
Kriittisten metallien ja mineraalien maailmanlaajuinen tuotanto ja 
malmipotentiaali Suomessa sekä Suomen metallikaivosteollisuuden 

mahdolliset kehityspolut matalahiilisessä yhteiskunnassa 
 Summary: Critical metals and minerals: their global production

 and exploration potential in Finland and the possible evolution paths 
of the Finnish metal mining industry in a low-carbon society

Susanna Kihlman, Laura S. Lauri ja Mari Kivinen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Tutkimusraportti 213
 2014



 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS  GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND
 
 Tutkimusraportti 213 Report of Investigation 213

Susanna Kihlman, Laura S. Lauri ja Mari Kivinen

KRIITTISTEN METALLIEN JA MINERAALIEN MAAILMANLAAJUINEN 
TUOTANTO JA MALMIPOTENTIAALI SUOMESSA SEKÄ SUOMEN  

METALLIKAIVOSTEOLLISUUDEN MAHDOLLISET KEHITYSPOLUT 
MATALAHIILISESSÄ YHTEISKUNNASSA

Summary: Critical metals and minerals: their global production and  
exploration potential in Finland and the possible evolution paths of  

the Finnish metal mining industry in a low-carbon society

Espoo 2014

Kansikuva: Kaivosdumppereita Kuolan niemimaalla sijaitsevassa Koashvan 
apatiittikaivoksessa. Kuva: L. S. Lauri, GTK. 

Front cover: Dumpers in the Koashva apatite mine, Kola Peninsula.  
Photo: L. S. Lauri, GTK.

Taitto: Elvi Turtiainen Oy



Kihlman, S., Lauri. L. S. & Kivinen, M. 2014. Kriittisten metallien ja mineraalien maailmanlaa-
juinen tuotanto ja malmipotentiaali Suomessa sekä Suomen metallikaivosteollisuuden mahdolli-
set kehityspolut matalahiilisessä yhteiskunnassa. Summary:  Critical metals and minerals: their 
global production and exploration potential in Finland and the possible evolution paths of the 
Finnish metal mining industry in a low-carbon society. Geological Survey of Finland, Report of 
Investigation 213, 117 pages, 116 figures, 8 tables and 1 appendix.

The Low Carbon Finland 2050 Platform (LCFinPlat) project funded by the Tekes Green Growth 
Programme was focused on finding the requirements for sustainable, green economic growth in 
Finland by forming robust road maps for the attainment of a competitive, low-carbon society. The 
project was coordinated by VTT and comprised four sub-projects of VTT, VATT, METLA and 
GTK. The European Union is aiming for a competitive, low-carbon economy by 2050, which will 
require a 80–95% decrease in greenhouse gas (GHG) emissions to reach below levels measured in 
1990 to inhibit global warming. The transformation of society towards a low-carbon economy will 
affect the use of energy resources and other natural resources, including certain metals and miner-
als. Estimation of the demand for and abundance of these raw materials is essential in planning the 
future strategy. The economy of Finland and the whole European Union is heavily dependent on 
imported mineral raw materials, despite the recent increases in the mining sector that have so far 
decreased the dependency only slightly. The Raw Materials Initiative of the EU in 2008 delineated 
the role of the EU in the global raw material market and the material flows that affect the industry 
within the EU. An ad hoc working group was established following the RMI to estimate the most 
critical raw materials for the EU. The report published in 2010 included a list of 14 metals and 
minerals that are considered as critical; these include antimony, beryllium, cobalt, fluorite, gal-
lium, germanium, graphite, indium, magnesium, niobium, platinum group metals (PGM), rare 
earth elements (REE), tantalum and tungsten. The LCFinPlat sub-project of GTK concentrated 
on the reserves and resources of the critical commodities in Finland, the global resources of these 
metals and minerals and their global trade. In addition, GTK took part in the formation of the road 
maps and was responsible for the mining sector models in the scenario calculations. This report 
presents the results of the GTK project, describing the local and global resources, markets and 
material flows of the critical commodities (including silver and tellurium) and their effect on the 
low-carbon economy in Finland. In addition to the commodity descriptions, the report considers 
the possible effects of the road map scenarios formed within the LCFinPlat project on the Finnish 
mining industry.

Keywords (GeoRef Thesaurus, AGI): mining industry, metal ores, raw materials, spatial distribu-
tion, foreign trade, models, sustainable development, Finland, European Union

Laura Lauri, Geological Survey of Finland, P.O. Box 77, FI-96101 Rovaniemi, Finland

E-mail: laura.lauri@gtk.fi

Susanna Kihlman and Mari Kivinen, Geological Survey of Finland, P.O. Box 96, FI-02151 Espoo, 
Finland

ISBN 978-952-217-313-3 (PDF)
ISSN 0781-4240



Kihlman, S., Lauri. L. S. & Kivinen, M. 2014. Kriittisten metallien ja mineraalien maailmanlaa-
juinen tuotanto ja malmipotentiaali Suomessa sekä Suomen metallikaivosteollisuuden mahdolliset 
kehityspolut matalahiilisessä yhteiskunnassa. Summary:  Critical metals and minerals: their global 
production and exploration potential in Finland and the possible evolution paths of the Finnish 
metal mining industry in a low-carbon society. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 213, 
117 sivua, 116 kuvaa, 8 taulukkoa ja 1 liite.

Tekesin Green Growth – Tie kestävään talouteen -ohjelmaan kuuluvassa Low Carbon Finland 2050 
platform (LCFinPlat) -hankkeessa arvioitiin kestävän, vihreän kasvun edellytyksiä Suomelle tun-
nistamalla robusteja, vankkoja tiekarttoja, joiden avulla tavoitellaan vähähiilistä ja kilpailukykyistä 
yhteiskuntaa. Projekti oli VTT:n koordinoima ja VTT:n, VATT:n, METLAn ja GTK:n yhteistyönä 
toteutettu hanke. Euroopan unionin tavoitteeksi on asetettu siirtyminen kilpailukykyiseen, vä-
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1 JOHDANTO

EU:n tavoitteeksi on asetettu siirtyminen kilpailu-
kykyiseen, vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 
mennessä, mikä edellyttää kasvihuonekaasujen 
vähentämista 80–95 % vuoden 1990 tasosta ilmas-
ton lämpenemisen hillitsemiseksi (EU 2011). Kos-
ka siirtyminen kohti vähähiilistä taloutta vaikuttaa 
energiavarojen lisäksi suuresti myös muiden luon-
nonvarojen, kuten tiettyjen metallien ja mineraa-
lien, tarpeeseen, on olennaista arvioida niiden ky-
syntää ja riittävyyttä tulevaisuutta suunniteltaessa. 
Monet vähähiiliselle yhteiskunnalle tärkeät, vihre-
ät energiateknologiat (esim. aurinkosähköpaneelit 
ja tietyt akkuteknologiat) ovat riippuvaisia tietyis-
tä metalleista, joiden saatavuus ja hinta saattavat 
muodostua pullonkaulaksi kehitykselle ja uuteen 
energiateknologiaan investoimiselle.

Kotimaisen ja EU-alueen metallikaivosteolli-
suuden vuosikymmeniä jatkuneen vähenemisen 
myötä Suomen ja Euroopan unionin teollisuus 
on muuttunut lähes täysin riippuvaiseksi metal-
lien tuonnista. Euroopan komissio laati vuonna 
2008 raaka-ainealoitteen (Raw Materials Initiati-
ve), jossa tarkasteltiin Euroopan unionin asemaa 
maailman raaka-ainemarkkinoilla ja unionin ta-
louteen vaikuttavia raaka-ainevirtoja (EU 2008, 
http://www.euromines.org/sites/default/files/con-
tent/files/raw-materials-initiative/raw-materials-
initiative.pdf). Raaka-ainealoitteessa määriteltiin 
kymmenen toimenpidettä Euroopan komissiolle, 
jäsenmaille ja teollisuudelle raaka-aineiden tuon-
tiriippuvuuden hallitsemiseksi ja vähentämiseksi. 
Raaka-ainealoitteen seurauksena Euroopan ko-
missio kokosi työryhmän, joka määritteli rapor-
tissaan Euroopan teollisuuden kannalta kriittiset 
metallit ja mineraalit (European Commission 
2010, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf). Työ-
ryhmä tarkasteli kaikkiaan 41 metallista ja mi-
neraalista raaka-ainetta, joiden kriittisyyttä Eu-
roopan taloudelle mitattiin niiden taloudellisen 
merkittävyyden, saantiriskien ja tuotantomaiden 
ympäristöriskien perusteella lasketuilla indekseil-
lä. Kriittisiksi luettiin sellaiset raaka-aineet, joilla 

havaittiin sekä kohtalainen tai korkea taloudelli-
nen merkittävyys että saantiriski, joka muodostui 
tuottajamaiden poliittis-ekonomisesta epätasa-
painosta, tuotannon keskittymisestä ja kyseisten 
raaka-aineiden heikosta korvaus- ja kierrätyspo-
tentiaalista. Kaikkiaan neljätoista raaka-ainetta 
täytti kriittisyyden kriteerit vuonna 2010; näitä 
olivat antimoni, beryllium, fluoriitti, gallium, ger-
manium, grafiitti, harvinaiset maametallit (REE), 
indium, koboltti, magnesium, niobi, platinaryh-
män metallit (PGM), tantaali ja volframi. Kriittis-
ten raaka-aineiden listaa päivitettiin vuonna 2014, 
mutta tämä raportti on laadittu vuoden 2010 lis-
tan perusteella. Lisäksi tarkasteluun otettiin mu-
kaan kriittisten raaka-aineiden listan ulkopuolelta 
hopea ja telluuri, joiden mahdolliset saantirajoi-
tukset tulevaisuudessa verrattuna kysyntään tu-
livat ilmi VTT:n laatimissa malleissa. Kriittisten 
raaka-aineiden listalla on useita sellaisia metalleja 
ja mineraaleja, joita jo louhitaan ja/tai jalostetaan 
Suomessa (koboltti, germanium, PGM) tai joiden 
tuotantoprojekteja suunnitellaan (taulukko 1). 
Lisäksi useiden kriittisten metallien ja mineraa-
lien esiintymiä tunnetaan Suomen kallioperässä 
ja suurella osalla raaka-aineista on hyvä löytymis-
potentiaali uusille esiintymille (taulukko 2). 

Tämä raportti on osa Low Carbon Finland 2050 
platform (LCFinPlat) -hanketta, jossa arvioidaan 
kestävän, vihreän kasvun edellytyksiä Suomel-
le tunnistamalla robusteja, vankkoja tiekarttoja, 
joiden avulla tavoitellaan vähähiilistä ja kilpailu-
kykyistä yhteiskuntaa. Projekti on VTT:n koor-
dinoima VTT:n, VATT:n, METLAn ja GTK:n 
yhteistyönä toteutettava hanke, ja se kuuluu Te-
kesin Green Growth – Tie kestävään talouteen 
-ohjelmaan. GTK:n tehtävänä projektissa oli tar-
kastella kriittisten mineraalien ja metallien esiin-
tymistä Suomessa, niiden kansainvälistä alueellista 
jakautumista sekä kansainvälistä kauppaa. Tämän 
lisäksi GTK osallistui projektissa tunnistettujen 
tiekarttojen muodostamiseen sekä vastasi kaivos-
toiminnan kehityspolkujen muodostamisesta ske-
naariolaskelmia varten. Tässä tutkimusraportissa 

http://www.euromines.org/sites/default/files/content/files/raw-materials-initiative/raw-materials-initiative.pdf
http://www.euromines.org/sites/default/files/content/files/raw-materials-initiative/raw-materials-initiative.pdf
http://www.euromines.org/sites/default/files/content/files/raw-materials-initiative/raw-materials-initiative.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
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Taulukko 1. Kriittisten arvoaineiden ja hopean kaivostuotanto Suomessa vuonna 2013.
Table 1. Mine production of the critical commodities (including silver) in Finland in 2013.

Kaivos 
(Kunta)

Yritys 
(Emoyhtiö)

Tuotetut, 
kriittiset 
arvoaineet

Lisätietoja:

Hitura  
(Nivala)

Belvedere 
Mining Oy 
(Belvedere 
Resources 
Ltd)

Co, Pt, Pd Co-, Pt- ja Pd-pitoinen Ni-rikaste lähetetään sulattoon Kiinaan  
(Jinchuan Group, Pohjois-Kiina), joka on Kiinan suurin Ni, Co ja PGM 
tuottaja

Varannot (jäljellä 4,359 Mt):
Pt 174 kg (pitoisuus 0,04 ppm)
Pd 131 kg (pitoisuus 0,03 ppm)
Co 871,8 t (pitoisuus 0,02 %)

Lähteet: GTK, FODD 2013, Belvedere Resources Ltd 2013 

Talvivaara 
(Sotkamo) 

Talvivaara 
Sotkamo Oy 
(Talvivaara 
Kaivos-
osakeyhtiö 
Oyj)

Co Suunniteltu Co-tuotanto täydessä mittakaavassa 1 800 tonnia/vuosi

Metallit, myös koboltti erotetaan myytäviksi metallisulfideiksi  
saostamalla 

Co- (ja Ni-) tuotteet myydään Harjavaltaan (Norilsk Nickel Harjavalta 
Oy, kahdenvälinen sopimus)

Vuonna 2011 liikevaihto nikkeli-kobolttisulfidi 205 837 000 €
Kobolttia myytiin 
400 tonnia vuonna 2011 
355 tonnia vuonna 2012

Lähteet: GTK, Talvivaara vuosikertomus 2011,  
Talvivaara vuosikertomus 2012

Kylylahti 
(Polvijärvi)

Kylylahti 
Copper 
Oy (Altona 
Mining Ltd)

Co Kaupallinen tuotanto alkoi heinäkuussa 2012
Ensi vaiheessa malmista hyödynnetään kupari ja kulta, osin myös 
sinkki. Koboltista ja nikkelistä hyödyntämiskeinoja mietitään vielä,  
Co-Ni-rikaste on väliaikaisesti säilössä. Cu-Au-rikaste myydään  
Boliden AB:lle

Varat: 12 350 t kobolttia (2012), 11 100 t (2013)
Varannot: 19 100 t kobolttia (2012), 18 000 t (2013)

Suunniteltu: 80 000 t/vuosi Co-Ni-rikaste; 1,2 % Co 940 t/vuosi,  
0,57 % Ni 450 t/vuosi

Lähteet: GTK, Altona Mining Ltd. Annual report 2012
 

julkaistaan sekä kriittisten mineraalien että kai-
vostoiminnan skenaarioiden tulokset. Projektin 
puitteissa on aikaisemmin ilmestynyt väliraportti 
(Kihlman & Lauri 2013), jossa tarkasteltiin metal-
li- ja mineraalikohtaisesti EU:n kriittisiksi luokit-
telemia metalleja ja mineraaleja, niiden käyttöä, 
tuotantoa ja varantoja maailmalla sekä esiintymis-
potentiaalia Suomessa ja lähialueilla. Tässä rapor-
tissa näkökulmaa laajennetaan kuvaamaan vähä-

hiilisen talouden kannalta kriittisten metallien 
ja mineraalien globaalia jakaumaa, markkinoita, 
kauppa- ja raaka-ainevirtoja ja peilataan Suomen 
asemaa niiden tuottajana ja käyttäjänä. Metalli- ja 
mineraalikohtaisen selvityksen lisäksi raportissa 
avataan LCFinPlat-hankkeen vähähiilisiä tiekart-
toja varten kehitettyjen skenaarioiden mahdollista 
merkitystä Suomen metallikaivosteollisuudelle.
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Kaivos 
(Kunta)

Yritys 
(Emoyhtiö)

Tuotetut, 
kriittiset 
arvoaineet

Lisätietoja:

Kevitsa  
(Sodankylä)

Kevitsa 
Mining Oy 
(First  
Quantum 
Minerals ltd)

Pt, Pd, Co Kaupallinen tuotanto alkoi elokuussa 2012 
Arvioitu elinikä 29 v.

Tuotanto 2012 (unssia):
Pt   13 808
Pd  12 183 

Ni-Co-PGE-rikaste (~12 % Ni) ja Cu-PGE-Au-rikaste (~28 % Cu),  
Malmin pitoisuudet: Co 0,01 %, jalometallien 0,14−0,3 g/t

Tuotantoarvio: PGE-pitoista nikkelirikastetta n. 85 000 t/vuosi  
(80 000–160 000 t/vuosi), Kuparirikastetta 60 000 (−120 000) t/vuosi 

Lähteet: Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 2009, First Quantum 
Minerals Ltd Annual report 2012 

Pyhäsalmi
(Pyhäjärvi)

First  
Quantum 
Minerals ltd

Ag Tuotettu 500 t hopeaa, 12 000 kg/v
Todetut varannot:
Ag 14 g/t
Unsseina 3 818 (contained metal x 1000)

Lähde: Pyhäsalmi Mine Oy 2013

Taivaljärvi
(Sotkamo)

Sotkamo 
Silver AB

Ag Ympäristölupa myönnetty 2013
Elinikä 8−10 vuotta (NI 43–101)

Tunnettu varanto 1 374 kt (96 g/t Ag), ~132 t
Tod.näk.varanto 2 148 kt (87 g/t Ag), ~187 t
Mahdollinen varanto 1 481 kt (96 g/t Ag), ~142 t

Tuotantoarvio 4 000−5 000 t/v rikastetta

Lähde: Sotkamo Silver AB 2013 
Länttä 
(Kokkola)

Keliber Oy Ta, Nb Ympäristölupaehtojen tarkistus käynnissä
Suunniteltu tuotanto: 6000 t/a litiumkarbonaattia

Rikastusprosessin sivutuote kolumbiitti:
Ta2O5-pitoisuus 68 ppm 
Nb2O5-pitoisuus 117 ppm

Lähde: Keliber Oy 2013

Suhanko, 
Portimo-
kompleksi 
(Ranua, 
Tervola)

Gold Fields 
Arctic  
Platinum Oy

Pd, Pt Suunnitteilla (Louhinta >10 000 kt/v)

Vuosittain 150 000–200 000 t rikastetta. Tuotetun rikasteen pitoisuus 
on noin 50–100 g/t platinaryhmän metalleja ja kultaa. Toiminta-aikana 
kaivos tuottaa yhteensä noin 4 miljoonaa unssia platinaa, palladiumia 
ja kultaa. 

Hanketoimija etsimässä kaivosprojektille kumppania / toista omista-
jaa. Selvitystyöt jatkuvat.

Lähteet: GTK, Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 2005
Juomasuo 
(Kuusamo)

Polar Mi-
ning Oy 
(Dragon 
Mining Ltd)

Co, (REE) Suunnitteilla (louhinta 100–500 kt/vuosi)

Varannot:
Measured 239 kt (0,11 % Co)
Indicated 2 242 kt (0,11 % Co)
Inferred 1 195 kt (0,12 % Co)
Yhteensä 3 675 kt (0,12 % Co)

REE:n mahdollista sivutuotteistamista tutkitaan

Lähteet: GTK, Dragon Mining 2012a 

Taulukko 1. Jatkuu
Table 1. Cont.
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Taulukko 2. Kriittisten arvoaineiden ja hopean tärkeimmät tunnetut esiintymät Suomessa. Lähde: FODD.
Table 2. The most important known deposits of the critical commodities (including silver) in Finland. Data source: FODD.

Esiintymä (Kunta) Varat/varannot Muut  
arvoaineet

Lisätietoja

Antimoni Suomi ja Fennoskandia: 25 000 t Sb (Ruotsi)
Kalliosalo (Nurmo) 1,04 Mt, 0,41 % Sb Au, Ag Otto tuotantoon epätodennäköistä 

Beryllium Suomi ja Fennoskandia: 127 Mt malmia 0,0053−0,27 % Be 
9 tunnettua esiintymää Suomessa
Rosendal  
(Kemiönsaari)

1,3 Mt, keskim. 392 
ppm

Ta Ympäristössä ainakin 30 pienem-
pää Be-pitoista pegmatiittijuonta

Hopea Suomi ja Fennoskandia:
Suomessa 45 tunnettua malmiesiintymää ja mineralisaatiota: 1 600 Mt, 2−96 g/t Ag 
Pyhäsalmi (Pyhäjärvi) 67 Mt 14 ppm Ag Zn, Cu, Au Toiminnassa (louhittu 51 Mt), hopea 

sivutuote
Talvivaara (Sotkamo) 2 100 Mt, 2 ppm Ag Ni, Zn, Co, 

Mo, U, Mn
Toiminnassa (louhittu 47,1 Mt), 
hopea sivutuote

Taivaljärvi (Sotkamo) 13,0 Mt, 65 ppm Ag Zn, Au, Pb, Cu Tuotantoon lähiaikoina, 
hopea päätuote 

Pahtavuoma (Kittilä) 21,1 Mt, 10 ppm Ag Cu, Zn, Co, Ni, 
Pb

Suljettu (louhittu 0,3 Mt)

 Ag esiintyy useimmin sivutuotteena (Cu, Zn, Pb, jalometallit, Co)

Indium Ei tunnettuja esiintymiä, mutta indium esiintyy hivenmetallina perusmetallisulfidimalmeissa, joten 
oletettavasti myös Suomen ja Fennoskandian Zn-esiintymissä

Koboltti Suomi ja Fennoskandia: 260 000 t / 450 000 t
Suomessa 90 tunnettua esiintymää, 18 suljettua ja neljä toiminnassa olevaa kaivosta
Hitura (Nivala) 21 Mt 0,02 % Co Ni, Cu, PGM Toiminnassa (louhittu 15,8 Mt)
Talvivaara (Sotkamo) 2 100 Mt, 0,02 % Co Ni, Zn, Mo, U, 

Mn, Ag
Toiminnassa (louhittu 47,1 Mt)

Kylylahti (Polvijärvi) 8,4 Mt, 0,24 % Co Cu, Ni, Au, Zn Toiminnassa (louhittu 0,4 Mt)
Kevitsa (Sodankylä) 274,8 Mt, 

0,0148 % Co
Ni, Cu, PGM, 
Au

Toiminnassa (louhittu 3,25 Mt)

Juomasuo  
(Kuusamo)

3,084 Mt, 0,11−0,12 
% Co

Au Suunnitteilla

Pahtavuoma (Kittilä) 21,1 Mt, 0,01 % Co Cu, Zn, Ni, Ag, 
Pb

Suljettu (louhittu 0,3 Mt)

Keretti/Hautalampi 
(Outokumpu)

3,16 Mt, 0,11 % Co Ni, Cu, Zn Köyhä malmi, mutta lähellä  
Luikonlahden rikastamoa

Niobi Suomi ja Fennoskandia: 2 300 t Nb
Sokli (Savukoski) 250 Mt, 0,21 % Nb Fe, U, Ta, Zr, 

REE, Apatite
Nb-varantoja ei ole toistaiseksi 
suunnitteilla ottaa käyttöön,  
tulevaisuudessa todennäköisesti

Otanmäki: Kataja-
kangas + Kontioaho

4,5 Mt, Nb2O5 pitoi-
suus 0,12–0,76 %

REE (Er, Ce) 
U, Zr

PGM Suomi ja Fennoskandia: 555 t Pd, 244 t Pt ja 0,79 t Rh
Runsaasti tunnettuja esiintymiä
Löytymättömät varannot Suomessa: 12 000 t palladiumia ja 5 600 t platinaa
Tarkemmat platinametallien esiintymätiedot ks. taulukko 3

REE Suomi ja Fennoskandia: Yli 17 Mt
Korsnäs (Korsnäs) 0,83 % REE louhittu 

0,869 Mt
Pb Suljettu (tunnetut varannot louhittu)

Otanmäki:
Katajakangas +  
Kontioaho (Kajaani)

4,5 Mt, 2,4 % REE 
(Er, Ce) 

Nb, U, Th, Zr

Sokli (Savukoski) Viitteitä REE-karbonaattien esiintymisestä feniittikehää leikkaavissa  
karbonatiittijuonissa
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2 KRIITTISIIN METALLEIHIN JA MINERAALEIHIN LIITTYVÄT  
TUOTANNOLLISET HAASTEET

Mineraaliraaka-aineiden saatavuus edellyttää kai-
vostoimintaa, ja toteutuakseen kaivostoiminnan 
tulee olla kannattavaa. Kannattavan kaivostoi-
minnan perusedellytyksiä taas ovat esiintymät, 
joiden sijainti mahdollistaa hyödyntämisen ja joi-
den sisältämien arvoaineiden määrä ja laatu ovat 
riittävät takaamaan vaadittavan tuoton sijoitetulle 
pääomalle. Saatavalla tuotteella on myös oltava 
riittävät markkinat (Lovén 2009). Kannattavuu-
delle oman haasteensa asettaa kaivosteollisuuden 
syklinen, suhdanneherkkä luonne. Talouden suh-
danteiden laskiessa myös metallien kysyntä ja hin-
ta usein laskevat ja kannattavuus kärsii.

Kaivoksen elinkaari koostuu erilaisista vaiheista 
alkaen malminetsinnästä ja kulkien rakentami-
sen ja hyödyntämisen kautta sulkemiseen ja jäl-
kihoidollisiin toimenpiteisiin. Kaivostoiminnan 
käynnistämiseen johtava prosessi esiintymän löy-
tämisestä kaivospäätökseen koostuu vaiheittain 
etenevästä sarjasta eriasteisia kannattavuusselvi-
tyksiä. Kannattavuusselvitysprosessin jokainen 
toistaan seuraava vaihe perustuu lisääntyneeseen 
tietoon ja ymmärrykseen esiintymän hyödyntä-
misestä, jolloin myös riski pienenee (Lovén 2009). 
Kannattavuustarkastelut voidaan jakaa asteittain 
alustavaan arviointiin (Conceptual study), kan-
nattavuuden esiselvitykseen (Pre-feasibility stu-

dy), kannattavuustarkasteluun (Feasibility study) 
ja pankkikelpoiseen kannattavuustarkasteluun 
(Bankable feasibility study). Näistä tärkein on 
kannattavuustarkastelu, ja sen tehtävänä on antaa 
lopullinen varmuus projektin kannattavuudes-
ta. Eriasteiset evaluoinnit vievät yleensä viidestä 
kymmeneen vuotta ja maksavat useita miljoonia 
euroja (Lovén 2009). Tarkasteluissa selvitetään 
kaivostyön kustannukset ja arvomineraaleista saa-
tavat tulot, määritetään ympäristökustannukset 
ja arvioidaan muita ennakoitavissa olevia tekijöi-
tä, jotta saavutetaan lopullinen päätös esiintymän 
hyödynnettävyydestä.  

Kriittisten metallien ja mineraalien tilanne on 
kuitenkin usein näistä peruslähtökohdista poik-
keava. Kyseisillä raaka-aineilla on usein suhteelli-
sen pienet markkinat, ja ne saattavat jopa rajoittaa 
sovelluksien kehittämistä (esim. skandium). Lisäk-
si monien raaka-aineiden kysyntä on riippuvainen 
vain muutamista sovelluksista (esim. indium ja 
litteät näytöt, rodium ja autojen katalysaattorit). 
Sovellusten vähälukuisuus tekee näistä raaka-ai-
neista herkkiä teknologian muutoksille, etenkin 
niiden hintojen noustessa mahdollisia korvaavia 
materiaaleja huomattavasti korkeammiksi. Kään-
teisesti tämä tarkoittaa sitä, että vain yksi sovellus 
saattaa nopeasti lisätä tarvetta ja kasvattaa kysyn-

Esiintymä (Kunta) Varat/varannot Muut  
arvoaineet

Lisätietoja

Tantaali Suomi ja Fennoskandia: 631,3 Mt (1,3 Mt  0,021 % Ta, 270 Mt 0,014 % Ta2O5, >360 Mt malmia, 
0,023 %)
neljä tunnettua esiintymää Suomessa
Länttä (Kokkola) 2,95 Mt, 68 ppm Ta, 

117 ppm Nb
Li Suunnitteilla, sivutuotteena  

kolumbiittirikastetta
Rosendal  
(Kemiönsaari)

1,3 Mt, 210 ppm Ta Be

Leviäkangas  
(Kaustinen)

2,1 Mt, 59 ppm Ta Be, Li, Nb

Volframi Suomi ja Fennoskandia: 10 250 t (25 000 t tuotettu jo suljetuista kaivoksista)
neljä tunnettua esiintymää Suomessa
Ylöjärvi (Ylöjärvi) 4,013 Mt, 0,11 % W Cu, Ag, Au Suljettu (tunnetut varannot louhittu)
Ahvenlammi  
(Kangasala)

1,12 Mt, 0,16 % W

Kuskoiva (Salla) 0,3 Mt, 0,1 % W
Hieronmäki  
(Hämeenlinna)

0,063 Mt, 0,32 % W

Taulukko 2. Jatkuu
Table 2. Cont.
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tää huomattavasti, eikä tuotannon ole välttämättä 
mahdollista reagoida samalla aikataululla. Lisää 
tuotannollisia haasteita tälle ryhmälle aiheuttaa 
se, että kriittisiä metalleja ja mineraaleja tuote-
taan usein jonkin toisen metallin, kuten kuparin, 
sinkin, lyijyn ja nikkelin, sivutuotteena. Louhinta 
saattaa olla runsasta jalostustuotantoon nähden 
(kuten telluuri, indium ja germanium), ja onkin 
usein toimijasta kiinni, otetaanko sivutuottee-
na esiintyvää kriittistä metallia ollenkaan talteen 
rikastusprosessissa, minkä seurauksena metalli 
saattaa päätyä läjityksen mukana rikastushiekan 
jätekasaan. Syitä tähän voi olla se, että aineen tal-
teen ottaminen on kannattamatonta tai se koetaan 
ydintoimintaan kuulumattomaksi (Oakdene Hol-
lins 2012). Edellä mainittujen seikkojen seurauk-
sena kriittisten metallien ja mineraalien hinnat 
ovat usein perusmetalleja epävakaampia, minkä 
lisäksi markkinoilta puuttuu läpinäkyvyyttä eikä 

luotettavia tilastoja useinkaan ole saatavilla. 
Primääriseen tuotantoon liittyvien seikkojen li-

säksi myös kriittisten metallien kierrätyksessä on 
omat erikoispiirteensä. Suurin osa niistä on eri-
koismetalleja, joita käytetään sovelluksissa, kuten 
perusmetalliseoksissa, vain hyvin pieniä määriä. 
Tämä tekee kierrätyksestä vaikeaa, eikä tarvittavaa 
teknologiaa useimmiten edes ole saatavilla. Me-
talli saattaa kiertää metalliseoksen kierrätyksessä 
mukana, mutta sen alkuperäinen käyttötarkoitus 
on tällöin menetetty. Näin ollen pääosa kriittis-
ten metallien kierrätyksestä tapahtuukin rikastus-
prosesseissa ja metalliteollisuudessa syntyvän, ns. 
uuden metallijätteen kierrättämisenä (In, Ga, Ge, 
Ta), mutta muu kierrätys jää erittäin vähäiseksi. 
Edellä mainittu koskee kuitenkin vain osaa kriitti-
sistä metalleista: arvokkaiden jalometallien kierrä-
tys on hyvinkin tehokasta.  

3 KRIITTISET METALLIT JA MINERAALIT

Seuraavassa osassa tarkastellaan metalli- ja mine-
raalikohtaisesti kriittisiksi luokiteltuja raaka-ainei-
ta, niiden käyttöä, tuotantoa, varantoja ja kauppa- 
ja materiaalivirtoja kotimaassa ja maailmalla sekä 
esiintymispotentiaalia Suomessa ja lähialueilla 
(Ruotsi, Norja, Venäjän Karjala ja Kuola). Tämä 
tutkimusraportti on jatkoa keväällä 2013 julkais-
tulle arkistoraportille (Kihlman & Lauri 2013), 
jossa esiin tuodut tiedot on sisällytetty tähän ra-
porttiin. Low Carbon Finland 2050 platform (LC-
FinPlat) -hankkeessa saatujen alustavien tulosten 
seurauksena tarkasteltaviin aineisiin on lisätty  
hopea ja telluuri. 

Tuotanto, varat ja varannot: Raportissa pyritään 
esittämään mahdollisimman kattavat raaka-aine-
kohtaiset tuotantotiedot vuosilta 2000−2011. Ti-
lastotiedot on koottu ilmoitetuista lähteistä aina 
viimeisimpiä tilastoja käyttäen. Tuotannon suuruu-
den lisäksi raportissa esitetään tuotannon maan-
tieteellinen jakautuminen ja sen muutokset sekä 
kuvataan tuotannon keskittymistä (HHI) ja muita 
siihen vaikuttavia asioita, kuten alueiden poliittista 
vakautta. Tiedot perustuvat pääosin mineraalien 
vuosikirjaraportteihin (USGS Mineral Yearbooks 
2002−2012), Itävallan talous- ja työministeriön jul-
kaisemaan World Mining Data 2013 -koosteeseen 
(WMD 2013) sekä Ison-Britannian geologisen 

tutkimuslaitoksen (BGS) julkaisemiin mineraa-
likohtaisiin raportteihin ja tuotannosta kerättyi-
hin tilastotietoihin (http://www.bgs.ac.uk/mine-
ralsuk/statistics/worldArchive.html) (BGS 2013a).  
Aineiston yksityiskohtaiset laatutiedot löytyvät 
alkuperäisten lähteiden yhteydestä. Tuotantolu-
kujen ilmoittamisessa on monesti maakohtaisia 
eroja, ja osa tuotantoluvuista on arvioita. Lisäksi 
osa tuotantoluvuista saattaa puuttua tai olla vail-
linaista. Maailmanlaajuiset vara- ja varantoarviot 
perustuvat pääosin Yhdysvaltojen geologisen tut-
kimuslaitoksen (USGS) vuonna 2013 julkaistuun, 
vuosittain ilmestyvään yhteenvetoraporttiin mine-
raalimarkkinoista (Mineral commodity summa-
ries, USGS 2013a).

Kierrätys: Kunkin metallin kierrätysaste kuvataan 
mahdollisuuksien mukaan kolmella eri luvulla: 
Old scrap ratio (OSR), Recycled content (RC-%) ja 
End-of-life recycling rate (EOL-RR).  OSR kuvaa 
vanhan metallijätteen osuutta metallijätteen koko-
naisvirrasta, RC kuvaa kierrätetyn metallin osuut-
ta kokonaiskäytössä ja EOL-RR on arvio hyödyn-
netyn mutta jo pois heitetyn metallin todellisesta 
kierrätysasteesta. Näiden kolmen määreen lisäksi 
platinametalleista ja hopeasta on esitetty myös 
sektorikohtaiset kierrätysluvut. Kaikkien lukujen 
lähteenä käytettiin YK:n ympäristönsuojeluohjel-

http://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/worldArchive.html
http://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/worldArchive.html
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man puitteissa julkaistua raporttia Recycling ra-
tes of metals – a status  report (UNEP 2011). Eri-
koismetallien luvut sisältävät metallimuotoisten, 
seosten ja yhdisteiden kokonaiskierrätysasteen. 
Monen metallin kierrätyslukujen lähteenä toimii 
USGS, jolloin esitetyt luvut koskevat Yhdysval-
toja ja ovat todennäköisesti globaalia keskiarvoa  
korkeammat.

Hinnat: Raportissa esitetyt historialliset hinnat ja 
markkinatiedot on pääosin kerätty USGS:n julkai-
semasta raportista Metal Prices in the United States 
through 2010 (USGS 2013b, http://pubs.usgs.gov/
sir/2012/5188/sir2012-5188.pdf). Kyseisessä rapor-
tissa esitetyt hinnat voivat olla vuoden keskiarvoja, 
hintoja vuoden lopussa tai joitakin muita kyseisel-
le kauppatavaralle sopivia hintoja. Yksityiskohtai-
set tiedot löytyvät alkuperäisestä lähteestä kunkin 
aineen kohdalta. Hintavaihtelut eivät välttämättä 
edusta konkreettista vaihtelua, vaan esimerkiksi 
kauppatavaran laatu tai kerätyn hintatiedon lähde 
on saattanut vaihdella. Tässä raportissa käytetään 
tarkastelujaksoa 1970–2010, mutta alkuperäisessä 
lähteessä tietoa on saatavilla useimmista aineista 
huomattavasti varhaisemmalta ajalta. Fluoriitin ja 
grafiitin hintatiedot vuosilta 2000–2011 on kerät-
ty USGS:n julkaisemista mineraalivuosikirjoista 
(Minerals Yearbooks 2001–2012). 

Markkina- ja materiaalivirrat: Maailmanlaajuis-
ten kauppa- ja materiaalivirtojen kuvaukseen 
käytettiin lähteenä YK:n ylläpitämää Comtrade-
tietokantaa (United Nations Commodity Trade 
Statistics Database, http://comtrade.un.org/db/). 
Maailmankaupasta esitetään viennin ja tuonnin 
arvot vuosilta 2009–2012 sekä suurimmat toimijat 
ja niiden suhteelliset osuudet näiltä vuosilta. Ko-
timaisten markkina- ja materiaalivirtojen kartoit-
tamiseen käytettiin Suomen tullin ylläpitämää ul-
komaankauppatietojen jakelujärjestelmää, Uljasta 
(Tulli 2013, http://uljas.tulli.fi/). Suomen osalta ra-
portissa esitetään saatavilla olevien tietojen rajoi-
tusten puitteissa tuonti ja vienti (arvo ja määrä) 
sekä merkittävimmät kauppakumppanit vuosilta 
2002–2012. 

Raportoitavat hyödykkeet valittiin Suomen osal-
ta CN (2002 ->) ja maailmankaupan osalta HS (as 
reported) -luokituksista. CN-luokitus (Combined 
Nomenclature, yhdistetty nimikkeistö) on EU:n 
tullihallinnossa ja ulkomaankauppatilastoissa käy-
tetty tavaraluokitus, jossa tarkimmalla, 8-numero-
tasolla on noin 10 000 luokkaa. CN-luokituksen 

6-numerotaso vastaa HS-luokitusta (Harmonised 
System), joka on yleisesti myös EU:n ulkopuolella 
tullitilastoinnissa käytetty luokitus. Tilastoinnis-
sa saattaa esiintyä puutteita ja rajoitteita, jotka on 
kuvattu kummankin tietokannan vastuuvapautus-
lausekkeissa ja kuvauksissa.

Esiintymispotentiaali: Esiintymispotentiaaliarvio 
perustuu GTK:n omiin tietokantoihin ja tutki-
muksiin sekä yhteistyössä Ruotsin geologisen tut-
kimuslaitoksen (SGU), Norjan geologisen tutki-
muslaitoksen (NGU) ja venäläisten geologian alan 
instituuttien (Geological Institute, Kola Science 
Centre, Russian Academy of Sciences; Institute 
of Geology, Karelian Research Centre, Russian 
Academy of Sciences; SC Mineral, St. Petersburg) 
kanssa laadittuihin malmiesiintymäkarttoihin 
(Metallogenic Map of Fennoscandia, Ore Depo-
sit Map of Fennoscandia), malmiesiintymätieto-
kantaan (Fennoscandian Ore Deposit Database 
FODD, http://en.gtk.fi/informationservices/da-
tabases/fodd/index.html) ja raportteihin (http://
en.gtk.fi/informationservices/databases/fodd/cri-
tical_metals.html). 

Raportissa käytetään esiintymä- ja tilastotie-
tojen yhteydessä käsitteitä varannot ja varat. Mi-
neraalivarannoiksi lasketaan sellaiset esiintymät, 
joissa mineraalin pitoisuus on riittävän korkea 
ja sellaisessa muodossa, että sen hyödyntäminen 
on ajateltavissa. Varaksi kutsutaan sitä varannon 
osuutta, joka nykyisessä teknistaloudellisessa ti-
lanteessa on taloudellisesti hyödynnettävissä. Va-
rojen ja varantojen rajat eivät ole pysyviä, vaan nii-
den suhteisiin vaikuttavat monet tekijät, jotka on 
esitetty kuvassa 1. Kuva perustuu australialaiseen, 
malminetsinnän tulosten, mineraalivarantojen 
ja malmivarojen raportoinnin standardoimiseen 
pyrkivään säännöstöön (JORC 2012). 

Varantojen luokitteluiden virhemarginaali pie-
nenee tutkitun tiedon määrän kasvaessa. Mah-
dollisten varantojen virhemarginaali on >30 %,  
jolloin olennaisetkin muutokset esiintymän ton-
neissa, pitoisuuksissa, muodossa ja eri vyöhykkei-
den jakautumisessa ovat vielä mahdollisia. Toden-
näköisten varantojen virhemarginaali on 20–25 %, 
ja tonnien ja pitoisuuksien ei enää oleteta muuttu-
van olennaisesti. Todetuissa varannoissa mukana 
ovat jo esiintymän taloudelliseen hyödyntämiseen 
liittyvät taloudelliset seikat ja virhemarginaali on 
enää 10–15 %.

Tässä raportissa esitetyt varantojen määrät vas-
taavat kuitenkin vain osin standardin asettamia 

http://pubs.usgs.gov/sir/2012/5188/sir2012-5188.pdf
http://pubs.usgs.gov/sir/2012/5188/sir2012-5188.pdf
http://comtrade.un.org/db/
http://uljas.tulli.fi/
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vaatimuksia. Esimerkiksi useimpien FODD-tieto-
kannassa olevien esiintymien resurssitiedot ovat 
geologisia in situ -arvioita, jotka eivät täytä mo-
derneja malmivara- ja malmivarantostandardeja. 
Lisätietoja FODD-aineistosta löytyy Geologian 
tutkimuskeskuksen julkaisemasta tutkimusrapor-
tista (Eilu et al. 2007). 

Raportissa käytetty Herfindahl-Hirschman-
indeksi (HHI) on yleisesti hyväksytty ja käytetty 
mittari markkinoiden keskittymiselle, joka ottaa 
huomioon markkinoilla olevien yhtiöiden suh-
teellisen koon ja jakautumisen. Jos on kysees-
sä täydellinen monopoli (yhdellä yhtiöllä 100 % 
osuus markkinoista), on HHI 10 000, mutta jos 
markkinat koostuvat suuresta määrästä suhteelli-

sesti samankokoisia yhtiöitä, lähestyy HHI nollaa. 
Indeksi siis kasvaa yhtiöiden lukumäärän vähetes-
sä mutta myös niiden välisten kokoerojen kasvun 
mukaan. 

Tuotantomaiden poliittinen vakaus on esitetty 
neljässä luokassa: erittäin epävakaa, epävakaa, tyy-
dyttävä ja vakaa. Mittari kuvaa käsitystä hallinnon 
todennäköisyydestä tulla epävakaaksi tai syrjäyte-
tyksi perustuslain vastaisesti tai väkivaltaisella 
tavalla (sis. poliittisen väkivallan ja terrorismin). 
Luokittelu perustuu kuuden hallintoon liittyvän 
ulottuvuuden arviointiin: sananvalta ja vastuu, 
poliittinen vakaus ja väkivallattomuus, hallinnon 
tehokkuus, sääntelyn laatu, lainsäädäntö ja kor-
ruption hallinta.

3.1 Antimoni (Sb)

Kuva 1. Mineraalivarantojen ja malmivarojen määrittyminen ja niihin vaikuttavat tekijät.
Fig. 1. Definition of mineral resources and ore reserves and the modifying factors.

3.1.1 Esittely

Antimoni (järjestysluku = 51) on hopeanhohtoi-
nen, kova ja hauras alkuaine, joka luokitellaan 
alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä puoli-
metalleihin. Antimonin osuus maankuoresta on 
0,0001 %, ja se esiintyy yleensä antimonisulfidi- 
(esim. stibniitti Sb2S3 ja jamesoniitti Pb4FeSb6S14) 

tai antimonioksidimineraaleina (Sb2O3, esim. 
senarmontiitti ja valentiniitti), joko yksin tai mo-
nimetallimalmeina, joissa antimonin lisäksi arvo-
aineina on kuparia, lyijyä tai hopeaa. Antimoni ja 
sen yhdisteet ovat toisen luokan myrkkyjä. Teol-
lisuudessa antimonia käytetään pääasiassa oksidi-
muotoisena (Sb2O3) palonestoaineena tekstiileissä, 
muoveissa ja elektronisissa laitteissa. Muita käyttö- 
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Vuonna 2011 Kiinan osuus maailman tuotannosta 
oli yli 86 % ja viiden suurimman tuottajan osuus 
97 %. Tuotannosta yli 96 % tulee maailmanpan-
kin epästabiileiksi luokittelemilta alueilta, joitakin 
prosentteja kohtalaisen stabiileilta alueilta ja hyvin 
pieni osa erittäin epävaikailta alueilta. Antimo-
nin HHI, markkinoiden keskittymisestä kertova  
indeksi, oli 7 458 vuonna 2011 (WMD 2013).

3.1.3 Varat ja varannot

Antimonivarat on arvioitu 1,8 Mt:n suuruisik-
si ja niistä yli puolet (950 000 t) sijaitsee Kiinas-
sa (USGS 2013). Kiinan jälkeen suurimmat varat 
ovat Venäjällä (350 000 t) ja Boliviassa (310 000 t). 
Varannot sijaitsevat pääosin Boliviassa, Kiinassa, 
Venäjällä ja Etelä-Afrikassa, kuten tämänhetkinen 
tuotantokin.

3.1.4 Kierrätys

Antimonin kierrätysasteet vaihtelevat suuresti ar-
vioiden mukaan. Globaalin arvion mukaan OSR 
on <10 %, mutta Yhdysvaltojen OSR on jopa 80 
%. Antimonin kokonaiskäytöstä kierrätetyn mate-
riaalin osuus on lähteen mukaan 10–20 %, mutta 
globaalin arvion mukaan <10 %. EOL-RR-kierrä-
tysasteessa on suurimmat erot: globaali arvio on 
<5 % mutta Yhdysvalloissa 89 %. Antimonista suu-
rin osa käytetään kuitenkin oksidimuodossa, joten 
kokonaisuudessa kierrätykseen päätyvä osuus on 
todellisuudessa hyvin pieni (UNEP 2011).

kohteita ovat lyijyakut, joissa antimonia lisätään 
lyijylevyihin niiden käyttöiän pidentämiseksi, sekä 
lasiteollisuus, kemianteollisuus ja pigmentit. Tu-
levaisuudessa antimonia arvioidaan hyödynnet-
tävän laajemmin puolijohdeteollisuudessa ja sitä 
pidetään mahdollisena korvaavana aineena LCD-
näyttöihin käytettävälle indium-tinaoksidille.

3.1.2 Tuotanto ja sen jakautuminen

Antimonin maailmanlaajuinen tuotanto 2000-lu-
vulla on vaihdellut 120 kt:n ja 190 kt:n välillä. 
Pienimmät tuotantomäärät sijoittuivat 2000-lu-
vun ensimmäisen vuosikymmenen alkuun ja suu-
rimmat sen puoliväliin ja loppupäähän (kuva 2). 
Antimonin tuotanto lähti kasvuun vuoden 2003 
jälkeen ja oli korkeimmillaan ennen vuosien 2008 
ja 2009 notkahdusta. Viimeisimmät vuodet suun-
ta on ollut jälleen kasvava. Tuotantoluvut eroavat 
hieman lähteen mukaan. Pääosin erot johtuvat 
Kiinan luvuista, jotka BGS:n tilastoissa ovat alhai-
semmat vuodesta 2008 lähtien, mutta niihin vai-
kuttavat myös USGS:n raportoima Kanadan voi-
makkaasti kasvanut tuotanto vuosina 2010–2011 
sekä hieman suurempi Etelä-Afrikan tuotanto. 

Antimonin, kuten monien muidenkin kriittis-
ten alkuaineiden, tuotanto on hyvin keskittynyttä. 
Koko 2000-luvun ajan suurin tuottajamaa on ollut 
Kiina, jonka tuotantoluvut ovat alimmillaankin ol-
leet 100 000 t. Muiden tuottajamaiden, kuten Etelä-
Afrikan, Bolivian, Venäjän ja Tadžikistanin, vuo-
situotannot ovat olleet joitakin tuhansia tonneja. 

Kuva 2. Antimonin maailmanlaajuinen tuotanto (t) vuosina 2000–2011 (lähteet: USGS ja BGS).
Fig. 2. Global antimony production (t) in 2000–2011 (sources: USGS and BGS).
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3.1.5 Maailmanmarkkinat ja hintakehitys

Antimonin hinta on heilahdellut voimakkaasti 
viimeisen 40 vuoden aikana (USGS 2013b, kuva 
3). Koska hintaheilahtelut johtuvat pääosin muu-
toksista maailman tuotannossa tai kysynnässä, 
hinnanmuutoksiin saattavat hyvinkin riittää yk-
sittäisen päätuottajan tuotanto- ja toimitusongel-
mat. Antimonin hinnassa oli vuosina 1970 ja 1974 
hintapiikkejä. Syynä näihin nopeisiin hinnannou-
suihin oli nopeasti kasvanut maailmanlaajuinen 
kysyntä ja samanaikaisesti pienentynyt tarjonta 
etenkin Kiinasta. Myös myöhemmät merkittävät 
hinnanmuutokset ovat liitoksissa Kiinan tuotan-
toon. Vuonna 1994 Kiinan tuotantoalueiden tulvi-
minen vähensi voimakkaasti antimonin tarjontaa, 
ja koska Kiina oli jo selvästi johtava antimonin 
tuottaja, hinnat nousivat kolminkertaisiksi kahden 
vuoden ajaksi.

Vuodesta 2003 antimonin hinta on noussut 
tasaisesti epävakaan tarjonnan seurauksena. Epä-
vakaus on seurausta Kiinan kasvavasta asemasta 
tuottajana, kaivosonnettomuuksista johtuvista 
tuotanto-ongelmista ja Kiinan oman antimo-
nin tarpeen kasvusta. Taustalla vaikuttaa myös 
yleisesti kohonnut maailmanlaajuinen kysyntä. 
Merkittävistä hinnanmuutoksista viimeisimmän 
aiheutti vuosien 2008–2009 maailmanlaajuinen 
talouskriisi, joka laski antimonin kulutusta ja 
sen myötä kysyntää ja hintoja. Lasku oli kuiten-
kin kohtalainen verrattuna moniin muihin me-
talleihin. Viimeisimpien vuosien kuukausikes-
kiarvojen mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että 
hintojen pitkäaikainen kasvu on mahdollisesti 

taittunut (USAC 2013, http://www.usantimony.
com/2013_pricing.htm). 

3.1.6 Maailmanlaajuiset kauppa- ja materiaali-
virrat 

Antimonin tilastoidut maailmanlaajuiset materi-
aali- ja kauppavirrat koostuvat HS/CN-luokista 
antimonimalmit ja -rikasteet (261710) ja antimo-
nioksidit (282580).

Huolimatta suurimman tuottajan asemastaan 
vuosien 2009–2012 antimonimalmien ja rikastei-
den suurin maahantuoja on ollut Kiina (79 %). 
Seuraavaksi suurin tuoja on Intia (8 %), ja muiden 
maiden osuudet jäävät vain muutamiin prosent-
teihin (UN Comtrade 2013). Viennin tilanne on 
huomattavasti tasaisempi, sillä Australian osuus 
(28 %) on vain niukasti Venäjää suurempi (22 %). 
Maailmanlaajuisen kaupan arvo on noussut sekä 
tuonnin että viennin osalta aina viennin vuoden 
2012 laskuun asti, kun ajanjaksoa tarkastellaan 
vuosittain (kuva 4). Tuonnin arvo on ollut suu-
rempi kuin viennin, ja vuosina 2011 ja 2012 se oli 
yli 260 milj. dollaria.

Antimonioksidien viennin ja tuonnin arvot 
ovat lähellä toisiaan ja suurimmillaan lähes 1 mrd 
dollarin arvoisia (kuva 5). Suurin yksittäinen maa-
hantuoja on Yhdysvallat (23 %) ja toiseksi suurin 
Saksa (9 %), mutta yli puolet maailmantuonnista 
koostuu pientuojista (<5 %). Suurin antimoniok-
sidien viejä on Kiina 55 %:n osuudella, ja toisek-
si suurimman viejän Belgian osuus on vain 12 % 
(UN Comtrade 2013). Maailmanlaajuisen kaupan 
kasvava trendi on taittunut vuonna 2012. 

Kuva 3. Antimonin hinta ($/pauna) vuosina 1970–2010 (USGS 2013b).
Fig. 3. Antimony price ($/pound) in 1970–2010 (USGS 2013b).

http://www.usantimony.com/2013_pricing.htm
http://www.usantimony.com/2013_pricing.htm
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Kuva 4. Antimonimalmien ja -rikasteiden (HS 261710) maailmanlaajuisen kaupan arvo ($) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 
2013).
Fig. 4. World trade value ($) of antimony ores and products (HS 261710) in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).

Kuva 5. Antimonioksidien (HS 282580) maailmanlaajuisen kaupan arvo ($) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
Fig. 5. World trade value ($) of antimony oxides (HS 282580) in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).



20

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 213 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 213, 2014
Susanna Kihlman, Laura S. Lauri ja Mari Kivinen

3.1.7 Suomi ja maailmanmarkkinat 

Antimonin kauppaa Suomi ei ole käynyt aina-
kaan viimeiseen kymmeneen vuoteen varsinai-
silla kivennäistuotteilla, antimonimalmeilla ja 
rikasteilla (CN 261710) (Tulli 2013). Antimonin 
materiaalivirtoja Suomessa edustavat kemiante-
ollisuuden alaisuuteen luokitellut antimonioksi-
dit (CN 282580), joiden kauppa koostuu pääosin 
tuonnista. Tuontihuippu osuu vuoteen 2007, jol-
loin antimonioksidien tuonti oli yli 280 t ja arvo yli 
1,3 milj. euroa (kuva 6). Määrällisesti antimoniok-
sidin tuonti Suomeen on vähentynyt huomattavas-
ti vuoden 2008 taantuman jälkeen, mutta tuonnin 
arvo sen sijaan näyttää lähteneen uuteen kasvuun 
(Tulli 2013). Merkittävimpiä kauppakumppaneita 
ovat Saksa, Belgia, Ranska ja Tanska ja aiemmin 
2000-luvulla myös Iso-Britannia ja Kiina. Vienti 
on satunnaista ja pientä, mutta vuoteen 2010 osuu 
hieman suurempi huippu (27 000 euroa ja 3,9 t) ja 
kauppakumppaneita on useita, mm. Ranska, Sak-
sa, Latvia, Viro ja Venäjä.

3.1.8 Tärkeimmät malmityypit 

Antimoniesiintymät jaetaan kahteen pää-
tyyppiin (Sandmann et al. 2012). Yksinker-
taisissa esiintymissä antimoni on pääasialli-
nen tai ainoa arvometalli. Kompleksisissa eli 
monimetalliesiintymissä antimoni esiintyy 
yhdessä muiden metallien kanssa. Tyypilli-

siä metalliassosiaatioita ovat antimoni+kulta, 
antimoni+hopea, antimoni+lyijy+sinkki ja anti- 
moni+elohopea+volframi. Valtaosa maailman an-
timoniesiintymistä kuuluu eri monimetallityyp-
peihin. Antimonia on tyypillisesti mukana esim. 
niin sanotuissa Carlin-tyypin kultaesiintymissä, 
joissa kulta esiintyy mikroskooppisena.

Antimonia sisältävät monimetallimalmit syn-
tyvät alhaisen lämpötilan hydrotermisissä proses-
seissa, jotka liittyvät vulkaanisiin vyöhykkeisiin. 
Metallit liikkuvat hydrotermisten liuosten mukana 
ja kiteytyvät rakoihin, muuttumisvyöhykkeiden 
syrjäytysmuodostumiin ja kuumien lähteiden ym-
päristöön. Osa esiintymistä on puolipinnallisissa 
kivissä, kuten pegmatiiteissa ja niihin liittyvissä 
malmijuonissa. 

Maailman suurimmat tunnetut antimoni-
malmivarat sijaitsevat Kiinassa. Xikuangshanin 
esiintymä Kiinan Hunanissa on maailman suu-
rin tunnettu esiintymä, jossa antimoni on pää-
malmimetalli (Fan et al. 2004, Zaw et al. 2007). 
Malmivyöhykkeet sijaitsevat devonikautisissa 
sedimenttikivimuodostumissa ja ovat tyypiltään 
sekä kerrosmaisia (malmikerrostumat I ja II) että 
juonimaisia (malmityyppi III). Esiintymän ainoa 
malmimineraali on antimonihohde eli stibniitti 
Sb2S3, joka muodostaa neljää eri malmityyppiä: (1) 
kvartsi-antimonihohdemalmi, (2) kalsiitti-anti-
monihohdemalmi, (3) baryytti-kvartsi-antimoni-
hohdemalmi ja (4) fluoriitti-kvartsi-antimonihoh-
demalmi (Fan et al. 2004). Malmityypit 1 ja 2 ovat 

Kuva 6. Antimonioksidin tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 6. Antimony oxide imports in Finland in 2002−2012 (Tulli 2013).
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ekonomisesti tärkeimpiä ja muodostavat n. 90 % 
esiintymän malmivaroista. Xikuangshanin esiin-
tymän alueella on neljä tuotannossa olevaa anti-
monikaivosta. Toiseksi tärkein antimonintuottaja 
Kiinassa on Woxin esiintymä, josta louhitaan anti-
monia, volframia ja kultaa (Gu et al. 2012). Woxin 
esiintymä on sedimenttis-ekshalatiivityyppinen 
(SEDEX) malmi, jonka kerrosmainen minerali-
saatio muodostaa n. 75 % koko esiintymästä ja sen 
alapuolinen juoniverkostomineralisaatio n. 25 %. 
Esiintymässä on laskettu olevan 1,67 miljoonaa 
tonnia antimonia, ja sen keskimääräinen malmi-
pitoisuus vaihtelee 2 %:n ja 6 %:n välillä (Luo et al. 
1996). Woxin esiintymästä tuotetaan vuodessa n. 3 
000 tonnia antimonia, mikä on n. 20 % Kiinan ko-
konaisvuosituotannosta. Kiinassa on lisäksi useita 
Carlin-tyyppisiä kultaesiintymiä, joissa antimoni 
on yhtenä sivutuotteena.

Bolivian tinavyöhykkeen malmiesiintymistä 
tuotetaan antimonia yhtenä sivutuotteena. Ti-
navyöhykkeen esiintymät liittyvät subvulkaani-
siin graniitti-intruusioihin ja niiden yhteydessä 
esiintyviin muuttumisvyöhykkeisiin (Sillitoe et 
al. 1998). Arvometalleja ovat tina, hopea ja anti-
moni ja joissakin juonityypin esiintymissä myös 
kulta. Antimonipitoiset esiintymät liittyvät ns. 
pelkistyneisiin eli ilmeniittityyppisiin graniittisys-
teemeihin (ks. Ishihara 1981). Bolivian esiintymis-
sä antimonimineraaleja ovat stibniitti ja erilaiset  
antimonin sulfosuolat. 

3.1.9 Antimonin esiintyminen Suomessa ja 
Fennoskandian alueella

Suomesta tunnetaan yksi varsinainen antimoni-
esiintymä, joka sijaitsee Nurmon Kalliosalossa 
Pohjanmaalla. Kalliosalon esiintymän löysi Geo-
loginen tutkimuslaitos (nyk. GTK) 1970-luvun 
lopulla. Esiintymää tutkivat 1980-luvulla Mylly-
koski Oy ja Malmikaivos Oy, mutta tutkimukset 
eivät edenneet kaivostoimintaan asti. Kalliosalon 
esiintymässä on malmiarvion mukaan 1,04 Mt 
malmia, jonka keskimääräinen antimonipitoisuus 
on 0,41 % (Tyni 1983). Päämalmimineraalina on 
metallinen antimoni sekä vähäisemmissä määrissä 
esiintyvä stibniitti. Lisäksi esiintymässä on muina 
arvoaineina kultaa ja hopeaa. Esiintymä on tällä 
hetkellä vallattu (Jouko Jylänki, valtauksen rau-
keamispäivä 29.3.2015).

Ruotsissa on joitakin massiivisia sulfidiesiinty-
miä, joissa on antimonia. Kaikkiaan Ruotsin an-
timonivarantojen arvioidaan olevan noin 25  000 
tonnin suuruisia (Hallberg 2012a). Norjasta tun-
netaan joitakin esiintymiä (Reppen, Svenningdal 
ja Mikkelfjord), joissa antimoni esiintyy yhdes-
sä muiden metallien (kulta, hopea, lyijy) kanssa. 
Svenningdalin esiintymästä on louhittu hopeaa 
vuosina 1877–1899, mutta ei ole tiedossa, hyödyn-
nettiinkö myös antimonia tuolloin.

3.2 Beryllium (Be)

3.2.1 Esittely

Beryllium (järjestysluku = 4) on metallisista alku-
aineista kevyimpiä. Se kuuluu jaksollisessa järjes-
telmässä maa-alkalimetallien ryhmään ja esiintyy 
luonnossa berylliumsilikaatteina (bertrandiitti 
Be4Si2O7(OH)2, berylli Be3Al2(SiO3)6, krysoberylli 
BeAl2O4), joista berylliä ja krysoberylliä käytetään 
myös jalokivinä (erityisesti beryllin läpinäkyvät 
muodot akvamariini, morganiitti ja smaragdi). 
Metallinen beryllium on kevyttä, teräksenhar-
maata, haurasta ja erittäin myrkyllistä. Beryllium 
ja sen yhdisteet on luokiteltu ensimmäisen asteen 
karsinogeeneiksi. Pääasiallisesti berylliumia käy-
tetään seoksissa kuparin kanssa, berylliumoksi-
dikeraameissa ja metallimuotoisena tuotteissa, 
joita käytetään mm. autoissa, lento- ja avaruuste-
ollisuudessa, tietokoneissa, lääketieteessä, ydin-
voimatuotannossa, öljyn ja kaasun porauksessa 

ja telekommunikaatiossa. Berylliumin hinta on 
korkea moniin muihin materiaaleihin verrattuna, 
joten sitä käytetään vain sovelluksissa, joissa sen 
ominaisuudet ovat välttämättömiä. Yhdysvalloissa 
korkean puhtausasteen beryllium on määritetty 
sekä strategiseksi että kriittiseksi materiaaliksi. 

3.2.2 Tuotanto ja sen jakautuminen

Berylliumin tuotanto 2000-luvulla on ollut suh-
teellisen pientä ja tasaista ja pysytellyt pääosin 2 
000 tonnin ja 5 000 tonnin välillä (kuva 7). Yhdys-
vallat on ollut suurin berylliumin tuottaja koko 
2000-luvun ajan. Muita tuottajia ovat Venäjä, Kii-
na, Mosambik ja Kazakstan. Lähteiden väliset erot 
selittyvät vuosina 2000–2002 USGS:n tilastoista 
puuttuvalla Kazakstanilla ja vuonna 2011 eroavil-
la Yhdysvaltojen tuotantoluvuilla. Vuosikymme-
nen alussa Venäjä oli toiseksi suurin tuottaja heti  
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Yhdysvaltojen jälkeen, mutta vuodesta 2004 Kiina 
nousi ohi ja Venäjä ja Kazakstan putosivat listalta 
kokonaan. Kyse voi olla myös puutteellisista tuo-
tantotiedoista.

3.2.3 Varat ja varannot 

Maankuoressa berylliumin pitoisuus on alle 6 ppm. 
Berylliumvaroja ei ole maailmanlaajuisella tasolla 
määritelty riittävästi johdonmukaisten arviointien 
tekemiseksi. Tästä huolimatta niiden on kuitenkin 
arvioitu olevan suuremmat kuin 80 000 t ja niistä 
n. 65 % sijaitsee Yhdysvalloissa (USGS 2013). Be-
rylliumin kierrätys muodostuu sekä valmistuksen 
ohessa muodostuneen metallijätteen kierrätykses-
tä että vanhemman aineksen kierrätyksestä. Tark-
koja määriä ole saatavilla, mutta arvio kierrätetyn 
aineksen osuudesta on 30 % kokonaiskulutuksesta 
(USGS 2013).

3.2.4 Kierrätys

Berylliumin kierrätysaste vaihtelee lähteiden mu-
kaan. OSR on 14−75 %, kokonaiskäytöstä kierrä-
tetyn materiaalin osuus (RC) on 10–25 % ja Yh-
dysvaltojen osalta 10 %. EOL-RR sen sijaan on 
Yhdysvaltojen osalta 7 % ja globaaliarvio <1 % 
(UNEP 2011).

3.2.5 Maailmanmarkkinat ja hintakehitys 

Moni asia on vaikuttanut berylliumin hintavaih-
teluun vuoden 1970 jälkeen (USGS 2013b). In-
flaation lisäksi sekä energiakulujen että ilmapääs-
töstandardien noudattamisesta aiheutuneiden 
kustannusten kasvu aiheutti vuonna 1977 alka-
neen ja läpi 1990-luvun jatkuneen hinnan nousun 
(kuva 8). Vuoden 1995 äkkinäinen hinnan nousu 
johtui berylliummetallin laadun paranemisesta. 
Samoin vuonna 2000 alkanut nopea hintojen las-
ku johtui lähinnä kauppatavaran laadun heikkene- 
misestä. 

3.2.6 Kauppa- ja materiaalivirrat

Berylliumin tilastoidut maailmanlaajuiset kaup-
pa- ja materiaalivirrat koostuvat useammista HS/
CN-luokista: muokkaamaton beryllium (811212), 
berylliumjätteet ja -romu (811213) sekä muualle 
kuulumattomat berylliumtavarat (811219) (kuvat 
9 ja 10). 

Berylliumkaupassa luokka HS 811219, muut ta-
varat, on ollut selvästi suurin kauppaluokka vuo-
sina 2009–2012 (kuva 9). Kyseisen luokan tuonti 
on kuitenkin maantieteellisesti hajaantunutta ja 
suurimpien tuojien, Yhdysvaltojen ja Singapo-
ren, osuudet ovat vain 16 % ja 15 % tuonnin ar-
vosta. Yhdysvallat on kuitenkin selvästi suurin 
viejä (79 %) ja muiden yksittäisten maiden, kuten  
Kazakstanin, osuudet jäävät suurimmillaankin alle 
6 %:n.

Kuva 7. Berylliumin maailmanlaajuinen tuotanto (t) vuosina 2000–2011 (BGS ja USGS).
Fig. 7. Global beryllium production (t) in 2000–2011 (BGS and USGS).
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Kuva 8. Berylliumin hinta ($/pauna) vuosina 1970–2010 (USGS 2013b).
Fig. 8. Beryllium price ($/pound) in 1970–2010 (USGS 2013b).

Kuva 9. Berylliumin maailmanlaajuinen tuonnin arvo ($) luokittain vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
Fig. 9. World trade value ($) of beryllium imports according to customs classes in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).

Suurimmat muokkaamattoman berylliumin 
(811212) maahantuojat ovat tarkastelujaksolla ol-
leet Kiina (29 %), USA (19 %), Ranska (14 %) ja 
Iso-Britannia (12 %).  Suurin viejä on ylivoimai-
sesti Kazakstan 80 %:n osuudella. Muita viejiä ovat 
mm. Yhdysvallat (10 %) ja Japani (6 %). Beryl-

liumjätteen ja -romun (2811213) tuontia ja vientiä 
hallitsee Yhdysvallat yli 50 %:n osuudella. Muita 
suurimpia tuojamaita ovat Iso-Britannia, Saksa ja 
Burundi ja viejiä Bulgaria (17 %), Iso-Britannia  
(6 %) ja Ranska (6 %) (UN Comtrade 2013).
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Kuva 10. Berylliumin maailmanlaajuinen viennin arvo ($) luokittain vuosina 2009–2012 (UN comtrade 2013).
Fig. 10. World trade value ($) of beryllium exports according to customs classes in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).

3.2.7 Suomi ja maailmanmarkkinat

Kaikkien berylliumluokkien vienti Suomesta on 
ollut satunnaista tai vähäistä vuosina 2002–2012. 
Suomen osa berylliumin kauppavirroissa koos-
tuukin pääosin tuonnista, etenkin luokasta CN 
811219, berylliumtavarat, muualle kuulumattomat 
(kuva 11). Pääosa tuonnista tulee Yhdysvalloista, 

Kuva 11. Berylliumin tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (CN 8112119, Berylliumtavarat, muualle kuulumattomat) (Tulli 
2013).
Fig. 11. Beryllium imports in Finland in 2002–2012 (CN 8112119, Beryllium articles, other) (Tulli 2013).

muita tuojamaita ovat mm. Ranska ja Iso-Britan-
nia, joiden osuus on ollut merkittävämpi etenkin 
tarkastelujakson alkupuolella. Viime vuosina myös 
Saksa on noussut merkittäväksi lähdemaaksi (Tulli 
2013). Suomen tullitilastoissa on lisäksi eriteltynä 
luokka berylliumoksidit ja -hydroksidit, joita on 
tullitilastojen mukaan tuotu muutamia kiloja vuo-
sina 2008–2012.
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3.2.8 Tärkeimmät malmityypit

Berylliumia esiintyy felsisissä magmasysteemeis-
sä, jotka voivat olla intrusiivisia (mm. kompleksi-
pegmatiitit) tai vulkaanisia. Magmaattisten beryl-
liumesiintymien lisäksi tunnetaan hydrotermisiin 
juoniin ja karsikiviin liittyviä berylliummalmeja. 
Yleisimpiä hyödynnettäviä berylliummineraa-
leja ovat bertrandiitti (Be4Si2O7(OH)2) ja berylli 
(Be3Al2Si6O18). Krysoberylliä (BeAl2O4) käytetään 
jonkin verran jalokivenä. 
Maailman taloudellisesti tärkeimmät beryllium-
malmit ovat USA:n Utahissa louhittavat Topaz-
Spor Mountainin bertrandiittipitoiset tuffit (Davis 
1984, Jaskula 2013). Berylliummalmit esiintyvät 
vulkaanisessa Spor Mountain -muodostumassa, 
jossa tuffikerrokset sisältävät hyvin hienorakeis-
ta bertrandiittia. Esiintymien keskipitoisuus on 
0,6−0,7 % BeO, ja niiden paksuus voi olla jopa 18 
metriä. Berylliumesiintymiin liittyy argilliittista 
muuttumista. 

Venäjän tärkein berylliumesiintymä on Trans-
baikaliassa sijaitseva Yermakovskojen bertrandiit-
tiesiintymä, mutta siitä ei ole saatavissa geologista 
tietoa tai tuotantotietoa. Myös Kiinassa tuotetaan 
berylliumia, ja ainakin jotkin esiintymät ovat Spor 
Mountainin kaltaisia, happamiin berylliumpitoi-
siin vulkaniitteihin liittyviä malmeja, joiden pää-
asiallinen malmimineraali on bertrandiitti (Zhang 
et al. 2013).

3.2.9 Berylliumin esiintyminen Suomessa ja 
Fennoskandian alueella

Suomen ja Fennoskandian alueelta tunnetaan yh-
deksän esiintymää, joissa beryllium on yksi mah-
dollisista arvometalleista. Näiden esiintymien 
yhteenlasketut berylliumvarannot ovat 127 Mt be-
rylliummalmia, jossa malmin berylliumpitoisuus 
vaihtelee esiintymän mukaan välillä 0,0053 % ja 
0,27 %. Tällä hetkellä berylliumia ei tuoteta Suo-
messa tai lähialueilla.

Suomen pisimmälle tutkittu berylliumesiinty-
mä on Kemiönsaaren Rosendalissa sijaitseva peg-
matiittijuoni, josta on louhittu kvartsia sekä pieniä 
määriä berylliä ja Nb-Ta-mineraaleja jo 1900-lu-
vun alkupuolella (Alviola 1997). Rosendalin peg-
matiitti on ainakin 500 m pitkä ja 5–15 m leveä 
juoni, joka koostuu albiitti-kvartsiapliitista. Tär-
keimmät berylliummineraalit Rosendalin juones-
sa ovat krysoberylli ja berylli. Alustavan malmiar-
vion mukaan (Alviola 1997) juonessa on ainakin 

1,3 miljoonaa tonnia apliittia, jonka keskimääräi-
nen berylliumoksidipitoisuus on 392 ppm. Lisäksi 
Rosendalin juonessa on tantaalia. Rosendalin juo-
nen ympäristössä on ainakin 30 pienempää beryl-
liumpitoista pegmatiittijuonta.

Suomesta tunnetaan berylliumpitoisia pegma-
tiittijuoniparvia myös mm. Someron–Tammelan, 
Eräjärven, Heinolan, Kaatialan ja Kiteen alueilla 
sekä Luumäen ja Kymen ympäristössä, jossa pie-
niä määriä berylliä on louhittu jalokivituotantoon. 
Näillä esiintymillä ei kuitenkaan ole taloudellista 
merkitystä.

Suomen lähialueilla on useita malmiesiintymiä, 
joissa beryllium on yksi mahdollisista arvometal-
leista. Norjan Høgtuvassa sijaitsevan esiintymän 
varannot ovat kaikkiaan 350  000 tonnia malmia, 
jonka berylliumpitoisuus on 0,18 % (Wilberg 
1989, Wilberg & Lindahl 1991). Esiintymän pää-
malmimineraali on berylliumsilikaatti fenakiitti 
(Be2SiO4), minkä lisäksi esiintymästä tunnetaan 
useita muita berylliumpitoisia mineraaleja. Høg-
tuvan esiintymän muita arvometalleja ovat niobi, 
zirkonium ja uraani. Esiintymää ei ole toistaiseksi 
otettu tuotantoon. 

Myös Venäjän alueelta Karjalasta ja Kuolan nie-
mimaalta tunnetaan useita berylliumesiintymiä. 
Laatokan pohjoisrannalla olevan Jugo-Zapadnoe 
Lupikon esiintymän suuruus on 2,35 miljoonaa 
tonnia malmia, jonka berylliumpitoisuus on 0,11 %  
(Mineral Resources of the Republic of Karelia 
2005). Esiintymän pääasiallinen berylliummine-
raali on berylli; lisäksi esiintymässä on merkittä-
viä pitoisuuksia sinkkiä (2,94 %) ja tinaa (0,27 %). 
Kuolan niemimaan tunnetut berylliumesiintymät 
ovat Bol’shoi Lapot’, Nyal’m-1, Polmost Tundra 
ja Kolmozerskoe. Bol’shoi Lapot’ sijaitsee Mur-
manskin kaupungin itäpuolella Pohjois-Kuolassa. 
Esiintymässä lasketaan olevan 10,5 miljoonaa ton-
nia malmia, jossa on berylliumin (keskipitoisuus 
0,06 %) lisäksi litiumia (keskipitoisuus 0,005 %), 
niobia (keskipitoisuus 100 ppm) ja tantaalia (kes-
kipitoisuus 50 ppm; Korovkin et al. 2003). Nyal’m-
1-esiintymässä arvometalleina ovat kulta (6,7 
ppm) ja beryllium (0,058 %), joskaan beryllium-
pitoisia mineraaleja ei ole mainittu esiintymäku-
vauksessa (Pozhilenko et al. 2002). Polmost Tund-
ran ja Kolmozerkoen esiintymissä on berylliumin 
(0,019−0,027 %) lisäksi litiumia (>0,5 %), niobia 
(70–110 ppm) ja tantaalia (32–75 ppm). Esiinty-
mien varannoiksi on raportoitu kymmeniä mil-
joonia tonneja malmia, mutta ne eivät toistaiseksi 
ole tuotannossa (Korovkin et al. 2003).
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3.3.1 Esittely

Fluoriitti eli fluorisälpä (CaF2) on fluorin (jär-
jestysluku = 9) ja kalsiumin (järjestysluku = 20) 
muodostama mineraali, joka on pieninä määrinä 
verrattain yleinen monissa kivilajeissa. Fluori ei 
esiinny luonnossa vapaana reaktiivisuutensa vuok-
si, vaan fluoria ja sen yhdisteitä tuotetaan fluorii-
tista. Fluoriitin käyttökohde riippuu sen laadusta, 
kuten CaF2-pitoisuudesta ja epäpuhtauksien mää-
rästä. Kaupallisesti fluorisälpä jaetaan kolmeen 
luokkaan: acidspar (>97 % CaF2), metspar (<85 
% CaF2) ja keraamisen laadun fluorisälpä (80–96 
% CaF2). Suurin osa (2/3) fluoriitista käytetään 
teollisuudelle tärkeän vetyfluoridin eli fluorivety-
hapon (HF) valmistukseen. Tähän tarkoitukseen 
käytetään korkealaatuisinta acidspar-fluorisälpää. 
Vetyfluoridia käytetään kemianteollisuudessa, ja 
se toimii kaikkien fluoripitoisten yhdisteiden, ku-
ten monien tärkeiden lääkeaineiden ja maatalo-
uskemikaalien, pohjana. Arviolta 1/3 maailmalla 
tuotetusta fluoriitista on metallurgisen laadun 
metspar-fluorisälpää, jota käytetään pääasiassa 
sulatteena terästeollisuudessa ja alumiinituotan-
nossa. Ainoastaan pieni osa tuotetusta fluoriitista 
on keraamisen laadun fluorisälpää, jota käytetään 
mm. lakkojen ja opaakin lasin valmistuksessa 
(BGS 2011a).

3.3 Fluoriitti (CaF2)

3.3.2 Tuotanto ja sen jakautuminen

Fluoriitin tuotanto on kasvanut melko tasaisesti 
koko 2000-luvun ajan (kuva 12), ja se oli noin 7,5 
Mt vuonna 2011 (USGS). Lähteiden väliset erot 
selittyvät pääosin Kiinan tuotantolukujen eroista. 
Vuoden 2012 tuotanto oli 7,1 Mt (USGS 2014). 
Koko ajanjakson ajan Kiina ja Meksiko ovat olleet 
suurimpia tuottajia; Kiinan osuus on yli 50 % koko 
tuotannosta. Aasian osuus on kasvanut vielä lisää 
vuodesta 2004 lähtien, jolloin Mongolia ohitti Ete-
lä-Afrikan kolmanneksi suurimpana tuottajana. 
Vuonna 2011 Kiinan osuus maailman fluoriitti-
tuotannosta oli yli 59 % ja viiden suurimman tuot-
tajan osuus oli 90 %. Tuotannosta yli 80 % sijaitsi 
maailmanpankin epästabiileiksi luokittelemilla 
alueilla, joitakin prosentteja erittäin epästabiileil-
la alueilla ja loput kohtalaisen vakauden alueilla 
(WMD 2013). Fluoriittimarkkinat eivät ole aivan 
yhtä keskittyneet kuin esimerkiksi antimonin; 
fluoriitin HHI on 3 950 (WMD 2013).

3.3.3 Varat ja varannot

Varojen suuruudeksi on arvioitu 240 000 kt/100 
% kalsiumfluoridia (USGS 2013). Suurimmat va-
rat löytyvät Etelä-Afrikasta (41 kt), Meksikosta 

Kuva 12. Fluoriitin maailmanlaajuinen tuotanto (t) vuosina 2000–2011 (USGS & BGS).
Fig. 12. Global fluorite production (t) in 2000–2011 (USGS & BGS).
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(32 kt), Kiinasta (24 kt) ja Mongoliasta (22 kt). 
Myös Espanjalla, Namibialla, Kenialla ja Brasili-
alla on arvioituja varoja. Tunnettuja varantoja on 
arvion mukaan 500 Mt (USGS 2013), mutta fos-
faattikiviin sitoutuneena oleva fluorimäärä on tätä 
huomattavasti suurempi. Fosfaattikivien varannot 
ovat 65 miljardia tonnia, ja se vastaa 4,7 miljardia 
tonnia 100-prosenttista kalsiumfluoridia.

3.3.4 Maailmanmarkkinat ja hintakehitys 

Suurin osa fluoriitin kaupasta käydään vuosittais-
ten sopimusten kautta ja vain pieni osa myydään 
avoimilla markkinoilla. Fluoriitin hinta on vaih-
dellut enemmän kuin monen muun teollisuus-
mineraalin, ja sen kysyntä on yhteydessä HF:n, 
kemikaalien, alumiiniin ja teräksen kysyntään. 
2000-luvulla fluoriitin hinta on noussut voimak-
kaasti, aluksi hieman maltillisemmin vuodesta 
2003, mutta kiihtyen vuodesta 2007 (kuva 13). 
Nopea nousu johtui pääasiallisesti Kiinan kasva-
neesta kulutuksesta ja vientirajoitteista johtuvasta 
tarjonnan pienentymisestä. Vuoden 2009 nopea 
lasku johtui heikentyneestä kysynnästä kemikaali-
sektorilla (Globe Metals and Mining 2013).

Fluoriitin hinta vaihtelee laadun ja alkuperän 
mukaan, ja lisäksi esiintyy myös laadun sisäis-

tä hintavaihtelua. Kuvassa 13 esitetyt hinnat on 
koottu USGS:n mineraalivuosikirjoista vuosilta 
2001–2011 siten, että joka vuodelta on poimittu 
acidspar-laatuisten fluorisälpien alin ja ylin hin-
ta. Lisäksi kuvaan on otettu huomattavasti hal-
vemman metspar-laatuisen fluorisälvän alimmat 
hinnat, joskin kyseisen hyödykkeen ylimmätkin 
hinnat jäivät korkeampilaatuisen acidsparin alim-
pia hintoja pienemmäksi. Korkeimpia hintoja on 
maksettu pääosin Kiinassa tuotetusta fluorisäl-
västä, ja toiseksi arvokkainta on ollut pääasiassa  
Meksikossa tuotettu acidspar. 

3.3.5 Kauppa- ja materiaalivirrat

Fluorisälvän tilastoidut globaalit kauppa- ja mate-
riaalivirrat koostuvat seuraavista HS/CN-luokista: 
fluorisälpä <97  % CaF2 (252921) ja fluorisälpä  
>97 % CaF2 (252921). 

Viimeisen neljän vuoden aikana viennin arvo 
oli korkeimmillaan yli 600 milj. dollaria, ja tuon-
nin arvo lähenteli miljardia vuonna 2011 (kuvat 14 
ja 15). Suurin osa kaupan arvosta tulee metallur-
gisesta korkeamman CaF2-pitoisuuden fluorisäl-
västä. Alemman pitoisuuden fluorisälvän tuojista 
suurin on Venäjä (18 %) ja viejistä suurimmat ovat 
Meksiko (29 %) ja Kiina (21 %). Korkeamman  

Kuva 13. Fluoriitin alimmat ja ylimmät hinnat ($/t) vuosina 2000–2011 (USGS 2002–2012).
Fig. 13. Highest and lowest prices ($/t) of fluorite in 2000–2011 (USGS 2002–2012).
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pitoisuuden fluorisälvän tuojista suurin on Yhdys-
vallat (29 %) ja Saksa (21 %), mutta viejistä ylivoi-
maisesti suurimmat ovat Kiina (40 %) ja Meksiko 
(31 %) (UN Comtrade 2013).

3.3.6 Suomi ja maailmanmarkkinat 

Suomen kaupankäynti koostuu samoista luokista 
kuin globaalikin, mutta pääasiallinen kauppa käy-

dään metallurgisella, laadultaan alemman CaF2-
pitoisuuden fluorisälvällä ja kaupankäynti koostuu 
pääosin tuonnista, kun taas vienti on hyvin satun-
naista ja erittäin pientä. Pääasiallinen lähdemaa 
on Meksiko mutta viime aikoina myös Mongolia, 
josta tuonti tapahtuu useimmiten Belgian ja Alan-
komaiden kautta. Fluorisälvän viime vuosien hin-
nannousu näkyy hyvin kuvassa 16; vaikka tuonnin 
kilomäärät laskevat, hinta jatkaa yhä nousuaan.

Kuva 15. Fluoriitin viennin arvo (M$) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
Fig. 15. World trade value (M$) of fluorite exports in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).

Kuva 14. Fluoriitin tuonnin arvo (M$) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
Fig. 14. World trade value (M$) of fluorite imports in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
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3.3.7 Tärkeimmät esiintymätyypit

Fluoria sisältävät esiintymät voidaan jakaa kahteen 
päätyyppiin. Fosfaattiesiintymät, joita louhitaan 
lannoitetuotantoon, sisältävät valtavat määrät fluo-
ria sitoutuneena apatiittiin (Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)). 
Fosforilannoitteen raaka-aineen, fosforihapon, 
tuotannossa voidaan apatiitin sisältämä fluori 
ottaa talteen sivutuotteeksi saatavana piifluori- 
happona.

Varsinaiset fluoriittiesiintymät sisältävät pää-
tuotteena louhittavaa fluoriittia (CaF2), jonka 
pitoisuus malmissa on yleensä vähintään 10 %. 
Fluoriitti esiintyy tyypillisesti hydrotermisistä 
liuoksista kiteytyneinä raontäytteinä, juonina ja 
korvautumisvyöhykkeinä. Hydrotermisten liuos-
ten lähteenä voivat olla runsaasti fluoria sisältävät 
happamat magmat, tai ne voivat olla sedimenttial-
taissa kiertäviä diageneettisiä liuoksia, jotka liuot-
tavat fluoria hydrotermistä systeemiä ympäröivis-
tä happamista kivilajeista.

3.3.8 Fluoriitin esiintyminen Suomessa ja Fen-
noskandian alueella

Vaikka joissakin kivilajeissa (esim. rapakivigra-
niitit, alkalikivet) esiintyy yleisesti fluoriittia, sen 
pitoisuudet ovat niin pieniä, ettei Suomen alueel-
ta tunneta yhtään varsinaista fluoriittiesiintymää. 
Fennoskandian alueella tärkeimmät tunnetut 
esiintymät ovat Norjassa ja Ruotsissa (Gautneb 
2012a). Norjan alueelta tunnetaan n. 30 fluoriit-
tiesiintymää. Suurin näistä on Lassedalen, jossa 
arvioidaan olevan n. 4 miljoonaa tonnia malmia, 
jonka keskipitoisuus on 29 % fluoriittia. Ruotsin 
Storumanin fluoriittiesiintymä on Fennoskandi-
an suurin. Sen malmiarvio on 28 miljoonaa ton-
nia malmia, jossa on keskimäärin 10,2 % fluoriit-
tia (Tertiary Minerals plc Annual Report 2012). 
Esiintymän haltija, Tertiary Minerals plc, tutkii 
parhaillaan Storumanin esiintymää ja selvittää, 
olisiko kaivostoiminnan aloittaminen mahdollista. 
Sama yhtiö omistaa oikeudet myös Lassedalenin 
esiintymään. Venäjän Karjalasta tunnetaan myös 
muutama fluoriittiesiintymä (Kitelä, Hopunvaara 
ja Uksinskoe), mutta ne eivät ole tuotannossa eikä 
niiden varannoista ole saatavilla tietoa.

Kuva 16. Fluoriitin tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 16. Fluorite imports in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).

3.4 Gallium (Ga)

3.4.1 Esittely

Gallium (järjestysluku = 31) on pehmeä ja hau-
ras metalli, jolla on hyvin alhainen sulamispiste 

(29,77 °C). Sulamispiste on yksi kansainvälisen 
lämpötila-asteikon (ITS-1990) kalibrointipisteistä 
(Preston-Thomas 1990). Gallium esiintyy luon-
nossa bauksiitti- (alumiini) ja sinkkimalmien yh-
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teydessä, hivenaineena bauksiitin savimineraalien 
ja sinkkivälkkeen hilassa. Suurin osa galliumista 
prosessoidaan galliumarsenidi- tai galliumnitridi-
muotoon, joita käytetään puolijohdeteollisuudes-
sa. Älypuhelimet, joiden kysyntä on viime vuosi-
na jatkuvasti kasvanut, sisältävät galliumarsenidia 
jopa kuusi kertaa enemmän kuin tavalliset mat-
kapuhelimet. Galliumnitridiä käytetään pääasi-
assa elektronioptisissa sovelluksissa, kuten laser-
diodeissa ja LED-komponenteissa. Vähäisempiä 
määriä galliumia käytetään alhaisen lämpötilan 
sulamispisteen metalliseoksissa mm. lämpömittari- 
sovelluksissa ja juotteissa.
 
3.4.2 Tuotanto ja sen jakautuminen

Koska suurin osa galliumista tuotetaan alumiinin- 
ja sinkintuotannon yhteydessä, on tarkan tuotan-
todatan keräys haastavaa ja perustuu pitkälti ar-
vioihin. Jalostetun galliumin tuotannoksi vuonna 
2012 arvioitiin noin 354 tonnia, mikä käsittää sekä 
arvioidun primäärituotannon (273 t) että metalli-
jätteestä jalostetun aineksen (USGS 2013). Kier-
rätystuotanto on kuitenkin toistaiseksi vähäistä 
ja koostuu lähinnä galliumyhdisteiden tuotannon 
yhteydessä syntyvän jätteen uudelleenprosessoin-
nista. Kuvassa 17 on esitetty primääri- ja jalosta-
motuotanto vuosina 2000–2012 sekä primääri- ja 
jalostamotuotannon ja kierrätyksen kapasiteetit. 

Luvuista ainoastaan primäärituotanto vuoteen 
2008 asti on tarkistettu, muut perustuvat arvioi-
hin, jotka on kerätty USGS:n mineraaliyhteen- 
vedoista vuosilta 2002–2013. 

WMD:n (2013) mukaan vuonna 2011 Kiina oli 
suurin galliumin tuottaja noin 50 %:n osuudella ja 
HHI oli 3 326, mutta Kiinan osuus tuotannosta oli 
huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi fluori- 
sälvän kohdalla. Tuotannosta yli 87 % sijaitsee 
maailmanpankin epästabiileiksi luokittelemilla 
alueilla, kun vuonna 2007 luku oli vain 40,5 %. 
Loput tuotannosta sijoittuu kohtalaisen vakauden 
alueille. Kiinan lisäksi suurimpia tuottajia 2000- 
luvulla ovat olleet Saksa, Kazakstan ja Ukraina. 
Japani kuului suurimpiin tuottajiin aina vuoteen 
2007 ja Venäjä vuoteen 2003 asti. Pienempiä tuot-
tajia ovat mm. Unkari, Slovakia ja Etelä-Korea. Ja-
lostetun galliumin tuottajista suurimpia ovat olleet 
Kiina, Japani ja Yhdysvallat. Ranskassa jalostettiin 
galliumia huomattavasti aina vuoteen 2006 asti, 
Saksasta tuodusta materiaalista.

3.4.3 Varat ja varannot

Galliumvarojen arviointi on huomattavasti epä-
tarkempaa moniin muihin mineraaleihin verrat-
tuna. Tämä sivutuotteena hyödynnettävä metalli 
esiintyy hyvin pieninä pitoisuuksina muissa me-
tallimalmeissa, kuten bauksiitissa ja sinkkimal-

Kuva 17. Galliumin primääri- ja jalostamotuotanto ja arvioidut kapasiteetit vuosina 2000–2012 (USGS 2002-2013).
Fig. 17. Mine and refinery production of gallium and the estimated capacities in 2000–2012 (USGS 2002–2013).



31

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 213 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 213, 2014
Kriittisten metallien ja mineraalien maailmanlaajuinen tuotanto ja malmipotentiaali Suomessa…

meissa, ja vain osa galliumista on kannattavasti 
talteen otettavissa, mikä taas riippuu toimijasta. 
Lisäksi maailman bauksiittivarat ovat niin suuret, 
että suurta osaa niistä tuskin otetaan tuotantoon 
lähiaikoina, mikä estää myös niiden sisältämien 
galliumvarojen hyödyntämisen.

Bauksiitin galliumpitoisuus on keskimäärin 50 
ppm, joten pelkästään bauksiittiin sidottujen va-
rantojen on arvioitu olevan yli miljardi tonnia. 
Varannoista vain pieni osa on kuitenkin taloudel-
lisesti hyödynnettävissä (USGS 2013).

3.4.4 Kierrätys

Galliumin OSR on <1 %, ja kokonaiskäytöstä 
kierrätetyn materiaalin osuus (RC) on 25–50 % ja 
EOL-RR <1 % (UNEP 2011). Suurimpia kierrättä-
jiä ovat Saksa, Japani, Iso-Britannia, Yhdysvallat ja 
viime vuosina myös Kanada.

3.4.5 Maailmanmarkkinat ja hintakehitys 

Galliumin hinta määräytyy pääosin tarjonnan ja 
kysynnän suhteesta. Koska sitä tyypillisesti saa-
daan alumiini- ja sinkkituotannon sivutuotteena, 
ei makroekonomisilla kehityssuunnilla ole merkit-
tävää vaikutusta sen hintakehitykseen. Markkina-
hinnoista suuri osa neuvotellaan kahdenvälisesti 
tuottajan ja kuluttajan välillä. Tällöin suurempia 

määriä on mahdollista ostaa alhaisempaan hin-
taan, eivätkä tuottajien ilmoittamat hinnat edus-
takaan todellista myyntihintaa vaan pikemminkin 
indikoivat yleisiä hintatrendejä. Tuottajahintoja ei 
ole julkaistu enää vuoden 2001 jälkeen, ja sitä uu-
demmat hinnat ovat keskiarvoja Yhdysvaltoihin 
tuodusta galliumista (kuva 18). Galliumia käyte-
tään monissa sovelluksissa, mutta siitäkään huo-
limatta ei kysyntä ole ylittänyt tarjontaa, mikä on 
pitänyt hinnat alhaisena. Alhaisena pysynyt hinta-
kaan ei ole kasvattanut kulutusta, koska galliumia 
käytetään hyvin pieniä määriä, lähinnä vain eri-
koissovelluksissa.

3.4.6 Kauppa- ja materiaalivirrat

Galliumista ei ole saatavilla globaaleja ainekohtai-
sia kauppatietoja.
 
3.4.7 Suomi ja maailmanmarkkinat 

Suomen tullitilastossa on luokka muokkaamaton 
gallium; galliumjauhe (CN 81129289). Sen kau-
pankäynti on pientä, ja erityisesti sen vienti on 
epäsäännöllistä (kuvat 19 ja 20). Tuonnista suu-
rin osa tulee Yhdysvalloista mutta myös Saksasta 
ja Isosta-Britanniasta. Epäsäännöllisestä viennistä 
pääosa on suuntautunut Venäjälle.

Kuva 18. Galliumin hinta ($/kg) vuosina 1970–2010 (USGS 2013b).
Fig. 18. Gallium price ($/kg) in 1970–2010 (USGS 2013b).
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Kuva 19. Galliumin (CN 8112928) tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 19. Gallium (CN 8112928) imports in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).

Kuva 20. Galliumin (CN 8112928) vienti Suomesta vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 20. Gallium (CN 8112928) exports from Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).

3.4.8 Tärkeimmät esiintymätyypit

Gallium on kemiallisesti samankaltainen alumii-
nin kanssa ja korvaa sitä mineraaleissa. Alumiinia 
tuotetaan pääasiassa pitkälle rapautuneesta, alu-
miinirikkaasta lateriittimaannoksesta eli bauksii-

tista. Bauksiittimalmien keskimääräinen gallium-
pitoisuus on 50 ppm (<10–160 ppm), ja galliumia 
tuotetaan bauksiitista alumiinin sivutuotteena 
(Dittrich et al. 2011). Galliumpitoisia esiintymiä ei 
tunneta Suomen tai Fennoskandian alueelta.
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3.5.1 Esittely

Germanium (järjestysluku = 32) on kova, hauras 
hopeanvalkoinen puolimetalli ja puolijohde. Ke-
miallisesti se muistuttaa tinaa. Germanium esiin-
tyy hivenaineena monissa malmimineraaleissa, 
yleisimmin sinkkivälkkeessä ja wurtziitissa, ja 
vain harvemmin kuparimineraaleissa, kuten ku-
parikiisussa. Suurin osa tuotetusta germaniumista 
saadaankin sinkin sulatuksen sivutuotteena. Kau-
pallisesti merkittävät pitoisuudet ovat kuitenkin 
harvinaisia ja niiden esiintyminen rajoittuu vain 
muutamiin mineraaleihin. Jonkin verran ger-
maniumia saadaan hiiltä polttoaineena käyttävi-
en voimalaitosten lentotuhkasta. Germaniumin 
tärkeimmät käyttökohteet ovat kuituoptiikassa, 
infrapunaoptiikassa, katalysaattorina muoviteol-
lisuudessa, elektroniikassa ja aurinkokennoissa. 
Elektroniikassa aine oli ensimmäinen kaupallisesti 
tärkeä puolijohde, jonka käyttö on nykyään kor-
vattu lähinnä piillä.

3.5.2 Tuotanto ja sen jakautuminen

Germaniumin jalostamotuotanto oli 120 t vuonna 
2011, ja vuoden 2012 tuotannon suuruudeksi on 
arvioitu 128 t (USGS 2013). 2000-luvun tuotan-
tohuippu 140 t sen sijaan oli vuonna 2008 (kuva 
21). Suurimmat tuottajat vuonna 2011 olivat Kiina 
(56 %), Ukraina (30 %), Venäjä (6 %) ja Yhdysval-
lat (4 %), ja germaniumin HHI on 4 128 (WMD 

3.5 Germanium (Ge)

2013). Vuonna 2011 tuotannosta yli 92 % sijaitsi 
maailmanpankin epästabiileiksi luokittelemilla 
alueilla, mikä on huomattava muutos vuoden 2007  
50 %:sta. Erittäin epästabiileilla alueilla ei ole tuo-
tantoa, vaan jäljelle jäävä osuus sijoittuu kohtalai-
sen vakaille alueille. Tuotannon painopiste on siir-
tynyt kohti Kiinaa, ja merkittävimpiä muutoksia 
kymmenen vuoden ajalta on se, että Yhdysvaltojen 
30 %:n osuus vuonna 2004 pieneni 5 %:iin ja sen 
alle (USGS 2002–2013). Koska germanium on sin-
kinjalostuksen sivutuote, on sen tuotanto voimak-
kaasti riippuvaista jalostamoiden kiinnostuksesta 
sen talteenottoon, mikä taas on aineen kysynnän 
ja hinnan säätelemää. 

3.5.3 Germaniumin tuotanto Suomessa

Suomessa Freeport Cobalt Oy (entinen OMG 
Kokkola Chemicals Oy) jalostaa germaniumoksi-
dia ja metallista germaniumia kobolttituotannon 
sivutuotteena. Germaniumpohjaisten tuotteiden 
vuosituotannoksi on ilmoitettu 25 tonnia (Länsi-
Suomen ympäristölupavirasto 2009), mutta todel-
linen vuosituotanto on vaihdellut 12 ja 17 tonnin 
välillä vuosina 2010–2013 (GTK 2014). Tuotanto-
prosessin raaka-aineena käytetään Kongon demo-
kraattisessa tasavallassa tuotettua metalligranulia 
sekä erilaisia kobolttipitoisia välituotteita. Suomen 
osuus germaniumin globaalista tuotannosta on eri 
tilastojen mukaan 5–13 % (Oakdene Hollins 2012, 
BGS 2013b).

Kuva 21. Germaniumin jalostamotuotanto (kg) vuosina 2000–2011 (USGS).
Fig. 21. Refinery production (kg) of germanium in 2000–2011 (USGS).
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3.5.4 Varat ja varannot

Tiedot germaniumvaroista ovat rajalliset. Yhdys-
valloissa varat on arvioitu 450 000 tonnin suurui-
seksi (ei sis. lentotuhkaa lähteenä), mutta muista 
maista numerotietoa ei ole saatavilla. Maailman-
laajuiset varannot ovat liitoksissa kuitenkin tietyn-
laisiin sulfidisiin sinkki- ja lyijysinkkimalmeihin 
(USGS 2013a). 

3.5.5 Kierrätys

Germaniumin kierrätysluvuista on saatavissa Yh-
dysvaltoja koskevat arviot sekä työryhmän globaa-
lit arviot. Germaniumin OSR-luvut ovat Yhdys-
valloissa 40 %, globaalisti olematon, kierrätetyn 
materiaalin osuus kokonaiskulutuksesta (RC) on 
50 %  ja 35 % sekä EOL-RR-luvut 76 % ja <1 % 
(UNEP 2011).

3.5.6 Maailmanmarkkinat ja hintakehitys 

Germaniumin globaalit markkinat ovat osoit-
tautuneet suhteellisen epävakaiksi rajoittuneiden 
germaniumin lähteiden ja monien germaniumso-
vellusten korvaamattomuuden vuoksi (USGS 
2013b). 1950-luvulla kehitetty Ge-transistori ava-
si germaniumin käyttöä lukemattomille elektro-
nisille sovelluksille ja takasi metallille siten hyvät 
markkinat aina 1970-alkuun asti. 1970-luvulla 
piin käyttö transistoreissa kuitenkin yleistyi ja 
germaniumin kysyntä hiipui. Vuosikymmenen 

lopulla kasvanut kulutus ja niukka tarjonta nosti-
vat hintoja dramaattisesti, ja vuodesta 1981 alkaen 
hinta pysyi tasaisen korkeana 13 vuoden ajan. Ky-
seisellä aikajaksolla tuottajien ilmoittamat hinnat 
eivät kuitenkaan vastaa todellista markkinahintaa, 
joka oli alhaisempi, koska kysyntä ylitti tarjonnan.

Vuonna 1995 tuottajahinta nousi jälleen kysyn-
nän kasvun ja tuotannon vajauksen vuoksi, mutta 
valtioiden (USA, Venäjä, Ukraina) varastojen as-
teittainen purkaminen stabiloi hinnat. Valtioiden 
germaniumvarastojen pienentäminen, yleinen 
tarjonnan kasvu, kierrätyksen lisääntyminen ja 
mm. optisten kuitujen globaalin kysynnän lasku 
aiheuttivat 1990-luvun lopulla ylitarjontaa, mutta 
tästäkin huolimatta tuottajahinnat nousivat vuon-
na 1998. Hinnan nousu oli seurausta odotetusta 
kysynnän kasvusta satelliittiviestinnän alalla, mut-
ta sen jäädessä toteutumatta hinnat kääntyivät uu-
delleen laskuun vuonna 1999. Germaniumin hinta 
kääntyi jälleen nousuun vuonna 2004, kun New 
Yorkissa vuonna 2001 tapahtuneet terrori-iskut 
ja Yhdysvaltojen sotilaalliset toimet lisäsivät ger-
maniumin kysyntää. Hinta jatkoi nousemistaan 
vuosina 2006–2007 mm. eri puolilla maailmaa 
rakennettavien kuituoptisten verkkojen vuoksi. 
Samanaikaisesti Kiina poisti tulliveron, mikä lisä-
si germaniumin tarjontaa maailmanmarkkinoilla. 
Hinnat laskivat vasta globaalin talouskriisin myötä 
vuonna 2008. Kuvassa 22 esitetyt  hintamuutokset 
saattavat johtua myös muutoksesta hinnan tieto-
lähteessä.

Kuva 22. Germaniumin hinta ($/kg) vuosina 1970–2010 (USGS 2013b).
Fig. 22. Germanium price ($/kg) in 1970–2010 (USGS 2013b).
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3.5.7 Kauppa- ja materiaalivirrat

Germaniumin tilastoidut globaalit kauppa- ja ma-
teriaalivirrat koostuvat pääosin HS/CN-luokasta 
282560 germaniumoksidit ja zirkoniumdioksidit 
(UN Comtrade 2013). Tuonti ja vienti ovat kasva-
neet vuosina 2009–2011 (kuva 23). Maailmankau-
passa Japani on sekä suurin tuoja että viejä (16 % 
ja 22 %). Muita suuria tuojia ovat Yhdysvallat (16 
%) ja Saksa (11 %). Muita viejiä ovat Kiina (19 %), 
Yhdysvallat (16 %) ja Iso-Britannia (10 %) (UN 
Comtrade 2013).

3.5.8 Suomi ja maailmanmarkkinat 

Myös Suomessa germaniumin kauppa- ja mate-
riaalivirrat koostuvat pääosin luokasta germani-
umoksidit ja zirkoniumdioksidit (CN 282560). 
Lisäksi tilastossa näkyy satunnaista ja erittäin 
vähäistä tuontia vuonna 2007 käyttöön otetussa 
luokassa muokkaamaton germanium; germani-
umjauhe (CN 81129295). Germaniumoksidit on 
tulliluokittelussa niputettu yhteen zirkoniumdiok-
sidien kanssa ja viennistä on ilmoitettu vain arvo, 
ei määriä eikä kohdemaita. Arvoltaan vienti on 

Kuva 23. Germaniumoksidien ja zirkoniumdioksidien (HS 282560) maailmankaupan arvo (M$) vuosina 2009–2012 (UN 
Comtrade 2013).
Fig. 23. World trade value (M$) of germanium and zirconium oxide (HS 282560) in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).

Kuva 24. Germaniumoksidien ja zirkoniumdioksidien (CN 282560) tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 24. Germanium and zirconium oxide (CN 282560) imports in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).
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huomattavasti tuontia suurempaa ja jatkaa edel-
leen kasvamistaan vuoden 2009 notkahduksen jäl-
keen toisin kuin tuonti, joka on laskenut vuodesta 
2008 (kuva 24 ja 25). Pääosa tämän tullliluokan 
tuonnista tulee Isosta-Britanniasta, ja muita pie-
nempiä lähdemaita ovat olleet mm. Saksa ja Rans-
ka (Tulli 2013).

3.5.9 Tärkeimmät esiintymätyypit

Germanium esiintyy hivenaineena perusmetalli- 
sulfidimalmeissa erityisesti sinkin ja kuparin kans-

sa. Ns. Mississippi Valley -tyyppisissä lyijy-sinkki-
malmeissa sinkkivälkkeen germaniumpitoisuus 
voi olla jopa >900 ppm (Saini-Eidukat et al. 2009). 
Germanium esiintyy myös kuparia, arseenia, an-
timonia ja tinaa sisältävissä monimetalliesiinty-
missä, mutta niistä sitä ei yleisesti oteta talteen 
sivutuotteena (Butterman & Jorgenson 2004). 
Germaniumpitoisia esiintymiä ei tunneta Suomen 
tai Fennoskandian alueelta, joskin on mahdollis-
ta, että tunnetuissa sinkkiesiintymissä on mukana 
germaniumia (Hallberg 2012b). 

Kuva 25. Germaniumoksidien ja zirkoniumdioksidien (CN 282560) vienti Suomesta vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 25. Germanium and zirconium oxide (CN 282560) exports from Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).

3.6 Grafiitti (C)

3.6.1 Esittely

Grafiitti on hiilen (järjestysluku = 6) yleisin ilme-
nemismuoto, pehmeä, metallikiiltoinen ja tah-
raava mineraali, jonka väri vaihtelee harmaasta 
mustaan. Grafiitin sulamispiste (3 927 °C) on 
kaikista alkuaineista korkein. Grafiitti on erittäin 
tulenkestävä, kemiallisesti reagoimaton, ominais-
painoltaan kevyt ja hyvän lämmön- ja sähkön-
johtavuuden omaava epämetalli. Ominaisuudet 
ovat seurausta grafiitin rakenteesta, joka koostuu 
päällekkäisistä hilatasoista, joissa hiiliatomit ovat 
järjestäytyneet kuusikulmioista koostuvaksi hek-
sagoniseksi rakenteeksi. Yhden atomin paksuisena 
kerroksena ainetta kutsutaan grafeeniksi, joka on 
intensiivisen tutkimuksen ja kehityksen kohteena, 
sillä se on vahvin tunnettu aine. Luonnossa gra-

fiitti esiintyy kolmessa eri muodossa: amorfisena, 
hiutaleisena sekä juonina. Amorfinen grafiitti on 
näistä yleisin ja heikkolaatuisin muoto, kun taas 
hiutaleinen muoto on harvinaisempi ja esiintyy 
erillisinä kiteytyneinä hiutaleina metamorfisissa 
kivissä. Grafiittia käytetään monissa eri sovelluk-
sissa sulatoissa, rauta- ja terästeollisuudessa, tulen-
esto- ja voiteluaineena, kynissä ja akuissa. 

3.6.2 Tuotanto ja sen jakautuminen

Grafiitin kokonaistuotannoksi vuonna 2011 on 
raportoitu eri lähteissä sekä 1,2 Mt (USGS 2013a, 
WMD 2013) että 2,2 Mt (BGS 2013b). Erot grafii-
tin tuotantoluvuissa ovat huomattavia koko 2000- 
luvun ajan (kuva 26). Suurimmat erot johtuvat 
Kiinan 2000-luvun tuotantoluvuista, jotka BGS on  
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raportoinut huomattavasti suuremmiksi kuin 
USGS. Toisaalta BGS:n raportoimat Kanadan luvut 
ovat pienemmät, ja eroavaisuuksia on myös mm. 
Zimbabwen, Madagascarin ja Intian tuotantolu-
vuissa. USGS:n vuosien 2008–2011 tuotantoluvuis-
ta myös puuttuu kokonaan esim. Bosnia-Hertse- 
govinan osuus.

Kiina on ylivoimaisesti grafiitin suurin tuotta-
ja, vaikka osuuden suuruus saattaakin vaihdella 
lähteen mukaan. BGS:n mukaan Kiinan osuus on 
ollut lähes koko 2000-luvun yli 80 %, ja USGS:n 
mukaan osuus on vaihdellut samana aikana 50 % 
ja 70 %:n välillä. WMD:n mukaan Kiinan osuus lä-
hentelee 70 %:a vuonna 2011, mutta HHI:n ollessa 
4 964 sen osuus on kuitenkin 4 706. Kiinan jälkeen 
suurimmat tuottajat ovat Intia (13 %) ja Brasilia  
(9 %). Myös muita pienempiä tuottajia on paljon.

3.6.3 Varat ja varannot 

Grafiittivarat on arvioitu 77 Mt:n suuruisiksi; näis-
tä suurin osa sijaitsee Kiinassa (55 Mt). Globaalien 
varantojen on arvioitu olevan 800 Mt hyödynnet-
täväksi kelpaavaa grafiittia (USGS 2013a). Tietoa 
kierrätetyn grafiitin määrästä ja arvosta ei ole saa-
tavilla, mutta käytännössä grafiitin hyvä saatavuus 
markkinoilla hidastaa kierrätyksen yleistymistä.

3.6.4 Maailmanmarkkinat ja hintakehitys 

Grafiitin hinta vaihtelee melko voimakkaasti sen 
laadun mukaan. Mitä suurempi hiutalekoko ja 

korkeampi hiilipitoisuus grafiitissa on, sitä arvok-
kaammasta raaka-aineesta on kyse. Ohessa esitetyt 
diagrammit on koottu USGS:n mineraalivuosikir-
joista vuosilta 2002–2013 (kuvat 27 ja 28). Vaikka 
suurin osa kaupankäynnistä käydään neuvotelluil-
la hinnoilla, antavat diagrammit käsityksen tuona 
aikana maksetuista hinnoista. Luonnongrafiitin 
korkeimmat hinnat on maksettu kiteytyneestä, 
suurihiutaleisesta, 94–97 %:n hiilipitoisuuden gra-
fiitista ja alimmat amorfisesta, 80–85-prosentti-
sesta jauhemuotoisesta grafiitista. Näiden ääripäi-
den väliin jää myös paljon vaihtelua sekä hinnan 
että laadun suhteen. Synteettisen grafiitin hinta 
on luonnongrafiittia huomattavasti korkeampi.  
Grafiittimarkkinat romahtivat 1990-luvulla, kun 
kiinalaiset tuottajat täyttivät markkinat. Markki-
nat alkoivat toipua vuonna 2005, ja maailmanlaa-
juinen kysyntä kasvoi voimakkaasti vuoden 2009 
puolivälin jälkeen sekä jatkui läpi vuosien 2010 ja 
2011. Maailmanlaajuinen kulutus on melkein kak-
sinkertaistunut 2000-luvulla, ja kysyntä nousevissa 
talouksissa, kuten Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina, 
on samanaikaisesti noussut n. 5 % vuodessa. Viime 
aikoina grafiitin johtavan tuottajan, Kiinan, hallitus 
on tiukentanut kaivosten säätelyä teollisuudenalan 
vahvistamiseksi, mikä saattaa vähentää maailman-
laajuista tarjontaa jopa 10 %. Tämä saattaa aihe-
uttaa äkkinäisiä puutteita tarjonnassa lähivuosina 
ja merkittäviä hinnannousuja. (Global metals and 
mining 2013, http://www.globemetalsandmining.
com.au/Commodities/Graphite.aspx )

Kuva 26. Grafiitin maailmanlaajuinen tuotanto (t) vuosina 2000–2011 (BGS ja USGS).
Fig. 26. Global graphite production (t) in 2000–2011 (BGS ja USGS).

http://www.globemetalsandmining.com.au/Commodities/Graphite.aspx
http://www.globemetalsandmining.com.au/Commodities/Graphite.aspx
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Kuva 27. Luonnongrafiitin ylin ja alin hinta ($/t) vuosina 2000–2011 (USGS 2002-2012).
Fig. 27. Highest and lowest price ($/t) of natural graphite in 2000–2011 (USGS 2002–2012).

Kuva 28. Synteettisen grafiitin (99,5 % C) ylin ja alin hinta ($/t) vuosina 2006–2011 (USGS).
Fig. 28. Highest and lowest price ($/t) of synthetic graphite (99.5% C) in 2006–2011 (USGS).

3.6.5 Kauppa- ja materiaalivirrat

Grafiitin tilastoidut kauppa- ja materiaalivirrat 
koostuvat HS/CN-luokasta 2504 luonnongrafiitti 
alaluokkineen (2504 10 jauheena tai suomuina ja 
250490 muuten kuin jauheena tai suomuina) sekä 
synteettisestä grafiitista (HS 3801 keinotekoinen 
grafiitti; kolloidinen tai puolikolloidinen grafiitti; 
grafiittiin tai muuhun hiileen perustuvat valmis-
teet, massana, möhkäleinä, levyinä tai muina puo-
livalmisteina). Aina vuoteen 2011 asti kaupan arvo 

on kasvanut voimakkaasti, mutta kasvu näyttäisi 
taittuneen vuonna 2012 (kuvat 29−31). Suurin 
osa kaupasta käydään jauhe- ja suomumuotoisel-
la grafiitilla. Synteettisen grafiitin kauppavirroissa 
näkyy samankaltainen kehitys.

Luonnongrafiitin (HS 2504) globaalien markki-
noiden suurimmat maahantuojat ovat Japani (37 
%), Yhdysvallat (24  %) ja Saksa (19 %). Japanin 
osuus korostuu luokassa 250490 ja Yhdysvaltojen 
osuus luokassa 250410. Synteettisen grafiitin (CN 
3801) osuudet ovat tasaisempia, ja suurimpienkin 
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tuojien, Kiinan ja Etelä-Korean, osuudet jäävät n. 
13 %:iin. Maailmanmarkkinoiden viejistä suurin 
tuottaja Kiina on ylivoimainen (>70 %). Kiinan 
johtoasema koskee molempia laatuluokkia, mut-
ta etenkin luokkaa 250490 muut kuin jauhe- tai 
suomumuotoinen grafiitti. Seuraavaksi suurimpi-
en viejien, Japanin ja Brasilian, osuudet ovat noin  

8 %. Muita viejiä ovat mm. Saksa ja Kanada. Synteet-
tisen grafiitin suurimmat viejät ovat Japani, Kiina 
ja Yhdysvallat, kukin n. 20 %:n osuudella. Suurin 
osa (97 %) grafiitin tuotannosta sijaitsee maail-
manpankin luokittelun mukaan epästabiileilla  
alueilla (UN Comtrade 2013).

Kuva 29. Luonnongrafiitin (HS 2504) ja sen alaluokkien tuonnin arvo (M$) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
Kuva 29. Luonnongrafiitin (HS 2504) ja sen alaluokkien tuonnin arvo (M$) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 2013).

Kuva 30. Luonnongrafiitin (HS 2504) ja sen alaluokkien viennin arvo (M$) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
Fig. 30. World trade export value (M$) of natural graphite (HS 2504) and its sub-classes in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
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3.6.6 Suomi ja maailmanmarkkinat 

Suomen kauppa- ja materiaalivirrat koostuvat sa-
moista luokista kuin globaalistikin (kuvat 32−35). 
Tuonti on huomattavasti vientiä suurempaa, poik-
keuksena kuitenkin vuosi 2007, jolloin Viroon on 
viety huomattavan suuri määrä (650 t, 46 M€) CN-
luokan 250490 grafiittia. Tuonti tulee pääosin Sak-
sasta (Tulli 2013). 

Kuva 31. Synteettisen grafiitin (HS 3801) viennin ja tuonnin arvo (mrd $) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
Fig. 31. World trade import and export values (mrd $) of synthetic graphite (HS 3801) in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).

Kuva 32. Luonnongrafiitin (CN 2504) tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 32. Natural graphite (CN 2504) imports in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).

Myös synteettisen grafiitin tuonti on huomatta-
vasti vientiä suurempaa, ja tärkeimmät lähdemaat 
ovat selvästi suurimman Norjan lisäksi Ruotsi ja 
Saksa. Tuontimäärät ovat luonnongrafiittia suu-
rempia.
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Kuva 33. Luonnongrafiitin (CN 2504) vienti Suomesta vuosina 2002–2012. Vuoden 2007 vientihuippu ei mahdu diagrammiin, 
ja se on merkitty summittaisesti nuolella (Tulli 2013).
Fig. 33. Natural graphite (CN 2504) exports from Finland in 2002–2012. The peak of 2007 is out of scale and it is marked ap-
proximately with an arrow (Tulli 2013).

Kuva 34. Synteettisen grafiitin (CN 3801) tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 34. Synthetic graphite (CN 3801) imports in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).
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3.6.7 Tärkeimmät esiintymätyypit

Grafiittiesiintymiä syntyy, kun sedimentaatiopro-
sesseissa hautautunut orgaaninen aines muuttuu 
grafiitiksi metamorfisissa prosesseissa korkeis-
sa paineissa ja lämpötiloissa (alaraja n. 6,3 kbar,  
400 ⁰C) (Taylor 2006). Toinen grafiittiesiintymien 
syntytapa on se, että vaippaperäiset, hiilirikkaat 
magmat ja fluidit tunkeutuvat maankuoreen ja nii-
den sisältämä hiili kiteytyy grafiitiksi, joko horn-
felseinä tai sivukiviin tunkeutuneina juonina. 

Maailman suurimman grafiitintuottajan Kiinan 
grafiittiesiintymät ovat suurimmaksi osaksi pieniä 
ja heikkolaatuisia amorfisen grafiitin esiintymiä, 
joita louhitaan ei-teollisessa mittakaavassa. Kor-
kealaatuisempaa, kiteistä hiutalegrafiittia tuote-
taan Kiinan lisäksi mm. Kanadassa, Brasiliassa, 
Intiassa ja eräissä Afrikan maissa. Tärkein kor-
keimman laadun juonityypin grafiitin tuottaja on 
Sri Lanka.

Kuva 35 Synteettisen grafiitin (CN 3801) vienti Suomesta vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 35. Synthetic graphite (CN 3801) exports from Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).

3.6.8 Grafiitin esiintyminen Suomessa ja  
Fennoskandian alueella

Suomesta ei tunneta grafiittiesiintymiä, vaikka 
grafiittia esiintyy myös Suomen kallioperässä. Sen 
sijaan Ruotsissa, Norjassa ja Venäjän Karjalassa 
sekä Kuolan niemimaalla on useita tunnettuja ja 
osin tuotannossa olevia esiintymiä. Norjan Ska-
land on läntisen Euroopan ainoa hiutalemaista 
grafiittia tuottava kaivos, ja sen vuosituotanto on 7 
000 t (Gautneb 2012b). Norjan alueelta tunnetaan 
n. 70 erikokoista grafiittiesiintymää. Ruotsissa ke-
hitetään kahta grafiittiesiintymää (Kringelen ja 
Nunasvarra) mahdollista tuotannon aloittamista 
varten. Venäjän Karjalasta tunnetaan laajoja ns. 
shungiitti-tyypin grafiittiesiintymiä, joiden yh-
teenlasketut varannot on arvioitu n. 6,4 miljoo-
naksi tonniksi (Raw Mineral Base 2005). Ainakin 
kaksi shungiittiesiintymää (Zazhoginskoe ja Mak-
sovo) on tuotannossa tällä hetkellä, mutta tarkem-
pia tuotantolukuja ei ole saatavilla.

3.7 Hopea (Ag)

3.7.1 Esittely

Hopea (järjestysluku = 47) on siirtymäalku- 
aineisiin kuuluva jalometalli. Hopealla on ollut jo 
tuhansien vuosien ajan tärkeä rooli maailmanhis-
toriassa sekä koriste- että hyötyesineiden mate-
riaalina ja monien rahasysteemien pohjana. Puh-

das hopea on valkoinen, kiiltävä, korkean optisen 
heijastuskyvyn omaava metalli, joka on kultaa 
kovempaa mutta kuparia pehmeämpää. Sillä on 
metalleista paras sähkön- ja lämmönjohtokyky. 
Fysikaalisten ominaisuuksiensa vuoksi hopeaa 
käytetään useissa teollisissa sovelluksissa, kuten 
juotoksissa, katalysaattoreissa, ruoan säilytykses-
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sä, puun kyllästysaineissa, polyesterin tuotannossa 
ja yhä useammissa elektronisissa käyttötarkoituk-
sissa. Hopean biosidiominaisuus on lisännyt sen 
lääketieteellistä käyttöä mm. haavojen hoidossa, 
ja lisäksi sitä käytetään myös vedenpuhdistukseen. 

Suurin osa hopeasta tuotetaan perus- ja jalome-
tallien, pääosin lyijy-sinkkimalmien, mutta myös 
kupari- ja kultamalmien sivutuotteena. Lähdemi-
neraaleista tärkein on melko yleinen ja suhteelli-
sen helposti sulatettava hopeapitoinen lyijyhohde. 
Muita hopeamalmimineraaleja ovat mm. angle-
siitti, argentiitti ja stefaniitti. Hopea esiintyy luon-
nossa myös metallimuotoisena. 

3.7.2 Tuotanto ja sen jakautuminen

Hopean maailmanlaajuinen tuotanto on ollut ta-
saisessa kasvussa 2000-luvun aikana (kuva 36), ja 
se on laajalle levinnyttä. Vuonna 2011 hopean maa-
ilmanlaajuinen tuotanto oli 23 300 t (BGS, USGS). 
Tuotantoa on ainakin 62 maassa, ja sen HHI on 
1 028 (WMD 2013). Laajan levinneisyyden seu-
rauksena tuotanto on jakautunut myös poliittisel-
ta vakaudeltaan monenlaisiin maihin. Suurin osa 
tuotannosta (69 %) sijoittuu maailmanpankin luo-
kittelun mukaisesti epävakaille alueille, mutta suuri 
osa (29 %) sijoittuu myös luokittelultaan vakaudel-
taan tyydyttäville alueille (WMD 2013).

Yli puolet tuotannosta sijaitsee Keski-, Pohjois- 
ja Etelä-Amerikassa, ja Meksiko ja Peru ovatkin ol-
leet kaksi suurinta tuottajamaata koko 2000-luvun 

Kuva 36. Hopean maailmanlaajuinen tuotanto (t) vuosina 2000–2011 (BGS ja USGS).
Fig. 36. Global silver production (t) in 2000–2011 (BGS and USGS).

ajan, mutta suurimpien tuottajien väliset erot ovat 
kasvaneet 2000-luvun alusta vuosikymmenen lop-
pupuolelle. Viime vuosina ja vuosituhannen alussa 
suurin tuottaja oli Meksiko ja vuosina 2003–2009 
Peru (USGS 2002–2013). Vuosina 2011–2012 Peru 
on kuitenkin menettänyt asemiaan Kiinalle. Aust-
ralia on ollut melko vakaasti neljän suurimman 
tuottajan joukossa koko 2000-luvun, mutta vuosi-
kymmenen alussa Yhdysvaltojen ja Kanadan suh-
teelliset osuudet olivat suuremmat. Muita tuottajia 
ovat mm. Bolivia ja Chile.

Hopean tuotanto Suomessa

Nykyään hopeaa tuottavat sivutuotteena ainakin 
Pyhäsalmen ja Talvivaaran kaivokset (taulukko 1). 
Lisäksi Sotkamo Silver AB-yhtiö valmistelee Tai-
valjärven esiintymän tuotantoon ottamista lähi-
vuosina. Suurin osa kotimaisesta hopean tuotan-
nosta perustuu kuitenkin tuotujen raaka-aineiden 
jalostukseen. Vuosina 2010–2011 Suomi oli tuot-
tajamaiden listan sijalla 22 (WMD 2013). Tuo-
tanto on kasvanut voimakkaasti koko 2000-luvun 
ajan, ja vuodesta 2008 lähtien on tuotanto ollut yli 
70 t/v (kuva 37). Kuvassa esitetyt tuotantoluvut 
ovat epätarkkoja ja toisistaan hieman poikkeavia, 
mutta niissä on kuitenkin nähtävissä hopean tuo-
tannon kehittyminen ja kasvu.

Suurin hopean tuottaja Suomessa on Boliden 
AB:n Harjavallan rikastamo. Sen tuotanto on kas-
vanut merkittävästi vuodesta 2008, ja vuonna 2012 
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se nousi 73 tonnista 128 tonniin (Boliden AB An-
nual report 2012). Raaka-aineet tulevat pääosin 
metallirikasteina kuparikaivoksista Etelä-Ameri-
kasta, Kaakkois-Aasiasta ja Portugalista. Vuonna 
2012 Boliden AB teki päätöksen rakentaa tuotan-
tolaitos Kokkolan sinkkisulattoon hopean talteen 
ottamiseen sinkkirikasteesta. Laitoksen tuotannon 
on suunniteltu alkavan vuoden 2014 aikana, ja sen 
arvioitu vuotuinen hopean tuotantokapasiteetti on 
n. 25 t. 

Pyhäsalmen kaivos on tuottanut toiminta-aika-
naan hopeaa yhteensä 500 000 kg, n. 12 000 kg/v 
(Pyhäsalmi Mine Oy 2013). Pyhäsalmen arvioidut 
hopeavarat ovat pitoisuudeltaan 14 g/t, unsseina 3 
818 (contained metal x 1000) (First Quantum Mi-
nerals 2013). Talvivaaran tietoja ei ollut saatavilla.

Kotimaisen hopean tuotannon kannalta merkit-
tävä projekti on Sotkamo Silver AB:n Taivaljärven 
valmisteilla oleva kaivosprojekti. Malmiossa on 
kahdenlaista malmia, sinkki- ja lyijy-hopeamal-
mia. Kaivokselle on myönnetty ympäristölupa 
vuonna 2013, ja sen arvioitu toiminta-aika on 8–10 
vuotta (NI 43-101). Kaivoksen JORC-standardin 
mukainen, vuoden 2004 tietojen mukaan arvioitu 
tunnettu mineraalivaranto on 1 374 000 tonnia 96 
g/t hopeapitoisuudella (132 t Ag), todennäköinen 
varanto 2 148 000 tonnia 87g/t hopeapitoisuudella 
(187 t Ag) ja mahdollinen mineraalivaranto 1 481 
000 tonnia 96 g/t hopeapitoisuudella (142 t Ag) 
(Sotkamo Silver AB kotisivut 2013).

3.7.3 Varat ja varannot

Hopean tunnetut maailmanlaajuiset varat ja va-
rannot ovat jakautuneet laajalti. Tunnetut varat 
ovat yhteensä 540  000  t (USGS 2013). Suurim-
mat varat ovat Perulla (120 000 t), Puolalla (85 
000 t), Chilellä (77 000 t), Australialla (69 000 t), 
Kiinalla (43 000 t) ja suurimmalla nykytuottajalla 
Meksikolla (37 000 t). Muita varoja omaavia maita 
ovat mm. Yhdysvallat, Bolivia, Kanada ja Venäjä 
(USGS 2013a). 

Hopeavarannoista enemmän kuin 2/3 on moni-
metallisia malmiesiintymiä, joista hopea otetaan 
talteen sivutuotteena. Viimeisimmät hopealöydöt 
ovat olleet liitoksissa kultaesiintymiin, mutta lyijy-
sinkki- ja kupariesiintymät tulevat yhä muodos-
tamaan merkittävän osan tulevaisuuden hopea-
varoista ja -varannoista (USGS 2013a).

3.7.4 Kierrätys

Jalometallina hopean kierrätyksestä on saatavilla 
runsaammin tietoa kuin monista kriittisistä me-
talleista. Jalometallit ovat arvokkaita, joten niiden 
kierrätys on tehokasta ja sillä on usein myös pitkä 
historia. Globaalin arvion mukaan hopean OSR on 
>80 % ja Yhdysvalloissa vain hieman alhaisempi, 
75 %. Kierrätetyn materiaalin osuus kokonaiskäy-
töstä (RC) on n. 30 %, ja globaali EOL-RR-arvio 
on 30–50 %, Yhdysvalloissa 97 %. 

Kuva 37. Hopean tuotanto (t) Suomessa vuosina 2000–2011 (BGS ja USGS).
Fig. 37. Silver production (t) in Finland in 2000–2011 (BGS and USGS).
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Sektorikohtainen kierrätys on merkittävintä 
teollisissa sovelluksissa (40–60 %) ja muissa käyttö- 
kohteissa (40–60  %), kun taas elektroniikan  
(10–15 %) sekä kulkuneuvojen (0–5 %) kierrätys-
asteet ovat pienempiä. Edellä mainituista luvuista 
puuttuvat kolikot ja korut, joiden kokonaiskierrä-
tysaste on 90–100 % (UNEP 2011).

3.7.5 Maailmanmarkkinat ja hintakehitys 

Hopean hintaan vaikuttavat kysynnän ja tarjonnan 
perusteiden lisäksi keinottelu. Hopeakauppaa käy-
dään sekä jalometallimyyjien, pankkien ja muiden 
myyjien pyörittämillä markkinoilla että hankinta-
pörssissä. Teollisuuden ja sijoittajien kysyntä täy-
tetään ostamalla hopea kaivoksista ja jalostamoista 
ja myymällä se kuluttajille ja välittäjille. Lontoon 
1800-luvulla perustettu jalometallimarkkina oli 
johtava markkinapaikka aina 1960-luvulle asti, 
jolloin New York ohitti sen tärkeydessä. Lontoon 
ja tarkoin seuratut Handy & Harmanin hinnat 
määritetään 99,9 %:n puhtausasteen hopealle. 
Ennen toista maailmansotaa hopean pääkäyttö-
kohteet olivat kolikot, korut ja erilaiset sterling-
hopeasta valmistetut tavarat, mutta sodan aikana 
elektroniikka ja valokuvausteknologian kehittymi-
nen tuottivat uusia tuotteita sodanjälkeisille kulut-
tajamarkkinoille. 

Hopean hinta on vaihdellut selkeästi muuta-
maan otteeseen tarkastelujaksolla 1970–2010, 
etenkin 1970–80-lukujen taitteessa, sekä tarkas-
telujakson viimeisten vuosien aikana 2000-luvulla 

(kuva 38). Hopean hinta nousi vuodesta 1976 vuo-
teen 1980, jolloin se saavutti tähänastisen huip-
punsa (20,63 $/troy unssi) sijoittajaryhmän kei-
nottelun vuoksi. Markkinoihin vaikuttivat myös 
maailmanlaajuinen lama sekä teollisuuden ja si-
joittajien kysynnän vähentyminen, minkä lisäksi 
kierrätyksen ja uudelleen sulattamisen vähenty-
minen laski samanaikaisesti tarjontaa. Rahoitus-
markkinoiden paniikki ja inflaation pelko nostivat 
hopean sijoituskysyntää vuosina 1982–83 ja hin-
nat nousivat. Tätä seurasi hinnanlasku teollisuu-
den kehittäessä uusia, vähemmän hopeaa vaativia 
menetelmiä, joissa hopea korvattiin halvemmilla 
materiaaleilla. Hinnat olivat laskusuunnassa vuo-
teen 1986 asti, mikä johti tehottomien kaivosten 
sulkemiseen ja vähensi halua kierrättää. 1980-lu-
vun suurempien muutosten jälkeen hinta oli altis 
erilaisille markkina- ja taloustilanteille, kuten suu-
rimman hopeantuottajan Meksikon poliittiselle le-
vottomuudelle vuonna 1994 tai Venäjän ja muiden 
Itä-Euroopan maiden ilmestymiselle markkinoil-
le. Myös yksittäiset tapahtumat saattoivat vaikut-
taa, esimerkiksi vuoden 1998 hinnannousu, joka 
johtui siitä tiedosta, että sijoitusfirma oli hintojen 
ollessa alhaalla ostanut lähes 4 000 t hopeaa. 

2000-luvun alussa alkanut voimakas hinnan-
nousu johtui mineraalisijoituksen suosion sekä 
teollisuuden kulutuksen kasvamisesta tuotantoa 
nopeammin. Vuonna 2006 pörssinoteerattu ho-
pearahasto (exchange traded fund, ETF) aloitti 
kaupankäynnin, minkä seurauksena hinnannou-
sua odottavat sijoittajat kasvattivat omistuksiaan 

Kuva 38. Hopean hinta ($/troy unssi) vuosina 1970–2010 (USGS 2013b).
Fig. 38. Silver price ($/troy oz.) in 1970–2010 (USGS 2013b).
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ja hopean hinnat nousivat jo ennen kuin rahasto 
tuotiin markkinoille.

3.7.6 Kauppa- ja materiaalivirrat

Hopean tilastoidut maailmanlaajuiset kauppa- ja 
materiaalivirrat koostuvat CN/HS-luokista ho-
peamalmit ja -rikasteet (261610) ja hopea (7106) 
alaluokkineen: jauheena (710610), muokkaamat-
tomana (710691) ja puolivalmisteina (710692).

Hopeamalmien ja -rikasteiden viennin arvo oli 
huomattavasti tuontia suurempi vuosina 2009–
2012 (kuva 39). Viennin huippu sijoittui vuoteen 

2011, jolloin sen arvo oli lähes 3,5 mrd dollaria. 
Suurimmat maahantuojat ovat Kiina (28 %), Ka-
nada (25 %) ja Etelä-Korea (20 %). Niistä seuraa-
vaksi suurimpien, kuten Saksa ja Belgian, osuudet 
ovat alle 8 %. Viejämaista suurimmat ovat Bolivia 
(34 %), Guatemala (24 %), Peru (17 %) ja Argen-
tiina (12 %). Muiden maiden, kuten Meksikon, 
osuudet jäävät alle 4 %:n (UN Comtrade 2013).

Muiden hopealuokkien (CN/HS 7106 alaluok-
kineen) maailmankaupan arvo on ollut nousu-
johteinen vuosina 2009–2012, etenkin yli 70 % 
maailmankaupasta käsittävän alaluokan, muok-
kaamattoman hopean (71091) osalta (kuva 40 

Kuva 39. Hopeamalmien ja rikasteiden (HS 261610) maailmanlaajuisen kaupan arvo (M$) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 
2013).
Fig. 39. World trade value (M$) of silver ores and concentrates (HS 261610) in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).

Kuva 40. Hopean (HS 7106) ja sen alaluokkien maailmanlaajuisen tuonnin arvo (mrd $) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 
2013).
Fig. 40. World trade value (mrd $) of imports of silver (HS 7106) and sub-classes in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
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ja 41). Jauhemuotoisen hopean kaupan arvo on  
ollut pienin ja tasaisin. Suurimmat maahantuojat 
ovat Yhdysvallat (21 %) ja Iso-Britannia (17 %), ja 
muiden maiden, kuten Intian ja Kanadan, osuudet 
jäävät alle 9 %:n. Viejistä suurimmat ovat Meksiko 
(12 %) ja Hong Kong (11 %), ja muiden maiden, 
kuten Saksan, Yhdysvaltojen ja Kanadan, osuudet 
jäävät alle 8 %:n (UN Comtrade 2013).

3.7.7 Suomi ja maailmanmarkkinat 

Suomen kauppa- ja materiaalivirrat koostuvat sa-
moista luokista kuin maailmanlaajuisetkin. 

Kuva 41. Hopean (HS 7106) ja sen alaluokkien maailmanlaajuisen viennin arvo (mrd $) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 
2013).
Fig. 41. World trade value (mrd $) of exports of silver (HS 7106) and sub-classes in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).

Vaikka Suomessa hopeaa tuotetaankin pääasi-
assa ulkomaisista raaka-aineista, siihen ei käytetä 
varsinaisiksi hopeamalmeiksi ja -rikasteiksi luoki-
teltuja raaka-aineita. Niiden tuonti on ollut vuosi-
en 2002–2012 aikana lähes olematonta (< 1 000 kg 
vuosina 2008–2010), ja vientikin on käytännössä 
loppunut vuoden 2007 jälkeen (kuva 42). Vienti 
on suuntautunut pääosin Saksaan, Isoon-Britanni-
aan, Belgiaan ja Kanadaan, ja näistä Isoon-Britan-
niaan ja Kanadaan suuntautunut vienti keskittyy 
etenkin tarkastelujakson alkupuolelle (Tulli 2013). 

Hopean (CN 7106 alaluokkineen) ulkomaan-
kauppa on ollut arvoltaan ja määriltään paljon 

Kuva 42. Hopeamalmien ja rikasteiden (CN 261610) tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 42. Imports of silver ores and concentrates (CN 261610) in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).



48

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 213 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 213, 2014
Susanna Kihlman, Laura S. Lauri ja Mari Kivinen

suurempaa kuin hopeamalmien ja -rikasteiden 
(kuva 43). Vuonna 2011 tuonnin arvo kohosi yli 18 
milj. euroon. Kilomäärältään voimakas tuontipiik-
ki nähtiin vuonna 2009. Hopea on tuotu lähinnä 
Norjasta ja Ruotsista, ja se on koostunut pääosin 
(>80 %) puolivalmisteista (CN 710692). Muokkaa-
maton hopea (710691) on toiseksi suurin luokka 
etenkin tarkastelujakson 2002–2012 loppupuolel-
la, kun taas jauhemuotoisen hopean osuus oli suu-
rempi jakson alkupuolella (Tulli 2013). Kyseessä 

saattavat myös olla luokittelussa tapahtuneet muu-
tokset. Viennistä on ilmoitettu vain euromääräi-
nen arvo, joka on ollut tarkastelujaksolla voimak-
kaasti nousujohteinen ja jonka arvo on noussut 
yli 100 milj. euroon vuonna 2012 (kuvat 43 ja 44). 
Vienti on koostunut pääosin (> 80 %) muokkaa-
mattomasta hopeasta (CN 710692). Loppuvienti 
on lähinnä hopean puolivalmisteita (CN 710692), 
etenkin vuosina 2004–2009, jolloin niiden osuus 
hopean viennistä ylitti 15 % (Tulli 2013). 

Kuva 43. Hopean (HS 7106) tuonti Suomeen vuosina 2002−2012 (Tulli 2013).
Fig. 43. Imports of silver (HS 7106) in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).

Kuva 44. Hopean (HS 7106) Suomen viennin arvo vuosina 2002−2012 (Tulli 2013).
Fig. 44. Export value of silver (HS 7160) from Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).
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3.7.8 Tärkeimmät malmityypit

Hopeamalmeja syntyy happaman -intermediääri-
sen magmatismin tuotteena sekä plutonisessa että 
vulkaanisessa ympäristössä. Tärkeimpiä malmi-
tyyppejä ovat (1) syväkivien yhteydessä esiinty-
vät ns. porfyyrityypin malmijuonet, joissa hopea 
esiintyy suurina pitoisuuksina yhdessä muiden 
metallien kanssa, (2) vulkaanisiin kompleksei-
hin liittyvät epitermiset hopeamalmit, joissa on 
sekä rikkaita juonimaisia osia että pitoisuudeltaan 
pienempiä juoniverkosto- ja karsiosia, (3) veden-
alaiseen tulivuoritoimintaan liittyvät lyijy-sink-
ki-hopeamalmit ja (4) hopeaa sisältävät kulta- ja 
kupariesiintymät, joissa hopea muodostaa talou-
dellisesti merkittävän arvometallin, jota voidaan 
tuottaa sivutuotteena. 

Malmityypit 1 ja 2 muodostavat jatkumon sy-
väkiviympäristöstä puolipinnallisten esiintymi-
en kautta maan pinnan välittömään läheisyyteen 
syntyneisiin esiintymiin. Porfyyrityypin ja epiter-
misen tyypin esiintymät liittyvät mannerlaattojen 
reunojen subduktiovyöhykkeisiin, joissa merel-
linen mannerlaatta painuu mannerkuoren alle. 
Subduktioprosessien tuotteena syntyy kivisulia eli 
magmoja. Metallit liikkuvat magmasta peräisin 
olevien hydrotermisten liuosten mukana ja muo-
dostavat malmijuonia sinne, missä muuttuvat olo-
suhteet (yleensä p-, T-, tai pH-muutokset) laske-
vat metallien liukoisuutta siten, että ne kiteytyvät 
liuoksesta. Hopea liikkuu lyijyn ja sinkin tavoin 
pääasiallisesti kloridikompleksina. Lyijy-sinkki-
hopeapitoiset juonet muodostuvat yleensä hydro-
termisen systeemin ulko-osiin, joissa lämpötila on 
laskenut 150–250 ⁰C:n tasolle. Hopea esiintyy juo-
nissa erilaisina hopea-sulfarsenideina, hopea-sulf-
antimonideina, kulta-hopeatellurideina, kullan ja 
hopean seoksena elektrumina sekä metallisena 
hopeana. Porfyyrityypin ja epitermisen tyypin 
esiintymiä on runsaasti Pohjois-, Väli- ja Etelä-
Amerikan länsirannikoilla.

Tyypin 3 malmit syntyvät myös vulkanismiin 
liittyvän hydrotermisen toiminnan tuloksena 
mutta vedenalaisissa olosuhteissa. Merenalaisen 
tulivuoritoiminnan tuottamat kuumat, metal-
lipitoiset liuokset purkautuvat siirrosrakenteita 
pitkin veteen ja metallit kerrostuvat purkausau-
kon ympäristöön kerrossidonnaisiksi monime-
tallimalmeiksi. Hydrotermisen purkausaukon 
alapuolelle saattaa myös muodostua malmijuoni- 
verkosto.

Viime vuosien suurimmassa hopeantuottaja-
maassa Meksikossa hopeaa on louhittu jo sato-
jen vuosien ajan. Tärkeimpiä maailmanluokan 
malmialueita Meksikossa ovat Pachuca-Real del 
Monte, Guanajuato, Fresnillo, Taxco, Tayoltita ja 
Zacatecas (Camprubi & Albinson 2007). Meksi-
kon esiintymät kuuluvat tyypiltään epitermisiin 
esiintymiin. Metallirikkaat malmijuonet ovat tek-
tonisten rakenteiden kontrolloimia, ja niissä esiin-
tyy tavallisimpina harmemineraaleina kvartsia ja 
kalsiittia. Osassa Meksikon hopeamalmeista on ta-
pahtunut supergeenista rikastumista, jossa malmi-
mineraalit ovat muuttuneet rapautumisprosesseis-
sa hopean sulfosuoloiksi. Muista Amerikan maista 
Peru on tärkeä hopeantuottaja. Valtaosa Perun 
tuotannossa olevista hopeaesiintymistä kuuluu 
porfyyrityyppiin.

Epitermisiä ja porfyyrityypin esiintymiä löytyy 
myös Kiinasta, ja se onkin viime vuosina noussut 
maailman toiseksi suurimmaksi hopeantuottajak-
si. Tärkeitä malmiprovinsseja ovat mm. Dexing ja 
Qinling (mm. G.G. Wang et al. 2013, C. Wang et 
al. 2013). Maasta tunnetaan myös runsaasti lyijy-
sinkki-hopeamalmeja, joista tuotetaan muiden 
metallien lisäksi hopeaa (mm. Zheng et al. 2013).

3.7.9 Hopean esiintyminen Suomessa ja  
Fennoskandian alueella

Suomesta tunnetaan yhteensä 45 malmiesiinty-
mää tai mineralisaatiota, joissa hopea mainitaan 
yhtenä arvometalleista (FODD 2013). Ainakin 
20 kaivoksesta tiedetään tuotetun hopeaa aina 
1600-luvulta lähtien. Tärkeimmät historialliset 
hopeakaivokset sijaitsevat läntisellä Uudellamaal-
la ja kuuluvat Orijärven sinkki-kupari-hopea-
lyijyprovinssiin. Orijärven ja Aijalan kaivoksissa 
tuotanto jatkui aina 1950-luvulle asti, mutta ku-
mulatiiviset tuotantomäärät jäivät alle miljoonan 
malmitonnin kaivostoiminnan pitkästä kestosta 
huolimatta. 1900-luvulla hopeaa on tuotettu Ori-
järven provinssin kaivosten lisäksi Outokum-
mun alueen kaivoksista (Outokumpu, Vuonos), 
Vihannin-Pyhäsalmen alueen kaivoksista (Mul-
likkoräme, Vihanti, Kangasjärvi, Ruostesuo), 
Kittilän Pahtavuomasta ja Sirkasta sekä Kuhmon 
Taivaljärveltä. Suomen yhteenlasketuiksi hopea-
malmivarannoiksi arvioidaan yli 1 600 miljoonaa 
tonnia, ja tästä Talvivaaran monimetalliesiintymä 
muodostaa valtaosan (FODD 2013). Malmien ho-
peapitoisuus vaihtelee Taivaljärven 96 grammasta 
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tonnissa Talvivaaran 2 grammaan tonnissa. Suu-
rin osa Suomen hopeaesiintymistä kuuluu perus-
metallimalmeihin, joissa arvoaineina on kuparia, 
sinkkiä, lyijyä, kobolttia ja jalometalleja. 

Norjasta tunnetaan 28 hopeapitoista mal-
miesiintymää tai mineralisaatiota, joista valtaosa 
edustaa kupari-sinkki-lyijy-hopeamalmeja. Myös 
Norjan hopeaesiintymiä on louhittu 1600-luvul-
ta nykypäivään, mutta tällä hetkellä maassa ei ole 
hopeantuotantoa. Venäjän Karjalasta ja Kuolas-
ta tunnetaan yli 40 hopeaa sisältävää esiintymää, 
joista tuotannossa ovat tällä hetkellä Petsamon 
alueella olevat Zapolyarnoen, Kootsel’vaara-Kam-
mikiven, Tundrovskoen ja Zhdanovskoen nik-
kelikaivokset, joiden sivutuotteena saadaan mm. 
hopeaa. Historiallista hopeantuotantoa on Venä-

jällä ollut Petsamon esiintymien lisäksi pääasiassa 
Pitkärannan kaivoksessa, joka sijaitsee Laatokan 
alueella. Fennoskandiassa suurin hopeantuot-
taja on kautta aikojen ollut Ruotsi. Sen alueelta 
tunnetaan n. 150 malmiesiintymää, joissa hopea 
on yksi arvometalleista. Esiintymistä 93 on ollut 
tuotannossa 1800- ja 1900-luvuilla, ja kuusi kai-
vosta (Renström, Garpenbergsfältet, Zinkgruvan,  
Kristineberg, Storliden ja Aitik) tuottaa edelleen 
hopeaa muiden metallien ohella. Ruotsin tär-
keimmät hopeamalmiprovinssit ovat Skelleften 
ja Bergslagenin sinkki-lyijy-kupari-hopea-kulta-
provinssit sekä Taalainmaan-Värmlannin kupari-
hopea-uraani-kulta-rauta-mangaaniprovinssi. 
Yksittäisiä hopeapitoisia esiintymiä löytyy lisäksi 
muista malmiprovinsseista (Hallberg et al. 2012). 

3.8 Indium (In)

3.8.1 Esittely

Indium (järjestysluku = 49) on erittäin pehmeä, 
hopeanvärinen, kiiltävä metalli, joka esiintyy 
hivenaineena perusmetallisulfideissa, etenkin 
sinkkivälkkeessä, kuparikiisussa ja stanniinis-
sa. Varsinaiset indiummineraalit ovat verrattain 
harvinaisia, ja niitä tunnetaan alle 10 kappaletta. 
Sinkkivälke on yleisin indiumin lähde, ja suurin 
osa siitä saadaankin sinkinjalostuksen sivutuot-
teena. Indiumin pääasiallinen käyttökohde ovat 
ohuet LCD-näytöt, joihin käytetään yli puolet pri-
määrisestä tuotannosta. 

3.8.2 Tuotanto ja sen jakautuminen

Vaikka arvion mukaan maailmanlaajuisesti lou-
hitusta indiumista (1 500 t) vain noin 30 % pää-
tyy jalostetuksi metalliksi (Mikolajczak 2009), 
sen jalostamotuotanto on kasvanut huomattavasti 
2000-luvun aikana (kuva 45). Pääosin kasvu joh-
tuu Aasian, etenkin Kiinan tuotannon kasvusta. 
Vuonna 2011 tuotanto oli 662 t, ja arvio vuodelle 
2012 on samalla tasolla tai jopa hieman korkeampi 
(USGS 2013). Kiina on kaksinkertaistanut tuotan-
tonsa 2000-luvun aikana ja ollut samanaikaisesti 
indiumin suurin tuottaja. Kiinan osuus maailman-

Kuva 45. Indiumin maailmanlaajuinen, arvioitu jalostamotuotanto tonneina ja sen jakautuminen eri maanosien välillä vu-
osina 2000–2011 (USGS).
Fig. 45. Estimated global refinery production of indium (t) divided by the continents in 2000–2011 (USGS).
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tuotannosta on kasvanut vuoden 2000 reilusta  
44 %:sta loppuvuosikymmenen lähes 60 %:iin, vä-
lillä jopa sen yli (USGS 2013a). Muita suuria tuot-
tajia ovat olleet Ranska (etenkin 2000-luvun alku-
puolella), Japani ja Etelä-Korea (loppupuolella) 
sekä Kanada. Pienempiä tuottajia ovat mm. Belgia 
ja Venäjä.

3.8.3 Varat ja varannot

Mantereisen maankuoren indiumin keskipitoisuu-
den on arvioitu olevan 0,05 ppm. Vaikka indium 
esiintyy yhdessä muiden perusmetallien kanssa, 
on suurin osa esiintymistä taloudellisesti käyttö-
kelvottomia. Indium Corporation on arvioinut 
sinkki- ja kuparirikasteissa olevien indiumvarojen 
suuruudeksi 50 000 t, minkä lisäksi rikastusjätteis-
tä ja -jäämistä olisi saatavissa 15 000 t indiumia. 
Indiumin kierrätys tapahtuu pääosin indiumok-
sidin kautta, ja kierrätetyn materiaalin osuus on 
kasvanut selvästi ja nopeammin kuin primäärisen 
indiumin kulutus (USGS 2013a).

3.8.4 Kierrätys

Indiumin OSR on 1 %, kierrätetyn materiaalin 
osuus (RC) 25–50 % ja EOL-RR < 1 %. Kierrätys-
asteet ovat globaaleja arvioita (UNEP 2011). 

3.8.5 Maailmanmarkkinat ja hintakehitys 

Indiumin ensimmäinen laajempi hyödyntämis-
piikki ajoittuu toisen maailmansodan aikaan, jol-
loin sitä alettiin käyttää korkean suorituskyvyn 
lentomoottorien laakereissa. Ensimmäinen tuot-
tajahinta indiumille määritettiin vuonna 1946 
Indium Corporation of American toimesta, ja se 
pysyi samana aina vuoteen 1963 asti. 1970-luvun 
aikana indiumin kysyntä kasvoi merkittävästi 
(kuva 46), etenkin ydinvoimaloiden säätösauvo-
jen kysynnän kasvun vuoksi. Kysynnän kasvun 
seurauksena helposti saatavilla olevat raaka-aine-
lähteet vähenivät ja saatavuus heikkeni ja  nosti 
hintoja, mutta tuottajat laajensivat tuotantoaan 
saatavuuden parantamiseksi. Vuosikymmenen lo-
pussa kysyntä kuitenkin romahti Three Mile Islan-
din ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena, ja 
kasvatettu tuotanto johti ylitarjontaan 1980-luvun 
alun lamassa.

Indiumfosfidipuolijohteiden ja indium-tinaok-
sidiohutkalvojen (ITO) kehittäminen nosti kysyn-
tää 1980-luvun puolivälissä, ja vuonna 1992 ohut-
kalvo oli jo indiumin pääasiallinen käyttökohde. 
1990-luvun puolivälissä indiumin hinta ensiksi 
nousi korkean kysynnän ja niukan tarjonnan ta-
kia, mutta laski pian uudelleen kasvaneen tarjon-
nan ja merkittävästi kasvaneen kierrätyksen seu-

Kuva 46. Indiumin hinta ($/troy unssi) vuosina 1970–2010 (USGS 2013b).
Fig. 46. Indium price ($/troy oz.) in 1970–2010 (USGS 2013b).
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rauksena. Tehokkaamman ohutkalvoteknologian 
käyttöön siirtyminen ja LCD-näyttöjen vähenty-
nyt tuotanto laskivat kysyntää 1990-luvun lopussa. 

Indiumin hinta nousi jälleen vuosina 2003–
2005 Ranskassa sijainneen tärkeän tuotantolaitok-
sen ja useiden sinkkikaivosten lopettaessa toimin-
tansa. Tämä vähensi tarjontaa, ja samanaikaisesti 
kysyntä kasvoi Aasiassa, etenkin Japanissa ja Etelä-
Koreassa. Hintahuippu saavutettiin vuonna 2005, 
mitä kuitenkin seurasi nopea lasku. Vuonna 2007 
sekundäärituotanto ja kierrätys etenkin Japanis-
sa kasvoi jopa primäärituotantoa suuremmak-
si, ja vuosien 2008–2009 talouskriisi laski myös  
indiumin hintoja.

3.8.6 Kauppa- ja materiaalivirrat

Indiumista ei ole saatavilla globaaleja ainekohtai-
sia kauppatietoja.

3.8.7 Suomi ja maailmanmarkkinat 

Suomen tullitilastoissa on CN-luokka 8112928, 
muokkaamaton indium; indiumjauhe. Materiaali-
virta koostuu lähinnä pienimuotoisesta tuonnista 
(kuva 47), ja määrät jäävät suurimmillaankin alle 
20 kg:n ja arvo alle 35 000 euron (Tulli 2013).

3.8.8 Tärkeimmät malmityypit

Indium esiintyy monimetallimalmeissa yhdessä 
sinkin, kuparin, tinan, lyijyn, hopean, vismutin ja 
kadmiumin kanssa (Schwartz-Schampera & Her-
zig 2002). Sinkkivälke (Zn, Fe)S ottaa hilaansa 

indiumia, ja sen korkeat rauta- ja tinapitoisuudet 
korreloivat korkean indiumpitoisuuden kans-
sa (Seifert & Sandmann 2006). Myös kuparikii-
su (CuFeS2) voi ottaa hilaansa indiumia (Briskey 
2005). Taloudellisesti tärkeimmät indiumesiinty-
mät ovat sinkkimalmeja, joista indiumia tuotetaan 
sinkintuotannon ohella.

Magmaattiset prosessit liittyvät kaikkien tun-
nettujen indiummalmityyppien syntyyn. Indiumia 
sisältävät malmityypit jaetaan juoni- ja juoniver-
kostomalmeihin (esim. Kanadan Mount Pleasant, 
Sinclair et al. 2006; Erzgebirgen esiintymät Saksassa 
ja Tsekissä, Seifert & Sandmann 2006), vulkaanisiin 
massiivisiin sulfidimalmeihin (VMS ja SEDEX-
tyypit, esim. Kiinan Bainiuchang, Dabaoshan ja 
Laohcang; Ye et al. 2011), epitermisiin esiintymiin, 
karsiesiintymiin, porfyyrikupariesiintymiin (esim. 
Bingham, USA; Rose 1967) ja aktiivisiin magmaat-
tisiin systeemeihin (esim. Kurillien Kudryavyin 
tulivuoren In-pitoiset purkauskaasut; Kovalenker 
et al. 1993). Merkittäviä indiumpitoisia massiivisia 
sulfidimalmeja ovat mm. Japanin Toyoha, josta tuo-
tettiin indiumia vuoteen 2005 asti (Ohta 1989) ja 
Portugalin Neves Corvo (Pinto et al. 2013).

3.8.9 Indiumin esiintyminen Suomen ja Fenno-
skandian alueella

Varsinaisia indiumesiintymiä ei tunneta Suomes-
ta tai lähialueilta. Indium esiintyy tyypillisesti hi-
venmetallina perusmetallisulfidimalmeissa, joten 
on luultavaa, että esim. Suomen ja Fennoskan-
dian alueen sinkkiesiintymissä on merkittäviä  
indiumvarantoja (Hallberg 2012c).

Kuva 47. Suomen indiumkaupan arvo ja määrä vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 47. Import value and amount of imported indium in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).
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3.9 Koboltti (Co)

3.9.1 Esittely

Koboltti (järjestysluku = 27) on siirtymämetal-
leihin kuuluva kova, hopeanvalkoinen metalli. Se 
on raudan tavoin magneettista. Koboltti esiintyy 
yleisesti muiden metallien, kuten nikkelin ja ku-
parin, kanssa monimetallimalmeissa, ja suurin 
osa tuotannosta tulee nikkelin sivutuotteena. Tär-
keitä malmimineraaleja ovat mm. kobolttihohde 
(CoAsS) ja kobolttipentlandiitti (Co9S8). Koboltin 
tärkeimmät käyttökohteet ovat ladattavat akkupa-
ristot ja kovametalliseokset, joita käytetään mm. 
lentokonemoottoreissa. Kobolttia käytetään myös 
katalyyttina öljy- ja kemianteollisuudessa, kova-
metallina, maalien ja vernissojen kuivausaineena, 
väriaineena ja magneetteina.

3.9.2 Tuotanto ja sen jakautuminen

Koboltin maailmanlaajuinen kaivostuotanto oli yli 
100 000 t vuonna 2011 (BGS 2013a, USGS 2013a, 
WMD 2013), mutta arvio vaihtelee jonkin verran 
lähteen mukaan (kuva 48). Suurimmat poikkea-
vuudet tuotantoluvuissa johtuvat pääosin BGS:n 
tilastoimista Venäjän tasaisesti pienemmistä lu-
vuista koko 2000-luvun aikana ja Kongon demo-
kraattisen tasavallan vuosien 2010–2011 muita 
tilastoja suuremmista luvuista. Tuotannon kasvu 
viime vuosien aikana on ollut merkittävää läh-
teestä riippumatta, viiden vuoden aikana jopa yli 
76 % (WMD 2013). Ylivoimaisesti suurin tuotta-

Kuva 48. Koboltin maailmanlaajuinen kaivostuotanto (t) vuosina 2000–2012 (BGS ja USGS).
Fig 48. Global mine production (t) of cobalt in 2000–2012 (BGS and USGS).

ja koko 2000-luvun on ollut Kongon demokraat-
tinen tasavalta, ja vuonna 2011 sen osuudeksi on 
ilmoitettu eri lähteissä 80 % (BGS), 55 % (USGS) 
ja 66 % (WMD 2013). Vuoden 2011 suurimpia 
tuottajia (BGS 2012) ovat Kongon demokraatti-
nen tasavalta (68 %), Kiina (5 %), Sambia (4 %) ja 
Australia (4 %). Koboltin markkinat ovat jonkin 
verran keskittyneet: HHI on 4 515, ja tästä Kongon 
demokraattisen tasavallan osuus on 4 375 (WMD 
2013). Koboltin tuotannosta yli 80 % sijaitsi maa-
ilmanpankin luokittelun mukaan epävakailla tai 
erittäin epävakailla alueilla vuonna 2011, mikä 
johtuu pääosin Kongon demokraattisen tasavallan 
hallitsevasta asemasta tuottajana. Koboltin kierrä-
tys on tehokasta, sillä noin neljäsosa teollisuuden 
tarvitsemasta koboltista tuotetaan romumetallista.

3.9.3 Koboltintuotanto Suomessa

Suomi on ollut yhä kasvavassa määrin merkittävä 
koboltinjalostaja jo 1990-luvulta asti (kuva 49). 
Maailman suurin jalostetun koboltin tuottaja Suo-
mi oli vuosina 1997–2003, ja sen jälkeen johtoase-
ma siirtyi Kiinalle. Suomi on kuitenkin edelleen 
selvästi toiseksi suurin koboltinjalostaja (USGS 
1994–2011). Ennen Suomen ja Kiinan valtakautta 
suurimpia tuottajia olivat mm. Venäjä, Sambia ja 
Kanada, joiden osuus on toki vieläkin merkittävä. 

Suurin osa Freeport Cobalt Oy:n (entinen OMG 
Kokkola Chemicals Oy) jalostaman kobolttimetal-
lin raaka-aineesta louhitaan Kongon demokraatti-
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sesta tasavallasta ja Venäjältä. Nykyään kotimaisia 
kobolttia tuottavia kaivoksia (taulukko 1) ovat Talvi- 
vaara Sotkamo Oy (Talvivaaran kaivos), Kyly-
lahti Copper Oy (Kylylahden kaivos), Belvedere  
Mining Oy (Hituran kaivos) ja Kevitsa Mining 
Oy:n omistama Kevitsan kaivos. Dragon Mining 
Oy:n hallitsema Juomasuon esiintymä Kuusamossa  
sisältää yhtenä arvoaineena kobolttia.

3.9.4 Varat ja varannot

Maailman kobolttivarat on arvioitu 7,5 Mt:n suu-
ruisiksi (USGS 2013). Suurin osa varoista sijaitsee 
Kongossa (3,4 Mt), Australiassa (1,4 Mt) ja Kuu-
bassa (0,5 Mt). Maailman kobolttivarantojen on 
arvioitu olevan noin 15 Mt, ja tästä suurin osa on 
nikkelipitoisissa lateriittiesiintymissä ja nikkeli- ja 
kuparipitoisissa sulfidiesiintymissä Australiassa, 
Kanadassa ja Venäjällä sekä sedimenttisissä ku-
pariesiintymissä Kongossa ja Sambiassa (USGS 
2013). Suomesta ja lähialueilta löytyvät varat ovat 
260 000 t kobolttia. Varantojen suuruudeksi on  
arvioitu n. 450 000 t kobolttia.

3.9.5 Kierrätys

Koboltin kierrätys on tehokasta, sillä noin neljäs-
osa teollisuuden tarvitsemasta koboltista tuote-
taan romumetallista.  Koboltin OSR on 50 %, kier-
rätetyn materiaalin osuus kokonaiskäytöstä (RC) 
32 % ja EOL-RR 68 %. Saatavilla olevat tarkemmat 

Kuva 49. Jalostetun koboltin tuotanto (t) Suomessa vuosina 1990–2010 (USGS 1994–2011).
Fig. 49. Refined cobalt production (t) in Finland in 1990–2010 (USGS 1994–2011).

kierrätysluvut ovat Yhdysvalloista, joten todennä-
köisesti ne ovat globaalia keskiarvoa suurempia 
(UNEP 2011).

3.9.6 Maailmanmarkkinat ja hintakehitys 

Yleisen taloustilanteen ja kysynnän ja tarjonnan 
lakien lisäksi koboltin hintaan ja saatavuuteen 
ovat vaikuttaneet myös muut tekijät: Poliittisesti 
epävakaa Kongon demokraattinen tasavalta (Kon-
go (Kinshasa), Zaire, Belgian Kongo) on ollut do-
minoiva koboltintuottaja jo 1920-luvulta lähtien, 
ja tuotanto sijoittuu yhä pieneen määrään maita. 
Suurin osa koboltista on tuotettu kupari- tai nik-
kelikaivosten sivutuotteena 1990-luvun loppu-
puolelle asti, joten sen saatavuudessa on ollut jon-
kinasteista joustamattomuutta. Koboltin aseman 
vuoksi strategisena ja kriittisenä metallina useat 
valtiot varastoivat kobolttia, mikä vaikuttaa sen 
kysyntään. Koboltin markkinat ovat usein olleet 
manipulaation, keinottelun ja erilaisten näkemys-
erojen kohteena.

Aina 1990-luvun puoliväliin asti tuottajat asetti-
vat pääosin koboltin hinnat. Suurin osa kaupoista 
käytiin suoraan tuottajien ja kuluttajien tai myyn-
tivälittäjien kesken, keskipitkin tai pitkäkestoisin 
sopimuksin, joko tuottajahinnalla tai laadun ja 
määrän mukaan määritetyllä hinnalla. 1980-luvun 
puolesta välistä 1990-luvun puoleen väliin tuot-
tajahinnan määrittelivät pääosin Zaire ja Sambia. 
Afrikan vaikutus kuitenkin pieneni, kun koboltin 
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tuotanto näissä maissa pieneni ja markkinoille tuli 
muualta kauppatavaraa. Tuottajahinta vaihdettiin 
viitehinnaksi 1994, mutta se menetti merkityk-
sensä muutamassa vuodessa. Nykyään koboltti-
kauppaa käydään joko tuottajan kanssa sovituin 
sopimuksin tai vapailla markkinoilla. Vapailla 
markkinoilla hinta neuvotellaan osallisten, tuot-
tajien, kauppiaiden ja kuluttajien, kesken. Vapai-
den markkinoiden laajuus on vaihdellut runsaasti. 
Julkaistut vapaat markkinahinnat on kerätty kau-
pankäynnin eri osapuolilta, minkä vuoksi ne ovat 
lähinnä historiallista tietoa, ne eivät ole läpinäky-
viä, ne ovat olleet alttiita manipulaatiolle ja niiden 
kattavuudessa ja laadussa on aukkoja. 

Koboltin hinnat olivat suhteellisen vakaat tar-
kastelujakson alusta, vuodesta 1970, aina vuoteen 
1976 asti (kuva 50). Silloin useat eri tekijät, ku-
ten Yhdysvaltojen valtiovaraston tyhjentämisen 
päättyminen ja hyökkäys Zairen tuotantoalueille, 
johtivat kasvaneeseen huoleen koboltin saatavuu-
desta ja kasvattivat kysyntää. Tämä johti lopulta 
vahvojen vapaiden markkinoiden syntyyn, mikä 
teki hinnoista epävakaita. Ylituotantoisen talous-
taantuman (1980–81) jälkeen vuonna 1984 Zaire 
ja Sambia yrittivät yhdessä vakauttaa hintoja ra-
joittamalla myyntiä vapaille markkinoille ja sopi-
malla yhteisestä tuottajahinnasta. Hinnat säilyi-
vätkin vakaina vuodesta 1986 aina puoleen väliin 
1990-lukua.

1990-luvun alussa, Afrikan tuottajamaiden kär-
siessä levottomuuksista ja vastoinkäymisistä, Ve-
näjän oma koboltin tarve pieneni ja se alkoi tuoda 

kobolttia läntisille vapaille markkinoille. Vuosi-
kymmenen alku oli taantuman, levottomuuksi-
en, matalan tuotannon ja saatavuushuolien aikaa, 
mikä nosti hintoja huomattavasti. Vuonna 1994 
Zairen ja Sambian tuottajahinta muutettiin viite-
hinnaksi, ja tämän jälkeen se päivitettiin viimeisen 
kerran vuonna 1995. Vuodesta 1994 koboltin maa-
ilmanlaajuinen tuotanto alkoi kasvaa, kuten myös 
koboltin käyttö ladattavissa akuissa. Vuonna 1996 
Kongon demokraattisen tasavallan hallinto alkoi 
uudelleen investoida Cu-Co-kaivosteollisuuteen ja 
pelko riittävyydestä vaihtui ylituotannon mahdol-
lisuuteen. Muutamaa vuotta myöhemmin uusia 
teknologioita otettiin käyttöön Ni-lateriittimalmi-
en hyödyntämisessä ja vuonna 1999 internetpoh-
jainen koboltin myyntisysteemi esiteltiin, mikä 
tarjosi markkinoille kaivattua läpinäkyvyyttä. 

Vuoden 1992 jälkeen koboltin kysyntä laski 
seuraavan kerran vuonna 2001 suurimpien ku-
luttajien, kuten Yhdysvaltojen ja Japanin, heikon 
taloustilanteen vuoksi. Samalla alkoi Kiinan tuo-
tannon ja kulutuksen nopea kasvu, vaikka maa-
ilmantalous hidastuikin aina vuoteen 2002 asti. 
Kysyntä kuitenkin elpyi ja hinnat alkoivat nousta 
rajoitetun saatavuuden seurauksena. Vuonna 2004 
Kiinasta tuli maailman suurin jalostetun koboltin 
tuottaja. Vuodet 2008–2009 olivat maailmanlaa-
juisen talouskriisin aikaa, ja vuonna 2010 julkis-
tettiin London Metal Exchange (LME) -sopimus, 
jolla pyrittiin mm. määrittelemään kaupankäyn-
nin kohteena olevan metallin laatua.

Kuva 50. Koboltin hinta ($/pauna) vuosina 1970–2010 (USGS 2013b).
Fig 50. Cobalt price ($/pound) in 1970–2010 (USGS 2013b).
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3.9.7 Kauppa- ja materiaalivirrat

Koboltin tilastoidut, maailmanlaajuiset kauppa- ja 
materiaalivirrat koostuvat kolmesta HS/CN-luo-
kasta alaluokkineen: kobolttimalmit ja -rikasteet 
(2605), kobolttioksidit ja -hydroksidit; kaupalli-
set kobolttioksidit (2822) ja kobolttikivi ja muut 
koboltin valmistuksen välituotteet; koboltti ja sii-
tä valmistetut tavarat, muualle kuulumattomat; 
kobolttijätteet ja -romu (paitsi kobolttipitoinen 
tuhka ja jäämät) (8105). Luokka 8105 sisältää kol-
me alaluokkaa: kobolttikivi ja muut koboltin val-
mistuksen välituotteet; muokkaamaton koboltti; 
kobolttijauhe (810520), kobolttijätteet ja -romu 

(810530) ja kobolttitavarat, muualle kuulumatto-
mat (810590).

Kobolttimalmien ja -rikasteiden (HS 2605) 
maailmankaupan viennin ja tuonnin arvot eroavat 
huomattavasti toisistaan. Vienti on arvoltaan huo-
mattavasti tuontia pienempää, vaikka molemmat 
ovat olleet laskusuunnassa viimeiset kaksi vuotta 
(kuva 51). Malmien ja rikasteiden selvästi suurin 
tuoja vuosien 2009–2012 aikana on ollut Kiina  
(75 %), sillä toisena tulevan Sambian osuus on 
vain 12 %. Kolmanneksi suurin tuoja on Suomi 
(6,5 %). Ylivoimaisesti suurin viejä on Sambia  
(74 %), ja Etelä-Afrikka on toiseksi suurin (8 %) 
(UN Comtrade 2013).

Kuva 51. Kobolttimalmien ja -rikasteiden (HS 2605) maailmanlaajuisen kaupan arvo (M$) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 
2013).
Fig. 51. World trade value (M$) of cobalt ores and concentrates (HS 2605) in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).

Kuva 52. Kobolttioksidien ja -hydroksidien (HS 2822) maailmanlaajuisen kaupan arvo (M$) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 
2013).
Fig. 52. World trade value (M$) of cobalt oxides and hydroxides (HS 2822) in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
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Kuva 53. Kobolttiluokan HS 8105 maailmanlaajuisen tuonnin arvo (M$) alaluokkineen vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 
2013).
Fig. 53. Global imports value (M$) of cobalt customs class HS 8105 and sub-classes in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).

Kuva 54. Kobolttiluokan HS 8105 maailmanlaajuisen viennin arvo (M$) alaluokkineen vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 
2013).

 Myös kobolttioksidien ja -hydroksidien (HS 
2822) viennin arvo on tuontia pienempi (kuva 52). 
Suurimmat tuojat ovat Etelä-Korea (35 %), Sambia 
(16 %) ja Yhdysvallat (9 %). Suurimmat viejät ovat 
Kiina (32 %) ja Suomi (26 %), ja kolmanneksi suu-
rin on Iso-Britannia (8 %) (UN Comtrade 2013).

Kobolttivirroista ylivoimaisesti suurin arvoltaan 
on luokka 8105 (kuvat 53 ja 54). Suurin osa luo-
kan kaupankäynnistä, etenkin tuonnista koostuu 
alaluokasta 810520 (kobolttikivi ja muut koboltin 

valmistuksen välituotteet; muokkaamaton kobolt-
ti; kobolttijauhe), mutta tehokkaasta kierrätykses-
tä huolimatta romujen ja jätteiden (810530) osuus 
kaupan arvosta jää pieneksi. Suurimmat tuojat 
ovat Kiina (22 %), Japani (18 %) ja Yhdysvallat 
(14 %). Suomi on neljänneksi suurin tuoja 6,9 %:n 
osuudella. Viejistä suurin on Kanada (14 %), ja 
Suomi ja Yhdysvallat ovat seuraavina reilun 9 %:n 
osuuksilla (9,4 % ja 9,3 %) (UN Comtrade 2013).
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3.9.8 Suomi ja maailmanmarkkinat 

Suomessa tilastoidut koboltin kauppa- ja ma-
teriaalivirrat koostuvat samoista kolmesta HS/
CN-luokasta kuin maailmanlaajuisetkin. Monista 
muista kriittisistä metalleista ja mineraaleista poi-
keten Suomen osuus koboltin maailmanmarkki-
noissa on merkittävä.

Suomen osuus kobolttimalmien ja -rikasteiden 
(CN 2605) maailmanlaajuisesta tuonnista on vii-
meisen neljän vuoden aikana ollut 6,5 %. Kyseisellä 
aikajaksolla tuonti on ollut kuitenkin vähäisempää 
kuin sitä edeltävinä vuosina (kuva 55). Määrälli-
sesti kobolttimalmien ja -rikasteiden tuontihuip-
pu (80 kt) viimeisen kymmenen vuoden aikana 
oli vuonna 2004, mutta arvon huippu (148,7 M€) 
osuu vuoteen 2008. Kymmenen vuoden aikana 
tuonnin arvo on heilahdellut voimakkaasti. Venä-
jä on hallinnut tuontia Suomeen vuodesta 2007, ja 
tätä ennen pääosa aineksesta tuotiin Kongon de-
mokraattisesta tasavallasta. Muita lähdemaita ovat 
mm. Itävalta, Etelä-Afrikka ja Saksa. Kongon mal-
mit ovat kulkeneet mm. Etelä-Afrikan ja Saksan 
kautta. Vienti on viimeisen kymmenen vuoden 
aikan ollut lähes olematonta (Tulli 2013).

Kobolttioksidien ja -hydroksidien (CN 2822) 
tuonti on vaihdellut melko voimakkaasti vuosina 
2002–2012 (kuva 56) mutta on vähentynyt huo-
mattavasti viime vuosina. Lähdemaita ovat olleet 
mm. Belgia, Japani, Alankomaat, Etelä-Korea ja 
Iso-Britannia (Tulli 2013). Suomen osuus maail-
manlaajuisesta kobolttioksidien ja -hydroksidien 

(CN 2822) viennistä on viimeisen neljän vuoden 
aikana ollut 26 % (UN Comtrade 2013), jolloin 
vienti on ollut huomattavasti aiempia vuosia vä-
häisempää (kuva 57). Viennin osalta tullitilastoista 
on saatavilla vain tilastoitu arvo, jonka huippuvuo-
si oli 2006 (98,6 M€), ja tästä pudottiin taloustaan-
tuman aikana 32,1 milj. euroon vuonna 2009. Vii-
meisen kolmen vuoden aikana tästä on kuitenkin 
jo hieman noustu ja vienti on ollut tasaisempaa 
(Tulli 2013). 

Kolmas koboltin tulliluokka on CN 8105 (ko-
bolttikivi ja muut koboltin valmistuksen välituot-
teet; koboltti ja siitä valmistetut tavarat, muualle 
kuulumattomat; kobolttijätteet ja -romu (paitsi ko-
bolttipitoinen tuhka ja jäämät)). Kolmesta sen ala-
luokasta tärkein Suomen kaupankäynnille on CN 
810520, kobolttikivi ja muut koboltin valmistuk-
sen välituotteet; muokkaamaton koboltti; koboltti-
jauhe. Lähes 100 % koko luokan kaupankäynnistä 
koostuu juuri tästä alaluokasta. Kilomääräisenä 
tuonti on noussut jyrkästi viimeisen kymmenen 
vuoden aikana ja oli vuonna 2012 n. 54 kt (kuva 
58). Tuonnin arvo on ollut myös nousujohteinen, 
mutta varsinainen piikki (250,8 M€) osui vuoteen 
2008, jota seurasi ensin jyrkkä lasku ja uusi nousu. 
Suurimmat lähdemaat ovat Kongon demokraatti-
nen tasavalta, usein Etelä-Afrikan kautta toimitet-
tuna, Sambia etenkin vuonna 2006 sekä Saksa ja 
Australia. Viennin määrä on tiedossa vain vuoteen 
2004 asti (kuva 59), jolloin kauppakumppaneita 
ovat olleet mm. ylivoimaisesti suurin Japani, Saksa, 
Itävalta, Yhdysvallat ja Iso-Britannia (Tulli 2013). 

Kuva 55. Kobolttimalmien ja -rikasteiden (CN 2605) tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 55. Imports of cobalt ores and concentrates (CN 2605) in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).
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Kuva 57. Kobolttioksidien ja -hydroksidien (CN 2822) Suomen viennin arvo (€) vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 57. Export value (€) of cobalt oxides and hydroxides (CN 2822) from Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).

Kuva 56. Kobolttioksidien ja -hydroksidien (CN 2822) tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 56. Imports of cobalt oxides and hydroxides (CN 2822) in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).

Loppuosa luokan kaupankäynnistä koostuu 
pääosin alaluokasta CN 810590, muualle kuulu-
mattomat kobolttitavarat. Jätteen ja romun (CN 

810530) osuus on häviävän pieni, ainoastaan vuo-
sina 2006 ja 2007 kauppa ollut hieman suurempaa 
(Tulli 2013).
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Kuva 59. Tulliluokan CN 8105 Suomen viennin arvo (€) vuosina 2002–2012 ja määrä vuosina 2002–2004 (Tulli 2013).
Fig. 59. Export value (€) in 2002–2012 and amount of exports in 2002–2004 of customs class CN 8150 in Finland (Tulli 2013).

Kuva 58. Tulliluokan CN 8105 Suomen tuonti vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 58. Imports of customs class CN 8150 in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).

3.9.9 Tärkeimmät malmityypit

Koboltti esiintyy tyypillisesti muiden perusmetal-
lien kanssa, ja sitä tuotetaan pääasiassa nikkelin, 
kuparin ja joissakin tapauksissa platinaryhmän 
metallien sivutuotteena. Taloudellisesti merkittä-
vimmät kobolttiesiintymät voidaan jakaa kolmeen 
eri esiintymätyyppiin: (1) lateriittiset nikkeli-ko-
bolttiesiintymät (Berger et al. 2011), (2) kobolttia 
sisältävät sedimenttiset kupariesiintymät ja (3) 
mafisiin-ultramafisiin kiviin liittyvät sulfidiset 

nikkeli-kupari-PGM-esiintymät, jotka sisältävät 
kobolttia.

Lateriittiset nikkeli-kobolttiesiintymät ovat syn-
tyneet ultramafisten ja mafisten kivilajien rapau-
tuessa kemiallisesti ja mekaanisesti trooppisessa 
ilmastossa (Marsh et al. 2013). Rapautumisprofii-
lissa nikkeli ja koboltti rikastuvat jäljelle jäävään 
lateriittimaannokseen niitä sisältävien primää-
risten mineraalien (oliviini, pyrokseenit, serpen-
tiini) hajotessa. Tyypilliset kobolttipitoisuudet 
lateriittisissa nikkelimalmeissa ovat keskimäärin  
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n. 0,1 % Co, mutta ne vaihtelevat esiintymäkohtai-
sesti. Lateriittisia nikkeli-kobolttimalmeja esiintyy 
erityisesti trooppisella vyöhykkeellä 26. pohjoisen 
ja eteläisen leveyspiirien välillä (Indonesia, Uusi-
Kaledonia, Filippiinit, Brasilia, Kuuba, Australian 
pohjoisosa, Afrikka), mutta vyöhykkeen ulko-
puoleltakin löytyy iältään vanhempia esiintymiä 
(esim. Ural-vuoristossa; Mikhailov 2004).

Kobolttia sisältäviä sedimenttisiä kupariesiin-
tymiä esiintyy erityisesti Keski-Afrikassa Kongon 
ja Sambian alueella, jossa sijaitsee ns. Keski-Afri-
kan tai Sambian kuparivyöhyke (esim. Sweeney & 
Binda 1994, McGowan et al. 2006, Muchez et al. 
2010). Maailman vuotuisesta koboltin primääristä 
kaivostuotannosta valtaosa tulee kuparivyöhyk-
keen kaivoksista erityisesti Kongon demokraatti-
sen tasavallan alueelta. Kerrossidonnaiset kupari-
kobolttiesiintymät ovat syntyneet n. 900 miljoonaa 
vuotta vanhoihin sedimenttikiviin sekä diage-
neesin että sedimenttialtaassa tapahtuneen myö-
hemmän hydrotermisen toiminnan seurauksena. 
Kobolttipitoisuudet sedimenttisissä kupari-ko-
bolttiesiintymissä ovat keskimäärin 0,16 paino-%, 
ja joissakin esiintymissä koboltti on pääasiallinen 
arvometalli (Cox et al. 2003).

Koboltti esiintyy yhdessä nikkelin, kuparin ja 
joissakin tapauksissa platinaryhmän metallien 
kanssa mafisiin ja ultramafisiin kiviin liittyvissä 
sulfidimalmeissa. Sivutuotteena kobolttia tuote-
taan esim. Norils’kin laakiobasaltteihin liittyvistä 
esiintymistä (Lightfoot & Keays 2005) sekä Ka-
nadassa sijaitsevien Sudburyn, Voisey’s Bayn ja 
Thompsonin esiintymistä.

3.9.10 Koboltin esiintyminen Suomessa ja  
Fennoskandian alueella

Suomen tunnetut kobolttiesiintymät voidaan ja-
kaa neljään päätyyppiin: (1) magmaattisiin nikke-
li-kupari-platinametalliesiintymiin (mm. Kevitsa, 
Hitura, Kotalahti), (2) orogeenisiin kulta-kupari-
kobolttiesiintymiin (mm. Kuusamon Juomasuo), 
(3) VMS-esiintymiin (mm. Kittilän Pahtavuoma) 
ja (4) polygeneettisiin esiintymiin (mm. Talvivaa-
ra, Outokumpu, Kylylahti). Tyyppiin 1 kuuluvia 
esiintymiä tunnetaan myös Ruotsista, Norjasta ja 
Venäjän Karjalasta. Suomen ja lähialueen varat 
ovat 260 000 t kobolttia. Varantojen suuruudeksi 
on arvioitu n. 450 000 t kobolttia (Lauri 2012). 

3.10 Magnesium (Mg)

3.10.1 Esittely

Magnesium (järjestysluku = 12) on suhteellisen 
pehmeä, hopeanvalkoinen, kaikista kevyin metal-
li. Se on maankuoren kahdeksanneksi yleisin alku-
aine, joka esiintyy monissa mineraaleissa ja muo-
dostaa keskimäärin 2 % magmakivien ja 0,13 %  
meriveden painosta (BGS 2004). Magnesiumia 
käytetään sekä teollisuusmineraalina että metal-
lina. Teollisuudessa ainetta käytetään pääasiassa 
magnesiumoksideina tulenkestävyyttä vaativissa 
tuotteissa, kuten masuunien pinnoitteissa ja valu-
padoissa, mutta etenkin sellaisissa tuotteissa, jois-
sa keveys on erityisen tärkeää, yhdessä alumiinin 
kanssa seoksissa tai sitä korvaavana ainesosana. 

3.10.2 Tuotanto ja sen jakautuminen 

Vielä viime vuosisadan loppupuoliskolla magne-
siumista yli 50 % saatiin merivedestä, ja merivesi 
onkin edelleen tärkeä magnesiumoksidin lähde 
monissa maissa. Kiinan tuotanto-osuuden kas-
vun myötä suurin osa magnesiumista on nykyään 
kuitenkin peräisin mineraalivarannoista (BGS 

2004). Kiinan tuotannon tärkein magnesiumin 
lähde on dolomiitti CaMg(CO3)2, jota tuottavat 
myös Kanada, Brasilia ja Serbia. Dolomiitin lisäksi 
maailmanlaajuisesti tärkeitä magnesiumin lähtei-
tä ovat vesipitoinen magnesiumsuola karnalliitti 
(KMgCl3·6(H2O); pääasiassa Venäjän esiintymät, 
myös Kiina), suolajärvet ja magnesiitti MgCO3.

Vuonna 2011 maailman metallisen magne-
siumin tuotanto oli arviolta 771 kt, josta Kiinan 
osuus oli 660 kt (84 %) (USGS 2013a). Tuotantolu-
vut ovat pääosin hyvin samankaltaisia eri lähteissä 
(kuva 60). Magnesiummetallin tuotanto on ollut 
vuosina 2000–2011 pääosin nousujohteista, lu-
kuun ottamatta vuosien 2008–2009 taloustaantu-
maan ajoittuvaa notkahdusta. Tuotannon alueelli-
nen jakautuminen on kuitenkin muuttunut paljon 
kyseisenä ajanjaksona. Aasian ja etenkin Kiinan 
osuus tuotannosta kasvoi hyvin voimakkaasti vuo-
teen 2003 asti (30 %:sta 70 %:in), ja sen jälkeen 
kasvu on hieman tasaantunut mutta yhä nousu-
johteinen. Euroopan, Yhdysvaltojen ja Kanadan 
osuudet ovat vastaavasti pienentyneet. Tuotanto 
loppui Norjassa ja Ranskassa jo 2000-luvun alussa 
ja Kanadassa vuonna 2009.
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Magnesiitin tuotantotarkastelussa eri lähteet 
sen sijaan eroavat toisistaan huomattavasti eten-
kin vuosina 2000–2007 (kuva 61). Pääasiallisesti 
erot johtuvat Kiinan ja Venäjän tuotantoluvuista. 
Ennen vuotta 2007 BGS:n ilmoittama magnesii-
tin kokonaistuotanto on useita miljoonia tonneja 
suurempi kuin USGS:n ilmoittama tuotanto, mut-
ta vuonna 2011 tilanne oli päinvastainen. Venäjän 
tuotantoluvut ovat molemmissa lähteissä arvioita: 
USGS:llä 1,0–1,2 Mt ja BGS:llä 2,6 Mt. Kiina oli 
ylivoimaisesti suurin tuottaja vuonna 2011 (19 Mt, 
>70 %, USGS). Kiinan tuotanto ja sen osuus maa-
ilmantuotannosta ovat kasvaneet merkittävästi 

Kuva 60. Magnesiummetallin maailmanlaajuinen tuotanto (t) vuosina 2000–2011 (BGS ja USGS).
Fig. 60. Global production (t) of magnesium metal in 2000–2011 (BGS and USGS).

vuosina 2000–2011 Euroopan osuuden ja tuotan-
non määrän pienentyessä. Tuotantoa on ainakin 
23 maassa, ja Kiinan lisäksi muita suuria tuotta-
jia ovat mm. Turkki, Slovakia, Venäjä ja Itävalta. 
Magnesiitin HHI on 4 316, ja siitä Kiinan osuus 
on 4 145. Suurin osa tuotannosta tulee poliittisesti 
epävakaista maista (WMD 2013).

3.10.3 Varat ja varannot

Magnesiitin tunnetut varat riittävät nykyiseen ja 
tulevaan kysyntään, ja suolajärvien vettä voidaan 
rajoitetusti pitää uusiutuvana varantona. Suurim-

Kuva 61. Magnesiitin maailmanlaajuinen kaivostuotanto (t) vuosina 2000–2011 (BGS ja USGS).
Fig. 61. Global mine production (t) of magnesite in 2000–2011 (BGS and USGS).
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mat magnesiittivarat sijaitsevat Venäjällä (650 
kt), Kiinassa (500 kt), Pohjois-Koreassa (450 kt) 
ja Australiassa (95 kt). Magnesiittivaroja on myös 
mm. Brasiliassa (86 kt) ja Kreikassa (80 kt).

Maailman magnesiumvarannot ovat laajalle le-
vinneet ja käytännössä rajoittamattoman suuret. 
Pelkästään dolomiitteihin ja magnesiumpitoisiin 
evaporiitteihin sitoutuneet varat ovat arviolta 
miljardeja tonneja. Tunnetut magnesiittivaran-
not ovat 12 mrd tonnia ja magnesiumhydroksidin 
(brusiitti, Mg(OH)2) varannot useita miljoonia 
tonneja. Magnesiumhydroksidia saadaan meri-
vedestä (USGS 2013).

3.10.4 Kierrätys

Magnesiumin OSR on 42 %, kierrätetyn materiaa-
lin osuus (RC) 33 % ja EOL-RR 39 %. Saatavilla 
olevat kierrätysluvut ovat Yhdysvalloista, joten 
todennäköisesti ne ovat globaalia keskiarvoa suu-
rempia (UNEP 2011).

3.10.5 Maailmanmarkkinat ja hintakehitys 

Magnesiumin hinnat pysyivät melko vakaina aina 
1950-luvulta vuoteen 1974 (kuva 62). Kasvavan 
kysynnän vaikutus hintoihin pidettiin aisoissa 

vapauttamalla varastoja myyntiin vuodesta 1964 
lähtien, kun metalli poistettiin strategisten ja kriit-
tisten aineiden listalta. 

Tilanne kuitenkin muuttui vuonna 1974, kun 
nopea inflaatio ja energian hinnannousu nosti-
vat myös magnesiumin hintoja. Nopean inflaati-
on vaikutus jatkui aina 1980-luvun alkuun asti, ja 
sen heikennyttyä magnesiumin hinta stabiloitui. 
Vuosina 1987–88 magnesiumin kasvanut kulutus 
pienensi tarjontaa ja nosti hintoja. Vuoden 1991 
loppupuolella Neuvostoliiton hajoamisen myötä 
markkinoille tuli uusia tuottajia etenkin Venäjän 
ja Ukrainan purkaessa varastojaan. Vuoden 1996 
hintapiikki johtui magnesiumin tuonnin laskus-
ta Yhdysvaltojen rajoittaessa sen tuontia tietyistä 
maista vuosina 1994–1996. Hinnat kääntyivätkin 
laskuun, kun tuonti etenkin Venäjältä sallittiin 
jälleen. 2000-luvulla useita magnesiumin tuo-
tantolaitoksia Kanadassa, Norjassa ja Ranskassa 
suljettiin ja Kiinan maailmanmarkkinoiden do-
minanssi vahvistui. Laitosten sulkemisesta huo-
limatta markkinoilla oli kuitenkin ylitarjontaa, 
ja hinta laski aina vuoteen 2004 saakka. Vuonna 
2008 suuren magnesiumtuotantolaitoksen sul-
keutuminen Kanadassa aiheutti huolta tarjonnan  
riittävyydestä.

Kuva 62. Magnesiumin hinta ($/pauna) vuosina 1970–2010 (USGS 2013b).
Fig. 62. Magnesium price ($/pound) in 1970–2010 (USGS 2013b).
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3.10.6 Kauppa- ja materiaalivirrat

Magnesiumin maailmanlaajuisista materiaali- ja 
kauppavirroista on tähän raporttiin valittu luokka 
CN/HS 8104 (magnesium ja siitä valmistetut ta-
varat muualle kuulumattomat; magnesiumjätteet 
ja -romu (paitsi magnesiumpitoinen tuhka ja jää-
mät)) alaluokkineen. Koska suuri osa maailman 
magnesiumoksidituotannosta saadaan mineraa-
leista, kuten magnesiitista, on mukaan otettu myös 
luokka HS/CN 2519, joka käsittää luonnonmagne-
siitin, magnesian ja muita magnesiumoksideja.

Luokan HS 8104 maailmanlaajuisista kauppa-
virroista suurimman osan muodostavat muokkaa-
mattoman magnesiumin luokat (HS 810411 ja HS 

810419), jotka yhdessä muodostavat yli 60 % sekä 
viennin että tuonnin arvosta. Muut luokat ovat 
magnesiumjätteet ja -romu (HS 810420), magne-
siumlastut, rakeet ja jauheet (HS 810430) ja muut, 
muualle kuulumattomat tavarat (HS 810490). 
Maailmanlaajuinen magnesiumtuonti on jakaan-
tunut melko tasaisesti, ja suurimmankin tuojan, 
Yhdysvaltojen, osuus on vain 12 % sen arvosta. 
Viennissä Kiinan osuus on ylivoimaisesti suurin, 
57 %, ja siitä seuraavien Itävallan, Israelin ja Yh-
dysvaltojen osuudet jäävät alle 10 %:iin viennin ar-
vosta. Vuosien 2009–2012 aikana globaali kaupan-
käynti on kasvanut, vienti noin 2 mrd:iin ja tuonti 
vajaaseen 1,8 mrd:iin dollariin (kuvat 63 ja 64). 

Kuva 63. Magnesiumin (HS 8104) maailmanlaajuisen tuonnin arvo (mrd $) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
Fig. 63. Global imports value (mrd $) of magnesium (HS 8104) in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).

Kuva 64. Magnesiumin (HS 8104) maailmanlaajuisen viennin arvo (mrd $) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 2013). 
Fig. 64. Global exports value (mrd $) of magnesium (HS 8104) in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
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Myös magnesiitin sisältämän luokan HS 2519 
maailmankaupan arvo on kasvanut kyseisellä 
ajanjaksolla (kuva 65). Suurin osa (>95 %) maail-
mankaupan arvosta tulee alaluokasta HS 251990, 
johon kuuluvat magnesia ja muut magnesiumok-
sidit. Päätuojista suurimmat ovat Yhdysvallat ja 
Saksa (27 %) sekä Japani (18 %) ja Alankomaat 
(16 %). Selvästi suurin viejä on Kiina (56 %), mui-
ta viejiä ovat mm. Alankomaat (18 %) ja Slovakia  
(10 %) (UN Comtrade 2013).

3.10.7 Suomi ja maailmanmarkkinat 

Suomessa magnesiumin (CN 8104) kauppa- ja 
materiaalivirrat koostuvat pääosin tuonnista, joka 
on ollut vientiä huomattavasti tasaisempaa ja suu-
rempaa (kuvat 66 ja 67). Määrältään merkittä-
vän osan tuonnista muodostavat muokkaamaton 
magnesium (CN 810411) ja lastut, rakeet ja jau-
heet (CN 810430). Muut magnesiumtavarat (CN 
810490) on arvonsa puolesta merkittävin luokka. 

Kuva 65. Magnesiitin (HS 2519) maailmanlaajuisen tuonnin ja viennin arvot (mrd $) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 
2013).
Fig. 65. Global imports and exports values (mrd $) of magnesite (HS 2519) in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).

Kuva 66. Magnesiumin (CN 8104) tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 66. Imports of magnesium (CN 8104) in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).
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Romun ja jätteen osuus on ollut merkittävä vuo-
sina 2002–2003. Kauppakumppaneista merkittä-
vimpiä ovat Saksa, Sveitsi ja Kiina. Yhdysvallat oli 
tärkeä kauppakumppani ennen vuotta 2008 (Tulli 
2013).

Magnesiitin ja magnesiumoksidien (CN 2519) 
tuonti on magnesiumia huomattavasti suurempaa 
sekä arvoltaan että määrältään (kuva 68). Vienti 

sen sijaan on tuontia huomattavasti pienempää ja 
epätasaista (kuva 69). Suurin osa (>93 %) Suomen-
kin kaupasta käydään magnesiumoksideilla (CN 
251990), ja ajanjaksolla 2002–2012 on magnesiitin 
osuus ollut monena vuonna nolla prosenttia. Mer-
kittävintä tuonti on ollut Kiinasta, Espanjasta ja 
Kreikasta mutta myös Ranskasta (Tulli 2013).

Kuva 67. Magnesiumin (CN 8104) vienti Suomesta vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 67. Exports of magnesium (CN 8104) from Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).

Kuva 68. Magnesiitin ja magnesiumoksidien (CN 2519) tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 68. Imports of magnesite and magnesium oxides (CN 2519) in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).
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3.10.8 Magnesiumin esiintyminen Suomessa ja 
Fennoskandian alueella

Magnesiumia tuotetaan useista erityyppisistä 
mineraaliesiintymistä (dolomiitti CaMg(CO3)2, 
oliviini (Mg,Fe)2SiO4, magnesiitti MgCO3, peri- 
klaasi MgO ja brusiitti Mg(OH)2), joita on Suomen 
ja Fennoskandian alueella runsaasti (Shchiptsov 
2012). Myös joidenkin metallikaivosten jäteki-
vistä voidaan tuottaa magnesiumia. Suomessa 
louhitaan dolomiittia nykyään noin kymmenestä 
kaivoksesta, mutta louhittua materiaalia ei käytetä 
metallisen magnesiumin valmistukseen. Suurim-
mat tuotannossa olevat esiintymät (>50 000 000 t) 
ovat Punola, Kalkkimaa, Rantamaa ja Ryytimaa.

Norja on maailman suurin oliviinin tuottaja 
(60 %). Tuotannossa on tällä hetkellä kaksi oli-
viiniesiintymää (Åheim ja Skrednakken) ja neljä 

Kuva 69. Magnesiitin ja magnesiumoksidien (CN 2519) vienti Suomesta vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 69. Exports of magnesite and magnesium oxides (CN 2519) from Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).

dolomiittiesiintymää (Seljeli, Løvgavlen, Ham-
merfall Dolomitbrudd ja Hekkelstrand), jotka 
ovat verrattain pieniä (<500 000 t). Norjassa on 
joitakin suljettuja dolomiitti- ja oliiviinikaivoksia 
sekä useita dolomiitti-, oliviini- ja magnesiitti-
esiintymiä, jotka eivät ole tuotannossa. Ruotsissa 
tuotetaan dolomiittia neljästä esiintymästä (Björ-
ka/Glanshammar, Djupvik, Larsbo/Fanthyttan ja 
Tistbrottet), jotka ovat kooltaan >5 000 000 t. Sul-
jettuja dolomiitti- ja oliviinikaivoksia Ruotsissa on 
useita. Maasta tunnetaan lisäksi useita dolomiitti-, 
magnesiitti- ja oliviiniesiintymiä, jotka eivät ole 
tuotannossa.

Venäjän Karjalasta tunnetaan seitsemän dolo-
miittiesiintymää, joista tuotannossa on Ruskela 
Sortavalan alueella. Oliviini- ja magnesiittiesiinty-
miä on sekä Karjalan että Kuolan alueella, mutta 
esiintymät eivät ole tuotannossa.

3.11 Niobi (Nb)

3.11.1 Esittely

Niobi (järjestysluku = 41) on valkohohtoinen, 
joustava, siirtymämetalleihin kuuluva alkuaine. 
Sen kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ovat 
samankaltaiset kuin tantaalilla, minkä vuoksi ne 
usein ryhmitetään yhteen. Molemmat aineet ovat 
tyypillisesti erittäin hyviä johteita ja korroosion 
kestäviä, ja niillä on erittäin korkeat sulamispis-
teet. Niobipitoisuus maankuoressa on keskimäärin 
suhteellisen pieni (8 ppm). Luonnossa niobi esiin-

tyy erilaisissa taloudellisesti merkittävissä oksidi-
mineraaleissa, kuten kolumbiitti (Fe,Mn)Nb2O6, 
eukseniitti (Y,Ca,Ce)(Nb,Ta,Ti)2O6, lueshiitti 
NaNbO2 ja pyrokloori [(Na,Ca)2Nb2O6(OH,F)]. 
Noin 89 %:sta maailmassa tuotetusta niobista val-
mistetaan ferroniobia, jota käytetään erikoislujan 
ja niukkaseosteisen teräksen valmistuksessa sekä 
muissa seoksissa, kemikaaleissa ja kovametalleis-
sa. Niobin kierrätysmääriä ei ole tiedossa, mutta 
ne saattavat olla n. 20 % kulutuksesta (USGS 2012). 
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3.11.2 Tuotanto ja sen jakautuminen

Niobin maailmanlaajuinen tuotanto vuonna 
2011 oli 63 400 t (USGS 2013a). Niobin tuotan-
to on hyvin keskittynyttä, sillä Brasilian tuotanto 
on kattanut yli 90 % maailman tuotannosta koko 
2000-luvun ajan. Kanada on ollut seuraavaksi 
suurin tuottaja. Kuvassa 70 niobituotanto on esi-
tetty yhdessä bruttomassan kanssa, joka kertoo 
niobi-tantaali (kolumbiitti-tantaliitti, tantaliitti) 
rikasteen painon, ennen kuin tuotettava metalli on 
irrotettu. Tuotettu niobi on ilmoitettu niobipen-
toksidina (Nb2O5, 69,904 % Nb). Niobin tuotan-

to on kasvanut 2000-luvun aikana 25 kilotonnista 
reiluun 60 kilotonniin ja on siihen noustuaan py-
synyt melko tasaisena. Ferroniobin tuotanto alkoi 
kasvaa 2000-luvun puolivälissä, ja sen jälkeen se 
on vuoden 2009 notkahdusta lukuun ottamatta 
pysynyt tasaisena (kuva 71). 

World mining data (2013) on tilastoinut kolum-
biitin maailmantuotantoa. Kolumbiitin HHI on 9 
209, josta Brasilian osuus kattaa 9 202. Maailman-
pankin määritysten mukaan yli 95 % kolumbiitista 
tuotetaan epävakailla alueilla, vaikkakin vuosina 
2009–2011 Brasilia ilmeisesti saavutti luokittelun 
mukaan seuraavan tason, kohtuullisen vakauden.

Kuva 70. Niobin ja rikasteen bruttomassan (t) maailmanlaajuinen tuotanto vuosina 2000–2011 (USGS).
Fig. 70. Global niobium production and gross mass production (t) of niobium concentrate in 2000–2011 (USGS).

Kuva 71. Ferroniobin maailmanlaajuinen tuotanto (t) vuosina 2004–2011 (USGS).
Fig. 71. Global production (t) of ferroniobium in 2004–2011 (USGS).
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3.11.3 Varat ja varannot

Maailman niobivarat on arvioitu yli 4 Mt:n suurui-
seksi, ja niistä yli 95 % sijaitsee Brasiliassa. Suurin 
osa tunnetuista varannoista on sitoutunut karbo-
natiiteissa oleviin pyroklooriesiintymiin, ja niitä 
pidetään riittävinä kattamaan arvioidun kysynnän 
(USGS 2013a).

3.11.4 Kierrätys

Niobin kierrätysasteet on määritelty sekä globaa-
lilla tasolla että Yhdysvaltojen osalta. Globaalin ar-
vion mukaan OSR on 44 % ja EOL-RR 56 %. Kier-
rätetyn materiaalin osuutta (RC) ei ole globaalisti 
arvioitu. Yhdysvalloissa vastaavat luvut ovat 56 % 
(OSR), 22 % (RC) ja 50 % (EOL-RR) (UNEP 2011).

3.11.5 Maailmanmarkkinat ja hintakehitys

Niobimarkkinoiden pääasiallinen tuote on 
standardilaatuinen ferroniobi, ja lisäksi kaup-
paa käydään superseoksiin käytettävällä korke-
an puhtausasteen niobin lähteellä kolumbiitilla. 
Standardilaatuisen ferroniobin lähdemateriaali 
pyrokloori puuttuu sellaisenaan vapailta markki-
noilta, koska se usein jatkojalostetaan jo kaivok-
silla ferroniobiksi tai niobipentoksidiksi (Nb2O5). 
Pyroklooriesiintymiä louhitaan pääasiassa niobin 
tuottamiseksi ja kolumbiitti ja tantaliitti otetaan 
yleensä talteen muiden mineraalien, pääosin ti-
nan, sivutuotteena. Brasilia ja Kanada ovat sekä 

niobimineraalirikasteiden että ferroniobin suu-
rimmat tuottajat. Brasilian pyroklooririkasteet 
jatkojalostetaan paikallisesti, eikä niitä ole viety 
maasta vuoden 1981 jälkeen; tällä strategialla on 
saavutettu vakaa tarjonta ja maltilliset hinnan-
muutokset (USGS 2013b).  

Niobimarkkinoiden muutos alkoi 1960-luvul-
la sen seosominaisuuksien löytämisen jälkeen. 
1970-luvulla kysyntä oli jo selvästi kasvanut, ja hin-
tahuippu saavutettiin vuonna 1979 (kuva 72). En-
nen tätä kysynnän kasvua maailman niobitarve oli 
tyydytetty pääosin Nigeriassa tinan sivutuotteena 
saadulla kolumbiittirikasteella. Pyroklooriesiin-
tymien hyödyntäminen Kanadassa ja Brasiliassa 
lisäsi kuitenkin merkittävästi niobin saatavuutta, 
ja pyrokloori standardisoitui ferroniobin lähde-
materiaaliksi. Vuonna 1980 perustettiin pyrokloo-
rista niobioksidia tuottavat tehtaat Brasiliassa ja 
Yhdysvalloissa, mikä laski hintoja. Hintojen lasku 
vähensi merkittävästi aiemmin niobioksidin läh-
demateriaalina toimineiden kolumbiitin ja tanta-
liitin kysyntää. Vuoden 1981 jälkeen rikasteiden 
vienti Brasiliasta lakkasi ja maa jatkojalosti itse 
rikasteensa. Seuraava markkinoihin merkittäväs-
ti vaikuttanut muutos tapahtui vuonna 1994, kun 
Kanada alkoi tuottaa ferroniobia rikasteista, jotka 
aiemmin kuljetettiin pääosin Eurooppaan, Japa-
niin ja Yhdysvaltoihin jatkojalostettavaksi. Kiinan 
kulutus ja terästuotannon kasvu 1990-luvulla kas-
vattivat niobin kysyntää, mutta kasvavista mark-
kinoista huolimatta niobin hinta pysyi pääosin 
vakaana. 

Kuva 72. Kolumbiitin ($/pauna Nb2O5) ja ferroniobiumin ($/pauna Nb) hinnat vuosina 1970–2005 (USGS 2013b).
Fig. 72. Prices of columbite ($/ pound Nb2O5) and ferroniobium ($/pound Nb) in 1970–2005 (USGS 2013b).
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Niobin uusimpia hintoja ei ole saatavilla (ko-
lumbiitti vuodesta 2001 eteenpäin, ferroniobi 
vuodesta 2006 eteenpäin), minkä katsotaan hei-
jastavan tuottajien rajoitettua määrää ja pitkäai-
kaisia kauppasopimuksia. Niobin hinta määräytyy 
mineraalimateriaalin saatavuuden perusteella, ja 
primääristen mineraalirikasteiden lisäksi myös 
kierrätys on merkittävä lähde. 

3.11.6 Kauppa- ja materiaalivirrat

Niobin maailmanlaajuiset kauppa- ja materiaali- 
virrat koostuvat luokista ferroniobi (HS/CN 
72029300) ja niobi- ja tantaalimalmit ja -rikasteet 
(HS/CN 26159010). Ferroniobin kauppa on arvol-
taan näistä huomattavasti suurempaa, ja se on kas-
vanut voimakkaasti vuosina 2009–2012 (kuva 73). 

Kuva 73. Ferroniobin (HS 72029300) maailmanlaajuisen tuonnin ja viennin arvo (mrd $) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 
2013).
Fig. 73. Global imports and exports value (mrd $) of ferroniobium (HS 72029300) in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).

Kuva 74. Niobi- ja tantaalimalmien (HS 26159010) maailmanlaajuisen tuonnin ja viennin arvo (mrd $) vuosina 2009–2012 
(UN Comtrade 2013).
Fig. 74. Global imports and exports value (mrd $) of niobium and tantalum ores (HS 26159010) in 2009–2012 (UN Comtrade 
2013).
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Ferroniobin suurimmat tuojat ovat Kiina (26 %), 
Yhdysvallat (14 %) ja Japani (12 %) ja vastaavas-
ti viejät Brasilia (yli 85 %) ja Kanada (<9 %) (UN 
Comtrade 2013).

Niobi- ja tantaalimalmien ja -rikasteiden tuon-
ti on kasvanut voimakkaasti, mutta vuoden 2011 
nousun jälkeen vienti laski jyrkästi (kuva 74). 
Vuoden 2012 luvut saattavat kuitenkin olla vailli-
naisia joidenkin maiden osalta. Suurimmat tuojat 
ovat Kiina (43 %), Iso-Britannia (21 %) ja Thaimaa  
(12 %). Viejistä ylivoimaisesti suurin on Etelä-
Afrikka (55 %), Ruanda (12 %) ja suurin tuottaja 
Brasilia, jonka vientiosuus jää oman jatkojalostuk-
sen seurauksena alhaiseksi (10 %) (UN Comtrade 
2013).

3.11.7 Suomi ja maailmanmarkkinat 

Niobin kauppa- ja materiaalivirrat Suomessa 
koostuvat lähinnä ferroniobin (CN 72029300) 
tuonnista (kuva 75). Tuonti oli 2000-luvulla mel-
ko tasaista aina vuoteen 2006 asti, jonka jälkeen se 
lähti huomattavaan kasvuun mutta laski kuitenkin 
jyrkästi vuonna 2009. Viime vuosina (2011–2012) 
tuonti on ollut suurempaa kuin koskaan. Pääasi-
allinen ferroniobin lähdemaa on Brasilia, mutta 
etenkin viime vuosina lähetysmaaksi on merkitty 
jokin muu, kuten Ruotsi tai Belgia (Tulli 2013). 

Maailmankaupan niobituotteista niobi- ja tan-
taalimalmien ja -rikasteiden (CN 26159010) kaup-
pa on ollut hyvin satunnaista ja pienimuotoista. 
Lisäksi on olemassa CN-luokka 81129930 niobi-

um- (kolumbium-) ja reniumtavarat, jonka kau-
pan arvo on miljoonia, mutta ainekohtaista tietoa 
ei ole saatavilla.

3.11.8 Tärkeimmät malmityypit

Maailman suurimmat niobimalmit liittyvät  
alkalikivi-karbonatiittikomplekseihin, joissa  
tärkein niobimalmimineraali on pyrokloori 
(Na,Ca)2Nb2O6(OH,F). Brasilian Alto Paranaíban 
magmaattinen provinssi on n. 90 miljoonaa vuotta 
sitten maan kuoreen tunkeutuneiden vaippape-
räisten alkalikivi-karbonatiitti-intruusioiden sar-
ja, johon kuuluu lukuisia niobirikkaita intruusioi-
ta. Niobimalmit liittyvät karbonatiittikompleksien 
myöhäisiin foskoriitti- tai nelsoniittijuoniin, jotka 
sisältävät pyroklooria. Helposti rapautuva fosko-
riitti muodostaa malmion, jossa niobi on rikastu-
nut jopa 200 m paksuun rapautumiskuoreen. Li-
säksi intruusioissa on rapautumatonta foskoriittia, 
josta myös tuotetaan niobia. Suurimmat malmi-
varat liittyvät Araxán (Nasraoui & Waerenborgh 
2001) ja Catalãon karbonatiitteihin (Cordeiro et 
al. 2010, 2011). Catalão I-kompleksin malmivarat 
ovat n. 29 Mt malmia, jonka Nb2O5-pitoisuus on 
keskimäärin 1,22 paino-%. Brasiliassa on myös 
jonkin verran niobintuotantoa Minas Geraisin 
alueen Itingan graniittipegmatiiteista, mutta ky-
seessä ei ole teollisen mittakaavan kaivostoimin-
ta. Toinen merkittävä niobin tuottajamaa on Ka-
nada. Quebecin alueella sijaitseva Saint-Honoren 
karbonatiitti-intruusio sisältää merkittäviä niobi-

Kuva 75. Ferroniobin tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 75. Imports of ferroniobium in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).
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varantoja, ja alueella toimivasta Niobecin kaivok-
sesta tuotetaan Brasilian tapaan pyroklooria. Osa 
niobista louhitaan tantaalintuotannon yhteydessä, 
sillä metallit esiintyvät samoissa mineraaleissa.

3.11.9 Niobin esiintyminen Suomessa ja  
Fennoskandian alueella

Suomen ja Fennoskandian alueella lasketaan 
olevan niobivarantoja yhteensä n. 2 300 tonnia 
(Klucharev 2012a). Tunnetut niobiesiintymät 
jaetaan kolmeen päätyyppiin: (1) alkalikivikom-
pleksit, (2) karbonatiitit ja (3) graniittiset komp-
leksipegmatiitit. Suomen suurin tunnettu nio-
biesiintymä on tyyppiin 2 kuuluva Savukosken 
Soklin karbonatiitti-intruusio, joka on osa Kuo-
lan devonikautista (380 Ma) alkalikiviprovinssia 
(Vartiainen 1980). Soklin esiintymä löydettiin 
1970-luvulla Rautaruukki Oy:n malmitutkimus-
ten yhteydessä. Soklissa on arvioitu olevan n. 250 
Mt malmia, jonka niobipitoisuus on keskimäärin 
0,21 % (Hugg & Heiskanen 1983). Soklin tärkein 
niobimineraali on pyrokloori, jonka hilassa on 
myös tantaalia ja uraania (Lindqvist & Rehtijärvi 
1979). Soklin esiintymän tärkein malmimineraali 
on fosforimineraali apatiitti, jonka hyödyntämistä 
esiintymän nykyinen omistaja, norjalainen Yara, 
parhaillaan harkitsee. Soklin niobivarantoja ei ole 
toistaiseksi aiottu ottaa käyttöön, vaikka fosfori-
kaivostoiminta käynnistyisikin.

Toinen Suomen tunnetuista niobiesiintymistä 
sijaitsee Otanmäen Katajakankaalla Kainuussa. 
Katajakankaan esiintymä on metasomaattinen al-
kaligneissi, jossa on niobia, yttriumia ja harvinaisia 
maametalleja. Esiintymä löytyi GTK:n uraanitut-
kimusten yhteydessä vuonna 1982, minkä jälkeen 
esiintymää tutki vuoteen 1985 asti Rautaruukki 
Oy (Hugg & Heiskanen 1985). Otanmäen alueelta 
tunnetaan kaksi Nb-REE-esiintymää (Katajakan-

gas ja Kontioaho), joiden yhteenlaskettu malmiar-
vio on n. 4,5 Mt malmia, jonka Nb2O5-pitoisuus 
vaihtelee välillä 0,12–0,76 %. Pääasiallisia nio-
bimineraaleja Katajakankaalla ovat fergusoniitti 
(Y,Er,Ce,Fe)(Nb,Ta,Ti)O4 ja kolumbiitti FeNb2O6. 
Katajakankaan esiintymä on tällä hetkellä Tasman 
Metals Ltd. -yhtiön hallussa.

Suomen graniittisissa kompleksipegmatiiteissa 
tiedetään esiintyvän niobimineraaleja, mutta mää-
rät ovat niin pieniä, ettei niitä katsota varsinaisiksi 
varannoiksi.

Norjassa on ollut vähäistä niobintuotantoa Os-
lon länsipuolella sijaitsevasta Søven kaivoksesta 
vuosina 1953–65 (FODD 2013). Esiintymästä lou-
hittiin 1,15 Mt niobimalmia, josta tuotettiin 4 100 t 
niobioksidia. Pääasiallinen malmimineraali Søven 
esiintymässä oli pyrokloori (Bergstøl & Svinndal 
1960). Norjasta tunnetaan myös toinen toistaiseksi 
louhimaton niobiesiintymä, Sæteråsen, jossa arvi-
oidaan olevan 8 Mt:n varanto Nb-Zr-REE-malmia. 
Sæteråsenin esiintymän tärkeimmät Nb-mineraa-
lit ovat pyrokloori ja eukseniitti (Y,Ca,Ce,U,Th)
(Nb,Ta,Ti)2O6. Malmin keskimääräiseksi niobipi-
toisuudeksi on arvioitu 0,245 % (FODD 2013).

Fennoskandian suurimmat tunnetut niobiva-
rannot ovat Venäjällä Kuolan ja Karjalan alueilla, 
joista tunnetaan yhteensä 12 erikokoista esiinty-
mää. Tuotannossa on tällä hetkellä yksi esiintymä, 
Kuolan niemimaalla sijaitseva Karnasurt, ja siellä 
tärkein niobimineraali on lopariitti (Ce,Na,Ca)
(Ti,Nb)O3. Karnasurtin malmivaroiksi arvioi-
daan 23,7 Mt malmia, jonka niobipitoisuus on 
keskimäärin 0,35 % (State Balance of rare-metal 
reserves of Russian Federation up to 01.01.2007). 
Karnasurtin vieressä olevan Umbozeron lopariitti-
kaivoksen malmivarat ovat vielä suuremmat (180 
Mt malmia, 0,19 % Nb), mutta kaivos on ollut sul-
jettuna vuonna 2004 sattuneesta sortumasta asti.

3.12 PGM – platinaryhmän metallit (Ru, Rh, Pd, Pt, Ir, Os) 

3.12.1 Esittely

Platinaryhmä on kuuden alkuaineen ryhmä, jo-
hon kuuluvat ruteeni, rodium ja palladium (järjes-
tysluvut = 44–46) sekä osmium, iridium ja platina 
(järjestysluvut = 76–78). Platinaryhmään kuuluvat 
metallit ovat kemiallisesti hyvin samankaltaisia, 
mutta niiden fysikaaliset ominaisuudet vaihtele-
vat huomattavasti. Platina, iridium ja osmium ovat 
metalleista tiheimpiä, ja platina ja palladium taas 

ovat erittäin kuumuuden- ja korroosionkestäviä, 
pehmeitä ja joustavia ja siten helpommin työstet-
täviä kuin muut ryhmän aineista. Platinaryhmän 
metallit ovat harvinaisia. Maankuoren platina- ja 
palladiumpitoisuudet ovat arviolta 0,0005 g/t; 
ryhmän muut jäsenet ovat jopa niitä harvinaisem-
pia, ja niiden pitoisuudet ovat n. 0,0001 g/t (BGS 
2009). Luonnossa platinaryhmän alkuaineet esiin-
tyvät enimmäkseen perusmetallien sulfidimine-
raaleissa, kuten magneettikiisussa, kuparikiisussa 
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ja pentlandiitissa tai lukuisissa aksessorisissa mi-
neraaleissa, jotka sisältävät platinaryhmän metal-
leja (BGS 2009). Ultramafisissa kivilajeissa, kuten 
peridotiitissa, platina- ja palladiumpitoisuudet 
saattavat olla 0,0010−0,0020 g/t (BGS 2009). 

Kaikkia ryhmän jäseniä käytetään yleisesti me-
talliseoksissa, ja ne toimivat katalyytteina useissa 
teollisissa sovelluksissa ja päästöjen hallintajär-
jestelmissä. Platinan ja palladiumin ohella ryh-
män jäsenistä kaupallisesti tärkein on rodium. 
Tärkeimpiä sovelluskohteita ovat päästöjen myr-
kyllisyyttä vähentävät autokatalysaattorit, joiden 
kysyntä on kasvanut 1970-luvulta lähtien. Vuonna 
2008 yli puolet platinan, palladiumin ja rodiumin 
tuotannosta käytettiin katalysaattorien valmis-
tukseen (BGS 2009). Autokatalysaattorien lisäksi 
etenkin platinaa käytetään runsaasti koruissa ja 
palladiumia elektroniikassa.

3.12.2 Tuotanto ja sen jakautuminen

Platinaryhmän metallien tuotantoluvut vaihtele-
vat hieman lähteen mukaan, mutta vuonna 2011 
palladiumia tuotettiin noin 225 t, platinaa n. 200 
t ja muita ryhmän metalleja n. 70 t (USGS, BGS), 
joista WMD:n (2013) mukaan rodiumin osuus oli-
si n. 24 t. Platinan tuotantoluvut täsmäävät melko 
hyvin lähteestä riippumatta, mutta palladiumin ja 
muiden ryhmän metallien luvuissa on eroja (kuva 
76). Muiden metallien erot selittyvät Venäjän tuo-
tantolukujen eroavaisuudella, palladiumin erot 

johtuvat pääosin Venäjän luvuista, mutta on myös 
muita eroja, kuten Japanin tuotannon puuttumi-
nen kokonaan BGS:n tilastoista.

Venäjä ja Etelä-Afrikka ovat hallinneet plati-
naryhmän metallien tuotantoa koko 2000-luvun 
ajan. Venäjä on palladiumin suurin ja Etelä-Af-
rikka toiseksi suurin tuottaja. Platinan ja muiden 
ryhmän metallien kanssa tilanne on päinvastainen 
ja vielä selvemmin. Vuonna 2011 Etelä-Afrikan 
tuotannon osuus oli 75 % platinasta ja 84 % ro-
diumista, kun taas Venäjän osuus palladiumista 
(41 %) oli vain vähän suurempi kuin Etelä-Afrikan 
(40 %) (WMD 2013). Vastaavasti myös platinan 
ja rodiumin HHI:t (5796 ja 7162) olivat huomat-
tavasti suuremmat kuin palladiumin (1702). Kun 
rodiumin sijasta tarkastellaan myös muita ryhmän 
metalleja, Etelä-Afrikan osuus tuotannosta kasvaa 
yli 90 %:iin (USGS). Muita platinaryhmän metal-
lien tuottajamaita ovat mm. Kanada, USA ja Zim-
babwe.

3.12.3 Platinametallien tuotanto Suomessa

Suomen kaivoksista platinaryhmän metalleja si-
sältävät toiminnassa olevat Kevitsa, Hitura ja to-
teutettavuustutkimusvaiheessa oleva Suhanko 
(taulukko 3). Näistä Kevitsa aloitti tuotannon 
vuonna 2012, jolloin se tuotti 429 kg platinaa ja 
379 kg palladiumia. Hitura lähettää platina- ja 
palladiumpitoisen rikasteen jatkojalostukseen 
Kiinaan. Kaivostuotannon lisäksi Boliden Harja- 

Kuva 76. Palladiumin, platinan ja muiden platinaryhmän metallien maailmanlaajuinen tuotanto (kg) vuosina 2000–2011 
(BGS ja USGS).
Fig. 76. Global production (kg) of palladium, platinum and other platinum group elements in 2000–2011 (BGS and USGS).
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valta tuottaa kuparielektrolyysin sivutuotteena 
platina-palladiumrikastetta. Lähtöaineksena ole-
vat kuparirikasteet tuodaan lähinnä Portugalista 
ja Etelä-Amerikasta (Boliden AB annual report 
2012). World Mining Datan (2013) mukaan Suo-
men tuotantoluvut vuodelta 2010 olivat Pt 467 kg 
ja Pd 1 493 kg. Vuoden 2011 vastaavat luvut olivat 
Pt 373 kg ja Pd 1 058 kg (0,2 % ja 0,5 % koko maa-
ilman tuotannosta). Suomen vuosien 2010 ja 2011 
tuotantoluvut kuvastavat platinametallien määrää 
Norilsk Nickelin tuottamassa kuparisakassa.

3.12.4 Varat ja varannot

Platinaryhmän metallien arvioidut maailmanlaa-
juiset varat ovat 66 miljoonaa kg, josta yli 95 % si-
jaitsee Etelä-Afrikassa, n. 2 % Venäjällä ja 1 % Yh-
dysvalloissa. Tunnetuista varoista suurimmat ovat 
Bushveld-kompleksissa Etelä-Afrikassa. Varanto-
jen määrän on arvioitu olevan yli 100 miljoonaa 
kg (USGS 2013).

3.12.5 Kierrätys

Arvokkaiden jalometallien, kuten platinan, kierrä-
tys on yleensä tehokasta, ja siitä on myös saatavilla 
runsaammin tietoa kuin monista muista kriittisis-
tä metalleista.  

Globaalin arvion mukaan platinan OSR on >80 %  
mutta Yhdysvalloissa alhaisempi, 58 %. Kierräte-
tyn materiaalin osuus kokonaiskäytöstä (RC) on 
globaalisti 50 % ja Yhdysvaltojen osalta vain 16 %. 
EOL-RR-arvioista globaali 60–70 % on kuitenkin 
pienempi kuin Yhdysvaltojen 76 %. Platinan sek-
torikohtainen kierrätys on merkittävintä teollisissa 
sovelluksissa, kuten prosessikatalyyteissä (80–90 
%) ja kulkuneuvoissa (50–55 %). Hammashoi-
dollisissa sovelluksissa kierrätysaste on 15–20 %, 
muissa käyttökohteissa 10–20 % ja elektroniikassa 
0–5 %. 

Palladiumin, rodiumin, iridiumin ja ruteenin 
kierrätysluvut perustuvat globaaleihin arvioihin. 
Palladiumin OSR on arvion mukaan >80 %, kier-
rätetyn materiaalin osuus (RC) 50 % ja EOL-RR 
60–70 %. Sektorikohtaiset kierrätysluvut noudat-
tavat pääosin platinan vastaavia, pienin poikkeuk-
sin. Sekä elektroniikan että muiden käyttökohtei-
den osuudet ovat hieman suurempia. Rodiumin 
OSR on arvion mukaan >80 %, kierrätetyn ma-
teriaalin osuus (RC) 40 % ja EOL-RR 50–60 %. 
Iridiumin kierrätysaste on jo selvästi pienempi: 
OSR on edelleen korkea >80 %, mutta kierrätetyn 

materiaalin osuus (RC) on 15–20 % ja EOL-RR 
20–30 %. Ruteenin OSR on <20 %, kierrätetyn ma-
teriaalin osuus (RC) 50–60 % ja EOL-RR 5–15 %. 
Sektorikohtaiset kierrätysluvut ovat korkeimmat 
teollisissa sovelluksissa (Rh 80–90 %, Ir 40–50 % 
ja Ru 40–50 %), mutta rodiumin osalta myös kul-
kuneuvot ovat merkittävä sovellusala kierrätyksen 
kannalta katsottuna (45–50 %).

Edellä mainituista luvuista puuttuvat kolikot ja 
korut, joiden kokonaiskierrätysaste on platinan ja 
palladiumin osalta 90–100 % ja rodiumin osalta 
40–50 % (UNEP 2011).

3.12.6 Maailmanmarkkinat ja hintakehitys 

Ennen vuotta 1980 platinamineraalien hinnat 
määräytyivät eteläafrikkalaisten tuottajahintojen 
ja vapaiden markkinoiden päivittäisten hintojen 
mukaan. Tuottajahintojen ansiosta platina- ja pal-
ladiummarkkinat nauttivat jonkinasteista vakaut-
ta. Vuoden 1980 jälkeen vapaa markkinahinta kui-
tenkin putosi selvästi alle tuottajahintojen, mikä 
houkutteli kuluttajia ostamaan suurempia määriä 
ja aiheutti paineita laskea myös tuottajahintoja. 
Tämän seurauksena eteläafrikkalaiset tuottajat 
pääosin ottivatkin käyttöön hyvin läheisesti mark-
kinatilannetta heijastelevan hinnoittelukäytännön. 
Platinamineraaleilla käydään kuitenkin kauppaa 
vain muutamissa pörsseissä maailmassa (USGS 
2013b). 

Tarkastelujakson alussa, vuonna 1971 platina-
mineraalien hinnat laskivat Etelä-Afrikan laajen-
tuneen tuotannon seurauksena. Kulutuksen kasvu 
ja tulevaisuuden odotukset tuotannon lisäämisen 
ohella nostivat myös hintoja. Odotukset täyttyivät, 
kun ensimmäiset autokatalysaattorit otettiin käyt-
töön vuonna 1974, ja palladiumin ja platinan ky-
syntä kasvoi. Hinnat pysyivät melko tasaisina vuo-
teen 1978 asti, jolloin sijoittajien suuri kiinnostus, 
krooninen maailmanlaajuinen inflaatio ja niukka 
tarjonta alkoivat nostaa platinan hintoja (kuva 77). 
Vuonna 1980 platinan, kullan ja hopean hinnat 
nousivat voimakkaasti keinottelun seurauksena. 
Rodiumin vuoden 1979 hinnannousu oli sen si-
jaan seurausta autoteollisuuden suuremmista os-
toista. Seuraava huomattava muutos markkinoilla 
tapahtui vuonna 1983, kun suuri eteläafrikkalai-
nen tuottaja Rustenburg Platinum Holdings Ltd. 
lakkasi käyttämästä platinamineraalien tuottaja-
hintoja ja alkoi myydä suurimman osan tuotan-
nostaan markkinahinnoin. Tämän seurauksena 
futuurisopimuksien (termiinisopimuksien) määrä 
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lisääntyi huomattavasti. Autoteollisuus oli ollut 
rodiumin pääasiallinen kuluttaja 1980-luvun alus-
ta asti, ja vuonna 1984 rodiumin hinta lähes kak-
sinkertaistui kolmitiekatalysaattorien lisätessä sen 
kysyntää. Platinan hinta nousi sen sijaan vuonna 
1986, mikä johtui Etelä-Afrikassa sijaitsevan Im-
pala Platinum Holdings Ltd.:n tuotannon pysäh-
dyksestä.

Vuosina 1990–1998 platinan ja palladiumin 
hinnat eivät juurikaan heilahdelleet, sen sijaan ro-
diumin hinta vaihteli voimakkaasti. Katalysaatto-
rien yleistyminen ja sen aiheuttama platinametal-
lien kysynnän kasvu altistavat hinnat esimerkiksi 
jalostamoiden ongelmille, kuten vuonna 1990 
kävi rodiumille. Taloudellinen taantuma, autojen 
myynnin vähentyminen ja sitä seurannut kataly-
saattorien kysynnän lasku laskivat rodiumin hin-
toja, kun samanaikaisesti metallurginen kehitys 
lisäsi sen tarjontaa. Vuoden 1999 lopusta vuoden 
2001 alkuun autoteollisuuden kasvanut kulutus 
yhdessä rajoitetun saatavuuden kanssa nostivat 
platinan hintoja. Vuonna 2001 myös palladiumin 
hinta nousi huomattavasti, jopa platinaa korke-
ammaksi, Venäjän jakeluongelmien seurauksena. 
Platinan hinta jatkoi melko tasaista nousua kata-

lysaattorien kysynnän kasvun vuoksi, mutta palla-
diumin hinta sen sijaan laski vuodesta 2001 eteen-
päin.  Hintavaihtelut johtuvat osittain teollisuuden 
tavasta siirtyä käyttämään edullisempaa vaihtoeh-
toa sen ollessa mahdollista. Dramaattisin hinnan-
nousu tapahtui kuitenkin vuosina 2003–2007, kun 
rodiumin hinta ampaisi aivan uudelle tasolle. Syy-
nä tähän oli jälleen katalysaattoreihin liittyvän ky-
synnän kasvu mutta myös se, että korvaavia ainei-
ta puuttuu tyyppioksidipäästöjen vähentämisessä. 

Hintojen nousu jatkui vuonna 2008, kun Etelä-
Afrikan platinamineraalikaivokset joutuivat sul-
kemaan tuotantonsa viideksi päiväksi sähköpulan 
vuoksi ja pelko jakelun ja saatavuuden puoles-
ta sai platinan, palladiumin ja rodiumin hinnat 
nousemaan. Platina ja rodium ylsivätkin kaikkien 
aikojen korkeimpiin hintoihin. Hintahuippu jäi 
kuitenkin lyhyeksi, kun samana vuonna alkanut 
maailmanlaajuinen talouskriisi pudotti hintoja.

Muiden platinamineraalien osalta merkittä-
vimpiä ovat ruteenin hinnannousu vuonna 2007, 
mikä oli seurausta uudesta tietokoneiden kovale-
vyteknologiasta, sekä iridiumin kysynnän kasvu 
vuonna 2010 sähkö- ja sähkökemiallisella sekto-
rilla (kuva 78).

Kuva 77. Palladiumin (Pd), platinan (Pt) ja rodiumin (Rh) hinnat ($/troy unssi) vuosina 1970–2010 (USGS 2013b).
Fig. 77. Prices of palladium (Pd), platinum (Pt) and rhodium (Rh) ($/troy oz.) in 1970–2010 (USGS 2013b).
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3.12.7 Kauppa- ja materiaalivirrat

Platinamineraalien maailmanlaajuiset materiaali- 
ja kauppavirrat kulkevat muokkaamattomana ja 
jauheena sekä puolivalmisteina (HS/CN 7110xx), 
jotka on iridiumia, ruteenia ja osmiumia lukuun 
ottamatta ainekohtaisesti eroteltu omiksi tulli-
luokikseen.

Platinan  (HS 711011 ja 711019) kaupasta sel-
västi suurin osa käydään muokkaamattomana ja 
jauheena (kuvat 79 ja 80). Tuonnin arvo on vii-

meisen neljän vuoden aikana ollut 20 mrd dollarin 
molemmin puolin ja viennin jonkin verran alhai-
sempi, 15–20 mrd dollaria (UN Comtrade 2013).

Palladiumin maailmanlaajuiset materiaali- ja 
kauppavirrat kulkevat vastaavasti muokkaamat-
tomana ja jauheena sekä puolivalmisteina (HS 
711021 ja 711029). Arvoltaan sekä tuonti että 
vienti ovat platinaa vähäisempiä, pääosin 5–10 
mrd dollaria (kuvat 81 ja 82). Myös pääosa pal-
ladiumkaupasta käydään muokkaamattomana ja 
jauheena (UN Comtrade 2013).

Kuva 78. Iridiumin (Ir), osmiumin (Os) ja ruteenin (Ru) hinnat ($/troy unssi) vuosina 1970–2010 (USGS 2013b).
Fig. 78. Prices of iridium (Ir), osmium (Os) and rutenium (Ru) ($/troy oz.) in 1970–2010 (USGS 2013b).

Kuva 79. Platinan maailmanlaajuisen tuonnin arvo (mrd $) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
Fig. 79. Global imports value (mrd $) of platinum in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
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Kuva 80. Platinan maailmanlaajuisen viennin arvo (mrd $) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
Fig. 80. Global exports value (mrd $) of platinum in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).

Kuva 81. Palladiumin maailmanlaajuisen tuonnin arvo (mrd $) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
Fig. 81. Global imports value (mrd $) of palladium in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).

Kuva 82. Palladiumin maailmanlaajuisen viennin arvo (mrd $) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
Fig. 82. Global exports value (mrd $) of palladium in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
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Samat luokat ovat voimassa myös muilla pla-
tinamineraaleilla: muokkaamaton ja jauhe sekä 
puolivalmisteet (HS 711031, 711039 ja 711041 ja 
711049). Muiden platinamineraalien maailman-
laajuisen kaupan kehitys poikkeaa platinasta ja 
palladiumista sekä arvossa että kehityksessä siten, 
että huippu viimeisen neljän vuoden aikana osuu 
jo vuoteen 2010, kun platinalla ja palladiumilla 
huippuvuosi oli 2011. Lisäksi pudotus on voimak-
kaampi. Pääosa muiden platinamineraalien kau-
pasta käydään muokkaamattomana ja jauheena, 
aivan kuten platinan ja palladiuminkin. Rodiumin 
viennin ja tuonnin huippuarvot ylittävät 3 mrd 
dollaria, ja muiden mineraalien (Ir, Os, Ru) tuon-
nin yhteisarvot jäävät alle miljardin dollarin ja 
viennin ylittävät sen niukasti vuosina 2010 ja 2011 
(UN Comtrade 2013).

Kun tarkastellaan kaikkia platinamineraaleja 
yhdessä (HS 7110), ovat vuosina 2009–2012 suu-
rimpia maahantuojia olleet Japani (16 %), Kiina 
(14 %) ja Yhdysvallat (14 %). Platinan suurimpia 
tuojia ovat Japanin ja Kiinan lisäksi Sveitsi ja Iso-
Britannia, joka on erityisen merkittävä puolijalos-
teen (HS 711019) tuoja (27 %).  Palladiumin mer-
kittävät tuojat ovat Yhdysvaltojen ja Japanin lisäksi 
Saksa ja Iso-Britannia, jonka osuus on jälleen mer-
kittävin puolijalosteiden tuojana (42 %). Muiden 
platinamineraalien merkittävimmät tuojat ovat 
Yhdysvallat ja Japani (UN Comtrade 2013).

Kaikkien platinamineraalien (HS 7110) maail-
manlaajuisessa viennissä suurimmat tekijät ovat 
Etelä-Afrikka (33 %), Sveitsi (16 %) ja Iso-Britan-
nia (12 %). Etelä-Afrikka dominoi platinan puoli- 

valmisteiden vientiä (59 %) ja on suurin myös 
muokkaamattoman platinan kaupassa (25 %); 
joskin Sveitsin osuus on lähes yhtä suuri. Sveit-
si johtaa muokkamaattoman palladiumin vien-
tiä ja Etelä-Afrikka palladiumin puolijalosteiden 
vientiä. Muita suuria palladiumin viejiä ovat Iso-
Britannia, Yhdysvallat ja Saksa. Muiden platina-
mineraalien merkittävimmät viejät ovat etenkin 
rodiumin vientiä dominoiva Etelä-Afrikka, Saksa 
ja Iso-Britannia (UN Comtrade 2013). 

3.12.8 Suomi ja maailmanmarkkinat 

Suomessa platinan materiaali- ja kauppavirrat kul-
kevat samoina luokkina kuin maailmanlaajuisesti-
kin. Suurin osa Suomen platinakaupasta käydään 
puolivalmisteina (CN 711019), etenkin viennissä. 
Platinan tuonti- ja vientimäärät sekä niiden arvot 
näkyvät kuvissa 83 ja 84. Muokkaamatonta plati-
naa on viety runsaammin vuosina 2004–2005 ja 
2011 (kuva 84). Vuoden 2012 tilastotiedoissa on 
virheitä, joten ne on jätetty pois tarkastelusta (Tul-
li/Outi Hyytinen, henkilökohtainen tiedonanto 
25.9.2014). Määrällisesti vienti on ollut suurinta 
vuosina 2006–2009.

Myös palladiumin materiaali- ja kauppavirrat 
kulkevat muokkaamattomana ja jauheena sekä 
puolivalmisteina (CN 711021 ja 711029). Suo-
men palladiumvirrat ovat tuontipainotteisia lu-
kuun ottamatta vuosia 2011–2012, jolloin viennin 
arvo nousi yli 15 milj. euroa ja määrä oli yli 2 000 
kg (kuvat 85 ja 86). Platinan tavoin myös palla-
diumkauppa käydään pääosin puolivalmisteina.  

Kuva 83. Platinan (CN 711011 ja 711019) tuonnin arvo ja määrä Suomeen vuosina 2002–2011 (Tulli 2013).
Fig. 83. Imports of platinum (CN 711011 and 711019) in Finland in 2002–2011 (Tulli 2013).
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Kuva 84. Platinan (CN 711011 ja 711019) viennin arvo ja määrä Suomesta vuosina 2002–2011 (Tulli 2013).
Fig. 84. Exports of platinum (CN 711011 and 711019) from Finland in 2002–2011 (Tulli 2013).

Kuva 85. Palladiumin (CN 711021 ja 711029) tuonnin arvo ja määrä Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 85. Imports of palladium (CN 711021 and 711029) in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).

Kuva 86. Palladiumin (CN 711021 ja 711029) viennin arvo ja määrä Suomesta vuosina 2002–2012 (Tulli 2013). 
Fig. 86. Exports of palladium (CN 711021 and 711029) from Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).
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Aiempina vuosina tuonnista suurin osa on ollut 
muokkaamatonta (CN 711021). Suomesta ei ole 
ollut säännöllistä palladiumin vientiä, vaan palla-
diumia on viety satunnaisesti pääosin muokkaa-
mattomana (CN 711021) (Tulli 2013).

Muiden platinamineraalien materiaali- ja kaup-
pavirrat koostuvat pääosin puolivalmisteiden 
(CN 711039 ja 711049) tuonnista (kuvat 87 ja 88).  
Lisäksi rodiumia on vuonna 2012 viety 900  000  
euron arvosta (Tulli 2013). 

Platinamineraaleja on vuosien 2002–2012 aika-
na tuotu monista maista, kuten Ranskasta, Ruot-
sista ja Norjasta, ja vuoden 2012 platinan tuon-
tihuippu (56 t) oli Isosta-Britanniasta. Vienti on 
suuntautunut pääasiassa Saksaan ja Isoon-Britan-
niaan, mutta ennen vuotta 2008 Ruotsi ja Venäjä 
olivat merkittävimmät kauppakumppanit (Tulli 
2013).

Kuva 88. Iridiumin, osmiumin ja ruteenin tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 88. Iridium, osmium and rutenium imports in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).

Kuva 87. Rodiumin tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 87. Rhodium imports in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).
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3.12.9 Tärkeimmät malmityypit

Platinaryhmän metallit kuuluvat siderofiilisten 
metallien ryhmään. Ne esiintyvät yhdessä perus-
metallien, kuten nikkelin ja kuparin, kanssa. Pe-
rus- ja jalometallit ovat tyypillisesti rikastuneet 
emäksisiin, maan vaipasta peräisin oleviin mag-
moihin. Vaipan kuumat suihkuvirtaukset eli pluu-
mit ovat peräisin maan ytimen ja vaipan rajalta. 
Pluumien aiheuttama vaipan dekompressiosula-
minen tuottaa valtavia määriä emäksisiä magmoja 
vaipan ja kuoren rajalle, ja sieltä magmat kohoavat 
kuoreen ja osittain purkautuvat tulivuoritoimin-
nan kautta maan pinnalle. Maailman tärkeimmät 
platinametalliesiintymät liittyvät maan vaipan 
magmaattiseen toimintaan, joka on tuottanut joko 
mafisia-ultramafisia kerrosintruusioita maan kuo-
reen tai purkanut kivisulia maan pinnalle laakio-
basaltteina (Naldrett 2010). 

Noin 75 % maailman tunnetuista platinametal-
livarannoista löytyy kolmesta mafisesta-ultramafi-
sesta kerrosintruusiosta, jotka ovat Etelä-Afrikassa 
sijaitseva Bushveld, Zimbabwessa sijaitseva Great 
Dyke ja Pohjois-Amerikassa sijaitseva Stillwater. 
Kerrosintruusiot ovat maan kuoreen tunkeutunei-
ta, kooltaan tyypillisesti valtavia magmasäiliöitä, 
joissa maan vaipassa syntyneet magmat ovat kitey-
tyneet siten, että sulan koostumus on kiteytymisen 
edetessä muuttunut ja muodostanut koostumuk-
seltaan ja mineralogialtaan vaihtelevia kerroksia. 
Platinaryhmän metallit esiintyvät kerrosintruu-
sioissa tietyssä kiteytymisvaiheessa syntyneinä 
platinametallipitoisina horisontteina, jotka ovat 
yleensä melko ohuita (paksuus ≤1 m) mutta laaja-
alaisia. Platinaryhmän metallien kokonaispitoi-
suus horisonteissa on suuruusluokkaa 5−10 ppm, 
ja ne esiintyvät perusmetallisulfidien yhteydessä 
(esim. palladiumpitoinen pentlandiitti (Fe,Ni)9S8), 
platinan ja raudan lejeerinkinä (isoferroplatina  
Pt3Fe), platina-palladiumtellurideina ja -vismu-
totellurideina sekä platina-palladiumsulfideina 
(Godel et al. 2007). Tyypillisiä esimerkkejä plati-
nametallirikkaista horisonteista ovat Bushveldin 
intruusion Merensky Reef ja kromitiittinen UG-2 
-kerros sekä Stillwaterin intruusion J-M Reef. 

Kerrosintruusioiden ja niiden sivukivien kon-
taktivyöhykkeisiin liittyy myös nikkeli-kuparimi-
neralisaatioita, joissa on mukana platinaryhmän 
metalleja, joskin pienempinä pitoisuuksina kuin 
kerrosintruusioden sisällä olevissa reef-tyyppisissä 
horisonteissa. Esimerkkinä kontaktityypin plati-
nametallimineralisaatiosta on Bushveldin intruu-

sion Platreef, jonka platinametallivarat muodos-
tavat noin 10 % koko intruusion malmivaroista 
(Naldrett 2010).

Laakiobasaltteihin liittyvistä platinametal-
limalmeista esimerkkinä ovat Siperian permi-
triaskautiseen laakiobasalttipurkaukseen kuulu-
vat Noril’skin alueen malmit (Lightfoot & Keays 
2005). Noril’skin malmit ovat nikkeli- ja kupari-
sulfidimalmeja, jotka ovat muodostuneet laakio-
basaltteihin liittyviin tulokanavaintruusioihin. 
Malmeissa on sekä massiivisia että pirotteisia osia. 
Platinaryhmän metalleista runsaimpana esiintyy 
palladium. Noril’skin alueella platinaryhmän me-
talleja tuotetaan nikkelin ja kuparin sivutuotteina. 
Malmin keskimääräinen platinametallipitoisuus 
on n. 10 g/tonni, josta 70 % on palladiumia ja 20 % 
platinaa (Naldrett 2010). 

3.12.10 Platinaryhmän metallien esiintyminen 
Suomessa ja Fennoskandian alueella

Suomen ja Fennoskandian alueella on runsaasti 
platinametalliesiintymiä (taulukko 3). Tunnettu-
jen varantojen määrä on 555 t palladiumia, 244 t 
platinaa ja 0,79 tonnia rodiumia (Törmänen 2011). 
Suomen löytymättömien varantojen määräksi on 
arvioitu jopa 12 000 t palladiumia ja 5 600 t plati-
naa (Rasilainen et al. 2010). Kaikki Suomen tällä 
hetkellä tunnetut platinametalliesiintymät sijait-
sevat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tuotannossa ovat 
tällä hetkellä vain Hitura ja Suomen suurin tuotta-
ja Kevitsa, jonka malmiarvio on 274,8 tonnia mal-
mia, jossa on keskimäärin 0,15 ppm palladiumia 
ja 0,21 ppm platinaa (First Quantum Minerals 
2011). Kevitsan päätuotteet ovat nikkeli ja kupa-
ri, ja platinaryhmän metallien lisäksi kaivos tuot-
taa sivutuotteina kultaa ja kobolttia (taulukko 1). 
Platinametallit esiintyvät yleisesti nikkeli- ja ku-
parimalmien yhteydessä. Suomen tunnetuista pla-
tinametalliesiintymistä tähän tyyppiin kuuluvat 
Kevitsan lisäksi Kuhmon Peura-aho ja Hietaharju, 
Ranuan Vaaralampi, Rovaniemen Kilvenjoki ja So-
dankylän Lomalampi. Gold Fields -yhtiön Arctic 
Platinum Project valmistelee Ranualla Portimon 
kerrosintruusiokompleksiin liittyvien platina- ja 
palladiumesiintymien mahdollista tuotantoon 
ottamista (Suhangon kaivoshanke) lähivuosina, 
joskin laskeneet metallien hinnat ja kohonneet 
tuotantokustannukset ovat pistäneet yhtiön har-
kitsemaan uudelleen kaivoshankkeen toteutta-
miskelpoisuutta. Projekti voisi olla taloudelli-
nen, mutta se vaatisi toteutuessaan mahdollisesti  
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1,5 miljardin euron investointia. Muiden esiin-
tymien, Penikoiden ja Koillismaan, mahdollinen 
tuotantoon päätyminen riippuu paljolti Suhangon 
projektin kohtalosta.

Toinen päämalmityyppi on emäksisiin kerros-
intruusioihin liittyvä kerrosmyötäinen platiname-
tallimalmi, johon saattaa liittyä kromiittimalmi. 

Outokumpu Oy louhi Tervolan Sompujärvellä koe-
luonteisesti kerrosintruusioon liittyvää platiname-
tallimalmia, jossa platinapitoisuus oli keskimäärin 
5 ppm ja palladiumpitoisuus 3 ppm (Eerola et al. 
1990). Kerrosintruusioihin liittyviä malmiesiinty-
miä tunnetaan melko runsaasti Pohjois-Suomesta 
Kemin, Tervolan, Rovaniemen, Ranuan, Taival-

Taulukko 3. Platinamineraalien tärkeimmät esiintymät Suomessa. Lähde: FODD.
Table 3. The most important known platinum group element deposits in Finland. Source: FODD.

PGM – platinaryhmän metallit (Rh, Pd, Pt) 

Suomi ja Fennoskandia: 555 t Pd, 244 t Pt ja 0,79 t Rh
Runsaasti tunnettuja esiintymiä
Löytymättömät varannot Suomessa: 12 000 t palladiumia ja 5 600 t platinaa
Esiintymä (Kunta) Varat/varannot Muut 

arvoaineet
Lisätietoja:

Hitura 21 Mt, 0,04 ppm Pd, 0,03 ppm 
Pt 

Ni, Cu, Co Toiminnassa (louhittu 15,8 Mt)

Kevitsa 274,8 Mt, 0,15 ppm Pd, 0,2 
ppm Pt 

Ni, Cu, Co, Au Toiminnassa (louhittu 3,25 Mt)

Portimo-kompleksi 208,5 Mt, 1,5 ppm Pd, 0,36 
ppm Pt (totaali)

Ni, Cu, Au Todennäköisesti tuotannossa v. 
2050 mennessä

Konttijärvi 75,25 Mt, 0,95 ppm Pd, 0,27 
ppm Pt

Ni, Cu, Au

Ahmavaara Ni, Cu, Au
Kilvenjärvi Ni, Cu, Au
Vaaralampi Ni, Cu, Au
Suhanko North Ni, Cu, Au
Siika-Kämä 49,4 Mt, 2,45 ppm Pd, 0,67 

ppm Pt
Ni, Cu, Au Mahdollisesti tuotannossa v. 2050 

mennessä
Penikat
Sompujärvi, SJ 6,7 Mt, 3,08 ppm Pd, 5,36 

ppm Pt
Au Mahdollisesti tuotannossa v. 2050 

mennessä
Ala-Penikkavaara AP 3,5 Mt, 6,16 ppm Pd, 1,68 

ppm Pt, 0,11 ppm Rh
Au, Cu Mahdollisesti tuotannossa v. 2050 

mennessä
Paasivaara, PV 5,0 Mt, 2,58 ppm Pd, 4,04 

ppm Pt, 0,08 ppm Rh
Au, Cu Mahdollisesti tuotannossa v. 2050 

mennessä
Koillismaa
Kaukua 10,4 Mt, 0,73 ppm Pd, 0,26 

ppm Pt
Ni, Cu, Au Mahdollisesti tuotannossa v. 2050 

mennessä
Haukiaho 23,2 Mt, 0,31 ppm Pd, 0,12 

ppm Pt
Ni, Cu, Au Mahdollisesti tuotannossa v. 2050 

mennessä
Kuhmo-Suomussalmi
Vaara 2,76 Mt, 0,3 ppm Pd, 0,27 

ppm Pt
Ni, Cu, Co Mahdollisesti tuotannossa v. 2050 

mennessä (jos Ni:n hinta kohoaa 
riittävän korkealle jossain vaiheessa)

Peura-Aho 0,495 Mt, 0,4 ppm Pd, 0,58 
ppm Pt

Ni, Cu, Co “ – “

Hietaharju 1,083 Mt, 0,3 ppm Pd, 0,19 
ppm Pt

Ni, Cu, Co “ – “

Keski-Lappi
Lomalampi 3,1 Mt, 0,1 ppm Pd, 0,27 ppm 

Pt
Ni, Cu, Au Ei kovin todennäköistä, että 

louhitaan (mutta mahdollista)
Sakatti? 100+ Mt, 1 ppm Pd, 1 ppm Pt Ni, Cu, Au Erittäin todennäköistä, että 

tuotannossa vuoteen 2050 
mennessä
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kosken, Posion, Savukosken ja Sodankylän alu-
eilta. Osaan kerrosintruusiohin liittyvistä platina- 
metalliesiintymistä liittyy myös nikkelin ja kupa-
rin rikastumista. 

Norjasta tunnetaan muutamia platinametalli-
esiintymiä, joista yhdessä (Fæøy) on ollut histo-

riallista tuotantoa vuosina 1896–1922 (Boyd & Ni-
xon 1985). Venäjällä Kuolan ja Karjalan alueilla on 
myös useita platinametalliesiintymiä, joista monet 
liittyvät samanikäisiin kerrosintruusioihin, joita 
esiintyy myös Suomen puolella.

3.13 REE − Harvinaiset maametallit  
(La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y, Sc)

3.13.1 Esittely

Harvinaiset maametallit (rare earth elements, 
REE) on ryhmä, joka koostuu 17 samankaltaisesta, 
metallisesta alkuaineesta. Lantanidien (järjestyslu-
vut = La 57–71 Lu) lisäksi harvinaisiin maametal-
leihin luetaan usein kemiallisilta ja fysikaalisilta 
ominaisuuksiltaan samankaltaiset skandium (jär-
jestysluku = 21) ja yttrium (järjestysluku = 39). 
Metalleina ryhmän jäsenet ovat kiiltäviä, pehmei-
tä, taipuisia ja reaktiivisia. Väri vaihtelee raudan-
harmaasta hopeiseen. Aineiden epätavalliset mag-
neettiset ja optiset ominaisuudet johtuvat niiden 
elektronirakenteesta.

Nimestään huolimatta harvinaiset maametallit 
ovat melko yleisiä maankuoressa, tosin yksittäis-
ten aineiden pitoisuuksien välillä on suurta vaih-
telua. Suhteellisesta yleisyydestään huolimatta 
harvinaisten maametallien taloudellisesti louhit-
tavissa olevat pitoisuudet ovat kuitenkin harvi-
naisempia kuin monien muiden malmien. Luon-
nonoloissa harvinaiset maametallit eivät esiinny 
metallisessa muodossa, vaan ne korvaavat muita 
ioneja monissa erityyppisissä mineraaleissa, ku-
ten karbonaateissa, halideissa, fosfaateissa ja si-
likaateissa. Tärkeimmät malmimineraalit ovat 
bastnäsiitti (Ce,La)CO3F, lopariitti (Ce,Na,Ca)
(Ti,Nb)O3 ja monatsiitti (Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO4. 
Lisäksi hyödynnettäviä malmeja on lateriittisissa 
ioniadsorptiosavissa, joita hyödynnetään Kiinas-
sa (Gambogi & Cordier 2012). Kemiallisen sa-
mankaltaisuuden vuoksi harvinaiset maametal-
lit korvaavat toisiaan helposti ja siten esiintyvät 
samoissa mineraaleissa, minkä vuoksi ryhmän 
aineiden jalostaminen puhtaiksi metalleiksi on 
hankalaa. Suurin osa tuotetuista harvinaisista 
maametalleista käytetään magneetteihin, öljy-
teollisuuden katalyytteinä, kiillotusjauheissa ja 
akuissa. Muita käyttökohteita ovat mm. metal-
lurgiset sovellukset ja autojen katalysaattorit. 
Jokaisella aineella on ominaisuuksiensa vuoksi 
omat sovelluskohteensa, ja niiden korvaaminen 

toisella harvinaisella maametallilla ei useinkaan 
ole mahdollista. 

Harvinaiset maametallit voidaan jakaa kahteen 
ryhmään, kevyisiin (light REE, LREE) ja raskaisiin 
(heavy REE, HREE) harvinaisiin maametalleihin. 
Kevyisiin harvinaisiin maametalleihin kuuluvat 
La-Sm ja raskaisiin Eu-Lu yhdessä yttriumin kans-
sa. Kevyet REE:t ovat yleisempiä monissa esiin-
tymissä ja tyypillisesti myös helpompia rikastaa, 
mikä näkyy myös niiden yleisesti alemmassa ar-
vossa. Kevyistä aineista neodyymi (järjestysluku 
= 60) on kriittinen raaka-aine vahvoissa magnee-
teissa, jotka taas ovat tärkeitä monissa vihreissä 
teknologioissa, kuten hybridimoottoreissa ja tuu-
liturbiineissa. Raskaista harvinaisista maametal-
leista etenkin dysprosiumin ja terbiumin kysyn-
tä on merkittävää, mikä heijastuu myös niiden  
hintoihin.

3.13.2 Tuotanto ja sen jakautuminen 

Harvinaisten maametallien kokonaistuotanto il-
man skandiumia oli 111 kt (REO = REE oksideina) 
vuonna 2011 (USGS 2013). 2000-luvulla tuotanto 
kasvoi aina vuoteen 2006 asti, ja tämän jälkeen se 
kääntyi loivaan laskuun (kuva 89). Kiinan osuus 
tuotannosta on koko 2000-luvun ollut selvästi yli 
90 %, vuonna 2011 noin 97 %. Muita tuottajia ovat 
Intia, Brasilia ja viime vuosina Australia, johon 
kohdistuu tulevaisuuden odotuksia etenkin dys-
prosiumin suhteen. Myös Yhdysvalloista on arvel-
tu saatavan tuotantoa vuonna 2012 (USGS 2013a), 
ensi kerran sitten vuoden 2002 Kaliforniassa si-
jaitsevan Mountain Pass -kaivoksen sulkemisen 
jälkeen. Harvinaisten maametallien tuotanto on 
erittäin keskittynyttä: niiden HHI on 9 347, josta 
Kiinan osuus on yli 9 340 ja seuraavaksi suurim-
man, Venäjän, hieman yli 6 (WMD 2013). 

Harvinaisten maametallien tuotanto oli 
1990-luvun alussa melko tasavertaista Yhdysval-
loissa ja Kiinassa. Vuonna 1994 Kiinan tuotanto 
kuitenkin lähti jyrkähköön nousuun Yhdysvalto-
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jen tuotannon pysyessä entisellään. Vuonna 1997 
Yhdysvaltojen tuotanto oli jo selvästi pienentynyt 
ja Kiinan tuotanto kasvanut entisestään. Tilanne 
jatkui kuvatunlaisena aina vuoteen 2002, jolloin 
Yhdysvaltojen tuotanto hiipui kokonaan. 

Skandiumia tuotetaan sivutuotteena Kiinassa, 
Kazakstanissa, Venäjällä ja Ukrainassa. Se esiintyy 
monissa malmeissa hivenaineena, mutta esiinty-
mät eivät ole olleet tarpeeksi rikkaita skandiumin 
päätuotteena louhimista varten. Maankuoressa 
skandium esiintyy pääosin rauta-magnesiummi-
neraaleissa. 

3.13.3 Varat ja varannot

Harvinaisten maametallien maailmanlaajuiset 
REO-varat ovat 114 Mt, joista puolet sijaitsee Kii-
nassa (USGS 2013a). Myös Yhdysvalloilla on huo-
mattavat varat (13 Mt), minkä lisäksi muita tun-
nettuja varoja on Intialla (3,1 Mt), Australialla (1,6 
Mt) sekä Brasilialla ja Malesialla (~30 kt). 

Suurin osa maailmanlaajuisista taloudellisista 
varannoista muodostuu Yhdysvaltojen ja Kiinan 
bastnäsiittiesiintymistä, joissa on erityisesti ke-
vyitä REE-alkuaineita (La, Ce, Nd). Toiseksi suu-
rimmat varannot liittyvät monatsiittiesiintymiin, 
joita on mm. Australiassa, Brasiliassa, Kiinassa ja 
Intiassa. Monatsiittiesiintymien hyödyntämistä 
haittaa mineraalin toriumpitoisuus, mikä tekee 
prosessijätteestä radioaktiivista. Loput varannot 
ovat sitoutuneet mm. apatiittiin ja fosforiitteihin. 

Tuntemattomien varantojen määrän arvellaan ole-
van huomattavasti oletettua kysyntää suurempi 
(USGS 2012). 

3.13.4 Kierrätys

Harvinaisten maametallien kierrätys on lähes 
olematonta. Niiden kaikkien globaalin kierrätys-
asteen (EOL-RR) on arvioitu olevan <1 %. Kier-
rätetyn materiaalin osuudet (RC) on kuudella 
metallilla (Dy, La, Ce, Pr, Nd, Gd) arvioitu 1–10 
%:n suuruiseksi, mutta muiden ryhmän metallien 
arvio on <1 % (UNEP 2011).

3.13.5 Maailmanmarkkinat ja hintakehitys 

Harvinaisten maametallien markkinat ovat monia 
muita metalleja monimutkaisemmat, koska ryh-
mä sisältää suuren määrän alkuaineita sekä suuren 
määrän niiden sovelluksia, joiden kysyntä vaihte-
lee teknologian kehityksen mukaan. Harvinaisten 
maametallien ilmoitetut markkinahinnat vaihte-
levat paljon ja ovat osittain riippuvaisia myös tie-
tolähteestä. Tarkastelujakson 1970–2010 hinnan-
vaihtelut ovat johtuneet pääasiassa kysynnän ja 
tarjonnan suhteesta, ympäristöllisestä sääntelystä 
sekä taloudellisista tekijöistä, kuten inflaatiosta ja 
energian hinnasta. Hintojen vaihteluun vaikutta-
vat myös kaupattavan aineksen puhtaus ja mää-
rä. Vaadittava puhtausaste määräytyy sovelluksen 
mukaan (USGS 2013b).

Kuva 89. Harvinaisten maametallien maailmanlaajuinen tuotanto (t REO) vuosina 2000–2012 (BGS ja USGS).
Fig. 89. Global production (t REO) in 2000–2012 (BGS and USGS).
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Kuvassa 90 on esitetty viiden metallin (Nd, Eu, 
Tb, Dy, Y) hintakehitykset vuodesta 1970 vuo-
teen 2010. Kyseiset metallit valikoituivat pääosin 
niiden kysynnän ja tarjonnan tulevaisuuden nä-
kymien perusteella. Lisäksi vertailun vuoksi on 
esitetty myös ceriumin, lantaanin ja skandiumin 
hintakehitys samalta aikajaksolta, vaikka niiden 
saatavuuden ei ole arvioitu olevan yhtä kriittistä 
tulevaisuudessa (kuva 91). 

Harvinaisille maametalleille löydettiin merkit-
täviä käyttökohteita vasta 1960-luvun loppupuolel-
la. Vuosina 1971–78 niiden kysyntä kasvoi, mutta 
kysyntä ja tarjonta olivat tasapainossa. 1980-luvun 
alun taantuman jälkeen parantuneen taloustilan-
teen ja laantuneen inflaation seurauksena harvi-
naisten maametallien hinnat stabiloituivat. 

Tästä poikkeus oli pääosin Neuvostoliitosta 
peräisin olevan skandiumin tuonnin lopetus Yh-

Kuva 91. Ceriumin (Ce), lantaanin (La) ja skandiumin (Sc) hinnat ($/kg) vuosina 1970–2010 (USGS 2013b).
Fig. 91. Prices of cerium (Ce), lanthanum (La) and scandium (Sc) ($/kg) in 1970–2010 (USGS 2013b).

Kuva 90. Neodyymin (Nd), europiumin (Eu), terbiumin (Tb), dysprosiumin (Dy) ja yttriumin (Y) hinnat ($/kg) vuosina 
1970–2010 (USGS 2013b).
Fig. 90. Prices of neodymium (Nd), europium (Eu), terbium (Tb), dysprosium (Dy) and yttrium (Y) ($/kg) in 1970–2010 (USGS 
2013b).
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dysvaltoihin vuonna 1984, mikä nosti Yhdysval-
tojen maksaman hinnan moninkertaiseksi aina 
75  000 $/kg asti. Hinta kuitenkin laski nopeasti 
seuraavana vuonna, kun Yhdysvaltojen tuotantoa 
tuli saataville. Vuonna 1985 Yhdysvaltojen ympä-
ristösäädäntö pienensi bensiinin lyijyrajoja, mikä 
johti katalysaattoreissa käytettyjen harvinaisten 
maametallien kysynnän nopeaan laskuun uuden 
tekniikan vaatiessa niitä merkittävästi vähemmän. 
Tämä johti muiden metallien kuin skandiumin 
tuotannon puolittumiseen, ja se aiheutti hintojen 
nousun.

Markkinoiden kasvu ja tiettyjen metallien 
hintojen nousu 1980–1990-luvuilla koskivat lä-
hinnä yksittäisiä korkean laadun tuotteita, kuten 
neodyymiä vaativia erityisvahvoja magneetteja 
ja ceriumia sisältäviä auton katalysaattoreita ja 
ladattavia akkuja, joiden valmistuksessa käytet-
tiin erityisesti lantaania. Samanaikaisesti Kiinan 
tuotanto kasvoi, ja se tuotti halpaa raaka-ainetta 
markkinoille ja aiheutti etenkin yttriumin ja eu-
ropiumin hintojen laskun. Muiden harvinaisten 
maametallien hinnat pysyivät melko stabiileina tai 
laskivat hieman heikon kysynnän ja rajoitettujen 
käyttökohteiden vuoksi.

Suurin markkinamuutos tapahtui vuonna 2002, 
kun Yhdysvaltojen Mountain Pass -kaivos suljet-
tiin. Tällöin Kiinasta tuli vallitseva harvinaisten 
maametallien tuottaja ja maan sisäpolitiittiset 
päätökset alkoivat vaikuttaa merkittävästi harvi-
naisten maametallien maailmanmarkkinoihin ja 
hintoihin. Vuonna 1990 Kiinan hallitus julisti har-
vinaiset maametallit suojeltaviksi ja strategisiksi 

mineraaleiksi, ja tämä vaikeutti enenevissä määrin 
ulkomaisten yhtiöiden toimintaa Kiinassa. Kiinan 
asettamien tuotantokiintiöiden lisäksi vientiverot 
ja etenkin vientikiintiöt vaikuttivat merkittävästi 
harvinaisten maametallien hintoihin 2000-luvulla. 
Tilanne kärjistyi vuonna 2010, kun vientikiintiön 
äärimmäisen pienentämisen jälkeen hinnat nousi-
vat jyrkästi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Kuvissa 90−91 esitetty hintakehitys jakautuu sel-
västi kahteen eri vaiheeseen vuoden 2001 molem-
min puolin, jolloin Kiina alkoi hallita harvinaisten 
maametallien markkinoita. Useimmille metal-
leille, kuten europiumille, terbiumille, lantaanille 
ja ceriumille, se merkitsi huomattavaa hintojen 
laskua, ja ainoastaan täysin eri hintaluokassa ole-
va skandium poikkeaa tästä. Kiinan voimakkaas-
ti dominoiva asema harvinaisten maametallien 
tuottajana on kuitenkin herättänyt huolta niiden 
tulevaisuuden saatavuudesta ja hinnoista monissa 
teollisissa maissa, kuten Japanissa ja Yhdysvallois-
sa sekä monessa Euroopan unionin maassa. Tä-
män vuoksi tutkimus ja päätöksenteko usein tuke-
vat vaihtoehtoisten hankintaväylien kehittämistä, 
esimerkiksi oman tuotannon elvyttämistä, kuten 
vuonna 2013 suunniteltu Mountain Pass -kaivok-
sen uudelleen avaaminen.

3.13.6 Kauppa- ja materiaalivirrat

Harvinaisten maametallien maailmanlaajuiset, ti-
lastoidut materiaali- ja kauppavirrat koostuvat HS/
CN-luokasta harvinaiset maametallit, skandium ja 
yttrium,  myös näiden aineiden keskinäiset seokset 

Kuva 92. Harvinaisten maametallien maailmanlaajuisen tuonnin ja viennin arvo (M$) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 
2013).
Fig. 92. Global imports and exports value (M$) of rare earth elements in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).



87

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 213 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 213, 2014
Kriittisten metallien ja mineraalien maailmanlaajuinen tuotanto ja malmipotentiaali Suomessa…

ja lejeeringit (HS 28530) ja sen alaluokista. Vuosi-
en 2009–2012 maailmankaupan arvo oli korkeim-
millaan vuonna 2011 mutta putosi jyrkästi vuonna 
2012 (kuva 92). Suurin maahantuoja oli ylivoimai-
sesti Japani (74 %), ja seuraavaksi suurimpia olivat 
Yhdysvallat (6 %), Saksa (3 %) ja Hong Kong (3 
%). Suurimmat viejät olivat Kiina (72 %), Yhdys-
vallat (14 %), Itävalta (4 %) ja Hong Kong (3 %) 
(UN Comtrade).

3.13.7 Suomi ja maailmanmarkkinat 

Suomessa harvinaisten maametallien kauppa- ja 
materiaalivirrat koostuvat lähes yksinomaan luo-
kan CN 280530 tuonnista, etenkin sen alaluokasta 
28053010, harvinaiset maametallit, skandium ja 
yttrium ja näiden aineiden keskinäiset seokset ja 
lejeeringit. Tuonti on ollut pääosin pientä, vaikka 
vuonna 2011 sen arvo tilapäisesti kohosi, toden-
näköisimmin Kiinan aiheuttaman hinnannousun 
vuoksi (kuva 93). Suurimmat lähdemaat ovat Kii-
na ja Saksa, mutta Kiinasta peräisin olevat tuotteet 
tulevat usein Itävallan kautta. Iso-Britannia on 
säännöllisesti mukana kaupankäynnissä, mutta 
Yhdysvaltojen osuus oli huomattavasti nykyistä 
merkittävämpi 2000-luvun alussa, jolloin sillä vie-
lä oli omaa tuotantoa (Tulli 2013).

3.13.8 Tärkeimmät esiintymätyypit

Harvinaisten maametallien tuotanto on keskitty-
nyt Kiinaan, vaikka esiintymiä tunnetaan eri puo-

lilta maailmaa. Esiintymän tyypistä ja mineralo-
giasta riippuu, tuotetaanko siitä pääasiassa kevyitä 
harvinaisia maametalleja (lantaani, cerium, prase-
odyymi, neodyymi, samarium) vai arvokkaampia, 
raskaita harvinaisia maametalleja (europium, ga-
dolinium, terbium, dysprosium, yttrium).

Karbonatiitit ovat maan vaipasta peräisin olevia 
karbonaattipitoisia ja piihappoköyhiä magmoja, 
joita esiintyy mm. maankuoren repeämävyöhyk-
keissä ja vaipan suihkuvirtausten eli pluumien 
yhteydessä. Ne koostuvat yli 50-prosenttisesti kar-
bonaattimineraaleista (kalsiitti CaCO3, dolomiitti 
CaMg(CO3)2 tai ankeriitti Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2) 
ja sisältävät yleensä runsaasti sopeutumattomia 
alkuaineita, kuten fosforia, niobia, harvinaisia 
maametalleja, toriumia ja uraania. Karbonatiittei-
hin liittyvät harvinaisten maametallien esiinty-
mät, joihin kuuluvat mm. Kiinassa sijaitsevat Ba-
yan Obo ja Maoniuping, USA:n Mountain Pass 
ja Australiassa sijaitseva Mount Weld, sisältävät 
REE-fluorokarbonaatteja, joista tärkein on bastnä-
siitti (Ce,La(CO3)F). Muita esiintymien REE-fluo-
rokarbonaatteja (parisiitti Ca(Ce,La)2(CO3)3F2, 
synkysiitti CaCe(CO3)2F) ei ainakaan toistaisek-
si hyödynnetä. Bayan Obo on maailman suurin 
harvinaisia maametalleja tuottava kaivos, jonka 
päätuotteena on rautamalmi (Yang & Le Bas 2004, 
Wu 2008). Esiintymässä arvioidaan olevan 1 500 
miljoonaa tonnia rautamalmia (keskipitoisuus 
35 paino-% Fe), 48 miljoonaa tonnia REE-oksi-
deja (keskipitoisuus 6 paino-% REO) ja miljoona 
tonnia niobia (keskipitoisuus 0,13 paino-% Nb). 

Kuva 93. Harvinaisten maametallien (CN 280530) Suomen tuonti vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 93. Imports of rare earth elements (CN 280530) in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).
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Mountain Passin esiintymässä, jonka päätuotteena 
ovat harvinaiset maametallit, arvioidaan olevan 20 
miljoonaa tonnia malmia, jonka keskipitoisuus on 
8,9 paino-% REE-oksideja (Castor 2008). Karbo-
natiitteihin liittyvistä harvinaisten maametallien 
esiintymistä tuotetaan pääasiassa kevyitä REE-
metalleja (lantaani, cerium, neodyymi).

Alkalikivet edustavat maan vaipan hyvin pie-
nen osittaisen sulamisen tuotteena syntyneitä 
piihappoalikylläisiä kivilajeja, jotka karbonatiit-
tien tavoin esiintyvät maankuoren repeämä- ja 
syväsiirrosvyöhykkeissä ja vaipan pluumien yh-
teydessä. Harvinaisia maametalleja esiintyy myös 
alkalikivi-intruusioissa, jotka saattavat sisältää 
satoja erilaisia REE-mineraaleja (mm. Friis 2013). 
Tällä hetkellä tuotantoa on Kuolan niemimaal-
la, Lovozeron alkalikivikompleksissa sijaitse-
vassa Karnasurtin kaivoksessa, josta louhitaan 
lopariitti-mineraalia ((Ce,Na,Ca)2(Ti,Nb)2O6). 
Kaivosprojekteja suunnitellaan myös Grönlan-
nin Ilimaussaqin alkalikivi-intruusion Kvane-
fjeldin esiintymään, jossa päämalmimineraali 
on steenstrupiini (Na14Ce6Mn2+Mn3+Fe2+

2(Zr,Th)
(Si6O18)2(PO4)7•3(H2O), sekä Ruotsissa sijaitse-
vaan Norra Kärrin nefeliinisyeniittiesiintymään, 
jossa on erityisesti raskaita harvinaisia maametal-
leja (mm. europium, dysprosium) sisältävää eu-
dialiittia (Na4(Ca,Ce,Fe,Mn)2ZrSi6O17(OH,Cl)2). 

Raskaita harvinaisia maametalleja tuotetaan 
tällä hetkellä pääasiassa Etelä-Kiinassa; siellä gra-
niittisen kallioperän rapautumisprosesseissa muo-
dostuneeseen lateriittimaannokseen on rikastu-
nut harvinaisia maametalleja (Bao & Zhao 2008). 
Rapautumiskuoressa olevia esiintymiä kutsutaan 
ioniadsorptiotyypin esiintymiksi, ja niitä löytyy 
trooppiselta vyöhykkeeltä Etelä-Kiinan lisäksi ai-
nakin Thaimaan, Laosin ja Vietnamin alueelta (Sa-
nematsu et al. 2013). Harvinaisten maametallien 
keskipitoisuus ioniadsorptiotyypin esiintymissä 
on yleensä pieni, vain n. 500 ppm. Graniittisissa 
kivissä esiintyy suhteellisen runsaasti aksessorisia 
mineraaleja, joiden hilassa on harvinaisia maame-
talleja. Osa aksessorisista mineraaleista on helposti 
rapautuvia (esim. synkysiitti, parisiitti) ja osa kes-
tävämpiä (gadoliniitti-Y, ksenotiimi-Y, monatsiit-
ti), mutta pitkään jatkuva trooppinen rapautumi-
nen lievästi happaman veden läsnä ollessa rikastaa 
harvinaisia maametalleja rapautumiskerroksen 
alempiin osiin siten, että erityisesti raskaat harvi-
naiset maametallit adsorboituvat C-horisontissa 
olevien savimineraalien pinnalle. Adsorboituneet 
REE-metallit irtoavat savimineraaleista suhteelli-

sen helposti heikkojen happojen avulla. Tärkeim-
piä ioniadsorptiotyypin esiintymiä on Longnan, 
jossa rapautumiskerroksessa olevan malmin pak-
suus vaihtelee keskimäärin 10 metristä 29 metriin.

Ennen Mountain Passin kaivoksen avaamista 
vuonna 1960-luvulla suurin osa maailman harvi-
naisten maametallien tuotannosta tuli monatsiit-
timineraaliesiintymistä, mutta monatsiitin suuren 
torium- ja uraanipitoisuuden vuoksi tuotanto siir-
tyi vähemmän radioaktiivisia alkuaineita sisältä-
viin esiintymiin.

3.13.9 Harvinaisten maametallien esiintyminen 
Suomessa ja Fennoskandian alueella

Harvinaisia maametalleja on tuotettu Suomessa jo 
1960–1970-luvulla Typpi Oy:n lannoitetehtaalla 
Oulussa (Lounamaa & Hämälä 1969, Lounamaa 
1972). Raaka-aineena käytettiin ensin Kuolan nie-
mimaalta tuotettua apatiittia mutta pian siirryttiin 
kotimaiseen raaka-aineeseen, joka oli Korsnäsin 
lyijykaivoksesta sivutuotteena saatava lantanidi-
rikaste. Outokumpu Oy louhi Korsnäsistä lyijy-
malmia vuosina 1959–71. Malmin sivutuottee-
na saatiin kaikkiaan 36  000 t lantanidirikastetta. 
Korsnäsin esiintymän pääasialliset lantanidimi-
neraalit ovat apatiitti CaPO4, jossa on monatsiit-
tisulkeumia [(Ce,La,Nd,Th)PO4], sekä allaniitti 
(Ce,Ca,Y)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH). Korsnäsin esiinty-
mä on tällä hetkellä Tasman Metals Ltd. -yhtiön 
hallussa.

Suomesta tunnetaan Korsnäsin lisäksi muuta-
mia esiintymiä, joissa on harvinaisia maametalleja. 
Tärkein näistä on jo edellä kuvattu Katajakankaan 
esiintymä, jossa on harvinaisten maametallien li-
säksi niobia (Hugg & Heiskanen 1985). Katajakan-
kaan esiintymässä on arviolta 0,46 Mt malmia, jos-
sa on keskimäärin 2,4 % lantanideja (Hugg 1985a). 
Esiintymän tärkeimmät REE-mineraalit ovat fer-
gusoniitti (Y,Er,Ce,Fe)(Nb,Ta,Ti)O4 ja allaniitti. 
Katajakankaan vieressä olevan Kontioahon Nb-
REE-esiintymä on malmitonnimääriltään noin 
kymmenkertainen, mutta siinä keskimääräinen 
lantanidipitoisuus jää n. 0,5 %:iin (Hugg 1985b). 
Katajakankaan ja Kontioahon alueen valtaus-
oikeudet ovat tällä hetkellä Tasman Metals Ltd.  
-yhtiön hallussa.

Kuusamon alueen kulta-kupari-kobolttiesiin-
tymistä on raportoitu pieniä määriä harvinaisia 
maametalleja. Juomasuon kulta-kobolttiesiinty-
mässä harvinaisten maametallien kokonaispitoi-
suudet (REEtot) vaihtelevat 300 ppm:n molemmin 
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puolin (Dragon Mining 2013). Kuusamon esiinty-
miä hallussaan pitävä Dragon Mining -yhtiö sel-
vittää harvinaisten maametallien hyödyntämistä 
Juomasuon kultamalmin sivutuotteena (Dragon 
Mining 2012b).

GTK on tutkinut Suomen kallioperän har-
vinaisten maametallien esiintymispotentiaalia 
vuosina 2009–2012 toimineessa Hi-tech-metal-
lit-hankkeessa. Hanke aloitettiin määrittelemällä 
GTK:n kallio- ja maaperägeologisen aineiston pe-
rusteella ne alueet, joilta olisi mahdollista löytää 
harvinaisia maametalleja. Alueiden rajaamisessa 
käytettyjä aineistoja olivat koko Suomen kattavat 
alueellinen moreenigeokemian tietokanta (1 näy-
te/4 km2), litogeokemiallinen RGDB-tietokanta 
(Rock Geochemical Database of Finland; Rasi-
lainen et al. 2007, 2008), Fennoskandian mal-
miesiintymätietokanta (FODD 2013) ja kaira-
sydänrekisteri. Aineistojen perusteella Suomen 
kallioperässä on sellaisia kivilajialueita, joissa har-
vinaisia maametalleja esiintyy suhteellisen korkei-
na taustapitoisuuksina. Tällaisia alueita ovat esim. 
Etelä-Suomen rapakivigraniittialueet, Länsi-Lapin 
alue, jossa on runsaasti appiniittisia intruusioita, 
ja Pohjois-Lapin Tana Belt-vyöhyke. Paikallisia 
anomalioita havaittiin myös joissakin tietyntyyp-
pisissä kivilajeissa, kuten karbonatiiteissa ja al-
kalikivissä. Maastotutkimuksiin valittiin useita 
kohteita eri puolilta Suomea. Maastotutkimusten 
lisäksi tunnettuihin harvinaisten maametallien 
esiintymiin (mm. Katajakangas, Korsnäs, Sokli) 
ja muihin potentiaalisiksi katsottuihin esiintymiin 
kairatut kairasydämet tarkistettiin ja niistä otettiin 
uusia näytteitä mineralogisia analyyseja varten. 
Elektronimikroskooppitutkimusten perusteella 
useasta kohteesta löytyi harvinaisia maametalleja 
sisältäviä mineraaleja (Al-Ani & Sarapää 2009a, 
b, 2010a, b, c, 2011a, b, 2012, Al-Ani et al. 2009, 
2010a, b, 2011, Al-Ani & Grönholm 2011, Al-Ani 
& Torppa 2011, Al-Ani 2012). Potentiaalisimpia 
kohteita harvinaisten maametallien esiintymiselle 
ovat GTK:n tutkimusten perusteella karbonatiitit 
ja alkalikivet. GTK jatkaa vuosina 2013–2015 uu-
dessa hankkeessa mm. seuraavien potentiaalisiksi 
osoittautuneiden kohteiden tutkimista: (1) Savu-
kosken Soklin karbonatiitti-intruusion reunoilla 
olevat myöhäiset karbonatiittijuonet, joissa esiin-
tyy REE-karbonaatteja, (2) Kuusamon Iivaaran 
alkalikivi-intruusio, (3) Pyhännän Lamujärven al-
kalikivi-intruusiot ja (4) Nummi-Pusulan Kovelan 

monatsiittipitoinen graniitti. Rapakivigraniiteista, 
Länsi-Lapin appiniiteista tai Tana Belt -vyöhyk-
keeltä ei GTK:n tutkimuksissa paikallistettu yh-
tään harvinaisten maametallien rikastumaa kor-
keista taustapitoisuuksista huolimatta, joten näissä 
kohteissa tutkimukset päätettiin lopettaa.

Ruotsissa tärkein tunnettu harvinaisia maa-
metalleja sisältävä esiintymä on Norra Kärrin 
alkalikivi-intruusio, jossa Tasman Metals Ltd. 
-yhtiö tekee tutkimuksia kaivoksen avaamis-
ta varten (Tasman Metals 2012). Norra Kärrin 
esiintymässä on sekä zirkoniumia (1,7 %) että 
harvinaisia maametalleja (0,59 %). Esiintymäs-
tä tekee erityisen mielenkiintoisen se seikka, 
että yli puolet harvinaisten maametallien ko-
konaismäärästä on raskaan pään alkuaineita, 
kuten europiumia ja dysprosiumia. Pääasialli-
set malmimineraalit Norra Kärrin esiintymässä 
ovat eudialiitti Na15Ca6(Fe2+,Mn2+)3Zr3[Si25O73]
(O,OH,H2O)3(OH,Cl)2 ja katapleiitti 
Na2ZrSi3O9∙2H2O, joista molemmat sisältävät har-
vinaisia maametalleja. Tasman Metals Ltd. -yhtiöl-
lä on Ruotsissa toinenkin REE-projekti, Olserum, 
joka sijaitsee n. 100 km Norra Kärristä itään. Ol-
serumin esiintymässä tärkeimmät REE-mineraalit 
ovat ksenotiimi YPO4, monatsiitti, apatiitti ja al-
laniitti (www.tasmanmetals.com). Ruotsin kolmas 
tunnettu harvinaisia maametalleja sisältävä esiin-
tymä sijaitsee Tåsjössä, jossa ordivikikautisiin lius-
keisiin on rikastunut sekä uraania (0,02 %) että 
harvinaisia maametalleja (0,11 %) (Gustafsson 
1979).

Norjan Sæteråsenin Nb-esiintymään liittyy 
myös harvinaisten maametallien rikastumista 
(FODD 2013). Pohjois-Norjasta tunnetaan lisäk-
si Biggejav’rin pieni U-Sc-REE-esiintymä, jossa 
on keskimäärin 0,15 % harvinaisia maametalleja 
(FODD 2013).

Fennoskandian suurimmat harvinaisten maa-
metallien varannot sijaitsevat Kuolan niemimaal-
la, jossa devonikautisiin alkalikivi-intruusioihin 
ja karbonatiitteihin liittyy valtavia malmeja. Täl-
lä hetkellä tuotannossa on Karnasurtin esiinty-
mä, jossa tuotetaan sekä niobia että harvinaisia 
maametalleja lopariitti-mineraalista [(Ce,Na,Ca)
(Ti,Nb)O3]. Fennoskandian alueen kaikista tun-
netuista harvinaisten maametallien varannoista 
(yli 17 Mt) valtaosa sijaitsee Kuolassa (Hallberg 
2012d).

http://www.tasmanmetals.com
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3.14.1 Esittely

Tantaali (järjestysluku = 73) on kemiallisilta ja 
fysikaalisilta ominaisuuksiltaan niobin kaltainen 
siirtymämetalli (hyvä johtavuus, korroosionkestä-
vyys, korkea sulamispiste), jonka pitoisuus maan-
kuoressa on keskimäärin 0,7 ppm. Luonnossa 
tantaali ei esiinny metallimuotoisena vaan oksidi-
mineraaleina, jotka ovat taloudellisten esiintymien 
pääasiallinen mineraalityyppi. Tantaalia käytetään 
ylivoimaisesti eniten metallijauheena elektrolyyt-
tisissä kondensaattoreissa, jotka ovat perusosia 
nykyisissä tietoteknisissä laitteissa, kuten matka-
puhelimissa, kannettavissa tietokoneissa ja digi-
taalisissa kameroissa. Lisäksi tantaalia käytetään 
erilaisissa metalliseoksissa, kuten lentokoneen 
moottoreissa ja höyryturbiineissa kuumuuden sie-
tokyvyn ja vahvuuden takia, sekä lääketieteellisis-
sä sovelluksissa sen myrkyttömyyden vuoksi. 

3.14.2 Tuotanto ja sen jakautuminen

Tantaalin arvioitu tuotanto oli 770 tonnia vuonna 
2011 (USGS 2013). Suurimmat tuottajamaat olivat 
Mosambik (34 %), Brasilia (23 %), Kongon de-
mokraattinen tasavalta (12 %) ja Ruanda (12 %). 
Australia ja Brasilia ovat olleet suurimpia tuotta-
jia koko 2000-luvun, mutta pienempien tuottaji-
en välillä on tapahtunut joitain muutoksia, kuten 
se, että Kongon demokraattinen tasavalta on ollut 
kolmanneksi suurin tuottaja vuodesta 2010. Ohes-
sa tantaalituotanto on esitetty yhdessä bruttomas-

3.14 Tantaali (Ta)

san kanssa (kuva 94), joka kertoo niobi-tantaali 
(kolumbiitti-tantaliitti, tantaliitti) -rikasteen mas-
san, ennen kuin tuotettava metalli on irrotettu. 
Tuotettu tantaali on ilmoitettu tantaalipentoksidi-
na (Ta2O5, 81,897 % tantaali). Toisin kun niobin, 
tantaalin tuotanto on laskusuuntainen 2000-lu-
vulla. Lasku ei kuitenkaan ole ollut suoraviivaista, 
vaan tuotannossa on esiintynyt melko suuria vaih-
teluita. Tuotantomaiden vakaus ja markkinoiden 
keskittyneisyys on käsitelty jo niobin yhteydessä 
kolumbiitin tuotannon kautta.

3.14.3 Varat ja varannot

Tunnettujen tantaalivarojen on arvioitu olevan 
yli 150 kt. Niistä 88 kt sijaitsee Brasiliassa ja 53 kt 
Australiassa. Muita maita ovat Kanada ja Etiopia 
sekä mm. Mosambik, Kongo ja Ruanda, mutta 
niiden numerotietoja ei ole saatavilla. Myös varan-
noista suurin osa sijaitsee Australiassa ja Brasilias-
sa, ja niiden on arvioitu olevan riittävät ennustet-
tuihin tarpeisiin nähden (USGS 2013).

3.14.4 Kierrätys

Tantaalin globaali OSR-arvio on 1–10 %, mikä on 
huomattavasti pienempi kuin Yhdysvaltojen 43 %. 
Kierrätetyn materiaalin osuuden (RC) on arvioitu 
olevan globaalisti 10–25 % ja Yhdysvalloissa 21 %. 
Globaalisti arvioitu EOL-RR (<1 %) on huomatta-
vasti pienempi kuin Yhdysvaltojen vastaava (35 %) 
(UNEP 2011).

Kuva 94. Tantaalin ja rikasteen bruttomassan maailmanlaajuinen tuotanto (t) vuosina 2000–2011 (USGS).
Fig. 94. Global production of tantalum and gross mass production of niobium-tantalum concentrate (t) in 2000–2011 (USGS).
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3.14.5 Maailmanmarkkinat ja hintakehitys 

Tantaalin pääasiallinen lähdemineraali on tan-
taliitti, ja tantaalimetallin ja -tuotteiden hinta 
määräytyy pitkälti sen kysynnän ja tarjonnan 
suhteesta, mutta myös tilausmäärästä, sopimuk-
sesta ja ostettavan materiaalin laatuvaatimuksista. 
Tantaalituotteiden hinnat nousevat huomattavasti 
jalostusasteen kasvaessa. Suuresta kysynnästä ja 
riittävyydellä spekuloinnista johtuvat nopeat hin-
nannousut ovat värittäneet muuten melko vakaita 
tantaalimarkkinoita tarkastelujaksolla 1970–2010 
(kuva 95).

1970-luvun aikana tantaalin kysyntä kasvoi ja 
malmien ehtyessä hinnat nousivat, korvaavia ai-
neita käytettiin ja uusia tantaalilähteitä kehitet-
tiin. Vuosikymmenen loppupuolen hinnannousu 
johtui kysynnän voimakkaasta kasvusta ja osittain 
siitä huolesta, että samanaikaisesti maailman tan-
taalitarjonta heikentyi. Hintojen nousu huipentui 
vuosina 1979–1980, kun tuotanto ei pysynyt mark-
kinoiden kysynnän mukana. Tämän seurauksena 
vuoden 1980 alussa alan teollisuus perusti yllä-
pidettäviä tantaalivarastoja tulevien pula-aikojen 
varalle. Suuret varastot ja heikentynyt kysyntä las-
kivat kuitenkin tantaalin hintoja, ja vuonna 1986 
ne olivat alhaisimmat sitten vuoden 1976. Tilanne 
muuttui jälleen vuonna 1988, kun kerättyjä varas-
toja pienennettiin ja hinnat nousivat. Tantaaliteol-
lisuus ei raportoi materiaalivarastoista.

Vuosina 1990–1998 tantaalin kysyntä pysyi vah-
vana ja kulutus kasvoi useimpina vuosina elektro-
niikkateollisuuden kondensaattorien kysynnän 
seurauksena. Kasvua tosin hidasti teollisuuden 

samanaikainen jatkuva pyrkimys minimoida tan-
taalin käyttöä. Vuonna 1991 Australian suurin 
tantaalimalmin tuottaja teki pitkäaikaiset hinta- ja 
määräsopimukset kahden suurimman tantaalin 
jalostajan kanssa. Vuoden 2000 ennätyskorkeat 
hinnat olivat seurausta buumista elektroniikan, 
kuten matkapuhelinten, kysynnässä. Suuri kasvu 
elektroniikkasektorilla herätti pelkoja tantaalin 
saatavuudesta, mikä johti moninkertaisiin tila-
uksiin ja kysynnän kasvuun. Hintapiikin jälkeen 
tantaalin hinta kuitenkin tasaantui nopeasti. Vuo-
den 2008 taloustaantuma pysäytti tuotantoa eri 
puolilla maailmaa, ja kuluttajat joutuivat pitkälti 
käyttämään pitoisuudeltaan korkeaa mutta poliit-
tisesti arkaa Kongon demokraattisen tasavallan 
kolumbiitti-tantaliittia. Uusia kaivosprojekteja on 
suunniteltu avattavaksi mm. Kanadassa ja Egyptis-
sä kysynnän niin vaatiessa.

3.14.6 Kauppa- ja materiaalivirrat

Tantaalin maailmanlaajuiset materiaali- ja kaup-
pavirrat koostuvat HS/CN-luokasta niobi- ja 
tantaalimalmit ja -rikasteet (HS/CN 26159010) 
ja luokasta tantaali ja siitä valmistetut tavarat 
muualle kuulumattomat; tantaalijätteet ja -romu 
(paitsi tantaalipitoinen tuhka ja jäämät) (HS/CN 
8103) alaluokkineen: tantaalijäte ja romu (HS/CN 
810330), muokkaamaton tantaali mukaan luettu-
na ainoastaan sintratut tangot; tantaalijauhe (HS/
CN 810320) ja tantaalitavarat, muualle kuulumat-
tomat (HS/CN 810390). Malmit ja rikasteet on kä-
sitelty jo niobin yhteydessä.

Maailmanlaajuinen tantaalikauppa on kasvanut 

Kuva 95. Tantaalirikasteen hinta ($/pauna Ta2O5) vuosina 1970–2010 (USGS 2013b).
Fig. 95. Price of tantalum concentrate ($/pound Ta2O5) in 1970–2010 (USGS 2013b).



92

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 213 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 213, 2014
Susanna Kihlman, Laura S. Lauri ja Mari Kivinen

voimakkaasti vuosina 2009–2012, mutta kasvu 
näyttää taittuneen vuonna 2012 (kuvat 96 ja 97). 
Tuonnin ja viennin arvo on ollut suurin piirtein 
yhtä suuri: tuonnin arvo yltää 1,3 mrd dollariin ja 
viennin arvo 1,1 mrd dollariin. Suurimmat tantaa-
lin tuojat ovat Yhdysvallat (20 %), Meksiko (11 %) 
ja Kiina (10 %). Vastaavasti kolmen selvästi erottu-
van viejän kärjen muodostavat Kiina (26 %), Yh-
dysvallat (22 %) ja Japani (22 %) (UN Comtrade 
2013).

3.14.7 Suomi ja maailmanmarkkinat 

Tantaalin kotimaiset materiaali- ja kauppavirrat 
koostuvat CN-luokasta 8103, tantaali ja siitä val-

mistetut tavarat, muualle kuulumattomat; tantaali-
jätteet ja -romu ja sen alaluokista, lähinnä luokasta 
CN 810390 muualle kuulumattomat tantaalitava-
rat, jotka ovat viimeisen kymmenen vuoden aika-
na kattaneet reilusti yli 90 % tuonnista ja vuotta 
2012 lukuun ottamatta 100 % viennistä (kuvat 98 
ja 99). Itävalta on ollut selvästi suurin tuonnin al-
kuperämaa, mutta Kiina on kasvattanut osuuttaan 
etenkin viime vuosina. Muita tuojamaita ovat mm. 
Saksa ja Yhdysvallat. Viennin määränpäämaat 
vaihtelevat enemmän, mutta niitä ovat mm. Yh-
dysvallat ja Saksa. Muiden tulliluokkien kauppa 
on hyvinkin satunnaista ja erittäin pientä (Tulli 
2013). Niobi- ja tantaalimalmien ja -rikasteiden 
kauppa on käsitelty jo niobin yhteydessä.

Kuva 96. Tantaalin (HS 8103) maailmanlaajuisen tuonnin arvo (M$) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
Fig. 96. Global imports value (M$) of tantalum (HS 8103) in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
 

Kuva 97. Tantaalin (HS 8103) maailmanlaajuisen viennin arvo (M$) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
Fig. 97. Global exports value (M$) of tantalum (HS 8103) in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
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3.14.8 Tärkeimmät malmityypit

Tantaalia tuotetaan graniittisiin kompleksipeg-
matiitteihin (Černý & Ercit 2005) liittyvistä esiin-
tymistä. Pegmatiitit ovat pitkälle fraktioituneita 
graniittisia magmoja, joihin rikastuu kiteytymis-
differentiaation edetessä sopeutumattomia alku-
aineita, kuten tinaa, tantaalia, niobia, litiumia ja 
harvinaisia maametalleja. Tärkeimmät tantaalin 
tuottajamaat ovat tällä hetkellä Mosambik ja Brasi-
lia, ja näiden lisäksi tuotantoa on mm. Kongon de-
mokraattisessa tasavallassa, Ruandassa, Etiopiassa, 
Nigeriassa ja Australiassa. Tantaalia tuotetaan sekä 
päätuotteena että tinamalmien sivutuotteena ja 
tantaalintuotannon sivutuotteena saadaan yleensä 
niobia, sillä metallit esiintyvät samoissa mineraa-
leissa. 

Mosambikin Alto Ligonhan alueen pegmatii-
teista on saatavilla verrattain vähän julkaistua geo-
logista aineistoa, mutta alueelta tunnetaan ainakin 
kaksi eri ikäryhmää, joissa on taloudellisesti mer-
kittäviä tantaalimineralisaatioita ja muita minera-
lisaatioita (Lächelt 2004, Eberle et al. 2012). Bra-
silian tantaalimineralisaatiot, Borboreman alueen 
pegmatiitit (Beurlen et al. 2007) ja Pitingan alueen 
graniitit, ovat huomattavasti paremmin tutkittuja 
(Bastos Neto et al. 2009, 2012). Pegmatiiteissa on 
useita tantaali-niobimineraaleja (esim. tantaliitti 
FeTa2O6, manganotantaliitti MnTa2O6, tapioliitti 
(Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6, wodginiitti Mn(Sn,Ta)Ta2O8, 
mikroliitti (Na,Ca)2Ta2O6(O,OH,F), strüveriitti 
(Ti,Ta,Fe)O2, ixioliitti (Ta,Nb,Sn,Mn,Fe)O2), joita 
hyödynnetään tantaalin lähteinä (Beurlen et al. 
2007). Pitingan alueella olevasta Madeiran esiin-

Kuva 98. Tantaalin (CN 8103) tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 98. Imports of tantalum (CN 8103) in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).

Kuva 99. Tantaalin (CN 8103) vienti Suomesta vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 99. Exports of tantalum (CN 8103) from Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).
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tymästä tuotetaan tinaa sekä sivutuotteina niobia 
ja tantaalia (Bastos Neto et al. 2009). Malmin pää-
asialliset niobi-tantaalimineraalit ovat pyrokloo-
ri ja kolumbiitti. Madeiran esiintymässä on 164 
miljoonaa tonnia malmia, jonka pitoisuus on 0,17 
paino-% Sn, 0,20 paino-% Nb2O5 ja 0,024 paino-% 
Ta2O5 (Bastos Neto et al. 2012).

Taloudellisesti merkittäviä tantaalipegmatiitteja 
tunnetaan lisäksi mm. Etiopian Kentichasta (Küs-
ter et al. 2009) ja Australiasta, jossa Pilbaran kra-
tonin Wodginan pegmatiitit (Huston et al. 2002, 
Sweetapple & Collins 2002) ja Yilgarnin kratonilla 
sijaitsevat Greenbushes-pegmatiitit (Hassan 1998, 
Lehmann 2013) poikkeavat muista taloudellisista 
tantaaliesiintymistä yli 2,5 miljardin vuoden ikän-
sä perusteella.

3.14.9 Tantaalin esiintyminen Suomessa ja  
Fennoskandian alueella

Suomesta tunnetaan neljä esiintymää, joissa tan-
taali on yksi arvometalleista. Kaikkien tunnettujen 

esiintymien isäntäkivinä ovat graniittiset pegma-
tiitit. Kemiön Rosendalin berylliesiintymässä on 
tantaalia keskimäärin 210 ppm (Alviola 1997). 
Tärkeimmät tantaalimineraalit ovat tapioliitti 
(Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6 ja tantaliitti FeTa2O6. Tam-
melan Kietyönmäen pegmatiitissa on litiumesiin-
tymä, jonka tantaalipitoisuus on keskimäärin 30 
ppm (Alviola 1993). Pohjanmaan Leviäkankaan ja 
Läntän litiumpegmatiiteista löytyy myös tantaali-
mineraaleja (Ahtola et al. 2010, FODD 2013). Poh-
janmaan pegmatiittien keskimääräinen tantaali-
pitoisuus on 50–60 ppm.

Fennoskandian suurimmat tantaalivarannot si-
jaitsevat Venäjän Karjalassa ja Kuolan niemimaal-
la, jossa alkalikivikomplekseihin ja graniittisiin 
pegmatiitteihin liittyy suuria tantaalivarantoja. 
Tärkeimmät esiintymät ovat Kuolan niemimaan 
Karnasurt, Kedykvyrpakh, Alluaiv, Umbozero ja 
Kolmozerskoe sekä Karjalan Muzilampi (Klucha-
rev 2012b).

3.15 Telluuri (Te)

3.15.1 Esittely

Telluuri (järjestysluku = 52) on hauras ja helposti 
mureneva metalloidi/puolimetalli, joka on kiteise-
nä hopeanvalkoista ja puhtaana metallihohtoista ja 
jonka sähkönjohtamiskyky kasvaa hieman valolle 
altistumisen seurauksena. Telluuri on yksi harvi-
naisimmista alkuaineista maankuoressa (1µg/kg), 
ja se esiintyy sulfidimalmeissa mm. seleenin ja ku-
parin kanssa. Kemiallisilta ominaisuuksiltaan se 
muistuttaakin rikkiä ja seleeniä. Yli 90 % telluuris-
ta saadaan kuparin elektrolyyttisen jalostuksen si-
vutuotteena, ja loppuosa tuotannosta muodostuu 
lyijyjalostamoiden metallikuonasta ja vismutin, 
kuparin ja lyijymalmien sulattamoiden lentotuh-
kasta (USGS 2013). Telluuri saattaa esiintyä yhdes-
sä myös kullan ja hopean kanssa. Telluurin tärkein 
käyttösovellus on työstettävyyden parantaminen 
teräs- ja kupariseoksissa, minkä lisäksi käyttö au-
rinkopaneeleissa ja puolijohteena on myös merkit-
tävää. Todennäköisesti etenkin aurinkopaneelien 
merkitys tulee kasvamaan entisestään.

3.15.2 Tuotanto ja sen jakautuminen

Telluurin tuotanto on suoraan riippuvaista kupa-
rin tuotannosta, ja sen todellista maailmanlaajuis-

ta tuotantoa on vaikea määritellä, koska monien 
yhtiöiden ja maiden raportointi on puutteellista 
tai olematonta. Lähteiden välisistä eroista suu-
rin johtuu BGS:n arvioissa olevasta vuosittaisesta 
Yhdysvaltojen 50 000 tonnin tuotannosta, sillä se 
puuttuu USGS:n arvioista. Erot pienentyvät vuo-
desta 2005, sillä tästä lähtien USGS:n tuotantolu-
vut sisältävät Venäjän, mikä taas puuttuu BGS:n 
tilastoista. 

Saatavilla olevien tietojen mukaan tuotanto 
tärkeimmissä tuontantomaissa on vaihdellut voi-
makkaasti vuosina 2000–2011. Kanada oli suurin 
tuottaja aina vuoteen 2004 asti, jonka jälkeen sen 
tuotanto pieneni merkittävästi, Japani otti johto-
aseman ja Venäjä on seuraavaksi suurin. Perussa 
tuotanto hiipui 2008, ja 2009 se loppui tai tietoa 
ei enää saatu. Venäjältä on numerotietoa tilastoi-
tu vasta vuodesta 2005, mutta se on saattanut olla 
merkittävä tuottaja jo aiemmin. Näiden viiden 
maan (Japani, Kanada, Peru, Venäjä ja Yhdysval-
lat) lisäksi telluurin jalostusta tiedetään olevan 
myös Australiassa, Belgiassa, Chilessä, Kiinassa, 
Kolumbiassa, Saksassa, Meksikossa, Filippiineillä, 
Puolassa ja Kazakstanissa (USGS). 
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Kuva 100. Telluurin maailmanlaajuinen jalostamotuotanto (t) vuosina 2000–2011 (BGS ja USGS). 
Fig. 100. World refinery production (t) of tellurium in 2000–2011 (BGS and USGS).

3.15.3 Varat ja varannot

Maailman telluurivarat on arvioitu n. 24 kt:n 
suuruisiksi, tosin luku sisältää ainoastaan kupa-
rivaroissa olevan telluurin. Suurimmat varat ovat 
Perussa (3,6 kt) ja Yhdysvalloissa (3,5 kt) (USGS 
2013a). Lisäksi kyseisissä arvioissa oletetaan, että 
yli puolet jalostamattomien kuparianodien si-
sältämästä telluurista otetaan talteen, mikä ei 
välttämättä toteudu käytännössä. Myös muita, 
varantoarvioihin sisältymättömiä potentiaalisia 
telluurilähteitä, kuten kultatellurideja ja korkean 
telluuripitoisuuden lyijy-sinkkimalmeja, tutki-
taan. Telluuria on otettu talteen vain sulatetun ku-
parin elektrolyysijalostuksesta, joten liuotukseen 
perustuvan kuparinjalostuksen lisääntynyt käyttö 
on vähentänyt telluurin hyödyntämistä tietynlai-
sista kupariesiintymistä (USGS 2013).

3.15.4 Kierrätys

Telluurin kierrätys on lähes olematonta.

3.15.5 Maailmanmarkkinat ja hintakehitys 

Telluurin tuottaminen sivutuotteena aiheuttaa 
markkinoiden epävakautta: sivutuotteen tuotanto 
ei ole sidoksissa suoraan kysyntään, ja sovellukset 
ovat erikoistuneita ja käyttö pienimuotoista. Tel-
luurilla on ollut kaupallista kysyntää 1920-luvulta 
lähtien, mutta 1940–1960-luvuilla tuotannon ja 

kulutuksen heilahteluista huolimatta tarjonta on 
yleisesti ottaen ylittänyt kulutuksen.

1970-luvulla telluurin kysyntä kasvoi ja hinta 
nousi, kun samanaikaisesti kuparin tuotanto ja 
malmien telluuripitoisuudet laskivat ja pienensi-
vät tarjontaa (kuva 101). Hinnat kuitenkin laskivat 
nopeasti kulutuksen vähenemisen seurauksena, 
kun telluurin käyttö katalyyttina loppui. Tämä 
vapautti suuren määrän varastoja markkinoille, ja 
terästeollisuus vähensi samanaikaisesti telluurin 
kulutusta. Vuoteen 1987 mennessä telluurin hin-
nan nostivat kaksinkertaiseksi työstettävyydeltään 
paremman teräksen kysynnän kasvu, vähentynyt 
telluurin tuotanto ja pienentyneet varastot. Hinta 
pysyi melko vakaana vuoteen 1993. Vuosina 1993–
2000 kysyntä pieneni tuotantoa nopeammin, mikä 
laski jälleen hintoja. Vuonna 1999 kauppatavaran 
laatu ja hinnat vaihtuivat Yhdysvaltojen 99,95 % 
telluurin tuottajahinnoista alhaisempaan, Ison-
Britannian jauhe- ja paakkumuotoisen materiaalin 
vuosittaiseen keskiarvohintaan. Vuodesta 2004 al-
kaneen voimakkaan hinnannousun syy oli Kiinan 
elektroniikkateollisuuden aiheuttama kysynnän 
kasvu. Hinta putosi hieman vuonna 2006, mutta 
nousu jatkui välittömästi telluuria sisältävien au-
rinkokennojen tuotannon kasvun seurauksena. 
Osittain hinnan nousu johtui myös aurinkoken-
nojen kysynnän kasvun aiheuttamasta varastojen 
kasvattamisesta sillä oletuksella, että hinta tulee 
edelleen nousemaan.
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3.15.6 Kauppa- ja materiaalivirrat

Telluurin maailmanlaajuisista kauppa- ja materi-
aalivirroista on saatavilla tilastotietoja vain HS/
CN-luokasta 280450, boori ja telluuri. Kyseisen 
luokan tuonnin ja viennin arvot ovat olleet vuosi-
en 2009–2012 aikana keskenään lähes samansuu-
ruiset ja korkeimmillaan (n. 300 mrd $) vuonna 
2011. Selvästi suurin tuoja on ollut Kiinan Hong 
Kong ja viejä Kiina (UN Comtrade 2013).

Kuva 101. Telluurin hinta ($/pauna) vuosina 1970–2010 (USGS 2013b).
Fig. 101. Tellurium price ($/pound) in 1970–2010 (USGS 2013b).

3.15.7 Suomi ja maailmanmarkkinat 

Suomen tullitilastoista löytyy luokka CN 28045090, 
telluuri. Materiaalivirta koostuu lähinnä pieni-
muotoisesta tuonnista, mutta (kuva 102) vuosina 
2004–2006 tuonti oli huomattavasti suurempaa ja 
huipentui vuonna 2005 (n. 1,5 M€, >20 t). Huip-
puvuosina tuonti tuli pääasiassa Alankomaista ja 
Belgiasta (Tulli 2013).

Kuva 102. Telluurin (CN 28045090) tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 102. Imports of tellurium (CN 28045090) in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).
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3.15.8 Tärkeimmät malmityypit

Telluuri esiintyy yleensä yhdessä jalo- ja perus-
metallien kanssa, ja sitä tuotetaan pääasiassa ku-
parin, kullan, lyijyn, nikkelin, platinan ja sinkin 
sivutuotteena. Malmiesiintymiä, joissa telluuri on 
yksinomainen tai pääasiallinen malmimetalli, on 
vähän. Suomen tai Fennoskandian alueelta ei tun-
neta yhtään varsinaista telluuriesiintymää. Ruot-

sin Nya Kankbergin kultaesiintymässä on laskettu 
olevan 540 t:n telluurivaranto ja jotkin kulta- ja 
perusmetalliesiintymät sisältävät telluuria (Hall-
berg 2012e). Kiinan Dashuigoun (Xu et al. 1998) 
ja Majiagoun telluuriesiintymät ovat tuotannossa; 
Dashiagoussa arvioidaan olevan 30 200 t malmia, 
jonka telluuripitoisuus on 1,09 % ja Maijiagoussa 
13 400 t malmia, jonka telluuripitoisuus on 3,26 % 
(George 2012).

3.16 Volframi (W)

3.16.1 Esittely

Volframi on erittäin tiheä, kiiltävä, väriltään har-
maanvalkoisesta teräksenharmaaseen vaihteleva 
metalli (järjestysluku = 74). Sen sulamispiste (3 422 
°C) on toiseksi korkein kaikista sekoittamattomis-
ta metalleista, ja ainoastaan hiilen sulamispiste on 
korkeampi. Tärkeimmät volframimineraalit ovat 
monotungstaatteja, kuten yleisimmin esiintyvä 
scheeliitti (kalsiumvolframaatti CaWO4), stolziitti 
(lyijyvolframaatti PbWO4) ja volframiitti (Fe,Mn)
WO4. Sulfidisista volframimineraaleista yleisin on 
tungsteniitti (WS2). Keskimääräinen volframipi-
toisuus maankuoressa on 1,25–1,50 ppm. 

Volframilla on monia ainutlaatuisia ominai-
suuksia, minkä seurauksena se on usein olennai-
nen osa monissa kaupallisissa, teollisissa ja soti-
laallisissa sovelluksissa. Korkean sulamispisteen 
ja tiheyden lisäksi volframi on erittäin vahvaa, 
kulutusta ja venytystä kestävää, ja sillä on matala 

laajenemiskerroin ja hyvä lämmön- ja sähkönjoh-
tokyky. Tärkeitä käyttökohteita on mm. raken-
tamisessa, kaivostyössä, metallintyöstössä sekä 
öljy- ja kaasuteollisuudessa käytettävien kovame-
tallien valmistuksessa (volframikarbidi). Teräste-
ollisuudessa volframi on tärkeä seosaine, ja siitä 
valmistetaan monenlaisia tuotteita, kuten lankoja, 
koskettimia ja elektrodeja, eri käyttötarkoituksiin. 
Volframikemikaaleja käytetään mm. katalysaatto-
reiden valmistuksessa, ruosteenestopäällysteissä, 
väriaineissa ja pigmenteissä (BGS 2011b).

3.16.2 Tuotanto ja sen jakautuminen

Volframin tuotanto on kasvanut melko tasaisesti 
koko 2000-luvun ajan (kuva 103). Lähdekohtaiset 
suurehkot erot tuotantoluvuissa johtuvat pääosin 
Kiinan tiedoissa esiintyvistä eroista. Maailmantuo-
tanto oli n. 82 kt vuonna 2011 (WMD 2013), mui-
den lähteiden mukaan hieman pienempi. Kiina  

Kuva 103. Volframin maailmanlaajuinen tuotanto (t) vuosina 2000–2011 (BGS ja USGS).
Fig. 103. Global production (t) of tungsten in 2000–2011 (BGS and USGS).
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on kuitenkin selvästi suurin tuottaja: lähteestä 
riippumatta sen osuus maailmantuotannosta on 
koko 2000-luvun ollut selvästi yli 70 % ja ylittänyt 
jopa 90 % vuonna 2004. Kiinan jälkeen toiseksi 
suurin tuottaja on ollut Venäjä, jonka 2000-luvun 
alun n. 10 %:n osuus on laskenut viime vuosina n. 
5 %:iin. Kolmanneksi suurimmaksi tuottajaksi on 
noussut Kanada. Seuraavien vuosien aikana tuo-
tannon on odotettu kasvavan Aasiassa, Australi-
assa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa useiden 
yhtiöiden kehittäessä uusia volframiesiintymiä 
sekä uudelleen avatessa suljettuja kaivoksia (USGS 
2013a). Vuonna 2011 volframin HHI oli 7 244, jos-
ta Kiinan osuus oli 7 218 (WMD 2013).Tuotannon 
keskittymisestä huolimatta volframin tuotanto on 
kuitenkin maantieteellisesti hajaantunut laajalle ja 
ainetta tuotetaan ainakin 22 maassa (WMD 2013). 
Yli 90 % volframin tuotannosta sijoittuu maail-
manpankin luokittelun mukaan epästabiileille 
alueille. 

3.16.3 Varat ja varannot

Maailman volframivarat on arvioitu 3,2 Mt:n suu-
ruisiksi, ja tästä yli 60 % (1,9 Mt) sijaitsee Kiinassa 
(USGS 2013a). Varantojen suuruudeksi on arvioi-
tu 7 Mt (BGS 2011c), ja Kiinan lisäksi merkittäviä 
varantoja tunnetaan myös Venäjältä (250 kt), Yh-
dysvalloista (140 kt), Kanadasta (120 kt) ja Boli-
viasta (53 t) (USGS 2012). Volframin kierrätys on 
tärkeä osa sen saatavuutta maailmalla, ja Euroo-
pan komission mukaan (European Commission 
2010) vuosittain käytettävästä volframista 35–40 
% on kierrätettyä. Volframi onkin yksi kaikkein 
kierrätetyimpiä metalleja.

3.16.4 Kierrätys

Tiedot volframin kierrätysasteesta ovat pääosin 
Yhdysvalloista. Ainoa globaali arvio on EOL-RR, 
joka on 10–25 %. Yhdysvalloissa kierrätysaste 
on korkea: OSR on 80 %, kierrätetyn materiaalin 
osuus kokonaiskäytöstä (RC) 46 % ja EOL-RR 66 
% (UNEP 2011).

3.16.5 Maailmanmarkkinat ja hintakehitys 

Volframin hintoihin tarkastelujaksolla 1970–2010 
vaikuttaneet tekijät ovat hyvin selvillä (USGS 

2013b). 1970-luvun lopulla hinnat olivat jonkin 
verran korkeammat kuin 1980–90-luvuilla, ja vii-
me vuosina hinnat ovat nousseet hurjasti (kuva 
104). 

Yhdysvaltojen hallinto hankkiutui eroon varas-
toiduista volframirikasteista vuosina 1970–1989. 
Vuosina 1970–73 hinnat olivat alhaiset, mutta 
nämä alkuvaiheen poistomyyntihinnat vaihtuivat 
myöhemmin suljettujen tarjousten käytäntöön 
taloustilanteen parantuessa. Volframin hinnat 
nousivat voimakkaasti vuosina 1976–77 Kiinan 
rajoitetun rikastemyynnin, länsimaisen kysynnän 
toipumisen ja Itä-Euroopan maiden voimakkaan 
kysynnän seurauksena. Läntisen maailman kai-
vostuotannon kasvun ja Itä-Euroopan kysynnän 
pienentyessä hinnat laskivat hieman vuonna 1978. 
Vuodesta 1979 lähtien Kiinan johtoasema volfra-
min tuottajana kasvoi, ja Kiinan viennin kasvu las-
ki hintoja vuosina 1981–82.

Seuraavia merkittäviä maailmanmarkkinoihin 
ja kysynnän ja tarjonnan suhteeseen vaikutta-
via tekijöitä olivat mm. volframin määrittelemi-
nen suojeltavaksi raaka-aineeksi Kiinan toimesta 
vuonna 1991, Yhdysvaltojen asettamat tullimak-
sut Kiinan rikasteille sekä Neuvostoliiton hajoa-
minen ja sitä seurannut kasvanut tuonti Venäjältä 
ja muista entisen Neuvostoliiton maista. Vuonna 
1994 kaivostuotanto kasvoi ja myös muut maat va-
pauttivat volframivarastojaan. 1990-luvun lopulla 
myös Yhdysvallat vapautti varastojaan, ensi kerran 
sitten vuoden 1989. 1990-luvun lopulla volframin 
kulutus Kiinassa alkoi kasvaa ja Kiinassa lisättiin 
volframin tuotannon ja viennin säännöstelyä, 
mikä on jatkunut näihin päiviin asti. Vuonna 2001 
Kiinan asettamat vientikiintiöt rajoittivat volf-
ramivälituotteiden tarjontaa ja nostivat hintoja, 
mutta sitä seurasi maailmantalouden kasvun hi-
dastuminen 2001–2002 ja sen seurauksena hinnat 
laskivat uudelleen. Vuonna 2004 volframirikastei-
den hinta kääntyi jyrkkään nousuun, mikä johtui 
maailmaanlaajuisen kysynnän kasvusta ja Kiinan 
niukasta tarjonnasta. Tilanne paheni, ja hinnat jat-
koivat nousemistaan Kiinan kiristäessä yhä enem-
män vuosittaisia volframimateriaalien vientikiin-
tiöitä. Vuonna 2008 Kiinan oma volframin kulutus 
ylitti ensimmäistä kertaa viennin määrän, mutta 
hinnat kuitenkin laskivat 2008–09 muiden maiden 
kysynnän laskettua maailmanlaajuisen talouskrii-
sin seurauksena.
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3.16.6 Kauppa- ja materiaalivirrat

Volframin maailmanlaajuiset kauppa-ja materiaa-
livirrat koostuvat kahdesta HS/CN-tulliluokasta 
alaluokkineen: volframimalmit ja -rikasteet (HS/
CN 2611) ja volframi ja siitä valmistetut tavarat 
muualle kuulumattomat; volframijätteet ja -romu 
(paitsi volframipitoinen tuhka ja jäämät) (HS/CN 
8101). 

Vuosina 2009−2012 volframimalmien ja -ri-
kasteiden tuonnin arvo oli vientiä korkeampi, ja 
molemmat kasvoivat huomattavasti vuonna 2011 

(kuva 105). Selvästi suurimmat maahantuojat ovat 
Kiina (33 %) ja Yhdysvallat (30 %) ja seuraavina 
Itävalta (15 %) ja Vietnam (13 %). Viejämaista 
suurin on Kanada (28 %) ja toiseksi suurin Venäjä 
(17 %) (UN Comtrade 2013).

Volframin ja siitä valmistettavien tavaroiden 
luokkaan (HS 8101) kuuluu viisi alaluokkaa. Näis-
tä suurin on muualle kuulumattomat tavarat (HS 
810199) ja pienin muokkaamaton volframi (HS 
810194). Tuonnin arvo on tasaisesti viennin arvoa 
suurempi (kuva 106). Eniten vuosien 2009–2012 
aikana ovat kasvaneet jätteiden ja romun (HS 

Kuva 104. Volframin hinta ($/lyhyt tonni) vuosina 1970–2010 (USGS 2013b).
Fig. 104. Tungsten price ($/short tonne) in 1970–2010 (USGS 2013b).

Kuva 105. Volframimalmien ja -rikasteiden (HS 2611) maailmanlaajuisen viennin ja tuonnin arvo (M$) vuosina 2009–2012 
(UN Comtrade 2013).
Fig. 105. Global imports and exports value (M$) of tungsten ores and concentrates (HS 2611) in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
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810197) ja jauhemuotoisen volframin (HS 810110) 
osuudet. Volframilangan (HS 81096) osuus on 
pysynyt hyvin tasaisena. Koko luokan (HS 8101) 
suurimmat tuojat ovat Saksa (20 %) ja Yhdysvallat 
(16 %) ja viejät Kiina (20 %) ja Yhdysvallat (13 %) 
(UN Comtrade 2013).

3.16.7 Suomi ja maailmanmarkkinat 

Suomen materiaali- ja kauppavirrat koostuvat sa-
moista CN-luokista kuin globaalitkin, mutta mal-
mien ja rikasteiden osuus on ollut käytännössä 
olematon vuosien 2002–2012 aikana. Pääasialli-
sesti kaupankäynti muodostuu luokasta CN 8101 
ja sen alaluokista (810110 volframijauhe, 810194 
muokkaamaton volframi mukaan luettuna aino-

astaan sintratut tangot, 810195 tangot (muut kuin 
ainoastaan sintratut), profiilit, levyt, nauhat ja fo-
lio, 810196 volframilanka, 810197 volframijätteet 
ja -romu ja 810199 muualle kuulumattomat vol-
framitavarat). Lisäksi Suomeen tuodaan jonkin 
verran volframioksideja ja -hydroksideja (CN 
28259040) mm. Saksasta.

Volframinimikkeiden vienti ja tuonti ovat ol-
leet voimakkaassa nousussa vuodesta 2007 (kuvat 
107 ja 108). Ainoastaan maailmanlaajuisen talous-
kriisin aikana vuosina 2008–2009 kasvu hiipui. 
Erityisen merkittävä tuonnin alaluokka on jätteet 
ja romut (CN 810197). Sen osuus etenkin viime 
vuosina on ollut yli 70 % tuonnin arvosta ja vuon-
na 2012 jopa yli 90 %. Suurin osa tuonnista tulee 
Saksasta, etenkin viime vuosina Yhdysvalloista ja 

Kuva 106. Volframin (HS 8101) maailmanlaajuisen tuonnin ja viennin arvo (M$) vuosina 2009–2012 (UN Comtrade 2013).
Fig. 106. Global imports and exports value (M$) of tungsten (HS 8101) in 2009–2012 (UN Comtrade 2013).

Kuva 107. Volframin tuonti Suomeen vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 107. Imports of tungsten in Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).
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Iso-Britanniasta, mutta aiemmin Kiinan ja Venä-
jän osuus on ollut merkittävämpi Saksan ohella.
Viennin suurin alaluokka on volframijauhe (CN 
810110), jonka osuus viennin arvosta on viimeis-
ten viiden vuoden aikana ollut yli 90 % ja joka on 
merkittävin osa viennin kasvua viimeisen kym-
menen vuoden aikana. Viennin kohdemaista suu-
rin ja pysyvin on ollut Saksa, mutta etenkin viime 
vuosina myös Ranska ja Iso-Britannia ovat olleet 
merkittäviä. 

3.16.8 Tärkeimmät malmityypit

Volframi on metalli, joka monista perusmetal-
leista poiketen esiintyy rikastuneena graniittisissa 
systeemeissä.  Tärkeimmät malmimineraalit ovat 
volframiitti (Fe,Mn)WO4 ja scheeliitti Ca(WO4). 
Maailman suurin volframin tuottaja on Kiina. 
Siellä sijaitsee runsaasti kvartsijuoniin, graniittei-
hin, greisenjuoniin, karsivyöhykkeisiin, sedi-
menttikerroksiin ja rakosysteemeihin liittyviä 
volframimalmeja, joista kvartsijuonet ovat talou-
dellisesti tärkeimpiä (Wang et al. 2010, Guo et al. 
2011). Volframi esiintyy yleisesti yhdessä tinan tai 
molybdeenin kanssa (Feng et al. 2011). Muita vol-
framin tuottajia ovat mm. Venäjä ja Kanada, joissa 
on samantyyppisiä esiintymiä kuin Kiinassa.

3.16.9 Volframin esiintyminen Suomessa ja 
Fennoskandian alueella

Suomen ja lähialueiden volframiesiintymät voi-
daan jakaa kahteen päätyyppiin: (1) karsi- eli 

kalkkisilikaattiesiintymiin ja (2) juoni/juoniver-
kostoesiintymiin. Suomesta tunnetaan neljä vol-
framiesiintymää (karsityypin Hieronmäki, juoni/
juoniverkostotyypin Kuskoiva, Ahvenlammi ja 
Ylöjärvi), joista viimeksi mainitusta on louhit-
tu kulta-hopea-kupari-volframimalmia vuosina 
1943–66 (Himmi et al. 1979). Ylöjärven kaivok-
sesta louhittiin yhteensä n. 4 miljoonaa tonnia 
malmia, jonka volframipitoisuus oli 0,11 %. Tär-
kein volframimineraali malmissa oli scheeliitti. 
Muissa Suomen esiintymissä ei ole ollut tuotantoa. 
Ahvenlammin varannoiksi on laskettu 1,12 Mt 
malmia, jonka volframipitoisuus on 0,16 % (Lind-
mark 1987), ja esiintymän tärkein volframimine-
raali on scheeliitti (Luukkonen 1994). Kuskoiva ja 
Hieronmäki ovat pieniä, vain n. 0,6 Mt:n suurui-
sia esiintymiä, joita Outokumpu Oy on tutkinut 
1980-luvulla (Vuotovesi 1985a, Kinnunen 1988). 
Rautaruukki Oy ja Outokumpu Oy tekivät samoi-
hin aikoihin volframitutkimuksia myös Rovanie-
men Olkkajärven ja Kuluskairan alueella, mutta 
tulokset jäivät vaatimattomiksi (Vuotovesi 1985b).

Ruotsin lukuisista volframikaivoksista on louhit-
tu yhteensä n. 25 000 tonnia malmia 1940–80-lu-
vuilla (Hallberg 2012f). Pohjois-Ruotsin alueella 
on myös muutama pieni esiintymä, joissa ei ole ol-
lut tuotantoa. Norjan alueella on yksi vanha volfra-
mikaivos (Laksådal), joka oli tuotannossa vuosina 
1917–45. Venäjän Karjalasta tunnetaan muutama 
vaatimaton volframiaihe Laatokan luoteispuolelta 
Suomen rajan tuntumasta. Kaikkiaan Suomessa ja 
lähialueilla arvioidaan olevan volframivarantoja  
 n. 10 000 tonnia (Hallberg 2012f).

Kuva 108 Volframin vienti Suomesta vuosina 2002–2012 (Tulli 2013).
Fig. 108. Exports of tungsten from Finland in 2002–2012 (Tulli 2013).
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4 KAIVOSTOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT  
MATALAHIILISESSÄ SUOMESSA

Low Carbon Finland 2050 platform (LCFinPlat) 
-hankkeen tarkoituksena oli tunnistaa vähähiili-
seen mutta kilpailukykyiseen yhteiskuntaan siir-
tymiseen johtavia vankkoja ja robusteja polkuja. 
Ne muodostettiin hankkeeseen osallistuneiden 
tutkijoiden, työryhmien ja asiantuntijoiden ar-
vioiden sekä internetkyselyn (kaivostoiminnasta 
ks. liite 1) pohjalta. Tässä yhteydessä tarkasteltiin 
erikseen useiden teollisuudenalojen kehitysvaih-
toehtoja muuttuvissa poliittisissa oloissa. Metalli-
kaivostoiminta muodosti yhden kokonaisuuden, 
jota tarkastellaan seuraavassa. Koko kansantalout-
ta koskeva skenaariomallinnus ja sen tulokset on 
esitetty hankkeen pääraportissa (VTT, in press). 
Kaivostoiminnan kehitysvaihtoehtoja tarkastel-
tiin LCFinPlat-hankkeen yleisten kehityspolku-
jen − Muutos, Jatkuva kasvu, Säästö ja Pysähdys 
− mukaisesti (kuva 109). Näiden lisäksi tarkas-
teltiin kahta perusskenaariota, joiden avulla py-
rittiin arvioimaan nykykehitystä (Baseline: TEM 
2013 perusskenaario) sekä nykykehitystä 80 %:n 
päästövähennyksillä (Baseline-80%). Kehityspo-
lut kuvaavat erilaisia tilanteita, joita Suomi saattaa 
kohdata tavoiteltaessa selkeitä päästövähennyksiä. 

Mukana on myös yksi riskiskenaario (Pysähdys), 
jossa päästöjen vähentäminen ei onnistu suunni-
tellusti. 

LCFinPlat-skenaarioiden perustasoksi valittiin 
TEM 2013 -perusskenaario, jota hankkeen ske-
naarioissa vastaa Baseline-skenaario. Base-80%-
skenaario rakennettiin Baseline-skenaarion poh-
jalta siten, että talouden ja teollisuuden rakenteet 
ovat molemmissa muuten samat, mutta tavoit-
teena on EU:n kasvihuonekaasujen päästötavoite 
vuodelle 2050. 

Skenaarioiden Jatkuva kasvu ja Muutos oletet-
tuihin lähtökohtiin kuuluu talouden tasapainoi-
nen ja positiivinen kehittyminen yhdistettynä 
innovaatiopolitiikkaan. Jatkuva kasvu -skenaa-
riossa talouden kasvu on nopeampaa kuin Muu-
tos-skenaariossa, jossa erityisesti innovaatioiden 
merkitys korostuu. Säästö-skenaariossa oletettiin 
hitaampi talouden kehitys mutta toisaalta EU:n 
poliittinen edelläkävijyys päästövähennystavoit-
teissa.  Säästö-skenaarion lähtöoletuksena on ma-
teriaalinen niukkuus ja materiaalitehokkuuden ja 
kierrätyksen voimakas kasvu.

Tarkastelluista kehityspoluista Jatkuva kasvu 

Kuva 109. LCFinPlat-hankkeen neljä pääkehityspolkua.
Fig. 109. Four main paths of the LCFinPlat project.
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-skenaario edustaa tavoiteltavinta ja ”kivuttomin-
ta” päästövähennyspolkua Suomelle, sillä tässä 

skenaariossa päästövähennysten kustannukset on 
minimoitu ja Suomen kansantalous on hallinnassa. 

4.1 Kaivostoiminnan skenaarioiden muodostamisen peruslähtökohdat

Kaivostoiminnan kehityspolkuja lähdettiin ra-
kentamaan sen pohjalta, miten kaivostoiminnan 
arvioitiin reagoivan oletettuihin muutoksiin ta-
loudessa ja politiikassa ja metallien kysynnässä. 
Kaikissa kehityspoluissa otettiin huomioon kai-
vostoiminnan tämänhetkinen sekä lähitulevai-
suuden todennäköisin kehitystilanne Suomessa. 
Kaivostoiminnan kehittymisen arviointia vaikeut-
taa lähtökohtaisesti se, että ko. teollisuuden ala on 
voimakkaasti sidoksissa kansainvälisen talous-
tilanteen ja mineraalimarkkinoiden kehittymi-
seen. Muutokset Suomessa tai edes EU:ssa eivät 
näin ollen välttämättä vaikuta kaivosteollisuuteen 
merkittävästi, jos samat muutokset eivät heijastu 
kansainväliselle tasolle (tai kansainväliseltä tasolta 
Suomeen ja EU:iin). 

Kaivostoiminnan kehityspolkuja muodostetta-
essa (kuva 110) pyrittiin siis arvioimaan mahdol-
lista kansainvälisiltä markkinoilta tulevaa signaalia 
erilaisissa kehitysolosuhteissa. Tämä näkyy erityi-
sen hyvin Pysähdys-skenaariossa, jossa on oletet-
tu raaka-ainesaannin hiipuminen kansainvälisil-

tä markkinoilta. Kaivostoimintaan kohdistuvaa 
yleistä mielipidettä pyrittiin heijastamaan yleis-
skenaarioissa tehdyistä oletuksista käsin: kasvaako 
yleinen ympäristötietoisuus ja miten ydinvoimaan 
suhtaudutaan? Kaivoshankkeiden toteutumiseen 
vaikuttaa myös hankekohtainen yrityksen ja pai-
kallisten asukkaiden välisen vuorovaikutuksen 
ja luottamuksen laatu, jota ei kuitenkaan tässä 
hankkeessa voitu huomioida pitkän aikajänteen 
ja epävarmuuksien takia. Luonnonsuojelualueilla 
sijaitsevien esiintymien hyödyntämispotentiaa-
lia pyrittiin heijastamaan skenaarioissa siten, että 
korkeiden ympäristöarvojen vallitessa (erityisesti 
Muutos ja Jatkuva kasvu) louhinta tapahtuisi näillä 
alueilla lähtökohtaisesti vain maanalaisena louhin-
tana. Näissä tapauksissa hankkeiden toteutumisai-
katauluun on myös oletettu viivästyksiä. 

Talvivaaran kaivos Sotkamossa on Suomen 
muihin metallimalmikaivoksiin verrattuna lou-
hintamäärältään selvästi suurin ja vaikuttaa siten 
merkittävästi skenaarioiden tuloksiin. Kaivoksen 
viimeaikaisten tuotanto- ja rahoitusongelmien 

Kuva 110. Metallikaivosskenaarioiden lähtöoletukset.
Fig. 110. Starting assumptions in the metal mine scenarios.
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vuoksi (Talvivaara 2013) päätettiin kaivostoimin-
nan jatkuminen Talvivaarassa sisällyttää Base-, 
Base-80%- ja Pysähdys-skenaarioihin (heijastaen 
perusmetallien kysynnän kasvua ja perinteisiä 
arvoja) ja toisaalta kaivostoiminnan mahdollinen 
loppuminen Talvivaarassa Muutos-, Säästö- ja Jat-

kuva kasvu -skenaarioihin (heijastaen perusme-
tallien kysynnän heikkenemistä ja korkeita ympä-
ristöarvoja). Lisäksi Jatkuva kasvu -skenaariossa 
mallinnettiin kaivostoiminnan uudelleen käynnis-
täminen Talvivaarassa vuonna 2040 hypoteettisel-
lä clean tech -menetelmällä.

4.2 Skenaarioiden laskentamalli

Kaivosalaa käsittelevät skenaariot muodostet-
tiin yksinkertaisella mallilla, jossa perusaineiston 
muodostavat tällä hetkellä toimivat kaivokset, ra-
kenteilla ja suunnittelussa olevat kaivokset ja kai-
voshankkeet sekä mahdollisesti tulevaisuudessa 
kaivoksiksi etenevät etsintäkohteet. Mallissa on 
kaivos-, hanke- ja esiintymäkohtaisia tietoja, joi-
den pohjalta aggregoidut tiedot tarkastelluille vuo-
sille laskettiin. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 
malminlouhinnan, energian käytön ja kasvihuo-
nekaasupäästöjen (KHK) määriä. Pohja-aineiston 
tietolähteinä käytettiin julkisia tietoja, kuten kai-
vosten ja hankkeiden ympäristövaikutusarviointe-
ja sekä yritysten tiedotusta (esim. vuosiraportointi 
ja lehdistötiedotteet). Joistakin vasta malminetsin-
tävaiheessa olevista esiintymistä muuta kuin geo-
logista tietoa oli saatavilla vähän, ja näistä pyrit-
tiin arvioimaan mahdollinen tuleva kaivostyyppi 
ja energian kulutus vastaavantyyppisiä esiintymiä 
hyödyntävien kaivosten pohjalta. Malli on yksi-
tyiskohtaisesti kuvattu julkaisuissa Tuusjärvi et al. 
(2013) ja Tuusjärvi et al. (in press).

Muut skenaariot rakennettiin Baseline-skenaa-
rion pohjalta skenaariokohtaisia lähtöoletuksia 
noudattaen. Lähtötietojen perusteella arvioitiin 
kustakin kaivoksesta, hankkeesta ja esiintymästä, 
ovatko ne mahdollisesti tuotannossa tai tulevat 
tuotantoon tarkastelun ajanjakson sisällä kulloin-
kin tarkastelun kohteena olleessa skenaariossa. 
Niistä kaivoksista/hankkeista/esiintymistä, joiden 
arveltiin olevan tuotannossa, arvioitiin mahdolli-
nen toiminta-aika nykyisten mineraalivarantotie-
tojen pohjalta (FODD-aineisto).

Koska skenaarioiden aikajänne on pitkä (40 
vuotta), epävarmuus kasvaa sitä enemmän, mitä 
kauemmaksi tulevaisuuteen edetään. Näin ollen 
kaivostoiminnan todellinen kehityskaari tulee 
hyvin todennäköisesti olemaan jonkinlainen täs-

sä esitettyjen kehityspolkujen välimuoto. Lisäksi 
skenaarioiden lähtökohdat pyrittiin tietoisesti laa-
timaan niin, että lopputulokseen muodostuisi sel-
keitä eroja.

Laskentamallin avulla erilaiset skenaariot ra-
kennettiin sen pohjalta, kuinka monen kaivoksen 
ja/tai hankkeen arvioitiin olevan toiminnassa tar-
kasteluvuosina. Tähän taas vaikuttivat vaihtoeh-
toisissa skenaarioissa arvioidut tekijät, tärkeimpi-
nä perusmetallien ja kriittisten metallien kysyntä, 
asennoituminen ydinvoimaan, materiaalitehok-
kuuden ja kierrätyksen status yhteiskunnassa, suh-
tautuminen luonnonsuojelualueilla tapahtuvaan 
louhintaan sekä raaka-aineiden saatavuus kan-
sainvälisiltä markkinoilta (kuva 110). Metallien 
hintakehitys pyrittiin mallissa huomioimaan epä-
suorasti: esim. jos perusmetallien kysyntä vähenee 
kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden lisääntyes-
sä, vaikuttaa tämä todennäköisesti myös hintoihin 
ja kaivostoimintaan laskevasti. 

Todellisuudessa metallien hintakehitys lyhy-
ellä aikavälillä on syklistä, mutta tässä mallissa 
pyrittiin arvioimaan kehitystä pitkällä aikavälil-
lä perustuen yleisskenaarioissa tehtyihin perus-
oletuksiin. Pysähdys-skenaario oli tässä mielessä 
haastavin mallinnettava, sillä kansainvälinen ta-
louden pysähtyminen (tai voimakas heikkenemi-
nen) ja raaka-aineiden vientikiellot vaikeuttaisivat 
raaka-aineiden kansainvälistä kauppaa ja vaikut-
taisivat metallien hinnanmuodostusmekanismei-
hin. Tässä skenaariossa oletettiin, että paine louhia 
ja tuottaa perusteollisuuden raaka-aineita EU:n si-
sämarkkina-alueelta kasvaisi, sillä EU-alue Suomi 
mukaan lukien on erittäin riippuvainen tuoduista 
metalliraaka-aineista. Tämän oletettiin näkyvän 
kasvuna Suomen kaivostoiminnassa erityisesti  
perusmetallien osalta. 
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4.3 Skenaarioiden kuvaukset

Tutkimuksessa pyrittiin jokaisessa skenaariossa 
heijastamaan seuraavia tutkimuskysymyksiä:
•	 Onko raaka-ainesaanti kansainvälisiltä markki- 
 noilta turvattua?
•	 Miten intensiivisesti kierrätyksen, korvaamisen  
 ja materiaalitehokkuuden määrä kasvaa?
•	 Miten voimakkaasti kriittisten metallien kysyn- 
 tä kasvaa?
•	 Kasvaako yleinen ympäristötietoisuus ja miten  
 ydinvoimaan suhtaudutaan?

Kaivostoiminnan kehittymistä erilaisissa ske-
naarioissa arvioitiin sen mukaan, miten ko. 
teollisuudenalan oletettiin kehittyvän niissä yh-
teiskunnallisissa konteksteissa, jotka hankkeen 
yleisessä skenaariotyössä oli määritelty (VTT in 
press). Hankkeen yleisten skenaarioiden perus-
oletukset on esitetty kuvassa 111.

Kuva 111. Hankkeen yleisten vähähiiliskenaarioiden perusoletukset (VTT in press).
Fig. 111. Pre-conditions of the general low carbon scenarios in the project (VTT in press)

Skenaario Pääkohdat Suomen näkökulmasta

Jatkuva kasvu

”Äly-yhteiskunta”: Globaali 2 asteen ilmastosopimus 
toteutuu, taloudellinen menestys, kansainvälistyvä, 
avoin yhteiskunta, nopea teknologian kehitys, 
teollisuuden rakennemuutos, tiivistyvä
yhdyskuntarakenne

Pysähdys

“Ilmastokriisi”: Ilmakehän lämpötilan nousu yli 4 astetta
=> taloudellinen kriisi, sulkeutuva yhteiskunta, 
teknologian kehitys hidasta, nykyinen teollinen ja
yhdyskuntarakenne

Säästö

”Moderni öljykriisi”: Globaali 2 asteen ilmastosopimus 
toteutuu viivästyneesti => EU:n ilmastopoliittinen 
etunoja, konservatiivinen teknologiankehitys, energia- ja 
resurssitehokkuus korostuu, hidastuva talouskasvu, 
sulkeutuva yhteiskunta, nykyinen teollinen ja
yhdyskuntarakenne

Muutos

“Älykäs kuluttaja”: Globaali 2 asteen ilmastosopimus 
toteutuu, korostaa radikaaleja innovaatioita, 
talousjärjestelmä erilainen => palvelut korostuvat, työ ja
vapaa-aika sekoittuvat, kansainvälistyvä, avoin
yhteiskunta, hieman hajaantuva yhdyskuntarakenne, 
teollisuuden rakennemuutos

?

4.3.1 Baseline -skenaario: oletettu vaikutus 
kaivostoimintaan

Baseline-skenaariossa oletettiin kaivostoimin-
nan kehittyvän Suomessa vuoden 2013 tilanteen 
pohjalta ilman suuria muutoksia, toisin sanoen 
oletettiin pitkälle edenneiden kaivoshankkeiden 
toteutuvan suunnitellusti ja nykyisten kaivos-
hankkeiden jatkavan toimintaansa suunnitellusti. 
Baseline-skenaario vastaa pääpiirteissään Tuus-

järven et al. (2013) kehitysarvioiden ”Paras arvio” 
-skenaariota metallikaivosten osalta ulotettuna 
vuosiin 2040 ja 2050. 

4.3.2 Base-80%-skenaario: oletettu vaikutus 
kaivostoimintaan

Base-80%-skenaarion oletettiin kaivostoiminnassa 
vastaavan Baseline-skenaariota.
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4.3.3 Jatkuva kasvu-skenaario: oletettu vaikutus 
kaivostoimintaan

Kaivosteollisuus on tässä kehityspolussa kasva-
va teollisuudenala. Sekä kriittisten metallien että 
perusmetallien kysyntä kasvaa, joskin perusme-
tallien kysynnän kasvu maltillistuu. Kehityspolku 
kuvaa käytännössä nykyistä kehitystä, johon koh-
distuu markkinoilta kasvavan kierrätyksen ja kor-
vaavuuden ajamana perusmetallien maltillisempi 
kysynnän kasvu ja toisaalta uuden energiatekno-
logian ja clean techin vaativa kriittisten metallien 
kysynnän kasvu. Tässä skenaariossa mallinnettiin 
lisäksi Talvivaaran kaivoksen mahdollisen sul-
kemisen (Talvivaara 2013) ja mahdollisen myö-
hemmän uudelleen käynnistämisen vaikutukset. 
Kaivostoiminnan Jatkuva kasvu -skenaario raken-
nettiin Baseline-skenaarion pohjalta käyttäen Tau-
lukossa 4 esitettyjä oletuksia. 

4.3.4 Muutos-skenaario: oletettu vaikutus kai-
vostoimintaan

Muutos-skenaariossa oletetaan toteutuvan ns. 
”hi-tech-yhteiskunta”, jossa korkean teknologian 
tuotteiden valmistuksessa tarvittavien kriittisten 
mineraalien kysyntä on korkea. Sitä vastoin perus-
metallien kysyntä laskee tehostuneen kierrätyksen, 
korvaavuuden ja materiaalitehokkuuden ansiosta. 
Ympäristötietoisuus on korkealla tasolla, ja esi-

Taulukko 4. Jatkuva kasvu (Continued growth) -skenaarion oletukset.
Table 4. Pre-conditions for the Continued growth scenario.

Natura-alueilla olevien esiintymien maanalainen louhinta

Kriittiset metallit, jotka esiintyvät yhdessä muiden metallien kanssa, on taloudellisesti 
mahdollista louhia, jos metalleja on tarpeeksi
Nykyinen markkinaympäristö säilyy

Kaivostoiminnassa hi-tech --> clean tech -kaivos

Kullan kysyntä korkealla

merkiksi kullan kysyntä ja louhinnan sosiaalinen 
hyväksyttävyys laskevat. Kaivostoiminnan Muu-
tos-skenaario rakennettiin Baseline-skenaarion 
pohjalta käyttäen taulukossa 5 esitettyjä rajauksia. 

4.3.5 Pysähdys-skeenario: oletettu vaikutus 
kaivostoimintaan

Pysähdys-skenaariossa oletettiin Suomeen ja EU-
alueelle sellainen talous, joka ei pysty tukeutu-
maan kansainväliseen kauppaan samalla tavalla 
kuin aiemmin. Talous kuitenkin kasvaa ja teolli-
suustuotanto pysyy käynnissä, joskaan ei samalla 
tasolla kuin ennen ”pysähtyneisyyden aikaa”. Tä-
män arvioitiin vaikuttavan kaivostoimintaan siten, 
että aiemmin pääasiassa EU:n ulkopuolelta tuodut 
perusmetallien raaka-aineet on hankittava omalta 
markkina-alueelta, jotta metalliteollisuuden toi-
mintaedellytykset voidaan turvata. Koska Suomi 
on yksi EU-alueen rikkaimmista maista geologis-
ten luonnonvarojen osalta, oletettiin kaivostuot-
teiden kysynnän kohdistuvan tässä tapauksessa 
myös tänne. Näin ollen mallinnettiin kehitys, jossa 
erityisesti perusmetallien raaka-aineiden kysyntä 
Suomessa nousee, ja oletettiin, että suurimpien/
kannattavimpien esiintymien hyödyntämiseen 
löytyy rahoitus ja kaivosta operoiva yhtiö. Kai-
vostoiminnan Pysähdys-skenaario rakennettiin 
Baseline-skenaarion pohjalta käyttäen taulukossa 
6 esitettyjä oletuksia.

Taulukko 5. Muutos (Transformation society) -skenaarion oletukset.
Table 5. Pre-conditions for the Transformation society scenario.

Natura-alueilla olevien esiintymien maanalainen louhinta

Kriittisten metallien esiintymät hyödynnetään

Uraanin louhinta ok, jos esiintyy yhdessä kriittisten kanssa

Perusmetalliesiintymien louhinta ilman jalo- ja/tai kriittisiä metalleja vaikeaa

Kullan kysyntä vähenee

Kromin kysyntä säilyy (ruostumaton teräs --> rakentaminen, tuulivoima, kaupungistuminen)
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Säästö-skenaariossa panostetaan ydinvoimaan 
energiantuotannossa, mikä näkyy uraania sisältä-
vien esiintymien profiilin nousuna. Myös kullan 
investointiarvo on korkea. Kaivostoiminnan Sääs-
tö-skenaario rakennettiin Baseline-skenaarion 
pohjalta käyttäen taulukossa 7 esitettyjä oletuksia.

Taulukko 6. Pysähdys (Stagnation) -skenaarion oletukset.
Table 6. Pre-conditions for the Stagnation scenario.

Kannattavimmat/suurimmat perusmetalliesiintymät sekä raudan ja kromin esiintymät hyödynnetään

Kriittisistä erityisesti platinaryhmän metalleja sisältävät esiintymät tärkeitä

Uraaniesiintymät: Ydinvoiman käyttö kasvaa vähän, myös turpeen merkitys kasvaa

Jalometallit: Kullan arvo sijoituskohteena nousee

4.3.6 Säästö-skenaario: oletettu vaikutus  
kaivostoimintaan

Kaivostoiminta on tässä skenaariossa taantuva 
toimiala erityisesti vähentyvän perusmetallien 
kysynnän vaikutuksesta. Myöskään kriittisten 
metallien kysyntä ei Säästö-skenaariossa kasva. 

Taulukko 7. Säästö (Save) -skenaarion oletukset.
Table 7. Pre-conditions for the Save scenario.

Kultaa ja/tai uraania sisältävien esiintymien hyödyntäminen helpompaa

Peruskaivostoiminta taantuu (vain kaikkein kannattavimmat hankkeet säilyvät)

4.4 Skenaarioiden tulokset

Kaivostoiminnan kehitystä käsittelevät skenaariot 
voidaan pääsääntöisesti jakaa tulosten perusteella 
kahteen luokkaan: 1) skenaariot, joissa malmin-
louhinnan määrä kasvaa huomattavasti, ja 2) ske-
naarioihin, joissa malminlouhinnan määrä kas-
vaa maltillisemmin. Tämä johtuu ennen kaikkea 
eroista perusmetallikaivostoiminnan volyymissä. 
Esimerkiksi Muutos- ja Säästö-skenaarioissa pe-
rusmetallikaivostoiminnan oletetaan taantuvan, 
kun taas Base-, Base-80%- ja Pysähdys-skenaari-
oissa kasvavan. Kriittisten metallien ja mineraali-
en tunnetut esiintymät ovat Suomessa niin pieniä, 
ettei niiden mahdollinen hyödyntäminen riitä pi-
tämään kaivostoiminnan volyymiä entisellään, jos 
perusmetallikaivostoiminta taantuu. Perusmetal-
lien kanssa esiintyvien metallien, kuten platina-
ryhmän metallien, mahdollisella hyödyntämisellä 
voi olla merkittävämpi vaikutus kaivostoiminnan 
volyymiin. 

Kaikille skenaarioille yhteinen tekijä näyttäisi 
olevan kaivostoiminnan kasvu vuoteen 2040 asti, 
jonka jälkeen malminlouhinnan määrä alkaa las-
kea. Tämä johtuu erityisesti nykyisten kaivosten 
sekä tunnettujen, mahdollisesti kaivoksiksi asti 
etenevien malmiesiintymien raaka-aineen olete-
tusta ehtymisestä. Aikajänne vuoteen 2040 ja 2050 
on kuitenkin pitkä, ja uusien esiintymien löytä-

minen ja nykyisten laajeneminen voivat vaikuttaa 
suotuisasti kaivostoiminnan kehityskulkuun. Toi-
saalta muutokset maailmanmarkkinoilla (esim. 
metallien hintojen muutokset, kaivostoiminnan 
kustannusten nousu, halukkuus riskisijoittami-
seen) ja kaivostoimintaan liittyvä politiikka koti-
maassa saattavat vaikuttaa kehityskulkuun haittaa-
vasti (mutta myös suotuisasti). 

Metallimalmien louhintamäärän kehitys mal-
linnetuissa skenaarioissa on esitetty kuvassa 112. 
Suurimmat erot malminlouhinnan määrässä ske-
naarioiden välillä näkyvät vuosina 2030 ja 2050. 
Vuoteen 2040 mennessä Jatkuva Kasvu -skenaa-
riossa malminlouhinnan määrä kasvaa huomatta-
vasti enemmän kuin Muutos-skenaariossa ja vähi-
ten se kasvaa Säästö-skenaariossa. Jatkuva Kasvu 
-skenaariossa louhintamäärän kasvun aiheuttaa 
Talvivaaran kaivoksen oletettu uudelleen käyn-
nistäminen (Jatkuva Kasvu-, Muutos- ja Säästö-
skenaarioissa Talvivaaran oletettiin lopettavan 
toimintansa; ks. luku 4.1) sekä oletettu uusien pla-
tinaryhmän metallien esiintymien hyödyntäminen 
Pohjois-Suomessa. Säästö-skenaariossa kaivostoi-
minnan kasvu on maltillisinta ja laskee vuonna 
2050 vuotta 2010 alemmalle tasolle. Tämä joh-
tuu perusmetallikaivostoiminnan taantumisesta, 
mikä ei kannusta uusien kaivosten perustamiseen, 
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sekä nykyisten kaivosten ehtymisestä. Myöskään 
kriittisten metallien kysyntä ei tässä skenaarios-
sa kasva. Ainoastaan uraania ja kultaa sisältävät 
esiintymät säilyvät tässä skenaariossa kiinnosta-
vina, mutta ne eivät pienen kokonsa vuoksi riitä 
ylläpitämään kaivostoiminnan volyymiä. Toisaalta 
ne saattaisivat muuttaa kaivostoiminnan profiilia 
arvokkaampien tuotteiden suuntaan. Tätä aspek-
tia ei kuitenkaan tarkasteltu tässä tutkimuksessa.

Arvioitu sähkön kulutuksen muutos kaivostoi-
minnan energian kulutuksessa on esitetty kuvassa 
113 ja polttoaineiden kulutuksen muutos kuvassa 
114. Erot sähkön kulutuksen määrässä eri skenaa-
rioden välillä jäävät pienemmiksi kuin malmin-
louhinnassa. Tämä viittaa siihen, että kaivosten 
sähkönkulutuksen määrä riippuu voimakkaam-
min malmin käsittelyyn käytettävistä menetel-
mistä kuin malminlouhinnan määrästä. Tulokset 
osoittavat suurinta kasvua sähkönkulutuksessa 
vuosien 2010 ja 2020 välille. Tämän jälkeinen kas-
vun hidastuminen johtuu osittain yleisestä ener-
giatehokkuuden lisääntymisestä. Polttoaineiden 
kulutus kaivostoiminnassa on sähkön kulutusta 
selvemmin sidoksissa malmin louhintamäärään, 
sillä polttoaineita käyttäviä koneita käytetään eri-
tyisesti malmin kuljettamisessa kaivospaikalla. 
Kuvassa 114 nähdäänkin pääosin malminlouhin-
nan kasvuarvioita vastaava kehitys. Myös polttoai-
neiden käytön kasvua hillitsee oletettu energiate-
hokkuuden kasvu.

Arvioitu suorien päästöjen muutos kasvihuone-
kaasupäästöjen (KHK) määrässä kaivospaikoilla 
on esitetty kuvassa 115 ja epäsuorien päästöjen 
muutos kuvassa 116. Laskelmissa on huomioitu 

koneiden ja laitteiden arvioitu energiatehokkuu-
den (polttoaine & sähkö) parantuminen (ominais-
kulutus) sekä sähköntuotannon ominaispäästöjen 
muutos eri skenaarioissa (VTT in press). Suorat 
päästöt muodostuvat sekä polttoaineiden käytöstä 
että malminkäsittelyprosesseissa syntyvistä pääs-
töistä. Sähkön käytön päästöt syntyvät kaivosalu-
eiden ulkopuolella sähköntuotannon yhteydes-
sä. Prosessipäästöjen suhteellinen osuus suorista 
päästöistä näyttäisi kasvavan ajan kuluessa (tau-
lukko 8). Suurimmillaan prosessipäästöjen osuus 
suorista päästöistä (polttoaineisiin liittyvät päästöt 
& prosessipäästöt) lähenee 50 %:a vuonna 2050 
Base-, Base-80%-, Jatkuva kasvu- ja Pysähdys-ske-
naarioissa.

Low Carbon Finland 2050 platform -hankkeen 
tavoitteena oli hahmottaa tiekarttoja, joiden avulla 
Suomen olisi mahdollista saavuttaa 80 %:n kas-
vihuonekaasupäästövähennykset vuoteen 2050 
mennessä. Tavoite koskee koko kansantaloutta, ja 
sen sisällä toimialojen välillä voi olla eroja pääs-
tömäärien muutoksessa. Kaivostoiminta on tällä 
hetkellä kasvava ala, ja kuten mallinnuksen tu-
lokset osoittavat, tulevat sen kokonaishiilidioksi-
dipäästöt tulevaisuudessa todennäköisesti kasva-
maan. Tavoiteltaessa 80 %:n päästövähennyksiä on 
kaivostoiminnan kasvun aiheuttama muutos siten 
kompensoitava muilla toimialoilla sekä energiate-
hokkuuden parantamistavoitteiden laatimisessa. 
Toisaalta kaivosteollisuuden suorat päästöt ovat 
pienet muihin toimialoihin verrattuna (VTT in 
press.), joten huolimatta alan odotetusta kasvusta 
sen kokonaisilmastovaikutus jää Suomen kansan-
talouden tasolla pieneksi. 

Taulukko 8. Prosessipäästöjen osuus suorista KHK-päästöistä mallinnetuissa skenaarioissa.
Table 8. Amount of process-related emissions in total GHG-emissions in the modelled scenarios.

Prosessip. Osuus 2010 2020 2030 2040 2050

Base 30 % 33 % 37 % 37 % 46 %

Base-80% 30 % 33 % 37 % 37 % 46 %

Jatkuva Kasvu 30 % 0 % 0 % 39 % 47 %

Muutos 30 % 0 % 0 % 9 % 15 %

Pysähdys 30 % 33 % 36 % 41 % 48 %

Säästö 30 % 0 % 0 % 0 % 0 %
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Kuva 112. Malminlouhinnan kehitty-
minen mallinnetuissa skenaarioissa.
Fig. 112. Evolution of ore extraction in 
the modelled scenarios.

Kuva 113. Sähkönkulutuksen kehitty-
minen mallinnetuissa skenaarioissa. 
Mallinnuksessa on huomioitu konei-
den ja laitteiden energiatehokkuuden 
oletettu parantuminen (ks. VTT in 
press).
Fig. 113. Evolution of the use of elec-
tricity in the modelled scenarios. Im-
proved energy efficiency of machines 
and instruments was assumed in the 
modelling (see VTT in press).
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Kuva 115. Polttoaineen käyttöön ja 
prosessipäästöihin liittyvien suorien 
KHK-päästöjen kehittyminen mal-
linnetuissa skenaarioissa. Mallinnuk-
sessa on huomioitu koneiden ja lait-
teiden energiatehokkuuden oletettu 
parantuminen (ks. VTT in press.)
Fig. 115. Estimated evolution of GHG-
emissions connected to the use of fuel 
and process emissions in the modelled 
scenarios.  Improved energy efficiency 
of machines and instruments was as-
sumed in the modelling (see VTT in 
press).

Kuva 114. Polttoaineiden kulutuksen 
muutos mallinnetuissa skenaarioissa. 
Mallinnuksessa on huomioitu konei-
den ja laitteiden energiatehokkuuden 
oletettu parantuminen (ks. VTT in 
press).
Fig. 114. Estimated change in the use 
of fuels in the modelled scenarios. Im-
proved energy efficiency of machines 
and instruments was assumed in the 
modelling (see VTT in press).
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 5 YHTEENVETO

Kriittisiä metalleja ja mineraaleja tarvitaan yhä 
enemmän, mutta EU:n riippuvuus niiden tuon-
nista tuskin tulee häviämään lähivuosina. Moni-
en kriittisten metallien ja mineraalien tuotanto 
on maailmanlaajuisesti hyvin keskittynyttä usein 
poliittisesti epävakaisiin maihin ja siten riskialtis-
ta. Etenkin Kiinan rooli kyseisten aineiden tuo-
tannossa on korostunut: raportissa käsiteltyjen 16 
raaka-aineen tuotannosta Kiina dominoi yhdeksää 
(tuotanto-osuus >50 %) ja viidessä raaka-aineessa 
Kiinan tuotanto-osuus on jopa yli 80 %. Platina-
metallien dominoiva tuottajamaa on Etelä-Afrikka 
ja koboltin tuottajamaa Kongon demokraattinen 
tasavalta. Erikoismetallien kierrätys on usein vä-
häistä, mutta poikkeuksiakin on, kuten jalometal-
lit (PGM ja hopea) ja koboltti.

Suomessa tuotetaan nykyään useita kriittisiksi 
arvioituja metalleja: kobolttia, platinaa ja palla-
diumia. Koboltin jalostajana Suomi on maailman 
suurimpia tuottajamaita, ja platinametallien ja ho-
pean osuudet tulevat todennäköisesti kasvamaan. 
Kyseisten metallien kotimainen tuotanto on kui-
tenkin omasta kaivostuotannosta huolimatta edel-
leen riippuvaista tuodusta raaka-aineesta. Kaivos-
teollisuusmaana Suomen tilanne raaka-aineiden 
saannin suhteen on keskimäärin parempi kuin 
monien muiden Euroopan maiden, mutta teolli-
suuden kannalta on tärkeää selvittää, miten paljon 
potentiaalia kallioperässämme on kriittisten raa-
ka-aineiden tuottamiselle. Useilla kriittisillä me-
talleilla ja mineraaleilla on tämänhetkisen tiedon 
perusteella hyvä esiintymispotentiaali Suomen ja 
Fennoskandian kallioperässä. 

Kaivostoiminnan kehityspolut rakennettiin sen 
pohjalta, miten kaivostoiminnan arvioitiin rea-
goivan yleisissä kehityspoluissa oletettuihin muu-
toksiin taloudessa, politiikassa ja metallien kysyn-
nässä. Kaikissa kehityspoluissa otettiin huomioon 
kaivostoiminnan tämänhetkinen sekä lähitulevai-
suuden todennäköinen kehitystilanne Suomessa. 

Kaivostoiminnan kehittymisen arviointia vai-
keuttaa se, että teollisuuden ala on voimakkaasti 

sidoksissa kansainvälisen taloustilanteen ja mi-
neraalimarkkinoiden kehittymiseen. Muutokset 
Suomessa tai edes EU:ssa eivät välttämättä vai-
kuta kaivosteollisuuteen merkittävästi, jos samat 
muutokset eivät heijastu kansainväliselle tasolle 
(tai kansainväliseltä tasolta Suomeen ja EU:iin). 
Laskennan perusaineiston muodostivat toimivat 
kaivokset, rakenteilla ja suunnitteilla olevat kai-
vokset sekä mahdollisesti tulevaisuudessa kaivok-
siksi etenevät etsintäkohteet. Koska skenaarioiden 
aikajänne on pitkä (40 vuotta), epävarmuus kasvaa 
sitä enemmän, mitä kauemmaksi tulevaisuuteen 
edetään. 

Skenaarioiden tulokset esittävät pääpiirteissään 
kahdenlaista kehitysuraa metallikaivostoiminnalle 
Suomessa: 1) malminlouhinnan määrän voimakas 
kasvu (Base-, Base-80%- ja Pysähdys-skenaariot) 
ja 2) malminlouhinnan määrän maltillinen kas-
vu (Jatkuva kasvu-, Muutos- ja Säästö-skenaariot). 
Myös kaivostoiminnan väheneminen ajan kulues-
sa on mahdollista edellyttäen, että uusia kaivok-
sia ei lähivuosina avata. Muutosten suuruus on 
erityisesti sidoksissa perusmetallikaivostoimin-
nan volyymiin, eikä niinkään kriittisten metalli-
en hyödyntämiseen tähtäävään kaivostoimintaan. 
Malminlouhinnan kehityslinja vaikuttaa erityi-
sesti polttoaineiden kulutukseen, mutta sähkön 
kulutuksen muutos vaikuttaisi olevan tästä kehi-
tyksestä ainakin osittain irrallaan. Yleinen ener-
giatehokkuuden paraneminen ja sähköntuotanto-
tapojen muutos tullee jonkin verran hidastamaan 
kaivostoiminnan kasvihuonepäästöjen kasvua, 
vaikka uusien kaivosten avaaminen tuleekin lisää-
mään metallikaivostoiminnan kokonaishiilidiok-
sidipäästöjä. Erityisesti epäsuoriin eli sähkönku-
lutukseen liittyvien päästöjen määrän arvioidaan 
vähenevän huomattavasti liittyen oletettuun säh-
köntuotannon vähähiiliseen murrokseen Suomes-
sa. Sähköä ja/tai biopohjaisia polttoaineita käyttä-
vien koneiden ja laitteiden suosiminen kaivoksilla 
näyttäisi siten olevan yksi keino vähentää kaivos-
ten kokonaishiilidioksidipäästöjä.
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Liite: LowCarbonFinland 2050 platform -hankkeen joulukuun 2013 yleinen kysely.
Appendix: General questionnaire of the LowCarbonFinland 2050 Platform Project, December 2013.

Alla on listattu hankkeen internetkyselyssä joulu-
kuussa 2013 vastaajien esittämä arvio kaivannais-
teollisuuden skenaarioiden oikeellisuudesta sekä 

esitetyt kommentit. Kunkin kommentin kohdalle 
on lisätty tekijöiden vastine liittyen tehtyyn mal-
linnukseen ja tuloksiin.

13. Mitä mieltä olet kaivannaisteollisuuden mallilaskelmista saaduista tuloksista?
Vastaajien määrä: 15

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo
Malmin louhintamäärät 1 3 4 6 1 15 3,2

14. Edelliseen vastaukseen liittyviä perusteluja tai lisätietoja

Vastaajien määrä: 9

KO1: Mihin perustuu malmin louhintamäärien 
valtava kasvu? Onko tämä suhteessa maailman-
talouden kasvuun? 
VA1: Malminlouhintamäärien kasvu on arvioi-
tu uusien, vasta-avattujen kaivosten louhinnan 
määrän, pitkälle edenneiden kaivoshankeiden 
louhinnan määrän sekä tunnettujen esiintymien 
arvioidun louhintamäärän pohjalta. Arvioitu kas-
vu malminlouhintamäärissä perustuu lisääntynee-
seen kysyntään maailmanmarkkinoilla pitkällä ai-
kavälillä, mikä heijastuu raaka-aineiden hintoihin 
ja siten kaivostoiminnan määrään. Malminlou-
hintamäärien suuri kasvu selittyy osaltaan monen 
uuden kaivoksen ja hankkeen suuresta koosta ja 
louhinnan tapahtumisesta avolouhintana, joka on 
materiaali-intensiivisempää kuin maan-alainen 
louhinta. Laskennassa on käytetty perusaineisto-
na Suomessa toimivien kaivosten ja vireillä olevi-
en kaivoshankkeiden tietoja sekä GTK:n kokoa-
mia tietoja kallioperämme hyödyntämättömistä  
varannoista.

Skenaarioiden perusvuosi on 2010 ja osa ske-
naarioiden osoittamasta kasvusta vuoteen 2020 
mennessä on jo tapahtunut uusien kaivosten avaa-
misen myötä (skenaarioiden alku ei siis kuvaa tätä 
hetkeä 2014 vaan vuoden 2010 tilannetta). Kaivos-
hankkeiden ja esiintymien osalta ei voida varmasti 
tietää etenevätkö ne kaivoksiksi asti ja miten no-
peasti (tai ollenkaan), joten skenaarioiden epävar-
muus kasvaa sitä suuremmaksi mitä kauemmaksi 
tulevaisuuteen mennään. Eri skenaarioiden avulla 
pyrittiin arvioimaan miten metallikaivostoiminta 
Suomessa saattaisi kehittyä LowCarbonFinlan-
d2050Platform -hankkeen yleisiä visioita heijasta-
en. Erityisesti pyrittiin arvioimaan miten visioissa 

kuvattu materiaalien ja energian käyttö vaikuttai-
si metallikaivostoimintaan kysynnän muutosten 
kautta (perusmetallit, jalometallit ja krittiiset me-
tallit). Skenaarioiden muodostus on esitetty tämän 
raportin kappaleissa ”Kaivostoiminnan skenaari-
oiden muodostamisen peruslähtökohdat” ja ”Ske-
naarioiden kuvaukset”.

KO1: Mihin perustuu malmin louhintamäärien 
valtava kasvu? Onko tämä suhteessa maailman-
talouden kasvuun? 
VA2: Kaivostoiminnan osalta keskityttiin metal-
likaivostoimintaan, jossa on odotettavissa muuta 
kaivostoimintaa enemmän muutoksia tulevaisuu-
dessa. Metalliteollisuus on huomioitu hankkeen 
skenaarioissa (ks. hankkeen pääraportti), mutta 
tässä osatutkimuksessa keskityttiin ainoastaan 
metallikaivostoimintaan. Metalliteollisuus on kan- 
santalouden, energian käytön ja kasvihuonekaasu-
päästöjen kannalta huomattavasti merkittävämpi 
toimiala kuin kaivostoiminta, mutta kaivostoi-
mintaa haluttiin tarkastella erikseen toimialan 
viimeaikaisen nopean kasvun vuoksi. Metalli-
teollisuudesta kiinnostuneiden kannattaa kääntyä 
hankkeen pääraportin puoleen, jossa on toki huo-
mioitu myös kaivostoiminnan skenaariot. 

KO3: Malmien louhinta on suhdanneherkkää 
mutta pitkällä aikavälillä esiintymät tullaan 
hyödyntämään, koska lähes kaikista materiaa-
leista syntyy niukkuutta. 
VA3: Kaivostoiminta on tosiaan suhdanneherkkää 
ja riippuvainen metallien hinnasta ja tuotantokus-
tannuksista, jotka pätevät (lähes) maailmanlaajui-
sesti. Näin ollen Suomen metallikaivostoimintaa 
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ohjaa metallien yleinen hintakehitys, joka mää-
räytyy metallien kysynnän ja tarjonnan perusteel-
la. Jos nykyinen materiaalien käytön trendi jatkuu 
kehittyneissä maissa (esim. Eurooppa, USA, Ka-
nada, Australia, Japani) yhdistettynä kehittyvien 
maiden (erit. Kiina) kasvaneeseen materiaalien 
tarpeeseen, on todennäköistä että monet Suomen-
kin metalliesiintymistä tullaan hyödyntämään pit-
källä aikavälillä. 

KO4: Kaivosteollisuus saattaa kohdata vahvaa 
yhteiskunnallista vastustusta ja siten oletetut 
skenaariot voivat jäädä huomattavasti alemmal-
le tasolle.
VA4: Tämä on totta ja on huomioitava skenaarioi-
den luotettavuutta arvioitaessa. Skenaarioita muo-
dostettaessa oletettiin nykyisen kaivostoimintaan 
liittyvän politiikan ja lainsäädännön jatkuvan, 
mutta erityisesti pidemmälle ajassa mentäessä 
epävarmuus kasvaa paitsi siinä mitkä esiintymät 
ovat mahdollisesti taloudellisesti hyödynnettävis-
sä myös siinä millaista kaivoksiin liittyvää politiik-
kaa Suomessa harjoitetaan ja mikä on yleinen ja/
tai paikkakuntakohtainen luottamus kaivosyritys-
ten kykyyn toimia Suomessa/paikkakunnalla. So-
siaalisen toimiluvat/hyväksyttävyyden merkitystä 
pyrittiin skenaarioissa heijastamaan sitä kautta, 
millaiseksi oletettiin yleinen suhtautuminen uraa-
nin louhintaan tai louhintaan NATURA-alueilla.

KO5: Onko louhinta määrissä otettu huomioon 
kysyntä ja hnta (vrt eri sken. luomat tarpeet) vai 
ainostaan esiintymät ja milloin kannattaa alit-
taa louhinta? 
VA5: Skenaarioissa on pyritty arvioimaan kaivos-
toiminnan mahdollinen reagoiminen eri visioissa 
esitettyyn materiaalitarpeen (kysynnän) muutok-
seen. Tarkemmat kuvaukset mallintamisen toteut-
tamisesta ja skenaarioiden eroista löytyvät tästä 
raportista kappaleista ”Kaivostoiminnan skenaa-
rioiden muodostamisen peruslähtökohdat” ja 
”Skenaarioiden kuvaukset”.

KO6a: Mihin sitä malmia tarvitaan pysähtynei- 
syyden ajalla? Euroopan vientiteollisuus seisoo. 
Jatkuvan kasvun spurtti 2030–2040, mikä ajaa 
sitä?
KO6b: Ei ainakaan malmin louhinta pysähdy 
pysähdyksessä
VA6: Pysähdys-skenaarioissa oletettiin nimes-
tään huolimatta positiivinen talouskasvu ja että 
metallijalostusteollisuus säilyy lähes nykyisellä 
tasolla (ks. hankkeen pääraportti). Oletettiin, että 
Eurooppaan syntyy sisämarkkina Euroopan ulko-
puolelle & ulkopuolelta kohdistuvan ulkomaan-
kaupan heikentyessä. Suomi on Espanjan, Ruot-
sin ja Puolan ohella yksi Euroopan tärkeimmistä 
kaivostoimintaa harjoittavista maista, joten ole-
tettiin metalliraaka-aineiden kasvavan kysynnän 
EU:n sisämarkkina-alueelta kohdistuvan myös 
Suomeen ja erityisesti perusmetalleihin ja kul-
taan. Euroopan alue (Suomi mukaan lukien) on 
voimakkaasti riippuvainen metalliraaka-aineiden 
tuonnista (metallirikasteet) ja rajoitettu saatavuus 
Euroopan ulkopuolelta lisää painetta raaka-ainei-
den hankintaan omalta alueelta. Pysähdys-ske-
naariossa tehdyt oletukset on kuvattu tässä rapor-
tissa kappaleissa ”Kaivostoiminnan skenaarioiden 
muodostamisen peruslähtökohdat” ja ”Skenaa- 
rioiden kuvaukset”.

Jatkuva kasvu -skenaarion ”hyppäys” vuosien  
2030 ja 2040 välillä johtuu siitä, että oletettiin 
kaivostoiminnan käynnistyvän uudelleen Talvi-
vaarassa ja lisääntyneen platinaryhmän metallien 
kysynnän aiheuttaman Lapin PGM-esiintymien 
hyödyntämisen (ks. kappaleet ”Kaivostoiminnan 
skenaarioiden muodostamisen peruslähtökohdat” 
ja ”Skenaarioiden kuvaukset”)
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