
1 (1)

Lupatunnus
«Kuulutuspäivä» «Lupatunnus»

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi

kirjaamo@tukes.fi00521 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: Benita Junni
Lupa-alueen nimi: Klippbrottet
Lupatunnus: ML2016:0079
Alueen sijainti ja koko: Kirkkonummi, 88,11 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakija etsii alueelta kvartsia ja maasälpää. Tutkimusmenetelminä aiotaan käyttää kivinäytteiden
irrottamista louhosalueelta ja maatutkatutkimuksia avokallioilla.

Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 24.8.2020 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 Kirkkonummen ilmoitustaululla, Tukesin kirjaamossa (Opas-
tinsilta 12 B, Helsinki) ja Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2, Rovaniemi), sekä Tuke-
sin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset

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

Kuulutettu 23.7.2020

Pidetään nähtävänä 24.8.2020 asti.
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Tillståndsbeteckning
ML2016:0079
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MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kungör med stöd av 40 § i gruvlagen (621/2011) en

ansökan om malmletningstillstånd.

Sökanden: Benita Junni
Tillståndsbeteckning:
Tillståndsområdet namn:

ML2016:0079
Klippbrottet

Områdets läge och areal: Kyrkslätt 88,11 ha

Beskrivning av verksamheten enligt ansökan
Ansökare Den sökande letar efter kvarts och fältspat i området. Forskningsmetoderna kommer att vara
borttagning av stenprover från stenbrottområdet och markradarundersökningar på öppna klippor.

Åsikter och anmärkningar
Åsikter och anmärkningar kan skickas genom att uppge tillståndsbeteckningen ML2016:0079
senast den 24 augusti 2020 till Tukes, adress Valtakatu 2, 96100 ROVANIEMI, eller elektroniskt
som doc- eller rtf-fil till kaivosasiat@tukes.fi.

Framläggande av ansökan
Kungörelsehandlingarna hålls framlagda för allmänheten på Kyrkslätts kommuns registaturen, på
Tukes registratorsbyrå (Semaforbron 12 B, Helsingfors) och kontor i Rovaniemi (Valtakatu 2,
Rovaniemi) samt på Tukes webbplats https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset

Ytterligare information

Esa Tuominen, tfn 029 5052 018, esa.tuominen@tukes.fi eller kaivosasiat@tukes.fi

Kungörelse utfärdad 23.7.2020

Hålls framlagd till 24.8.2020
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Tutkimussuunnitelma

Vaikka malminetsintä keskittyy vanhan avolouhoksen alueelle niin malminetsintäluvan saaminen
koko alueelle on tärkeää kahdesta syystä:
1) Kaivoslain 2 luvun 9§ 3 momentin mainitseman etuoikeuden saamiseksi esiintymään koko
alueella.
2) Jotta alueen tasalaatuisuus olisi mahdollista varmistaa niin särömittauksia pitää
mahdollisesti tehdä koko malminetsintäalueella.

Tulemme keskittämään malminetsintäalueella tehtävät toimenpiteet vanhan avolouhoksen alueelle.
Muualla (avolouhoksen ulkopuolella) on tarkoitus tehdä kalliotutkalla mittauksia ainoastaan
avokalloiden kohdilla ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Louhokselta löytyy runsaasti helposti
irrotettavia, riittävän suuria lohkareita. Tutkittavien näytelohkareiden irroitus tapahtuisi
mekaanisesti, kiilaamalla ja vasaroimalla. Paikanpäällä tehtävät toimenpiteet olisivat siis ainoastaan
sopivien lohkareiden irrottaminen ja poiskuljetus tarkempia tutkimuksia varten ja kallioperän
särömittaukset niin avolouhoksen alueella kuin mahdollisesti myös muulla malminetsintäalueella.
Oletamme saavamme tarvittavat tiedot kaivoslupa-anomusta varten näillä tutkimuksilla.

Tutkimus kestänee noin 18 - 24 kk. Kaikki vuodenajat soveltuvat tutkimuksiin.

Ympäristövaikutusten arviointi

Koska alueella tapahtuva toiminta rajoittuu pelkästään näytteiden ottoon ja niiden
siirtämiseen pois alueelta tarkempia tutkimuksia varten niin vaikutukset ympäristöön ovat
merkityksettömiä.

Kaikki toimenpiteet on sitäpaitsi mahdollista ajoittaa ajankohtaan jolloin niistä ei voida katsoa
olevan haittaa sen paremmin luonnolle kuin lähistön asutuksellekaan.

Malminetsinnästä ei aiheudu minkäänlaisia pysyviä vaikutuksia ympäristöön.
Jos kaikesta huolimatta on tarpeen tehdä muita tutkimuksia, anomme niihin erikseen lupaa.

Benita Junni
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