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Suomeen kaavaillaan maanalaista kaivosta:
koboltin hinta nousee sähköautojen takia –
suurin tuottaja tällä hetkellä Kongo

KAIVOSTEOLLISUUS  Sähköautoteollisuudelle koboltti on ollut ongelmallinen
raaka-aine, sillä sitä tuotetaan tällä hetkellä kurjissa oloissa.

Outokummussa käynnistynyt hanke akkukemikaalien valmistamiseksi. Sähköautojen akkujen ongelmallisimman raaka-aineen

koboltin tuotanto saattaa laajentua Suomessa. Yksityinen suomalainen kaivosalan kehitysyhtiö FinnCobalt on käynnistänyt

Outokummussa hankkeen koboltin ja nikkelin tuottamiseksi.

– Koboltin hinta on noussut viimeisen vuoden aikana noin nelinkertaiseksi. Hinnan odotetaan kohoavan entisestään johtuen

ennakoidusta sähköautojen akkuteollisuuden vetämästä kysynnän kaksinkertaistumisesta, FinnCobalt kertoo tiedotteessa.

Venäjän ulkopuolisessa Euroopassa Suomi on käytännössä ainoa paikka, jossa tuotetaan kobolttia. Talvivaaran nikkelikaivoksen

Kobolttia tarvitaan etenkin sähköautoissa. (KUVA: JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA)

https://www.is.fi/taloussanomat/porssi/indeksi/9174280
https://www.is.fi/taloussanomat/porssi/osake/194309
https://www.is.fi/taloussanomat/porssi/osake/194348
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omistava valtionyhtiö Terrafame kertoi hiljattain selvittävänsä nikkeli- ja kobolttisulfaattien jalostamista sähköautojen akkuja varten.

Koboltti on sähköautojen akkujen valmistamisessa suurin ongelma, sillä noin 65 prosenttia maailman koboltista tuotetaan Kongon

demokraattisessa tasavallassa. Olot Kongossa ovat äärimmäisen kurjat. Sotaherrojen hallitsemilla kaivoksilla käytetään

ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan lapsityövoimaa.

Koboltti on myös suhteellisen harvinainen metalli.

– Akkujen suurkäyttäjät joutuvat ottamaan huomioon, mistä raaka-aineet tulevat heidän tuotteisiinsa, arvioi Geologian

tutkimuslaitoksen erikoistutkija Pasi Eilu hiljattain STT:n haastattelussa.

Olosuhteet Outokummussa olisivat eittämättä huikeasti paremmat kuin Kongossa. Outokummun hanke poikkeaa myös surullisen

kuuluisan Talvivaaran avolouhoksesta siten, että toiminta tapahtuisi maan alla.

Kymmeniätuhansia akkuja

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

MAINOS PÄÄTTYY

Kongon kobolttikaivoksissa työolosuhteet eivät ole kaksiset. (KUVA: DAVID LEWIS / REUTERS)

https://www.is.fi/haku/?query=pasi+eilu
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Outokummun kaivoksen vuotuinen tuotanto vastaisi noin 30 000–50 000 sähköauton akun koboltti- ja nikkelitarvetta.

Suomessa ensirekisteröitiin viime vuonna 243 täyssähköautoa ja runsaat 3 000 hybridiä. Määrä on lähes olematon 119 000

henkilöauton ensirekisteröinteihin verrattuna, mutta sähköautojen markkinaosuuden ennustetaan kasvavan nopeasti.

FinnCobalt odottaa, että myös nikkelin kysyntä ja hinta nousevat jatkossa.

STT ei tavoittanut FinnCobaltin edustajaa keskiviikkona.

STT

Yrittäjä, älä puljaa talouslukujesi
kanssa – ota apu vastaan
Visma

Analyysia ja tukea kannattaa kysyä omilta kumppa‐
neilta, kuten tilitoimistosta.

MAINOS

Nyt löytyi Facebook-mainontaakin
tehokkaampi kanava
ReadPeak

Natiivimainonnalla on selkeitä etuja suhteessa
some-mainontaan. Lue mitkä.
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