
Kutsumme toimituksesi edustajan Callio Edible Insects From Mine -kaivosvierailulle torstaina 
29.8. klo 10.30 Pyhäjärven Callioon Pyhäsalmen kaivokselle, Tornitie 6, 86900 PYHÄJÄRVI. 

Esittelemme Callio Edible Insects From Mine -hanketta, hankkeen yhteistyöyrityksiä sekä 
vierailemme kaivoksessa maailman syvimmässä hyönteiskasvatustilassa 1430 m syvyydessä. 
Kasvatuskonseptimme tuo uusia kilpailukykytekijöitä tulevaisuuden hyönteisravintoalalle.

Kaivosalueella vierailuun tarvitaan vierailijalupa, joten ilmoittauduthan etukäteen 15.8. 
mennessä sähköpostilla osoitteeseen hannele.blomqvist@pyhajarvi.fi 

https://callio.info/natural-resources-business/edible-insects/

Tulevaisuuden ruokaa tuotetaan maan alla?

Kaivostoiminnan loppuessa mahdollistuu kaivoksen uudelleenkäyttö 
maanalaisena tilana.  Kaivosympäristö mahdollistaa stabiilin ja 
steriilin toimintaympäristön muun muassa luonnonvara-alalle. 
Kasvien kasvatusta ja samppanjan kypsytystä on jo onnistuneesti 
pilotoitu kaivoksessa. Miksei myös syötäviä hyönteisiä?

Kesällä 2019 rakennetaan hyönteisfarmi Euroopan syvimpään 
tunnettuun paikkaan. Callio Edible Insects From Mine on 
hyönteistuotantoprojekti, jossa pilotoidaan maanlaista 
hyönteistuotantoa Pyhäsalmen kaivoksessa Pohjois-Pohjanmaalla. 
Tavoitteena on yhdistää Euroopan syvin tunnettu paikka sekä 
kestävä ja tehokas hyönteisruoantuotanto maanalaisessa tilassa 
kiertotalouden periaattein. Kalliolämmöllä pystytään korvaamaan 
hyönteiskasvatuksessa tarvittava suuri lämmöntarve.

Projektissa tutkitaan myös mahdollisuuksia verkostoitua 
kansainväliseen Mars-tutkimukseen, sillä Pyhäsalmen kaivokseen 
rakennettava suljettu hyönteistuotantojärjestelmän prototyyppi 
simuloi paineistettuihin Marsin laavatunneleihin perustettua 
maanalaista ihmisyhdyskuntaa. 

Kehitettävä maanalaisen hyönteisfarmin konsepti voidaan monistaa 
muihin maanalaisiin tiloihin Suomessa ja ulkomailla.  Tarkoituksena 
onkin tuottaa uusia menetelmiä ja ratkaisuja syötävien hyönteisten 
toimialalla ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

PRESSIKUTSU: Euroopan syvimmän hyönteisfarmin avauksen pressibriiffi



We are inviting your press representative to Callio Edible Insects From Mine -mine visit on 
Thursday 29th August 2019 at 10.30 EET to Callio in Pyhäjärvi, Tornitie 6, 86900 PYHÄJÄRVI, 
FINLAND. 

We are presenting our Callio Edible Insects From Mine -project, and visit the world’s deepest
cricket production plant in 1430 m deep in Pyhäsalmi mine. Our new insect production
concept creates new business opportunities for insect food companies in Europe. 

The mine visit requires a named permission. Please sign up before 15th August 2019 via e-
mail: hannele.blomqvist@pyhajarvi.fi

Welcome!

Hannele Blomqvist
CEIFM Project Manager

https://callio.info/natural-resources-business/edible-insects/

Tomorrow’s food produced underground? 

When mining ends there are opportunities for using a mine as an 
underground facility for instance in natural resources field. The 
environment is stabile and sterile. Already, mines have been 
successfully reused for underground plant growing and champagne 
maturation. Why not also edible insects?

Summer 2019 in Pyhäjärvi is about building an insect farm to the 
Europe’s deepest know place. Callio Edible Insects From Mine is an 
insect production project for building a sustainable and efficient 
next generation insect production pilot environment to Pyhäsalmi
mine, Finland. The aim of the project is to combine the mine 
infrastructure, as well as sustainable and efficient edible insect 
production in underground conditions, based on circular economy 
principles. 

As part of the studies, the project would also allow access to 
international networking and research funding for Mars research 
opportunities. The project will result in a next generation prototype 
of an insect production system that simulates an underground 
human community established in pressurized Mars tunnels.

The concept to be developed can be duplicated in other 
underground facilities in Finland and abroad. Cooperation with 
edible insects industry will be enhanced during the project to create 
a basis for business opportunities. 

PRESS INVITATION: Opening of an insect farm to the Europe’s deepest location

mailto:hannele.blomqvist@pyhajarvi.fi


10.30 Aloitussanat ja kaivosturvallisuus (kaivoksen ruokala, Tornitie 6)

11.15 Lounas

12.15 Kokoontuminen kaivoksen portille

12.30 Pukeutuminen kaivostuvalla maanalaisen tilan vaatimiin
vierailijavarusteisiin

12.45 Tutustuminen LAB2 sirkkakasvatustilaan

14.45 Maanalainen tilaisuus päättyy, siirtyminen hissillä ylös

15.00 Kahvitus ja loppusanat

15.30 Tilaisuus päättyy

Tarkennettu aikataulu lähetetään elokuussa osallistujille.

AIKATAULU       PROGRAM
29.8. Pyhäjärvi

10.30 Opening and mine safety training     (mine restaurant, Tornitie 6)

11.15 Lunch

12.15 Gathering to mine main gate 

12.30 Dressing up to mine visitor clothing

12.45 Visiting LAB2 cricket production facility

14.45 Ending of underground visit, coming up with mine elevator

15.00 Coffee and ending words, Q&A

15.30 The visit ends

The fine-tuned schedule will be sent to the participants in August.


