
Green Mining

Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011–2016



Mineraalialan kehitys Suomessa

Suomen mineraalistrategia 2010. Strategian tavoitteena on

mm. kaivostoiminnan ympäristöhaittojen vähentäminen

EU:n raaka-aineita koskeva aloite 2008

Tekesin Green Mining -ohjelma 2011

Huoli raaka-aineiden saatavuudesta

Suomi on vastuullisen kaivostoiminnan tunnustettu osaaja

joka vie asiantuntemustaan maailmalle



Green Mining

Tekesin kaivosohjelma, jonka tavoitteena on tehdä 

Suomesta vastuullisen kaivostoiminnan edelläkävijä 

maailmassa.

Kesto: 2011–2016 

Budjetti: 60 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus noin 

puolet

Ohjelman tulokset saadaan täysmittaisesti käyttöön 1-10 

vuoden viiveellä projektin päättymisestä !

Yksittäisen projektin kesto tyypillisesti 3 vuotta

http://www.tekes.fi/ohjelmat/GreenMining



Ohjelman osatavoitteita

 Kehittää perinteisen kaivostoiminnan rinnalle uutta, 

huippuosaamista vaativaa liiketoimintaa, joka tarjoaa 

vientimahdollisuuksia suomalaisille kaivosalan yrityksille.

 Synnyttää toimialalle uusia start up yrityksiä sekä edesauttaa 

muilla toimialoilla toimivia yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja 

palvelujaan kaivossektorille. Näin voidaan kasvattaa Clean

Tech vientiä

 Nostaa suomalainen mineraalialan tutkimus maailman huipulle 

valituilla sektoreilla.

 Kaikkien projektien tulee tukea vastuullista kaivostoimintaa – se 

on välttämättömyys tulevaisuudessa



Suomalainen kaivosteollisuus

Metallimalmien tuotanto on kasvanut nopeasti

2000-luvulla.

Green Mining Ohjelma

Suomen Mineraalistrategia valmistui



Green Mining -lähestymistapa

Edistää materiaali- ja energiatehokkuutta

Varmistaa mineraalien saatavuuden

tulevaisuuden tarpeisiin

Minimoi haitalliset ympäristö- ja sosiaaliset

vaikutukset

Parantaa  organisaatioiden toimintatapoja

Varmistaa kestävän maankäytön kaivosten

sulkemisen jälkeen

Energian käytön minimointi

Uudistuvan energian käyttö

Vähemmän sivukiveä ja jätteitä

Veden kierrätys ja käytön minimointi

Uudet malmivarannot

Uudet etsintäteknologiat

Köyhien malmioiden prosessointi

Pienennetään ympäristöjalanjälkeä 

ja minimoidaan päästöt

Toiminta sosiaalisesti hyväksyttyä

Jatkuvan parantamisen kulttuuri 

Uudet tehokkaammat ja 

turvallisemmat toiminta- ja työtavat

Tehdään kaivoksista houkutteleva 

työympäristö

Kaivoksen sulkemissuunnitelma 

aloitetaan kaivoksen suunnittelun 

yhteydessä ja se jatkuu koko 

kaivoksen elinkaaren ajan



Ohjelman tämän hetkinen tilanne (yhteensä 51 
projektia käynnissä

Yritysprojekteja 23 kpl 

 Sandvik Fenno Aurum

 Normet Sofi Filtration

 Outotec Ima Engineering

 Metso Keliber

 Allu Finland Miilux

 Talvivaara Avence Partners

 Mustaava Geosto

 Endomines

 Pyhäsalmi

 Nordic Mines

 Agnoco Eagle

Kokonaiskustannukset 29 M€

Julkisten toimijoiden 

tutkimusprojektit 28 kpl

Yritykset rahoittavat 10%

Mukana 39 yritystä

 Kaivosyrityksiä 15 kpl

 Tuote- ja palvelun tarjoajia 23 kpl

Kokonaiskustannukset 21 M€



Visio 2050: Huomaamaton kaivostoiminta

Green Mining -ohjelmassa kehitetään tekniikoita, joilla voidaan 

vähentää tulevaisuuden kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia. 

 Esimerkkejä ohjelman projekteista:

• VTT, LUT, Oulun YO, GTK, Savonia, Itä-Suomen YO, LUT (4 

projektia): Veden hallinta: uudet osmoositekniikat, uudet 

adsorptiomateriaalit, uudet vedenpuhdistusmenetelmät, vedenkäytön 

minimointi vaahdotuksessa, suljetut kierrot, metallien talteenotto, 

(haku auki; kokonaisvedenhallinta)

• GTK, VTT, TTU: Arseenin hallinta: Arseeni tulee hallita koko 

prosessointiketjun ajan ja estää sen pääsy luontoon. Mineralogia, 

rikastusprosessit, uudet bioteknologiset menetelmät jne.



Visio 2050: Huomaamaton kaivostoiminta

Pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla entistä 

suurempi osa kaivostoiminnosta voitaisiin siirtää maan alle.

 Esimerkkejä ohjelman projekteista:

• Sandvik: Uudet maanalaiset teknologiat: Automaatio, etäkäyttö, 

sähkökäyttö, uudet toimintatavat

• Normet: Älykkäät järjestelmät työkoneiden seurantaan, ekotehokkuus

• GTK: Uudet malminetsintä teknologiat. Voidaan tutkia esiintymiä 2-5 km 

syvällä maankuoressa.

• Oulun YO, VTT: Maanalaiset tietointegraatiojärjestelmät



Visio 2050: Huomaamaton kaivostoiminta

Ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioidaan koko 

kaivoskehitysprojektin ajan malminetsinnästä louhinnanjälkeiseen 

maisemankorjaukseen.

 Esimerkkejä ohjelman projekteista:

• METLA: Matkailun ja kaivostoiminnan yhteensovittaminen

• Lapin YO, VTT, Itä-Suomen YO, Jyväskylän YO, GTK, Helsingin YO, 

Suomen Ympäristökeskus, METLA (yhteensä 5 erillistä projektia):

Sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät kysymykset kaivosalueilla

• GTK, VTT: Kaivosten sulkeminen alkaa jo kaivosten suunnitteluvaiheessa 

ja jatkuu koko elinkaaren ajan.
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