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eillä geologeilla on suuri vastuu.
Ilmaston lämmetessä maailma
pyrkii kiihtyvällä vauhdilla kohti
hiilidioksidivapaata energian-

tuotantoa. Valmistamme aurinkokennoja, tuu-
li- ja aaltovoimaloita sekä pian miljoonittain
sähköautoja joka vuosi. Uudet energia- ja liik-
kumismuodot eivät kuitenkaan ole saatavilla
ilmaiseksi. Siksi olemme paljon vartijoina.

Sähköautojen valmistaminen kuluttaa pal-
jon enemmän metallisia raaka-aineita kuin
polttomoottoriautojen. Tarvitsemme uutta
tuotantoa – ja siis uusia kaivoksia – kasvavan
koboltin, litiumin, nikkelin, kuparin ja grafii-
tin tarpeen tyydyttämiseksi. Olemme perim-
mäisten kysymysten äärellä: missä ja miten
nämä raaka-aineet tuotetaan?

Monissa EU-maissa, esimerkiksi Ranskas-
sa, ei ole käytännössä lainkaan kaivosteollisuut-
ta, ja koko Euroopan metallitase on vahvasti
negatiivinen. Metalleja runsaasti käyttävän
maan kansalaisina velvollisuutemme on kui-
tenkin miettiä paitsi ympäristöystävällisintä,
myös eettisesti kestävintä tapaa tuottaa metal-
leja.

Mutta mikä sitten olisi se paras tapa? En-
sinnäkin kaikkien etu on kierrättää tunnolli-
sesti. Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä maapal-
lon väestö kasvaa, ja miljardit ihmiset kirivät
kiinni meidän jo saavuttamaamme aineellista
elintasoa.

Mielestäni politiikka, jossa Euroopan
unioni ulkoistaa ison osan metallien tuotan-
nostaan Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan, ei ole
kestävää. Maailman metallimarkkinat ovat
varsin globaaleja, ja sulattojen prosessoimien
metallirikasteiden alkuperä on usein hämär-

Kohti kestävää raaka-aineiden tuotantoa

tynyt. Julkisuudessa onkin keskusteltu paljon
Kongon demokraattisessa tasavallassa tuotet-
tavan koboltin, tantaalin, tinan ja volframin,
nk. konfliktimetallien, epäinhimillisestä ja
ympäristöä kuormittavasta tuotannosta ja kau-
pasta.

Suomi ja Ruotsi ovat myönteisiä poikke-
uksia. Suomi on merkittävä koboltin tuotta-
ja, ja tuotammekin sitä paljon enemmän kuin
kulutamme. Kaikkiaan 16 prosenttia koko
maailman tuotannosta tulee Talvivaaran, Ky-
lylahden ja Kevitsan kaivoksista. Koboltin suh-
teen meillä voi olla hyvä omatunto, ja rohke-
nemme hieman kärjistetysti ajatella kulutta-
vamme ”omaa” kobolttiamme. Emme ole riip-
puvaisia konfliktimetallien tuotannosta Kon-
gossa.

Meidän kaikkien on hyvä aina silloin täl-
löin uhrata ajatus sille, miten kulutamme luon-
nonvarojamme, ja missä ja minkälaisissa olois-
sa niitä tuotetaan. Tähänkin tarvitaan geolo-
gista sivistystä, jota Suomen Geologinen Seu-
ra omalta osaltaan pyrkii edistämään.
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