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PÄÄKIRJOITUS

Mustista joutsenista droneihin  – kaivostoiminnan 
ja malminetsinnän uusia tuulia

Maailma on murroksessa ja mustajout-
senparvia lentää ilmassa. Mustilla jout - 

senilla tarkoitetaan odottamattomia tapahtu-
mia, joilla on suuria vaikutuksia (Taleb 2010). 
Tällaisia ovat koronakriisi ja Ukrainan sota, 
jotka koskettavat alaamme vihreän energia-
siirtymän lisäksi. Yhteiskunnalle tärkeiden 
hyödykkeiden ja raaka-aineiden saanti on vai-
keutunut ja hinta noussut. Huoltovarmuus ja 
omavaraisuus ovat kaikkien huulilla. Globali-
saatio yskii pandemian kanssa. 

Kaivosala pyrkii vastaamaan sille asetettui-
hin odotuksiin, mutta sillä on omia  haasteitaan 
toimintansa vastuullisuuden kanssa. Nämä 
heijastuvat alan toimintaedellytyksiin. Lain-
säädäntö muuttuu ja kiristyy. Hyväksyttävyys 
on yksi alalle asetetuista pullonkauloista, jota 
akkumineraalibuumi tiukentaa. Yritysten 
kasvava aktiivisuus lisää kiistojen lukumäärää. 
Kilpailun vuoksi ei huomioida kohdealueen 
maankäyttöä eikä olla yhteydessä paikallisiin. 
Suomessa malmin etsintäkiistoja ovatkin ai-
heuttaneet hankkeen sijainti herkällä alueella 
(luonnonsuojelu, matkailu, järvialueet mök-
keineen, saamelaisten kotiseutu, poronhoito, 
uraani) sekä viestinnän ja sidosryhmätoimin-
nan puute (Eerola 2022). Alan on  syytä pa - 
rantaa toimintatapojaan mineraalisten raaka- 
aineiden huoltovarmuuden ja omavaraisuu-
den edistämiseksi EU:ssa sekä vihreän ener-
giasiirtymän mahdollistamiseksi. Vastatakseen 
haasteisiin ala kehittää toimintatapojaan ja 
teknologioitaan. 

Tässä Geologi-lehden numerossa tarkas-
tellaan mm. malminetsintää harjoittavien yri-
tysten verkkoviestintää uusista teknologioista 

ja hyväksyttävyydestä 
sekä kaivosten rikastus-
hiekkojen hyötykäyt-
töä. Uudet  tekno lo - 
giat pienentävät mal-
min etsinnän ympäris-
tövaikutuksia ja kierto- 
talous on kasvavassa 
roolissa kaivostoiminnassakin. Nämä voivat 
auttaa alan hyväksyttävyyden parantamises-
sa, varsinkin kun niistä viestitään samalla kun 
ollaan paikallisiin yhteydessä ja  huomioi daan 
kiistaherkät alueet kohdevalinnassa ja toimin-
nan suunnittelussa. Artikkelit kertovat kaivos-
toiminnan elinkaaren alusta ja lopusta sekä 
niiden innovaatioista ja haasteista. 

Toivotan ajatuksia herättäviä ja kesäisiä lu-
kuhetkiä lehden parissa. Toivottavasti jatkos-
sa näemme enemmän malminetsintädroneja 
kuin mustia joutsenia. Vastuullista kaivostoi-
mintaa tarvitaan enemmän kuin koskaan ennen.

FL TONI EEROLA
Kirjoittaja on malminetsinnässä toiminut geologi, 
joka seuraa kaivoskeskustelua ja tutkii ja pyrkii edis-
tämään alan hyväksyttävyyttä ja yritysten yhteiskun-
tavastuuta.
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