
LIIKETOIMINTAA
ITÄISEN KESKI-EUROOPAN

KAIVOKSISTA?
Lähikuvassa Puola, Tšekki ja Slovakia



HIILITEOLLISUUS EUROOPASSA

KIVIHIILI 
• tuotanto laskenut voimakkaasti vuosikymmeniä
• vain Puola jatkaa panostusta; muualla ajettu/ajetaan vähitellen alas
• EU:n vuosituotanto 81 Mt (2017), josta Puolan osuus 81 %

RUSKOHIILI
• tuotanto jatkuu vahvana ja kasvaa
• EU:n vuosituotanto 383 Mt (2017), josta Saksan osuus oli 45 %
• Saksa ajamassa nopeasti alas myös ruskohiilienergiaa

Lähde: Euracoal 2017



LÄHIKUVASSA KOLME 
HIILENTUOTTAJAMAATA
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Hiilen tuotanto 2017

Ruskohiili Kivihiili

Itäisen Keski-Euroopan hiili- ja 
muu kaivosteollisuus voi tarjota 
liiketoimintamahdollisuuksia 
suomalaiselle ympäristöosaamiselle.

Tarkastelussa
• Puola
• Tsekki
• Slovakia



KAIVOSTEOLLISUUDEN 
YMPÄRISTÖONGELMIA 
KOHDEMAISSA

• Suolaveden ja muiden kaivosvesien puhdistaminen 
(ennen vesistöihin laskemista)

• Avolouhoksissa maaperän puhdistus ja ennallistaminen

• Sivutuotteena syntyvät rikkiyhdisteet

• Metaani- ja muut kaasupäästöt sekä hiukkaspäästöt

• Muut tuotannosta syntyvät jätteet: akut, loistelamput, 
pakkaukset, muovit, ym.



PUOLA



PUOLA
YLEISKUVA
• Hiilen tuotanto laskenut alle puoleen 

vuoden 1990 tasosta

• Puola silti Euroopan suurin kivihiilen 
tuottaja, n. 40 kaivosta

• 62 % kaivosalan työpaikoista kivihiilessä

• 46 % kaivosalan tuotoista tulee 
kivihiilestä

• Ruskohiiltä louhitaan avolouhoksissa 
viidellä alueella

Ruskohiili Kivihiili

Puolan hiiliesiintymät



Polska Grupa Górnicza (PGG)
• Kivihiiltä tuottava valtionyhtiö

• Puolan suurimpia kaivosyhtiöitä ja työnantajia

• Liikevaihto 1 999M € (2017)

• Haasteita:
• Kaivosvesien puhdistaminen
• Sivukiven hyödyntäminen
• Maaperän ennallistaminen

PUOLA
KIINTOISIA YRITYKSIÄ (1/3)



Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK)
• Valtio-omisteinen yhtiö

• Liikevaihto 369M € (2018)

• Keskittyy kaivosten sulkemiseen ja 
ympäristön kunnostukseen

• Kuivattaa ja johtaa kaivosvesiä vesistöön

• Ottaa talteen ja myy kaivoksista
kertyvää metaania

PUOLA
KIINTOISIA YRITYKSIÄ (2/3)



PUOLA
KIINTOISIA YRITYKSIÄ (2/3)

KGHM Polska Miedź S.A.
• Kuparin tuottaja

• Valtio-omisteinen, maan suurimpia pörssiyhtiöitä

• Liikevaihto 5,3 Mrd € (2018)

• Haasteita:
• Kaivosvesien käsittely
• Arseenipitoiset hiukkaspäästöt
• CO2-päästöt
• Riittämättömät lietealtaat



TŠEKKI



TŠEKKI
YLEISKUVA

• Kivihiiltä louhitaan vientiin ja 
kotimaahan

• Hiilivarannoista 90% ruskohiiltä

• 59 % kaivosalan työpaikoista hiilessä

• 43 % kaivosalan tuotoista tulee hiilestä

• Ruskohiiltä louhitaan avolouhoksissa 
neljällä alueella

Ruskohiili Kivihiili

Tšekin hiiliesiintymät



Ostravsko-Karvinské Doly (OKD)
• Valtionyhtiö, ainoa kivihiilen tuottaja

• Liikevaihto 659M € (2017)

• 4 aktiivista maanalaista kaivosta; 
toiminta ajetaan alas 2026 mennessä

• Toteuttanut useita ympäristön
ennallistamisprojekteja

• Käyttänyt 124M € ennallistamiseen
v. 1991–2013

TŠEKKI
KIINTOISIA YRITYKSIÄ (1/3)



Severočeské Doly
• Suurin ruskohiilen tuottaja

(markkinaosuus 48 %)

• Liikevaihto 373M € (2018)

• Panostaa vahvasti ennallistamiseen
ja maisemointiin

TŠEKKI
KIINTOISIA YRITYKSIÄ (2/3)



Sokolovská uhelná
• Ruskohiilen markkinaosuus 38 %

• Liikevaihto 294M € (2018)

• Investoi voimakkaasti ennallistamiseen, 
maisemointiin ja teollisen jätteen
käsittelyyn

TŠEKKI
KIINTOISIA YRITYKSIÄ (3/3)



SLOVAKIA



SLOVAKIA
YLEISKUVA

• Kaivosala ei kokonaistaloudellisesti 
merkittävä toimiala

• Ruskohiili kattaa 80 % 
kotimaan kysynnästä

• Kaikki ruskohiilikaivokset 
samassa omistuksessa

Ruskohiili

Slovakian hiiliesiintymät



Hornonitrianske Bane Prievidza (HBP)
• Maan suurin kaivosyhtiö, ainoa ruskohiilen tuottaja

• Liikevaihto 190M € (2018)

• 4 kaivosta joista 3 käynnissä; valtion tuki lakkaa 2023

• Ollut ympäristöjärjestöjen hampaissa

• Ongelmia:
• Sulfiittipäästöt ilmaan
• Vesistöjen saastuttaminen arseenilla

ja muilla kemiallisesti saastuneilla
kaivosvesillä

SLOVAKIA
KIINTOISA YRITYS 



MISTÄ LISÄTIETOJA?

EXPORT MAKER OY
Suvi Metsola
040 731 0223  /  suvi.metsola@exportmaker.fi

BUSINESS TAMPERE
Pirkko Eteläaho
040 630 4840  /  pirkko.etelaaho@businesstampere.com

Export Maker Oy:n markkinaselvitys tämän esityksen pohjana

Business Tampere neuvoo ja palvelee kansainvälisille
markkinoille suuntaavia yrityksiä

https://exportmaker.fi/
http://www.businesstampere.com/
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