
   LIITE 1/ sivu1  
   
   

KaivNro 9024 

Otaksuma kaivoskivennäisistä  

Nordic Mines on tutkinut nyt uudelleen haettavia alueita vuodesta 2005 asti, jolloin se aloitti 
Laivakankaan laajamittaiset tutkimukset. Nordic Minesin tarkoitus on hyödyntää aikaisempia 
tutkimustuloksia ja jatkaa systemaattisia malmitutkimuksia alueella. 
 
Alueet sijoittuvat ainoastaan muutaman kilometrin säteellä yhtiön Laivakankaan kaivoshank-
keen rikastuslaitoksesta. Alueella on jo hyvät indikaatiot satelliittimalmioiden olemassa olol-
le. Hakija katsoo, että yhtiöllä on parhaat mahdolliset edellytykset hyödyntää mahdollisia uu-
sia mineralisaatioita. 
 
Tutkimuksen tavoite on löytää taloudellisesti louhittavia kultamineralisaatioita, jotka olisivat 
hyödynnettävissä Laivakankaan kaivoksen rikastuslaitoksessa. Työ kuitenkin jaksotetaan use-
aan vaiheeseen, jossa työn määrä ja taloudellinen panostus nousee mitä pidemmälle aika-
taulussa päästään. 
 
Tutkimukset jakautuvat eri vaiheisiin Nordic Minesin malminetsintästrategian mukaan. Aikai-
sempina vuosina yhtiö on tehnyt alueella laajamittaista näytteenottotoimintaa ja kerännyt 
runsaasti pintamoreeninäytteitä sekä myös kalliopinta- ja pohjamoreeninäytteitä. Voidaan 
sanoa, että yhtiö on suorittanut jo kaksi alustavaa etsintävaihetta malminetsintästrategias-
saan. Työ voidaan nyt jatkaa vaiheesta 3 ja osittain vaiheesta 4. 

 
 
Tutkimusten arvioitu määrä ja laatu 

Vaihe 3, vuodet 1 - 5 
Systemaattinen pohjamoreeni- ja kalliopintanäytteiden keruu jatkuu alueilla. Tämä vaihe on 
koneellinen, jossa käytetään metsäkoneelle rakennettua kairausyksikköä painoltaan n. 10 
tonnia. Näytepisteiden määrä on riippuvainen edellisten vaiheitten tuloksista. Alueella ei kui-
tenkaan esiinny kalliopaljastumia, joten yhtiö otaksuu ottavansa satoja, jopa tuhansia näyt-
teitä tällä menetelmällä. Näytepisteet sijaitsevat linjoissa, jotka ovat 50–500 m pitkiä ja joissa 
pisteväli on esim. 25 m. Linjoja saatetaan suunnitella usealle alueelle valtauksien sisällä. Tätä 
työtä pystytään tekemään ympäri vuotta. 
 
Vaihe 4, vuodet 1 - 5 
Mikäli vaihe 3 antaa positiivisia tuloksia, pyritään selvittämään mahdollisen mineralisaation 
levinneisyyttä sekä pinnassa että syvyyssuunnassa. Tässä vaiheessa käytetään apuna tutki-
musojien kaivantoa sekä syväkairauskalustoa, ja arviolta 3 000 m kairataan tässä ensimmäi-
sessä kairausvaiheessa. Kairareikien lukumäärä tässä vaiheessa on 20–30 kpl. Tätä työvaihet-
ta voidaan tehdä ympäri vuotta. 
 
Vaihe 5, vuodet 2 - 5 
Mikäli mineralisaatio on löytynyt ja se on todennettu olevan tarpeeksi suuri ja korkeapitoi-
nen, jatkuu työ syväkairauskalustolla. Arviolta 10 000 - 20 000 m on kairattava ennen kuin 
luotettavuus on sillä tasolla, että pystytään hakemaan alueelle kaivospiiriä. Tähän tarvitaan 
noin 150 kairausreikää. On myös mahdollista, että valtauksille haetaan jatkoaikaa. Kairausten 
ohella tullaan tässä vaiheessa myös tekemään pienempiä kaivantoja (200–500 m2) ja kiven ir-
tiottoa rikastuskokeita varten. Kaivannot peitetään ja maisemoidaan, mikäli työ ei johda kai-
vospiirin hakemiseen. Tätä työvaihetta voidaan tehdä ympäri vuotta. 
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Kartta valtausalueista 
(kartan mittakaava ohjeellinen) 
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