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Pohjoisen puhdas maaperä 
kriittisten mineraalien lähteenä
Indika – Indikaattorimineraalien automatisoitu tunnistaminen kriittisten mineraalien etsinnässä

Aktiivinen tutkimustoiminta Suomessa vaatii 
aiempaa vähemmän ympäristöön jälkiä jättävien 
ja pohjoiset olosuhteet huomioivien etsintäme-
netelmien kehittämistä. Erityisen haastavia mal-
minetsintätutkimukset ovat alueilla, jotka ovat 
jäätiköityneet useita kertoja ja ovat paksujen 
maakerrosten tai soiden peittämiä sekä sijaitse-
vat herkillä tai suojelluilla luontoalueilla. Tällaiset 
olosuhteet ovat vallitsevia eteenkin Pohjois-Suo-
messa. Näihin olosuhteisiin soveltuvia etsintäme-
netelmiä on kehitetty ja tutkittu viime vuosina mm. 
Tekesin Green Mining -ohjelman alla toteutetuis-
sa kahdessa Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) 
vetämässä tutkimusprojektissa; NovTecEx:ssä ja 
UltraLIM:ssä.

Kriittisten mineraalien etsintämenetelmien ke-
hittämiseksi käynnistettiin kesällä 2016 EAKR-ra-
hoitteinen projekti: Indikaattorimineraalien auto-
matisoitu tunnistaminen kriittisten mineraalien 
etsinnässä (Indika). Etsintämenetelmien kehittä-
misessä hyödynnetään uusinta analysointi- ja mi-
neraalien tunnistusteknologiaa.  Projekti on GTK:n 
vetämä ja tutkimuspartnereina ovat Lapin AMK ja 
Oulun yliopisto. Tavoitteena on edistää erityises-
ti korkean teknologian tuotteiden valmistuksessa 
tarvittavien kriittisten mineraalien ja metallien tuo-
tannon omavaraisuuden nostamista EU:n alueella 
kehittämällä indikaattorimineraalien konsentroin-
tia ja analysointia sekä mineraalien on-site tunnis-
tamista. Myös kiertotaloutta pyritään edistämään 
soveltamalla tutkimusta vanhoille kaivosalueille 
mm. rikastushiekka-altaisiin ja sivukivikasoihin.

Nyky-yhteiskunnassa tarvittavien metallien ja 
mineraalien kirjo kasvaa koko ajan ja lähes koko 
jaksollinen alkuainejärjestelmä on tarkastelun 
alla. Kierrätyksestä huolimatta tarvetta on koko 
ajan löytää uusia metalli- ja mineraaliesiintymiä 
ja myös etsintäalueet laajenevat entisestään. Ky-
syntää on yhteiskunnan infrastruktuurin raken-
tamistarpeesta johtuen eteenkin perusmetalleil-
le, mutta näiden lisäksi etsinnän kohteeksi ovat 
nousseet erityisesti ns. kriittiset mineraalit, joita 
on EU:n mineraalistrategiassa nostettu agendal-
le parisen kymmentä. Tämä lähtee niin EU:ssa 
kuin Suomessakin tarpeesta turvata raaka-ainei-
den tuotannon omavaraisuus. Suomi ja erityises-
ti Pohjois-Suomi ovat tässä avainasemassa kal-
lioperämme malmipotentiaalista johtuen. 
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Indika-projektin tarkoituksena on tutkia ja kehit-
tää indikaattorimineraalien käyttöä kriittisten mi-
neraalien ja metallien etsinnässä. Tähän kuuluu 
näytteiden esikäsittelyn, kentällä tehtävien ana-
lyysien ja uusien automatisoitujen tunnistusme-
netelmien yhteiskäyttöön pohjautuvan tutkimus-
konseptin kehittäminen. Tavoitteena on edistää 
erityisesti korkean teknologian tuotteiden valmis-
tuksessa tarvittavien kriittisten mineraalien ja me-
tallien tuotannon omavaraisuuden nostamisesta 
EU:n alueella.

Projektissa hyödynnetään olemassa olevaa 
Pohjois-Suomen tutkimus- ja osaamisverkostoa 
sekä edistetään malminetsintää ja kaivosalueiden 
uusiokäyttöä sekä digitaalista tietojen keruuta ja 
hallintaa. 

Hankkeen kotisivut: 
www.gtk.fi/tutkimus/tutkimushankkeet/Indika

Kriittisiksi luokitellut mineraalit tai metallit ja niiden, 
sekä ei-kriittisten raaka-ainevarojen tuotanto EU:n 
alueella. 
Lähde: EU:n raportti kriittisistä materiaaleista, toukokuu 2014.

Indika-projektissa tutkimuksen kohteena olevia kriittisten mineraalien etsinnässä käytettäviä on-site ana-
lysaattoreita (kannettava XRF, kannettava XRD ja SisuCHEMA hyperspektrimittauslaite). 
Kuvat: P. Sarala ja www.olympus.com.

Kriittisten mineraalien etsinnän kannalta potentiaalista rapakalliota Keski-Lapissa. Kuva: P. Sarala. 




