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MINUN	  INVESTOINTI	  TARINANI	  
 

Endomines 1995 – 2013 
64 000 000 € hankittu (sisältäen Kalvinit 4 350 000 €) 

 

Sotkamo Silver, 2005 – 2013 
10 000 000 € hankittu 
 
-‐  HankiBu	  kokonaisrahoitus	  74	  400	  000	  € 	  	  

-‐  Rahoitus	  Suomesta:	  25	  000	  000	  €,	  	  
Sisältäen	  investoinEtukia:	  7	  900	  000	  $	   

 
 



TOIMINNAN OIKEUTUS OLTAVA SELVÄ 

•  Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö on kestävän 
kehityksen mukaista. Kyse on luonnon sietokyvystä 
saastumista vastaan ja biodiversiteetin säilyttämisestä.  

•  Tätä vastoin uusiutuvien luonnonvarojen käyttö on kautta 
aikojen osoittautunut vaaralliseksi kestävän kehityksen 
kannalta vähentäen biodiversiteettiä ja metsäpinta-alaa sekä 
lisäten aavikoitumista.   

•  Keskustelu luonnonvarojen hyödyntämisestä kestävän 
kehityksenpolitiikan aikakautena tulisikin aloittaa, sillä 
luonnonvarojen hyödyntäminen tulee olemaan 
tulevaisuudessakin olennainen osa hyvinvointimme 
rakentamista ja turvaamista. 

•  PARADIGMAN MUUTOS TARVITAAN 



KAIVOSTOIMINTAA TARVITAAN “KAIKKEEN” 

Kaivosteollisuus on vanhin tunnettu 
teollisuuden muoto.  
 
Yli sataa (>100) mineraalia ja metallia 
louhitaan maan kamarasta nykyisen 
kysynnän tyydyttämiseksi. 
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JALOMETALLIT	  =	  PERIMMÄINEN	  RAHA	  

Aureus minted in 193 by	

Septimius Severus	


Solidus of Justinian II, ca. 705	




MITEN TOIMIA OIKEIN  
SIDOSRYHMIÄ KOHTAAN ? 

–   ETIIKKA – REHELLISYYS  
    - lähtee yrittäjistä/omistajista, johdosta ja hallituksesta 

–  YHTIÖN HALLINTO 
   - pörssin säännöt, käytännöt ja lainsäädäntö velvoittaa  

–  TIEDOTTAMINEN - RIITTÄVÄ AVOIMUUS + USKOTTAVUUS 
   - NI 43 101; JORC; FINNMIN; SVEMIN; CIM; 
     Maailmanpankki; EQUDOR PRINCPLES;  etc….. 
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Säännöt ja hankeongelmat 

Säännöt (NI 43 101) olisivat estäneet: 
 
BRE-X – skandaali paljastui 1997 
SCANMINING AB – konkurssi 2007 
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SÄÄNNÖT RAJAAVAT RISKEJÄ 
MINERAALIVARANTOJEN JA -VAROJEN LUOKITUS,  

OSAA JA YMMÄRRÄ TÄMÄ (JORC; NI 43 101, CIM, CRIRSCO, mm) 
 

  

	


MINERAALIVARANTO	
 MINERAALIVARAT (MALMIVARAT)	

(Paikannettu, in situ)	
 (Louhittavissa taloudellisesti, sisältää	


raakkulaimennuksen ja malmitappion)	

Mahdollinen 	


(inferred=otaksuttu)	

Geologinen tieto	

ja luotettavuus	

kasvavat	
 Todennäköinen 	


(indicated=osoitettu) !
Todennäköinen	


Teknis-taloudellinen	

tarkastelu: louhinta-	

suunnittelu, rikastus-	

kokeet, markkinointi,	

infra-selvitykset	


Tunnettu/Todettu	

(measured=mitattu)	
 Todettu	


(propable)	


(proven)	




PEUKALOSÄÄNTÖ SIJOITTAJILLE (kultaesiintymät) 

•  TodeBu	  mineraalivaranto	  tulisi	  olla	  kairaBu	  
korkeintaan	  noin	  20x20	  metrin	  verkkoon.	  Jos	  
kyseessä	  on	  kvartsijuonissa	  esiintyvä	  	  
kultaesiintymä	  tulisi	  kairausEheyden	  olla	  
Eheämpi.	  	  

•  Todennäköinen	  mineraalivaranto	  tulisi	  olla	  
kairaBu	  noin	  20x20	  metrin	  verkkoon	  ja	  
Eetyissä	  tapauksissa	  40x40	  metrin	  verkkoon.	  

•  Mahdollinen	  mineraalivaranto	  olisi	  kairaBava	  
40x40	  –	  80x80	  metrin	  verkkoon.	  

9	




KAIVOSALAN LUPAJONOT KARKOTTAVAT RAHOITTAJIA 

•  MITEN ON ALAN YRITTÄJIEN LAITA ? 
•  Suomessa toimii 6-8 metallimalmikaivosta, joissa louhittiin kultaa, 

nikkeliä, kromia, kuparia, sinkkiä, hopeaa ja rikkiä. 
•  Keivitsa (yrittäjän ansiota), Laivakangas (yrittäjän ansiota), Kylylahti 

(yrittäjä), Endomines (yrttäjät)  

•  Suunnitteilla: Sokli, Kolari (sijoittaja?, suuriyritys), Hopeakaivos 
(yrittäjä), Mustavaara (yrittäjä), Keliber (yrittäjä), Kalvinit (yrittäjä) 

•  Tukesin jonossa on tällä hetkellä lukuisia kaivosalan tutkimus 
hakemusta ja odotusajat ovat noin 4 vuotta  
–  
miten olisi, jos muiden alojen tutkimus- ja 
tuotekehityshankkeet vaatisivat vastaavan byrokratian, 
kuka viitsisi yrittää ? 



RUOTSI	  PARATIISI	  YRITTÄJILLE	  ?	  

Kolme päälistaa pienille kasvuyrityksille: 
 

-  NGM Equity (pörssi) 
-  Markkina-arvo: n. 270 M€ ja 20 yhtiötä 

-  First North (vaihtoehtoinen markkinapaikka) 
-  Markkina-arvo:	  n.	  3	  000	  M€	  ja	  122	  yhtiötä 

-  Aktietorget (vaihtoehtoinen markkinapaikka)	  
-  Markkina-arvo:	  n.	  1	  0O0	  M€	  ja	  141	  yhtiötä	  



NGM	  EQUITY	  
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FIRST	  NORTH	  
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AKTIETORGET	  
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Pohjoismaiset hankeongelmat 
Tänään Pohjoismaiset ongelmat ovat isoissa hankkeissa: 
 
Talvivaara (Suomen ja Lontoon pörssi) 
Nordic Mines  (Ruotsin pörssi) 
Northland Resources ((Kanadan), Norjan ja Saksan  pörssi) 
 
Näiden hankkeiden ongelmien lähtökohdat ovat olleet 
hanketaloudessa ja kustannusseurannassa. 
 
Näyttää siltä että pienemmät hankkeet ovat paremmin johdon 
hallinnassa ja niissä myös talouden ylläpito on helpompaa. On 
parempi kasvaa isoksi kuin aloittaa suurellisesti. 
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VALTION OMISTAJAPOLITIIKAN HEILURILIIKE 
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•  Uskon myös että valtion omistukset ovat taas tulossa 
poliittisesti korrekteiksi heiluriliikkeen tavoin. 

•   Ranskalaiseen tapaan valtion mukana olo on tarpeen, mikäli 
teollisuutta halutaan pitää kotimaisissa käsissä.  

•  Suomalaisen omistajuuden puute kaivosteollisuudessa tulisi näin 
korjattua kansalaisten kannalta järkevällä tavalla. Historiallisesti 
tarkasteltuna Suomen vientiteollisuus on tänään saanut suurelta osin 
alkuunsa valtio-omisteisten yhtiöiden kehittymisen myötä. 

•  Suomen valtion (esim. Solidium) yksin tai valtio-omisteisten yhtiöiden 
kanssa tulisi ostaa merkittävät osuudet kaivosteollisuuden kannalta 
merkittävistä yhtiöistä ja kehittää jo käynnissä olevista hankkeista uusi 
kestävä teollisuus Suomeen, eli myös käyttää omistajavaltaa. 
 

•  EHKÄ OLISI OIKEA HETKI OSTAA HALVALLA, JOTTA VOISI 
TULEVAISUUDESSA MYYDÄ KALLIILLA – TULISI ELÄKKEET 
MAKSETTUA. TOTEUTETAAN SAMALLA HALLITUSOHJELMAA. 

 



ALAN KONSOLIDAATTIO KASVUN VARMENTAJANA 
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•  TALVIVAARA – jos lisärahoitusta tarvitaan 
- Solidium investoi ja ottaa enemmistöomistajan aseman 
- Uudella pääomalla laitetaan tuotanto ja ympäristöongelmat kuntoon 
(edut: pääoma huolto ja sosiaalisen lisenssin varmistaminen) 

•  HANNUKAINEN ja MUSTAVAARA – investointitarve 800 - 1000 M€ 
- Outokumpu ja Rautaruukki fuusioidaan ja yhtiö ostaa esiintymän 
käynnistäen kaivokset ja tarvittavat sulatot. (synergiaetu: sulatto-
osaaminen, sijainti, nykyiset omistajat, säästöt johdossa, raaka-aine) 

•  Suomalais-ruotsalaiset 
- Solidium ostaa merkittävän osuuden yhtiöistä ja fuusio yhtiöt yhdeksi 
pörssiyhtiöksi, jossa valtiolla on osuus. (synergiaetu: yrittäjyys, 
kaivososaaminen, nykyiset omistajat, johto, toimintatapa ja -koko) 

•  Dragon Mining, Altona, Lappland Goldminers, Belvedere 
- yhdistävät Suomen toimintansa tai liittävät ne syntyneeseen 
fuusioituun suomalais/ruotsalaiseen yhtiöön. (synergiaetu: yrittäjyys, 
kaivososaaminen, johto) 

Kyseisellä menettelyllä luomme kestävän suomalaisen kaivostoiminnan 

 



MUISTAKAA	  LUKU,	  
KUN	  SIJOITATTE	  
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