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LÄHESTYMISTAPA

Kaivosmineraalien etsiminen vaatii innovaatioita, jotka mahdollistavat geologialtaan
ja sijainniltaan erilaisten esiintymien tutkimista uusilla menetelmillä. EU:n
monipuolisesta kaivosteollisuushistoriasta ja runsaista mineraalivaroista
huolimatta raaka-aineiden etsintään liittyy lukuisia yhteiskunnallisia, poliittisia,
lainsäädännöllisiä, taloudellisia, teknisiä ja fyysisiä haasteita. Näitä haasteita
voidaan ratkaista innovaatioilla, dialogilla sekä uudistamalla toimintatapoja.

1. EU:n vertailualueiden perustaminen
Projektin vertailualueilla (Pohjois-Suomessa Sodankylässä, itäisen Saksan
Geyerissä ja Etelä-Espanjassa Andalusiassa) on joko käynnissä olevaa tai
historiallista kaivostoimintaa. Vertailualueilla kokeillaan ja kehitetään ympäristölle
vähemmän haitallisia tutkimusmenetelmiä ja tuloksia verrataan olemassa olevaan
tutkimustietoon. Tutkimusten yhteydessä tehdään yhteistyötä viranomaisten ja
paikallisten yhteisöjen kanssa.

INFACT (Non-invasive and Fully Acceptable Exploration Technologies) -projekti
tuo yhteen raaka-aineresurssien parissa toimivat sidosryhmät, jotka konsortiossa
ja toiminnassaan turvaavat Euroopan tulevia raaka-ainetarpeita. Projekti
pyrkii ratkaisemaan yllä mainittuja haasteita tehokkaan yhteistyön avulla niin
kansalaisyhteiskunnan, valtion, tutkimuslaitosten kuin teollisten toimijoidenkin
kanssa. Siinä kehitettävillä yhteiskunnallisesti hyväksyttävillä innovatiivisilla
teknologioilla ja käytännöillä parannetaan kaivostoiminnan toimintaedellytyksiä
nyt ja tulevaisuudessa.
Hankkeessa kehitetään innovatiivisia geofysikaalisia- ja kaukokartoitusteknologioita,
jotka luotaavat aikaisempaa syvemmälle, tarkemmin, sekä antavat uutta tietoa
tutkittavalta alueelta. Projekti osaltaan nostaa EU:n maailmanlaajuiseksi
edelläkävijäksi luomalla pysyvää infrastruktuuria seuraavan sukupolven
kustannustehokkaiden etsintävälineistöinnovaatioiden kehittämiseksi. Ne
ovat EU-oloihin ja sen raaka-ainestrategiaan sovitettuja sekä ympäristön,
yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja teknisen suorituskyvyn näkökulmasta
erittäin tehokkaita.
INFACT koostuu seuraavista osioista:
• Innovatiivisen ja haitattoman teknologian kehittäminen ja testaaminen;
• Kolmen vertailualueen perustaminen Etelä-, Keski- ja Pohjois-Eurooppaan;
• Sidosryhmäyhteistyö, koulutus ja toimintatapojen uudistaminen.
Projektin tulokset ovat sovellettavissa laajasti koko EU-alueella.

2. Innovatiivisen malminetsintäteknologian kehittäminen
Tutkijat kehittävät innovatiivista etsintäteknologiaa ja prosesseja, jotka ovat
vähemmän haitallisia kuin perinteiset menetelmät. Niillä päästään uusiin
etsintäsyvyyksiin, saavutetaan parempi havaintokyky ja saadaan uudenlaista
tietoa. Projekti keskittyy nykyistä vähemmän häiritsevään etsintäteknologiaan
kuten kauko-ohjattaviin lennokkeihin ja maankamaran magneettikenttää mittaaviin
SQUID-antureihin (superconducting quantum interference device).
3. Teknologian vertailtavuus
Sekä tällä hetkellä käytössä oleville huipputason malminetsintämenetelmille, että
innovatiivisille menetelmille asetetaan vertailutulokset ympäristövaikutusten,
yhteiskunnallisen hyväksyttyyden ja teknisen suorituskyvyn mukaan. Tämän avulla
voidaan parantaa läpinäkyvyyttä ja kilpailua sekä auttaa toiminnanharjoittajia
valitsemaan heille sopivia menetelmiä. Teknologiaa käytetään vertailualueilla
helikoptereita, lentokoneita ja lennokkeja hyväksi käyttäen. Tavoitteena on luoda
sertifiointijärjestelmä teknologian testausta varten.
4. Yhteistyö avainsidosryhmien kanssa ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävämpien
etsintätapojen käyttöönotto
Yhteistyö sidosryhmien kanssa eri puolilla EU:ta (kansalaisyhteiskunnan, valtion,
tutkijoiden ja teollisuuden kanssa), maailmanlaajuisesti sekä eri vertailualueilla
lisää tietoisuutta kestävistä etsintämenetelmistä, rakentaa yleistä luottamusta
raaka-aineiden kiertoa kohtaan ja johtaa yhteiseen näkemykseen parhaista
etsimiskäytännöistä. Vision avulla voidaan kehittää ja ottaa käyttöön yhteiskunnallisesti
hyväksytympiä etsintämenetelmiä.
5. Innovaatioiden tiekartan laatiminen
Projektin myötä tuotetaan sidosryhmäkeskusteluihin ja tutkimukseen perustuva
“Keksintöjen tiekartta”, joka tarjoaa suosituksia uusista toimintatavoista,
suunnitelmia laadukkaan etsintätiedon saatavuuden parantamisesta sekä
osoittaa kansalaisyhteiskuntaan, valtioon ja teollisuuteen liittyviä tietoaukkoja.
Yleisenä tavoitteena on parantaa etsintäoloja EU:ssa ja tehdä siitä globaalisti
houkuttelevampi sijoituskohde.
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