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KUULUTUS 
 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla  
 
 Malminetsintälupahakemuksen  
 

Hakija:  Nortec Minerals Oy 
Lupa-alueen nimi: Salmivaara 1-2 

 Lupatunnus:  ML2016:0021 
 Alueen sijainti ja koko: Posio, 989,35 ha. 
 
Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta 

Hakija etsii alueelta palladiumia, platinaa, kultaa, kuparia ja nikkeliä. Suunniteltu 
tutkimusmenetelmä on syväkairaus. 
 

Mielipiteet ja muistutukset 
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 18.9.2019 mennessä lupatunnus maini-
ten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tai rtf-tiedostona 
osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi 

 
Hakemuksen nähtävilläolo 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Posion ilmoitustaululla, Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 
B, Helsinki) ja Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2, Rovaniemi), sekä Tukesin inter-
net-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset  

 
Lisätietoja  Juho Veijanen puh. 029 5052 137 juho.veijanen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi 
 
 Kuulutettu 19.8.2019 
 
 Pidetään nähtävänä 18.9.2019 asti. 
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LIITE  

1.9 HENKILÖSTÖ JA SEN ASIANTUNTEMUS 

Nortec Minerals Oy:n emoyhtiötä, Finore Mining Inc.:iä (”Finore”), johtaa alalla tunnustettu 

henkilökunta sekä seuraavat hallituksen jäsenet: 

Mohan R. Vulimiri, M.Sc., P.Geo. – toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen (Executive 
Chairman, Chief Executive Officer and Director) 

Mohan Vulimirillä on luonnontieteiden kandidaatin (B.Sc. Hons) tutkinto sovelletussa 

geologiassa (Applied Geology) Indian Institute of Technology, Kharagpurista, sekä 

taloudellisen geologian (Economic Geology) maisterin (M.Sc.) tutkinto University of 

Washingtonista. Vulimiri perusti ja toimi hallituksen puheenjohtajana Frontier Pacific Mining 

Corporation -nimisessä yhtiössä, jonka Eldorado Gold myöhemmin osti 200 miljoonan 

Yhdysvaltain dollarin kauppahinnalla. Hänellä on yli 40 vuoden kokemus malminetsinnästä 

sekä malmiesiintymien kartoittamisesta. Vulimiri on vastannut malmioiden arvioinnista 

Lawyers -kaivoksessa, Brittiläisessä Kolumbiassa, Kanadassa; hän on löytänyt La Fortuna -

kultaesiintymän läntisessä Meksikossa sekä Bonito -kultaesiintymän New Mexicossa, 

Yhdysvalloissa; hän on myös vastannut Brucejack -kulta-hopeaesiintymän rakennetulkinnasta 

Brittiläisen Kolumbian pohjoisosassa, Kanadassa. Hän on lisäksi työskennellyt Turkin 

Bergamassa sijaitsevassa Ovacik kulta-hopeakaivoksen maanalaisten luonnonvarojen 

rakennetulkinnassa, kun Frontier Pacific Mining Corporation tutki sen hankkimista. Vulimiri on 

myös ollut mukana Perama -kultakaivoshankkeen geologisessa arvioinnissa Kreikassa. 

Lawyers -kaivos: maanalainen kulta/hopeakaivos, joka toimi vuosina 1989–1998. 

Malmivarannot 1,93 miljoonaa tonnia malmia, jonka kultapitoisuus on 0,198 unssia/tonni ja 

hopeapitoisuus 7,08 unssia/tonni. 

La Fortuna kulta-kupariesiintymä: Vulimiri vastasi kulta-kuparivarannon kartoittamisesta. San 

Fernando Mining -yhtiö käytti vuosina 1991–1995 kartoittamiseen 9 miljoonaa Yhdysvaltain 

dollaria käsittäen 8.900 metriä. Mineraalivarat 4.451.000 tonnia malmia, jonka kultapitoisuus 

on 2,25 g/tonni, hopeapitoisuus on 29,9 g/tonni ja joka sisältää 0.23 % kuparia (321.981 

unssia kultaa, 4.278.776 unssia hopeaa ja 22.569.152 paunaa kuparia). 

Bonito -kultaesiintymä: yli 700.000 unssin kultavarat. 

Brusejack -esiintymä: Pretium Resources -yhtiön hallinnoima. Tällä hetkellä varat ovat 

11.828.000 tonnia malmia, joka on kultapitoisuudeltaan 18,9 g/tonni ja hopeapitoisuudeltaan 

59,8 g/tonni. 

Ovacik kulta-hopeakaivos: Vulimiri arvioi ja teki geologista rakennetulkintaa kaivoksen 

maanalaisia valmistavia töitä varten. 

Peter F. Tegart, B.Sc., P.Geo. – toiminnanjohtaja (Executive Director) 

Tegart on geologi, jolla on yli 45 vuoden kokemus malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta. 

Tegart vastasi Perun pohjoisosassa sijaitsevan Tambo Grande -hankkeen hankkimisesta 

Manhattan Minerals Corp. -yhtiölle. Hän vastasi myös Meksikon pohjoisosassa sijaitsevan 

Moris -kaivoksen malminetsinnästä, kannattavuusselvityksestä sekä tuotannosta. Moris -

kultakaivoksen toiminnasta vastaa tällä hetkellä perulainen Hochschilds. Hän on toiminut 

myös johtajana (Western Manager) Serem Ltd -yhtiössä sekä malminetsinnästä vastaavana 

johtajana Cheni Gold Mines -yhtiössä. Tegart vastasi myös Brittiläisessä Kolumbiassa, 

Kanadassa sijaitsevan Lawyers -kultakaivoksen malmivarojen määrittämisestä, 

kannattavuusselvityksestä sekä kaivoksen valmistavista töistä. Hän on toiminut 

toimitusjohtajana Frontier Pacific Mining Corporation -yhtiössä, jonka Eldorado Gold osti 200 

miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla vuonna 2009. Ollessaan Frontier Pacific Mining Corporation 
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-yhtiön johdossa hän tunnisti Turkissa sijaitsevan Ovacikin -kultakaivoksen potentiaalin sekä 

hankki yhtiölle Peraman -kultahankkeen Kreikasta. 

Lawyers -kaivos: maanalainen kulta/hopeakaivos, joka oli toiminnassa 1989–1998. Varannot 

ovat 1,93 miljoonaa tonnia pitoisuudeltaan 0,198 unssia kultaa/tonni ja 7,08 unssia 

hopeaa/tonni. Hän käynnisti kaivoksen tuotannon. 

Ovacik -kulta/hopeakaivos: vastasi kaivoksen esiintymistä sekä arvioinnista. 

Moris -kultakaivos: hän vastasi Manhattan Mineralsilla kaivoksen saattamisesta tuotantoon. 

Hochschild Mining vastaa tällä hetkellä kaivoksen toiminnasta. 

Tambo Grande: Tegart tunnisti hankkeen sen yhteistyön kautta, jota hän on tehnyt BRGM:n 

(Ranskan geologinen tutkimuslaitos) kanssa. Hän toteutti laajaan geofysikaalisista 

tutkimuksista sekä timanttikairauksista koostuvan malminetsintähankkeen, joka johti useiden 

kupari-kultamalmioiden löytämiseen. TG-1 esiintymä sisältää 8.179.000 tonnia malmia, jonka 

kultapitoisuus on 3,34 g/tonni ja hopeapitoisuus 58,7 g/tonni sekä 57.834.000 tonnia 

malmia, jonka kuparipitoisuus on 1,5 %, sinkkipitoisuus 0,9 %, kultapitoisuus 0,5 g/tonni 

sekä hopeapitoisuus 25 g/tonni. 

Brett Kagetsu, B.Com.,LLB. 

Brett Kagetsu on rahoitukseen ja arvopaperimarkkinoihin keskittyvä lakimies ja hän 

työskentelee osakkaana Vancouverin yhdessä isoimmassa asianajotoimistossa, Gowling 

WLG:ssä. Kagetsu on työskennellyt kanadalaisten listattujen yhtiöiden kanssa yli 20 vuoden 

ajan, avustaen näitä hyvässä hallintotavassa, rahoituksessa, yrityskaupoissa sekä sääntelyyn 

liittyvissä asioissa. Hän on pitkään toiminut ohjaajana TSX Venture Exhange -pörssin hyvään 

hallintotapaan liittyvässä työpajassa. Kagetsu sai kaupallisen kandidaatin tutkinnon vuonna 

1991 ja kandidaatin tutkinnon oikeustieteissä vuonna 1995, British Columbia -nimisestä 

yliopistosta.  

Gowling WLG:ssä Brett toimii toisena yhtiön Austarian ja Uuden-Seelannin johtajista ja on 

myös aktiivinen jäsen yhtiön Kiina-praktiikassa. Hän on avustanut useita kiinalaisia yhtiötä, 

jotka ovat sijoittaneet Kanadaan tai listautuneet Kanadan pörssissä.  

James McKenzie, MBA (Finance) 

McKenzie on suorittanut rahoitukseen liittyvän MBA:n Chigacon yliopistosta ja hänellä on 

kokemusta yrittäjänä yli 40 vuoden ajalta, kehittäen kansainvälistä liiketoimintaa Aasiassa, 

Mexicossa ja Afrikassa. Hänellä on kattavaa kokemusta rahoituksesta, markkinoinnista, 

myynnistä ja kirjanpidosta. Hän on ollut mukana myös filantrooppisessa työssä, sisältäen 

lasten tukemista Swasimaassa ja Keniassa 2012 vuoteen saakka.  

McKenzie on ollut CUI -nimisen yksityisen yhtiön perustaja ja aikaisempi toimitusjohtaja. 

Yhtiö myytiin ja on nykyisin CUI Global, Inc -nimisen, NASDAQ pörssissä listatun julkisen 

yhtiön tytäryhtiö. 

McKenzie on Beavertonista, Oregonista olevan Test Products International Inc. (TPI) –nimisen 

yhtiön hallituksen jäsen, perustaja ja talousjohtaja. Yhtiö valmistaa testi- ja 

mittauslaitteistoja ajoneuvo- ja ilmastonmuutosaloille.  

McKenzie on myös yksityisen The Golden Rule Ltd:n –nimisen yhtiön perustaja ja hallituksen 

puheenjohtaja. Yhtiö omistajaa ja hallinnoi yksityisiä kaivosprojekteja Länsi-Afrikassa.   

Gerhard Merkel  

Merkel toimii Finoren Eurooppalaisena edustajana, toimien yhteyshenkilönä Eurooppalaisille 

osakkeenomistajille ja potentiaalisille sijoittajille. Merkelillä on laajoja kontaktiverkostoja 

Eurooppalaiseen rahoitussektoriin ja yhtiö uskoo, että hän tulee merkittävästi laajentamaan 

Finoren osakeomistuspohjaa Euroopassa, erityisesti koska Finoren ensisijainen projekti on 

Läntinen-Koillismaa (”LK”) projekti (palladium-, platina-, kulta-, kupari- ja 

nikkelimineralisaatiot). 
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Merkel on toiminut toimitusjohtajana ja talouspäällikkönä Metex (Germany) Trading Co. –

nimisessä yhtiössä vuosina 1994-2005 ja 2005 vuodesta tähän päivään saakka hän on 

toiminut talous- ja johtopäällikkönä CGM Import-Export Ltd. (Portugal) (“CGM”) -nimisessä 

yhtiössä. CGM harjoittaa tukku-, vähittäismyynti- ja ateriapalveluiden vuokrausta sekä 

ateriapalveluihin liittyvien tuotteiden valmistusta. Merkel toimii hallituksen jäsenenä Explor 

Resources Inc. -nimisessä yhtiössä. Ko. yhtiö on kasvuvaiheen malminetsintäyhtiö ja listattu 

TSX Venture Exchange pörssissä.  

Tekninen henkilökunta: 

Geologit 

Yhtiöllä on tarkoituksena palkata suomalaisia geologeja ja teknistä henkilökuntaa 

kenttätutkimuksia varten sekä arvioimaan kaikkia GTK:n aikaisempia töitä.  
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TIIVISTELMÄ NORTEC MINERALS OY:N  

SALMIVAARA 1-3 -NIMISESTÄ  

MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSESTA 

1. HAKIJA 

Nimi:   Nortec Minerals Oy (Y-tunnus: 2288526-8)  

Osoite:  c/o Kalliolaw Asianajotoimisto Oy, Eteläranta 12, 00130 Helsinki 

Kotipaikka:  Helsinki 

2. KOHDE 

Hakemuksen kohteena on osittain sama alue kuin Nortec Minerals Oy:n Salmivaara 

1-3 (VA2014:022) niminen varaus Posion kunnassa. Malminetsintäalueen pinta-ala 

on 983,4 hehtaaria.  

3. HENKILÖSTÖ JA ASIANTUNTEMUS 

Yhtiön malminetsinnästä vastaa Vance Loeber ja Scott Jobin-Bevans. 

4. SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA SUUNNITELMISTA 

4.1 Tutkimusmenetelmät, -välineet ja aikataulu 

Tutkimusalue on voimassa olevan Salmivaara 1-3 -nimisen varauksen alue osittain. 

Koko em. alue tarvitaan malminetsintää varten, koska esiintymän kulun suuntaan 

esiintyy ultramafisten intruisiivisten kompleksien blokkeja kaikilla viereisillä 

Haukiaho nimisillä malminetsintäalueilla. GTK on vahvistanut PGE-CU-Ni -

mineralisaatioiden esiintymisen näissä ultramafisissa blokeissa geologisella 

kartoituksella, geofysikaalisilla tutkimuksilla sekä maastossa tehdyillä 

timanttikairauksilla. Tämän mineralisaation suunta kulun ja kaarteen osalta on 

kartoitettava systemaattisin kairauksin. Kairaus tulee toteuttaa koko 

malminetsintäalueella, jotta voidaan löytää vielä tuntemattomat esiintymät. Yhtiön 

tutkimusalueet ovat esiintymien geologisen luonteen takia varsin laajoja, useita 

kymmeniä neliökilometrejä. Lisäksi hakijalla on pienenä yhtiönä käytössään kutakin 

tutkimusvaihetta varten rajallinen määrä resursseja, mistä johtuen vaadittavien 

malminetsintätoimien toteuttaminen vie ajallisesti varsin pitkään. Kairausohjelmia 

suoritetaan pääosin talvella, jotta kairauskoneen siirtymiset soisessa maastossa 

olisivat mahdollisia ja maastoon jäävät jäljet jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. 

Yhtiön tarkoituksena on saada sen LK Projekti, johon malminetsintähakemukset 

liittyvät, alustavaan kannattavuuslaskelmavaiheeseen (Pre Feasibility Study, 

jäljempänä ”PSF”). PFS edellyttää mm. uusia timanttikairauksia lukuisilla kohteilla. 

Yhtiö arvioi PFS:n vaatimien tutkimusten ja toimenpiteiden vievän vähintään 2-4 

vuotta, mistä johtuen yhtiö hakee malminetsintälupaa 4 vuodeksi. 

Timanttikairoja tarvitaan kartoitettujen mineralisoituneiden vyöhykkeiden jatkeiden 

kairauksiin, jotta varantoa voidaan laajentaa. Kahdesta neljään kuorma-autoa 

tarvitaan tukiajoneuvoiksi. Kairat ja henkilöstö tulevat paikalliselta suomalaiselta 

kairausyhtiöltä. Nortec on aina ostanut palveluita paikallisilta suomalaisilta yhtiöiltä 

Kaukuan ja Haukiahon hankkeiden kairauksiin.  

Timanttikairausta tarvitaan kartoitettujen mineralisoituneiden vyöhykkeiden 
jatkeiden systemaattisiin kairauksiin, jotta avolouhinta (avolouhos) -menetelmällä 

hyödynnettävää varantoa voidaan laajentaa. Jalometallien (PGE+Au) ja 

perusmetallien (Ni, Cu) saannin määrittämiseksi on tarpeen tehdä myös vaativia 

metallurgisia kokeita. Näitä kokeita puolestaan tarvitaan tulevaisuudessa tehtävään 

alustavaan kannattavuuslaskelmaan (Pre Feasibility Study) ja 
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kannattavuuslaskelmaan (Feasibility Study) sekä mahdollisen kaivoksen muodon 

suunnitteluun.   

5. MALMINETSINTÄTOIMIEN VAIKUTUKSET 

Malminetsinnästä ei synny maa- tai kiviainesjätettä. 

Suunnitellut malminetsintätoimet vaikuttavat vähäisesti ympäristön- ja 

luonnonsuojeluun timanttikairauksen johdosta, koska puita on kaadettava 

kairauksen kohdealueen ja kairauskentän toimintakuntoon laittamiseksi. Hakija 

tekee parhaansa ennallistaakseen kohdealueet alkuperäiseen tilaansa, kun 

kairaukset on tehty. Suurin osa kairauksista suunnitellaan tehtäväksi talvella, jotta 

vaikutukset maaperään olisivat mahdollisimman vähäisiä. Kohteisiin pääsemiseksi 

tarvittavat tiet rakennetaan lumen päälle. Malminetsintätoimilla ei ole vaikutusta 

vesistöihin tai pohjaveteen. Koska suurin osa kairauksista tehdään asumattomilla 

alueilla, ovat kairauksista aiheutuvan melun vaikutukset vähäisiä. 

Malminetsintätoimien päätyttyä kunkin tutkimuskohteen osalta, alue palautetaan 

niin pitkälti aikaisempaan, luonnonmukaiseen olotilaansa kuin mahdollista. Alue on 

tämän jälkeen täysin turvallinen eikä muita jälkitoimenpiteitä tarvita. 

Vakuus on jo määrätty Haukiaho 1-2 (ML2012:0199) nimisen 

malminetsintälupapäätöksen yhteydessä. Vakuutta koskevan summan korottaminen 

ei ole perusteltua annettavan päätöksen perusteella. 

Tätä tiivistelmää voidaan käyttää tulevissa kuulutuksissa.  


