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Merenpohjan mineraalivarannot ja ve-
denalainen kaivostoiminta saivat Poh-

joismaisilla talvipäivillä Kööpenhaminassa
oman sessionsa. YK:n alainen International
Seabed Authority jakaa merkittävät esiintymät
kolmeen luokkaan: monimetallisiin ferroman-
gaaninoduuleihin, ferromangaanikuoriin
(engl. crusts) sekä monimetallisiin massiivisiin
sulfideihin. Valtaosa session puheista oli yleis-
luontoisia yhteenvetoja ajankohtaisista tieteel-
lisistä ja teollisista hankkeista. Erityisesti mus-
tien savuttajien ympäristöön syntyvien sulfi-
diesiintymien etsintä ja malmivara-arviointi
saivat osakseen huomiota.

Session aihepiirin kattamia vedenalaisia
mineraaliesiintymiä ei tällä hetkellä ole laaja-
mittaisessa tuotannossa, mutta vuonna 2017
on tehty ensimmäisiä tuotantokokeita. Japa-
nin valtio nosti taloudelliselta alueeltaan sul-
fidimineraaleja 1600 metrin syvyydestä, kun
taas belgialainen DEME Group testasi noduu-
lien keräämiseen suunniteltua Patania-robot-
tiaan 4500 metrin syvyydessä. Raportoiduista
kaivoshankkeista voi mainita kanadalaisen

Merenpohjan mineraalivarannot
esillä Kööpenhaminassa

Nautilus Mineralsin tavoitteleman Solwara 1
-projektin tuotantoon saattamista Papua Uu-
den Guinean aluevesillä.

Esiintymätyypille luonteenomaisesti Sol-
wara 1 -hankkeen raportoidut pitoisuudet ovat
korkeita: indikoidun reservin keskimääräinen
kuparipitoisuus on 7 % ja kultapitoisuus 6
grammaa tonnissa. Toiminnan haastavuus il-
menee, kun nämä arvot suhteuttaa kannatta-
van toiminnan edellyttämään kuparin kynnys-
pitoisuuteen (engl. cut-off ), joka on noin kol-
me prosenttia. Lisäksi kynnyspitoisuuden ylit-
tävän varannon suuruus on vain satojen kilo-
tonnien luokkaa. Maan päällä kannattavasti
louhittavien massiivisten vulkaanisten sulfi-
diesiintymien tonnimäärät ovat tyypillisesti
useita kertaluokkia suurempia ja pitoisuudet
sekä kannattavan louhinnan kynnyspitoisuu-
det vastaavasti pienempiä.

Merenpohjan hyödyntämiseen kytkeytyy
myös täysin uudenlaisia ympäristöhaasteita.
Kemialliset ja termiset anomaliat ovat nimit-
täin otollisia ympäristöjä poikkeuksellisille,
mahdollisesti arvokkaille ekosysteemeille.
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Myös sulfidiesiintymien etsimistä käsitel-
tiin talvipäivillä. Soveltuvina menetelminä
mainittiin mm. otollisten painaumien ja mus-
tien savuttajien muodostamien piippujen tun-
nistaminen autonomisten piensukellusvenei-
den avulla tuotetuista batymetrisistä kartois-
ta. Sessiossa demonstroitiin, kuinka korkeus-
mallin erotuskyky vaikuttaa dramaattisesti
mallista tunnistettavien piippujen määrään.
Sedimentaation alle jääneiden esiintymien tun-
nistaminen ei kuitenkaan onnistu paremman-
kaan korkeusmallin avulla.

Satojen tai tuhansien metrien syvyyksissä
olevien mineraaliesiintymien tieteellinen ha-
vainnointi alkoi 1800-luvulla, ja kansainväli-
sillä vesillä kaivostoimintaa hallinnoiva Inter-
national Seabed Authority on perustettu vuon-
na 1982. Vaikka esiintymien hyödyntäminen
ei tällä hetkellä vaikuta erityisen kannattaval-
ta, saattaa tuleva taloudellinen, teknologinen
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tai poliittinen kehitys johtaa vedenalaisten
mineraalivarantojen hyödyntämiseen.
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LISÄÄ AIHEESTA:
http://2dgf.dk/foreningen/33rd-nordic-geological-
winter-meeting/ngwm-2018-abstracts/9-
economic-geology/

https://www.isa.org.jm/ International Seabed
Authority
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