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Tiedotus malminetsintäluvan hakemisesta Rautalammen kunnan alueella. 

 

 

Rio Tinto on kaivostoiminnan ja malminetsinnän johtava yritys maailmassa. Yhtiö harjoittaa toimin- 

taa yli 35 maassa. Konsernin toiminta tarjoaa laajan valikoiman mineraaleja ja metalleja, jotka auttavat 

vastaamaan globaaleihin tarpeisiin ja auttavat parantamaan elintasoa olennaisesti.  

 

Turvallisuus on tärkein arvomme ja se ohjaa meitä kaikessa mitä teemme. Toimimme uraauurtavassa 

hengessä ja hyödynnämme innovaatioita vastaamaan muuttuvan maailman tarpeita toimittamalla 

modernille elämälle välttämättömiä materiaaleja. Tuotamme rautamalmia, alumiinia, kuparia, 

timantteja, titaania ja boraatteja. Suomessa etsimme nikkeliä, kuparia ja muita materiaaleja, joita 

käytetään sähköajoneuvo- ja akkujenvarastointimarkkinoilla. Aikaisemmin olemme työskennelleet 

Suomessa 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alkupuolella. 

 

Rio Tinto Exploration Finland Oy on Rio Tinto kaivosyhtiön omistuksessa oleva suomalainen tytäryhtiö. 

Yhtiölle aikaisemmin alueelle myönnetty Myhin VA2019:0032 niminen malminetsintävaraus on 

rauennut 3.4.2021. Kyseisen varauksen määrittelemällä alueella olemme tutkineet Geologian 

Tutkimuskeskuksen (GTK) arkistoissa olevaa tietoa ja myös kartoittaneet alueellisia laajempia 

geologisia muodostumia. Tämä on auttanut meitä kohdentamaan ja rajaamaan aluetta 

yksityiskohtaisempia tutkimuksia varten. Näitä jatkotutkimuksia varten Yhtiö on hakenut alueelle 

malminetsintälupaa. 

Malminetsintäluvan alainen työ voi kestää 1–15 vuotta. Jos menestymme malminetsintäluvan 
alaisessa työssä, voimme edelleen hakea Kaivoslupaa ja muita lupia tarpeen mukaan. Huomioittehan 
kuitenkin, että useimmat etsintäprojektit (999 tapausta 1000:sta) eivät johda kaivoksen 
kehittämiseen. 
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RTX on osa angloaustralialaista kaivosyhtiötä Rio Tintoa, joka on yksi maailman suurimpia 
kaivosyhtiöitä ja jolla on yli [140] vuoden kokemus malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta. Rio 
Tintolla on kauaskantoinen ja vastuullinen toimintatapa etsintä- ja kaivostoiminnassa. Jos 
haluatte lisätietoja Rio Tintosta, voitte käydä verkkosivullamme osoitteessa: 
http://www.riotinto.com/.  

 

Kuva 1 Malminetstälupahakemus-alueen sijaitsee Suonenjoen kuntarajan tuntumussa Pieksämeen (etelässä) ja 
Rautalampeen(lännessä). 

Rio Tinto Exploration Finland Oy on yhteydessä maanomistajiin ja muihin asianosaisiin 

hakemusaikana.  Osa suunnitelluista maastotöistä on mahdollista tehdä jokamiehenoikeuden 

puitteissa ja maanomistajan luvalla. On kuitenkin mahdollista, että varsinaiset maastotyöt alkavat 
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vasta kun malminetsintälupa on myönnetty.  Kerromme mielellään enemmän suunnitelmista heti 

kun meillä on tähän liittyen enemmän kerrottavaa.  

Rio Tinto on kasvattanut tiimiään Suomessa loppuvuodesta 2020. Täällä hetkellä tiimiimme kuuluu 

muutama geologi, mutta haemme koko ajan lisää vahvistuksia joukkoomme. Työskentelytapaamme 

kuuluu vahvasti se, että käytämme aliurakoitsijoita ja heistä mahdollisuuksien mukaan nimenomaan 

paikallisia aliurakoitsijoita.  

Haluamme toimia koko toimintamme ajan, aina alkuvaiheesta asti vastuullisesti ja kunnioittavasti. 

Tämän kirjeen liitteenä on esite toimintatavoistamme nimellä The Way We Work. Jo 

varausilmoituksemme valmisteluvaiheessa on huomioitu luonnonsuojelualueita, eivätkä nämä 

kuuluneet varausalueeseemme. Näin ollen luonnonsuojelualueet eivät kuulu myöskään 

malminetsintäluvan rajaamaan alueeseen. Sitoudumme pitämään paikallisia tietoisina alueella 

tapahtuvasta toiminnastamme. Mikäli teille tulisi suunnitelmamme ja tutkimuksiamme liittyviä 

yhteydenottoja, autamme mielellämme vastaamaan niihin. 

 

Olemme myös sitoutuneita tekemään tiivistä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen ja valtion virastojen 

kanssa alueella työskennellessämme. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) on kaivoslain mukaan 

velvollinen ilmoittamaan hakemuksestamme virallisesti omilla internet-sivuillaan, jonne tulevat 

nähtäville myös malminetsintälupaan liittyvät hakemusdokumentit.  

 

Huolimatta siitä, missä vaiheessa projektimme on, olemme sitoutuneita ympäristön ja yhteisöjen 

terveyteen ja turvallisuuteen. Toiveenamme olisi tavata henkilökohtaisesti, kun covid-19 tilanne sen 

sallii. Siihen saakka toimintaamme koskevat kysymykset ja kommentit voi toimittaa osoitteeseen: 

RTXFinlandInfo@riotinto.com tai puhelimitse Jens Rönnqvist +358503377116  

 

 

Ystävällisin terveisin, 

Robin Chant  

Principal Geologist, Rio Tinto  

Finland Exploration Manager, RTX 
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