuneita raja-arvoja tai määritelmiä toimiluvan ansaitsemiselle ei 

ole olemassa, perustuu argumentoinnille. 
• Rahoittajat välttävät riskihankkeita, joilta puuttuu sosiaalinen toimilupa.   

4 19.2.2019 Mikko Jokinen 
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Sosiaalinen toimilupa (social license to operate) 

Jason Prno (2013) määrittelee viisi keskeistä elementtiä sosiaalisen 
toimiluvan hankkimiselle ja olemukselle kaivoshankkeissa: 
1. Kaivoshankkeet, ympäristöt ja yhteisöt ovat tapauskohtaisia ja pitkälti 

uniikkeja, rinnastuksia ei pidä tehdä eikä ratkaisumalleja monistaa. 
2. Sosiaalinen toimilupa rakentuu suhdetoiminnalle ja kommunikaatiolle. 
3. Kestävyys on yhteisöjen keskeinen huoli. 
4. Hyötyjen kohdentaminen (provisiot, rojaltit ym.) paikallistasolle ja avoin 

osallistuminen ovat avainasemassa. 
5. Sopeutumiskykyä tarvitaan sekä yhtiöltä ja yhteisöltä muuttuvissa 

kompleksissa tilanteissa.  

5 19.2.2019 Mikko Jokinen 



Sosiaalisen toimiluvan tasot 

Thomson and Boutilier 2011; Koivurova et alii 2015. 



Hannukaisen kaivoksen lyhyt historia 
• Toisen maailmansodan jälkeen Kolari oli vielä agraari lappilainen kunta, joka 

eli perinteisistä elinkeinoista, poronhoidosta, maataloudesta ja 
metsätaloudesta. 

• Matkailu oli käynnistynyt Ylläksellä pienimuotoisena 1930-luvulla. 
• Kolarista tuli teollisuuspaikkakunta1960-luvulla kun Rautuvaaran malmiota 

aloitettiin hyödyntää, Hannukaisessa vuosina 1978-90. Kolarissa toimi myös 
sementti- ja kalkkitehdas. Uutta väkeä muutti ja Kolariin muodostui teollisen 
paikkakunnan identiteetti. 

• Romahdus vuosina 1989-90: kaivokset ja tehtaat suljettiin. Noin 300 
työpaikkaa menetettiin ja satoja ihmisiä muutti pois. 

• Matkailuelinkeino lähti nousuun 1980-luvulla ja paikkasi teollisuustoiminnan 
loppumista ja 1990-luvun laman tuottamia vaikeuksia. Kolarin kehitys siirtyi 
Ylläkselle kunnan keski- ja eteläosien alkaessa taantua. Kehitys jatkuu yhä. 

• Vuonna 2005 esiteltiin suunnitelma kaivoksen uudelleen avaamisesta. 
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      Kaivosyhtiön huikeat 
suunnitelmat lupaavat 
parituhatta välitöntä työpaikkaa, 
mikä kerrannaisvaikutuksineen 
poikii kaikkiaan noin viisituhatta 
työpaikkaa. Se on uskomaton 
ruiske kunnille, joiden yhteinen 
asukasmäärä on vajaat 11 000 
asukasta. […] Meillä on kaikki 
syy luottaa siihen, että laskelmat 
pitävät paikkansa. […] 
Mitenkähän kaikki malmirekat 
mahtuvat kulkemaan vai pitääkö 
siltaa leventää, Meänmaan 
projektijohtaja Simo 
Rundgren pohtii Kolarin ja 
Pajalan yhdistävällä kapealla 
sillalla. 
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Uusi 
kaivos 

Vanha 
kaivos 

Ero 
vanha 

uudesta 
% 

Koko-
ero 

(kertaa) 

Hannukaisen 

kaivospiiri km2 
22  1.1 5.0 % 20 

Louhinta Mt 115 4.6 4.0 % 25 

Sivukivi Mt 435 5.4 1.2 % 81 



Aitikin 
kupari-kaivok

sen 
avolouhos on 

suunnilleen 
saman 

kokoinen kuin 
Hannukainen 

olisi. 
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Hannukaisden kaivoksen jätevedet pumpattaisiin 
Tornion-Muoniojokeen. 

Luonnonvarakeskus katsoo lausunnossaan 31.1.2019, että 
Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristö- ja 
vesitalouslupahakemukselle ei ole hyväksymisedellytyksiä.  
 



Tilastollisesti 
merkitsevä ero 
alueiden välillä. 
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Kysymykset: Miten 
arvelette Hannukaisen 
mahdollisesti avattavan 
kaivoksen vaikuttavan 
omaan hyvinvointiinne? 

…Kolarin kuntalaisten 
hyvinvointiin? 

…Kolarin kunnan 
kokonaistalouteen ja 
työllisyyteen? 

Miten Hannukaisen 
kaivoshankkeen 
toteuttaminen 
tarkoittaa Ylläksen 
alueen matkailulle? 

Maankäyttökysely Kolarissa 2016. Hannukaisen kaivoksen vaikutus hyvinvointiin 
ja talouteen. Paikalliset, tunturikylät vs. muut kylät. Keskiarvot. Asteikko: -5 heikentää ... 
+5 parantaa. Alueiden välillä tilastollisesti merkitsevät erot joka kysymyksen kohdalla (T-testi, p≤0.000). 



Hannukaisen kaivoksen vaikutus hyvinvointiin ja talouteen. 
Mökkiläiset*. Keskiarvot ja -hajontapalkit. Asteikko: -5 heikentää ... +5 parantaa. 
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*) Mökkiläiset-termillä tarkoitetaan tässä esityksessä vapaa-ajan asunnon omistajia. Vapaa-ajan asuntoja Ylläksellä 1665 kpl (Tilanne 31.12.2015)  
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Kolarilaisten Hannukaisen kaivokseen liittämät tunteet asteikolla 0-10, keskiarvot. 
Aluevertailu tunturikylät ja muut kylät. Kaikkien mitattujen tunteiden kohdalla ryhmien väliset erot 
ovat tilastollisesti merkitseviä (T-testi, p<0.000). N=177-173. 



Matkailijoiden ja mökkiläisten Hannukaisen kaivokseen liittämät tunteet asteikolla 0-
10, keskiarvot. Tilastollisesti merkitsevät erot ryhmien välillä on merkitty tähdin. (T-testi, * 
p<0.05, ** p<0.001, *** p<0.000) 
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Kittilän kultakaivos ja hyvinvointi 
Kysely Kittilän asukkaille ja mökkiläisille vuonna 2018*. Vastauksia 137 
kpl. 
Kittilän kaivoksen vaikutukset koetaan pääosin myönteisenä. 
 Hyvinvoinnin koetaan enimmäkseen vahvistuneen.  
 Luottamus tulevaisuuteen vastaajien keskuudessa korkea. 
 Hyvinvoinnin heikkenemistä kielteisten liikenne- ja 

ympäristövaikutusten takia. 
 Kaivokseen liittyvät myönteiset tunteet täsmennettiin 

tarkoittamaan useimmiten työtä. 
 

 
*) yhteistyössä Leena Suopajärvi, Anna Kantola 
LaY.  



Koettu hyvinvointi ja asuinalue 
Kittilän kaivos on lisännyt henkilökohtaista hyvinvointiani N=122 p=0.008 

Alue 
Täysin tai 

jokseenkin samaa 
mieltä 

En samaa enkä eri 
mieltä 

Täysin tai 
jokseenkin eri 

mieltä 
Yhteensä 

Kittilä kirkonkylä 72,3% 19,1% 8,5% 100,0% 
Sirkka 51,2% 19,5% 29,3% 100,0% 
Muu 35,3% 26,5% 38,2% 100,0% 

Kittilän kaivos on lisännyt kuntalaisten hyvinvointia N=122 p=0.082 

Alue 
Täysin tai 
jokseenkin 

samaa mieltä 

En samaa enkä 
eri mieltä 

Täysin tai 
jokseenkin eri 

mieltä 
Yhteensä 

Kittilä kirkonkylä 89,4% 8,5% 2,1% 100,0% 

Sirkka 68,3% 12,2% 19,5% 100,0% 
Muu 78,8% 12,1% 9,1% 100,0% 

Pähkinän-
kuoressa: 
Kittilän 
kaivos vaiku-
tuksineen 
näyttäytyy 
myöntei-
semmässä 
valossa 
kirkonkylän 
asukkaille 
kuin muille. 

< tilastollisesti merkitsevää ero 



Kaivosala vs. matkailuala 
Kittilän kaivoksen ympäristövaikutukset 

huolestuttavat minua N=41, p=0.001 
Kaivoksen vaikutukset matkailuun 

huolestuttavat minua N=41, p=0.000 
Kaivoksen vaikutukset poroelinkeinoon 

huolestuttavat minua N=41, p=0.000 
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Täysin tai 
jokseenkin eri 

mieltä 

Täysin tai 
jokseenkin 

samaa mieltä 

Ei samaa eikä 
eri mieltä 

Täysin tai 
jokseenkin eri 

mieltä 

kaivosala N=27 11.1% 18.5% 70.4% 7.4% 7.4% 85.2% 0.0% 25.9% 74.1% 

matkailuala N=14 64.3% 14.3% 21.4% 64.3% 0.0% 35.7% 50.0% 7.1% 42.9% 

Matkailu on asetettava kaivostoiminnan 
edelle maankäyttöratkaisuissa N=40, 

p=0.000 

Kaivostoiminnan lupaehtoja pitää kiristää 
merkittävästi N=40, p=0.001 
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mieltä 

Täysin tai 
jokseenkin 

samaa mieltä 

Ei samaa eikä 
eri mieltä 

Täysin tai 
jokseenkin eri 

mieltä 

kaivosala N=26 15.4% 19.2% 65.4% 11.5% 30.8% 57.7% 

matkailuala N=14 85.7% 0.0% 14.3% 64.3% 28.6% 7.1% 



Kyselyt matkailuyrityksille. Kaivoksen etäisyys ja toivottu 
etäisyys yrityksen toimintoihin N=35-36 

Yrityksenne toimintojen 
lyhyin etäisyys km 
linnuntietä Kittilän 

kaivokselle  
N= 35, keskiarvo 

Arvioikaa 
vähimmäisetäisyys km, 
mikä Kittilän kaivoksella 

tulee olla yrityksenne 
toimintoihin.  

N=35, keski-arvo 
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Asiakkaiden paluuhalukkuus matkakohteeseen  
Matkailuyrittäjien arvio asiakkaiden reaktioista kaivoshankkeeseen 
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Millaisia tunteita kaivoshanke teissä herättää?  
Vertailu neljän matkailupaikkakunnan välillä. Keskiarvot. Asteikko: 0 = ei kuvatunlaista tunnetta 
lainkaan, 10 = voimakkain mahdollinen tunne. 
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Yhteenveto ja johtopäätöksiä 
 

• Kolarissa Hannukaisen kaivoshanke jakaa kuntalaiset. Erityisesti 
menestyvä tunturialue vastustaa kaivosta ja sille löytyy kannatusta 
taantuvasta kirkonkylästä ja ns. järvikylistä. 

• Kaivosta vastustavat tunturikylien lisäksi poronhoitajat, vapaa-ajan 
asukkaat, matkailuyritykset ja matkailijat. 

• Kuntapäättäjistä suurin osa kannattaa ja suurin elinkeino matkailu 
vastustaa: matkailuyritykset ovat käyttäneet yli 200 000 euroa 
vastustaakseen oman kunnan linjaa. 

• Kittilässä kultakaivoksella on laaja hyväksyntä, tosin sielläkin kaivoksen 
myönteisyys koetaan eri alueilla ja eri elinkeinoissa vaihtelevasti. 

• Kuusamossa kaivosta Juomasuolle vastustetaan voimakkaasti ja kaupunki 
kaavoituksella pyrkii estämään kaivoksen toteutumisen. 

• Poronhoitajat suhtautuvat kaivoshankkeisiin kaikkialla varauksella, 
Muonion paliskunta Hannukaiseen selkeän kielteisesti. 

 

26 June 5, 2017 Mikko Jokinen 
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Miksi Kolarissa ollaan jakaannuttu? 

• Historiallinen vaikutus: Kolariin ehti muodostua teollisen paikkakunnan 
identiteetti 1960-80 –luvuilla. Kaivosväkeä ja heidän jälkeläisiään asettui 
kuntaan asumaan. 

• Kuusamossa on taas koskisodan perintö muttei kaivoshistoriaa. 
• Kolarissa kaivoksen uudelleen avaaminen näyttäisi olevan varsinkin 

vanhemmalle polvelle eräänlainen revanssi katkerasti koetun kaivosten ja 
tehtaiden sulkemisen johdosta.  

• Kaivoksen toivotaan tuovan vanhat hyvät ajat takaisin kuihtuvalle 
kirkonkylälle ja tarjoavan teollisia työpaikkoja niihin suuntautuneille. 

• Tunturialueen identiteetti on hyvin erilainen ja poliittisesti jakolinja muun 
Kolarin kanssa on ollut jo 1900-luvun alkupuolella. 

• Ovatko tulevaisuuteen asetetut kukoistusodotukset missä määrin projektio 
1970-luvun ja oman nuoruuden kukoistusvuosista? 

27 June 5, 2017 Mikko Jokinen 
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Pitkittynyt epävarmuus tuo pahoinvointia 
• Kolarissa ollaan oltu epävarmassa tilanteessa jo 14 vuotta (kaivoksen 

toiminta-aika 17 vuotta). 
• Epävarmuus ja konfliktoitunut tilanne on omiaan heikentämään 

kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvointia ja tulevaisuuden 
suunnittelua. 

• Epävarma tilanne hidastaa myös matkailun investointeja. 
• Voiko hyvä aika sellaisenaan palata jos uusi hanke on aivan erilainen ja 

maailma ympärillä muuttunut? 
• Kaivoshankkeita tulisi aina tarkastella yksilöllisinä kokonaisuuksina. 

Rinnastukset hankkeiden ja niiden vaikutusten välillä ovat usein 
harhaanjohtavia. 

28 19.2.2019 Mikko Jokinen 



© Natural Resources Institute Finland © Luonnonvarakeskus 

Kiitos 
mielenkiinnosta. 
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