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ML2014:0033

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla
Malminetsintälupahakemuksen ja hakemuksen luvan täytäntöönpanemiseksi
muutoksenhausta huolimatta
Hakija:
Lupa-alueen nimi:
Lupatunnus:
Alueen sijainti ja koko:

Mawson Oy
Hirvimaa
ML2014:0033
Rovaniemi, Ylitornio, 1007,3 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakija etsii alueelta kultaa, kobolttia, kuparia ja hopeaa. Tutkimusmenetelmät ovat
tavanomaisia malminetsinnän tutkimusmenetelmiä, kuten geologista havannointia ja vähäistä
näytteenottoa,matalentomittauksia, moreenitutkimuksia, geofysikaalisia maanpintamittauksia,
timanttisyväkairausta ja pohjamoreeninäytteenottoa.
Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 19.1.2022 mennessä lupatunnus
mainiten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tai rtftiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi
Hakemuksen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvatja-valtaukset
Lisätietoja

Esa Tuominen puh. 029 5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi
Kuulutettu 13.12.2021
Pidetään nähtävänä 19.1.2022 asti.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisusta.
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HAKEMUS

ASIA

Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta

HAKEMUS, JOHON
ASIA LIITTYY

Hakemus jatkoajan myöntämiseksi malminetsintäluvalle ML2014:0033
HIRVIMAA, jätetty 1.10.2021

HAKIJA

Mawson Oy
Y-tunnus 2437454-1
Ahjotie 7
96320 ROVANIEMI

Lisätietoja antaa:

Tapani Hyysalo
thyysalo(at)mawson.fi
p. 050 448 8303
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HAKEMUS

Kaivosviranomainen
myönsi
2.10.2015
Mawson
Oy:lle
(yhtiö)
valtausoikeuteen KaivNro 8837 liittyvänä jatkoaikana malminetsintäluvan,
jonka lupatunnus on ML2014:0033 ja nimi HIRVIMAA (ME-lupa). Lupapäätös
tuli lainvoimaiseksi 3.11.2015 ja raukesi 3.11.2018. Yhtiö oli jättänyt
10.8.2018 kaivosviranomaiselle hakemuksen ME-luvan voimassaolon edelleen
jatkamiseksi ja kaivosviranomainen teki myönteisen lupapäätöksen asiassa
28.11.2018. Lupapäätös tuli lainvoimaiseksi 28.12.2018. Yhtiö oli hakenut
lupapäätökseen täytäntöönpanomääräystä, joka annettiin lupapäätöksen
yhteydessä. Lainvoimainen lupapäätös raukeaa 28.11.2021.
Yhtiö tekee malmitutkimuksia nyt kyseessä olevaa ME-lupa-aluetta
huomattavasti laajemmalla ns. Rompas-Rajapalojen tutkimusalueella, jolle se
on tehnyt useita ME-lupahakemuksia. Kaivosviranomaisen aikaisemmin
tekemistä, tälle tutkimusalueelle sijoittuvista lupapäätöksistä on kuluneen
kymmenen vuoden aikana jätetty useita valituksia Pohjois-Suomen hallintooikeuteen. Tästä syystä yhtiö hakee jo tässä vaiheessa kaivoslain 169 §:n
mukaista lupaa sille mahdollisesti myönnettävän malminetsintäluvan
täytäntöönpanoon vireillä olevasta muutoksenhausta huolimatta, jotta se voisi
kaivoslain mukaisesti jatkaa alueen malmipotentiaalin joutuisaa ja huolellista
selvittämistä. Tutkimusten ja näytteenoton jatkamisella on yhtiön toiminnalle
ja tutkimusalueen ympäristön aluetaloudelle poikkeuksellisen merkittävät
vaikutukset.

TOIMENPITEIDEN YKSILÖINTI
Kaivoslain 169 §:n mukaan täytäntöönpanoluvassa on yksilöitävä ne toimenpiteet, joita sillä sallitaan.
Yhtiö hakee oikeutta suorittaa kaikkia 28.11.2018 annetussa lupapäätöksessä
ML2014:0033 sallittuja toimenpiteitä kuitenkin niin, etteivät ne tee mahdollista
muutoksenhakua hyödyttömäksi.
PERUSTELLUT SYYT

Kaivoslain 169 §:n mukaan päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta
huolimatta edellyttää perusteltuja syitä. Syyt voivat hallituksen esityksen
273/2009 mukaan liittyä muun muassa toimenpiteisiin ryhtymisen tarpeellisuuteen sekä viivytyksestä aiheutuviin haittoihin.
Kaivoslaki edellyttää, että tärkeän malminetsintäalueen malmipotentiaali
selvitetään joutuisasti ja perinpohjaisesti. Kuten edellä on viitattu, muutoksenhakujen ja aiemmin voimassa olleen valtausoikeuden rajoitusten vuoksi
Mawsonin tutkimukset ns. Rompas-Rajapalojen tutkimusalueella ovat
edistyneet poikkeuksellisen hitaasti. Mikäli yhtiön malmitutkimukset ME-hake-
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muksesta mahdollisesti jätettävien valitusten takia keskeytyvät alueella
kokonaan, viivästyy yhtiön tutkimussuunnitelman toteuttaminen merkittävästi, jolloin jo käynnissä olleen joutuisan ja huolellisen selvittämisen
jatkaminen ei ole mahdollista. Yksin tämä seikka on riittävä täyttämään
kaivoslakiin liittyvässä hallituksen esityksessä mainitut edellytykset luvan
täytäntöönpanon tarpeellisuudesta.
Kaivosviranomainen myönsi 31.10.2011 yhtiölle aluksi valtausoikeuden nyt
kyseessä olevalle alueelle. Valtausoikeus myönnettiin kolmeksi vuodeksi.
Valtauspäätöksestä tehtiin Rovaniemen hallinto-oikeuteen viisi valitusta.
Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset, ja valtausoikeudet saivat lainvoiman
15.10.2012. Valitusten käsittelyyn kuluneen ajan katsotaan lukeutuvan
valtausoikeuteen kuuluvaksi ajaksi, jonka katsotaan alkavan päätöspäivästä,
vaikkei yhtiö tänä aikana voinutkaan tehdä luvanmukaisia tutkimuksia lupaalueella. Näin ollen yhtiön valtausoikeudet alueella olivat lainvoimaisia
ainoastaan kaksi vuotta myönnetystä kolmen vuoden lupa-ajasta.
Mikäli täytäntöönpanomääräystä ei valitustilanteessa sallita, keskeytyy yhtiön
toiminta hakemusalueella vähintään vuoden 2023 alkupuolelle saakka, ja
mikäli hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen, vuoden 2024 alkuun. Tätä voidaan pitää kohtuuttomana
ja yhtiön toiminnan kannalta kohtalokkaana.
Mawson Oy on kanadalaisen Mawson Gold Limitedin kokonaan omistama
tytäryhtiö. Emoyhtiö rahoittaa Mawson Oy:n toiminnan kokonaisuudessaan.
Emoyhtiö hankkii alalle tyypilliseen tapaan toiminnalle rahoituksen
kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta osakeanneilla, joihin pääosin toimialaan
erikoistuneet investoijat osallistuvat. Rahoitusta markkinoilta voi saada
ainoastaan hankkeille, joilla on todistettavasti hyvä geologinen potentiaali,
joita tutkitaan keskeytyksettä ja joilta kyetään jatkuvasti tuottamaan uusia
tutkimustuloksia: kansainvälinen riskipääoma ei ole kärsivällistä. RompasRajapalojen tutkimusalue, johon nyt kyseessä oleva ME-lupahakemusalue
sisältyy, on yksi harvoista tällaisista potentiaalisista kullan- ja koboltinetsintähankkeista maailmassa.
Rompas-Rajapalojen tutkimusalueelta saadut tutkimustulokset ovat
geologisesti niin lupaavia, että yhtiö on myös vaikeissa malminetsinnän
suhdannetilanteissa pystynyt jatkuvasti saamaan kansainvälisiltä malminetsintä- ja kaivosrahoitukseen erikoistuneilta markkinoilta tutkimuksilleen
rahoitusta.
Nyt kyseessä oleva lupa-alue muodostaa tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella tärkeän osan Mawsonin selvästi merkittävintä tutkimusaluetta.
Kyseinen tutkimusalue on yhtiön päätutkimuskohde, jonka tutkimiseen se on
keskittänyt lähes kaikki resurssinsa yli yhdentoista vuoden ajan. Yhtiö on
tähän mennessä tehdyillä malmitutkimuksilla hahmottanut lupa-alueelta
otaksutun mineraalivarantokohteen, jonka ulottuvuuksia ei ole vielä ehditty
määrittelemään. Varantokohteen jatkotutkimukset ovat osa Rajapalojen
kulta-kobolttikaivoshankkeen kehittämistä kohti kaivostoimintaa. Mikäli yhtiö
ei mahdollisesta valituksesta johtuen voisi jatkaa tutkimuksia alueella, uusien
tutkimustulosten esittäminen tutkimusten nykyisille ja mahdollisille uusille
rahoittajille keskeytyy ja kaivoshankkeen - ja sitä kautta yhtiön kiinnostavuus sijoituskohteena heikentyy selvästi. Olisi kohtuutonta, että
yhtiö joutuisi kantamaan koko yritystoiminnalle mahdollisesti kohtalokkaat
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vahingot ja tappiot sen vuoksi, että se ei voisi valituksen vuoksi jatkaa
tutkimustoimintaansa alueella. Tällä olisi yhtiön toiminnan lisäksi merkittävä
vaikutus paikallistalouteen Ylitorniolla ja Rovaniemellä. Siten myös yleinen etu
edellyttää täytäntöönpanon sallimista.
Taustana paikallistalouteen koituville vaikutuksille voidaan todeta, että
Mawson on investoinut malmitutkimuksiinsa Rompas-Rajapaloissa vuosien
2010-2021 välisenä ajanjaksona yhteensä yli 25 miljoonaa euroa. Pääosa
investoinnista on jäänyt Ylitornion ja Rovaniemen talousalueille, ja lähes koko
summa Suomeen; malminetsintä on tutkimustoimintaa, jossa geologisen
tiedon hankkimisesta syntyy runsaasti kuluja mutta ei lainkaan tuloja.
Malminetsintä tuottaa ainoastaan tietoa tutkittavan alueen maa- ja
kallioperästä sekä malmipotentiaalista.
TÄYTÄNTÖÖNPANON VAIKUTUS MUUTOKSENHAUN HYÖDYLLISYYTEEN
Kaivoslain 169 §:n mukaan edellytyksenä määräykselle on, että täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.
Haettu täytäntöönpanomääräys ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi
ainakaan siltä osin kun haku koskee oikeutta jatkaa 28.11.2018 annetun MElupapäätöksen mukaista toimintaa kunnes muutoksenhaku on ratkaistu.
Mahdolliset valitukset kohdistuvat kaivosviranomaisen tekemään päätökseen,
jonka lupaehdot aiemmin voimassa olleeseen lupaan verrattuna sallivat
vastaavat malminetsintätoimenpiteet lupa-alueella, mikäli lupa myönnetään
hakemuk-sen mukaisesti. Kaivosviranomaisen 28.11.2018 tekemästä MElupapäätöksestä ML2014:0033 HIRVIMAA ei jätetty valituksia hallintooikeuteen.
Hakemusalueella ei ole luonnonsuojelualueita. Hakemusalueella on yksi
METSO-kohde, ja alueelle sijoittuu lisäksi pääosa viereisen Raja-nimisen lupaalueen puolelle osin sijoittuvaa toista METSO-kohdetta. Hakemusalue sijoittuu
koillisosassaan Mustiaapa-Kaattasjärvi (FI130 1301) -nimisen Natura 2000 alueen ja siihen sisältyvän soidensuojelualueen läheisyyteen. Yhtiöllä on
tiedossaan hakemusalueelle sijoittuvien uhanalaisten lajien ja herkkien
luontokohteiden - kuten metsälakikohteiden - sijainnit, ja yhtiö huomioi ne
malmitutkimuksissaan kuten alla viitatussa Natura-arvioinnissa on esitetty.
Lisätietoja aiheesta: Natura-arviointi, Mustiaapa-Kaattasjärven Natura 2000 alue (FI1301301), Mawson Oy, 22.12.2020. Näin ollen mahdollinen
luonnonsuojelullisiin näkökohtiin perustuva muutoksenhaku ei käy
täytäntöönpanomääräyksen johdosta hyödyttömäksi.
MAWSON OY

Tapani Hyysalo
COO
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HIRVIMAA-NIMISEN MALMINETSINTÄALUEEN KAIVANNAISJÄTTEEN
JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

1. Malminetsinnässä ei synny kaivannaisjätettä
Hakijan suunnittelemat malminetsinnän maastotyöt tehdään pääosin kairaamalla. Myös
tutkimuskaivantoja voidaan soveltuvissa kohteissa tehdä kairausten tulosten täydentämiseksi.
Tutkimustoimenpiteitä suoritetaan vain siinä määrin ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeen
tutkimustyön tarkoituksen saavuttamiseksi. Kaikki malmitutkimuksia varten otetut näytteet
kuljetetaan kokonaisuudessaan pois alueelta analysointia varten.
Hakijan käyttämissä etsintämenetelmissä ei synny kaivannaisjätettä. Muut jätteet siivotaan
työkohteista työkoneiden ja/tai muiden laitteiden siirtojen yhteydessä ja toimitetaan
asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen. Tutkimuskaivannoista väliaikaisesti poistetut maaainekset palautetaan kaivantoihin samaan järjestykseen kuin missä olivat ennen poistamista.
Kairakoneissa käytetään biohajoavia voiteluaineita ja hydrauliikkanesteitä. Poltto- ja voiteluaineet
säilytetään suoja-altaissa mahdollisten vuotojen välttämiseksi. Polttoainetäydennykset tehdään
suljetussa järjestelmässä.
1.1

Tutkimusten tavoite
Tavoitteena on paikantaa tutkimusalueella mahdollisesti sijaitseva malmiesiintymä sekä määrittää
sen koko, muoto ja malmipitoisuus. Lisäksi tavoitteena on hahmottaa kolmiulotteinen kuva
tutkimusalueen kallioperästä ja sen kivilajeista suhteessa malmiesiintymän syntyyn.

1.2

Yleiskuvaus
Ks. hakijan laatima, 22.12.2020 päivätty Natura-arviointi ”Mawson Oy:n Kairamaat 2-3
(ML2013:0041) ja Uusi Rumavuoma (ML2015:0042) -nimisille malminetsintälupahakemusalueille
sijoittuvan tutkimussuunnitelman ja toteutettavien tutkimusten vaikutukset MustiaapaKaattasjärven Natura 2000 -alueen suojeluperusteina oleviin lajeihin ja luontotyyppeihin" ja
erityisesti sen osa I, luku 2.5.10.
1.2.1 Tutkimuskaivannot
Syväkairausten lisäksi yksi parhaista malmitutkimuksia edistävistä tutkimusmuodoista ovat
kaivinkoneella tehdyt tutkimuskaivannot ja –ojat, joiden avulla tarkennetaan maan pinnalta
tehtyjä havaintoja ja täydennetään kairausten avulla kerättyjä tietoja. Tutkimuskaivantoja ja –ojia
tehdään riittävän isoilla, ympäripyörivillä kaivinkoneilla joiden telapaine on pieni. Tällainen
telakulkuneuvo ei jätä pysyviä kulku-uria maastoon.
Alueilla, joilla on riittävän ohuet moreenipeitteet, tehdään tutkimuskaivantoja ja –ojia, jotka
mahdollistavat myös paljastumattomien alueiden yksityiskohtaiset malmigeologiset tutkimukset
kallioperän kivilajeista, rakenteista ja malminmuodostusprosesseista. Tutkimustulokset auttavat
tulkitsemaan geofysikaalisten mittaustulosten suhdetta kallioperän kehitykseen, rakenteisiin ja
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malminmuodostukseen myös paljastumattomilla alueilla, missä maapeitteet ovat liian paksuja
kaivinkoneen käyttöön.
Tutkimuskaivantojen kohdilta irtomaapeite poistetaan väliaikaisesti kallion päältä ja palautetaan
alkuperäiselle paikalleen tutkimusten päätyttyä. Maapeitteiden on oltava riittävän ohuita,
mieluimmin alle kahden metrin paksuisia, jotta vältetään sortumavaara tutkimusten aikana.
Tutkimusoja on kallion pinnassa yleensä 1–2 metrin levyinen. Ohuiden irtomaapeitteiden alueilla
kalliota voidaan paljastaa paikoin laajemminkin, jos sen katsotaan olevan malminmuodostuksen
selvittämisen kannalta tärkeää. Ojien pituus voi vaihdella muutamista metreistä kymmeniin
metreihin olosuhteista ja geologisen kartoituksen tarpeesta riippuen.
Ennen detaljitutkimuksia tutkimusojan kalliopinnat pestään polttomoottorikäyttöisellä painepesurilla, jossa käytetään puhdasta vettä suuttimien tukkeutumisen estämiseksi. Vesisäiliöllä
varustettu, tela- tai pyöräalustainen pesuyksikkö on yleensä normaalin maataloustraktoriyhdistelmän kokoinen tai pienempi.
Pesun jälkeen tutkimuskaivannoista laaditaan yksityiskohtaiset geologiset detaljikartat. Samassa
yhteydessä tehdään tarkat radiometriset mittaukset ja otetaan geologiset näytteet. Näytteenotto
tehdään kannettavilla laitteilla tarkoituksenmukaisella tarkkuudella ja menetelmällä.
Tutkimuskaivannot ja -ojat tehdään niin, että niihin mahdollisesti joutuneet ihmiset ja eläimet
pääsevät nousemaan niistä pois.
Kaivantoja ei kaiveta yleensä pohjavesirajan alapuolelle, mutta jos niin tehdään, kaivannosta
pois pumpattu vesi imeytetään takaisin irtomaapeitteisiin. Kaivantoja täytettäessä pyritään
irtomaan alkuperäinen järjestys säilyttämään.
Tutkimustöiden loputtua kaivantojen kohdat maisemoidaan.
1.2.2 Koelouhinta, -rikastus ja RC-poraus
Hakija ei ole hakemassa lupaa koelouhinnalle, koerikastukselle tai RC-poraukselle.
2. Ennallistaminen
Syväkairauksesta ei jää merkittäviä jälkiä ympäristöön. Alue ennallistetaan malmitutkimusten
päätyttyä hakemuslomakkeen kohdassa 9. esitetyllä tavalla.
3. Yhteenveto
Hakijan käyttämissä malminetsintämenetelmissä ei synny kaivannaisjätettä. Hakija rajoittaa kaikki
tutkimustyönsä ainoastaan toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tutkimusten tarkoituksen
saavuttamiseksi. Toimenpiteet suoritetaan siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän
vahinkoa tai haittaa luonnolle, ympäristölle ja ihmisille.

Kartta malminetsintälupahakemusalueesta
(mittakaava ohjeellinen)

Liite 1

97689300110001

69889300150001

Malminetsintälupahakemusalue

Mittakaava 1:90000
Mawson Oy
Hirvimaa
ML2014:0033

Kiinteistörajat

