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Jostainhan ne mineraalit on 
kaivettava...

Ei kuitenkaan luonnonsuojealueiden tai vesistöjen 
läheisyydestä. Kaivostoiminta ei myöskään saa 
haitata muita alueen elinkeinoja.

Onko näin niukkaa ja sulfidista esiintymää kestävää tai
edes taloudellisesti kannattavaa avata?



KAIVOS?



•	 Suvasvesi: Suvasvesi luokitellaan karuksi, kirkasvetisek-
si ja vähähumuksiseksi järveksi, jonka veden viipymä on 
pitkä. Suvasveden ekologinen tila on pääasiassa pysy-
nyt erinomaisena. Syvin kohta 90 m. 

•	 Harvinainen kaksoismeterioottijärvi, jonka seuraukse-
na kaksi avointa selkää (Kukkarinselkä ja Haapaselkä). 
Maailmassa tiedossa vain yksi vastaava tapaus: Kanadan 
Clearwaterin kraaterit

•	 Suvaksen saarien läheisyys (Natura 2000)

•	 Haapamäessä ja Kohmansalossa välittömiä vaikutuksia 
asumiseen

•	 Soisalon saaren kyliä jäisi vaikutusalueelle



Kermajärvi on korkeus-
muodoiltaan syvä ja 
rotkomainen järvi. 
Sulfaatti ja raskasme-
talliaineet kulkeutuvat 
vesistöissä pohjalla ja 
kertyvät erityisesti rot-
komaisiin syvänteisiin. 



Tästä seuraa suolapitoisten aineiden kasaantuminen järven painanteisiin, 
ja aineiden laimeneminen heikkenee. Tämä tarkoittaa vakavampaa uhkaa 
kuin matalammassa järvessä.	Grafiittikaivoksen	rikkipäästöt	aiheuttaisivat	
pitkään (jopa vuosituhansia) jatkuvan kuormituksen ja pilaantumisen, kun 
päästöt kulkeutuisivat Kermajärvessä ja Heinäveden reittiä pitkin syvän-
teestä syvänteeseen alemmas Saimaaseen. 

Syvänteisiin kertyvä suola aiheuttaa happivajetta ja edelleen mm. kala-
kuolemia ja kalojen elohopeapitoisuuksien nousua. Kun veteen syntyy 
vähähappinen tila, alkavat fosforiyhdisteet liueta takaisin veteen nostaen 
alusveden fosforipitoisuuksia. Täydellinen hapenpuute aiheuttaa edellis-
tä vakavampia häiriötiloja kun sedimenttien sisällä hajoitustoiminta alkaa 
käyttämään sulfaattia hapettimena, jolloin muodostuu myrkyllistä rikkive-
tyä. Tämä tappaa pohjaeläimet ja karkoittaa paikalta kalat.
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KIVEN rIKKIpIToISuuS (4,5 -5,2 S%) oN SuurI, 
jopa HIIlIpIToISuuTTa SuurEmpI

• hankkeella korkearikkisen metallimalmion ongelmat

• sulfidirikki reagoi ilman ja veden kanssa muuttuen rikkihapoksi

• tästä seuraa että raskasmetallit ja arseeni vapautuvat 

• hapon neutraloiduttua vesistöihin sulfaatti-suolapäästöjä

• Läheisellä Särkiniemen kaivoksella (2007-2015) Leppävirralla on 
muodostunut yhteiskunnalle kallis ongelma sivukiven rikkipitoisuu-
den ollessa noin 1%. 

Miksi tämä grafiittikaivos on 
korkean riskin hanke?



https://polaris.brighterir.com/public/beowulf_mining_plc/news/rns_widget/story/xe5v32x

Rikkipitoisuus

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.



SärKINIEmEN KaIVoS

lEppäVIrTa
2018

K
u

Va
: K

a
IV

o
ST

u
TK

Ij
aT

mITTauSTEN pEruSTEElla VoIdaaN TodETa SulfIdIHapETTu-
mISEN jaTKuVaN louHoKSESSa VESIpEIToSTa ja jäTEaluEEl-
la morEENIpEIToSTa HuolImaTTa, ja KaIVoSaluEElTa 
purKauTuu ympärISTööN HappamIa, mETallIpIToISIa
ValumaVESIä.
 SuomEN ympärISTöKESKuKSEN raporTTEja 12/2018 (KajaK II)



SulfIdIpIToINEN rapauTuVa SIVuKIVI 
EI SoVEllu maaN TaI TEIdEN raKENTamISEEN

SulfIdISEN SIVuKIVEN määrä olISI HEINäVEdEN grafIITTIKaIVoKSElla 
ValTaVa - useita kymmeniä miljoonia tonneja? Niukka ja laajalle pinta-alalle levit-
täytynyt esiintymä ei suinkaan ole pinnassa, vaan jopa sadan metrin syvyydessä
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KaIVoSyHTIöN KoNKurSSIN myöTä arVIo 

jälKIHoIToToImENpITEISTä:

1 mIljooNa € (SuomEN ympärISTöKESKuKSEN raporTTEja 12/2018)

laSKu lEppäVIrrallE / ValTIollE (VaKuuS 120 000€)
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KöyHä grafIITTIpIToISuuS ja KorKEa-rIKKIpIToISuuS 
HEIKENTäVäT KaNNaTTaVuuTTa ja TäTEN KaSVaTTaVaT 
jäTEoNgElmIa
• Valtavat määrät sulfidista sivukiveä ja rikastusjätettä.

• EU kaivannaisjätedirektiivi edellyttää: ei pinta- tai pohjavesihaittaa 
pitkänkään ajan kuluessa

• Hankkeen kilpailukyky ei kestä jätteiden pysyvää stabilointia vaikka 
siihen keksittäisiin menetelmä (kiinteytys)

• Ei kunnollista jätevedenpuhdistusta edes toiminnan aikana?

• Vesistöjen läheisyys (Kermajärvi, Suvasvesi, Varisvesi, Saimaan luon-
nonsuojelualue, Natura 2000)

Miksi tämä grafiittikaivos on 
korkean riskin hanke?



KIlpaIlu alalla, VaIHToEHToISET aKKuTEKNologIaT ja 
grafIITIN ylITuoTaNTo

• Olemassaolevia, rikkaampia ja helpommin kaivettavia esiintymiä 
Norjassa, Ruotsissa ja esim. Mosambikissa

• Vaihtoehtoiset akkuteknologiat voivat syrjäyttää grafiitin tarpeen

• VTT:n, Aalto yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan 
grafiitin tarve akkuteollisuudessa vain 2,5-kertaistuisi vuoteen 2025 
mennessä

• Tuoreen Sitran selvityksen mukaan grafiitista on tällä hetkellä maail-
massa ylituotantoa

Miksi tämä grafiittikaivos on 
korkean riskin hanke?

https://media.sitra.fi/2018/06/28164111/tulevaisuuden-akkuekosysteemi-nykytilaselvitys-150618.pdf

http://closeloop.fi/julkaisut/projektiraportit/



aiToLaMPi

sUUNTaa aNTaVa 
kaNNaTTaVUUsLaskeLMa



BEoWulf mININg

•  Pieni englantilainen malminetsintäyhtiö, markkina-arvo noin 38 M€

•  Yhtiöllä ei kokemusta kaivostoiminnasta

•  Yhtiöllä ei liikevaihtoa

•  Rahoittaa toiminnan toistuvilla osakeanneilla

•  Toimii Suomessa ja Ruotsissa



mITä aITolammEN HaNKKEESTa TIEdETääN Tällä 
HETKEllä?

•  Malmia 19,3 Mt, grafiittia 848 kt, grafiittipitoisuus keskimäärin 
4,5 %, rikkipitoisuus 4,8 %, (MRE)

•  Kaivoksen lopputuote on vaahdottamalla rikastettu grafiit-
tikonsentraatti (Budge 8/2018)

•  Grafiittikonsentraatin grafiittipitoisuus 94-98 %

•  Avolouhos ja rikastus paikan päällä (Budge 8/2018)

•  Lopputuote ei käy akkuihin sellaisenaan



aKKugrafIITTIa aITolammElTa?

• Sellaisenaan ei käy, täytyy jatkojalostaa

•  Konsentraatti täytyy pyöritellä palloiksi, puhdistaa 99,95 % ja 
päällystää

•  Prosessi hankala, kallis ja tarvitsee valtavasti energiaa tai run-
saasti happoja (ympäristöongelmat)

•  Suomessa tai Euroopassa ei ole akkugrafiittia tuottavaa laitos-
ta, lähin laitos sijaitsee Kiinassa



KaNNaTTaVuuSlaSKElma

•  Perustuu Kanadalaisen Mason Graph-
ite yhtiön  n. 300 sivuiseen feasibility 
studyyn

•  Mason Graphiten materiaalista on käytet-
ty hintoja vuodelta 2016, jotka ovat 
Kanadan dollareissa ja ne on muunnettu 
euroiksi 9/2018 kurssilla 1 CAD=0,658 
eUr

•  Materiaalien hinnat ovat nousseet vuo-
den 2016 jälkeen



yHTENEVäISyydET maSoN grapHITEN KaNSSa

•  Kallio, josta grafiittia louhitaan, on kovaa

•  Avolouhos

•  Lopputuotteena grafiittikonsentraatti

•  Saman tyyppinen ilmasto

•  Saman tyyppinen yhteiskunta
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aitolampi
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aitolampi
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aitolampi
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mason

27,8

51,9

35,7
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KaNNaTTaVuuSlaSKElma



aitolampi
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Inveistointikustannus yhteensä

Kaivos ja murskain

Rikastus- märkä

Rikastus – kuiva

Rikastus – kontrollijärjestelmät

Rikastushiekka-allas ja vesi

Rakennukset ja toimisto

76,2

9,6

26,1

13,1

11,4

6,7

9,3

INVESToINTI (m€)



alKuVaIHEEN raHoITuS
Suuret rahoittajat vierastavat Beowulfin kaltaisia yhtiöitä, koska

•  Riski on erittäin suuri 

•  Mitään vakuuksia ei ole mahdollista saada

•  Pienet yhtiöt rahoittavat toimintaa myymällä uusia osakkeita, jolloin 
aiemmin mukaan tulleiden osuus pienenee

•  Rahoituksen saanti erittäin haasteellista

•  Mason Graphite Kanadassa ei ole saanut kasattua tarvittavaa rahoi-
tusta projektille

•  Battery Minerals Mosambikissa painii saman ongelman parissa

•  Sotkamo Silver maksaa lainasta 8-10 % vuotuista korkoa



grafIITTImarKKINa

•  Globaali markkina ilman markkinapaikkaa

•  Grafiitti ei ole harvinaista, Talvivaarassa 8 %

•  n. 70 % kaikesta grafiitista tuotetaan Kiinassa

•  Grafiitista on ylituotantoa ja uusia kaivoksia avataan jatkuvasti

•  Runsaasta tuotannosta johtuen grafiitin hinta ollut viime aikoi-
na laskusuunnassa



maSoN - rIKaSTuSHIEKKa



HYÖDYT 
kaToaVaT

PaikkakUNNaLTa

HaiTaT 
JÄÄVÄT 

PaikkakUNNaLLe

Vauriot jäävät paikallisten, vielä syntymättömienkin riesaksi. 
Ympäristövauriot, jätteet, sulfidiset sivukivikasat ovat pahimmillaan vuosituhantinen ongelma.
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”Kaivos ja sen välittömät investoinnit eivät välttämättä näy 
alueen taloudessa tai työllisyydessä. Kaivos ei ole ratkais-
sut juuri missään alueen työttömyysongelmaa. 

Kunnilla pitäisi olla myös selvästi nykyistä suurempia oi-
keuksia tiedonsaantiin kaivosten osalta.

Kaivoslaki ei muutenkaan tunnista riittävästi toimijoita 
kaivoksen vaikutuspiiriin. Esimerkiksi kaivoksen läheisten 
alueiden ja rantojen omistajat jäävät paitsioon.”

Asko Suikkanen
Lapin yliopiston sosiologian emeritusprofessori 



yle:
polVIjärVEN KuNTa pETTyNyT KaIVoKSEN 
TyöllISTäVyySVaIKuTuKSEEN

Kaivoksella työskentelee kaikkiaan 140 henkilöä, joista 20 on 
polvijärveläisiä eli joka seitsemäs. polvijärven kunnanjohtaja 
pauli Vaittinen tunnustaa, että kunta toivoi enemmän 
työpaikkoja paikallisille.

https://yle.fi/uutiset/3-6953674

Jos kuntalaisia työntekijöitä olisi siis vain seitsemännes, 
niin tämä tarkoittaisi toiminnanharjoittajan lupausten (30-50 hlö) mukaisesti 

vain 4 - 7 työpaikkaa paikallisille



Kaivosteollisuus työllistää noin  4 500 henkilöä
matkailuala työllistää noin       140 000 henkilöä

Kaivosteollisuuden työllistävä vaikutus on noin 3% 
matkailualan työllistävyydestä.



Kävijämääriä vuonna 2015:

uuden Valamon luostari    100 322 henkilöä
lintulan luostari            19 500 henkilöä

Suurissa kävijämäärissä on potentiaalia myös kunnalle ja 
muille elinkeinonharjoittajille.

Luostarit ovat Etelä-Savon ja 
Pohjois-Karjalan suosituimpia 

matkailukohteita
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r = 5 km

r = 10 km

LS-ALUE

LS-ALUE

LINTULAN 
LUOSTARI VALAMON 

LUOSTARIKAIVOS?

5 km säteellä noin 
150 

asuinrakennusta 
tai loma-asuntoa 

10 km säteellä yli 
500 

asuinrakennusta tai 
loma-asuntoa 

Arvonlasku 
25-90%, md 120 000€:

15 - 54 
miljoonaa € 

   pöly          melu          Valo          Valumavedet        maine           Tärinä         Haju        Vesistöpäästöt
 



HyödyT
•	Työpaikat       

(erikoistunutta työvoimaa)   

•	Kaivoksen kiinteistöverot   
        

•	Tuloverot     
(riippuen mm. kunnan 
investoinneista)   

•	louhintakorvaus

•	menetetyt elinkeinot  
(luostarit ja muu matkailu)

•	Kiinteistöjen arvon aleneminen 
(vaikutukset kauppaan ja 
taloudelliseen toimeliaisuuteen)

•	Velkaantuminen investoinneista  
         

•	jälkihoito sekä pitkäaikaiset 
vesistö- ja pohjavesivahingot 
(riittämättömät vakuudet)

HaITaT

KaIVoSHaNKE EI NäyTä EdISTäVäN KuNTaTalouTTa, 
päINVaSToIN VoI olla ErITTäIN mErKITTäVä HaITTa

KuNTaTaloudEN NäKöKulmaSTa 



Malminetsintäalue (punainen) ja malminetsintähakemus (keltainen).
Kolmen kunnan alueella: Heinävesi, Leppävirta ja Tuusniemi.

Rääpysjärvi 1 ML2017:0104 

Pitkäjärvi ML2016:0040

Haapamäki ML2016:0025

VaIKuTuS NaapurIKuNTIIN
KaIVoKSEN laajENTumISEN myöTä



saiMaa GeoPark - iTÄiseN sUoMeN aarre

Kaivoshanke sotii myös Unescon Saimaan geopark 
hanketta vastaan. Hankkeen tavoite on kehittää Saimaan 

alueita, geologista luonnonperintöä hyödyntävän 
geoturismin avulla.

LakeLaND - VisiT FiNLaND

Kermajärvi, Heinäveden reitti ja Saimaan 
luonnonsuojelualue on lakeland -brändin 
keskeisiä alueita.

eTeLÄ-saVoN sTraTeGia
Vesi / metsä / ruoka



ImagoHaITaT

Kappale saastuneinta Suomea?

Millä Heinäveden reittiä silloin 
markkinoitaisiin?



PA L O K I N  KO S K E T

 
SUURI ELINKEINOpOTENTIAALI

ON MAHdOLLINEN VAIN ILMAN KAIVOSTA
pUHTAAN, AINUTLAATUISEN JA MONIMUOTOISEN 

LUONNON ANSIOSTA



TapaHTuNuTTa

•	Kuntalaisaloite: yli 3000 allekirjoitusta

•	Etelä-Savon maakuntahallitus: yksimielinen kannanotto 
24.9.2018 

•	Siilinpiikki: Luonto-Liiton anti-palkinto ympäristöä uhkaa-
vasta teosta kaivosyhtiö Beowulf Miningille: Grafiittikaivos 
vaarantaa Heinäveden alueen ympäristön

•	love Saimaa: Kansanedustajien perustama verkosto vas-
tustaa Heinäveden alueen grafiittikaivoshanketta ja haluaa 
vahvistaa olemassa olevaa elinkeinostrategiaa 



ETElä-SaVoN maaKuNTaHallITuKSEN 
KaNNaNoTTo 24.9.2018

”maakuntahallitus on huolestunut Heinäveden aitolampeen 
kohdistuvasta kaivoshankkeesta. 

Etelä-Savon maakuntastrategia nostaa vesistöjen puhtauden ja 
matkailun vetovoimaisuuden maakunnan kärkitavoitteiksi. Kes-
keisten vesireittien ja arvokkaiden luontoympäristöjen lähistölle 
kaavailtu avolouhos on ilmeinen riski Saimaan matkailuelinkeino-
jen etujen ja luonnon arvojen kannalta, ja siten ristiriidassa maa-
kuntastrategian tavoitteiden kanssa.

Etelä-Savo kutsuu Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Sa-
von maakuntia yhteistyöhön kaivoshankkeen vaikutusten arvioi-
miseksi.”



”perustuslaki takaa kunnille itsehallinnon, jonka keskeinen 
ilmentymä on valta päättää maankäyttöpolitiikasta. Kaavoi-
tusta säätelevä maankäyttö- ja rakennuslaki ei anna kaivos-
sektorille erityisasemaa. 

lain mukaan kuntapäättäjillä on oikeus, tai pikemminkin 
velvollisuus, tarkastella yleistä etua kaavoituksessa koko-
naisvaltaisesti. Kaavassa on sovitettava yhteen erilaisia toi-
mintoja, intressejä ja arvoja.

Kunta voi tehdä kaivostoimintaa suosivan kaavan, tai pai-
nottaa halutessaan muita arvoja. Se on pitkälti heidän har-
kintavallassaan. ”

Ismo Pölönen
Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden professori



KuNNaN roolI

•	Kunnalla mahdollisuus toimia ja velvollisuus tarkastella muita 
elinkeinoja 

•	Selvityksiin perustuva strategia ja sen mukainen lainvoimainen 
yleiskaava

•	Kaivokseen perustamiseen liittyvillä lupaprosesseilla ja niihin 
lausumisella harvoin estetään kaivosta

•	Kunnilla on kaavoitusmonopoli ja valta käyttää sitä

•	myös ennen malminetsintälupavaihetta kannattaa toimia 

•	Kaivoslain muutoksia tarvitaan



KIIToS


