Vuosikertomus 2018
Kestävän kaivostoiminnan verkoston hallitus kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa:
helmikuussa WWF:n toimitiloissa Helsingissä, toukokuussa Oulussa Pohjoinen Teollisuus tapahtuman yhteydessä, syyskuussa Kittilän kaivoksella sekä marraskuussa Helsingin
Etelärannassa.
Verkoston työ eteni suunnitellusti. Vuoden aikana järjestettiin kolme koulutustilaisuutta:
- huhtikuussa Tallinnassa, jossa keskityttiin kaivosvastuujärjestelmän toimeenpanoon (8
osallistujaa);
- toukokuussa Oulussa, jossa järjestettiin ensimmäinen malminetsintäjärjestelmää koskeva
koulutustilaisuus (14 osallistujaa); sekä
- marraskuussa Helsingissä, jossa kaivosyhtiöiden edustajat toimivat toistensa
vertaiskouluttajina neljän arviointityökalun (rikastushiekan hallinta, vesienhallinta,
kriisinhallinta sekä työterveys ja -turvallisuus) osalta.
Verkosto julkaisi kaivosyhtiöiden johdolle, työntekijöille ja aliurakoitsijoille suunnatun
koulutusaineiston, joka toteutettiin viestintäyhtiö Ahjon toimesta. Aineiston tarkoituksena on
helpottaa yhtiöiden palveluksessa toimivien työntekijöiden orientoitumista
kaivosvastuujärjestelmän sisältöön helposti lähestyttävällä tavalla.
Pääsihteeri kävi kevätkaudella haastattelemassa seitsemää kaivosyhtiön johtajaa, joista kuusi
haastattelua ja niitä kokoava kirjoitus julkaistiin verkoston nettisivuilla. Lisäksi nettisivuilla
julkaistiin kirja-arvio ajankohtaisista, luonnonvarojen kysyntään liittyvistä aiheista. Verkoston
uutiskirje ilmestyi toimintavuoden aikana kolme kertaa.
Verkosto järjesti keväällä yleisötilaisuuden Pohjoinen teollisuus -tapahtuman yhteydessä.
Tilaisuuden aiheena oli energiamurros ja sen synnyttämä luonnonvarojen kysyntä arktisilla alueilla.
Tilaisuuden pääpuhujaksi oli kutsuttu LKAB:n varatoimitusjohtaja Stefan Savonen, joka kertoi
yhtiönsä pyrkimyksistä kehittää tuotantonsa vähäpäästöisyyttä korvaamalla teräksen
valmistuksessa käytettävä kivihiili vedyllä.
Verkoston puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistuivat keväällä Pohjois- ja Itä-Suomen
maakuntaliittojen neuvottelukunnan kokoukseen Helsingissä. Tapaamisen tuloksena
neuvottelukunta päätti suositella että maakuntien alueelle tulevat kaivos- ja malminetsintäyhtiöt
ottaisivat käyttöön verkoston tuottamat vastuullisuustyökalut.
Verkoston hallitus hyväksyi syksyllä kaivosyhtiöiden sisäisiä arviointeja ja ulkoisia auditointeja
koskevat menettelytapaohjeet.
Pääsihteeri osallistui MIREU-hankkeen työpajoihin keväällä Rovaniemellä ja syksyllä Leobenissa,
Itävallassa. Lisäksi hän edusti verkostoa EU:n raaka-aineviikoilla marraskuussa sekä MIN-GUIDE hankkeen loppuseminaarissa joulukuussa Brysselissä.
Verkoston kokouksissa kuultiin useita ulkopuolisia alustuksia. Helmikuussa Itä- ja Pohjois-Suomen
neuvottelukuntien kokouksessa puheenjohtaja Mika Riipi esitteli maakuntaliittojen toimintaa ja
keskusteli mahdollisesta yhteistyöstä verkoston kanssa.

Toukokuussa CORE-hankkeen edustajat Juha Kotilainen ja Klaus Metsä-Simola sekä Sodankylän
kunnan edustaja Anna Kantola esittelivät hanketta, jonka tavoitteena on laatia tiekartta
ympäristösuunnittelun kehittämiseksi yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
Syyskuussa Kemin Digipolis Oy:n ohjelmapäällikkö Kari Poikela, Tapojärvi Oy:n projekti-insinööri
Pauli Torvinen ja Hannukainen Miningin hankejohtaja Jaana Koivumaa kertoivat hankkeesta, jossa
geopolymeerejä käytetään kaivostoiminnassa syntyvien vaarallisten jätteiden sitomiseksi ja
hyödyntämiseksi rakennusmateriaalina.
Marraskuussa Anglo Americanin geologi Janne Siikaluoma kävi esittelemässä
malminetsintäjärjestelmään ehdotettuja muutoksia. Lisäksi Suomen Matkailuorganisaatioiden
yhdistyksen (Suoma ry) puheenjohtaja Anne-Marget Hellén esitteli yhdistyksensä toimintaa ja
keskusteli mahdollisesta yhteistyöstä verkoston kanssa. Kokouksen päätteeksi Rambollin
yksikköjohtaja Kari Rinkinen kävi esittelemässä kaivosvastuujärjestelmän toimeenpanon
helpottamista varten suunniteltua sähköistä työkalua verkoston hallitukselle.
Verkostoon saatiin toimintavuonna uusi kannatusjäsen, kun Lapin ammattikorkeakoulu
hyväksyttiin toukokuussa kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenhankintaa yritettiin tehostaa keväällä
kaivosyhtiöiden aliurakoitsijoille suunnatulla kirjeellä – tuloksetta. Vuoden päättyessä verkostolla
oli kaikkiaan viisi kannatusjäsentä: HPP Asianajotoimisto Oy, viestintätoimisto Tekir Oy,
Teollisuuden Vesi Oy, asianajotoimisto Borenius Oy ja Lapin AMK.
Verkoston hallituksen kokoonpano muuttui yhden varajäsenen osalta: Joanna Kuntonen-van’t Riet
ilmoitti syksyllä siirtyvänsä toisiin tehtäviin, minkä seurauksena Ulla Syrjälä nimettiin hänen
tilalleen.
Pääsihteeri työskenteli toimintavuonna osa-aikaisesti Helsingissä ja Brysselissä. Työsuhteen osalta
päätettiin palata normaalijärjestykseen vuodenvaihteessa, jolloin pääsihteeri siirtyi takaisin
Suomeen osa-aikaiseen työsuhteeseen.

