
 
1305 – 1090 West Georgia Street, Vancouver, BC, V6E 3V7 

Phone: +1 604 685 9316  /  Fax: +1 604 683 1585 
 
 
 

LEHDISTÖTIEDOTE 7.4.2015 
 

 

MAWSON JATKAA TUTKIMUSOHJELMANSA TOTEUTTAMISTA YLITORNION RAJAPALOISSA 
  

Vancouver, Canada – Mawson Resources Limited (“Mawson”) tai (“Yhtiö”) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) 
(PINKSHEETS: MWSNF) jatkaa 11.1.2015 keskeyttämänsä näytteenotto-ohjelman toteuttamista Ylitorniolla, 
Kairamaat 3 -nimisellä malminetsintäalueella kaivosviranomaisen 3.10.2014 antaman täytäntöönpanomäärä-
yksen nojalla. 

Näytteenottoalue sijaitsee Mustiaapa-Kaattasjärven Natura 2000 –alueella. Natura-alueen suojeluperusteiden 
säilyminen taataan lieventävin toimenpitein kuten käyttämällä tutkimusmenetelmiä, joiden luonto- ja ympäris-
tövaikutukset ovat vähäiset,  ja toteuttamalla tutkimuksia lumisten talviolosuhteiden aikana, jolloin alueen 
suojeluperusteiden vaarantumista ei voida olettaa tapahtuvan. Tutkimusohjelman toteuttamisesta on laadittu 
luonnonsuojelulain edellyttämä Natura-arvio, jota on myös täydennetty päivitettyjen tutkimusmenetelmien 
osalta. 

Tutkimukset jatkuvat pääsiäisen jälkeen 7.4.2015 ja niitä toteutetaan olosuhteiden salliessa huhtikuun loppuun 
saakka. Tämän jälkeen alue rauhoitetaan moottoriavusteiselta näytteenotolta muun muassa lintujen pesintä-
rauhan takaamiseksi aina heinäkuun loppuun saakka. Tutkimusohjelman toteutuksen jatkamisen mahdollistaa 
se, että alueen lähistöllä sijaitsevaan suuren petolinnun pesään ei asettunut tänä vuonna asukkia. Pesäpuuta 
seurattiin kahdella kameralla 15.2 alkaen yli kuukauden päivät, jolloin voitiin varmistua siitä, että pesä 
kuluvana vuonna jää asumattomaksi. 

Malminetsintätutkimuksissa käytetään kannettavaa Winkie-tyyppistä kairauslaitteistoa, joka on kevyt, 
miesvoimin kannettavissa oleva laitekokonaisuus. Lumipeitteisenä aikana yhtiöllä on kuitenkin lupa käyttää 
kulkemiseen moottorikelkkoja Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa ennalta sovittuja reittejä pitkin. 
Huhtikuun tutkimuksissa alueelta otetaan kallionäytettä kairaamalla enintään viidestä näytteenottopisteestä. 
Kairauksien yhteydessä kertyvä kairaussoija kerätään kaikilta näytepaikoilta talteen, jotta hienoksi jauhautunut 
kiviaines ei aiheuttaisi haittoja näytteenottopaikan kasvillisuudelle. 

Mawson Resources Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, PINKSHEETS:MWSNF) 

Mawson Resources Ltd. on malminetsintäyhtiö, jonka merkittävin tutkimushanke on Rompaksen kultaesiintymä Ylitorniolla 
ja Rovaniemellä. Yritys on listattu Toronton pörssiin, ja se suunnittelee sivulistautumista Helsinkiin. Mawson Resources 
toimii Suomessa ja Ruotsissa tytäryhtiöidensä Mawson Oy:n ja Mawson AB:n kautta.  

Lisätietoja: 
Tapani Hyysalo 
operatiivinen päällikkö 
+358 50 448 8303 

Noora Raasakka 
ympäristövastaava 
+358 50 521 3515 

Forward Looking Statement 

This news release contains forward-looking statements or forward-looking information within the meaning of applicable securities laws (collectively, 
"forward-looking statements").  All statements herein, other than statements of historical fact are forward-looking statements. Although Mawson 
believes that such statements are reasonable, it can give no assurance that such expectations will prove to be correct.  Forward-looking statements are 
typically identified by words such as: believe, expect, anticipate, intend, estimate, postulate and similar expressions, or are those, which, by their 
nature, refer to future events. Mawson cautions investors that any forward-looking statements are not guarantees of future results or performance, and 
that actual results may differ materially from those in forward looking statements as a result of various factors, including, but not limited to, capital and 
other costs varying significantly from estimates, equipment failure, unexpected geological conditions, permitting, operational delays, environmental and 
safety risks, and other risks and uncertainties disclosed under the heading "Risk Factors" in Mawson's most recent Annual Information Form filed on 
www.sedar.com.  Any forward-looking statement speaks only as of the date on which it is made and, except as may be required by applicable securities 
laws, Mawson disclaims any intent or obligation to update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or 
results or otherwise.  


