13.6.2022

ML2014:0016

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

Agnico Eagle Finland Oy
Ollinpulju 1
ML2014:0016
Kittilä, 101,46 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakija etsii alueelta kultaa. Tutkimusmenetelmät ovat tavanomaisia malminetsinnän
tutkimusmenetelmiä, kuten syväkairaus, geokemiallien näytteenotto, kaivinkonemontututs,
lohkare-etsintä sekä geofysikaaliset lento-, maasto- ja reikämittaukset.
Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 20.7.2022 mennessä lupatunnus
mainiten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tai rtftiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi
Hakemuksen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvatja-valtaukset
Tieto kuulutuksesta julkaistaan Kittilän kunnan verkkosivuilla.
Lisätietoja

Ilkka Keskitalo puh. 029 5052 151 ilkka.keskitalo@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi
Kuulutettu 13.6.2022
Pidetään nähtävänä 20.7.2022 asti.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisusta.
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AGNICO EAGLE FINLAND OY / ALUEELLINEN MALMINETSINTÄ

Kittilässä 31.5.2022
Hakemus täytäntöönpanomääräyksestä muutoksenhausta huolimatta Agnico Eagle
Finland Oy:n malminetsintälupahakemus-alueille
Agnico Eagle Finland Oy hakee kymmenelle (10) nyt kuulutusvaiheessa olevalle malminetsintäluvan
jatkoaikahakemukselle Kaivoslain 169 §:n mukaista täytäntöönpanomääräystä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Malminetsintäluvat ovat: ML2012:0105 Suasjoki, ML2012:0110 Majava, ML2012:0161 Hanhimaaitä,
ML2012:0162 Kevuvaara, ML2014:0014 Kolva, ML2014:0016 Ollinpulju 1, ML2014:0017 Ollinpulju 2,
ML2014:0024 Kuoksu, ML2015:0025 Sopujänkkä ja ML2016:0059 Pahaskuusikko.
Perustelut hakemukselle:
•

•

•

•

•

Agnico Eagle Finland Oy on tehnyt malminetsintää vireillä olevien jatkoaikahakemusten alueilla jo
useita vuosia. Jatkoaikahakemuksissa mainitut suunnitellut tutkimusmenetelmät eivät olennaisesti
poikkea laadultaan, määrältään tai ympäristövaikutuksiltaan niistä, mitä jo aiemmin myönnetyissä
malminetsintäluvissa on sallittu. Alueilla suoritetut aiemmat malminetsintätutkimukset eivät ole
myöskään johtaneet valituksiin hakijalle tai viranomaisille.
Ennen malminetsintään liittyvien tutkimuksien aloittamista varmistetaan, että malminetsinnän
vakuudet vastaavat uusia lupamääräyksiä ja että malminetsintään liittyvät korvaukset maanomistajille
on maksettu.
Hakemusalueet sijoittuvat Kittilän kunnan pohjoisosaan talousmetsäalueille eikä yksikään niistä sisällä
luonnonsuojelualueita tai rajoitu niihin. Alueilla tai niiden läheisyydessä olevat tunnetut uhanalaisten
lajien havainnot tai muut luonnon monimuotoisuuden perusteella rajoitetut Metsähallituksen tms
kohteet sijaitsevat lähes poikkeuksetta suo-, kosteikko- tai vesistö-alueilla. Agnico Eagle Finland Oy
välttää joka tapauksessa näillä alueilla toimimista malminetsintätyössään joko kokonaan tai
mahdolliset työt pyritään aina ajoittamaan talvikauteen, paksun lumipeitteen ajalle.
Ennen suunniteltujen malminetsintätöiden aloittamista Agnico Eagle Finland Oy ilmoittaa töiden
alkamisesta ennakkoon maanomistajille, alueen paliskunnalle, tarvittaville viranomaisille ja muille
asianosaisille. Mikäli suunnitellut malminetsintätyöt aiheuttavat kohtuuttoman suurta haittaa
jollekkin edellämainituista osapuolista, pyritään niiden ajankohtaa, laatua tai paikkaa aina
yhteisymmärryksessä muuttamaan.
Malminetsintätyön suunnittelu ja oikeanlainen ajoitus vaatii aikaa. Malminetsintään liittyvät
koneelliset näytteenotot ja mittaukset suoritetaan pääosin urakoitsijavoimin ja jotta työ voidaan
tehdä sekä kustannustehokkaasti että ympäristön kannalta vastuullisesti on siihen voitava
valmistautua jo kuukausia ennen. Osa työvaiheista ja –menetelmistä saattaa lisäksi olla tiukasti rajattu
vain tiettyyn vuodenaikaan 3-5 kuukauden ajalle kalenterivuodesta henkilö- ja ympäristöturvallisuuteen liittyvistä syistä. Lupakäsittelyn pitkittyminen muutoksenhaun vuoksi saattaakin helposti siirtää
suunnitellut malminetsintätyöt vähintään vuodella eteenpäin. Tätä voidaan hakijan mielestä pitää
kohtuuttomana haittana, koska malminetsinnän jatkoajan pituus tässä hakemuksessa mainituilla
alueilla on jokatapauksessa maksimissaankin vain 3 vuotta.

Kittilässä 31.5.2022

Kåre Höglund
Malminetsinnän päällikkö
Agnico Eagle Finland Oy

Alueellinen malminetsintä:
Valtatie 82, 99100 Kittilä, Finland
Kaivos:
Pokantie 541, 99250 Kiistala, Finland
Tel: +358 16 338 0700 | E-mail: info.finland@agnicoeagle.com | agnicoeagle.fi
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