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KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla
Malminetsintälupahakemuksen ja hakemuksen luvan täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huolimatta
Hakija:
Oy Fennoscandian Resources AB
Alueen nimi:
Pitkäjärvi
Lupatunnus:
ML2016:0040
Alueen sijainti ja koko:
Heinävesi, 407,4 ha
Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Oy Fennoscandian Resources AB on hakenut malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista, ja
suunnitellut malminetsintäalueelle tutkimusohjelman, jonka aikana (vuosina 2021-2024)
alueella tehtäisiin mm. lisätutkimuskairauksia ja tutkimusojia grafiitin laadun ja määrän
selvittämiseksi. Nämä tutkimusmenetelmät olivat sallittuja myös aikaisemmin voimassa olleessa
luvassa. Tutkimusohjelmassa on mainittu myös mahdollisuus suorittaa pienimuotoista
koelouhintaa kallionpinnalta. Tälle kyseiselle tutkimustoiminnalle ei haeta
täytäntöönpanomääräystä.
Lupahakemusalue on nyt alkuperäistä aluetta puolet pienempi.
Alue sijaitsee liitekartan osoittamalla paikalla Heinäveden kunnan alueella. Yhtiö otaksuu
alueella olevan grafiittia.
Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset voi lähettää 26.3.2021 mennessä lupatunnus ML2016:0040 mainiten
Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi tai sähköisesti doc- tai rtf-tiedostona
osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi
Hakemuksen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Heinäveden kunnan verkkosivuilla ja Tukesin internet-sivuilla:
https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset
Lisätietoja

Ilkka Keskitalo puh. 050 432 3759 tai kaivosasiat@tukes.fi
Kuulutettu 17.2.2021
Pidetään nähtävänä 26.3.2021 asti.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisusta.

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

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

✔

Jatkoaikahakemus

(valtaus, malminetsintälupa)

(klikkaa linkkiä).

Liittyvä lupatunnus

ML2016:0040 Pitkäjärvi

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

Oy Fennoscandian Resources
Ab

1.2 Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero)

Puolalanpuisto 2B C 12
20100 Turku
Puh. 050-5877246

1.4 Sähköposti

Turku

1.5 Y-tunnus

rasmus.blomqvist@beowulfminin
g.com

1.6 Virkatodistus (liitteenä)

1.3 Kotipaikka

2472202-4

✔

1.7 Kaupparekisteriote (liitteenä)

1.8 Malminetsinnän rahoitus esitettyyn toimintaan

Suunniteltu toiminta tullaan rahoittamaan Oy
Fennoscandian Resources Ab:n brittiläisen
emoyhtiön Beowulf Mining Plc:n malminetsinnän
budjetista. Budjetti on vähintään yksi miljoona.

1.9 Henkilöstö ja sen asiantuntemus

Kurt Budge, kaivosinsinööri. Yli 20 vuoden
kokemus malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta
Englannissa, Ruotsissa ja Afrikassa.
Rasmus Blomqvist, geologi. Yli 15 vuoden
kokemus malminetsinnästä Suomessa, Ruotsissa
ja Norjassa.
Sauli Raunio, geologi. Noin viiden vuoden
kokemus malminetsinnästä Suomessa.

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

Pitkäjärvi

2.2 Hakemusmusalueen pinta-ala ja sijainti

Heinävesi, Itä-Suomen lääni
Pinta-ala: 407.45 ha

2.3 Kaavoitustilanne

Alueella on voimassa yleiskaava
ja rantayleiskaava.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

2.4 Luonnonsuojelutilanne

Tutkimusalueella tai sen välittömässä
läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000-verkostoon
kuuluvia tai muita luonnonsuojelualueita. Alueella
ei myöskään sijaitse muita suojeluohjelmiin
kuuluvia alueita.

2.5 Muun lainsäädännön rajoitukset

Suunnitellulla alueella ei ole kaivoslain pykälän 7
tarkoittamia esteitä.

2.6 Arvio alueella olevista kaivosmineraaleista ja selvitys, mihin arvio perustuu
Grafiitti. Alueella tehdyt aiemmat tutkimukset, kartoitukset, geofysikaaliset mittaukset ja grafiitin alustavat karakterisointitestit antoivat jo alkuvaiheissa
selkeitä viitteitä siitä, että alueella saattaa esiintyä taloudellisesti hyödynnettävää grafiittimalmia. Tutkimukset tehtiin yhteistyössä Åbo Akademi kanssa
v. 2015-2016. Tämän jälkeen Fennoscandian Resources on suorittanut alueella kattavaa malminetsintää v. 2016-2020 ja tarkemmin selvittänyt sekä
kasvattanut alueen mineraalipotentiaalia. Grafiitin pitoisuutta ja laatua on tutkittu eri analyysimenetelmillä ja rikastustesteillä, kuten mineraali- ja
alkuainekoostumusanalyysi, mikroskooppiset analyysit, Raman-spektroskopia ja vaahdotustestit. Maastotyöt ja testitulokset ovat osoittaneet, että
malminetsintälupa-alueen mineraalipotentiaali on suuri ja alueelta löytyy sekä hyvänlaatuista että karkearakeista grafiittia.
Tutkimusmenetelmiin on mm. kuulunut: kallioperäkartoitus ja lohkare-etsintä, näytteenotto ja analyysi, rikastustestit, geofysikaaliset maastomittaukset,
tutkimuskaivannot, timanttikairaus ja kairasydänten analyysi sekä malmiarvio. Ensimmäinen malmiarvio tehtiin 2018: 19.3 Mt (miljoonaa tonnia), 4.5%
grafiittipitoisuus (12.8 Mt, 5% grafiittipitoisuus), jonka jälkeen tehtiin lisäkairauksia ja malmiarvio kasvoi 2019: 26.7 Mt, 4.8% grafiittipitoisuus (17.2 Mt,
5.2% grafiittipitoisuus).
Alueen grafiittimalmi on todettu korkealaatuiseksi ja täyttää vaatimukset ”high-tech” -sovelluksiin, kuten litiumioniakkuihin. Grafiittimalmin rikastustestit
ovat tuottaneet 96.8-97.5 grafiittirikastetta ja puhdistustestit on saavuttanut 99.85% puhtauden ilman optimointia. Puhdistustestit antavat selkeitä
viitteitä siihen, että pienellä optimoinnilla voidaan päästä litiumioniakkujen vaatimaan 99.95% markkinatasoon. Korkean laadun ja lämpökestävyyden
takia tuote soveltuu myös erittäin hyvin esimerkiksi sulattamoihin ja voiteluaineeksi.

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)

-

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>

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

Vuosien 2021-2024 aikana on tarkoitus jatkaa alueen malminetsintää, jotta pystytään tarkentamaan ja
kasvattamaan alueen mineraalipotentiaalia. Mahdollisiin jatkotutkimuksiin sisältyy tarkentavaa
maastokartoitusta, geofysikaalisia maasto- ja kairareikämittauksia, lisäkairauksia ja tutkimuskaivantoja
tai mahdollista pienimuotoista koelouhintaa kallionpinnalta. Tutkimusmenetelmät ovat tarpeellisia ja
auttavat tarkemmin sekä laajemmin selvittämään grafiittimalmin laatua, kokoa, rakenteita ja
koostumusta keräämällä lisää näytteitä rikastus- ja puhdistustestejä varten. Testeillä tutkitaan grafiitin
soveltuvuutta litiomioniakkuihin ja tutkimukset jatkuvat välittömästi jos grafiitin laatu ja määrä
osoittautuu kannattavaksi.
Malminetsintäluvan jatkoaikaa haetaan kolmeksi vuodeksi.

4.2 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Kairauksesta saattaa syntyä pieni määrä kairaussoijaa, joka otetaan talteen ja poistetaan tutkimusalueelta. Jos kallion pinta paljastetaan, alue entisöidään.
Jätteitä toiminnasta muodostuu vain vähän. Mahdollisen koelouhinnan yhteydessä muodostuu kaivannaisjätteinä vain pinta- ja irtomaita. Pinta- ja irtomaat
ovat ohuen aluskasvillisuuden peittämää hiekkamoreenia, jota hyödynnetään sellaisenaan alueen entisöintiin. Louhinnan yhteydessä mahdollisesti syntyvä
koerikastukseen kelpaamaton kiviaines hyödynnetään myös alueen entisöinnissä ja maisemoinnissa. Tämän kiviaineksen määrä pyritään pitämään
mahdollisimman pienenä.

5. Toiminnan ympäristö- ja muut vaikutukset
5.1 Vaikutukset ympäristön- ja luonnonsuojeluun, vesistöihin, pohjaveteen, ihmiseen ja maa- tai kallioperään
Suunnitellut toimenpiteet lukuunottamatta koelouhintaa ovat tavanomaisia malmitutkimuksia joiden vaikutukset
vesistöihin, pohjavesiin, ihmisiin ja maa- tai kallioperään ovat hyvin vähäiset tai niitä ei ole lainkaan. Vaikutuksia
ympäristön- tai luonnonsuojeluun ei ole.
Tela-asusteiset kairauskalustoyksiköt kuljetetaan tutkimusalueelle niin, että mahdollisimman vähän vahinkoa
aiheutuu maapinnalle. Mahdolliset vahingot entisöidään ja/tai korvataan maanomistajille. Kairaukset saattaa
aiheuttaa jonkun määrän melua.
Mahdollisesta koelouhinnasta voi aiheutua melua ja tärinää lähialueella. Pienimuotoinen koelouhinta on kestoltaan
lyhytaikaista, jolloin mahdolliset ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi. Mahdolliset vaikutukset ympäristöön otetaan
huomioon töiden suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta vaikutukset ympäristöön voidaan minimoida. Mikäli
koeluonteiseen toimintaan tai suurten tutkimuskaivantojen avaamiseen on tarvetta, on yhtiö Ympäristönsuojelulain
(527/2014) 119 §:n mukaisesti ensin hyvissä ajoin yhteydessä ympäristöviranomaisiin erillisen luvan saamiseksi ja
oikean menettelyn varmistamiseksi.

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

Hakijalla on voimassa oleva yhteensä 20 000 euron suuruinen pankkitalletusvakuus, joka kattaa myös
tässä hakemuksessa kaivoslakiin perustuvasta toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden vahinkojen ja
haittojen korvaamisen sekä kaivoslain mukaisten jälkitoimenpiteiden suorittamisen. Vakuus asetetaan
kuitenkin Tukesin ohjeiden mukaisesti ja täydennetään tarvittaessa uusien lupien voimaantulon
mukaisesti.

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

Kun malminetsintälupaan perustuva toiminta alueella päättyy, malminetsintäalueen saatetaan
välittömästi yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon: tutkimuskaivannot täytetään ja maisemoidaan, ja
kairanreikien suojaputket katkaistaan 10-20 senttimetriä maan pinnan yläpuolelta, hatutetaan ja
jätetään paikalleen mahdollisten myöhempien alueella tahtävien jatkotutkimusten ja -luotausten varalta.
Vettä vuotavat kairareiät tukitaan. Suojaputket poistetaan mikäli maanomistaja niin haluaa. Mahdolliset
kuopat, jotka ovat aiheutuneet koelouhinnasta täytetään ja maisemoidaan.
Alueelle ei ole tarkoitus rakentaa väliaikaisia rakennelmia. Alueella käytetyt laitteet poistetaan. Alue
kunnostetaan ja siistitään siltä osin kun yhtiön malminetsintätoimenpiteet ovat aiheuttaneet tähän
tarvetta, ja alue saatetaan mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan. Yhtiö tekee kirjallisen ilmoituksen
kaivosviranomaiselle, ELY-keskukselle, kunnalle, malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen
omistajille sekä muille oikeudenhaltijoille, kun yllä kuvatut toimenpiteet on saatettu loppuun. Ilmoitus
sisältää tiedot jälkitoimenpiteiden päättymispäivästä sekä kuvauksen toteutetuista jälkitoimenpiteistä.
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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
Alueella on malminetsintälupa ML2016:0040 Pitkäjärvi. Malminetsintälupa myönnettiin neljäksi vuodeksi ja se raukeaa 10.1.2021.
Malminetsintäluvan voimassaolon aikana alueella on suoritettu seuraavat malminetsintää tukevat työt:
- Kallioperäkartoitus ja lohkare-etsintä, näytteenotto ja analyysit , 2016-2019
- Geofysikaalisia maastomittauksia, 2016-2019
- Timanttikairaus ja kairasydänten analysointi, yhteensä 23 kairareikää, 2017-2019
- Rikastustestit, 2016-2020
- Malmiarvio, 2018: 19.3 Mt (miljoonaa tonnia), 4.5% grafiittipitoisuus (12.8 Mt, 5% grafiittipitoisuus), jonka jälkeen tehtiin lisäkairauksia ja malmiarvio
kasvoi 2019: 26.7 Mt, 4.8% grafiittipitoisuus (17.2 Mt, 5.2% grafiittipitoisuus).
- Tutkimusojat ja pintakiven analysointi, 2019
- Soveltuvuustestit, 2017-2020: grafiittimalmin rikastustestit ovat tuottaneet 96.8-97.5 grafiittirikastetta ja puhdistustestit on saavuttanut 99.85%
puhtauden ilman optimointia. Puhdistustestit antavat selkeitä viitteitä siihen, että pienellä optimoinnilla voidaan päästä litiumioniakkujen vaatimaan
99.95% markkinatasoon.
Suoritetut tutkimukset ovat auttaneet kohdentamaan malminetsintäaluetta ja siksi malminetsintälupa-aluetta on pienennetty jatkoaikahakemuksen
myötä.
Malminetsintälupa ML2016:0040 Pitkäjärvi luvan voimassaolon aikana suoritetun tutkimustoiminnan kustannukset ovat olleet noin 1,4 miljoonaa €.

10.2 Selvitys esiintymän hyödyntämismahdollisuuksista ja jatkotutkimusten tarpeellisuudesta
Malminetsintäaluetta on pystytty tutkimustulosten perusteella rajaamaan ja näin ollen kohdentamaan malminetsintää. Alueella tehdyt aiemmat tutkimukset,
kartoitukset, geofysikaaliset mittaukset ja grafiitin alustavat karakterisointitestit antoivat jo alkuvaiheissa selkeitä viitteitä siitä, että alueella saattaa esiintyä
taloudellisesti hyödynnettävää grafiittimalmia. Neljän vuoden aikana alueen mineraalipotentiaalia on kasvatettu huomattavasti ja ensimmäinen malmiarvio
laskettiin jo 2018. Grafiittimalmin pitoisuutta, kokoa ja laatua on tutkittu eri analyysimenetelmillä ja tulokset ovat osoittaneet, että malminetsintälupa-alueen
mineraalipotentiaali on suuri ja alueen hyvänlaatuisella sekä karkearakeisella grafiittiesiintymällä on selkeä hyödyntämismahdollisuus. Grafiitin puhdistustestit
antavat selkeitä viitteitä siihen, että pienellä optimoinnilla voidaan päästä litiumioniakkujen vaatimaan 99.95% markkinatasoon.
Vuosien 2021-2024 aikana on tarkoitus jatkaa alueen malminetsintää, jotta pystytään tarkentamaan ja kasvattamaan alueen mineraalipotentiaalia. Mahdollisiin
jatkotutkimuksiin sisältyy tarkentavaa maastokartoitusta, geofysikaalisia maasto- ja kairareikämittauksia, lisäkairauksia ja tutkimuskaivantoja tai mahdollista
pienimuotoista koelouhintaa kallionpinnalta. Kaivostoiminnan kehittämisen kannalta potentiaalisimmilla alueilla tullaan tarvittaessa kaivamaan syvempiä
tutkimuskaivantoja geologisia kartoituksia ja rikastuskoenäytteiden louhimista varten. Kairausten tavoin myös mahdolliset malmien rikastettavuustutkimukset
tulevat etenemään vaiheittain, saatujen tulosten mukaisesti, alkaen laboratoriokokeista ja päätyen pilot-ajoihin koerikastamossa.
Tutkimusmenetelmät ovat tarpeellisia ja auttavat tarkemmin sekä laajemmin selvittämään grafiittimalmin laatua, kokoa, rakenteita ja koostumusta keräämällä
lisää näytteitä rikastus- ja puhdistustestejä varten. Testeillä tutkitaan grafiitin soveltuvuutta litiomioniakkuihin ja tutkimukset jatkuvat välittömästi jos grafiitin laatu
ja määrä osoittautuu kannattavaksi.
Jatkoajan saaminen tutkimustoiminnalle on välttämätöntä, jotta esiintymän taloudellinen kannattavuus saadaan selvitettyä sekä tutkimustulosten kokoaminen ja
analysoiminen saadaan tehtyä. Yhtiön tavoitteena on myös jatkaa ympäristön perustilaselvityksiä. Yhtiö hakee alueelle täyttä kolmen vuoden jatkoaikaa.

10.3 Perustelut alueen rajaukselle

Aluetta on rajattu pienemmäksi tehtyjen tutkimusten perusteella.
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11. Lisätietoja
11.1 Lisätietoja malminetsintälupaa varten

Liitteenä Täytäntöönpanomääräyshakemus.

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

Rasmus Blomqvist

Muistithan ennen lomakkeen täyttämistä tutustua erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain ja asetuksen kohdat (klikkaa linkkiä).
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Hakemus: Täytäntöönpanomääräys muutoksenhausta huolimatta
Viite: Malminetsintälupahakemus (jatkoaika) Pitkäjärvi ML2016:0040
Oy Fennoscandian Resources Ab hakee malminetsintäluvalle
täytäntöönpanomääräystä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Pitkäjärvi

ML2016:0040

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 kerran – 7.12.2016 myönnetystä luvasta.



Hakijalla on alueella käynnissä oleva malminetsintäprojekti, jossa on suoritettu tehokasta ja
määrätietoista malminetsintää neljän vuoden ajan. Tähän päivään mennessä projektiin on jo
panostettu noin 1.4 miljoonaa euroa erinomaisin tuloksin. Lupa on yhtiön ainoa voimassa
oleva malminetsintälupa, jonka takia malminetsintäluvan voimassa pysyminen
keskeytymättömänä jatkoaikahakemuskäsittelynkin aikana on yhtiölle ensisijaisen tärkeää.



Malminetsintälupa voi kaivoslain mukaan olla voimassa yhteensä 15 vuotta ja Pitkäjärvi
ML2016:0040 on vasta ollut voimassa neljä vuotta. Yhtiön aikomuksena on tulevaisuudessakin
jatkaa alueen malmipotentiaalin selvittämistä vastuullisesti, kaivoslain edellyttämällä tavalla.
Rahoitus ja asiantuntemus esitettyyn toimintaan löytyy, kaivoslain § 61 täyttyy, eikä jatkoajan
myöntämiselle hakijan näkemyksen mukaan löydy estettä.



Kaivosviranomaisen antamista päätöksistä, on viime aikoina useasti haettu muutosta hallintooikeudesta. Muutoksenhakijana on usein ollut taho, joka oikeuden aikaisempien ratkaisujen
perusteella ei ole katsottu olevan asianosainen. Hakijan näkemys on, että tulevan
malminetsintälupapäätöksen yksilöityihin toimenpiteisiin tulisi voida ryhtyä (ts. nykyistä
toimintaa jatkaa) kaivosviranomaisen päätöksestä lähtien ja lopettaa vasta, jos hallinto-oikeus
niin päättäisi.
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