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KUULUTUS

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

Malminetsintälupahakemuksen

Hakija: Boliden Kevitsa Mining Oy
Lupa-alueen nimi: Vaisko
Lupatunnus: ML2014:0097
Alueen sijainti ja koko: Sodankylä, 145,67 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Alue sijaitsee Kevitsan kaivospiirin läheisyydessä, sen länsipuolella. Alueella arvioidaan esiinty-
vän nikkeliä, kuparia, platinaryhmän metalleja ja kultaa. Arvio perustuu aikaisempiin tutkimustu-
loksiin alueelta ja sen ympäristöstä.
Alueella ei ole tunnettuja muinaismuistoja mutta alueeseen kohdistuu kaavamerkintä muinais-
muistoalue (SM). Muita alueeseen kohdistuvia kaavamerkintöjä ovat maankamaran ainesten ot-
toalue (EO) ja maa- ja metsätalousalue (MT). Alueella on myös moottorikelkkareitti. Alue sijait-
see Oraniemen paliskunnan alueella.
Alueella on ollut voimassa oleva malminetsintälupa vuodesta 2015 ja sitä ennen valtauksia 3
vuoden ajan ja se on siirtynyt hakijalle helmikuussa 2017. Aluetta on tarkoitus tutkia sekä mal-
minetsintätarkoituksessa, että geoteknisesti liittyen Kevitsan kaivoksen läjitys- ja rikastushiekka-
alueiden laajentamista varten. Malminetsintämenetelminä on suunniteltu käytettävän geofysi-
kaalisia mittauksia, koneellista maaperänäytteenottoa, syväkairausta ja tutkimusojitusta. Geo-
teknisiin tutkimuksiin on suunniteltu maaperäkairauksia, turvetutkimuksia, koekuoppia, maatut-
kaluotauksia ja seismisiä refraktioluotauksia.

Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 25.9.2017 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 Sodankylän kunnan ilmoitustaululla, Tukesin kirjaamossa
(Opastinsilta 12 B, Helsinki) ja Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2, Rovaniemi), sekä
Tukesin internet-sivuilla: www.tukes.fi/lupahakemuskuulutukset

Lisätietoja Esa Tuominen puh. 029-5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi

Kuulutettu 25.8.2017

Pidetään nähtävänä 25.9.2017 asti.
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