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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: Kaukua 4 ja 6-15 

 Lupatunnus:  ML2017:0039 
 Alueen sijainti ja koko: Posio, 385,07 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 9.9.2019 mennessä lupatunnus mainiten 
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 9.8.2019 
 
 Pidetään nähtävänä 9.9.2019 asti. 
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LIITE 1.9 

Vance Loeber 

CEO, President, Director 

Loeberilla on yli 30 vuoden kokemus kansainvälisestä yritystoiminnasta. Hän on ollut yli 20 

vuotta mukana rahoituksen järjestämisessä sekä myös alkuvaiheen malminetsintäyhtiöstä aina 

tuotannossa olleisiin kaivosyhtiöihin asti. Loeber oli rakentamassa U.S. Silver kaivosta, joka on 
Yhdysvaltojen isoin pelkästään hopeaan keskittyvä kaivos. Hän oli yksi Sandspring Resources -

yhtiön perustajista. Tämä yhtiö keräsi rahoitusta yli 60 miljoonaa Kanadan dollaria ja nosti 

Brittiläisessä Guyanassa olevan Toroparu kultaesiintymän yli 10 miljoonan unssiin. Hänen laaja 

verkosto keskittyy Eurooppaan, Asiaan ja Pohjois-Amerikkaan, jossa hän järjestää sijoittajille 

julkisten yhtiöiden rahoitusta. Loeber oli yksi Carlisle Goldfields yhtiön perustajista ja Alamos 

Gold -niminen yhtiö osti tämän äskettäin yli 100 % markkinapreemiolla.  

Scott Jobin-Bevans Ph.D., PMP, P.Geo 

Director; PDAC; Caracle Ck 

Tohtori Jobin-Bevansilla on yli 25 vuoden kokemus malminetsintätoiminnasta sekä yli 15 vuoden 

kokemus julkisista ja yksityisistä yhtiöistä toimien hallituksen jäsenenä ja teknisenä 

neuvonantajana ja hän on ollut mukana listaamassa monia yksityisiä yrityksiä pörssiin. Hän on 

Association of Professional Geoscientists of Ontarion (APGO) rekisteröimä geotieteilijä, 

apulaisprofessori geologian laitoksella, Lakehead yliopistolla sekä sertifioitu 

projektinjohtoammattilainen (PMP). Scottilla on laaja malminetsintäkokemus käsittäen 

useimmat raaka-aineet, sisältäen magmaattiset sulfidit (Ni-Cu-Co) sekä PGE (Pt-Pd) 

mineralisaatiot kuten kulta, hopea, kupari (porphyry) ja perusmetallit (VMS). Tohtori Jobin-

Bevansilla on kattavaa teollisuus- ja hallitusverkostot ja hän on toiminut toimitusjohtajana 

(2010-2012) ja hallituksen jäsenenä (2002-2010) Prospectors and Developers Association of 

Canadassa (PDAC). 
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TIIVISTELMÄ NORTEC MINERALS OY:N  
KAUKUA 4 ja 6-15 -NIMISIÄ VALTAUKSIA KOSKEVASTA  
JATKOAIKAHAKEMUKSESTA MALMINETSINTÄLUPANA 

1. HAKIJA 

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

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

Kotipaikka:  Helsinki 

2. KOHDE 

Jatkoaikaa haetaan Nortec Minerals Oy:n 14.5.2017 asti voimassa oleville 

valtauksilleen Posion kunnassa.  

Malminetsintäalueen nimi: Kaukua 4 ja 6-15 (kaivosrekisterinumero: 8713/1 ja 

8713/3-12). Malminetsintäalueen pinta-ala on yhteensä 387,1 hehtaaria. 

3. HENKILÖSTÖ JA ASIANTUNTEMUS 

Yhtiön malminetsinnästä vastaa Vance Loeber ja Scott Jobin-Bevans. 

4. AIKAISEMPI MALMINETSINTÄ JA JATKOTUTKIMUSTEN TARVE 

4.1 Aikaisemman malminetsinnän tehokkuus ja järjestelmällisyys 

Nortec Minerals Oy on tehnyt malminetsintää geologisen kartoituksen avulla ja 

arvioimalla GTK:n, NAN:n ja Outokummun vanhoja kairaustuloksia (9.457 metriä). 

Watts Griffis McQuat ("WGM") on laatinut NI43-101 -raportin, johon on sisällytetty 

nämä tulokset ja arvioidut todennäköiset ja mahdolliset varannot, jotka ovat 

hyödynnettävissä avolouhintamenetelmien avulla Kaukuan alueella. Nortec kairasi 

4.668 metriä vuosina 2011-2012. Yhtiö palkkasi yhtiöstä riippumattoman pätevän 

teknisen konsulttiyhtiön päivittämään WGM:n arvioimat varannot NI43-101 

standardin mukaisesti siten, että Nortec Minerals Oy:n vuosina 2011 ja 2012 

tekemät uudet kairauksen otettiin huomioon. Tämä raportti valmistui helmikuussa 

2012. Myös toinen 43-101 standardin mukainen raportti valmistui syyskuussa 2013 

Mining Plus Consulting Canada:n laatimana. Yhtiö katsoo, että sen suorittamat 

malminetsintätoimet ovat olleet systemaattisia ja tehokkaita: yhtiö on suorittanut 

valtausten voimassaoloaikana neljä (4) eri timanttikairausohjelmaa valtausalueilla 

ja niiden pohjalta pystynyt julkaisemaan NI43-101 standardin mukaisen 

mineraalivarantoarvion. Lisäksi yhtiö on suorittanut muita järjestelmällisiä 

malminetsintätoimia, mm. kallioperäkartoitusta sekä geofysikaalisia mittauksia, 

joilla on pyritty arvioimaan esiintymien laajuutta.  

Edellä mainitulla perusteella voidaan osoittaa, että Nortec Minerals Oy on 

aktiivisesti edistänyt tutkimustyötä Kaukua 4 ja 6-15 valtauksien käsittävän 

esiintymän alueella.  

4.2 Perusteet, miksi esiintymän hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen 
edellyttää jatkotutkimuksia 

Timanttikairausta tarvitaan kartoitettujen mineralisoituneiden vyöhykkeiden 

jatkeiden kairauksiin, jotta 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 

kannattavuuslaskelmaan (Feasibility Study) sekä mahdollisen kaivoksen muodon 

suunnitteluun. Läntisen Torkuahon, Torkuahon sekä Melarämeen vyöhykkeet 

Haukiahon malminetsintäalueilla ovat avoinna kulun suuntaan sisältäen 

korkeamman pitoisuuden PGE-Cu-Ni -kairaleikkauksia. Näiden rikkaampien alueiden 
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järjestelmällinen timanttikairaus on tarpeen, jotta varantoja voidaan laajentaa. 

Hankkeesta tehdään alustava kannattavuusselvitys (pre-feasibility study) kaivoksen 
valmistelevien töiden ja hyödynnettävyyden selvittämiseksi, kun uudet kairaukset 

on saatu päätökseen. Yhtiö suunnittelee toteuttavansa timanttiporaussarjan 

malminetsintäluvan myöntämisen jälkeen. Mahdollisen timanttiporaussarjan laajuus 

(kilometrit) riippuu pörssistä saatavan rahoituksen suuruudesta. Haukiahon ja 

Kaukuan osalta suurin osa porauksista tulee olemaan täyteporausta. Yhtiö myös 

tutkii mahdollisuuksia lisätä mineralogisia ja metallurgisia tutkimuksia 

optimoidakseen lisää yhtiön PGE-Cu-Ni -löytöjä. Nämä tutkimukset uuden 

poraussarjan lisäksi tulevat muodostamaan Haukiaho ja Kaukua projektin 

seuraavan malminetsintävaiheen.  

Edellä mainittuja mineralisaatiota tulisi tutkia ja laajentaa lisää. 

5. TUTKIMUSTOIMENPITEET JA VÄLINEET 

Aikaisempi malminetsintä on sisältänyt muun muassa kohdassa 4.1 mainittuja 

malminetsintätoimia.  

Timanttikairausta tarvitaan kartoitettujen mineralisoituneiden vyöhykkeiden 

jatkeiden kairauksiin, jotta 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 

kannattavuuslaskelmaan (feasibility study) sekä mahdollisen kaivoksen muodon 

suunnitteluun. 

Jatkoaikaa haetaan 3 vuodeksi voimassa olevan Kaukua 4 ja 6-15 -nimisten 

valtauksien (kaivosrekisterinumero: 8713/1 ja 8713/3-121) alueelle 

(malminetsintälupahakemusalue kattaa osin saman alueen kuin aiemmat 

valtaukset). 

Kahdesta neljään kuorma-autoa tarvitaan tukiajoneuvoiksi. Kairat ja henkilöstö 

tulevat paikalliselta suomalaiselta kairausyhtiöltä. Yhtiö on ostanut palveluita 

paikallisilta suomalaisilta yhtiöiltä Kaukuan ja Haukiahon hankkeiden kairauksiin. 

6. 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. 

Tätä tiivistelmää voidaan käyttää tulevissa kuulutuksissa.  

 


