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AITOLAMPI SYVÄKAIRAUSOHJELMA MAALISKUU 2019, LUPATUNNUS ML2016:0040 PITKÄJÄRVI
1. Yleistä
Suomalainen Oy Fennoscandian Resources Ab (FR) on Lontoon ja Tukholman pörssissä noteeratun
Beowulf Mining Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö, joka etsii taloudellisesti hyödynnettäviä
malmiesiintymiä Suomessa ja myös muualla Fennoskandian kilpialueella. FR on hakenut Suomessa
useita kaivoslain mukaisia malminetsintälupia. Yhtiö etsii taloudellisesti hyödynnettävissä olevia
grafiittiesiintymiä.
Tällä hetkellä FR:n malmitutkimukset keskittyvät pääosin Heinävedellä ja pieneltä osin Leppävirralla
sijaitsevalle Pitkäjärven malminetsintäalueelle, jossa yhtiö on tehnyt geologisia havaintoja,
kartoitusta, vähäistä näytteenottoa ja kallioperäkairausta. Tutkimuksista tähän mennessä saatujen
tulosten perusteella yhtiö otaksuu, että Pitkäjärvellä saattaa olla taloudellisesti hyödynnettävissä
oleva grafiittiesiintymä.
FR jätti 18.7.2016 kaivosviranomaiselle hakemuksen malminetsintäluvan saamiseksi alueelle, jonka
pinta-ala on yhteensä 999,71 hehtaaria. Kaivosviranomainen päätti hakemuksen ja siihen liittyvien
lisäselvitysten perusteella 7.12.2016 myöntää alueelle malminetsintäluvan lupanumerolla
ML2016:0040 nimeltään PITKÄJÄRVI. Lupa tuli lainvoimaiseksi 9.1.2017.
Suunnitelmana on aloittaa lupa-alueella maaliskuun lopulla 2019 täydentävä kairausohjelma, joka
käsittää kairasydännäytteen ottamista timanttisyväkairaamalla kohdealueelta Aitolampi. Keväällä
2017 alueella kairattiin yhteensä noin 1200m ja tulokset näistä tutkimuksista olivat tarpeeksi
lupaavia lisäkairauksille. Keväällä 2018 tehtiin lisäkairauksia noin 1500m ja kerättiin lisää
kairasydännäytteitä samalta alueelta.
Kevään 2019 kairareikien on suunniteltu sijoittuvan oheisen kartan (Liite 1) kuvaamiin paikkoihin,
mutta reikien lopullinen määrä ja tarkat sijainnit päätetään kairausohjelman edetessä saatujen
tulosten perusteella. Kairauksilla tutkitaan tarkemmin esiintymän laatua ja kerätään lisätietoja
ympäristöselvitystä varten.
2. Kairausalueen sijainti, kulku kairauspaikoille ja kairausjärjestys
Kairausten tarkoituksena on tarkemmin selvittää alueen grafiittiesiintymän pitoisuutta ja laatua.
Alueelta on kevään 2017 ja 2018 kairauksissa ja aikaisemmissa alustavissa maanpintatutkimuksissa
useista kohdista paikannettu huomattavan korkeita grafiittipitoisuuksia. Lisäksi tutkitaan liittyvätkö
geofysikaalisissa
maanpintamittauksissa
tavatut
sähköiset
anomaliat
grafiittimalmin
muodostukseen.
Kairausalue sijaitsee Heinäveden kunnan alueella malminetsintälupa-alueen kaakkoisosassa. Kulku
kairausalueelle tapahtuu metsäautotietä ja alueella jo olemassa olevia vanhoja kulku-uria pitkin.
Kaikille kairauspaikoille on metsäautotieltä matkaa alle puoli kilometriä (Liite 1).
Kairauspaikkojen maasto on pääosin hakkuualuetta, harvahkoa taimikkoa ja nuorta mäntymetsää
tai suota, joten puustovahingot jäävät vähäisiksi. Alueet ovat paikoin vetisiä, joten kairaukset
pyritään maastovahinkojen minimoimiseksi tekemään talviolosuhteiden vallitessa riittävän lumi- ja
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jääpeitteen päältä. Maapeitteen paksuus kairauskohteissa on 0 – 10 metriä, ja kallioperä on
pääosin pehmeähköä, grafiittipitoista sedimenttikiveä.
Aitolammelle on tällä hetkellä suunniteltu kairattavaksi noin 10 reikää. Ohjelman lopullinen
reikämäärä päätetään kairaustulosten perusteella, ja sen arvioidaan olevan enintään 15 kappaletta.
Reikien arvioitu yhteispituus on 1 000 - 1 500 metriä, ja suunnitellut syvyydet vaihtelevat välillä 50 –
300 metriä. Kaateet ovat 30 - 90 asteen välillä. On myös mahdollista, että pääkairausalueen
ulkopuolelle sijoitetaan yksittäisiä lisätutkimusreikiä. Näillä tutkitaan kiinnostavia kohteita, jotka
voivat olla pääesiintymän jatkeita. Mahdollisista lisätutkimusrei’istä päätetään ja ilmoitetaan
saatujen tulosten perusteella, aikataulun ja sääolosuhteiden mukaan.
Kairausta tehdään niin kauan kuin maa pysyy jäässä, jotta maastoon tulisi mahdollisimman vähän
vahinkoa. Kairausohjelma voi mahdollisesti jatkua kesän aikana kun maa on kuiva. Tästä tiedotetaan
myöhemmin.
3. Kairauskalusto ja reikäkoko
Kairausurakoitsijaksi on valittu Rovaniemeläinen Northdrill Oy. Sopimuksessa on korostettu, että
alueella liikkuminen, itse kairaustyöt sekä niihin liittyvät poltto-, hydrauliikkaneste- ja
voiteluainetäydennykset on tehtävä niin, että ympäristölle koituu mahdollisimman vähän vahinkoa
ja haittaa. Kairauskaluston ja sitä käyttävän henkilökunnan on oltava sen laatuista, että nämä
vaatimukset täyttyvät.
Kairaus tapahtuu ns. NQ-reikäkoolla, jossa kallioon syntyvän reiän 75,7 mm ja kairasydämen
halkaisija 47,6 mm. Reikiin jätetään maan pinnalle ulottuvat metalliset suojaputket, jotka
katkaistaan 10 – 20 cm:n korkeudelta maan pinnasta ja putken päähän asetetaan irrotettava
metallinen suojahattu. Jos reiästä nousee vettä maan pinnalle, reikä tukitaan mahdollisten
geofysikaalisten tutkimusten jälkeen.
Kairauksissa tarvittava huuhteluvesi otetaan pumppaamalla kairausalueen pintavesistä mikäli niissä
on riittävästi vettä. On mahdollista, että vettä voidaan ottaa alueille ensimmäiseksi kairatuista
rei’istä, jolloin otettu vesi on lämmintä, vesilinjojen pituudet lyhenevät ja niiden jäätymisen
estäminen helpottuu merkittävästi. Tarvittava vesimäärä (20 - 40 m3 vuorokaudessa) ei edellytä
vesilain mukaista ilmoitusta veden käytöstä.
FR ei tee kairausohjelman yhteydessä alueelle väliaikaisia rakennelmia.
4. Luontoarvot ja mahdolliset vahingot
Malminetsintälupa-alueella ei ole luonnonsuojelualueita. Uhanalaisten, harvinaisten tai muuten
arvokkaiden lajien esiintymiä tai petolintujen pesimäpaikkoja ei alueelta ole todettu. Suunnitellut
kairaukset muodostavat lyhytkestoisen tutkimustasoisen ohjelman, joka ei aiheuta haittaa ihmisten
terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle, tai aiheuta olennaista haittaa muulle
elinkeinotoiminnalle. Se ei myöskään aiheuta merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa tai
merkittävää maisemallista haittaa.
Ennen kairausten alkua FR varmistaa työmaan aloituskokouksessa, että kairausurakoitsijan
edustajat kykenevät toimimaan FR:n työturvallisuus-, terveys- ja ympäristöohjelman mukaisesti niin,
että ohjelman ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. FR mm. edellyttää, että
urakoitsija huolehtii siitä, että polttoaine-, voiteluaine-, hydraulineste- tai muita vuotoja
ympäristöön ei tapahdu. Polttoainetäydennykset on tehtävä suljetun kierron mukaisessa
järjestelmässä, ja hydraulineste-, poltto- sekä voiteluainesäiliöt sijoitetaan suoja-altaisiin. Mikäli
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