Vuosikertomus 2019
Kestävän kaivostoiminnan verkosto keskittyi toimintavuoden aikana kaivosvastuujärjestelmän
toimeenpanoon tarjoamalla yhtiöille tukea arviointityökalujen käyttöönotossa. Verkosto käynnisti
kesällä ensimmäiset sisäiset arviot kaikkiaan kahdeksan kaivosyhtiön kanssa, joiden suoriutumista
vastuujärjestelmän toimeenpanossa arvioitiin työterveyttä ja -turvallisuutta sekä kriisinhallintaa
koskevien arviointityökalujen osalta. Lisäksi 5-7 kaivosta teki itsearvioinnin myös muista
arviointityökaluista. Arviointityökaluista sidosryhmäyhteistyön toimeenpano oli itsearvioinnin
suorittaneissa yhtiöissä selvästi pisimmälle kehittynyttä. Sen sijaan vesienhallintaa koskeva
arviointityökalu koettiin haasteelliseksi monessa yhtiössä.
Verkosto päivitti kaivosvastuujärjestelmää neljän arviointityökalun osalta (sidosryhmäyhteistyö,
luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, rikastushiekan hallinta ja kaivoksen sulkeminen). Loput
arviointityökalut (vesienhallinta, energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöt, työterveys ja turvallisuus sekä kriisinhallinta) päivitetään keväällä 2020.
Malminetsintäjärjestelmän osalta verkosto järjesti keväällä kaksi työpajaa, joissa käytiin läpi
arviointityökalujen kehittämistarpeet erityisesti sidosryhmäyhteistyötä ja luonnon
monimuotoisuuden turvaamista koskevien arviointityökalujen osalta. Kesällä kolme
malminetsintäyhtiötä otti vastuujärjestelmän täydennetyssä muodossa kokeellisesti käyttöön,
jotta sen soveltuminen kenttäolosuhteisiin voitiin varmistaa. Malminetsintäjärjestelmän
viimeistely siirtyi aikataulusyistä vuodenvaihteeseen. Järjestelmään tehdyt muutokset on tarkoitus
vahvistaa keväällä 2020 verkoston hallituksessa.
Verkosto järjesti syksyllä kansainvälisen luonnonvaraseminaarin yhteistyössä Kaivosteollisuus ry:n,
Eurominesin sekä ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Tilaisuus pidettiin
Oodin kirjastossa, ja se oli yksi Suomen EU:n puheenjohtajakauden sivutapahtumista. Seminaarin
puhujia olivat muun muassa elinkeinoministeri Katri Kulmuni, kansainvälisen Boliden-konsernin
toimitusjohtaja Mikael Staffas, MEP Sirpa Pietikäinen (etukäteen videoituna esityksenä),
Eurominesin toiminnanjohtaja Corina Hebestreit, EU-komission ympäristöpääosaston päällikkö
Bettina Doeser (etäyhteydellä), Umicoren EU-asiantuntija Fabrice Stassin, Suomen
luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Jouni Nissinen sekä verkoston puheenjohtaja Hannele
Pokka. Tilaisuus striimattiin suorana ja se tallennettiin myös verkoston nettisivuille.
Verkosto jatkoi kannatusjäsenten hankintaa. Toimintavuoden aikana verkoston uusiksi
kannatusjäseniksi liittyivät Ramirent Oy ja Ramboll Oy. Vuoden loppuun mennessä verkostolla oli
kahdeksan kannatusjäsentä.
Verkosto pyrki laajentamaan hallituksensa kokoonpanoa kutsumalla uusia sidosryhmiä mukaan
sen toimintaan. Tavoite toteutui syksyllä, kun Aho Groupin edustaja Miia Porkkala ryhtyi
hallituksen tarkkailijajäseneksi. Vuoden viimeisessä kokouksessa Metsähallitus hyväksyttiin
verkoston uudeksi jäseneksi, minkä seurauksena Metsähallituksen kaivannaispäällikkö Mika
Hytösen valittiin hallituksen jäseneksi.
Verkoston hallitus kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa: kaksi kertaa Etelärannassa,
kerran Suomen luonnonsuojeluliiton keskustoimistolla ja kerran Keskuskauppakamarin
toimitiloissa Helsingissä.

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka jatkoi verkoston puheenjohtajana ja Eero
Yrjö-Koskinen sivutoimisena pääsihteerinä. Verkosto kiinnitti keväällä osa-aikaisen asiantuntijan
(Maria Hänninen) tukemaan vastuullisuusjärjestelmien toimeenpanoa ja arviointia kaivos- ja
malminetsintäyhtiöissä.
Verkosto julkaisi toimintavuoden aikana useita verkkouutisia ja kaksi uutiskirjettä toimintansa
edistymisestä.
Verkosto jatkoi hallinnollisesti Kaivosteollisuus ry:n yhteydessä, joka vastasi verkoston
rahoituksesta.
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