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Lupatunnus
ML2020:0020

30.7.2020

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (621/2011) 40 §:n nojalla
Malminetsintälupahakemuksen
Hakija:
Lupa-alueen nimi:
Lupatunnus:
Alueen sijainti ja koko:

Dragon Mining Oy
Uunimäki
ML2020:0020
Huittinen, 92,99ha

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakijalla on tarkoituksena selvittää historiallisen kairasydänaineisto, geofysikaalisen- ja geokemiallisen aineisto ja olemassa olevan kairasydämen uudelleenkartoitusta ja tarpeen mukaan uudelleenanalysointia. Hakija aikoo myös tehdä uudelleenprosessointia, -tulkintaa ja -mallinnusta geologista-, geofysikaalista- ja geokemiallista datasta, käyttäen tunnetun mineralisaation jatkeiden
märittämiseksi sekä uusien esiintymien paikallistamiseksi. Tarkoituksena on myös 800 m timanttikairausohjelma, joka kohdistetaan mineralisoituneen vyöhykkeen korkeimpien pitoisuuksien
osuuksiin. Tällä selvitetään mineralisaation kulkua, geometriaa ja laajuutta. Pienimuotoista metallurgista testausta tuoreesta kairasydämestä selvittääkseen prosessointimahdollisuutta Vammalan laitoksessa. Myöhemmät suunnitelmat ovat on mainittu itse hakemuksessa.
Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 31.8.2020 mennessä lupatunnus mainiten
Tukes, Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi tai sähköisesti kaivosasiat@tukes.fi
Hakemuksen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Huittisen virastotalolla (Risto Rytin katu 36) ja Tukesin Rovaniemen toimipaikassa sekä Tukesin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset
Lisätietoja

Ilkka Keskitalo 029-5052 151 tai kaivosasiat@tukes.fi
Kuulutettu 30.7.2020 ja pidetään nähtävänä 31.8.2020 asti.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Kalevantie 2
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9
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Kartta hakemusalueesta

Yleiskartta sijainnista

MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUS
Tyhjennä lomake
Ennen lomakkeen täyttämistä, tutustu erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain ja asetuksen kohdat

✔

Liittyvä lupatunnus

Jatkoaikahakemus

Uusi malminetsintälupahakemus

(klikkaa linkkiä).

(valtaus, malminetsintälupa)

1. Tiedot hakijasta ja tämän edellytyksistä haettavaan toimintaan
1.1 Hakija (ei sivuliike)

Dragon Mining Oy

1.4 Sähköposti

petteri.tanner@dragonmining.co
m
lupaasiat@geopool.fi
1.6 Virkatodistus (liitteenä)

1.2 Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero)

Dragon Mining Oy
Kummunkuja 38
38200 SASTAMALA
puh. 040 3007 801

Sastamala

1.5 Y-tunnus

1509120-8

Yhteyshenkilö:
Petteri Tanner

✔

1.3 Kotipaikka

1.7 Kaupparekisteriote (liitteenä)

1.8 Malminetsinnän rahoitus esitettyyn toimintaan

Hakija on harjoittanut malminetsintää Suomessa
vuodesta 2003 sekä kaivostoimintaa vuodesta
2007. Yhtiön tavoitteena on harjoittaa pitkäjänteistä
kaivostoimintaa, ja kehittää jo tunnettuja sekä
paikantaa uusia malmiesiintymiä. Yhtiö käyttää
Suomessa ja Ruotsissa jo olemassa olevien
kaivoksien ja tuotantolaitoksien tuottoja
malminetsinnän rahoittamiseen.
Vuoden 2019 lopussa yhtiö tuotti voittoa verojen
jälkeen 6.3 miljoonaa Australian dollaria. Yhtiöllä on
vuoden 2019 jälkeen 8.1 miljoonaa Australian
dollarin käteisvarannot.

1.9 Henkilöstö ja sen asiantuntemus
Dragon Mining Oy:n organisaatiolla on useiden vuosien
kokemus malminetsintään liittyvistä tehtävistä.
Kokeneella henkilöstöllä on kokemusta malminetsinnästä
kaivostoimintaan. Malminetsintäryhmää johtaa yrityksen
päägeologi Neale Edwards, jolla on 30-vuoden vuoden
kokemus niin malminetsinnästä kuin
kaivostoiminnastakin, josta 20 vuotta Pohjoismaissa.
Hänen ryhmäänsä kuuluu seitsemän kokenutta
suomalaista geologia, jotka toimivat Dragon Mining Oy:n
eteläisen Suomen malminetsintäprojekteissa.
Kaivos- ja prosessointiryhmää johtaa 15 vuoden
kokemuksella kaivosinsinööri Petteri Tanner.

2. Alue, sen sijainti ja sen käyttöä mahdollisesti koskevat rajoitukset
2.1 Hakijan ehdotus nimeksi

Uunimäki 1

2.2 Hakemusmusalueen pinta-ala ja sijainti

Sijainti: Huittinen
Pinta-ala: 89,22 ha

2.3 Kaavoitustilanne
Huittisten kaupungin lausunnon mukaan,
alueella ei ole asemakaavaa tai
oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
Kaupungin tiedossa ei ole muitakaan
maankäytöllisiä rajoituksia.
Satakunnan maakuntakaavassa alueelle ei ole
varauksia.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

2.4 Luonnonsuojelutilanne

Haetun malminetsintälupa-alueen Uunimäki 1 välittömässä läheisyydessä ei ole
luonnonsuojelualueita. Lähimmät Natura-alueet
sijaitsevat yli 5 kilometrin etäisyydellä haetusta
lupa-alueesta koilliseen ja lounaaseen.
Alueen välittömässä läheisyydessä ei myöskään
ole pohjavesialueita.

2.5 Muun lainsäädännön rajoitukset

Ei rajoituksia. Dragon Mining Oy:lla on Huittisissa
kaivostoimintaa ja voimassa oleva kaivospiiri,
kaivoslupa ja malminetsintälupa.

2.6 Arvio alueella olevista kaivosmineraaleista ja selvitys, mihin arvio perustuu

Hakija otaksuu alueelta löytyvän kultaa (Au). Otaksunta perustuu GTK:n tekemiin timanttikairauksiin
alueella. Timanttikairauksen, geokemiallisten ja geofysiikaalisten tutkimusten perustella alueelle on
onnistuttu määrittämään pieni matalapitoinen kultaesiintymä.

3. Malminetsintäalueeseen liittyvät asianosaiset ja heidän tietonsa

✔

3.1 Malminetsintälupahakemus alueeseen liittyvien asianosaisten ja maanomistajien osalta pyynnöstä toimitetaan
erilliset liitteet (Excel-tiedostot). Tiedostoista käy ilmi asianomaisen nimi, osoite, tilarekisterinumero, yksittäisen tilan
rajat sekä pinta-ala.

3.2 Muut kuin yksityiset asianosaiset (alueeseen liittyvät elinkeinot ja yhteiset alueet)

Huittisten kaupunki:
Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen
Satakunnan ELY-keskus:
PL 266, 28101 Pori
Lista asianosaisista/maanomistajista yhteystietoineen löytyy hakemuksen liitteenä.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

4. Selvitys toimintaa koskevista suunnitelmista
4.1 Tutkimusmenetelmät, -välineet ja aikataulu
Hakijalla on selkä ja hyvin määrätietoinen neljän vuoden tutkimussuunnitelma. Lisäksi hakijalla on asiantuntemus ja rahoitus suunnitelman toteuttamiseksi.
Hakija budjetoi ensimmäisen vuoden tutkimuksiin 0.2 miljoonaa €. Suunnitellut tutkimukset ovat:
- Historiallisen kairasydänaineiston, geofysikaalisen- ja geokemiallisen aineiston hankkiminen ja kokoaminen (20 000 €)
- Olemassa olevan kairasydämen uudelleenkartoitus ja tarpeen mukaan uudelleenanalysointi (10 000 €).
- Uudelleenprosessointi, -tulkinta ja -mallinnus geologista-, geofysiikaalista- ja geokemiallista dataa käyttäen tunnetun mineralisaation jatkeiden märittämiseksi sekä
uusien esiintymien paikallistamiseksi (30 000 €).
- 800 m timanttikairausohjelma, joka kohdistetaan mineralisoituneen vyöhykkeen korkeimpien pitoisuuksien osuuksiin. Tällä selvitetään mineralisaation kulkua,
geometriaa ja laajuutta (100 000 €).
- Pienimuotoista metallurgista testausta tuoreesta kairasydämestä selvittääkseen prosessointimahdollisuutta Vammalan laitoksessa (40 000 €).
Toisen, kolmannen ja neljännen vuoden suunnitelmat ovat:
- Tutkimusojitus kallioperän pinnan paljastamiseksi geologisen ja rakenteellisen kartoittamisen mahdollistamiseksi.
- Uunimäki esiintymän timanttikairaus tarkoituksena määrittää mineraalivaranto "osoitetut" luokkaan JORC standardin mukaisesti.
- Kaivostutkimus (pre-feasibility taso) sen määrittämiseksi, onko Uunimäelle mahdollista perustaa taloudellisesti kannattava kaivos.
- Toinen pienimuotoinen metallurginen testi tuoreella kairasydämellä mineralisaation metallurgisen tyypin määrittelemiseksi ja rikastushiekan laadun selvittämiseksi.
- Aloittaa lähtötason ympäristötutkimuksia ympäristöluvan hakuprosessia varten.

4.2 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Kallioperäkairauksissa maan-pinnalle syntyvä maa-aines on vähäinen ja kairausten päätyttyä maasto jätetään
aina siistiksi. Tutkimusojituksessa, maa-aines siirretään ojien välittömään läheisyyteen ja tutkimusten
päätteeksi ojat täytetään, jolloin vaikutukset jäävät vähäisiksi. Mahdollisesti lapiolla tehtävät kuopat peitetään
välittömästi näytteenoton jälkeen.

5. Toiminnan ympäristö- ja muut vaikutukset
5.1 Vaikutukset ympäristön- ja luonnonsuojeluun, vesistöihin, pohjaveteen, ihmiseen ja maa- tai kallioperään

Malminetsintälupahakualueelle suunnitellut tutkimustoimet eivät aiheuta merkittäviä, välittömiä tai
välillisiä vaikutuksia ympäristön- tai luonnonsuojeluun. Vähäisiä vaikutuksia puustoon voi esiintyä ja
mahdolliset puustovauriot korvataan lainmukaisesti täysimääräisinä.
Malminetsintälupahakualueelle suunnitellut tutkimustoimet eivät aiheuta merkittäviä, välittömiä tai
välillisiä vaikutuksia vesistöihin tai pohjaveteen.
Malminetsintälupahakualueelle suunnitellut tutkimustoimet eivät aiheuta merkittäviä, välittömiä tai
välillisiä vaikutuksia ihmiseen.
Malminetsintälupahakualueelle suunnitellut tutkimustoimet eivät aiheuta merkittäviä, välittömiä tai
välillisiä vaikutuksia maa- tai kallioperään. Vähäisiä vaikutuksia maaperään voi esiintyä kulku-urien ja
ojien ylityskohdilla. Hakija pyrkii minimoimaan vaikutukset mm. käyttämällä jo olemassa olevia
kulku-uria ja ojien ylityskohtia.

6. Ilmoitus malminetsintäalueelle rakennettavista väliaikaisista rakennelmista

✔

6.1 Hakija ei aio rakentaa malminetsintäalueelle väliaikaisia rakennelmia

6.2 Työstä vastaa

6.3 Rakennelmien tiedot ja sijainti

(liitetiedosto)

6.4 Käyttötarkoitus ja käytön kesto

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

7. Kaivoslain edellyttämien liitteiden, aineistojen ja selvitysten tarkastuslista
7.1 Virkatodistus liitteenä

✔

7.2 Kaupparekisteriote liitteenä

✔

7.3 Sähköiset paikkatietotiedostot

✔

7.3.1 Malminetsintälupa-alue (koko alueen rajat), josta esteet on rajattu pois (kts.liite 1) (MapInfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

✔

7.3.2 Yleispiirteinen kartta, joka osoittaa hakemuksen kohteena olevan alueen sijainnin (Pdf-tiedosto ETRS-TM35FIN)

✔

7.3.3 Malminetsintälupa-aluetta leikkaavat tilarajat omana tiedostona (ei rajanaapureita) (MapInfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

✔

7.3.4 Malminetsintälupa-alueen maanomistajat
(Excel-tiedosto, joka toimitetaan vasta viranomaisen pyynnöstä ennen hakemuksen kuuluttamista.
Malli: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Malminetsintaluvat-ja-jatkoajat/Malminetsintalupa/)

7.4 Selvitys kunnalta hakemuksen kohteena olevasta alueesta ja sen kaavoitustilanteesta, alueen käyttöä koskevista
rajoituksista sekä niistä, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea (asianosainen).
(Selvitys voidaan toimittaa myöhemmin, mutta ennen kuin hakemus kuulutetaan)

7.5 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma liitteenä
7.6 Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma on tehty ympäristönsuojelulain nojalla
7.7 Viranomaisen todistukset, rekisteriotteet ja vastaavat asiakirjat, joilla varmennetaan
hakemuksessa esitettyjen tietojen sekä säädettyjen vaatimusten huomioon ottaminen

✔

7.8 Selvitys rakennelmista malminetsintäalueella ja niiden sijainti liitteenä tai ilmoitus ettei niitä ole
7.9 Liitteenä luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetusta arvioinnista ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain (468/1994) mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus tai Natura-arvio.
7.9.1 Liitteenä tarkka tutkimussuunnitelma suojelualueelta, joka sisältää kulku-urat ja yksityiskohtaiset
tutkimuskohteet paikkatiedostoina (Tab-tiedosto ETRS-TM35FIN)
7.9.2 Tiivistelmä Natura-arviosta ja sen liitteissä esitetyistä tiedoista kuulutusta varten (vain julkiset tiedot)*
7.10 Tiivistelmä hakemuksessa ja sen liitteissä esitetyistä tiedoista kuulutusta varten*

✔

7.10.1 Tätä malminetsintälupahakemusta voidaan käyttää kuulutusasiakirjana, eikä erillistä tiivistelmää
hakemuksesta toimiteta

7.11 Merkinnät hakemustietojen julkisuudesta*
7.12 Hakemukseen liittyy yhteisiä alueita**

*) Luvan hakijan tulee ilmoittaa lupahakemuksen toimittamisen yhteydessä perusteltu käsityksensä siitä, miltä osin lupahakemus tai sen
liitteet sisältävät viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai muun lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä
tietoja. Hakijan tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa hakemuksen yhteydessä yleisluontoinen yhteenveto 1 momentissa tarkoitetuista
hakemuksen tiedoista, joita voidaan esittää yleisölle.
**) Jos kaivoslain 34 §:n mukainen hakemus koskee yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitettua yhteistä aluetta tai yhteismetsälaissa (109/2003)
tarkoitettua yhteismetsää, hakemukseen on liitettävä sellainen selvitys, joka on tarpeen tiedoksiannon toimittamiseksi yhteisen alueen tai
yhteismetsän osakaskunnalle. Vna (391/2012)

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

8. Vakuus malminetsintälupaa varten
8.1 Hakijan ehdotus vakuudeksi hakemuksessa esitetylle toiminnalle ja perustelut

Haetun alueen kokoa ja mainittuja malminetsintälupamenetelmiä huomioon ottaen, hakijan ehdottama
lupakohtainen vakuus on 2000€. Vakuus asetetaan kuitenkin Tukesin ohjeiden mukaisesti.

9. Malminetsintäluvan jälkitoimenpiteet
9.1 Selvitys jälkitoimenpiteistä malminetsintälupa-alueella toiminnan lopettamisen jälkeen

Hakija pyrkii malminetsintätoimissaan minimoimaan mahdolliset ympäristölle aiheutuvat haitat mm.
käyttämällä mahdollisuuksien mukaan alueella jo olevia kulku-uria.
Mahdolliset ojien ylityksiin tehtävät tilapäiset maa- tai puusillat tullaan purkamaan niiden käytön
päätyttyä.
Syväkairauksiin asennetut ns. ’maaputket’ tullaan katkaisemaan läheltä maanpintaa.
Mahdolliset puustovauriot tullaan korvaamaan lainmukaisesti täysimääräisinä.
Mikäli moreeninäytteitä on otetty lapiolla, kuopat tullaan peittämään välittömästi näytteenoton jälkeen.
Mikäli alueelle on tehty tutkimusojia kaivinkoneella, ne tullaan peittämään tutkimustoimien päätyttyä.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

JATKOAIKAHAKEMUS
(Tämä osa koskee edellisten lisäksi vain valtauksien
ja malminetsintälupien jatkoaikahakemuksia)

10. Malminetsintäluvan voimassaolon edellytykset
10.1 Selvitys malminetsinnän tehokkuudesta, tehdyistä toimenpiteistä, tuloksista ja kustannuksista

10.2 Selvitys esiintymän hyödyntämismahdollisuuksista ja jatkotutkimusten tarpeellisuudesta

10.3 Perustelut alueen rajaukselle

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

11. Lisätietoja
11.1 Lisätietoja malminetsintälupaa varten

12. Lomakkeen lähettäminen
Voit tulostaa ja tallentaa lomakkeen itsellesi ao. painikkeiden avulla.
Lomake lähetetään sähköisesti Tukesiin Tallenna ja lähetä lomake -painiketta painamalla; ohjelma pyytää sinua
ensin tallentamaan lomakkeen jonka jälkeen sen voi lähettää oman tietokoneesi sähköpostiohjelmalla Tukesiin.
Voit lähettää lomakkeen myös itse suoraan osoitteeseen: kaivosasiat@tukes.fi.
Allekirjoitus
Nimenselvennys

Tulosta lomake

Tallenna ja lähetä lomake

Muistithan ennen lomakkeen täyttämistä tutustua erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain ja asetuksen kohdat
Jotta hakemus saa kaivoslain (621/2011) 32 §:n mukaisen etuoikeuden kohteelle, on kaikki kaikkiin kohtiin vastattava ja kaivoslain 34§:n
edellyttämällä tavalla, 7 § JA 9 §:n esteet huomioiden. Vastaa kaikkiin kohtiin ja POISTA ESTEET ALUERAJAUKSESTA.

(klikkaa linkkiä).

Hei,
kyseisellä alueella ei ole asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
Kaupungin tiedossa ei ole muitakaan maankäytöllisiä rajoituksia.
Satakunnan maakuntakaavassa alueelle ei näyttäisi olevan varauksia:
http://www.satakuntaliitto.fi/maakuntakaava/
Yt.
Seija Holmi
Maankäyttöpäällikkö
p. + 358 44 560 4395
seija.holmi@huittinen.fi
Huittisten kaupunki
Tekninen palvelukeskus
Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut
Risto Rytin katu 36
32700 Huittinen

Voit lähettää minulle salattua sähköpostia alla olevasta linkistä:
https://www.turvaposti.fi/viesti/seija.holmi@huittinen.fi

