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LIITE 1 

Tutkimustietoja Sarvisuvannon – Venojärven alueella ja laajemmin koko 

Kuusamon liuskevyöhykkeen alueella tehdyistä uraaninetsinnöistä 

1. Rautaruukki Oy:n uraaninetsintätutkimukset Sallan – Kuusamon alueella 1972 

Rautaruukki Oy teki KTM:n atominenergian rauhanomaisen käytön 

edistämisrahoilla tuettua uraaninetsintää usean vuoden ajalla Sallassa ja 

Kuusamossa. Liitämme oheisen otteen Rautaruukki Oy:n raportista KTM:lle 

vuonna 1972 tehdyistä tutkimuksista. Otteen mukaan Oulangan Ahvenojalla 

jatkettiin vuoden 1971 kairaustutkimuksia, joissa kaivettiin havaituissa 

säteilypaikoissa kallio esiin, ja todettiin noin 4 km pituisessa tutkitussa 

alueessa paikoin korkeita uraanipitoisuuksia, ja radioaktiivisuuden liittyvän 

albitiitteihin ja joihin liuskeisiin tai karsimaisiin kiviin.  
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Rautaruukki esittää Ahvenojan alueelta kartan tutkimuksistaan: 

 

Lisäksi Rautaruukki esittää raportissaan tarkemman ns. paljastumakartan, 

joissa on selvitetty todetun säteilykohteen alla olevan kallioperän 

ominaisuuksia: 

 

Katsomme, että Rautaruukki Oy:n tutkimusten mukaan alueella on laajalla 

alueella uraanipitoisuuksia, mutta noiden vähäisten tutkimusten perusteella 

ei havaittu sellaista laajaa yhtenäistä uraanimalmiota, johon olisi 

mahdollista perustaa KTM:n havittelemaa uraania tuottavaa kaivosta. 
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Katsomme Rautaruukki Oy:n tutkimusraportin osoittavan alueella olevan 

ympäristöturvallisuuden ja ekologian kannalta merkittäviä haitallisia 

uraanipitoisuuksia, jotka tiedot ovat päinvastaisia kuin nyt käsillä olevassa 

lupahakemuksessa luvanhakija väittää kallioperän haitattomuudesta. 

2. Agricola Resourcesin Sallan Rytilammen - Venojärven alueella suorittamat 

laittomat uraanikairaukset 

Agricola Resources teki vuonna 2005 Rytilammen ja Venojärven alueella 

uraanikairauksia, vaikka lupaa niille kairauksille ei ollut. Agricola esitteli 

kairaustuloksiaan Lontoossa jo marraskuussa 2005. Tiedot kantautuivat 

Lapin maakuntalehteen saakka: ’Oulankajoen uraanikaivoshanke 
kansallispuiston kyljessä’.1 

 

 

Syksyllä 2006 KTM hylkäsi Agricolan valtaushakemuksen, koska yhtiö ei 

toimittanut ministeriön pyytämiä täydennystietoja.2 

Mutta koska valtaushakemuksen hylkäämisestä ei synny alueeseen 

kohdistuvaa karenssia, niin välittömästi ilmaantui samaan alueeseen uusi 

 
1 [Särkelä, Jorma: ’Oulankajoen uraanikaivoshanke kansallispuiston kyljessä’. Artikkeli Lapin Kansassa 12.11.2005.] 
2 [Koillissanomien pääkirjoitus: ’Ministeriö hylkäsi uraanivaltauksen’. 19.10.2006.] 
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hakija Karelian Resource Services Oy, jonka hakemukseen Sallan kunta 

joutui antamaan esteettömyyslausuntoa. Lausunnossaan 2007 Sallan 

kunnanhallitus ilmaisi edelleenkin pitävänsä noita Agricolan aikaisemmin 

tekemiä kairauksia luvattomina ja moitti kovin sanoin kaivosyhtiötä, GTK:ta 

ja silloista kaivosviranomainen KTM:ää (GTK oli toiminut Agricolan 

kairausten toteuttajana):3 

62 § LAUSUNNON ANTAMINEN LAPIN MAISTRAATILLE 

KARELIAN RESOURCE SERVICES OY:N VALTAUSHAKEMUKSISTA 

/ AHVENOJAN JA RYTILAMMEN ALUEET  

Toinen pääkohta on yhtiöiden, GTK:n ja KTM:n menettely. 

[…] Agricolan nettisivuilla on 09.01.2006 tullut teksti, jossa se kertoo 
tehneensä yhden vertikaalisen ja viisi horisontaalista kairausta, jotka 
tekstin mukaan GTK on analysoinut. Samalla sivulla paras arvo 
ilmoitetaan 0.33 % U3O8, kun kaivoksia on avattu 0.1 % pitoisuuksilla 
aikana, jolloin uraani hinta oli vain murto-osa tämän päivän hinnasta. 
[…]  

Sallan kunta huomauttaa, että Kareliakin mainitsee Agricolan 
kairaukset valtaushakemuksessaan, joka on päivätty marraskuulle. 
Sallan kunta pitää luvattomia uraanikaivauksia ympäristö- ja 
terveysriskinä alueen pohjavesille ja Oulangan vesistölle. Sallan kunta 
muistuttaa että Agricola yhtiö on Lapin Kansan haastattelussa ja 
nettisivuillaan kertonut etsivänsä uraania ja nettisivuillaan mainostanut 
uraanikairauksiaan eikä Kauppa- ja teollisuusministeriö ole asiaan 
puuttunut vaikka kyseessä on uraanikairaukset varausalueella. […]  

GTK on myös tutkinut Agricolan kairausnäytteitä tietoisena siitä, että 
ne on pelkällä etsintäluvalla hankittu. Liitteenä haastattelu ja GTK:n 
kartta, josta ilmenee, että GTK etsii malmeja kansallispuiston sisällä.  

Edelleen GTK on 12.02.2007 päivätyn lupa-anomuksen toimittanut 
saman alueen yksityisille maanomistajille. Lupa-anomus on otsikoitu 
TUTKIMUS- JA MAASTOLIIKENNELUPA ja se päättyy seuraavaan 
kappaleeseen: Liite KORVAUKSEN MAKSAMISEKSI PYYDÄMME TEITÄ 
PALAUTTAMAAN TÄMÄN KIRJEEN ALLEKIRJOITETTUNA JA TÄYTETTYNÄ 
TILITIETOJEN JA NYKYISEN OSOITTEEN OSALTA. SAMALLA MYÖNNÄN 
LUVAN TUTKIMUKSIIN JA LIIKKUMISEEN YLLÄ MAINITUILLA 
OMISTAMILLANI MAILLA.  

[…] Kun uraanikairauksia on tehty, niin sedimentit ovat rikkoutuneet ja 
pitoisuudet pohjavesiin sekä pintavesiin ovat moninkertaistuneet. 
Vesistöt laskevat Venäjän federaatioon Paanajärven kansallispuistoon. 
[…].  

 
3 [Sallan kunnanhallituksen päätös § 62 2007.] 
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Erityiskärsijöitä ovat porotalous ja muu luontaistalous, sekä alueen 
luonto- ja kalastusmatkailu ja Oulanka-Paanajärvi kansallispuiston 
luonto- ja vesistöarvot.  

Kunnanjohtaja: Lausuntonaan Sallan kunta ilmoittaa, että Karelia 
Resource Services Oy:n Rytilampi ja Ahvenoja-nimisiin valtausalueisiin 
on kaivoslain 6§:n 1 momentin 3-8 kohdissa tarkoitettuja esteitä 
valtauksen suorittamiselle ja siitä johtuen Sallan kunta vastustaa em. 
valtaushakemuksia.  

Edelleen Sallan kunta vaatii, että yhtiöiden, ministeriön ja GTK:n 
menettelyjen oikeellisuus on selvitettävä ja että kaikkinainen malmien 
etsintä on kiellettävä Oulangan-Savinan alueella siihen saakka kunnes 
oikeellisuus selviää ja sen jälkeenkin uraanin etsintä on ehdottomasti 
kiellettävä lopullisesti Oulangan-Savinan alueella. 

Päätös: Hyväksyttiin. 

(Otteita Sallan kunnanhallituksen 26.2.2007 päätöksestä 62 §.) 

Katsomme Agricolan Lontoossa mainostamansa tutkimusraportin osoittavan 

alueella olevan ympäristöturvallisuuden ja ekologian kannalta merkittäviä 

haitallisia uraanipitoisuuksia, jotka tiedot ovat päinvastaisia kuin nyt käsillä 

olevassa lupahakemuksessa luvanhakija väittää kallioperän 

haitattomuudesta. 

3. GTK:n määrittämä Kuusamon uraanivyöhyke 

Kuusamon ja Sallan alueella ovat Suomen suurimmat uraaninetsijät 

Outokumpu Oy, GTK sekä Rautaruukki Oy etsineet uraania voimakkaasti jo 

1960 luvulta alkaen. GTK etsi uraania Kuusamossa koko 80-luvun KTM:n 

atomienergian rauhanomaisen käytön edistämisrahoilla, löytäen uraanin 

seuralaisena kultaa. Mutta yleinen ilmapiiri oli muuttunut atomienergian 

vastaiseksi, jonka vuoksi GTK eikä Outokumpu Oy enää julkisesti 

julkistaneet uraanitutkimuksiaan, vaan kuusamolaisille kerrottiin 

tutkimuksien tavoitteena olevan kulta. 

GTK tuotti kaivosyhtiöiden käyttöön 9 uraanitutkimusraporttia Kuusamosta.4 

Esimerkiksi GTK:n tutkija Heikki Pankan (1989) mukaan Juomasuon 

esiintymässä ”selvimmin kulta näyttää rikastuneen uraniniittirakeisiin sekä 
niiden välittömään läheisyyteen”. Pankan mukaan korkeimmat uraani- ja 

 
4 [(1) GTK:n raportteja: Pääkkönen (1979), Vanhanen (1981), Pyy (1981), Pankka & Vanhanen (1984), Vuokko (1988), 

Pankka (1989), Vanhanen (1989), Vanhanen (1991), Pankka & Puustinen & Vanhanen (1991)  

(2) GTK:n geologi Erkki Vanhanen esitteli vuonna 1987 Itävallassa kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n 

kokouksessa Kuusamon liuskealueen uraaniesiintymiä. Vanhanen, E., 1989a.: ’Uraniferous mineralizations in the 

Kuusamo schist belt, northeastern Finland’. Ss. 169-186. Julkaisussa Metallogenesis of uranium deposits. Proceedings 

of a technical meeting on metallogenesis of uranium deposits, 9-12 March 1987. Intern. Atomic Energy Agency, 

Vienna. 

(3) Suomi-Neuvostoliitto Symposiumissa vuonna 1989 esiteltiin Paanajärvi-Kuusamo-Kuolajärvi alueen 

uraaniesiintymiä (Vanhanen 1991).] 
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kultapitoisuudet ovat kairanäytteessä samassa kohdin ja siinä on uraania 

187 kertaa kultaa enemmän. 

Mutta Tsernobylin katastrofin seurauksena KTM, GTK ja Outokumpu Oy 

alkoivat arkailla kansalaisten reaktioita radioaktiivisiin aineisiin, eikä 

uraanitutkimustietoja enää julkisesti kansalaisille esitelty. 

Mutta virallisena geologisen tiedon kerääjänä ja jakajana ei GTK voinut 

uraanitiedoistaan täysin vaieta (vaikka olikin Sallan Hautajärven alueen 

tiedoistaan vaiennut Sallan kunnalle), ja esitti tietonsa Suomen 

Uraaniesiintymät karttapalvelimessaan, jossa on kuvattu myös Kuusamon 

uraanivyöhyke, joka ulottuu tuonne Sallan Hautajärvelle saakka. Koska 

kyseinen Suomen uraanivyöhykekarttatiedosto ei laajasti ollut kansalaisten 

tiedossa ei kyseinen uraanivyöhykekartta laajemmin haitannut 

kaivosyhtiöitä, ennen kuin Dragon Miningin kaivoshankkeen ja sen nykyisen 

jatkajan Latitude 66 Cobalt Oy:n toimintojen yhteydessä uraanivyöhyke on 

muistutusten kautta nostettu julkisuuteen. 

 

 

Katsomme GTK:n uraanitutkimusraporttien sekä niihin perustuvasti GTK:n 

määrittämän Kuusamon uraanivyöhykekartan osoittavan kyseisellä alueella 

olevan ympäristöturvallisuuden ja ekologisten vaikutusten kannalta 

merkittäviä haitallisia uraanipitoisuuksia, jotka tiedot ovat päinvastaisia kuin 

nyt käsillä olevassa lupahakemuksessa luvanhakija väittää kallioperän 

haitattomuudesta. 
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4. Kallioperän kuitumaiset haitalliset aineet 

Juomasuon kallioperää on kaivoshankkeen vuoksi tutkittu paljon. 

Tutkimusten mukaan kallioperän geologia vaihtelee runsaasti, mutta siihen 

sisältyy myös ympäristölle haitallista arseenia sekä kuitumaisia asbestin 

kaltaisiin aineisiin kuuluvaa tremoliittiä. 

Ohessa ote tutkimuskuvauksesta: 

 

Katsomme Kuusamon liuskevyöhykkeen tutkimustietojen osoittavan alueella 

olevan ympäristöturvallisuuden ja ekologian kannalta merkittäviä haitallisia 

aineita, jotka tiedot ovat päinvastaisia kuin nyt käsillä olevassa 

lupahakemuksessa luvanhakija väittää kallioperän haitattomuudesta. 

 

5. Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt Oy:n malminetsinnän varausalueet Sallassa 

Rytivaaran – Venojärven alueella 

Katsomme, ettei luvanhakija Oulangan Murske Ay lupahakemuksessaan 

esitä alueelle kohdistuvia muita hankkeita. 

Viittaamme kaivosrekisterin karttapalvelusta ilmenevän, että kyseinen 

kalliokiviaineksen lupahakemusalue sijaitsee kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt 

Oy:n kaivoslain mukaisilla malminetsinnän varausalueilla. 

Kaivosrekistein karttapalvelun 4.5.2021 mukaan kaivosyhtiö Latitude on 

varannut alueen etsiäkseen alueelta kaivosmineraaleja Kulta (Au), Nikkeli 
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(Ni), Kupari (Cu), Palladium (Pd), Platina (Pt), Hopea (Ag), Iridium (Ir), 

Koboltti (Co), Osmium (Os), Rodium (Rh), Rutenium (Ru). 

Kyseinen tummalla merkitty varausalue on merkitty karenssissa olevaksi, 

mutta karenssiajan aikana alkuperäisen varauksen tehneellä kaivosyhtiöllä 

on kuitenkin etusijaoikeus uusien kaivoslain mukaisten hakemusten 

jättämiselle alueelle. 

Lisäksi kyseisen karenssissa olevan varausalueen pohjoispuolella on 

Latituden toinen voimassa oleva laaja varausalue (kellertävä alue). 

Ote kaivosrekisteristä 4.5.2021: 

 

 

Katsomme kaivosrekisterin karttapalvelu -tietojen osoittavan alueella olevan 

”puhtaan kallion” sijasta pääasiassa kaivosyhtiöitä kiinnostavia 

kaivosmineraaleja, jotka kaivosyhtiön kiinnostukset ovat päinvastaisia kuin 

nyt käsillä olevassa lupahakemuksessa luvanhakija väittää kallioperän 

haitattomuudesta. 

 






















