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KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla
Malminetsintälupahakemuksen
Hakija: Finland Gold Resources Sarl
Lupa-alueen nimi: Rinne
Lupatunnus: ML2022:0094
Alueen sijainti ja koko: Kuusamo, 1148,70 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakija etsii alueelta timantteja. Tutkimusmenetelmät ovat tavanomaisia malminetsinnän
tutkimusmenetelmiä,kuten maaperänäytteitä, magneettisia mittauksia,syväkairausta sekä
tutkimusojitusta.

Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 10.3.2023 mennessä lupatunnus
mainiten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tai rtf-
tiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi

Hakemuksen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-
ja-valtaukset
Tieto kuulutuksesta julkaistaan Kuusamon kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja  Esa Tuominen puh. 029 5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi
Kuulutettu 1.2.2023
Pidetään nähtävänä 10.3.2023 asti.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisusta.
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Luxemburg

3168232-3 (Sivuliike)

Finland Gold Resources S.á.r.l on Jean Boulle Groupin (JBG) kokonaan omistama
tytäryhtiö, joka käyttää pääomaa ja resurssejaan kaupallisiin projekteihin ja voittoa
tavoittelemattomiin tarkoituksiin. JBG:n on keskittynyt seuraaville aloille:
• Malminetsintä ja kaivosten kehittäminen
• Lääketieteelliset teknologiat ja laitteistot
• Sairauksia ehkäisevät terapeuttiset teknologiat
• Maatalous ja uusiutuva energia
• Luonnonsuojelu- ja ympäristötietoisuus
Jean-Raymond Boulle on Diamond Fields Resources Inc:n, Diamond Fields
International Ltd:n, America Mineral Fields Inc:n ja Titanium Resources Group Ltd:n
perustaja. Nämä ovat julkisesti noteerattuja yhtiöitä, jotka keskittyvät nikkeli, koboltti,
kupari, sinkki, titaani ja timantti esiintymiin.
Jean-Raymond Boulle on CCA:n (Corporate Council on Africa) hallituksen
pitkäaikainen jäsen. CCA on perusteuttu vuonna 1993 edistämään liiketoimintaa ja
investointeja Yhdysvaltojen ja Afrikan valtioiden välillä.
Jean-Raymond Boulle oli Diamond Fieldsin (Diamond Fields Resources Inc. TSE:
DFR) puheenjohtaja, perustaja ja toimitusjohtaja sekä pääomistaja. Diamond Fields
löysi Voisey’s Bay:n Ni-Cu-Co esiintymän. Jean-Raymond Boulle ja Robert Friedland
työskentelivät yhdessä Diamond Fieldsissä. Vuonna 1996 Inco osti Voisey’s Bayn
projektin 4,3 miljardilla Kanadan dollarilla.

Lester Kemp, geologi ja yhtiön malminetsinnän
johtaja. Yli 30 vuoden kokemus alasta
asiantuntijana, johtajana ja rahoitusjärjestelyissä
eri puolilta maailmaa.
Jukka Marmo, geologi ja yhtiön operatiivinen
vastuuhenkilö Suomessa. Yli 40 vuoden kokemus
alan asiantuntija- ja johtamistehtävistä. Muu
tarvittava asiantuntemus hankitaan palveluina
sopimusurakoitsijoilta.













Viljamaa Eeva (03096563)
Suorakulmio



  
 

Liite 1 

5.1 Vaikutukset ympäristön- ja luonnonsuojeluun, vesistöihin, pohjaveteen, 

ihmiseen ja maa- tai kallioperään 

Yhtiö katsoo, ettei sen suunnitelmien toteuttamisesta aiheudu vähäistä suurempia 

puustovaurioita tai muita pysyviä vahinkoja. Lupa-alueeseen ei kuulu pohjavesimuodostumia 

eikä luonnonsuojelualueita. Lähinnät luonnonsuojelualueet sijaitsevat noin 200 m 

etäisyydellä.  

Maaperänäytteenotosta sekä maastogeofysikaalisista mittauksista ei synny puusto- tai 

maastovahinkoja. Tämä perustuu siihen, että työt toteutetaan pääosin jalkaisin GPS-

paikannuksella, jolloin maastossa ei tarvita esimerkiksi linjoitusta. Mittauksissa saatetaan 

käyttää myös moottorikelkkaa tai mönkijää.  Tästä ei kuitenkaan pitäisi koitua 

puustovaurioita, mutta kylläkin vähäistä, työnaikaista melua. 

Syväkairauksista koituu jonkin verran puustovahinkoja, johtuen siitä, että kalustoa joudutaan 

liikuttelemaan maastossa lupa-alueella kulkevien metsäteiden ulkopuolella. Vahinkojen 

minimoimiseksi kulkureitit kairauskohteille selvitään etukäteen yhteistyössä maanomistajien 

kanssa, ja kaluston siirrossa pyritään hyödyntämään vanhoja kulku-uria sekä avointa 

vähäpuustoista maastoa. Heti kairausten päätyttyä vahingot arvioidaan katselmuksessa 

puolueettoman asiantuntijan toimesta, ja syntyneet vahingot korvataan täysmääräisesti 

maanomistajille yhdessä sovitun mukaisesti. Kairareikiin jäävät suojaputket katkaistaan 

mahdollisimman läheltä maanpintaa. Mikäli suojaputket vuotavat vettä, ne tulpataan. 

Kairaukset toteutetaan kolmivuorotyönä. Niistä ja tarvittavasta huoltoliikenteestä syntyy 

vähäistä melua niiden keston ajan. Kairaukset tehdään talvisaikaan, jolloin niiden vaikutukset 

luontoon ja lähialueen ihmisiin ovat mahdollisimman pienet.  

Kaivantojen metsä- ja maastovaurioiden minimoimiseksi kulkureitit ja tarkat kaivontojen 

paikat selvitetään etukäteen yhteistyössä maanomistajien kanssa. Mahdolliset vahingot 

arvioidaan ja korvataan, kuten edellisessä kappaleessa on kuvattu. Kaivannot peitetään ja 

maisemoidaan niistä peräisin olevalla maa-aineksella, ja kaivantojen päälle kylvetään 

männynsiemeniä, jotta uuden kasvipeitteen muodostuminen vauhdittuisi. Kaivantojen 

silminhavaittavien maisemavaikutusten voidaan arvioida kestävän muutaman vuoden. 

Kaivannot on suunniteltu tehtäväksi sulan maan aikaan, mutta vasta sen jälkeen, kun lintujen 

pesimäkausi on ohi. Kaivuutyö ja kivisahan käyttö näytteenotossa sekä hankkeen 

toteuttamiseksi tarpeellinen liikenne aiheuttavat vähäistä työnaikaista melua. 

Yhtiö käyttää maastotöissään monenlaisia urakoitsijoita.  Ennen urakkasopimuksien 

solmimista yhtiö varmistaa, että kyseinen urakoitsija noudattaa asianmukaisia toimintatapoja 

ja että heillä on voimassa olevat vastuuvakuutukset vahinkojen varalta. Vahingon, esimerkiksi 

polttoainevuodon sattuessa sovitaan, kuinka asiasta ilmoitetaan viranomaisille ilman turhia 

viiveitä.  Ennen töiden aloittamista yhtiö myös opastaa urakoitsijoita maanomistajien kanssa 



  
 

sovituista kulkureiteistä ja muista mahdollisista maastossa liikkumiseen kohdistuvista 

rajoituksista. 

Yhteenvetona voidaan todeta, ettei suunniteltujen tutkimusten toteuttamisesta aiheudu 

vähäistä suurempia vaikutuksia ympäristön- ja luonnosuojeluun, vesitöihin tai pohjaveteen. 

Kaivantojen kohdalla alkuperäistä kerrosjärjestystä ei voida palauttaa.  Vaikutus pintavesien 

valuman paikalliseen tasapainoon arvioidaan kutienkin korjaantuvan vähitellen. Maaperässsä 

mahdollisesti pieninä määrinä esiintyvät sulfidimineraalit alkavat rapautua ja hapettua. 

Kaivuupaikalle kuitenkin muodostuu ajan myötä hapettumisprofiili, jolloin rapautuminen ja 

liukeneminen vähitellen pysähtyy, kuten on aikaisemmin tapahtunut luonnollisena prosessina 

kyseisessä maakerroksessa.  

 

Vuorovaikutus ja tiedottaminen  

 

Yhtiö pyrkii toimimaan läpinäkyvästi ja tiedottamaan aktiivisesti malmietsintätyön 

etenemisestä ja suunnitelistaan. Vastuuviranomaisia ja paikallisia organisaatioita pidetään 

ajan tasalla tiedottamalla yhtiön suunnitelmista ja töiden etenemisestä, ja huomioidaan näiltä 

mahdollisesti yhtiölle tuleva palaute. Näin menetellen voidaan esimerkiksi varmistaa, ettei 

muulle elinkeinotoiminnalle aiheudu häiriöitä yhtiön toiminnasta.  Paikallisissa ja alueellisissa 

tiedotusvälineissä julkaistaan tarpeellisia ilmoituksia. Tärkeänä osana vuorovaikutusta ja 

tiedottamista yhtiö alkaa myös ylläpitää omaa sivustoa, josta myös ilmenevät yhtiöt 

vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa. Maanomistajiin otetaan etukäteen 

henkilökohtaisesti yhteyttä aina silloin, kuin heidän kiinteistöihinsä kohdistuu yhtiön 

toimenpiteitä. Tarpeen tullen järjestetään myös kokouksia paikallisten tahojen, kuten 

kylätoimikuntien kanssa tilaisuuksia, joissa yhtiö voi esitellä toimintaansa ja olla suorassa 

vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Hakemus sijaitsee poronhoitoalueella. Yhteydenpitoa ja 

neuvotteluja paikallisen paliskunnan kanssa jatketaan entiseen malliin, jotta 

tutkimustoiminnasta olisi mahdollisimman vähän haittaa poronhoidolle.  
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