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KUULUTUS 
 

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

Hakija:  Sakumpu Exploration Oy 
Lupa-alueen nimi: Aakenusvaara 

 Lupatunnus:  ML2018:0105 
 Alueen sijainti ja koko: Kittilä, 270,04 ha. 
 
Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta 

Hakija etsii alueelta kultaa ja kuparia. Suunniteltuja tutkimusmenetelmiä ovat 
moreeninäytteenotto, geofysikaaliset mittaukset, maastovierailut, kallioperäkartoitus ja 
syväkairaus. 
 

Mielipiteet ja muistutukset 
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 26.4.2019 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 Kittilän 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  Esa Tuominen puh. 029-5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi 
 
 Kuulutettu 27.3.2019 
 
 Pidetään nähtävänä 26.4.2019 asti. 
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Aineiston kopiointi ilman maanmittauslaitoksen lupaa kielletty
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Liite: Malminetsintälupahakemukseen Aakenusvaara 

 

ALUSTAVA TUTKIMUSSUUNNITELMA 

Tehtyjen selvitysten perusteella, yhtiö suunnittelee nyt haetulle alueelle tutkimusohjelman käsittäen: 

Vuosi 1 

▪ Olemassa olevan malminetsintäaineiston hankinta ja uudelleentulkinta 
▪ Maastovierailuja ja kallioperäkartoitusta 
▪ Pohjamoreeninäytteenottoa sekä maastogeofysikaalisia mittauksia 
▪ Tulosten tulkinta ja geologinen mallinnus 
▪ Tuloksista riippuen myös syväkairauksia 

Vuosi 2 

▪ Maastovierailuja ja kallioperäkartoitusta 
▪ Pohjamoreeninäytteenottoa sekä maastogeofysikaalisia mittauksia 
▪ Tulosten tulkinta ja geologinen mallinnus 
▪ Tuloksista riippuen syväkairauksia 

Vuosi 3 

▪ Maastovierailuja ja kallioperäkartoitusta 
▪ Pohjamoreeninäytteenottoa sekä maastogeofysikaalisia mittauksia 
▪ Tulosten tulkinta ja geologinen mallinnus 
▪ Tuloksista riippuen syväkairauksia 

Vuosi 4 

▪ Edellisistä tuloksista riippuen jatkokairauksia 

 

Pohjamoreeninäytteenotossa käytetään leveillä kumiteloilla liikkuvaa Bandvagn -kulkuneuvoa ja 
näytteenotto suoritetaan tähän kiinnitetyllä iskuporayksiköllä. Porauksessa käytetään läpivirtausterää, 
joka ei aiheuta muuta jälkeä kuin pyöreän 50 mm reiän maan pinnalla. Reikää ympäröivä maa ei 
häiriinny. Työssä käytetään myös moottorikelkkaa tai mönkijää.  

Talviaikana suoritettavissa maastogeofysikaalisissa mittauksissa käytetään kulkuneuvona 
moottorikelkkaa mutta itse mittaustapahtumassa kulkeminen tapahtuu pääsääntöisesti suksilla tai 
lumikengillä. Maastoon ei jää jälkiä. Talvikauden ulkopuolella käytetään mönkijää.  

Mahdollinen syväkairaus suoritetaan pääasiassa talviaikaan käyttäen telakulkuneuvoja sekä 
moottorikelkkaa tai mönkijää. Geofysikaaliset mittaukset ja pohjamoreeninäytteenotto suoritetaan 
samoilla pisteillä/linjoilla. Näytteenottopisteet määritetään myöhemmin, työn aikana kertyvien tulosten 
perusteella. Kulkemisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon tutkimusalueen läpi kulkevia uria ja 
teitä. 

 

 

  



 

 
 
KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 
 
Nyt haettavalla alueella ei ole tarkoitus suorittaa tutkimusojien kaivuuta tai suorittaa montutusta tai 
koelouhintaa. 
 
Suunnitellulta toiminnasta ainoa mahdollisesti syntyvä kaivannaisjäte on syväkairauksessa syntyvä 
ns. kairaussoija. Näin alkuvaiheen tutkimuksissa reiät ovat matalia ja soijan määrä pieni. 
 

Pohjamoreeninäyytteenotto sekä muut tutkimusmenetelmät eivät synnytä kaivannaisjätettä. 

 


