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ML2017:0030

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:

Suomen Koboltti Oy
Jouhineva
ML2017:0030
Kalajoki, 27,78 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakija etsii alueelta kultaa, kuparia, kobolttia ja hopeaa. Alueelle on suunniteltu syväkairausta ja
aikaisempien kairausten tulosten uudelleen läpikäymistä.
Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 13.6.2022 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 Kalajokiän kunnan verkkosivuilla.
Lisätietoja

Esa Tuominen puh. 029 5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi
Kuulutettu 5.5.2022
Pidetään nähtävänä 13.6.2022 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
Tyhjennä lomake
Ennen lomakkeen täyttämistä, tutustu erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain ja asetuksen kohdat
Uusi malminetsintälupahakemus

✔

Jatkoaikahakemus

(valtaus, malminetsintälupa)

(klikkaa linkkiä).

Liittyvä lupatunnus

ML2017:0030

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

Suomen Koboltti Oy

1.4 Sähköposti

1.6 Virkatodistus (liitteenä)

1.2 Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero)
Suomen Koboltti Oy
Pitkäkatu 57 A 11,
65100 Vaasa

Vaasa

C/O
GeoPool Oy
PL35
01530 Vantaa
+358 401646599

✔

1.3 Kotipaikka

1.5 Y-tunnus

2765486-4

1.7 Kaupparekisteriote (liitteenä)

1.8 Malminetsinnän rahoitus esitettyyn toimintaan

Suomen Koboltti Oy on Aston Minerals ltd:n
tytäryhtiö. Malminetsinnän rahoitus ja muu
taloudellinen tuki tulee Australian
arvopaperipörssiin listatun emoyhtiön Aston
Minerals ltd:n kautta. Aston Minerals toteuttaa
samanaikaisesti muitakin malminetsinnän
tutkimusohjelmia esimerkiksi Ruotsissa,
Slovakiassa ja Kanadassa.

1.9 Henkilöstö ja sen asiantuntemus
Malminetsinnän johdosta on vastuussa geologi Mr Robert
Jewson, jolla on 14 vuoden työkokemus pienemmistä ja
suuremmista malminetsintää tekevistä yhtiöistä. Hän on johtanut
sekä yritys- että teknisiä tehtäviä kaivos- ja
malminetsintäsektorilla, mukaan lukien due diligence,
liiketoiminnan kehittäminen, malminetsinnän hallinta,
yritysostot/yritysmyynnit ja yritysrakenne. Uransa aikana hän on
tehnyt lukuisia projekteja maailmanlaajuisesti.
Malminetsinnän teknisestä asiantuntemuksesta vastaa geologi Dr
Sven Hönig, jolla on 13 vuoden työkokemus geologiasta
Fennoskandiassa, Keski-Aasiassa ja Euroopassa.
Kairaushenkilöstö ostopalveluna esimerkiksi Oy Kati Ab:n kautta.

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

Jouhineva

2.2 Hakemusmusalueen pinta-ala ja sijainti
Pinta-ala: 27,78 ha
Sijainti: Kalajoki
Alue sijaitsee Kalajoen kaupungissa,
Pohjois-Pohjanmaalla noin 2 km
Raution kylästä etelä-kaakkoon.

2.3 Kaavoitustilanne
Maakuntakaavan aluevarauksissa hakemusalue sijaitsee
osittain taajamatoimintojen merkityllä alueella.
Maakuntakaavassa hakemusalueen lähistö on merkitty
mineraalivarantoalueeksi, jolla on todettu merkittäviä malmi- ja
mineraalivarantoja. Maakuntakaavatiedot tarkistettu
Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta 5.5.2021.
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/. Hakemusalueella ei ole
voimassa olevaa asemakaavaa. Kunnan kaavoituslausunto
toimitetaan tarvittaessa pyynnöstä.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

2.4 Luonnonsuojelutilanne

Malminetsintäalueelle ei kohdistu
luonnonsuojelualueita eikä luonnonsuojelulain
65 § mukaisia alueita. Lähin Natura-2000 alue
(Jäkäläneva) sijaitsee malminetsintäalueesta n.
3,5 km päässä lounaaseen. Lähin pohjavesialue
(Hollanti, luokka 1) sijaitsee malminetsintäalueesta
lounas/etelä suuntaan n. 1 km päässä.
Malminetsintäalueelta on mahdollinen uomayhteys
vanhasta testikuopasta Vääräjokeen.

2.5 Muun lainsäädännön rajoitukset

Alue sijaitsee osittain Vääräjoen ala- ja keskiosan
muulle luokitetulla tulvariskialueella. Tähän liittyen
on tutustuttu Kalajoen vesistöalueen tulvariskien
hallintasuunnitelmaan vuosille 2016 - 2021 ja
ehdotukseen Kalajoen vesistöalueen tulvariskien
hallintasuunnitelmaan vuosille 2022 - 2027.
Ei muita rajoituksia.

2.6 Arvio alueella olevista kaivosmineraaleista ja selvitys, mihin arvio perustuu

Alueella on pitkä geologinen tutkimushistoria.
Vanhoja Outokummun kairasydämiä on tutkittu uudelleen, joista on muodostettu 3D-geologisia malleja.
Uudet tutkimukset kairasydämistä ovat paljastaneet korkeita Au-pitoisuuksia. Aikaisemmissa
tutkimuksissa Au-pitoisuuksia ei ole tutkittu tarkasti. Alueen arvioidut hyödynnettävät malmivarannot
(Au-Cu-Co-Ag) ovat yhteensä 0,45 Mt.
Aikaisemmat koekaivaukset- ja metallurgiset testit ovat osoittaneet positiivisia tuloksia pitoisuuksien
suhteen, tarkoittaen mineraalien helpompaa käsittelyä sekä suurempaa talteenottoprosenttia.

3. Malminetsintäalueeseen liittyvät asianosaiset ja heidän tietonsa

✔

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)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. PL 86, 90101 Oulu
Kalajoen Kaupunki. Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

4. Selvitys toimintaa koskevista suunnitelmista
4.1 Tutkimusmenetelmät, -välineet ja aikataulu
Hakijan suunnitelmissa on tehdä pienimuotoista kohdennettua kairausta vuosina 2021-2022. Kairauksien kohdentamiseen ja suunnitteluun hyödynnetään
vanhoista kairasydämistä tehtyjä 3D-malleja. Tutkimuksissa keskitytään tunnettujen varantojen sekä uusien tuloksien varmistamiseen alueella. Kairaukset
keskittyvät pääasiassa vanhan testikuopan eteläpuolelle jo tunnettujen kairareikien alueelle. Kairaukset on suunniteltu toteutettavaksi marraskuussa 2021.
Suunniteltu välineistö tutkimustyössä muodostuu maastossa liikkuvasta kairausyksiköstä. Suunnitelluille kairauskohteille voidaan liikkua pääasiassa
olemassa olevia teitä pitkin. Kairaukset suoritetaan esimerkiksi Oy Kati Ab:n toimesta. Kairaukset suoritetaan tarvittaessa suljetulla vesikierrolla.
Aikataulutus: 2021
Heinäkuu - malminetsinnän jatkolupahakemus
Elokuu - Maanomistajailmoitukset
Syyskuu - Tarkemmat sopimukset kairausyrityksen kanssa
Lokakuu - Viimeiset valmistelut kairauksiin liittyen
Marraskuu - Kairaukset
Joulukuusta eteenpäin: Tulosten määritys
Mikäli vuosien 2021-2022 tutkimustulokset osoittautuvat positiivisiksi malminetsintätutkimuksia jatketaan malminetsintäluvan voimassaolon ajan. Mikäli
potentiaalisia kohteita ei löydy, malminetsintäluvasta luovutaan.

4.2 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Kaivannaisjätteitä ei synny.

5. Toiminnan ympäristö- ja muut vaikutukset
5.1 Vaikutukset ympäristön- ja luonnonsuojeluun, vesistöihin, pohjaveteen, ihmiseen ja maa- tai kallioperään
Suunnitellut toimenpiteet ovat normaaleja malminetsintävaiheen tutkimuksia, joiden vaikutukset ympäristön- ja
luonnonsuojeluun, vesistöihin, pohjaveteen, ihmiseen ja maa- tai kallioperään ovat hyvin vähäisiä tai niitä ei ole.
Hakijan arvion mukaan suunnitelluista malminetsintätoimista ei kohdistu haittaa vesistöihin.
Kohdennetut kairaukset eivät vaikuta (Hollanti, Luokka 1) pohjavesialueeseen. Hakemusalueen ulkoreunalta on
lyhyimmillään n. 900 metrin matka pohjavesialueen rajaan ja etäisyys varsinaiseen pohjaveden
muodostumisalueeseen > 1km.
Asuinrakennuksia ei sijaitse malminetsintäalueen välittömässä läheisyydessä, mutta kairauksista voi syntyä
meluhaittaa.
Hakija on yhteydessä alueen maanomistajiin ja muihin asinosaisiin hyvissä ajoin ennen tutkimusten aloitusta. Hakija
ilmoittaa myös eri tutkimusvaiheista sekä töiden kestosta.

6. Ilmoitus malminetsintäalueelle rakennettavista väliaikaisista rakennelmista

✔

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

✔

7.2 Kaupparekisteriote liitteenä

✔

7.3 Sähköiset paikkatietotiedostot

✔

7.3.1 Malminetsintälupa-alue (koko alueen rajat), josta esteet on rajattu pois (kts.liite 1) (MapInfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

✔

7.3.2 Yleispiirteinen kartta, joka osoittaa hakemuksen kohteena olevan alueen sijainnin (Pdf-tiedosto ETRS-TM35FIN)

✔

7.3.3 Malminetsintälupa-aluetta leikkaavat tilarajat omana tiedostona (ei rajanaapureita) (MapInfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

✔

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/)

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
7.7 Viranomaisen todistukset, rekisteriotteet ja vastaavat asiakirjat, joilla varmennetaan
hakemuksessa esitettyjen tietojen sekä säädettyjen vaatimusten huomioon ottaminen
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*

✔

✔

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

Ottaen huomioon alueen pinta-alan, malminetsintään käytettävät tutkimusmenetelmät sekä niistä
mahdollisesti koituvat haitat, yhtiön ehdotus vakuudeksi on 2000 euroa. Vakuus asetetaan kuitenkin
Tukesin antaman lupamääräyksen mukaisesti.

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

Mahdolliset tie- ja maastovahingot korjataan. Puusto- ja muut vahingot korvataan täysmääräisesti.
Mahdolliset maahan jätetyt maaputket katkaistaan läheltä maanpintaa ja kairareiät tulpataan. Alueesta
luovuttaessa kaivosviranomaiselle toimitetaan tutkimustyöselostukset, tutkimuksien tietoaineistot sekä
edustava määrä mahdollisia kairasydämiä. Tutkimuksista laaditaan jälkitoimenpideraportti, joka
toimitetaan tutkimusten päätyttyä malminetsintäalueen asianosaisille sekä kaivosviranomaiselle.

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
Jouhinevan malminetsintäluvan siirryttyä Aurora Exploration Oy:lta Suomen Koboltti Oy:lle vuonna 2018 koboltin maailman markkinahinta
romahti ja Jouhinevan jatkotöitä lykättiin. Jatkotyö suunniteltiin uudelleen toteutettavaksi vuosille 2020-2021.
Vuonna 2020 aikaisempia kairasydämiä tutkittiin uudelleen ja havaittiin, että Au-pitoisuuksia on tutkittu heikosti. Uusien tutkimusten
perusteella on havaittu korkeita Au-pitoisuuksia.
Malminetsinnän tehokkuus on kärsinyt meneillään olevan COVID-19 pandemian vuoksi, jolloin Suomeen matkustaminen ei ole ollut
mahdollista.
Kustannukset:
2018 - 2020 n. 12 t€
Vuosien 2021-2022 kustannuksiksi on arvioitu n. 207 000€, joista noin 63 000€ on laskettu kairauksiin. Kairauskustannuksissa ei ole
huomioitu arvonlisäveroa (24 %).

10.2 Selvitys esiintymän hyödyntämismahdollisuuksista ja jatkotutkimusten tarpeellisuudesta
Jouhinevan malminetsinnän lupa-alue on ollut pitkään malmitutkimusten kohteena. Alueen geologian, geofysikaalisten
ominaisuuksien, geokemian ja aiempien tutkimuksien perusteella osoittavat Jouhinevan alueella esiintyvän
taloudellisesti hyödynnettäviä malmivaroja. Alueella on arvioitu malmivaroja olevan 71 mil. USD edestä vuonna 2017.
Alueella on havaittu korkea malmivaranto potentiaali Au-Ni-Ag-Cu rakenteellisissa muodostumissa. Co (+Au) rikkaita
sulfidijuonia, jotka avautuvat kaateen mukaisesti koillis- ja kaakko suuntaisesti.
Alueella olisi mahdollista tehdä selektiivistä louhintaa, mikä soveltuu ohuisiin juoniin, jotka ovat malmirikkaita.
Jouhinevan sijainti tarjoaa hyvät jalostusmahdollisuudet malmille ja sieltä on hyvät yhteydet Hituran kaivokselle ja
Glencore/Lundin Kokkolan koboltinjalostamolle.
Suomen Koboltti Oy haluaa jatkaa tutkimuksiaan ja heidän tutkimusten perusteella Jouhinevan malminetsintäalueen
muodostumalla on hyvät mahdollisuudet jalometallien sekä perusmetallien ja akkumineraalien tuottamiseen.

10.3 Perustelut alueen rajaukselle

Malminetsintälupa-aluetta on rajattu maastotietokannan päivityksien mukaisesti.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

11. Lisätietoja
11.1 Lisätietoja malminetsintälupaa varten

Koska kyseessä on jatkoaikahakemus jo myönnetylle malminetsintäalueelle, jossa ei ole
lainsäädännöllisiä esteitä, yhtiölle on tärkeätä, että jatkoaikahakemus käsitellään mahdollisimman
nopealla aikataululla. Yhtiö hakee samalla malminetsintälupa-alueelle täytäntöönpanomääräystä.

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

Tulosta lomake

Tallenna ja lähetä lomake

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).

03.06.2021

Hakemus: Täytäntöönpanomääräys muutoksenhausta huolimatta
Viite: Malminetsintälupahakemus (jatkoaika) Jouhineva, ML2017:0030
Suomen Koboltti Oy hakee malminetsintäluvalle Jouhineva (ML2017:0030) täytäntöönpanomääräystä
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Kaivoslain § 169 mukaan kaivosviranomainen voi perustellusta syystä hakijan pyynnöstä malminetsintäluvan
voimassaolon jatkamista koskevassa päätöksessä määrätä, että luvassa yksilöityihin toimenpiteisiin voidaan
valituksesta huolimatta ryhtyä lupapäätöstä noudattaen.

Hakijan perustelut täytäntöönpanomääräyspyynnölle ovat:
•

Vireillä olevassa jatkoaikahakemuksessa mainitut tutkimukset/tutkimusmenetelmät
laajuudeltaan tai ympäristövaikutuksiltaan eroa jo 9.6.2017 myönnetystä luvasta.

•

Uusien kairasydäntutkimusten perusteella Au-pitoisuuksia ei ole tutkittu aiemmin tarkasti ja
seuraavaksi hakijan tulisi päästä tekemään tarkempia kairaustutkimuksia maastoon. Aikataulutus ja
suunnitellut tehtävät vuodelle 2021 on jo laadittu valmiiksi. Hakijan näkemyksen mukaan
malminetsintäluvan katkeaminen jatkoaikahakemuskäsittelyn aikana tulisi välttää.

•

Yhtiön aikomuksena on tulevaisuudessakin jatkaa alueen malmipotentiaalin selvittämistä
vastuullisesti, kaivoslain edellyttämällä tavalla, lupamääräyksiä noudattaen. Rahoitus ja
asiantuntemus esitettyyn toimintaan löytyy, kaivoslain § 61 täyttyy, eikä jatkoajan myöntämiselle
hakijan näkemyksen mukaan löydy estettä.

•

Kaivosviranomaisen antamista päätöksistä on viime aikoina useasti haettu muutosta hallintooikeudesta. Muutoksenhakijana on usein ollut taho, joka oikeuden aikaisempien ratkaisujen
perusteella ei ole katsottu olevan asianosainen. Hakijan näkemys on, että tulevan
malminetsintälupapäätöksen yksilöityihin toimenpiteisiin tulisi voida ryhtyä (ts. nykyistä toimintaa
jatkaa) kaivosviranomaisen päätöksestä lähtien.

Suomen Koboltti Oy

2765486-4

eivät

Vaasa

Kartta malminetsintälupahakemusalueesta
(mittakaava ohjeellinen)

20841500010188

Liite 1

20841500010189

20841500010166
20841500010187

20841500010168

20841500010185
20841500010179

20841500010042

20841500010188

20841500010168

20841500010166
20841500010072

Malminetsintälupahakemusalue

Mittakaava 1:9 000
Suomen Koboltti Oy
Jouhineva
ML2017:0030

Kiinteistörajat

