Kaivostoiminnan kasvu ja monipuolistuminen voidaan turvata
pitkällä aikavälillä vain etsimällä uusia esiintymiä aktiivisesti ja
tuloksekkaasti. Malminetsintä onkin yhdessä rikastusteknologian
kanssa keskeinen osa kaivosteollisuuden tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Uuden kaivoksen avaaminen kestää malminetsinnän
aloittamisesta yleensä vähintään 10-15 vuotta. Vain muutama
tuhannesta etsintäprojektista johtaa lopulta kaivostoimintaan,
mikä tekee malminetsinnästä hyvin riskialtista.
Useimmat yhtiöt ovatkin keskittyneet tunnettujen malmiaiheiden jatkokehittämiseen. Siksi yhteiskunnan on panostettava
pitkäjänteisesti ensivaiheen malminetsinnän edistämiseen.
Yhteiskunnan tuottama tarkentuva ja monipuolistuva perustieto sekä uudet etsintäinnovaatiot luovat edellytyksiä uusille
malmilöydöille ja alan yritysten investoinneille. Kotimaisten
PK-sektorin kehitysyhtiöiden edellytyksiä esiintymien ja malmiaiheiden jalostamiseksi tuotantovaiheeseen tulisi edelleen
vahvistaa.

joilla voidaan edistää alan kehittymistä. Institutionaalisten
sijoittajien ja valtion panostus riskisijoituksiin joko omistajana
tai luotottajana on tärkeää, koska siten voidaan tehokkaasti
vauhdittaa kaivos- ja etsintähankkeita. Tavoitteena tulisi olla
myös kotimaisen omistuksen asteittainen lisääntyminen alalla.
Valtion tulisi niin ikään jatkaa viime vuosina aloitettua kaivosten
tarvitsemien infrastruktuuri-investointien tukemista.
Kilpailu maankäytössä ja siihen liittyvät intressiristiriidat ja rajoitukset tuovat lisääntyviä haasteita kaikelle kaivannaistoiminnalle.
Kaivokset joutuvat kilpailemaan muun muassa luonnonsuojelun
ja matkailun kanssa. Tyypillisesti kaivosten tarvitsema maa-ala
on kuitenkin suhteellisen pieni, ja moderni kaivos ei aiheuta
merkittäviä haitallisia päästöjä. Kaivostoiminta ja esimerkiksi
matkailu voivat myös tukea tosiaan parantuvien palveluiden ja
liikenneyhteyksien avulla. Kaivosalan työpaikat ovat pysyviä
pitkällä aikajänteellä.

Kaivosyhtiöiden strategiana on yleensä toiminta kansainvälisesti. Ne hakeutuvat sinne, missä onnistumismahdollisuudet
geologisten ja erilaisten sosioekonomisten tekijöiden perusteella ovat parhaat. Suomi on asetettu viimeaikaisissa kansainvälisissä arvioissa kärkipäähän kaivostoiminnan kohdemaana.
Suomi tarjoaa malminetsinnälle ja kaivostoiminnalle hyvän toimintaympäristön. Meillä on monipuolisen mineraalipotentiaalin lisäksi kehittynyt infrastruktuuri ja lainsäädäntö sekä vakaa
toimintaympäristö. Valtio edistää aktiivisesti kaivostoimintaa
ja paikallisten väestön suhtautuminen uusiin kaivoshankkeisiin
on pääosin myönteistä. Alan kasvavina huolina ovat kuitenkin
lisääntyvät maankäytön rajoitukset, monimutkaistuva lainsäädäntö ja lupaprosessien venyminen. Lainsäädännöllä ja muilla
yhteiskunnan toimenpiteillä tulisikin säilyttää kilpailukykyinen
toimintaympäristö etsintä- ja kaivosinvestoinneille.
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Kaivosala on Suomessa eräs harvoista teollisuuden sektoreista,
johon kohdistuu merkittäviä ulkomaisia investointeja. Malminetsintä on hyvin riskialtista toimintaa ja kaivoksen rakentaminen
vaatii merkittäviä pääomia. Pitkäjänteisen kasvun kannalta on
tärkeää luoda edelleen vahvistuvia rahoitusmahdollisuuksia,
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