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 PÖRSSITIEDOTE 22.6.2015 

KANSALAISJÄRJESTÖLTÄ JATKOVALITUS MAWSONIN LUPA-ASIASSA 
Vancouver, Canada – Mawson Resources Limited (“Mawson”) tai (“Yhtiö”) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) 
(PINKSHEETS: MWSNF) ilmoittaa, että Lapin luonnonsuojelupiiri r.y., joka on Suomen luonnonsuojeluliiton alueellinen 
piiriorganisaatio (“Yhdistys”), on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 
jättää kaikilta osin voimaan kaivosviranomaisen (“TUKES”) tekemä malminetsintälupapäätös, jonka perusteella Mawson 
voi tehdä syväkairauksia eräällä Natura 2000 –luonnonsuojeluohjelma-alueella talviolosuhteiden vallitessa. 

Pääkohdat: 

 Valitus ei estä Mawsonia jatkamasta malminetsintäohjelmansa toteuttamista voimassa olevan luvan mukaisesti. 
Yhtiö voi mm. ottaa näytteitä kannettavilla kairakoneilla Palokkaan kultaesiintymästä, josta kairattiin hiljattain 
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 jatkovalituksen piiriin; 

 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus (“Oikeus”) hylkäsi 21.5.2015 kaikilta osin Yhdistyksen valituksen TUKES:in 
antamasta malminetsintälupapäätöksestä; 

 Yhdistys valitti 18.6.2015 hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen; 

 Asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa kestää 3 – 12 kuukautta riippuen siitä, miten oikeus päättää 
valituksen kanssa menetellä. 

“Mawson jatkaa Palokkaan kultaesiintymän kairauksia nykyisten lupaehtojen mukaisesti yhteistyössä viranomaisten ja 
alueen asukkaiden kanssa”, toteaa Mawsonin toimitusjohtaja Michael Hudson. “Siitä huolimatta, että olemme kuluneen 18 
kuukauden aikana luoneet hyvät suhteet Yhdistykseen, he pettymyksekseni päättivät valittaa yksiselitteisestä hallinto-
oikeuden päätöksestä edelleen. Se on tietenkin heidän laillinen oikeutensa kunnes Suomen uusi hallitusohjelma on pantu 
täytäntöön. Kuluneen vuoden aikana kuitenkin jo neljä viranomaistahoa on todennut, että Mawsonin luvanmukaiset 
malmitutkimukset Palokkaan alueella tai sen lähettyvillä eivät aiheuta merkittäviä haittoja luonnolle, ympäristölle, 
eläimille, toisille elinkeinoille tai ihmisille. 

Mielestämme Yhdistyksen olisi pysyttävä laillisissa, varmistettavissa olevissa tosiasioissa ja kuunneltava paikallisia 
asukkaita, jotka selkeästi tukevat Mawsonin tutkimusten jatkamista. Hallinto-oikeus on antanut asiassa selvän päätöksen, 
ja vaikuttaa siltä, että Yhdistyksen tavoitteena on vain viivyttää Mawsonin tutkimuksia kaikin käytettävissä olevin keinoin. 
Tämä aiheuttaa turhaa lisäkuormaa Suomen oikeusjärjestelmälle ja johtaa työpaikkojen menetyksiin. On ikävää, että 
Yhdistys ei halua ottaa muun yhteiskunnan näkemyksiä huomioon.” 

Vaikkei suunnitteilla oleva lainsäädäntö tähän asiaan voikaan vaikuttaa, Mawson toivottaa tervetulleeksi Suomen uuden 
hallituksen hallitusohjelmassa olevan lupamenettelyn ottamista käyttöön korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävissä 
ympäristö- ja rakennusasioita koskevissa valituksissa. Tutkimusalueen lähelle sijoittuvien kylien kyläyhdistykset ja 
Ylitornion kunta ovat vahvasti tukeneet Mawsonin malmitutkimuksia. Meltosjärven kyläyhdistyksen hiljattain kirjoittama 
julkilausuma käsittelee asiaa selkeästi. 

Mawson jatkaa tutkimuksiaan voimassa olevien lupaehtojen mukaisesti. Tutkimuksiin sisältyy 1.8.2015 Palokkaan kulta-
esiintymän 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 heti lintujen pesintäkauden päätyttyä. Suunnitelluista kairauspaikoista tehdään Yhtiön 
toimintaperiaatteiden mukaisesti aina luontotyyppi- ja kasvillisuuskartoitukset näytteenoton luonto- ja 
ympäristövaikutusten seuraamiseksi ja arvioimiseksi. 

 

 



Korkein hallinto-oikeus kokoaan aineiston, esivalmistelee asian ja hankkii tarvittavat selvitykset, lisäperustelut ja 
täsmennykset asianosaiselta ja päätöksen tehneeltä viranomaiselta. Esivalmistelu kestää tyypillisesti 3-4 kuukautta ja voi 
johtaa asian tutkimatta jättämiseen tai hylkäämiseen. Mikäli korkein hallinto-oikeus ottaa asian käsiteltäväksi, se 
ratkaistaan aina oikeuden istunnossa. Käsittelyaika esivalmistelusta päätökseen on keskimäärin yksi vuosi. Mawson anoo 
asian käsittelyä kiirellisenä, koska päätös vaikuttaa useiden paikallisten asukkaiden työllisyyteen ja elinkeinoihin. 
 
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. 

 


