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

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

 
 

LEHDISTÖTIEDOTE 26.6.2014 
 

MAWSON JATKAA TUTKIMUKSIAAN YLITORNIOLLA 

Vancouver, Kanada – Mawson Resources Limited (”Mawson” tai ”Yhtiö”) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) 
(PINKSHEETS: MWSNF), on aloittanut kesän 2014 kenttätutkimukset Ylitorniolla ja Rovaniemellä sijaitsevilla Rompas- 
ja Rajapalot –nimisillä tutkimuskohteilla.  

Pääkohdat: 

 Mawsonin hallitus on hyväksynyt vuoden 2014 heinä-joulukuun budjetin loppusummaksi 1,25 M€. Yhtiöllä on tällä 
hetkellä 3,5 M€ kassavarat eikä lainkaan velkaa; 

 Kesän 2014 kenttätutkimuskausi on alkanut. Päätutkimustoimenpiteitä ovat mm. timanttikairaukset, 
maanpintageofysiikan mittaukset, geologinen kartoitus ja etsintätyön jatkaminen;  

 Timanttikairaukset ja IP-mittaukset gradienttijärjestelmällä on jo aloitettu Rajapalojen alueella; 

“Huolimatta siitä, että yleinen heikko taloustilanne on heijastunut malminetsintään toimialana, budjettipäätöksen takaama 
jatkuvuus ja Rompas-Rajapaloissa käynnistynyt kesän tutkimusohjelma kuvaavat hyvin tutkijoiden, tärkeimpien 
osakkeenomistajien ja Yhtiön hallituksen uskoa hankkeen menestykseen. Rahoituksemme on kunnossa ja aloitamme 
jälleen uuden tutkimusvaiheen”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Michael Hudson.     

“Talviolosuhteista ja Suomen hitaista viranomaisprosesseista johtuen emme kuluneen neljän kuukauden aikana ole 
päässeet tutkimaan toistaiseksi lupaavimmilta vaikuttavia tutkimuskohteitamme, joten uusia tutkimustuloksia ei juurikaan 
ole ollut julkaistavaksi. Kesän tutkimusohjelma on nyt alkanut, ja odotamme mielenkiinnolla uusia tuloksia”, Hudson 
toteaa. 

Kesän tutkimusohjelma 

Yhtiö on aloittanut kesän tutkimusohjelman kahdentoista geologin voimin. Tärkeimpiä kenttätöitä ovat timanttikairaukset, 
maanpintageofysiikan mittaukset, geologinen kartoitus ja etsintätyön jatkaminen.  

Yhtiölle myönnetyistä valtauksista noin 80 prosenttia sijaitsee Natura 2000 -alueiden ulkopuolella, jossa yhtiöllä on 
voimassa oleva valtausoikeus mm. syväkairauksiin. Kesän tutkimusten päätavoitteena on paikantaa tunnettujen 
kultamineralisaatioiden jatkeita Natura-alueiden ulkopuolelta. Toisena tavoitteena on tutkia Natura-alueella sijaitsevan 
Palokkaan kultamineralisaation heijastumista kallio- ja maaperän pintaosiin samalla kun yhtiö odottaa kairauslupia 
alueelle. 

Geofysiikan IP- ja magneettinen maanpintamittausohjelma on jo aloitettu Raja-nimisellä alueella, joka sijaitsee Natura-
alueiden ulkopuolella. Ohjelman mittauslinjojen pituus on yhteensä 18,5 kilometriä ja linjaväli 100 metriä.  

Tunnustelevia timanttikairauksia tehdään omalla kevyellä kairakoneella Natura-alueiden ulkopuolella. Näillä kairauksilla 
tutkitaan aiemmin paikallistetun mineralisaation geologisia ja geokemiallisia jatkeita. Kairausten odotetaan etenevän 10–
15 reiän kuukausivauhdilla keskimääräisen reikäsyvyyden ollessa 20–30 metriä. 

Kenttätöiden lisäksi Rompas-Rajapalot -alueen kulta- ja uraanimineralisaatioista on käynnissä useita tieteellisiä 
tutkimuksia. Näihin sisältyy esimerkiksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) malmigeologinen tutkimus kullan 
esiintymisestä epäkonventionaalisten metallien yhteydessä, joka on merkittävästi lisännyt ymmärrystä Romppaan alueen 
kulta-uraanimineralisaatiosta ja sen alueellisista piirteistä. GTK ja St Andrewsin yliopisto Skotlannissa ohjaavat tutkimuksia 
kullan rikastumisen suhteesta hiili- ja rikkiyhdisteisiin. Lisäksi Palokkaan ja Romppaan kultamineralisoitumien syntyyn 
liittyvän molybdeenihohteen ikämääritys jatkuu, kuten myös  alueesta tekeillä olevan tohtorinväitöskirjan ja kahden pro 
gradu -tutkielman valmistelu.  

 

 



Luvitustilanne 

Vuonna 2008 haetut valtausoikeudet saivat lainvoiman lokakuun 2012 lopussa sillä rajoituksella, että yhtiön tuli tehdä 
arvio malminetsinnän vaikutuksista niihin luontoarvoihin joiden perusteella valtausalueilla sijaitsevat Natura-alueet on 
sisällytetty Natura-verkostoon ennen kuin se voisi tehdä syväkairauksia kyseisillä Natura-alueilla. Valtausoikeudet 
raukeavat kuluvan vuoden lokakuussa, ja yhtiö on hakenut niille jatkoaikaa. Mawson tilasi Golder Associates Oy:ltä 
puolitoista vuotta kestäneen Natura-arvioinnin, jossa paikannettiin ja raportoitiin yksityiskohtaisesti mm. alueen 
luontotyypit ja uhanalaisten kasvien esiintymäpaikat. Arvioinnissa määriteltiin myös malminetsinnän vaikutukset alueen 
suojeltuihin luontoarvoihin. Yhtiö luovutti arvioinnin Lapin ELY-keskukselle 26. kesäkuuta 2013, ja ELY toimitti lausuntonsa 
arvioon kahdeksan kuukautta myöhemmin. Lopullisen päätöksen yhtiön valtausoikeuksien jatkoaikalupahakemuksesta ja 
siten myös kairauksista Natura-alueilla tekee kaivosviranomainen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Päätöstä 
odotetaan lähiaikoina.  

Viime viikolla Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätti palauttaa uudelleen käsiteltäväksi Lapin ELY-keskuksen yhtiölle 
asettaman määräaikaisen toimenpidekiellon ottaa näytteitä Natura-alueilta kannettavalla näytteenottolaitteella. ELY-
keskus asetti Mawsonin kannettavan näytteenottolaitteen toimenpidekieltoon Natura-alueilla, mukaan lukien Palokkaan 
alue, kunnes TUKES tekee päätöksen yhtiön jatkolupahakemuksesta. Päätös ei vaikuta kairauksiin näiden alueiden 
ulkopuolella. Mawson valitti ELY:n päätöksestä, sillä TUKES:in mukaan laite oli sen myöntämien lupien mukainen. Hallinto-
oikeuden mukaan asia on käsiteltävä uudelleen. Mawson pitää hallinto-oikeuden ratkaisua tasapuolisena, sillä se antaa 
osapuolille mahdollisuuden keskustella ja ratkaista asia järkevällä tavalla. 
 
Lisätietoja: 
Tapani Hyysalo 
Operations Manager 
+358 448 8303 
thyysalo@mawson.fi 

 
Erkki Vanhanen 
Exploration Manager, Scandinavia 
+358 40 174 0115 
evanhanen@mawson.fi 

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

Mawson Resources Ltd. on kanadalainen, Skandinavian johtava malminetsintäyhtiö jonka merkittävin tutkimushanke on 
Rompas-Rajapalojen kultaesiintymä Ylitorniolla ja Rovaniemellä.  

Yhtiö on listattu Toronton pörssiin, ja sivulistautuminen Helsinkiin on suunniteltu tapahtuvaksi vuoden 2014 aikana. 
Mawson Resources toimii Suomessa ja Ruotsissa tytäryhtiöidensä Mawson Oy:n ja Mawson AB:n kautta.  

Mawson hakee rahoituksen toiminnalleen kansainvälisiltä markkinoilta ja sen taloudellinen pohja on vakaa. 

 

Technical Background 

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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Mariana Bermudez +1 604-685-9316  
Email: info@mawsonresources.com 

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, including statements regarding the planned summer 
drill program and anticipated exploration activities 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.  


