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KUULUTUS  
 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 2.9.2021 hyväksy-
nyt seuraavan malminetsintälupaa koskevan hakemuksen: 

 
 
 

 
Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Pää-
töksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemises-
ta. Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on me-
neteltävä.  
 
Päätös on nähtävillä Tukesin kotisivulla osoitteessa: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-
valtaukset 

 
 Tieto päätöksen antamisesta on julkaistu sijaintikunnan verkkosivuilla. 
 
 Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai Antti Mikkola puh. 029 505 2184 
 
 
 Kuulutettu 2.9.2021 
 
 Pidetään nähtävänä 11.10.2021 asti (valitusajan päättymispäivä). 
 
 
  

LIITTEET 
 
 Liite 1: Lupakartta malminetsintäalueesta 

Hakija: Arctic Minerals Exploration AB 
Alueen nimi: Peura 
Lupatunnus: ML2021:0011 
Alueen sijainti ja koko: Sodankylä, 2291,66 ha 
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Kartta malminetsintälupa-alueesta 
(mittakaava ohjeellinen)

75889300100001
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Mittakaava 1:100 000

Arctic Minerals Exploration Oy
Peura
ML2021:0011

Malminetsintälupa-alue             Kiinteistörajat



Liite 2

Kiinteistötunnus Pinta-ala (ha)
75889300100001 2291,66
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LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 037 000
http://www.ely-keskus.fi/lappi

PL 8060
96101 ROVANIEMI

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)
kaivosasiat@tukes.fi  

Viite: lausuntopyyntönne 10.6.2021

Malminetsintähakemus ML2021:0011 (Peura), Arctic Minerals Exploration AB, 
Sodankylä 

Arctic Minerals Exploration AB hakee malminetsintälupaa (ML2021:0011, Peura) noin 2292 
hehtaarin laajuiselle alueelle Sodankylän kuntaan. 

Kyseessä on uusi malminetsintähakemus. Hakija on arvioinut olevan mahdollista löytää alueelta 
mm. kultaa. Tutkimussuunnitelmaan sisältyy hakemuksen mukaan geofysikaalisia mittauksia, 
geologista rakennetulkintaa, timanttikairausta, pohjamoreeninäytteenottoa ja tutkimusojia sekä 
raskasmineraalitutkimusta lapionäytteistä. Tutkimuskalustoksi on mainittu mm. kaivinkone ja drone, 
jota käytetään magneettisissa mittauksissa. 

Suojelualueet ja Natura 2000-alueet

Haetulla malminetsintäalueella ei ole perustettuja luonnonsuojelualueita, Natura 2000 -verkoston 
kohteita, luonnonsuojeluohjelma-alueita eikä valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita. 

Malminetsintäaluetta lähin suojelualue on lintu- ja luontodirektiivin perusteella Natura 2000-
verkostoon sisällytetty Pomokairan alue (FI1301712), joka sijoittuu lähimmillään 
malminetsintäalueesta hieman vajaan 700 metrin etäisyydelle. Osin samalle alueelle sijoittuu 
Pomokairan-Tenniöaavan soidensuojelualue (SSA120157) ja Pomokairan soiden 
soidensuojeluohjelma-alue (SSO120564). Etäisyydestä johtuen malminetsinnästä ei arvioida 
todennäköisesti aiheutuvan vaikutuksia alueen suojeluperusteisiin. 

Rauhoitetut ja muut huomionarvoiset lajit

Lupahakemusalueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu tiedossa olevia luonnonsuojeluasetuksen 
(1097/160) liitteen 3 (a) koko maassa rauhoitettujen kasvilajien esiintymiä, ei liitteen 4 uhanalaisten 
lajien ja erityisesti suojeltavien lajien havaintopaikkoja eikä luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen II a 
ja IV a eläinlajien eikä II b ja IV b kasvilajien havaintopaikkoja (29.6.2021 Lajitietokeskus).

Vesistöt, pienvedet ja pohjavesialueet

Hakemusalueelle ei sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita eikä tiedossa olevia pienvesiä. 

Hakemusalueen halki virtaa Ala-Vaalojoki, sekä siihen liittyvä Korpihaara. Hakemusalueella osin 
virtaava Nutukkahaara laskee hakemusalueen ulkopuolella Ylä-Vaalojokeen.  Ylä- ja Ala-Vaalojoet 
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laskevat Kitiseen. Vesistöjen lähellä toimittaessa on huolehdittava siitä, ettei syväkairauksissa 
maanpinnalle nouseva kiviaines, soija, pääse valumaan vesistöihin, eikä muukaan koneellinen 
näytteenotto ja liikkuminen aiheuta kuormitusta vesistöihin. Hakemusalueella on lukuisia metsä- ja 
suomaiden ojituksia. Myös näiden läheisyydessä on toimittava siten, että kiintoainetta tai 
poraussoijaa ei pääse ojia myöten kulkeutumaan vesistöihin.  Vesistöjen ympäristö tulisi säilyttää 
mahdollisimman luonnonmukaisena.

Muuta

Kaikessa toiminnassa tulee välttää turmelemasta alueen luontoa enempää kuin tutkimuksen 
tekemiseksi on välttämätöntä. Tutkimusten jälkeen maastoon jääneet jäljet tulee entisöidä 
mahdollisimman hyvin. Maastoliikennelain 5 §:n mukaan käytettäessä maastossa moottorikäyttöistä 
ajoneuvoa on vältettävä vahingon ja haitan aiheuttamista luonnolle ja muulle ympäristölle. 
Maastoajoneuvoilla liikkuminen tulee pääsääntöisesti tapahtua olemassa olevilla yksityisteillä, 
metsäteillä ja jäädytetyillä talviteillä. Ojittamattomilla luonnontilaisilla tai luonnontilaisen kaltaisilla 
suoalueilla tulee välttää moottoriajoneuvoilla ajamista sulanmaan aikana.

TIEDOKSI Arctic Minerals Exploration AB / Risto Pietilä



Tämä asiakirja LAPELY/2654/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LAPELY/2654/2021  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Lehvola Heli 29.06.2021 14:55

Ratkaisija Neuvonen Ari 29.06.2021 14:52









Lausunto                                                        ROIDno-2021-2560

2.7.2021

Lapin maakuntamuseo Arktikum Pohjoisranta 4 96200 Rovaniemi

Puhelin (016) 322 8589 Telefax (016) 322 309 Sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi
kaivosasiat@tukes.fi

Viite: Lausuntopyyntönne 10.6.2021
Asia: SODANKYLÄ – Malminetsintälupa ML2021:0011 Peura

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (621/2011) 37 §:n

nojalla Lapin maakuntamuseolta lausuntoa Sodankylän kunnan alueelle koh-

distuvasta malminetsintälupahakemuksesta. Hakemuksen kopio on toimitettu

museolle lausuntopyynnön yhteydessä, ja siitä käyvät ilmi aiottu etsintäalue

sekä suunnitellut toimenpiteet. Lapin maakuntamuseo lausuu asiasta museo-

lain (314/2019) mukaisena alueellisena vastuumuseona.

Aiottu malminetsintäalue sijaitsee Sodankylän kunnan alueella Kitiseän länsi-

puolella n. 7,5 km Peurasuvannosta luoteeseen. Alueelta ei tunneta kiinteitä

muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Alueeseen

ei ole viimeisen 10 vuoden aikana kohdistunut arkeologisia selvityksiä.

Alue on supra-akvaattista, eikä ole koskaan sijainnut lähellä muinaisrantoja.

Alueella on arkeologista potentiaalia erityisesti myöhäisen esihistorian ja var-

haishistorian asuinjäännösten kannalta, koska alueen suot ja purot (erityisesti

Ala- ja Ylä-Vaalojoki) ovat muodostaneet talvikulkukelpoisen reitin Kitiseen. Li-

säsi alueella voi olla Lapin metsätaloushistoriaan liittyviä arkeologisia kohteita.

Malminetsintälupahakemuksessa mainitaan tutkimusojitus, mikä on maape-

rään voimakkaasti kajoavana toimenpiteenä huomionarvoinen riski alueella

mahdollisesti sijaitseville tuntemattomille kiinteille muinaisjäännöksille. Näin

ollen, mikäli lausunnon karttalliitteessä merkityillä alueilla aiotaan suorittaa

koeojitusta, koemontutusta tai muuta vastaavaa voimakkaasti maaperään ka-

joavaa toimintaa, on suunnitelmien tarkentuessa niistä pyydettävä uusi lau-

sunto Lapin maakuntamuseolta. Suunnitelmat nähtyään, Lapin maakuntamu-

seo määrittää arkeologisten selvitysten tarpeen ja laajuuden.
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Lapin maakuntamuseo muistuttaa lisäksi, että muinaismuistolain (295/1963) 1

§:n mukaisesti on ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa kiinteän

muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittami-

nen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Tätä kieltoa ei kumoa

minkään muun lain nojalla myönnetty lupa, kuten malminetsintälupa. Näin ol-

len, muinaismuistolain 14 §:n mukaisesti, jos maata kaivettaessa tai muuta

työtä suoritettaessa tavataan kiinteä muinaisjäännös, jota aikaisemmin ei ole

tunnettu, on työ kohteen luona keskeytettävä välittömästi ja löydöstä on vii-

pymättä tehtävä ilmoitus joko Museovirastolle tai alueellisen vastuumuseon

(Lapin maakuntamuseo) arkeologille. Niin ikään muinaismuistolain 16 §:n mu-

kaisesti, jos alueelta löydetään muinaisesineeksi epäilty esine, tai sellaisen

katkelma, on kaivuu paikalla lopetettava välittömästi ja otettava viipymättä

yhteys joko Museovirastoon tai alueellisen vastuumuseon arkeologiin.

Siinä tapauksessa, että malminetsintälupa myönnetään, tulee ennen maasto-

töiden aloittamista esitettävä tutkimussuunnitelma toimittaa tiedoksi Lapin

maakuntamuseolle.

Rovaniemellä 2. heinäkuuta 2021

Jari-Matti Kuusela
Arkeologi, FT

Tiedoksi: Lapin ELY-keskus

Museovirasto
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Sattasniemen paliskunta LAUSUNTO
Poroisäntä Matti Riipi
Rajalantie 830
99655 Sattasvaara
p. 040 7066832 30.8.2021

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

LAUSUNTO MALMINETSINTÄ

lupatunnus ML2021:0011

Paliskunta suorittaa ettotöitä ja porojen kokoamista sekä paimentamista syyskuun
alusta kesäkuun loppuun alueella. Edellä mainittuun aikaan ei tule harjoittaa
toimintaa joka häiritsee poronhoitotöitä.

Alue sijaitsee erityisellä poronhoitoalueella.

Hakija ilmoittaa lupahakemuksessaan, ettei yhtiöllä ole tiedossa muun lainsäädännön
asettamia rajoituksia alueella. Kyseinen alue on kuitenkin Poronhoitolaissa (848/1990)
määritetyllä alueella, jossa sijaitsevat valtion maat muodostavat erityisesti poronhoitoa
varten tarkoitetun alueen ja jolla ”olevaa maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu
huomattavaa haittaa poronhoidolle” (PHL 2§). Lisäksi Kaivoslaissa (621/2011) todetaan 3
§:ssä: ”Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, sovelletaan tämän lain mukaista lupa- tai
muuta asiaa ratkaistaessa ja muutoin tämän lain mukaan toimittaessa muun muassa
luonnonsuojelulakia (1096/1996), … poronhoitolakia (848/1990)” ja 12 §:ssä:
”Malminetsintäluvan haltijan on ilmoitettava kirjallisesti malminetsintäalueeseen kuuluvien
kiinteistöjen omistajille ja muille oikeudenhaltijoille etukäteen kaikista maastotöistä, jotka
voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa, sekä väliaikaisista rakennelmista. Ilmoitus on lisäksi
tehtävä saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskäräjille, poronhoitolaissa säädetyllä
erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella (erityinen poronhoitoalue) asianomaisille
paliskunnille ja kolttalaissa tarkoitetulla koltta-alueella kolttien kyläkokoukselle.”

Ennen kenttätöiden aloittamista on ilmoitettava paliskunnalle.

Mikäli joudutaan menemään poroaidoista läpi, tulee käyttää valmiita veräjiä.



Mahdollisista vahingoista poronhoidolle tulee suorittaa korvaus paliskunnalle.

Matti Riipi
Poroisäntä
Sattasniemen paliskunta



Lähettäjä:                                               Tukes KaivosAsiat
Lähetetty:                                               keskiviikko 30. kesäkuuta 2021 14.08
Vastaanottaja:                                       Tuominen Esa (Tukes); Viljamaa Eeva (Tukes)
Aihe:                                                         VL: Lausunto malminetsintälupahakemukseen ML2021:0011
Liitteet:                                                    Lausunto, malminetsintälupahakemus, Sodankylä, Peura.pdf
 
 
 
Lähettäjä: Risto Pietilä <risto.pietila@arcticminerals.se> 
Lähetetty: tiistai 29. kesäkuuta 2021 18.29
Vastaanottaja: Tukes KaivosAsiat <Asiat.Kaivos@tukes.fi>
Aihe: Arctic Minerals kommentit/Lausunto malminetsintälupahakemukseen ML2021:0011
 
Hyvä kaivosviranomainen.
Asia: Ely-Keskuksen lausunto kohteesta ML2021:0011 (Peura).
Olemme tutustuneet ELY-keskuksen lausuntoon, jossa mainitaan mm. vesistöön, soihin sekä suojelu- ja rauhoitusalueisiin liittyviä
periaatteita. Arctit Minerals ja sen aliurakoitsijat sitoutuvat noudattamaan kaikkia lausunnossa mainittuja varovaisuus ja
suojelutoimia koko maastotoimintamme ajan.
Toivomme lausunnon edistävän hakemuksemme pikaista käsittelyä.
Terveisin
 
Risto Pietilä
 
 
Risto Pietilä
Exploration Manager
+358 400 293217
risto.pietila@arcticminerals.se
 
 
 
Lähetetty Windows 10:n Sähköpostista
 
Lähettäjä: Lehvola Heli (ELY)
Lähetetty: tiistai 29. kesäkuuta 2021 15.05
Vastaanottaja: kaivosasiat@tukes.fi; risto.pietila@arcticminerals.se
Aihe: Lausunto malminetsintälupahakemukseen ML2021:0011
 
Hei!
Liitteenä Lapin ELY-keskuksen lausunto malminetsintälupahakemukseen ML2021:0011, Sodankylä, Peura.
 
Heli Lehvola
ympäristötarkastaja
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puhelin +358 (0)295 037 098
Luontoympäristöyksikkö
Lapin elinkeino- l i ikenne- ja ympäristökeskus
Hallituskatu 3 B
PL 8060, 96101 Rovaniemi
www.ely-keskus.fi/lappi
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Arctic Minerals Exploration AB
c/o Kaiding Advocatbyrå
Köpmangatan 22
83130 Östersund

KAIVOSLAIN (621/2011) MUKAINEN VAKUUS

Kaivoslain 10 luvun 107 §:n mukaan malminetsintäluvan haltijan on asetettava vakuus
mahdollisen vahingon ja haitan korvaamista sekä jälkitoimenpiteiden suorittamista varten,
jollei tätä ole pidettävä tarpeettomana toiminnan laatu ja laajuus, toiminta-alueen
erityispiirteet, toimintaa varten annettavat lupamääräykset ja luvan hakijan vakavaraisuus
huomioon ottaen.

Tukes on määrännyt malminetsintäluvalle ML2021:0011 asetettavaksi lupakohtaisen 4000
euron suuruisen vakuuden. Vakuus tulee asettaa pankkitalletuksena Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolle kaivoslain (621/2011) 15 §:ssä tarkoitettujen jälkitoimenpiteiden sekä 103
§:ssä tarkoitetun vahingon ja haitan korvaamista, sekä muiden kaivoslakiin perustuvien
velvoitteiden täyttämistä varten.

Talletus tulee tehdä pankkiin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksi. Pankin tulee
toimittaa tilivarojen panttausilmoitus avatusta vakuustilistä Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolle (os. Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi) sekä antaa sitoumus, jolla se luopuu
kuittausoikeudesta kyseiseen tiliin. Vakuustili ei saa olla määräaikainen.

Tilivarojen panttausilmoituksen allekirjoittaa pankin edustaja sekä pantattavan tilin omistaja,
eli luvan saajan [YHTIÖN NIMI] kaupparekisteriotteessa mainittu henkilö(t) joilla on
nimenkirjoitusoikeus.

Vakuus on asetettava viimeistään 30 päivänä siitä, kun malminetsintälupa on tullut
lainvoimaiseksi. Pyydämme täydentämään ja allekirjoittamaan liitteenä olevan
panttaussitoumuksen.

Tukesille vakuutta varten toimitettavat asiakirjat:

- Yleispanttaussitoumuslomake (liitteenä)
- Pankin tilivarojen panttausilmoitus
- Pantinantajan kaupparekisteriote

Asiakirjat tulee toimittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle osoitteeseen Valtakatu 2, 96100
Rovaniemi.

Antti Mikkola
ylitarkastaja



YLEISPANTTAUSSITOUMUS

Pantinantaja _______________________________________________

Y-tunnus _______________________________________________

Pantti Tili n:o__________________________________________

Tilin saldo panttauspäivänä: ________________________

Vastuut, josta pantti vastaa
Yllä mainitun yhtiön (pantinantaja) kaivoslakiin (621/2011) perustuva
malminetsintäluvan- tai lupien nojalla harjoitettava toiminta. Pantti asetetaan
kaivoslain 15 §:ssä tarkoitettujen jälkitoimenpiteiden sekä 103 §:ssä
tarkoitetun vahingon ja haitan korvaamista, sekä muiden kaivoslakiin
perustuvien velvoitteiden täyttämistä varten.

Panttaussitoumus Luovutamme edellä yksilöidyn pantin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tässä
sitoumuksessa mainittujen vastuiden täyttämisen vakuudeksi.

Voimassaoloaika Tämä yleispanttaussitoumus on voimassa toistaiseksi

Päiväys ___.___._______

Allekirjoitus ____________________________

Nimen selvennys   ________________________
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