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FENNOSCANDIAN RESOURCES
TUTKIMUSSUUNNITELMA
8.11.2019

PITKÄJÄRVEN TUTKIMUSKAIVANNOT LUPA-ALUEELLA ML2016:0040 PITKÄJÄRVI, JOULUKUU 2019
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 tekee kaivoslain
mukaista malminetsintätyötä eri puolella Suomea ja tällä hetkellä 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. Yhtiö tutkii lupa-alueen
grafiittiesiintymää ja mahdollisiin jatkotutkimuksiin sisältyy tutkimuskaivantoja, pintanäytteenottoa,
pitoisuusmittauksia, rikastuskokeita, kairauksia ja malmiarvion laskemista.
Kaivoslain mukainen malminetsintälupa tarkoittaa sitä, että sen haltijalla on oikeus tutkia olisiko
valtausalueella taloudellisesti hyödynnettävissä olevia malmeja. Lupa ei anna minkäänlaista
omistusoikeutta maahan. Lupaan sisältyvissä määräyksissä ohjataan luvanhaltijan malmitutkimuksia
ja niihin liittyvää muuta toimintaa alueella, määrätään asetettavasta vakuudesta, yhteydenpidosta
maanomistajiin ja muihin sidosryhmiin, maanomistajille maksettavista korvauksista sekä
tutkimuksista mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen ja haittojen korvaamisesta. Luvan haltija on
velvollinen noudattamaan luvassa annettuja määräyksiä. Pitkäjärven malminetsintälupa ja sijainti on
kokonaisuudessaan nähtävänä kaivosviranomaisen verkkosivuilla osoitteessa:
https://tukes.fi/documents/5470659/16046039/ML2016_0040_Oy+Fennoscandian+Resources+AB_
Pitk%C3%A4j%C3%A4rvi_Kuulutusasiakirjat_Tukesnet_2016.pdf/49e3cfef-ade8-cc3c-6f61eab0733e7474/ML2016_0040_Oy+Fennoscandian+Resources+AB_Pitk%C3%A4j%C3%A4rvi_Kuulut
usasiakirjat_Tukesnet_2016.pdf
Tutkimustyöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että niistä aiheutuu ihmisille ja luontoympäristölle
mahdollisimman vähän vahinkoa tai haittaa. Jokaisen tutkimusvaiheen tarkat suunnitelmat
hyväksytetään kaivosviranomaisella ja ne toimitetaan myös maanomistajille sekä
ympäristöviranomaisille kommentoitavaksi ennen tutkimusten aloittamista.
FR aloittaa lupa-alueella joulukuussa 2019 tutkimuskaivanto-ohjelman, joka käsittää
kallioperänäytteiden ottamista ja kallioperän kartoittamista paljastamalla kallioperän pintaa
tutkimuskaivantojen avulla.
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2. Näytteenoton tarkoitus, sijainti ja suunnitelma
Näytteenoton
tarkoituksena
on
tarkemmin
selvittää
liittyvätkö
geofysikaalisissa
maanpintamittauksissa tavatut sähköiset anomaliat grafiittimalmin muodostukseen. Tutkimuksilla
saadaan selville onko Pitkäjärven lupa-alueella mahdollisesti useita grafiittiesiintymiä jotka voisivat
edetä jatkotutkimuksiin. Näytteenoton tarkoituksena on myös mahdollisesti rajata pois turhia alueita
ja siten pienentää lupa-aluekokonaisuutta.
Lisäksi tutkitaan myös tarkemmin mahdollisten grafiittiesiintymien kokoa, pitoisuutta ja laatua. Lupaalueelta on aikaisemmissa maanpintatutkimuksissa ja kallioperäkairauksissa useista kohdista
paikannettu korkeita grafiittipitoisuuksia. Aitolammella, lupa-alueen itäosassa on vuosien 2017-2019
kairauksissa ja aikaisemmissa maanpintatutkimuksissa paikannettu useista kohdista huomattavia
grafiittipitoisuuksia.
Suunnitellut tutkimuskaivantoalueet sijaitsevat liitekartan osoittamilla paikoilla Heinäveden kunnan
alueella (Liite 1 & 2). Alueet asettuvat länsiluode-itäkoillinen -suuntaiselle jaksolle, joka sijoittuu noin
15 kilometriä Heinäveden keskustaajamasta pohjoisluoteeseen. Kaivantoalueet sijaitsevat
kokonaisuudessaan Metsähallituksen ja Tornator Oyj:n metsätalousmailla.
Kulku alueelle ja alueella liikkuminen pyritään toteuttaa niin, että olemassa olevia uria ja luontaisia
aukkopaikkoja käytetään mahdollisimman paljon hyväksi, jolloin tutkimusalueen puustovahingot
jäävät vähäisiksi. Kosteikkoalueilla liikkumista vältetään sulan maan aikana.
Yhtiö on näytteenoton ensimmäisessä vaiheessa suunnitellut otettavaksi kallioperänäytteitä ja
tehtäväksi kallioperäkartoitusta paljastamalla kallioperän pintaa tutkimuskaivantojen avulla. Mikäli
ensimmäisessä vaiheessa saatujen tulosten perusteella tutkimuksia on syytä jatkaa, siirrytään
ottamaan kallioperänäytteitä syväkairaamalla. Syväkairaamalla tehtävä näytteenotto kohdistetaan
niille alueille, joilla jatkotutkimukset ovat tarpeen geologisen tiedon kartuttamiseksi. Näytteenoton
tarkoituksena on selvittää ja kartoittaa alueen kallioperän ominaisuuksia ja grafiittiesiintymiä
geofysikaalisissa mittauksissa ja geologisissa kartoituksissa havaittuja anomalioita tutkimalla.
Alueelta on aikaisemmissa alustavissa maanpinta- ja kallioperätutkimuksissa paikannettu lupaavia
viitteitä grafiitista.
Tutkimuskaivannot tekee FR:n valitsema urakoitsija ympäripyörivällä, tela-alustaisella kaivinkoneella.
Mahdolliset jatkotutkimukset tekee myöhemmin valittava kairausurakoitsija syväkairauskoneella.
Tästä tiedotetaan erikseen myöhemmin.
FR on suunnitellut alueelle kaivinkoneella kaivettavaksi pitkänomaisia tutkimusojia (Liite 1 & 2),
joiden avulla tarkennetaan aikaisemmin maanpinnalta tehtyjä havaintoja. Kaivannot pyritään
tekemään riittävän isoilla, ympäripyörivillä kaivinkoneilla joiden telapaine on pieni. Tällainen
telakulkuneuvo ei jätä pysyviä kulku-uria maastoon. Suunnitellut tutkimusojat ja niiden tarkat sijainnit
käydään etukäteen maastossa läpi, ja arvioidaan miten ja missä kaivannot voidaan toteuttaa. Kaikkia
suunniteltuja ojia ei todennäköisesti kaiveta. Ojien lopulliset sijainnit voivat suunniteltuun verrattuna
muuttua muutamasta metristä kymmeniin metreihin riippuen maasto-olosuhteista.
Kohteilla, joilla moreenipeitteet ovat riittävän ohuet, 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 sellaisilla paljastumattomilla kohteilla, joilla maapeitteet ovat liian
paksuja tutkimuskaivantojen tekemiseen.
Tutkimusojien 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 tyypillisesti 1 – 2 metrin levyinen. Ohuiden irtomaapeitteiden alueilla
kalliota voidaan paljastaa paikoin laajemminkin, jos sen katsotaan olevan malminmuodostuksen
selvittämisen kannalta tärkeää. Ojien pituus voi vaihdella noin 5-50m välillä olosuhteista ja geologisen
kartoituksen tarpeesta riippuen.
Ennen detaljitutkimuksia tutkimusojan kalliopohja pestään polttomoottorikäyttöisellä painepesurilla,
jossa käytetään puhdasta vettä suuttimien tukkeutumisen estämiseksi. Vesisäiliöllä varustettu, telatai pyöräalustainen pesuyksikkö on yleensä normaalin maataloustraktoriyhdistelmän kokoinen tai
sitä pienempi.
Pesun jälkeen tutkimusojista laaditaan yksityiskohtaiset geologiset kartat. Samassa yhteydessä
otetaan tarvittavat geologiset näytteet. Näytteenotto tehdään kannettavilla laitteilla
tarkoituksenmukaisella tarkkuudella ja menetelmällä. Pintanäytteenotossa, jota tehdään myös
tutkimusojista ja –kaivannosta, kallion pintaan jää halkaisijaltaan 3 – 5 senttimetrin ja enintään
muutaman metrin syvyisiä reikiä. Kallion pinnan mukaisesti tehtävästä uranäytteenotosta jää kallion
pintaan yhtenäisiä, vaihtelevan pituisia, noin 5 senttimetriä leveitä ja 5 – 10 senttimetrin syvyisiä uria,
joiden pituus vaihtelee muutamasta metristä muutamiin kymmeniin metreihin.
3. Alueelle liikkuminen
Näytteenottoalueella liikkuminen, itse näytteenotto sekä siihen liittyvät poltto-, hydrauliikka, -nesteja voiteluainetäydennykset tehdään niin, että luonnonympäristölle koituu mahdollisimman vähän
vahinkoa ja haittaa. Näytteenottoalueella kulkemisessa ja näytteenotossa hyödynnetään alueilla
runsaasti olevia metsäkoneuria, hakkuuaukeita ja muita mahdollisia olemassa olevia kulku-uria.
FR korvaa mahdolliset puustovahingot täyteen arvoonsa mikäli kasvavia puita joudutaan
näytteenoton yhteydessä kaatamaan. Mahdolliset taimikkovahingot korvataan myös.
FR ei tee näytteenoton yhteydessä alueelle väliaikaisia rakennelmia.
4. Luontoarvot ja mahdolliset vahingot
Kaivantoalueilla tai niiden läheisyydessä ei ole Natura 2000 -alueita tai muita luonnonsuojelualueita.
Uhanalaisten, harvinaisten tai muuten arvokkaiden lajien esiintymiä tai petolintujen pesimäpaikkoja
ei alueilta ole todettu. Suunnitellut kaivaukset ja näytteenotto 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 kaivausten alkua FR varmistaa työmaan aloituskokouksessa, että urakoitsijan 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
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