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 PÖRSSITIEDOTE 09.06.2015 
 

 

HALLINTO-OIKEUDELTA MAWSONIN KANNALTA MYÖNTEINEN PÄÄTÖS  

Vancouver, Canada – Mawson Resources Limited (“Mawson”) tai (“Yhtiö”) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) 
(PINKSHEETS: MWSNF) ilmoittaa, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kaikilta osin hylännyt erään 
kansalaisjärjestön (“Järjestö”) kaivosviranomaisen (“TUKES”) tekemästä malminetsintälupapäätöksestä jättämän 
valituksen. 

Pääkohdat: 

 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus (“Oikeus”) on hylännyt erään kansalaisjärjestön valituksen 
malminetsintälupapäätöksestä, jonka perusteella Mawson voisi ottaa Mustiaapa-Kaattasjärven Natura 2000 –
alueelle sijoittuvan tutkimusalueen kallioperästä näytteitä syväkairaamalla talviolosuhteiden vallitessa ja 
kannettavalla kairauslaitteistolla myös sulan maan aikana; 

 Oikeuden päätös vahvisti kaivosviranomaisen aikaisemmin tekemän ja ympäristöhallinnon tarkastaman sekä 
hyväksymän malminetsintälupapäätöksen määräyksineen; 

 Mawsonin malminetsintälupa ei saa lainvoimaa ennen 30 päivän valitusajan päättymistä 22.6.2015. Lain mukaan 
hallinto-oikeuden päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta; 

 Oikeuden päätös vahvistaa samalla Mawsonin viimeisimmän tutkimustyösuunnitelman, johon sisältyy 1.8.2015 
Palokkaan kultaesiintymällä aloitettava kairausohjelma Yhtiön kannettavalla Winkie-tyyppisellä kairakoneella, jolla 
on kairattu muun muassa 18,1 metrin syvyydestä alkava 19,6 metrin kultalävistys, jonka keskipitoisuus on 7,5 g/t 
Au (ks. Mawsonin pörssitiedote 19.5.2015). Tämä kairausohjelma ei kuulu mahdollisen jatkovalituksen piiriin. 

Toimitusjohtaja Michael Hudson toteaa, “Oikeus on tällä päätöksellä yksiselitteisesti vahvistanut kaivosviranomaisen 
Mawsonille myöntämän ja ympäristöviranomaisten kokonaan hyväksymän luvan, jonka perusteella voimme ottaa aiempaa 
syvemmältä kairausnäytteitä erittäin lupaavasta Palokkaan kultaesiintymästä. Paikallisväestön tuki tutkimushankkeelle 
jatkuu mahtavana. Mielestämme kansalaisjärjestön olisi nyt syytä kunnioittaa alueen asukkaiden tahtoa ja antaa 
Mawsonin jatkaa tutkimuksiaan luonnon kannalta kestävällä tavalla ilman lisäviivytyksiä. Jatkuva yhteistyö kaikkien 
sidosryhmien välillä johtaa ympäristön kannalta parhaaseen lopputulokseen, ja mikä tärkeintä, parhaaseen lopputulokseen 
Ylitornion ja koko Lapin kannalta.” 

Suomen kaivosviranomainen, TUKES, myönsi 26.6.2014 Mawsonille muutetun jatkoluvan malminetsintään Kairamaat 2 ja 
3 –nimisillä malminetsintäalueilla, joiden yhteispinta-ala on 1 462 hehtaaria. Palokkaan kultaesiintymä Pohjois-Suomessa 
sijoittuu alueelle (ks. Mawsonin pörssitiedote 2.7.2014). Luvan perusteella Mawson voi muun muassa syväkairata Natura 
2000 –alueella talviolosuhteiden vallitessa. Muuan kansalaisjärjestö jätti TUKES:in päätöksestä valituksen Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuteen (ks. Mawsonin pörssitiedote 30.7.2014). 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen kokonaisuudessaan 21.5.2015. Malminetsintälupa ei kuitenkaan saa lainvoimaa ennen 
valitusajan päättymistä 22.6.2015. Lain mukaan muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto-
oikeudelta on tässä asiassa mahdollista ilman valituslupaa. Kuluneen vuoden aikana jo yhteensä neljä viranomaistahoa, 
jotka edustavat kaivos- ja ympäristöhallintoa sekä hallinto-oikeutta, on todennut, että Mawsonin luvanmukaiset 
malmitutkimukset Palokkaan alueella tai sen lähettyvillä eivät aiheuta merkittäviä haittoja luonnolle, ympäristölle, 
eläimille, toisille elinkeinoille tai ihmisille. Sen lisäksi Oikeus on todennut, että kansalaisjärjestö ei ole voinut esittää tai 
näyttää toteen puutteita lupamääräyksissä. Tutkimusalueen lähelle sijoittuvien kylien kyläyhdistykset ja Ylitornion kunta 
ovat jo pitkään tukeneet Mawsonin malmitutkimuksia. Nämä tahot haluavat, että tutkimushanke etenee mielekkäällä ja 
asianmukaisella tavalla niin, että se voisi tulevaisuudessa tarjota työllistymismahdollisuuksia tällä väestön vähenemisestä 
kärsivällä Lapin alueella. Meltosjärven kyläyhdistyksen hiljattain kirjoittama julkilausuma käsittelee asiaa selkeästi. 
Huolimatta suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueiden ilmaisemasta vakuuttavasta tuesta hanketta kohtaan, Yhtiön 
tietoon on äskettäin mainitun kansalaisjärjestön kanssa pidetyssä tapaamisessa tullut, että järjestö saattaa valittaa 
asiassa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vaikkei suunnitteilla oleva lainsäädäntö tähän lupa-asiaan ehdikään enää 



vaikuttaa, on hiljattain muodostettu hallitus linjannut toissa viikolla julkaistussa hallitusohjelmassaan, että se pyrkii 
puuttumaan kolmansien osapuolten aiheuttamiin viivästyksiin lupaprosesseissa. Ohjelma sisältää lupamenettelyn 
ottamisen käyttöön korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävissä ympäristö- ja rakennusasioita koskevissa valituksissa, ja 
oikeudenkäyntimaksujen korottamisen niin, että jatkossa heikosti oikeudellisesti perusteltavissa olevat valitukset 
vähenisivät lupamenettelyä hidastamasta. 

Mawson aikoo tulevana talvena toteuttaa syväkairausohjelman Palokkaassa mikäli malminetsintälupa valitusajan päätyttyä 
saa lainvoiman. Lupa on lainvoiman saatuaan voimassa kolme vuotta eli kaivoslain jatkoluvalle salliman enimmäisajan. 
Samalle alueelle voidaan myöntää malminetsintä- ja jatkolupia kolmen vuoden jaksoissa yhteensä  enintään viiteentoista 
vuoteen saakka. 

Oikeuden päätös vahvisti samalla Yhtiön viimeisimmän tutkimustyösuunnitelman, johon sisältyy 1.8.2015 Palokkaan 
kultaesiintymällä aloitettava kairausohjelma Yhtiön kannettavalla Winkie-tyyppisellä kairakoneella, jolla on kairattu muun 
muassa 18,1 metrin syvyydestä alkava 19,6 metrin kultalävistys, jonka keskipitoisuus on 7,5 g/t Au (ks. Mawsonin 
pörssitiedote 19.5.2015). Tämä kairausohjelman toteutus ei kuulu mahdollisen jatkovalituksen piiriin, ja näytteenoton 
Palokkaassa on suunniteltu jatkuvan 1.8.2015 heti lintujen pesintäkauden päätyttyä. Suunnitelluista kairauspaikoista 
tehdään aina luontotyyppi- ja kasvillisuuskartoitukset näytteenoton luonto- ja ympäristövaikutusten seuraamiseksi ja 
arvioimiseksi. 
 
About Mawson Resources Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, PINKSHEETS:MWSNF) 

Mawson Resources Limited is an exploration and development company. Mawson has distinguished itself as a leading Nordic Arctic 
exploration company with a focus on the flagship Rompas and Rajapalot gold projects in Finland. 

The qualified person for Mawson's Finnish projects, Mr. Michael Hudson, President & CEO for Mawson and Fellow of the Australasian 
Institute of Mining Metallurgy has reviewed and verified the contents of this release. 

 
On behalf of the Board,  
 
 
"Michael Hudson"   
Michael Hudson, President & CEO 
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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, changes in world metal markets, changes in equity markets, planned drill programs and results varying 
from expectations, delays in obtaining results, equipment failure, unexpected geological conditions, local community relations, dealings with non-
governmental organizations, delays in operations due to permit grants, 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. 

 


