
  1 (1) 
   
  Lupatunnus 
 13.12.2019 ML2019:0106 

 

 

Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto 

Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000 

PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi 
kirjaamo@tukes.fi 00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi 

 Y-tunnus 1021277-9 
 

 

 

 
 
 
 
KUULUTUS 
 

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

Hakija:  Strategic Explorations Oy 
Lupa-alueen nimi: Sila 2 B 

 Lupatunnus:  ML2019:0106 
 Alueen sijainti ja koko: Kittilä, 5435,49 ha. 
 
Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta 

Hakija etsii alueelta vanadiinia, kultaa, kromia, kuparia, rautaa, nikkeliä, titaania, palladiumia ja 
platinaa. Suunniteltuja tutkimusmenetelmiä ovat kairaus, geologinen kartoitus ja näytteenotto, 
geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. 
 

Mielipiteet ja muistutukset 
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 13.1.2020 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  Juho Veijanen puh. 029 5052 137 juho.veijanen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi 
 
 Kuulutettu 13.12.2019 
 
 Pidetään nähtävänä 13.1.2020 asti. 
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Strategic Resources Inc.:n johtajat ja hallituksen jäsenet 

Scott Hicks, Strategic Resources Inc.:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 

Scott Hicks toimi aiemmin investointipankkiirina RBC Capital Marketsin ja BMO Capital Marketsin 

kaivosasioiden tiimeissä. Hän toimi myös kehitys- ja viestintäasioiden varatoimitusjohtajana 

Anfield Gold -yhtiössä (nykyinen Equinox Gold). Nykyään Hicks toimii kehitys- ja 

viestintäasioiden varatoimitusjohtajana Lumina Gold ja Luminex Resources -yhtiöissä. Viimeisen 

vuosikymmenen ajan hän on työskennellyt lukuisten pääoma-, velka- ja 

neuvonantotoimeksiantojen parissa Kanadassa ja Australiassa. Scott Hicksillä on Bachelor of 

Commerce with Honours -tutkinto British Columbia -yliopistosta, Kanadasta. 

Leo Hathaway, malminetsinnän varatoimitusjohtaja 

Leo Hathaway on geologi, jolla on pitkä ja kattava kokemus sekä malminetsintä- että 

kaivossektorilta. Hän on työskennellyt Lumina-ryhmän yhtiöissä vuodesta 2004. Hathaway toimii 

nykyisin malminetsinnän seniorivaratoimitusjohtajana Lumina Gold ja Luminex Resources -

yhtiöissä. Aiemmin hän toimi Lumina Copperin ja Anfield Goldin päägeologina sekä 

malminetsinnän varatoimitusjohtajana Northern Peru Copper, Regalito Copper, Global Copper ja 

Lumina Resources -yhtiöissä. Ennen vuotta 2004 hän työskenteli Inmet Miningilla niin 

Euroopassa, Australiassa kuin Keski- ja Etelä-Amerikassa. Hathawaylla on luonnontieteiden 

kandidaatin tutkinto soveltavassa geologiassa (Hons) Plymouthin yliopistosta Iso-Britanniasta 

sekä luonnontieteiden maisteritutkinto mineraalien malminetsinnästä Lontoon yliopistosta, 

minkä lisäksi Association of Professional Geoscientists of Ontario on vuonna 2004 myöntänyt 

Hathawaylle arvostetun P.Geo-tittelin.  

Lyle Braaten, lakiasioiden varatoimitusjohtaja 

Lyle Braaten on kokenut juristi. Hän on Puolassa aktiivisesti toimivan kuparin ja hopean 

etsintään keskittyneen yksityisen Miedzi Copper -yhtiön puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. 

Braaten on myös hallituksen jäsenenä Ero Copperissa, joka on keskikokoinen Brasiliassa toimiva 

kuparintuottaja. Hän on lisäksi lakiasioiden varatoimitusjohtaja ja hallituksen jäsen sekä Lumina 

Gold että Luminex Resources -yhtiössä. Braaten on myös toiminut Lumina Royaltyn hallituksen 

jäsenenä sekä lakiasioiden varatoimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä Anfield Goldissa. Lyle 

Braaten tuli Lumina -ryhmän yhtiöiden palvelukseen vuonna 2008 ja oli mukana uusituvan 

energiayhtiön, Magma Energyn, perustamisessa. Vuonna 2011 Magma ja Plutonic Power 

yhdistyivät Alterra Power Corp -yhtiöksi, jonka Innergex Renewable Energy osti 1,1 biljoonalla 

dollarilla. Braaten on suorittanut Kanadassa sekä oikeustieteiden tutkinnon British Columbia -

yliopistosta että luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon Calgaryn yliopistosta. 

Martin Rip, talousjohtaja 

Martin Rip on kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (CPA, CA), ja hänellä on yli 20 vuoden 

kokemus neuvonannosta erilaisille asiakkaille teollisuuden ja julkisen vallan sektoreilla. Tällä 

hetkellä Rip on talousjohtajana Miedzi Copper, Lumina Gold sekä Luminex Resources -yhtiöissä, 

minkä lisäksi hän on toiminut aiemmin myös Anfield Gold, Lumina Copper ja Lumina Royalty -

yhtiöiden talousjohtajana. Martin Ripillä on laaja-alaista kokemusta taloudellisesta raportoinnista 

sekä sisäisistä kontrolleista julkisten yhtiöiden parista. Hänellä on oikeustieteellinen tutkinto 

Birminghamin yliopistosta Englannista, minkä lisäksi hän on Chartered Professional Accountants 

of British Columbia -organisaation jäsen sekä Englannin ja Walesin tilitarkastajien instituutin 

jäsen.  



Sivu 2 (2) 

 

 

 

 

 

Timo Mäki, Strategic Resources, Inc.:n hallituksen jäsen 

Timo Mäki on kokenut Suomessa asuva geologi. Hän oli päägeologina Pyhäsalmen kaivoksella, 

missä hän työskenteli vuodesta 1988 vuoteen 2018 asti. Hän löysi Mullikkorämeen 
sinkkiesiintymän vuonna 1987 ja Pyhäsalmen syvän esiintymän vuonna 1996. Mäki on tällä 

hetkellä K.H. Renlundin säätiön tieteellisessä, neuvoa antavassa asiantuntijakomiteassa sekä 

EU:n Horisontti 2020 Next-projektissa. Hän on myös toiminut Kaivosteollisuus ry:n hallituksessa 

vuosina 2013–2016. Timo Mäellä on filosofian maisteritutkinto Turun yliopistosta geologiasta ja 

mineralogiasta. 

Michael Moore, Strategic Resources Inc.:n hallituksen jäsen 

Kanadalainen British Columbia -yliopisto on rekisteröinyt geologin ammatissa toimineelle Michael 

Moorelle Carletonin yliopistosta vuonna 1989 myönnetyn luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon 

geologiassa. Moore on jo kolmannen polven kaivosmies, ja hänellä on yli 25 vuoden kokemus 

kenttätyöstä sekä projektinjohdosta (i) useilta erilaisilta kulta–kupari-esiintymiltä Pohjois- ja 

Etelä-Amerikasta, (ii) akhaialaisilta nikkeli–platinametalli -esiintymiltä Nunavutin arktiselta 

alueelta, (iii) perusmetallien mantomalmiesiintymistä ja karbonaatin korvaajista, (iv) matalista 

sulfidointi–epitermisistä kultakerrostumista Meksikosta, (v) uraanin ja volframin 
mineralisaatioista useista Kanadan provinsseista ja (vi) intruusio-liitännäisistä kulta- ja 

kuparikerrostumista Kanadan luoteisosista. 

Mark Serdan, Strategic Resources Inc.:n hallituksen jäsen 

Mark Serdanilla on yli 20 vuoden työkokemus pääomamarkkinasektorilta, jossa hän on 

erikoistunut malminetsintäyhtiöiden arvostukseen. Serdan on tällä hetkellä julkisen, TSXV-

listatun Aurion Resources -yhtiön (TSX-V:AU) talousjohtaja. Tätä ennen hän toimi yhteensä noin 

15 vuoden ajan portfoliojohtajana BMO Asset Management ja UBS Global Asset Management -

yhtiöissä, missä hän vastasi resurssisektorin investoinneista ja resurssirahaston varojen 

käytöstä. Aiemmin Mark Serdan työskenteli viiden vuoden ajan investointipankkiirina ja 

avustavana tutkijana BMO Nesbitt Burnsillä. Hänellä on Bachelor of Commerce with Honours -

tutkinto, minkä lisäksi Serdan on kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (CPA) sekä 

auktorisoitu tilintarkastaja (CA). 
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