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ML2019:0058

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla
Malminetsintälupahakemuksen
Hakija:
Lupa-alueen nimi:
Lupatunnus:
Alueen sijainti ja koko:

Conroy Gold and Natural Resources Public Ltd
Karhuaapa
ML2019:0058
Sodankylä, 794,91 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakija etsii alueelta ensisijaisesti kultaa. Tutkimusmenetelmät ovat tavanomaisia malminetsinnän
tutkimusmenetelmiä, kuten kallioperäkairaus, kallio- ja maaperänäytteenottoa sekä tarpeen
mukaan geofysikaalisilla menetelmillä.
Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 8.4.2021 mennessä lupatunnus mainiten
Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tai rtf-tiedostona
osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi
Hakemuksen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvatja-valtaukset
Lisätietoja

Esa Tuominen puh. 029 5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi
Kuulutettu 5.3.2021
Pidetään nähtävänä 8.4.2021 asti.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisusta.

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
Tampere
PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38
00521 Helsinki
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 505 2000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUS
Ennen lomakkeen täyttämistä, tutustu erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain ja asetuksen kohdat
Uusi malminetsintälupahakemus
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Jatkoaikahakemus

(valtaus, malminetsintälupa)

(klikkaa linkkiä).

Liittyvä lupatunnus

KaivNro 9172 ja KaivNro 9173

1. Tiedot hakijasta ja tämän edellytyksistä haettavaan toimintaan
1.1 Hakija (ei sivuliike)

Conroy Gold and Natural
Resources Public Limited
Company
1.4 Sähköposti

lupaasiat@geopool.fi

1.6 Virkatodistus (liitteenä)

1.2 Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero)
3300 Lake Drive,
Citywest Business Campus,
Dublin 24
D24 TD21
Irlanti
Hakijaa edustaa Suomessa:
Ab Scandinavian GeoPool Ltd
PL35
01530 Vantaa
0401293415
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1.3 Kotipaikka

Irlanti

1.5 Y-tunnus

Conroy Gold and Natural
Resources Public Limited
Company, Suomen sivuliike:
2802343-1

1.7 Kaupparekisteriote (liitteenä)

1.8 Malminetsinnän rahoitus esitettyyn toimintaan

Rahoitusta varataan syntyvän tarpeen mukaan.
Conroy Gold and Natural Resourcesin osakkeet
on noteerattu Lontoon vaihtoehtoisilla
sijoitusmarkkinoilla (London Alternative Investment
Market, AIM). Yhtiössä varoja asetetaan
malminetsintään tarpeen mukaan. Tavanomaisesti
rahoitus hankitaan AIM-markkinoilta, toisin sanoen
oman pääoman ehtoisella rahoituksella.

1.9 Henkilöstö ja sen asiantuntemus

Hakijayhtiön vanhempi geologi, William Kevin
McNulty (Institute of Geologist Irelandin ja
European Federation of Geologistin jäsen) sekä
vanhempi geologi Andrew Murrells (Institute of
Geologist Ireland ja European Federation of
Geologist jäsen), jotka ovat molemmat
erikoistuneet kulta- ja timanttiesiintymien
etsintään. Lisäksi hakija käyttää muita geologeja ja
konsultteja, kuten Geologian tutkimuskeskusta
(GTK). GTK ja/tai muut asiantuntijakonsultit ja/tai
muu henkilökunta voi hakijayhtiön toimeksiannosta
suorittaa malminetsintää.

2. Alue, sen sijainti ja sen käyttöä mahdollisesti koskevat rajoitukset
2.1 Hakijan ehdotus nimeksi

Karhuaapa

2.2 Hakemusmusalueen pinta-ala ja sijainti

Sijainti: Sodankyl
Pinta-ala: 794,91 ha

2.3 Kaavoitustilanne
Hakijayhti on pyytnyt kirjallisen lausunnon
alueen kaavoitustilanteesta Sodankyln kunnalta.
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen
Lokka-Koitelainen-Kevitsa osayleiskaava, jonka
mukaan alueeseen kohdistuu mets- ja
porotalousvaltaista aluetta (M). Sodankyln
kunnan lausunto on esitetty liitteess 7.4.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

2.4 Luonnonsuojelutilanne
Ympristkarttapalvelu Karpalon mukaan alueella ei ole vahvistettuja
valtion maiden suojelualueita tai Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita
eik pohjavesialueita. Otteet tietokannasta on esitetty liitteess 7.7a.
Retkikartta-palvelun mukaan alueelle on merkitty
RiskaskamaKokkovaara-Suksivaaran suojelumets, joka on vanhojen
metsiensuojeluohjelman tydentmist koskevissa Metshallituksen ja
Suomen WWF:n vlisiss neuvotteluissa suojeltavaksi sovittuja alueita eli
niin sanottuja dialogikohteita. Hakijayhti on mys pyytnyt kirjallisen
lausunnon alueen suojelutilanteesta Metshallitukselta. Otteet
tietokannasta ja Metshallituksen lausunto on esitetty liitteiss 7.7b ja 7.7c.
Hakijayhti on pyytnyt kirjallisen lausunnon Lapin ELY-keskukselta
alueella esiintyvist suojelluista ja uhanalaisista lajeista. Alueella esintyvt
elilajit ja luonnonsuojelulain mukaiset lajit on esitetty liitteen 7.7d
olevassa lausunnossa. Hakijayhti tuo esiin, ett Lapin ELY-keskus on
pyytnyt liitteen salassa pitmist lausunnossa tarkemmin mainitulla
tavalla.

2.5 Muun lainsäädännön rajoitukset

Alueella ei ole muinaisjnnsrekisterin
perusteella muinaismuistolain mukaisia
muinaisjnnksi liitteen 7.7e mukaisesti.

2.6 Arvio alueella olevista kaivosmineraaleista ja selvitys, mihin arvio perustuu

Alueella etsitn ensisijaisesti kultaa ja arvio kullan esiintymisest perustuu thn asti suoritettuihin
tutkimustuloksiin (kts. kohta 10.1). Hakemuksen kohteena oleva alueon geologian tutkimuskeskuksen
toimesta todettu olevan kultapitoisuudeltaan tavallisuudesta poikkeava.
Suomen kallioperss on todettu olevan useita erityyppisi kultaesiintymi, mukaan lukien orogeenisi
sek IOCG- ja VMS-tyyppien esiintymi. Suomessa on thn menness todettu olevan yli 200
kultaesiintym, mukaan lukien Euroopan suurin kultakaivos, Kittiln kaivos.

3. Malminetsintäalueeseen liittyvät asianosaiset ja heidän tietonsa
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3.1 Malminetsintälupahakemus alueeseen liittyvien asianosaisten ja maanomistajien osalta pyynnöstä toimitetaan
erilliset liitteet (Excel-tiedostot). Tiedostoista käy ilmi asianomaisen nimi, osoite, tilarekisterinumero, yksittäisen tilan
rajat sekä pinta-ala.

3.2 Muut kuin yksityiset asianosaiset (alueeseen liittyvät elinkeinot ja yhteiset alueet)

Suomen valtio / Metshallitus omistaa Sodankyln valtionmaa II -nimisen kiinteistn 758-893-11-1.
Kiinteistst on luovutettu 4.7.2018 pivtyll kauppakirjalla noin 3,0 ha kokoinen erottamaton mrala
758-893-11-1-M655, mutta luovutettu mrala ei kuulu hakemuksen kohteena olevaan alueeseen.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

4. Selvitys toimintaa koskevista suunnitelmista
4.1 Tutkimusmenetelmät, -välineet ja aikataulu

Suunnitelman mukaan tulevan kolmen vuoden aikana lupa-alueen kultapitoisuutta tullaan arvioimaan
suorittamalla kallioperkairauksia, kallio- ja maapernytteenotoilla sek tarpeen mukaan
geofysiikaalisilla menetelmill. Lisksi kaivantoja voi tulla kyseeseen. Kairauksia valvoo joko hakijayhti
itse, GTK, tai muu osapuoli yhtin lukuun.
Kairauskalusto koostuu teloilla liikkuvasta kairausyksikst sek mnkijperkrry-yhdistelmst, jota
kytetn huoltokuljetuksiin. Kairasydmet kuljetetaan muualle tutkittaviksi. Mahdolliset kaivannot
suoritetaan kaivinkoneella.
Etsinnn aikana saadut tulokset arvioidaan ja jatkotoimenpiteiden laajuus riippuu aina suoritettujen
tutkimusten tuloksista.
4.2 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Hakija arvioi, ett haetusta toiminnasta syntyy vain vhn jtett. Etsinnn suorittamisen aikana toimenpiteiden suorittaja tulee jatkuvasti
huolehtimaan, ettei alueelle kernny roskaa tai muuta jtett, ja tiden valmistuessa kaikki tykalut ja roskat tullaan poistamaan alueelta. Kaikki
syntynyt jte tullaan ksittelemn asianmukaisesti, ja etsintalueen siisteydest etsinnn pttyess tullaan huolehtimaan. Polttoaine- tai
ljypstjen varalle nytteenottoryhmill on mukanaan turvetta, jota voidaan kytt vuodon imeyttmiseen.
Edell esitetyn perusteella hakijayhti katsoo, ett erillisen jtehuoltosuunnitelman esittminen ei ole tarpeen.

5. Toiminnan ympäristö- ja muut vaikutukset
5.1 Vaikutukset ympäristön- ja luonnonsuojeluun, vesistöihin, pohjaveteen, ihmiseen ja maa- tai kallioperään
Toiminnalla ei odoteta olevan vaikutuksia ympristn- ja luonnonsuojeluun, vesistihin, pohjaveteen tai
ihmisiin, vaan ainoastaan vhisi vaikutuksia kallio- ja maapern.
Kairaukset ajoitetaan sopiviin vuodenaikoihin. Korkeilla ja maapohjaltaan kovilla alueilla voidaan kairata
milloin vain. Sen sijaan soilla ja muilla huonosti kantavilla pehmepohjaisilla alueilla kairaukset on
ajoitettava talviaikaan, jolloin jtymisen vuoksi maastovauriot jvt vhisiksi. Tarvittaessa kulkureittej ja
nytteenottokohteita vahvistetaan jdyttmll. Kairauksissa kairausreist ulosjuokseva, jonkin verran kivisoijaa sisltv
jhdytysvesi johdetaan maastoon laskeutussilin kautta. Rein lopetuksen yhteydess kullekin kairauspisteelle j vhinen
mr kivisoijaa, jolla ei ole ympristvaikutuksia.
Mikli kaivinkoneella suoritettavia kaivantoja toteutetaan, maa-aines sijoitetaan vliaikaisesti kaivannon vlittmn
lheisyyteen ja kuopat tytetn tutkimusten ptytty.
Kairauspisteille johtavien kulkureittien mrittmisess tehdn tarpeen mukaan yhteistyt ELY-keskuksen, maanomistajien
ja poronhoitajien kanssa ympristvahinkojen minimoimiseksi ja mahdollisten luonnonarvojen huomioimiseksi.

6. Ilmoitus malminetsintäalueelle rakennettavista väliaikaisista rakennelmista
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6.1 Hakija ei aio rakentaa malminetsintäalueelle väliaikaisia rakennelmia

6.2 Työstä vastaa

6.3 Rakennelmien tiedot ja sijainti

(liitetiedosto)

6.4 Käyttötarkoitus ja käytön kesto

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

7. Kaivoslain edellyttämien liitteiden, aineistojen ja selvitysten tarkastuslista
7.1 Virkatodistus liitteenä
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7.2 Kaupparekisteriote liitteenä
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7.3 Sähköiset paikkatietotiedostot
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7.3.1 Malminetsintälupa-alue (koko alueen rajat), josta esteet on rajattu pois (kts.liite 1) (MapInfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)
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7.3.2 Yleispiirteinen kartta, joka osoittaa hakemuksen kohteena olevan alueen sijainnin (Pdf-tiedosto ETRS-TM35FIN)
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7.3.3 Malminetsintälupa-aluetta leikkaavat tilarajat omana tiedostona (ei rajanaapureita) (MapInfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)
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7.3.4 Malminetsintälupa-alueen maanomistajat
(Excel-tiedosto, joka toimitetaan vasta viranomaisen pyynnöstä ennen hakemuksen kuuluttamista.
Malli: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Malminetsintaluvat-ja-jatkoajat/Malminetsintalupa/)
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7.4 Selvitys kunnalta hakemuksen kohteena olevasta alueesta ja sen kaavoitustilanteesta, alueen käyttöä koskevista
rajoituksista sekä niistä, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea (asianosainen).
(Selvitys voidaan toimittaa myöhemmin, mutta ennen kuin hakemus kuulutetaan)

7.5 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma liitteenä
7.6 Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma on tehty ympäristönsuojelulain nojalla
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7.7 Viranomaisen todistukset, rekisteriotteet ja vastaavat asiakirjat, joilla varmennetaan
hakemuksessa esitettyjen tietojen sekä säädettyjen vaatimusten huomioon ottaminen
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7.8 Selvitys rakennelmista malminetsintäalueella ja niiden sijainti liitteenä tai ilmoitus ettei niitä ole
7.9 Liitteenä luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetusta arvioinnista ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain (468/1994) mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus tai Natura-arvio.
7.9.1 Liitteenä tarkka tutkimussuunnitelma suojelualueelta, joka sisältää kulku-urat ja yksityiskohtaiset
tutkimuskohteet paikkatiedostoina (Tab-tiedosto ETRS-TM35FIN)
7.9.2 Tiivistelmä Natura-arviosta ja sen liitteissä esitetyistä tiedoista kuulutusta varten (vain julkiset tiedot)*
7.10 Tiivistelmä hakemuksessa ja sen liitteissä esitetyistä tiedoista kuulutusta varten*
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7.10.1 Tätä malminetsintälupahakemusta voidaan käyttää kuulutusasiakirjana, eikä erillistä tiivistelmää
hakemuksesta toimiteta

7.11 Merkinnät hakemustietojen julkisuudesta*
7.12 Hakemukseen liittyy yhteisiä alueita**

*) Luvan hakijan tulee ilmoittaa lupahakemuksen toimittamisen yhteydessä perusteltu käsityksensä siitä, miltä osin lupahakemus tai sen
liitteet sisältävät viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai muun lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä
tietoja. Hakijan tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa hakemuksen yhteydessä yleisluontoinen yhteenveto 1 momentissa tarkoitetuista
hakemuksen tiedoista, joita voidaan esittää yleisölle.
**) Jos kaivoslain 34 §:n mukainen hakemus koskee yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitettua yhteistä aluetta tai yhteismetsälaissa (109/2003)
tarkoitettua yhteismetsää, hakemukseen on liitettävä sellainen selvitys, joka on tarpeen tiedoksiannon toimittamiseksi yhteisen alueen tai
yhteismetsän osakaskunnalle. Vna (391/2012)

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

8. Vakuus malminetsintälupaa varten
8.1 Hakijan ehdotus vakuudeksi hakemuksessa esitetylle toiminnalle ja perustelut

Malminetsintlupa-alueen kokoa ja mainittuja tutkimusmentelmi huomioon ottaen, hakijan ehdottama
vakuus on 3000 €. Vakuus asetetaan kuitenkin Tukesin ohjeiden mukaisesti.

9. Malminetsintäluvan jälkitoimenpiteet
9.1 Selvitys jälkitoimenpiteistä malminetsintälupa-alueella toiminnan lopettamisen jälkeen

Tarvittavat jlkitoimet etsintalueella tullaan suorittamaan alan parhaiden kytntjen mukaisesti.
Alueelle aiheutuvien vahinkojen odotetaan kuitenkin olevan marginaalisia, ja ne tulevat palautumaan
ennalleen muutaman vuoden kuluessa.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

JATKOAIKAHAKEMUS
(Tämä osa koskee edellisten lisäksi vain valtauksien
ja malminetsintälupien jatkoaikahakemuksia)

10. Malminetsintäluvan voimassaolon edellytykset
10.1 Selvitys malminetsinnän tehokkuudesta, tehdyistä toimenpiteistä, tuloksista ja kustannuksista

Hakijayhti on Suomessa toimiessaan tutkinut historiallista geokemiallista dataa ja ilmakuviin perustuvaa
geofysikaalista aineistoa sek kernnyt ja analysoinut yli 2300 alueellista maa-ainesnytett
kullan etsimiseksi.
Nyt hakemuksen kohteena olevan alueen kallioper luonnehtivat sek alueelliset ett paikalliset
rakenteet, ja alueella on huuhtomalla saatu havaintoja kullasta. Huuhtomalla saadussa maaainesnytteess
kullan mr on ollut 10,5 g/t, mink lisksi alueelta saaduista nytteist on todettu jopa 4470 ppb
kultamri.
Jatkoaikahakemuksen ksittelynkin aikana tutkimuksia ollaan jatkettu kevyill menetelmill. Lokakuussa
2020 suoritettiin geofysikaalinen magneettimittaus jota paraikaa tulkitaan.
Thnastiset alueella tehdyn etsinnn kustannukset ovat noin 45 000 euroa.
10.2 Selvitys esiintymän hyödyntämismahdollisuuksista ja jatkotutkimusten tarpeellisuudesta

Suoritetun malminetsinnn perusteella etsintalue on kultaesiintymiltn erittin poikkeava.
Jatkotutkimukset ovat tarpeen sen selvittmiseksi, mik on poikkeuksellisten kultaa sisltvien
esiintymien pasiallinen lhde kallioperss.

10.3 Perustelut alueen rajaukselle

Alueen rajaus silyy entiselln mutta valtausalueet KaivNro 9172 ja KaivNro 9173 yhdistetn yhdeksi
malminetsintluvaksi. Valtausalueen rajaus on ensisijaisesti mritelty kattamaan
poikkeavaa aluetta, joka on alkujaan todettu Geologian tutkimuskeskuksen suorittamissa
yksityiskohtaisissa nytteenotoissa.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

11. Lisätietoja
11.1 Lisätietoja malminetsintälupaa varten

Tmn jatkoaikahakemuksen yhteydess kaivoslain 503/1965 valtausalueet KaivNro 9172 ja KaivNro
9173 yhdistetn yhdeksi malminetsintluvaksi.

12. Lomakkeen lähettäminen
Lomake lähetetään sähköisesti Tukesiin Tallenna ja lähetä lomake -painiketta painamalla; ohjelma pyytää sinua ensin
tallentamaan lomakkeen jonka jälkeen sen voi lähettää oman tietokoneesi sähköpostiohjelmalla Tukesiin. Voit lähettää
lomakkeen myös itse suoraan osoitteeseen: kaivosasiat@tukes.fi.
Voit tulostaa ja tallentaa lomakkeen itsellesi ao. painikkeiden avulla. Antamasi tiedot tallennetaan Tukesin (ao.)
rekisteriin. Lisätietoja tukes.fi/tietosuoja.
Allekirjoitus
Nimenselvennys

Muistithan ennen lomakkeen täyttämistä tutustua erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain ja asetuksen kohdat
Jotta hakemus saa kaivoslain (621/2011) 32 §:n mukaisen etuoikeuden kohteelle, on kaikki kaikkiin kohtiin vastattava ja kaivoslain 34§:n
edellyttämällä tavalla, 7 § JA 9 §:n esteet huomioiden. Vastaa kaikkiin kohtiin ja POISTA ESTEET ALUERAJAUKSESTA.

(klikkaa linkkiä).

