HEINÄVEDEN GRAFIITTIKAIVOKSEN VAIKUTUKSISTA
31.8.2018

Pro Heinävesi
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LYHYESTI
Grafiittikaivoshanke vaarantaisi ympäristön ja arvokkaan vesistöalueen. Vesien
ja ympäristön saastumisen lisäksi kaivos haittaisi merkittävästi Heinäveden
kunnan olemassa olevia sekä potentiaalisia elinkeinoja.
Kaivos sijoittuisi alueelle, jossa on asumiskeskittymiä (Karvio ja Varistaipale),
satoja vakituisia asuinrakennuksia ja vapaa-ajan asuntoja, Lintulan luostari ja
Kermajärven laajat erinomaisessa kunnossa olevat luonnonsuojelualueet, jotka kuuluvat Natura 2000-ohjelmaan. Alueella elää EU-direktiivien suojaamia
lajeja sekä sijaitsee valtakunnallisesti tärkeä ja alueen imagolle merkittävä Heinäveden reitti. Kiinteistön omistajille aiheutuisi kaivoksesta jopa kymmenien
miljoonien eurojen taloudelliset vahingot. Kermajärvi on myös tärkein puhtaan
veden syöttäjä Saimaaseen.
Toiminnanharjoittaja on kokematon varsinaisessa kaivostoiminnassa, sillä yhtiö
harjoittaa ainoastaan riskirahoituspohjaista malminetsintää.
Heinäveden grafiittiesiintymä sisältää merkittävästi ongelmallista sulfidirikkiä
(4,5 - 5,2%). Malminetsintäalueen reunalta on Kermäjärveen, Suvasveteen ja
Varisveteen alle 400m.
Lyhytaikaisen (5-15 v.) kaivostoiminnan päätyttyä kaivannaisjätteet jäävät kaivosalueelle. Ne saastuttaisivat ympäristöään satojen, jopa tuhansien vuosien
ajan. Tällöin luontoon ja puhtaisiin vesistöihin perustuvat elinkeinot tulisivat
alueella käytännössä pysyvästi mahdottomaksi.
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KAIVOSHANKE LAAJENTUISI ERITTÄIN SUUREKSI
Kaivoshanke voi laajentua Heinäveden lisäksi naapurikuntiin; Malminetsintäyhtiöllä on
malminetsintähakemus voimassa Leppävirrassa (Haapamäki ML2016:0025) (477 ha) ja
Tuusniemellä (Rääpysjärvi 1 ML2017:0104) (716 ha). Heinäveden (Pitkäjärvi 1) valtaus
on kooltaan 999,7 ha. Kaikkien kolmen valtauksen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 22
km2. Se on yli kolmasosa surullisenkuuluisan Talvivaaran kaivosalueen laajuudesta.
Jos yhtä kohtaa seutukunnan grafiittiesiintymistä aletaan louhia ja rikastaa, avataan
myös kaikki lähiseudun muut ja heikkolaatuisemmatkin esiintymät. Kaivoksen lopullinen koko ja sitä myötä myös haitat nousisivat erittäin suuriksi. Sen sijaan kaivoksen
työllistävä tai alueelle vero- ja muita tuloja tuova vaikutus jäisi suurella todennäköisyydellä erittäin pieneksi. Näin on käynyt käytännössä jokaisella nykyaikaisella kaivospaikkakunnalla Suomessa.
Haitoiltaan grafiittikaivos vertautuu sulfidimalmeja sisältävään metallikaivokseen. Haitat vesille ja ympäristölle voivat siis olla erittäin suuria ja pitkäkestoisia. Jätekivikasoista
yms. liukenee jatkuvasti raskasmetalleja ja muita myrkkyjä alueen vesiin. Heinäveden
seudulle tyypilliset asbestimineraalit tuovat lisäongelman, koska grafiitin louhinnalle
on tyypillistä voimakas pöliseminen.

Fennoscandian Resourcesin malminetsintäalue (punainen) ja
malminetsintähakemus (keltainen). yht 22 km2
Kolmen kunnan alueella: Heinävesi, Leppävirta ja Tuusniemi.
Kaivosrekisteri, Tukes.

Yksikään kaivos ei vielä ole hoitanut kaivoksen sulkemisen jälkeistä aikaa asianmukaisesti. Pitkäaikaishaitat jäävät alueen asukkaiden kärsittäviksi ja kunnostustyöt valtion
verovaroin maksettaviksi.
Pelkkä lähialueen kiinteistöjen arvonlasku voi olla euromääräisesti yhtä suuri kuin valtiolle koko toiminnan aikana yrityksen voitoista maksettava verohyöty. Miksi kaivoksen
väistämättömät haitat pitäisi sietää, kun ei edes taloudellista kokonaishyötyä ole luvassa?
Rääpysjärvi 1 ML2017:0104
Pitkäjärvi ML2016:0040
Haapamäki ML2016:0025
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MArjAT, SIENET, KALAT, PUUTArHAVILjELy

RIKASTAMINEN

Suurimpia epäpuhtauksien altistumisen saantilähteitä ihmiselle
ovat kaivosalueen ympäristöstä kerätyt luonnontuotteet (sienet,
marjat, puutarhaviljely; laskeuma pölyssä, maaperän kuormittuminen pölyssä tulevista aineista) ja kaivoksen ympäristön vesistöistä
pyydetty kala. Merkittävimpiä haitta-aineita ovat elimistöön kertyvät aineet (kadmium, uraani) ja syöpävaaraa aiheuttavat aineet (arseeni, asbesti). Kaloissa merkittävin haitta-aine on elohopea (metyylielohopea). Suoraa haittaa elinkeinoille olisi Lintulan luostarille,
marjatiloille ja kalastajille.

Grafiitin rikastamisessa käytetään yleisesti kemiallista sulfidimalmien vaahdotusmenetelmää (flotaatio). Tämä prosessi tarvitsee
paljon kemikaaleja ja luonnonvettä, joka valitettavasti puretaan
purkuputkella takaisin vesistöihin ja järviin. Suljettukierto jätevesissä on ehdoton vaatimus ympäristöluvassa vesistöjen läheisyydessä. (Tästäkin on ikävä esimerkki Kaavilta, Luikonlahden rikastamolta, jossa on vain 50% vesikierrätys, Rikkaveteen/Juojärveen)

MELU, TÄRINÄ- JA HAJUHAITAT
Kaivosprosesseista louhinta aiheuttaa eniten melua ja tärinää etenkin avolouhoksissa ja räjäytyksien yhteydessä, sekä malmin murskauksesta syntyy voimakasta meluhaittaa. Kaivosalueen eläimistö
ja lähialueen ihmiset häiriintyvät louhinnan ja liikenteen aiheuttamasta melusta ja tärinästä.
Malmin lastaus sekä kuljetukset hihnakuljetuksena ja kuorma-autoilla/dumppereilla aiheuttavat melua kaivosalueella. Melupäästöjen
suuruus riippuu oleellisesti kokonaislouhintamääristä, kuljetettavista kivimääristä, kuljetusten ajoreiteistä ja asutuksen läheisyydestä.
Lastauksen sijainti maan alla/päällä vaikuttaa myös melupäästöihin.
Huoltoajoneuvot ja työkoneet voivat myös aiheuttaa ympäristöön
kantautuvaa melua. Maaston topografia, puuston vähyys sekä vesistön läheisyys vaikuttavat ääneen kantautumiseen kauemmaksi
(vrt. meluvallit).			

SEURAUKSET ERITYISESTI KERMAJÄRVESSÄ JOPA PYSYVÄT
Sulfidiset ja muut raskasmetalliaineet kulkeutuvat ja varastoituvat
vesistöissä jopa pysyvästi rotkomaisiin syvänteisiin. Kermajärvi on
korkeusmuodoiltaan syvä (yli 50m) ja rotkomainen järvi. Tästä seuraa suolapitoisten aineiden kasaantuminen järven painanteisiin, ja
aineiden laimeneminen ja kulkeutuminen hidastuu. Tämä tarkoittaa
vakavampaa uhkaa kuin matalammissa järvissä, joissa luonnollinen
kierto voi palauttaa vahinkoja. Grafiittikaivoksen päästöt kulkeutuvat tämän lisäksi myös virtauksien mukana Heinäveden reittiä pitkin alemmas Saimaaseen vuosikymmenien aikana. Hapettomista
syvänteistä voi lisäksi vapautua vetysulfidia eli rikkivetyä, mikä on
erittäin haitallista.
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Ilmapäästöt JA TERVEYSVAARAT
Tämän lisäksi grafiitin louhinnalla olisi Talvivaaran pitkälle lentävän
mustaliuskepölyn kaltaisia haittavaikutuksia. Pöly olisi haitalista lähialueen sadoille asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille. METLAn 2010
sammalten raskasmetallikartoisuksessa näkyy 50-60 km vyöhyke
nikkelin ja kuparin mittauksissa Talvivaaran ympäristössä, kun louhiminen aloitettiin noin 2007/2008. Pitkälle lentävän grafiittipölyn
mukana kulkeutuvat myös muut haitta-aineet. (Ks. Kuva alla)
http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/raskasmetalli/tulokset.htm
http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/raskasmetalli/sammalet.htm

Esimerkiksi Tuusniemellä Paakkilassa on 1975 suljettu asbestikaivos, jonka terveysvaikutukset näkyvät yhä.

Talvivaaran mustaliuskeen tavoin Heinäveden malmiossa voi esiintyä kerroksina asbestimineraaleja, jotka kuituisessa muodossa ovat
asbestia. Tällaisiä ovat esimerkiksi tremoliitti ja aktinoliitti. Asbestikysymykset on ohitettu kaivosten luvituksessa, mutta tulleet esille
ainakin työsuojelukysymyksinä Pahtavaaran kultakaivoksella Sodankylässä sekä Terrafamella Sotkamossa. Pahtavaaraassa asbestista
on keskusteltu myös vesiongelmana. Asbestien lisäksi tunnetaan
myös muita mahdollisesti haitallisia kuituisia mineraaleja, GTK:lla
on tutkimusraportti kuituisten mineraalien merkittävistä ongelmista
kalkki- ja tarvekivilouhimoilla. Mineraalien yleisyydestä johtuen ongelmat ovat vastaavia myös kaivoksilla.
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_127.pdf

Lisäksi esimerkiksi kvartsi on haitallista, johtuen pienhiukkasien terävistä särmistä, jotka aiheuttavat silikoosi-nimistä keuhkosairautta.
Myös pienhiukkaspöly on todennäköinen ongelma, alle 10 mikrometrin pienhiukkaset PM10 ja hengitettävät hiukkaset PM2.5 aiheuttavat mm. sydän ja verisuonitauteja.

PITKÄAIKAISVAIKUTUKSET
Kaivannaisjätteiden pitkäaikaisvaikutukset ovat erittäin merkittävä
ja yhteiskunnan ohittama asia. Kaivannaisjäteasetus kuitenkin sanoo, että kaivoksista ei saa tulla pinta- tai pohjavesihaittaa pitkänkään ajan kuluessa.
On myös huomattavaa, että kaivoksen ja rikastamon perustaminen
johtaisi todennäköisesti lähialueiden malmioiden (Leppävirta ja
Tuusniemi) hyödyntämiseen.
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Sulfidi-mineraaleja käsittävien kaivosten
ongelmat
Sulfidisten metallien kaivosten ongelmana on yleensä hapan kaivosvuoto. Sulfidit hapettuvat ilman ja veden vaikutuksesta rikkihapoksi, joka liuottaa jätteistä raskasmetalleja aiheuttaen ns. hapanta kaivosvuotoa (acid mine drainage). Metallikaivosten toiminta
edellyttää mm. raskasmetallien vuoksi tehokasta vedenpuhdistusta. Lisäksi sivukivikasoista, avolouhoksista (seinillä sulfidimineraaleja) ja rikastushiekkajätteistä tulee jopa vuosituhansia jatkuvaa kaivosvuotoa, joka tunnetaan mm. Espanjan Rio Tinto-joen alueelta
ja Etelä-Euroopan roomalaisten aikaisista kaivoksista.

Grafiitin louhiminen aiheuttaa metallikaivosten
kaltaisia ongelmia johtuen sulfidi-rikistä

Läheisellä Särkiniemen kaivoksella (2007-2015) Leppävirralla
on muodostunut yhteiskunnalle kallis ongelma sivukiven rikkipitoisuuden ollessa noin 1%. Sulfidipitoinen rapautuva sivukivi ei
myöskään sovellu maan tai teiden rakennukseen!

Åbo Akademin geologian laitoksen opinnäytteessä (Structural interpretation of graphite-bearing black schist in Aitolampi, Eastern
Finland, Laura Puronaho, Åbo Akademi University 2018) on ilmoitettu, että Aitolammen grafiittikiven rikki- eli sulfidipitoisuus on
jopa yli 5 %. Sama tieto on nähtävissä Beowulf Miningin tiedotteesta 13.8.2018 (kohta S eli rikki).

Korkean rikkipitoisuuden vuoksi hankkeella on todennäköisesti metallikaivoshankkeen tyypilliset ongelmat ja vaikutukset.
Tämä tarkoittaa ilmansaasteiden lisäksi mm. pinta- ja pohjavesien
happamoitumista, vesistöjen samentumista ja suolaantumista.
Korkea (yli 0,1%) sulfidipitoisuus muodostaa sivukivestä mahdollisesti happoa tuottavaa jätettä, jonka käytölle ja sijoitukselle edellytetään aina lisätutkimuksia. Mikäli ko. kiviaineksen neutralointikyky on lisäksi heikko tai se sisältää esim. asbestimineraaleja niin
se luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. On lisäksi huomioitava, että
neutralointikapasiteetti ajan saatossa laskee ja hapontuotto ja metallipitoisuudet lisääntyvät, vaikka happamat sivukivet ja rikastushiekat neutraloidaan.

https://polaris.brighterir.com/public/beowulf_mining_plc/news/rns_widget/story/xe5v32x
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KErMAjärVEN rANTOjENSUOjELUOHjELMA-ALUEEN
HOITO- jA KäyTTöSUUNNITELMA / NATURA 2000

VALTIONEUVOSTON ASETUS SAIMAAN
LUONNONSUOjELUALUEISTA

Luontodirektiivin luontotyypeistä Kermajärven Natura 2000
alueella ovat yleisimpiä hiekkamaiden niukkamineraaliset, niukkaravinteiset vedet sekä boreaaliset luonnonmetsät.

441/2014
(2014) Ympäristöministeriö

Lintudirektiivin lajeja on tavattu 15 ja luontodirektiivin liitteen II lajeista saukko. Alueen arvokkaimpia lajeja ovat kalasääski ja selkälokki. Kalasääski on Suomen Natura 2000 -ohjelmassa määritelty
erityisvastuulajiksi, samoin teeri. Lintudirektiivin liitteen I linnuista
alueella esiintyvät ampuhaukka, helmipöllö, huuhkaja, kaakkuri, kalasääski, kalatiira, kuikka, kurki, lapinpöllö, laulujoutsen, mehiläishaukka, metso, palokärki, pikkulepinkäinen ja pyy.

Ulkopuolisten toimintojen vaikutus:
Ulkopuoliset toiminnot eivät saa heikentää alueen Natura 2000 -arvoja.

Pääosin Etelä-Savossa Saimaan järvialueella sijaitsevien, valtion
hallinnassa olevien valtakunnallisten suojeluohjelmiin tai Natura
2000 –verkostoon kuuluvien sekä eräiden muiden valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankittujen alueiden perustamisesta luonnonsuojelualueiksi. Alueet perustetaan luonnonsuojelulain 17 §:ssä
tarkoitetuiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi.
Saimaan luonnonsuojelualueiden perustaminen on osa valtakunnallista säädösvalmistelua, jolla saatetaan voimaan usean vuosikymmenen kuluessa luonnonsuojelutarkoituksiin hankituilla tai
varatuilla valtion alueilla luonnonsuojelulain mukaiset rauhoitusmääräykset.
SAIMAAN LUONNOSUOJELUALUEISSA MUKANA KErMAjärVEN LUONNONSUOJELUALUE
RSO = Rantojen suojeluohjelma
MAO = Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
SCI = Euroopan yhteisön tärkeänä pitämä alue
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UHANALAINEN JÄRVITAIMEN, JÄRVILOHI JA PALOKIN KOSKET
Kermajärven yksi puhdasta ja happirikasta vettä vaativa erityispiirre on Kermankoskien, Karvion ja Palokin uhanalaisen järvitaimenen keskeisen tärkeät kutualueet. Aiemmin Palokki
oli myös äärimmäisen uhanalaisen järvilohen kutualue, ja sitä se ehkä on jälleen tulevaisuudessa, sillä järvilohi tarvitsee sukupuuton välttääkseen välttämättä luonnonkiertoisen lisääntymisalueen. Mutta osaavatko lohikalat nousta koskiin, jos kaivos muuttaa veden laatua? Ja
selviävätkö poikaset, jos valumavesissä on haitallisia aineita?

Kuva: Mikko Makkonen

Kuva Karvion kanavalta.

Kuva: Marko Happo

Palokin koskien vapauttamista voimalan alta suunnitellaan. Operaatiolla yritetään pelastaa erittäin uhanalaiset Vuoksen vesistön lohikalakannat.
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KAIVOSLAKI TÄYSIN VANHENTUNUT

BEOWULF Mining YHTIÖNÄ

Voitot katoavat ulkomaille:

Hankkeen omistaja on Lontoossa ja Ruotsissa pörssilistattu Beowulf Mining. Se on malminetsintäyhtiö, jolla ei ole kaivoksia, eikä
kokemusta kaivosyhtiönä toimimisesta. Yhtiö on arvioitu yhdeksi
pahimmista arktisen alueen alkuperäiskansojen oikeuksien polkijista.

Kansainvälisille yrityksille aggressiivinen verosuunnittelu on helppoa esimerkiksi konsernilainojen avulla. Samaan aikaan yhteiskunta tukee infrastruktuurin rakentamista ja kunnat joutuvat nopeasti
järjestämään muualta tulleille työntekijöille ja heidän perheilleen
palveluita.
-Professori Olli Tahvonen
Yritysveroina Suomeen jäi vain 2,4% malmien arvosta vuosina
2011-2014.
Finnwatchin raportti 2016
ympäristötuhot jäävät usein veronmaksajille:
Nykyinen vastuujärjestelmä on täysin puutteellinen. Mahdollisten
ympäristövahinkojen sekä kaikkien kaivoksen jälkihoitoon liittyvien
kulujen pitäisi todella tulla kaivosyhtiön maksettavaksi.
-Professori Olli Tahvonen

Beowulf Mining on tunnettu Ruotsin Lapin Jokkmokk:issa olevasta Kallak-kaivoshankkeesta. Kyseessä olisi suuri rautakaivoshanke, josta on malminetsintää tehty pitkälle noin 7 miljoonalla eurolla. Poronhoitoalueella oleva hanke ajautui konfliktiin saamelaisten
poronhoitajien kanssa 2013. Seurasi protesteja, joissa saamelaiset
ja muut aktivistit koettivat estää pääsyn malminetsintäalueella.
Ks. ”Under Northern Lights” dokumenttielokuva. Yhtiön Kallakin
hanke on ollut vaikeuksissa sittemmin luvituksen kanssa ja odottaa
päätöstä kaivosluvasta Ruotsin hallitukselta. Yhtiö on tiedottanut,
että päätös voi mennä yli Ruotsin vaalien syyskuussa 2018. Asiasta
tiedotettiin toukokuussa 2018.
Beowulf Mining osti osakkeilla geologi Rasmus Blomqvistilta Fennoscandian Resources yhtiön. Yhtiöllä on grafiittimalmien etsintähankkeita eripuolilla Suomea. Blomqvist oli paikalla Heinäveden
luonnonystävien järjestämässä tilaisuudessa 18.7.2018 ja kommentoi kaivoksen puolesta, lähinnä, ettei tiedä ympäristö- tai muista
vaikutuksista, ja että rahoitus hoidetaan riskirahoituksella.
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IMAGOHAITAT
Kappale saastuneinta Suomea?
Kaivos tuo paikkakunnalle tullessaan imagohaitan. Nykyisin
luonnonkauneuteen, vesistöihin,
hiljaisuuteen ja luontoarvoihin
perustuva imago menetettäisiin
kaivoksen myötä.
Millä Heinävettä silloin markkinoitaisiin?

KUNNAN STRATEGIA / MATKAILU / LUOSTARIT / KIINTEISTÖJEN ARVONMENETYKSET
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MATKAILUELINKEINOT
Kaivos tuo paikkakunnalle tullessaan imagohaitan. Nykyisin luonnonkauneuteen, vesistöihin, hiljaisuuteen ja luontoarvoihin perustuva imago menetettäisiin kaivoksen myötä.
Millä Heinävettä silloin markkinoitaisiin?
Kaivoshankkeen toteutuessa kestävän matkailun edistäminen
muuttuisi hyvin hankalaksi, ellei mahdottomaksi. Puhdas luonto
tarjoaa sen sijaan paljon kehitys- ja elinkeinomahdollisuuksia Heinävedellä. Kestävän matkailun edistäminen vaatii yhteistyötä kunnan päätöksenteon, kuntalaisten, matkailuyrittäjien ja luonnonsuojelijoiden kesken.

MATKAILUALA MONINKERTAINEN KAIVOSALAAN NÄHDEN
Vuonna 2016 metallimalmien ja teollisuusmineraalien tuotannon
liikevaihto oli noin 2 miljardia euroa, ja tuotanto työllisti suoraan
noin 4 500 henkilöä Suomessa. Suomessa toimi vuonna 2016 kymmenen metallimalmikaivosta ja 27 teollisuusmineraalikaivosta.
TEM Toimialapalvelu • Syksy 2017 Toimialaraportit Kaivosalan tilanne ja näkymät:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160206/
Kaivosalan_tilanne_ja_nakymat_2017.pdf

Kaivosteollisuus työllistää noin 		
Matkailuala työllistää noin 		

4 500 henkilöä
140 000 henkilöä

Kaivosteollisuuden työllistävä vaikutus on noin 3% matkailualan työllistävyydestä.
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KUNNAN STRATEGIA
Kunnalla on mahdollisuus luoda oikeusvaikutteinen strategia elinkeinojensa suhteista ja myös vaikuttaa kaavoituksella eri toimintojen sijoittumiseen kunnan alueella. Kaivosteollisuuden voi sulkea
pois joltakin alueelta kaavoituksella ja siihen sopivalla elinkeinostrrategialla. Kaivos aiheuttaisi eturistiriidan kunnan nykyisten elinkeinojen kanssa sekä tekisi mahdottomaksi suunnata kunnan strategiassa toimintaa pitkäjänteisesti, yli kaivoksen lyhyeksi jäävän
toimintakauden. Kunnalla on tällä hetkellä tekeillä Pohjois-Heinäveden rantayleiskaava, jolla osaltaan voidaan vaikuttaa kaivoksen
sijoituspäätökseen.

ITÄSUOMEN MAAKUNNAT PYRKIVÄT EDISTÄMÄÄN SAIMAAN ALUEEN SUOJELUA (LAKELAND JA GEOPARK)
Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen
esittää Saimaan alueen maakuntaliitoille yhteistyötä kaivoshankkeen torjumiseksi:
”Kun Saimaa sijaitsee neljän maakunnan alueella, niin tulen olemaan yhteydessä näiden maakuntien hallitusten
puheenjohtajiin ja maakuntahallituksiin. Esitän, että nämä
neljä maakuntaa Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala
ja Etelä-Karjala muodostaisivat yhteisen kannanoton tähän
kaivoshankkeeseen liittyen.”
Lisäksi Kermajärvi, Heinäveden reitti ja Saimaan luonnonsuojelualue on Lakeland -alueen ydintä.

LUOSTARIEN ELINKEINO VAARANTUU
Lintulan luostarin johtaja igumenia Mikaela on esittänyt huolensa.
Hänen mukaansa kaivostoiminta muodostaa ylipääsemättömän
haitan luostarin elinkeinoille ja toiminnan perusteille. He elävät
luostarissa lähes omavaraistaloudessa, hiljaisuutta, rauhaa ja luontoa kunnioittaen. Lintulan luostari on yksi tärkeimmistä sidosryhmistä malminetsintäyhtiölle, mutta hankkeesta ei oltu tiedotettu heitä
lainkaan.

Kaivoshanke sotii myös Unescon Saimaan Geopark hanketta vastaan. Hankkeen tavoite on kehittää Saimaan alueita, geologista
luonnonperintöä hyödyntävän geoturismin avulla.

Mitä olisi Heinävesi ilman luostareita?
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LÄHIALUEEN KIINTEISTÖJEN ARVONLASKUN ARVIOINTI
Lähialueen kiinteistönomistajille muodostuu voimakasta taloudellista vahinkoa kaivoshankkeen myötä. Jo pelkästään
kaivoshankkeen suunnittelulla on vaikutusta kiinteistöjen arvoon ennen kaivoksen rakentamista tai ympäristöluvan
myöntämistä. Tässä arviossa otetaan huomioon myös riskiarvio päästöonnettomuuden sattuessa sekä kaivostoiminnasta syntyvä imagohaitta kiinteistökauppaan. Suora arvonlasku kiinteistöä kohtaan kaivostoiminnasta riskiarvion
mukaan esim. 25-90%. Kiinteistöjen arvon ollessa esim. 60 000 - 180 000 €, voidaan olettaa kiinteistön keskiarvoksi
120 000 €. Esimerkiksi Talvivaarassa kiinteistöjen kauppa-arvo on romahtanut jopa 20 km säteellä kaivoksesta ja
vesistöä pitkin Savoon jopa 50 km päähän.
Menetyksiä ei tulla kuitenkaan korvaamaan kiinteistönomistajille. Kunnan on vastattava ko. arvonmenetyksiin omalla
strategiallaan ennakkoon. Vähentyvän vapaa-ajan asumisen myötä vaikutus tulee heikentämään myös monia muita
kunnan alueen elinkeinoja ja vähentämään kertyviä verotuloja.

Viiden kilometrin säteellä malminetsintäalueesta voidaan laskea
olevan noin 150 asuinrakennusta tai loma-asuntoa.
Taloudellista vahinkoa lähialueen kiinteistöihin yhteensä

4,5 - 16,2 miljoonaa € (5 km säteellä)

10 km säteellä malminetsintäalueesta voidaan laskea olevan vähintään 500 asuinrakennusta tai loma-asuntoa.
Taloudellista vahinkoa lähialueen kiinteistöihin yhteensä

15 - 54 miljoonaa € (10 km säteellä)
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MATKAILUELINKEINOJEN KOKONAISKYSYNTÄ alueeN KUNNISSA yli 1,3 miljardia € JA TYÖLLISTÄÄ 14 200 HENKILÖÄ
Matkailun kokonaiskysyntä on noin 13,8 miljardia euroa ja ala työllistää vajaat 140 000 henkilöä, eli 5,5 prosenttia Suomen työvoimasta.
Matkailun osuus bruttokansantuotteestamme on pysytellyt viime vuosina noin 2,5 prosentissa, mutta potentiaalia suurempaan osuuteen on.
Potentiaalin realisoituminen ei kuitenkaan synny itsestään, vaan se vaatii työtä ja suotuisaa toimintaympäristöä. Hallitus on sitoutunut vahvasti tekemään työtä yrittäjyyden, työllisyyden ja alueiden elinvoiman vahvistamiseksi. Toimintaympäristön ennakoitavuus ja sujuvoittaminen
ovat myös yhteisiä tavoitteita elinkeinon kanssa.

-TEM (2018): Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
• Ministeriö • 16/2018 Alueellinen matkailutilinpito

”Kotimaan matkailutulot jäävät paikallistalouteen ja ulottuvat
myös majoituspalveluiden ulkopuolelle. Matkailualalle syntyvät työpaikat myös pysyvät kotimaassa, sillä Järvi-Suomesta
tai Kolin upeista maisemista ei voi nauttia muualla”
“Matkailualan yritykset maksavat käytännössä kaikki veronsa
Suomeen. Kotimaisen matkakohteen valitseminen ulkomaisen matkakohteen sijaan heijastuu positiivisena vaikutuksena
muille toimialoille: yksi matkailuun käytetty euro tuo 56
senttiä muille toimialoille.”
-Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Ann Selin
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/kotimaan-matkailu-tuo-ty%C3%B6paikkoja-1.95675
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KAIVOKSEN TALOUDELLINEN ARVIO JA VAHINGOT
Beowulf Mining on tiedottanut kaivostoiminnan mahdollistavanreippaan arvion mukaan 30-50 henkilön työllistymisen, josta suurinosa olisi varmasti ulkopaikkakuntalaisia ja ulkomaalaisia alan
työntekijöitä. Yhtiön 13.8.2018 julkaistun tiedotteen mukaan malmivarannot voisivat olla Heinäveden valtauksen alueella sellaisia,
että niiden rahallisen arvon voidaan laskea olevan 0,6-1,3 miljardia
euroa riippuen grafiitin tonnihinnasta. Finnwatchin raportin mukaan ulkomaalaisten kaivosyhtiöiden yritysveroina maksettiin vain
2,4% malminarvosta. Beowulfin voidaan siis olettaa maksavan yritysveroja koko kaivostoimintansa aikana Suomeen yhteensä vain
14,4 - 31,2 miljoonaa euroa.
Tämä on hädin tuskin se rahamäärä mikä taloudellinen vahinko aiheutuu ko. kaivostoiminnasta paikallisten ja vapaa-ajan asukkaiden
kiinteistöille, puhumattakaan edes päästöistä ja jälkihoidoista, sekä
imago-haitoista, jotka vahingoittavat muita elinkeinoja (esim. matkailu).
Puhdas luonto on parhaimmillaan ikuinen elinkeinojen lähde, ja siksi mittaamattoman arvokas myös taloudellisesti.
Tästä syystä kaivostoiminnan sijoittaminen Heinävedelle on taloudellisesti täydellisen kannattamatonta kaikkien muiden paitsi kaivosyhtiön näkökulmasta katsottuna.
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LIITTEET
Kartat
Kaaviot
Englanninkielinen tiivistelmä

18

Fennoscandian Resourcesin malminetsintäalue (punainen) ja malminetsintähakemus (keltainen)

Rääpysjärvi 1 ML2017:0104

Kolmen kunnan alueella: Heinävesi, Leppävirta ja Tuusniemi.

Pitkäjärvi ML2016:0040

Mittakaava suuntaa antava.

Haapamäki ML2016:0025
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Malminetsintäalue, Pitkäjärvi 1.
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VARISVESI

KERMAJÄRVI

Malminetsintäalueen kairaussuunnitelma. Fennoscandian Resources / Pitkäjärvi 1.
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KA

IVO

S?

Etelä-Savon maakunnan kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta merkittävät alueet ja luonnonsuojelualueet.
22

AITOLAMPI ON KORKEUSASEMALTAAN
KERMAJÄRVEÄ JA VARISVETTÄ
YLEMPÄNÄ
SAASTUNEET VALUMAVEDET PÄÄTYVÄT
YMPÄRÖIVIIN VESISTÖIHIN

+100,8 m
Aitolampi
+80,12 m
Kermajärvi

m
2500

150

0m
+81,72 m
Varisvesi

Korkeuskaavio Aitolammen ja viereisten järvialtaiden suhteista.
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Graphite mining – a threath to local economy and
nature at the heart of Finland’s lake district

A British ore finding company Beowulf Mining plc is planning to
establish a graphite mine in the municipality of Heinävesi in Eastern Finland. The plan has rosen extensive resistance from local population and numerous experts. Both the municipal and regional
administrations are preparing actions against the mine plan. Below
are summarised some key features of the mine plan and reasoning
against it.
•
Altogether, the international mining companies’ interest in
investing to mines is Finland is based on the potential of economic profits caused by Finland’s weak mining legislation which is
very favourable for the investors, as compared to almost any other
country. In Finland, mining areas can be reserved just by making
an announcement, research data on minerals is available for free,
and companies are paying only income tax from the profits of the
mining company; no tax on the mined/processed minerals is applied. Thereby, international mining companies hardly pay any taxes
in Finland as they can be easily avoided by simple actions such as
the international ”mother company” providing credits to its Finnish subsidiary with high interest. The company plans to finance
the mine through raising risk capital; this clearly indicating plans for
similar arrangements.
•
The planned mine in Heinävesi is located along the main
water course to lake Saimaa, a key European fresh water region
with unique nature. Lake Kerma, the nearby receiving water body,
and the Heinävesi route starting from the lake are exceptionally
clean – one can safely drink water straight from the lake - whereby

the water quality is classified as excellent. However, as the water
bodies are rather oligotrophic, they are also very sensitive for any
additional pollution and nutrient load. In addition, extensive Natura protection areas are located just a couple of kilometres downstreams from the planned mine and its process water outlet.
•
The mine would be an open mine, causing noise and especially air pollution (dust) to its neighbouring areas. The villages
of Karvio and Varistaipale – the main settlements of Heinävesi in
addition to the municipal centre – are located just some kilometres from the planned mine and would be subject to both dust and
noice pollution. The prevailing wind directions is towards these villages which would further increase the health risks caused by air
pollution. By now, the investor has almost completely neglected
the views of local residents. As a reference to the attitude of the
mining company, in another graphite mine project Kallak (also subject to strong criticism) in Northern Sweden, the CEO of the mining
company completely dismissed the role of local population (see:
https://www.youtube.com/watch?v=XIvmbifyQ80 )
•
Regarding local economy, the main development potential
in Heinävesi is associated with tourism-related services, reflected
also in the development plans of Heinävesi. The tourism potential is based especially on the clean nature (lake tourism, summer
cottages) as well as on quietness (monastries). Presently, the key
touristic attractions include Finland’s both orthodox monastries located in the vicinity of the planned mine, and for them tranquil
nature is essential. The Lintula nun-monastry is located less than 3
kilometres from the planned mine, and also the municipality’s main
touristic attraction, the Valamo monastry is located in the vicinity
of the reserved mine area. Altogether, the number of jobs within
the tourism sector clearly exceeds the ones of the proposed mine
(even the mining company indicates only 30-40 jobs for the mine).
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However, the region’s tourism potential is very sensitive to image
changes, and image of a mining region would endanger all developments in tourism sector and even risk the existing jobs in the
sector. Thereby, the impact on local economy may be even negative. One must also note that any jobs in the mining sector are only
temporary.
•
One must also note that neither Finland as a nation nor the
Beowulf Mining ore finding company have any actual experience
on actual graphite or any other mining industry. The last (very small
scale) graphite mine in Finland was closed in 1947 whereby Finland lacks experience from modern graphite mining, and even the
company itself has practical experience only from mineral search,
not from actual mining. This even increases the risk level of the
proposed mine. Altogether, Beowulf Mining plc seems to look
for a project with quick returns as profits and tries in its present
vulnerable economic situation push the project forward as soon
as possible to keep the potential investors interested. Obviously,
the company has also noted that the next government of Finland
might be more critical towards mining investments than the present one. Investors’ interest (and the value of the company) has already decreased due to problems and local resistance in a related
mining project in Jokkmokk, Sweden, whereby the company tries
to convince the investros that the proposed mine in Heinävesi is
proceeding smoothly. Therefore, the Heinävesi mine case would
be an interesting case for how international mining companies take
benefit from weak national legislation, neglect local views, and try
to initiate projects in strong conflict both with environmental values and development of local economy.
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PRO HEINÄVESI
Heinäkuussa 2018 perustettu kansalaisjärjestö. ProHeinävesi on
syntynyt aktiivisten ihmisten halusta pitää tärkeät ja rakkaat vesistöt puhtaina. ProHeinävettä luotsaa eteenpäin monialainen
joukko kunnan asukkaita ja loma-asukkaita. Lisäksi järjestö tekee
yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Pro
Heinävesi on laittanut vireille kuntalaisaloitteen aiheesta.
Yhteyshenkilö: Jukka Leppänen
FB:
Twitter:
kotisivut:
Instagram:

https://www.facebook.com/heinavesipro/
https://twitter.com/Pro_Heinavesi
https://proheinavesi.weebly.com/
https://www.instagram.com/proheinavesi/
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Lisätietoja & yhteystiedot

heinavedenpuolesta@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/heinavesipro/
Twitter: https://twitter.com/Pro_Heinavesi
kotisivut: https://proheinavesi.weebly.com/
Instagram: https://www.instagram.com/proheinavesi/

Pro Heinävesi
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