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KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla
Malminetsintälupahakemuksen (jatkoaika) ja täytäntöönpanomääräyshakemuksen
Hakija:
Lupa-alueen nimi:
Lupatunnus:
Alueen sijainti ja koko:

Karelian Diamond Resources Plc
Kuhmo 1
ML2017:0011
Kuhmo, 295,69 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Yhtiö etsii alueelta timantteja. Yhtiön alueesta toimittaman tutkimussuunnitelman mukaan alueella aiotaan tehdä mm. moreeninäytteenottoa lapiolla tai kaivinkoneella, sekä syväkairausta
lupaavimpien kohteiden tarkempaa tutkimusta varten.
Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 27.9.2021 mennessä lupatunnus mainiten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tai rtf-tiedostona
osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi
Hakemuksen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Kuhmon kaupungin kuulutuskanavassa sekä Tukesin internet-sivuilla: Malminetsintäluvat ja valtaukset - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Lisätietoja

Ilkka Keskitalo puh. 029-5052 151 ilkka.keskitalo@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi
Kuulutettu 20.8.2021
Pidetään nähtävänä 27.9.2021 asti.
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Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
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Y-tunnus 1021277-9

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

✔

Jatkoaikahakemus

(valtaus, malminetsintälupa)

(klikkaa linkkiä).

Liittyvä lupatunnus

ML2017:0011

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

1.2 Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero)

Karelian Diamond Resources Plc Karelian Diamond Resources Plc. 3300
Lake Drive, Citywest Business Campus,
Dublin 24, D24 TD 21, Ireland
(phone +353 1 479 6180)

1.4 Sähköposti

lupaasiat@geopool.fi

1.6 Virkatodistus (liitteenä)

Irlanti/Suomi

1.5 Y-tunnus

C/O
GeoPool Oy
PL35
01530 Vantaa
+358 401646599

✔

1.3 Kotipaikka

2433152-5 (Suomen sivuliike)

1.7 Kaupparekisteriote (liitteenä)

1.8 Malminetsinnän rahoitus esitettyyn toimintaan

Karelian Diamond Resourcesin osakkeet
on noteerattu Lontoon vaihtoehtoisilla
sijoitusmarkkinoilla (London Alternative Investment
Market, AIM).
Yhtiössä varoja asetetaan malminetsintään
tarpeen mukaan. Tavanomaisesti
rahoitus hankitaan AIM-markkinoilta, toisin sanoen
oman pääoman ehtoisella rahoituksella.

1.9 Henkilöstö ja sen asiantuntemus
EurGeol Kevin McNulty, MSc, BSc, P.Geo, FSEG., Seniorigeologi
Kevin McNultyllä on yli 20 vuoden kansainvälisen malminetsinnän kokemus, pääasiassa kullanetsinnästä. Hän on ollut osallisena Pioneer´sin
(nykyisenAngloGold Ashanti´s) Teberebie kultakaivoshankkeessa Ghanassa ja muissa malminetsintäprojekteissa Ghanassa kuten Sefwi ja
Nangodi. Hän on myös tyeskennellyt Nigerissä, Burkina Fasossa ja Etelä-Amerikassa ennen liittymistään Karelian Diamondsiin vonna 2005.
McNultyllä on tai non ollut seuraavat asemat/jäsenyydet: Past President of the Irish Association of Economic Geologists, a Fellow of the
Society of Economic Geologists, a member of the European Federation of Geologists and a professional geologist of the Institute of Geologists
of Ireland.
EurGeol Andrew Murrells, BSc, P.Geo., Seniorigeologi
Andrew Murrellsilla on yli 10 vuoden kansainvälisen malminetsinnän kokemus. Liberiassa ja Kamerunissa hän on ollut osana kulta-, rauta, ja
uraanietsintäprojekteja ennen liittymistään Conroy Goldiin vuonna 2011. Kamerunissa hän oli mukana löytämässä miljardin tonnin luokkaista
rautaesiintymää Nkoutissa. Murrellsilla on, tai non ollut, seuraavat asemat/jäsenyydet: Past President of the Irish Association of Economic
Geologists, a member of the European Federation of Geologists and a professional geologist of the Institute of Geologists of Ireland.
Howard M. Bird, Konsulttigeologi
Howard on kansainvälisesti kokenut geotieteilijä (timantti, kulta, platina, perusmetallit) jolla yli 30 vuoden kokemus sekä suurista että pienistä
yhtiöistä eri vaiheisista projekteista malminetsinnästä kaivostoimintaan. 15 vuotta hän on toiminut ylemmissä johtotehtävissä. Bird toimi tittelillä
Senior Vice President of Exploration and Geology TSX-listatussa yhtiössä Brigus Gold Corp. jonka aikana hänen tiiminsä löysi kolme
kultaesiintymää Grey Fox-projektissaan. Hän oli myös osa yrityksen kehitystiimiä hankkien oikeudet Black Fox kaivokseen Ontariossa ja Box
kaivokseen Pohjois- Saskatchewanissa.
Ennen siirtymistä Brigus Gold corpiin Bird toimi tittelillä Senior Vice President TSX- ja AIM-listatussa SouthernERA Diamonds Ltd:ssä ollen 15
vuotta timanttiprojekteissa. Kyseisten vuosien aikana, työskennellessään Kanadassa, Australiassa, Brasiliassa, Etelä-Afrikassa, Angolassa,
Zimbabwessa, Kongon Demokraattisessa tasavallassa, Botswanassa ja Gabonissa, hän on ollut osallisena yli sadan kimberliitin löytämisessä.
Marsfontein pipe, Sugerbird Blow ja Klipspringer ovat Eteläafrikan kaivoksia, joita Bird ei ainoastaan ollut mukana löytämässä vaan oasallisena
aina kaivostominnan käynnistymiseen asti. Hän on myös työskennellyt maailman suurimpiin piippuihin lukeutuvan Camafucasa kimbeliitin
parissa Angolassa. Southern ERA Diamondsin aikana Bird oli myös mukana lukuisissa alkuvaiheen etsintäprojekteissa ja kimberliittitimanttien
löydöissä Luoteisessa Kanadassa, mm. JV-projekteissa Rio Tinton kanssa.
Bird on myös toiminut TSX-listatussa Southern Platinumissa (Vice President) ja oli osa tiimiä joka vei Messina (Limpopo) platinakaivosta
tuotantovaiheeseen Etelä-Afrikassa.
Michael Brennan, MSc. SAIMM, Konsulttigeologi
Brennanilla on yli 25 vuoden kokemus malminetsinnästä ja kaivosteollisuudesta. Hän aloitti uransa malminetsintägeologina De Beersissä ja on
sittemmin työskennellyt lukuisien yhtiöiden kanssa timantti-, kulta- ja perusmetalliprojekteissa pääasiassa Etelä- ja Keski-Afrikassa. Monien
malminetsinnän johtoasemiensa lisäksi Brennanin mielenkiinto on projektien kehityspuolella.

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

Kuhmo 1

2.2 Hakemusmusalueen pinta-ala ja sijainti
Pinta-ala: 295,69 ha
Sijainti: Kuhmo
Alue sijaitsee noin 24 kilometrin päässä
Kuhmon keskustasta koilliseen.

2.3 Kaavoitustilanne

Kunnan kaavoituslausunto
toimitetaan tarvittaessa
pyynnöstä.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

2.4 Luonnonsuojelutilanne

Malminetsintälupa-alueella tai sen välittömässä
läheisyydessä ei ole luonnonsuojelukohteita.

2.5 Muun lainsäädännön rajoitukset

Ei tiedossa olevia rajoituksia.

2.6 Arvio alueella olevista kaivosmineraaleista ja selvitys, mihin arvio perustuu

Suomenpuoleisen Karjalan kratonin timanttien etsintäperusteet perustuvat siihen, että alue on osa
Arkeeista (>2,5 Ga) maankuoren aluetta, joka kattaa Itä-Suomen, Länsi-Venäjän ja osia
Pohjois-Norjasta. Karjalan kratoni on merkittävä, sillä sen muodostumisolosuhteet ovat otolliset
kimberliiteille ja timanteille, johtuen paksusta litosfäärisestä ja suhteellisen kylmästä vaipasta. Tämän
tyyppisten olosuhteiden on osoitettu sisältävän timanttipitoisia kimberliittejä, esimerkkeinä Lomonsovin
ja Gribin timanttiesiintymät Venäjällä ja Lahtojoen timanttiesiintymä Suomessa.
Kuhmo 1 malminetsintälupa-alue sijaitsee Itä-Suomessa Kuhmon alueella, josta Karelian Diamondsin
arvion mukaan on potentiaalia tulla merkittävä timanttiprovinssi.

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)
Kuhmon kunta
PL 15
88901 Kuhmo
kirjaamo@kuhmo.fi
Kainuun ELY-keskus
PL 115
87101 Kajaani
kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi
Metsähallitus
PL 94
01301 Vantaa
kirjaamo@metsa.fi
Yhteiset alueet:
290-876-5-0: Lentuan osakaskunta, ari.karppinen@mhy.fi
Lista maanomistajista yhteystietoineen hakemuksen liitteenä.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

4. Selvitys toimintaa koskevista suunnitelmista
4.1 Tutkimusmenetelmät, -välineet ja aikataulu

Malminetsintäluvan maastotutkimukset toteuttavat joko yhtiö itse tai alihankkija, kuten GTK. Suunniteltuja
tutkimustoimia ovat mm. kairaukset, kaivannot, geokemialliset- ja geofysikaaliset tutkimukset:
- Moreeninäytteenotto: Pintamoreeninäytteenotossa voidaan käyttää lapiota tai augeria, kun taas syvemmältä
otettavat näytteet (pohjamoreeni) on otettava kairakoneen avulla. Kaivinkoneen käyttö saattaa tulla kyseeseen
kallion pinnan paljastamiseksi, kartoittamiseksi ja mahdollisten tutkimusojien tekoa varten. Maaperästä otetut
näytteet viedään tutkimuspaikalta analysointia varten.
- Geofysikaaliset tutkimukset: Geofysikaaliset tutkimukset suoritetaan jalkaisin käyttäen mittalaitteita ja
GPS-laitetta. Menetelmien avulla arvioidaan kallioperäkairauskohteita.
- Kallioperäkairauksessa käytetään tela-aluesteista kairakonetta.
4.2 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Hakija arvioi, että toteuttevista malminetsintätoimista syntyy vain vähän jätettä. Etsinnän suorittamisen aikana toimenpiteiden suorittaja tulee jatkuvasti
huolehtimaan, ettei alueelle keräänny roskaa tai muuta jätettä, ja töiden valmistuessa kaikki työkalut ja roskat tullaan poistamaan alueelta. Kaikki
syntynyt jäte tullaan käsittelemään asianmukaisesti, ja etsintäalueen siisteydestä etsinnän päättyessä tullaan huolehtimaan. Polttoaine- tai
öljypäästöjen varalle näytteenottoryhmillä on mukanaan turvetta, jota voidaan käyttää vuodon imeyttämiseen.
Hakijayhtiö katsoo, että erilliselle jätehuoltosuunnitelmalle ei ole tarvetta.

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

Toiminnasta ei aiheudu merkittävää haittaa malminetsintälupa-alueen ympäristön ja luonnonsuojelun
arvoille. Suunnitelluilla malminetsintämenetelmillä ei yhtiön arvion mukaan ole vaikutuksia vesistöihin tai
pohjaveteen. Pienvesistöjen lähiympäristöjen luonnonmukaiseen säilymiseen kiinnitetään erityistä
huomiota. Suunniteltu malminetsintä ei aiheuta merkittävää vahinkoa maa- tai kallioperään ja yhtiö
pyrkii käyttämään jo olemassa olevia uria alueella liikkumiseen. Suunniteltu malminetsintä ei aiheuta
suurta melua tai häiriötä. Suoritettavista tutkimuksista tullaan ilmoittamaan maanomistajille hyvissä ajoin
ennen niiden aloittamista. Ilmoitus tehdään myös ELY-keskukselle ja Tukesille. Tutkimuspaikalle
johtavien kulkureittien määrittämisessä tehdään tarpeen mukaan yhteistyötä ELY-keskuksen ja
maanomistajien kanssa ympäristövahinkojen minimoimiseksi ja mahdollisten luontoarvojen
huomioimiseksi.

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

Ottaen huomioon alueen pinta-alan, malminetsintään käytettävät tutkimusmenetelmät sekä niistä
mahdollisesti koituvat haitat, yhtiön ehdotus vakuudeksi on 2000 euroa. Vakuus asetetaan kuitenkin
Tukesin antaman lupamääräyksen mukaisesti.

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

Kaikki tutkimukset suoritetaan aina siten, että maastoon jäisi mahdollisimman vähän jälkiä.
Kairauspaikat osoitetaan puupaaluilla, mahdolliset maahan jätetyt maaputket katkaistaan läheltä
maanpintaa ja kairarei'ät tulpataan tarpeen mukaan. Tutkimuspaikat pidetään mahdollisimman siisteinä
tutkimuksen aikana ja paikat ennallistetaan tutkimuksen päätyttyä sekä mahdolliset
maastovauriot/puuvauriot korvataan täysimääräisesti maanomistajalle.
Hakija tulee laatimaan malminetsintäluvan päätyttyä alueen maanomistajille ja vastaaville viranomaisille
jälkitoimenpideraportin.

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
Kuhmo 1:n malminetsintäluvan tutkimusmenetelmät, tutkimusvälineet ja aikataulut ovat pitäneet sisällään muun muassa geologisia ja geofysikaalisia tutkimuksia ja näyteanalyyseja, johon sisältyy seulontaprosesseja Outokummussa, näytteiden
käsittelyä kaksiokulaarisella mikroskoopilla sekä elektronimikroskoopilla. Lisäksi alueella on tehty magneettisia lentomittauksia.
Geologisten ja geofysikaalisten lentomittausten arviointien jälkeen malminetsintälupa-alueelta kerättiin näytteitä. Näytteet otettiin kaivinkoneilla noin 5 metrin maksimisyvyydeltä. Moreeninäytteet kuljetettiin GTK:n laboratorioon Outokumpuun
esikäsittelyä varten, jossa ne seulottiin 1,0 mm:iin: tällä tavalla esitiivistetyt ja raskaat mineraalitiivisteet saadaan eriteltyä. Talteenotettu raskas mineraalitiiviste analysoitiin kanadalaisessa erikoislaboratoriossa, (Overburden Drilling Management,
ODM) jossa mineraalitiivisteestä poimittiin käsin kaksiokulaarisen mikroskoopin avulla indikaattorirakeet. Tunnistetut indikaattorirakeet lähetettiin takaisin GTK:lle uudelleen tutkittaviksi. Merkittäviä indikaattorirakeita (esim. granaattia) tutkittiin
elektronimikroskoopilla, joka luokittelisi kimberliittiset indikaattorimineraalit niiden mineraalikemian perusteella. (G9- tai G10 Granaattien löytäminen on erityisen tärkeää timanttien etsinnässä). Alueellisessa näytteenotto-ohjelmassa tunnistettiin
kimberliittisiä indikaattorimineraaleja malminetsintälupa-alueella, mukaan lukien G9-granaatteja.
Moreeninäytteenotto-ohjelman jatko suunniteltiin saatujen tulosten perusteella ja näytteenottojen sijainnit valittiin siten, että kasvillisuudelle aiheutetut haitat pyrittiin minimoimaan. Tutkimusmenetelmänä käytettiin samaa kaivausmenetelmä ja
näytteiden käsittelyä. Tähän mennessä Kuhmo 1 malminetsintälupa-alueella on kerätty (61) näytettä. Näytteenottoprosessissa on onnistuneesti määritelty kimberliitin indikaattorimineraalirakeiden läsnäolo. Moreeninäytteenoton jatko-ohjelman
aikana löydettiin vihreä timantti. Kyseinen löydös on hyvin harvinainen. ODM-laboratorio, joka löysi timantin, on historiansa aikana käsitellyt yli 50 000 malminetsinnän moreeninäytettä, joista on löydetty alle 10 luonnossa esiintyvää
timanttia.Timantti on halkaisijaltaan 0,8 mm, muodostaen käyrän ja kaksoistuneen dodekaedrin. Timantti on selkeä ja väriltään tasaisen vihreä. Kyseisessä moreeninäytteessä, havaittiin poikkeuksellisen paljon (>20)
kimberliitti-indikaattorimineraaleja. Kallioperää ei kuitenkaan saavutettu tässä näytekuopassa. Alueen kallioperää tutkittiin tarkemmin kyseiseltä moreeninäytealueelta, 274,9 metrin kallioperäkairausohjelmalla. Kairausohjelman tuloksena löydettiin
aiemmin tuntematon kimberliittipiippu. Ohjelman viidestä kairareiästä kolme leikkasi kimberliittiipiippua. Lisätutkimuksilla kyseinen kimberliittihavainto luokiteltiin orangeiitti (ryhmä II) Kimberliitiksi.
Kuhmo 1 malminetsintäluvassa määritellyssä kimberliitti-indikaattorinmineraaliesiintymästä on valmistunut hiljattain yksityiskohtainen miehittämättömällä ilma-aluksella tehty geofysikaalinen magneettinen lentomittaus. Lentomittaus tehtiin
VTOL-lennokilla, johon oli asennettu dataloggeri. Magneettikenttää mitattiin dronen peräpuomissa sijaitsevalla fluxgate-magnetometrillä. Lentomittauksessa lennätettiin dronea itä-länsisuuntaisesti 73 lentolinjalla noin 35 metrin välisellä etäisyydellä
ja pohjois-etelä suuntaisesti yhdeksällä lentolinjalla 350 metrin välein 42 metrin korkeudessa. Lentomittaus käsitti 250 linjakilometriä, jotka kattoivat 7,8 neliökilometrin alueen. Lentomittauksen tuloksia tulkitaan parhaillaan, jonka jälkeen
muodostetaan tarkempi tutkimusaikataulu. Aikataulussa ilmoitetaan eri näytteenottovaiheiden mm. kaivantojen ja kairausten suunnitellut ajankohdat tarkentavia kimberliitti- ja timanttianalyyseja varten.
Kuhmo 1 malminetsintäluvan aikainen tutkimusohjelma on tuottanut merkittäviä tuloksia. Geologisten ja geofysikaalisten tietojen tarkastelun, moreeninäytteiden analysoinnin ja yksityiskohtaisten laboratorioseurantojen perusteella on Kuhmo 1
malminetsintälupa-alueelta löydetty uusi kimberliittiesiintymä. Kuhmo 1 malminetsintälupa-alueella on mahdollisesti useampiakin timanttipitoisia kimberliittiesiintymiä.
Tähänastiseen malminetsintään liittyvät kustannukset ovat muodostuneet olemassa olevien geologisten ja geofysikaalisten tietojen tarkastelusta ja analysoinnista, 61 kaivinkoneella otetusta moreeninäytteestä, laboratoriotutkimuksista GTK:ssa ja
ODM:ssä, kuljetuksesta ODM-laboratorioon ja sieltä takaisin Suomeen. Kairauskustannukset ovat muodostuneet urakoitsijan kustannuksista, kairausohjelman valvonnasta, ohuthievalmisteluista ja kimberliittikairasydänten analysoinneista.
Kustannuksiin sisältyvät myös lentomittaustutkimukset, kyseisen tutkimusohjelman valmistelu ja tulosten tulkinta sekä karttojen tuottaminen.

10.2 Selvitys esiintymän hyödyntämismahdollisuuksista ja jatkotutkimusten tarpeellisuudesta

Timantin, kimberliittipiipun ja kimberliittisten indikaattorimineraalien löydöt Kuhmo 1
malminetsintälupa-alueella osoittavat, yhtiön saavuttaneen nykyisen malminetsintäluvan tavoitteet.
Jatkoa varten luodaan tutkimussuunnitelma vihreän timantin ja muiden timanttisten kimberliittien
löytämiseksi. Suunnitelma perustuu tähänastisiin tuloksiin, sisältäen lisää geofysikaalisia ja
geokemiallisia tutkimuksia.

10.3 Perustelut alueen rajaukselle

Aluerajausta on pienennetty edelliseen malminetsintälupa-alueeseen nähden perustuen
tutkimustuloksiin.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

11. Lisätietoja
11.1 Lisätietoja malminetsintälupaa varten

12. Lomakkeen lähettäminen
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.
Voit tulostaa ja tallentaa lomakkeen itsellesi ao. painikkeiden avulla. Antamasi tiedot tallennetaan Tukesin (ao.)
rekisteriin. Lisätietoja tukes.fi/tietosuoja.
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).

Karelian Diamond Resources Plc

Hakemus: Malminetsinnän jatkoaikahakemuksen
Viite: Malminetsintälupahakemus (jatkoaika) Kuhmo 1, ML2017:0011
Karelian Diamond Resources Plc hakee malminetsintäluvalle Kuhmo
täytäntöönpanomääräystä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

1,

ML2017:0011

Kaivoslain § 169 mukaan kaivosviranomainen voi perustellusta syystä hakijan pyynnöstä
malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista taikka kaivoslupaa tai kaivosturvallisuuslupaa
koskevassa päätöksessä määrätä, että luvassa yksilöityihin toimenpiteisiin voidaan valituksesta
huolimatta ryhtyä lupapäätöstä noudattaen.

Hakijan perustelut täytäntöönpanomääräyspyynnölle ovat:
•

Vireillä olevassa jatkoaikahakemuksessa mainitut tutkimukset/tutkimusmenetelmät eivät
laajuudeltaan tai ympäristövaikutuksiltaan eroa jo aikaisemmin myönnetyistä luvista. Tämän
takia yhtiön näkemys on, että tulevan luvan mukaisiin tutkimuksiin tulisi voida ryhtyä (jatkaa)
välittömästi päätöksen jälkeen. Ennen tutkimuksiin ryhtymistä hakija varmistaa vakuuden
olevan riittävällä tasolla ja suorittaa 5. vuoden malminetsintäkorvaukset. Lisäksi yhtiö
toimittaa ilmoitukset maastotöistä sekä viranomaisille että muille asianosaisille hyvissä ajoin
ennen tutkimuksiin ryhtymistä.

•

Hakijalla on jo alueella käynnistynyt timantinetsintäprojekti, joka on ollut voimassa vasta neljä
vuotta kaivoslain maksimissaan mahdollistamasta viidestätoista vuodesta. Yhtiön
aikomuksena on tulevaisuudessakin jatkaa alueen timanttipotentiaalin selvittämistä
vastuullisesti, kaivoslain edellyttämällä tavalla, lupamääräyksiä noudattaen. Rahoitus ja
asiantuntemus esitettyyn toimintaan löytyy, kaivoslain § 61 täyttyy, eikä jatkoajan
myöntämiselle hakijan näkemyksen mukaan löydy estettä.

•

Hakijan näkemys on, että täytäntöönpanomääräys ei tekisi mahdolliset muutoksenhaut
hyödyttömiksi, vaan muutoksenhaut tulisi voida käsitellä yhtäaikaisesti vastuullisen
malminetsintäprojektin ohella, säästäen kaikkia osapuolia kohtuuttomista haitoista.

Karelian Diamondin puolesta,

Robert Stenberg
Tenement Manager
GeoPool Oy

