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GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS
• Työ- ja elinkeinoministeriön alainen 

tutkimuslaitos
• Perustettu 1885, Ei ole lupaviranomainen

• n. 430 htv:tä, rahoitus:
• Valtiolta TEM ~30 M€
• Maksullisista ja yhteisrahoitteisista projekteista >10M€
• Yksityiset yritykset, julkinen sektori, EU ja ulkomaiset 

vientiprojektit tai muut koti- ja ulkomaiset 
rahoituslähteet

• Suomessa kaikkien geologisten asioiden 
erikoisasiantuntija
• Kallioperän perustutkimuksesta ja malmipotentiaalin 

kartoituksesta harjuhiekkojen, pohjavesien sekä turpeen 
kautta kaivosten ympäristövaikutuksiin

• Toimii koko maassa, toimipisteet:
• Kuopio, Rovaniemi, Espoo, Kokkola, Outokumpu





MAAMME HYVÄKSI.
FOR EARTH AND FOR US.



Ikea
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Kivi on osa jokapäiväistä elämäämme

• Asuminen

• Liikkuminen

• Hyödykkeet

• Ruokahuolto

• Uudet energiaratkaisut

• Uudet teknologiat
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SUOMALAINEN TARVITSEE ELÄMÄNSÄ AIKANA

600 kg sinkkiä ja lyijyä pinnoitteissa, 

metalliseoksissa, väriaineissa

681 kg kuparia 

sähkömoottoreissa, 

generaattoreissa, autoissa, 

putkissa ja sähköjohtimissa. 

14 845 kg rautaa

rakennuksissa, 

kulkuvälineissä: laivoissa, 

autoissa, kojeissa ja

laitteissa, astioissa. 

1 630 kg alumiinia kokispurkeissa, 

puutarhakalusteissa, lentokoneissa,  ja muissa 

keveissä tuotteissa. 562 097 kg kiveä, hiekkaa, soraa ja 

sementtiä teihin taloihin ja muihin 

rakenteisiin. 

12 801 kg suolaa 

ruoanvalmistuksessa, 

säilönnässä, muovien ja 

pesuaineiden valmistuksessa 

sekä teiden suolauksessa.

12 031 kg savea tiilissä, 

paperissa, lasissa ja 

keramiikassa.

600 kg sinkkiä ja lyijyä 

pinnoitteissa, 

metalliseoksissa, 

väriaineissa

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigkcOa_JDWAhVHQZoKHb-FAA8QjRwIBw&url=http://clipart-library.com/baby-bundle-cliparts.html&psig=AFQjCNFf3Hkw234iETYQYdUaKYpOYUX0NA&ust=1504801380218678
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Vuotuinen kiviainesten 
kulutus asukasta kohti on 

noin 18 000 kg. 

• Yhteen kerrostaloasuntoon kuluu 100 
tonnia kiveä, omakotitaloon 3–4 kertaa 
enemmän. Kilometri maantietä syntyy 
17 000–24 000 tonnista kiviaineksia. 
Peli- ja urheilukenttien päällysteisiin 
kiveä menee arviolta 50 000 tonnia 
vuodessa. Talvella kiviaineksia tarvitaan 
liukkauden torjuntaan.

• Lähde: INFRA Ry
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ELEKTRONIIKKATUOTTEIDEN KUORMITUS

• Kuormitus ympäristölle 
muodostuu useassa vaiheessa

• Usein arkihyödykkeiden kuormitus 
ei näy meille vaan on piilossa

• https://www.fairphone.com/en/

• Kierrätysratkaisuja ei vielä isossa 
mittakaavassa ole pystytty 
toteuttamaan

13.2.2022
GTK, Digitalisaatio ja luonnonvarat, 2021
https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/53_2021.pdf

https://www.fairphone.com/en/
https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/53_2021.pdf
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12KUPARIN TUOTANTO 

USGS

Miljoonaa tonnia
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GLOBAALI MARKKINA
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MITÄ TÄSTÄ OPIMME

• Mineraaliset raaka-aineet ovat välttämättömiä elämäntapamme vuoksi
• Onko elämäntapamme sitten kestävällä pohjalla?

• Raaka-aine riippuvuus globaaleista tuotantoketjuista
• Hämärtää tuotteiden ympäristövaikutuksia ja on vakava huoltovarmuusasia

• Suurin osa tarvittavasta metallista ja raaka-aineista on näkymätöntä
• Akut ja elektroniikka paljon puheissa, mutta entä asuminen ja infra, liikennevälineet, 

energian tuotanto ja varastointi.

• Kiertotalous on otettava länsimaissa vakavasti
• Erityisesti uudet teknologiat suunniteltava lähtökohtaisesti jo kierrätettäviksi



KIITOS
etunimi.sukunimi@gtk.fi

www.gtk.fi


