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Geologia, mitä se on? Mari Kela 
ei ollut peruskoulussa tai lukios-
sa kuullutkaan koko tieteenalasta, 
vaikka kivet olivat aina kiinnosta-
neet.

– Kouluaikoinani tyttöjä ei neu-
vottu teknisille aloille eikä se oikein 
ollut omassakaan mielessä vaih-
toehtona, 38-vuotias Kela sanoo.

Nyt taskussa on viime vuon-
na valmistunut luonnontieteiden 
maisterin tutkinto, pääaineena 
geologia. Kaksi alanvaihtoa teh-
nyt Kela työskentelee kaivoksella 
tuotannonsuunnittelijana. Työlli-
syysnäkymät ovat hyvät, sillä kuten 
muuallakin teknologiateollisuu-
dessa, osaavista ja koulutetuista 
työntekijöistä on pulaa.

Vielä reilut 20 vuotta sitten naisen 
asema kaivosalalla oli toinen. Vasta 
lokakuussa vuonna 1998 Suomessa 
kumoutui laki, jonka mukaan nais-
ta ”ei saa pitää kaivoksessa sellaises-
sa työssä, jota tehdään maanpinnan 
alla”. Laki ei kieltänyt naisten työn-
tekoa työnjohtajana tai esimerkiksi 
terveydenhoitajana. Tärkeintä oli, 
että nainen ei tehnyt kaivoksessa 
ruumiillista työtä.

Tällä hetkellä Kela tekee työtään 
pääosin maan pinnalla, eikä hän 
ole urallaan kohdannut sukupuo-
leen perustuvaa syrjintää. Hän toi-
voo alalle kuitenkin lisää naisia, 
sillä he ovat edelleen kaivoksissa 
vähemmistö.

– Olisi työyhteisön ja alan yritys-
ten etu, jos työvoima olisi nykyistä 
monipuolisempaa. Ei ole kannat-
tavuudelle hyväksi, jos töissä on 
vain samankaltaisia ihmisiä, jotka 
ovat samaa mieltä kaikesta.

Muun muassa tästä syystä hei-
näkuussa perustettiin Women in 
Mining -järjestön Suomen-osasto. 
Johanna Alitalo, yksi perustajis-
ta, on koulutukseltaan geologi ja 
ollut kaivosalalla töissä vuositu-
hannen alusta asti. Hän on nähnyt 
kulttuurin muuttuneen. Opiskel-
lessaan 90-luvulla hän muistaa 
soittaneensa kesätyöpaikasta alan 
yhtiöön, joka etsi geologian opis-
kelijaa kesätöihin.

– Puhelimessa kaikki kuulos-
ti hyvältä, mutta seuraavalla vii-
kolla sain kuulla, että pomojen 
mukaan tyttöjä ei palkata. Se oli 
ensimmäinen märkä rätti naamal-
le, hän kertoo.

Alitalo huomauttaa, että maa-
ilma oli silloin erilainen. Illanvie-
toissa saatettiin hyvinkin ilkkua, 
että kaivosala on miesten hommaa.

– Paljon on jo muuttunut, mutta 
ei vielä tarpeeksi.

Ajatus järjestön perustamisesta 
syntyi sieltä, missä ennen jaet-
tiin myös kaivosalan työpaikat 
miesten kesken: saunan lauteilta.

– Me perustajat huomasimme 
alan seminaarissa, ettei kahden 
päivän ohjelmassa ollut yhtään 
naispuhujaa. Sitten aloimme kes-
kustella siitä, kuinka epäsopivia 
yhteishengen nimissä vietettävät 
saunaillat ovat, jos työyhteisössä on 
vain yksi nainen, Alitalo muistelee.

Women in Mining Suomen tar-
koitus on tuoda alalla toimivat nai-
set yhteen ja lisätä heidän äänensä 
kuuluvuutta. Alitalo kertoo, että 
suunnitteilla on erilaisia tapahtu-
mia ja tilaisuuksia sekä mahdol-
lisesti myös mentorointiohjelma.

Jo alalla toimivien tukemisen 
lisäksi yhdistys toivoo houkuttele-
vansa lisää naisia kaivoksiin. Ali-
talon mukaan kaivosyhtiöillä on 
paljon töitä siinä, että niiden kiin-
nostavuus työnantajana koheni-
si esimerkiksi Talvivaaran jäljiltä.

– Vaikka kaivoksilla on paljon 
vastustajia, kaivokset ovat välttä-
mättömiä. Myös ympäristöystäväl-
listen teknologioiden kehittäminen 
vaatii kaivoksia, koska kaikki, mikä 
ei kasva, pitää kaivaa, hän toteaa.

Naisten verkosto hakee 
monipuolisempaa ääntä
Kaivosala: Women in Mining Suomi haluaa houkutella 
naisia imagoinflaation vaivaamalle alalle

Mari Kela työskentelee kaivoksella Keminmaassa.
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Women in Mining Finland on 
mieluisa uutinen työvoima-
pulan kanssa painivalle alalle. 
Kaivosteollisuus-yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Pekka Suo-
mela ei ole vielä jättänyt jär-
jestölle jäsenhakemusta, mutta 
aikeissa se on.

– On loistavaa, että tällainen 
toimija on syntynyt. Ei kaivos-
alalla enää nostella sadan kilon 
punnuksia, vaan siellä tarvitaan 
monenlaista osaamista, kieli-
taitoa ja kokonaisuuksien hah-
mottamista.

Lisäksi töihin kaivataan lisää 
tekijöitä. Suomela tosin huo-
mauttaa, ettei työvoimapula 
koske pelkkiä kaivoksia, vaan 
koko teollisuutta. Myös kaivok-
set ja niiden alihankkijat tarvit-
sevat eri teollisuuden prosessien 

osaajia.
– Kaivosalan ammattilaisis-

ta on pulaa paikallisesti, mutta 
koko teollisuudessa tekijöiden 
tarve on maailmanlaajuinen 
ongelma, hän sanoo.

Suomela uskoo Talvivaaran 
jo jääneen taakse, mutta men-
neenä kesänä mediassa on ollut 
esillä esimerkiksi malminetsin-
täyritys Beowulf Miningin han-
ke Heinävedellä. 

Kaivosten ja ympäristön 
välinen vastakkainasettelu ei 
edistä työnantajakuvan kirkas-
tamista.

– Emme ole onnistuneet teke-
mään ihmisille selväksi esi-
merkiksi sitä, kuinka kaivokset 
liittyvät sähköautoihin tai 
yleensä ympäristöystävällisen 
teknologian kehittämiseen.

Kaivosalan toimialapäällikkö 
Heino Vasara Lapin ely-kes-

kuksesta on Suomelan kans-
sa yhtä mieltä siitä, että työn 
imagossa on parannettavaa. 
Samanlainen tilanne on hänen 
mukaansa esimerkiksi metsäte-
ollisuudessa.

Kovin akuutti juuri kaivos-
ten työvoimapula ei Vasaran 
mukaan ole.

– Työvoiman saaminen on 
haaste lähinnä alihankkijoille 
ja silloin, kun perustetaan uusi 
kaivos.

Eniten Vasara on huolissaan 
siitä, etteivät nuoret hakeudu 
teknologia-alalle. Siksi myös 
hän toivottaa WIM Suomen 
lämpimästi tervetulleeksi.

– Ruotsissakin on huomattu, 
että naiset yleensä ajavat arvok-
kaita kaivoskoneita hellemmin, 
kestävämmin ja säästävämmin 
kuin monet miehet. On hyvä, 
että naisten mahdollisuuksia 
alalla nostetaan esiin.


