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”Mielenkiintoisimmat asiat löytyvät usein mineraalien välisiltä rajapinnoilta” Näin tapaavat 

mineraaleja tutkivat geologit sanoa. Ympäristöoikeuden tutkija katsoo kaivostoimintaa eri 

näkökulmasta, kuin mineralogi, mutta siitä on helppo olla samaa mieltä, että erilaisiin 

rajapintoihin liittyvät kaikkein kiinnostavimmat tutkimuskohteet. Niiltä löytyvät myös 

mahdollisuudet ratkaista erilaisia kaivostoimintaan liittyviä oikeudellisia ja oikeudellisen 

ulottuvuuden omaavia ongelmia. Tässä tutkijan puheenvuorossani tarkastelen erilaisia 

rajapintoja, joilla ympäristöoikeustieteilijä kaivostutkimuksen kentällä liikkuu: kaivosten 

sääntelyn rajapintoja, tieteidenvälisiä rajapintoja ja tieteellisen tiedon hyödyntämisen 

rajapintoja. 

 

Kaivostoimintaa ohjaavien lakien ja lupajärjestelmien rajapintoihin liittyvät keskeisimmät 

sääntelyn uudistamistarpeet. Ne nousivat esille tuoreessa selvityksessä, jossa arvioitiin 

lainsäädännön toimivuutta. Niin ikään näitä rajapintoja on käsitelty ympäristöoikeudellisessa 

tutkimuksessa viime vuosina erityisesti kaivoslain, maankäyttö- ja rakennuslain ja 

ympäristönsuojelulain välisten suhteiden osalta. Niin selvityksessä, kuin viimeaikaisessa 

tutkimuksessakin, on kiinnitetty erityistä huomiota myös viranomaistoimintaan. 

Lupaviranomaisten välinen yhteistyö kaivostoiminnan luvituksessa sekä toisaalta 

viranomaisen harkintavallan käyttö lupamääräyksiä annettaessa vaikuttavat käytännössä 

siihen kuinka yhtenäiseksi ja ristiriidattomaksi kaivoksen lupakokonaisuus muodostuu. 

Lakien välisiä rajapintoja koskevassa ympäristöoikeudellisessa tutkimuksessa tämä seikka 

on vaikuttanut tutkimusmenetelmällisiin ratkaisuihin. Se on ohjannut viranomaistoimintaa 

koskevan empiirisen aineiston keruuseen ja analysointiin. Viranomaistoiminnan ja siinä 

tapahtuvien muutosten empiirinen arviointi on epäilemättä tarpeen myös myöhemmässä 

kaivostoiminnan sääntelyä koskevassa tutkimuksessa. Erityisen tärkeää on arvioida 

lainsäädännön muutosten vaikutuksia uudistuksen tavoitteisiin nähden, jos viranomaisten 

välistä yhteistyötä ja lupaharkintaa ohjaavaa normipohjaa muutetaan. 

 

Kestävä kaivostoiminta on tutkimuskohteena hyvin moniulotteinen ja kompleksinen kaikilla 

kolmella kestävyyden osa-alueella: ekologisella, sosiaalisella ja taloudellisella. 

Kaivostoiminnan vaikutukset, sekä positiiviset että negatiiviset, konkretisoituvat eri tavoin 

kaivoksen välittömässä läheisyydessä, kansallisesti, unionitasolla ja globaalisti. Sääntely on 

yksi ohjauskeino muiden joukossa, jolla on mahdollista vaikuttaa näihin. Kompleksisuuden 

vuoksi sääntelyn ja sen muutosten vaikutukset on kuitenkin syytä arvioida huolellisesti.  

 

Sitran listaamia globaaleja megatrendejä, jotka vaikuttavat myös kaivostoiminnan ja 

laajemmin mineraalitalouden kehitykseen, ovat muun muassa automatisaation myötä 

tapahtuva työn muutos, kansainvälisen politiikan kasvavat jännitteet ja ekologinen 

kestävyyskriisi, johon sisältyy niin ilmaston lämpeneminen, luonnon monimuotoisuuden 

heikkeneminen kuin luonnonvarojen niukkeneminen. Eri osa-alueilla kaivostoiminta on 

nähtävissä osana ongelmaa, mutta myös osana ratkaisua. Kestävyyskriisissä erilaisin 

kaivosteollisuuden tuottamin raaka-ainein mahdollistetaan ilmaston kannalta välttämätön 

energiamurros, mutta toisaalta kaivostoiminta aiheuttaa jätteineen ympäristöriskejä- ja 



haittoja sekä uhkaa heikentää luonnon monimuotoisuutta erityisesti alueilla, jotka ovat sekä 

malmipotentiaaliltaan, että luonnonsuojelullisesti arvokkaita.  Erilaisten ongelmien 

tunnistaminen ja ratkaisujen löytäminen niihin edellyttää tieteidenvälistä, syvimmillään 

tieteidenylistä, yhteistyötä, jossa ympäristöoikeustieteilijöillä on oma tärkeä paikkansa. 

 

Millaista sitten on yhteiskunnallisesti relevantti, ajankohtaisiin haasteisiin pureutuva 

ympäristöoikeudellinen kaivostutkimus? Perinteisellä lainopillisella tutkimuksella on 

tulevaisuudessakin oma paikkansa. Yhä tärkeämpää on kuitenkin löytää ne merkittävimmät 

tieteidenväliset rajapinnat, joissa ympäristöoikeustieteilijä voi olla mukana tuottamassa tietoa 

mineraalitalouteen liittyvien monitieteisten haasteiden tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi. 

  

Työskentely monitieteisissä tutkijatiimeissä edellyttää kykyä nähdä oikeustieteellisen 

tutkimuksen merkitys myös oman tieteenalan ulkopuolelta käsin. On tärkeää hahmottaa ne 

näkyvissä olevat rajapinnat jotka liittävät ympäristöoikeuden esimerkiksi ympäristöpolitiikan, 

ympäristötaloustieteen, ekologian tai ympäristötekniikan alan tutkimukseen. Rajapintojen 

sijaan tulisikin oikeastaan puhua tieteiden välisistä liittymäpinnoista, joilla rajat on purettu tai 

ne puretaan. Juristina on tietoisesti irrottauduttava katsantotavasta, jossa kaikenlaiset uudet 

muiden tieteenalojen tuottamat ratkaisukeinot nähdään vain oikeudellisten ongelmien 

valossa. On kehitettävä valmiuksia osallistua avoimeen tieteidenväliseen dialogiin, nähtävä 

lainsäädäntö reunaehtoineen mahdollistamassa erilaisia ratkaisuja ja kyettävä 

hahmottamaan sääntelyn muutostarpeet, joita syntyy lisääntyvän tieteellisen 

ympäristötiedon, kehittyvän tekniikan ja teollisuudenalan muuttuvan toimintaympäristön 

myötä. Tällaista otetta edellytetään oikeustietelijöiltä erityisesti tutkimustyössä mineraalien 

kiertotalouden edistämiseksi, mutta myös monissa hankkeissa, joissa pureudutaan 

perinteisen kaivostoiminnan kestävyyshaasteisiin. 

 

Kolmas rajapinta, josta haluan puhua, on tutkimuksen ja sen hyödyntäjien välinen ”tiedosta 

toimiksi” -rajapinta.  Tieteellinen tutkimus ei voi muuttaa maailmaa, jos sen tuloksia ei haluta 

hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa, sääntelyn toimeenpanossa tai toimialan ja sen 

sidosryhmien omaehtoisissa toimissa. Viimeaikaiset kokemukset halukkuudesta kuulla 

tutkijoita kaivostoimintaa ohjaavan sääntelyn muutospaineissa, ovat kuitenkin positiivisia ja 

toivoa herättäviä. Eduskuntavaalien alla eri puolueet kutsuivat kaivostutkijoita työryhmiinsä, 

lähestyivät lausuntopyynnöin tai ilmaisivat kiinnostusta erilaisten yleisötilaisuuksien 

järjestämiseen. Näissä tutkijoilla oli mahdollisuus esitellä kaivostoiminnan sääntelyyn liittyviä 

tutkimustuloksiaan ja osallistua ajankohtaiseen keskusteluun. Niin ikään halukkuutta 

vuoropuheluun tutkijoiden kanssa on ollut sekä kaivosteollisuuden, viranomaisten että 

Luonnonsuojeluliiton ja muiden kansalaisjärjestöjen taholta. Omasta ja muiden 

kaivostutkijoiden puolesta toivon vuoropuhelun jatkuvan ja tuottavan tutkimustietoon 

vahvasti perustuvia päätöksiä kaivostoimintaa ohjaavaa sääntelyä uudistettaessa. 

Vastaavasti tutkimusperustalta on hyvä jatkaa viranomaistoiminnan kehittämistyötä sekä 

kaivosalan ja yksittäisten kaivos- ja malminetsintäyhtiöiden toimintatapojen kehittämistä. 


