
Materiaalivirta näkyy

Terveisiä Etelä-Afrikan platinakaivosalueelta:

”We are sick and tired to be sick and tired.”

Sakari Autio, LAMK

”I saw the hidden material flow in South-Africa”



Esityksen aiheet:

1. Esitellä kaivosten ympäristövaikutuksia 

2. Korostaa materiaalitehokkuuden ja piilovirtojen 
huomioon ottamisen näkökulmaa

3. Keskustella Suomen kaivoksista  



Ken toiselle kuoppaa kaivaa…

Kaivosten ympäristövaikutuksia ei yleisesti tunneta kovin hyvin 
– tyyliin: ”sivukiveä ja hiekkaa” (harmiton piilovirta)
– ratkaisuna ”maisemointi”

Kaivos = palautumaton muutos ympäristössä
– Mahdollisia vakavat vaikutukset pohja- ja pintavesiin, 

maaperään ja ilman laatuun
– jätekasoissa mm. happoja, raskasmetalleja ja radioaktiivisuutta
– rikastuslietealtaat vastaavat Suomessa tavanomaisen tai 

ongelmajätteen kaatopaikkoja
– luontovaikutukset paikallisesti totaalisia  
– energian ja veden kulutus suurta, jätevesien käsittely? 
– kaivosten maisemointi – hieno ajatus
– uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus � piilovirtojen alku



Platinaa Rustenburgista
Etelä-Afrikasta 

Alueella tuotetaan n. 70 % maailman platinasta
• kaivostoimintaa yli 100 vuotta, lisääntyy voimakkaasti

Louhinta kannattavaa kun platinapitoisuus on 4 g / tn

Kaivos – rikastamo – sulatto kombinaattit

Yhtiöitä: Anglo Platinum, Extrata, Impala, Lonmin etc. 
• tuhansia siirtotyöläisiä � Afrikan nopeimmin kasvava 

kaupunki













Affecting surrounding areas









Kaivos – rikastamo  - sulatto: 
vaikutuksia Rustenburgissa

• pohjaveden taso laskenut paikoin kymmeniä metrejä

• veden kulutus ja jätevesipäästöt – pulaa puhtaasta vedestä

• jätevuoret
– keskimääräinen pinta-ala n. 700 ha
– Jätekasojen raskasmetallit ja radioaktiiviset aineet  suotautuvat pohjaveteen –

huom! vaikka negatiivinen vesitase
– pöly leviää yli 10 km:n säteellä. kasasta voi hävitä 15 cm materiaalia päivässä

jos sitä ei kastele
– jätevuorien maisemointi ei ole onnistunut.

• Sulattojen päästöt ilmaan (parhailla vähentyneet 1/10 osaan 10 vuodessa) 

� Vakavia terveysvaikutuksia ja ympäristöhaittoja



Etelä-Afrikasta Suomeen:  
Suhangon platinakaivoshanke

• Kaivosyhtiö Arctic Platinum Partnership (APP) 
on eteläafrikkalaisen Gold Fields Ltd:n 
suomalainen tytäryhtiö

• Suhangon Alueelle oli tarkoitus perustaa 
Konttijärven ja Ahmavaaran avolouhokset

• palladium, platina, kulta, kupari ja nikkeli. 

• Kaivostoiminnan kesto: arvio 10-12 vuotta. 



Suomessa
Suhangon kaivoshanke

• Suunniteltu Suomen suurimmaksi kaivoshankkeeksi.

• Kaivoksen koko tuotanto noin 110 milj. t malmia ja noin 
330 milj. t sivukiveä = 440 Mtn.

• Suurimmillaan louhitaan yhteensä noin 50 milj. t/v.

� Malmia noin 10 milj. t/v, rikastetaan alueelle 
rakennettavassa rikastamossa. 

�Rikastetta noin 0,15 – 0,2 milj. t/v  
• jalostettavaksi Harjavallan sulattoon tai ulkomaille.



Suhangon ”piilovirtoja”:
sivukivi ja rikastusliete

Sivukivikasojen pinta-ala noin 600 ha ja korkeus 30-50 m 

Rikastushiekka vesilietteenä varastoaltaaseen, jonka 
pinta-ala on noin 450 ha, padon korkeus max. 50 m

Veden tarve on noin 2700 m3 tunnissa � 64800 m3 / vrk
– Lahden maksimi kulutus noin 29 300 m3 / vrk (LV Oy, 2006))



Suhanko tänään

Suhangon kaivoshanke sai ympäristöluvan 
7.12.2005. 

Gold Fields Limited on toistaiseksi laittanut 
Suhangon kaivoshankkeen jäihin  

Odottaa yhtiön Rovaniemen Narkauksessa
tehtäviä platinakaivostutkimuksia, jossa yva-
menettely on käynnissä

� mahdollista Suhangon ja Narkauksen
hankkeiden yhtäaikainen toteutus



Talvivaaran Nikkelikaivos 

• Tuotanto käynnistyy 2009

• Euroopan suurin nikkelikaivos, avolouhos, syvyys 450 m

• malmivarat yhteensä 340 miljoonaa tonnia. 
(Huom! Suhanko: ”vain” 110 Mtn malmia)

• ”Aikaisemmin en ole tiennyt, että aukealla 
maarakennustyömaalla voi eksyä, vaikka joka paikkaan 
on periaatteessa näköyhteys”, hämmästelee myös 
toimitusjohtaja Olli Böök Kaitos Oy:stä työmaa-alueen 
käsittämätöntä laajuutta”. 



Voimassaolevat ja haetut kaivoslain 

mukaiset oikeudet kaivosrekisterin

päivityksessä 10.11.2006. 

Tunnetut uraani ja toriumesiintymät 

(lähde GTK).

URAANIKAIVOSVARAUKSET JA

-VALTAUKSET 



Ja minkä vuoksi?

Esim. platinan kulutus:
• 1/3 korut

• 1/3 katalysaattorit

• 1/3 elektroniikka



Keskustelua

Kun kulutetaan niin myös kaivetaan Suomessa 
= reilu meininki? 

Piilovirrat ja niistä aiheutuvat ympäristövaikutukset 
selviä ja muutospaine valtava

Otetaanko kehittämistyön lähtökohdaksi
materiaalitehokkuus vai ympäristövaikutukset?

� MOLEMMAT JA LISÄÄ TOIMINTAA



KIITOS!

sakari.autio@lamk.fi


