Fennoscandian Resources

Johdanto


Fennoscandian Resources on suomalainen vuonna 2012
perustettu malminetsintäyhtiö.



Teemme mineraalien tutkimus- ja kehitystyötä.



Tutkimme parhaillamme mahdollisuuksia hyödyntää
Tuusniemen Rääpysjärven ja Heinäveden Aitolammen
grafiittiesiintymää.



Olemme mukana Vaasan akkutehdashankkeessa.



Olemme osa brittiläistä Beowulf Mining -konsernia.



Beowulf Mining plc on Pohjoismaihin keskittyvä
malminetsintäyhtiö, jolla on projekteja Suomessa ja Ruotsissa.



Yhtiö tuottaa omistaja-arvoa viemällä hankkeita läpi
alkuvaiheesta tuotantovaiheeseen ja positiivisella kassavirralla.



Pörssilistattu Tukholmassa ja Lontoossa (ruotsalaisten omistus
yhtiössä n. 60%).

Beowulf Mining plc

1

Beowulf Mining plc

2

Kaivosten aluejalanjälki
Koko Suomen maa-alasta
– kaivospiirien yhteispinta-ala on noin 0,03 milj. ha eli noin 0,1 %
– liikennealuiden pinta-ala on noin 0,82 milj. ha eli noin 2,7 %
– viljelysmaan pinta-ala on noin 2,4 milj. ha eli noin 7,9 %
– metsätalousmaata on noin 22,8 milj. ha eli noin 75 %
(Lähde: Geologian tutkimuskeskus, GTK)
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Kaivosten osuus Suomen maa-alasta
5. Golf-kentät;
0,03%

1. Kaivospiirit;
0,10%
3.
Viljelysmaat;
7,90%

2.
Liikennealueet;
2,70%

1. Kaivospiirit;
0,10%

2.Golfkentät;
0,03%

3. Viljelysmaat;
7,90%
4. Metsätalous;
75%
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Suomi osana Euroopan akkuklusteria
•

Suomi on harvoja maita, jonka maaperästä
löytyy kaikkia keskeisimpiä litium-ioniakkujen
valmistuksessa tarvittavia mineraaleja:
koboltia, nikkeliä, litiumia ja grafiittia.

•

Suomesta löytyy vahvaa osaamista koko
akkuarvoketjussa: kaivosteollisuus,
akkuraaka-aineiden jatkojalostus, akkujen
valmistamiseen ja käyttöön liittyvät teknologiat
ja palvelut sekä latausteknologia ja kierrätys.

Kuva: Akkuarvoketjun eri osa-alueiden liiketoiminnan kypsyys Suomessa.
Lähde: Business Finland.

Beowulf Mining plc

5

Miksi luonnongrafiittia Suomesta?
• Euroopan komission raportti 2017: Luonnongrafiitti
kuuluu EU:n 27 kriittisiin raaka-aineisiin. EU käyttää
n. 14% maailman luonnongrafiittituotannosta, mutta
tuottaa <1% (Euroopan komission raportti 2017).
• Noin 66% EU:n luonnongrafiitista tulee Kiinasta,
missä ei toimita ympäristöä huomioon ottavalla tai
eettisellä kestävällä tavalla.
• Olemme tällä hetkellä riippuvaisia Aasiasta tulevista
raaka-aineista ja valmistuotteista, kuten
akkukennoista.
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Miksi luonnongrafiittia Suomesta?
•

Ilmastonmuutoksen torjunta vatii uusien teknologioiden käyttöönottoa
– yksi ratkaisuista on liikenteen sähköistäminen mihin tarvitaan
akkuja.

•

Jokaiseen akun valmistukseen tarvitaan suuria määriä grafiittia.

•

Euroopan komissio ja Suomen valtio ovat todenneet akkuteollisuuden
raaka-aineiden saatavuuden muodostavan riskin huoltovarmuudelle.

•

Suomella on hyvät mahdollisuudet vastata EU:n tulevaisuuden
akkuraaka-aineiden kysyntään – Suomen kallioperästä löytyy kaikki
akkuihin tarvittavat raaka-aineet ja ammattitaito niiden jalostamiseen.

•

Euroopan akkumarkkinoiden arvo voisi olla vuosittain 250 miljardia
euroa vuodesta 2025 alkaen ja tässä Suomen kannattaa olla mukana.

•

Energiamurroksen tärkeys ymmärretään laajasti, mutta ei sen raakaaineriippuvuutta eikä kaivostoiminnan välttämättömyyttä muutoksen
mahdollistajana.
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Kaivoslain uudistus
•

Raaka-aineiden tuotannon tulee olla
yhteiskunnallisesti, ekologisesti ja taloudellisesti
kestävää.

•

Kaivoslain varausilmoitus ei anna oikeutta hyödyntää
kaivosmineraaleja eikä edes oikeutta tutkimustoimiin
jokamiehen oikeuksia enempää. Maanomistaja voi
antaa suostumuksen tutkimustoimintaan oman
kiinteistön alueella.

•

Varaus antaa etusijan ainoastaan
malminetsintälupahakemuksen valmistelulle toisiin
toimijoihin nähden.
–

•

Suomen korkeat vuotuiset hehtaariperusteiset
malminetsinnästä maksettavat
maanomistajakorvaukset huolehtivat siitä, että
malmitutkimukset tehdään mahdollisimman
nopeasti tarkasti määritellyltä alueelta.

Kaivostoiminta Suomessa on varsin tiukasti
säädettyä ja valvottua sekä EU-direktiivien, että
puhtaasti kansallisen lainsäädännön nojalla.
Beowulf Mining plc
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Kaivoslain uudistus
• Kaivostoiminnan käynnistäminen edellyttää kymmeniä
lupia eri viranomaisilta, ja lupien noudattamista
valvotaan sekä näytteenotoin, että valvontakäynneillä.
• Jo kaivoslupaa haettaessa hakijan tulee selvittää
myös kaivoksen sulkemissuunnitelmat ja esittää
alueelle jälkikäyttövaihtoehtoja kaivostoiminnan
päätyttyä.
– Yrityksen tulee myös antaa vakuudet
sulkemiskustannuksia varten.
• Malminetsintä on erittäin riskipitoista toimintaa – vain
noin yksi tutkimushake tuhannesta johtaa lopulta
kaivostoimintaan. Lisäksi kaivostoiminnan luvat
voidaan evätä tai lupaehdot voivat muuttua sellaiseksi,
ettei kaivostoiminta ole kannattavaa.
• Kaivostoimintaan kohdistuu sama verotaakka, kuin
muihinkin yrityksiin Suomessa. Verojen lisäksi
maksetaan korvaukset maanomistajille heidän maaalueen Mining
käytöstä.
Beowulf
plc
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Miten Fennoscandian Resources on mukana akkuteollisuudessa?
Beowulf Mining plc
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Grafiitti
Grafiitti raaka-aineena
•

Luonnon grafiitti on yksi EU:n talouden
kannalta kriittiseksi määritellyistä
mineraaleista.

•

Grafiitti johtaa hyvin sähköä ja sitä käytetään
mm. sähkömoottoreiden hiiliharjoissa,
elektrodimateriaalina, voiteluaineena,
lisäaineena polymeerissä, lyijykynän lyijynä ja
ydinreaktoreiden hidastinaineena.

Kuva: Luonnon grafiitin EU:n maahantuonti, keskiarvo 2010-2014
(Study on the review of the list of Critical Raw Materials, 2017.)
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Grafiitin käyttö akkuteollisuudessa
• Euroopan komissio asetti vuonna 2017 tavoitteen, jonka mukaan sekä uusien
henkilöautojen, että uusien pakettiautojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen on oltava
30 prosenttia alhaisemmat vuonna 2030 kuin vuonna 2021.
• Tavoitteella linjattiin selkeästi, miten EU etenee kohti Pariisin sopimuksessa tekemien
sitoumusten saavuttamista, edistetään innovointia uusii teknologioihin ja
liiketoimintamalleihin, sekä kaikkien liikennemuotojen tehokkaampaa käyttöä tavaroiden
kuljetuksessa.
• EU:n tavoitteita tuetaan Euroopan strategisten investointien rahastolla, josta mobilisoidaan
vähintään 315 miljardia euroa. Tähän mennessä hyväksytyistä investoinneista yli 50
prosenttia liittyy ilmastoon.
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Grafiitin käyttö akkuteollisuudessa
• Yhdessä EU:n ilmastotavoitteiden kanssa tämä tarkoittaa sitä, että akkumineraalien globaali
tarve pelkästään autoteollisuudessa tulee kasvamaan tulevaisuudessa merkittävästi.
• Benchmark Mineral Intelligence arvioi, että sähköautoihin liittyvän grafiitin (luonnon- ja
synteettisen grafiitin) tarve tulee kolminkertaistumaan nykyisestä 80,000 tonnista (vuonna
2015), vähintään 250,000 tonniin vuoden 2020 lopulla.
• Kasvava kysyntä tulee myös vaikuttamaan raaka-aineen hintaan. Erityisesti grafiitti on LI-ION
pattereiden kriittinen elementti, jota ei pystytä korvaamaan taloudellisesti järkevällä tavalla.
• Suomessa kaivosten julkaisemat investointi- ja kehittämisohjelmat lähivuosille ovat noin
miljardi euroa.

 Esimerkkinä Tesla Model S -sähköauto (85 kWh)
– Teslan akkupaketin kokonaispaino on 540 kilogrammaa, mistä 54 kilogrammaa on
grafiittia.
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Mistä EU:n akkuraaka-aineet tuodaan?

Beowulf Mining plc
Lähde: European Commission Report on Raw Materials for Battery Applications, 2018

Fennoscandian Resourcesin tapa toimia
“Kunnioittaa kaikkia sidosryhmiä”
“Toimia yhteistyössä paikallisten kanssa”
“Vastuullisuus”

“Showing respect to all our stakeholders”
“Becoming a local partner”
“Delivering responsible development”
“Visar respekt för alla intressenter”
“Vill samverka lokalt”
“Står för ansvarsfull utveckling”
Beowulf Mining plc
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Yrityksen hallinto ja johto

Göran Färm
Hallituksen
puheenjohtaja
•
MEP 1999-2004
•
Varakaupunginjohtaja Norrköping
1994-1999
•
Koulutus: Toimittaja
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Kurt Budge
Toimitusjohtaja
•
>20 v kaivosalan
työkokemus
•
Koulutus:
Kaivosinsinööri,
MBA

Christopher Davies
Hallituksen jäsen
•
>30 v kaivosalan
työkokemus
•
Koulutus: Geologi

Rasmus Blomqvist
Toimitusjohtaja
Fennoscandian Resources Oy
•
Yhtiön perustaja
•
14 v kaivosalan
työkokemus
•
Koulutus: Geologi
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Kaivostoiminnan tulevaisuus ja kestävä liiketoiminta
• Kestävä kaivos toimii lupaehtojen vaatimuksia paremmalla tasolla koko elinkaarensa ajan.
• Kestävässä kaivostoiminnassa tavoitteena on läpinäkyvyys, vastuullisuus ja sosiaalinen
hyväksyttävyys. Kaivoksen ympäristövaikutukset ja niihin liittyvät riskit tunnetaan.
• Fennoscandian Resourcesin mukaan kaivostoiminnan tulee olla kestävää niin ympäristön,
paikallisyhteisön, raaka-aineen saatavuuden kuin liiketoiminnan kannattavuuden näkökulmasta.
• Haluamme toimia yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa ja varmistaa toimintamme
vastuullisuuden.
• Teemme jatkuvasti yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa sekä viestimme aktiivisesti hankkeen
edistymisestä.
• Uskomme myös kaivoshankkeen kannattavuuteen ja tuemme akkuteollisuuden uusia
kasvumahdollisuuksia.
• Visionamme on tuottaa ympäristöystävällisesti ja eettisesti kestäviä akkuja Suomessa.

Beowulf Mining plc
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Viestintä eri sidosryhmien kanssa 2016-2019
Yleiset tiedotustilaisuudet
•

Elokuussa 2016 Leppävirran Haapamäellä – ilmoitus paikallislehdessä

•

Lokakuussa 2016 Heinäveden valtuustosalissa – ilmoitus Heinäveden ja Varkauden lehdessä + henkilökohtaisesti
maanomistajille

•

Tammikuussa 2017 Heinäveden valtuustosalissa – ilmoitus Heinäveden ja Varkauden lehdessä + henkilökohtaisesti
maanomistajille

•

Lokakuussa 2017 Heinäveden valtuustosalissa – ilmoitus Heinäveden ja Varkauden lehdessä + henkilökohtaisesti
maanomistajille

•

Helmikuussa 2018 Karvion koulussa - ilmoitus Heinäveden ja Varkauden lehdessä + henkilökohtaisesti maanomistajille

 Useita tapaamisia Heinäveden ja Tuusniemen kuntien ja lähimaakuntien johdon ja päättäjien
kanssa
 Tapaamisia ja viestintää jatketaan kuntien, maakuntien, ELY-keskuksen, maanomistajien ja
muiden sidosryhmien kanssa.
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Malminetsinnän eri vaiheet

Lähde:TEM toimialapalvelu, toimialaraportit, kaivosalan tilanne ja näkymät
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Lisätietoja: https://kaiva.fi/kaivannaisala/

Yhtiön strategia ja tavoite
• Tavoitteena on löytää Suomessa grafiittiesiintymä, joka täyttää litiumioniakkujen tiukat vaatimukset
 ”Battery-grade graphite” >99.95 % Cg
• Yhtiöllä on Suomessa kuusi hanketta, joista kolme sijaitsee Pohjois- ja Etelä Savossa.
• Aitolampi Heinävedellä on yhtiön eniten kehittynyt projekti – malmiarviointi elokuussa 2018 19,3 Mt
4,5% Cg (12,8 Mt 5% Cg)
• Aitolammen grafiittituotteen alustavat puhdistustestit, laadunmääritys ja soveltuvuustestit
teollisuuten 2018
 grafiitti on todettu korkealaatuiseksi ja täyttää vaatimukset ”high-tech” –sovelluksiin, kuten Li-ion
akuissa
• Kehittää Suomalainen ympäristöystävällinen jalostusmenetelmä, joka voi tuottaa akkukelpoista
grafiittirikastetta
• Testata Aitolammen grafiitti ja muita Suomessa paikannettu luonnongrafiittiesiintymiä uudella
jalostusmenetelmällä
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Itä-Suomen grafiittihankkeet
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Pitkäjärvi / Aitolampi – tutkimustyöt 2016-2019
•

Kallioperäkartoitus, näytteenotto ja sähkömagneettiset
mittaukset

•

Koekairaukset Aitolammella 2017

•

Alustavat testityöt grafiittituotteen käyttötarkoitusta varten marraskuussa 2017 (soveltuvuustestit teollisuuteen)

•

Tulokset tarpeeksi lupaavia lisäkairauksille 2018

•

Kairauksia 2018 – yhteensä 18 reikää

•

Malmiarviointi valmis elokuussa 2018 – 19,3 Mt 4,5% Cg (12,8
Mt 5% Cg)

•

Ympäristöselvitykset aloitettu keväällä 2018 – Pöyry Finland Oy
(liito-oravat, linnut, viitasammakot ja kasvillisuus)

•

Ympäristöselvitykset jatkuu (vesistöt, pohjavesi, maaperä,
sivukivet, ym.)

•

Suunnitelmana aloittaa Aitolamella maaliskuun lopulla 2019
täydentävä kairausohjelma. Kairauksilla tutkitaan tarkemmin
esiintymän laatua ja kerätään lisätietoja ympäristöselvitystä
varten.

•

Aitolammen grafiittituotteen puhdistustestit, laadunmääritys ja
soveltuvuustestit akkuteollisuuten GTK:n Mintec laboratoriossa
Outokummussa 2019

•

Investoinnit Heinävedellä 2015-2018 yhteensä n. 912 000 €
(josta Suomalaisille työntekijöille ja yrityksille maksetut
kulut n. 846 000 €).
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Kairausalue

ProGraphite soveltuvuustestit - tulokset
Grafiittituotteen puhdistustestit, laadunmääritys ja soveltuvuustestit
 96.8 – 97.5% grafiittirikasteesta saavutettiin ilman optimointia 99.86% puhtaus
 Puhdistustestit antavat selkeitä viitteitä siihen, että pienellä optimoinnilla voidaan päästä
litiumioniakkujen vaatimaan 99.95% markkinatasoon
 Aitolampi grafiitti on todettu korkealaatuiseksi ja täyttää vaatimukset ”high-tech” –sovelluksiin,
kuten Li-ion akuissa
 Korkean laadun ja lämpökestävyyden takia tuote soveltuu erittäin hyvin esimerkiksi
sulattamoihin ja voiteluaineeksi
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Kaivoshankkeen eri vaiheet
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5-10 vuoden prosessi

Kaivoshankkeen eri vaiheet

Malminetsintää,
ympäristöselvitykset,
kannattavuusselvitys,
hankekartoitus

Kaivoslupahakemus,
YVA, kaavoitus, kaivoslupa,
ympäristölupa, rakennuslupa, ym.

RAKENTAMINEN

viestintä sidosryhmille
TUOTANNON ALOITTAMINEN
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Yhteystiedot:
Rasmus Blomqvist
Toimitusjohtaja
rasmus.blomqvist@beowulfmining.com
Puh: 050-587 7246
www.beowulfmining.com

