
 

 

Myhin projekti 

Osana pyrkimystämme tunnistaa alueita 

lisätutkimuksia varten, aiomme suorittaa häiriötä 

aiheuttamattoman geofysikaalisen lentomittauksen 

kerätäksemme tietoja alueen kallioperästä.

 
Kartta tutkimusalueesta 

Mikä on geofysikaalinen lentomittaus? 

Geofysikaalisen lentomittauksen avulla pyritään 

tunnistamaan erilaisia kalliotyyppejä käyttämällä 

helikopteriin asennettuja erikoislaitteita. Alla 

olevassa kuvassa näkyy helikopteri, joka lentää tätä 

tutkimusta. Tarvittavien tietojen keräämiseksi 

helikopterin lentokorkeus on noin 75 metriä 

maanpinnasta. Lentokorkeus on matalampi kuin 

normaalien koneiden lentokorkeus. Helikopterin 

alla hinataan anturia noin 35–55 metrin 

korkeudessa maanpinnasta. Anturi kerää kaksi 

mittausta; maan luonnollisen magneettikentän 

vaihtelut sekä kallioperän johtavuuden. Mittaukset 

kestävät noin kuukauden.

 
Kuva lentomittauksissa käytettävästä helikopterista. 

Lentomittaukset ovat vähiten häiriötä herättäviä ja 

nopeimpia keinoja kerätä korkealaatuista tietoa 

laajalta alueelta. Lentomittauksia käytetään 

useimmiten mineraalien etsinnän aikana 

kallioperän geofysikaalisten ominaisuuksien 

kartoittamiseen, mikä voi antaa perustan 

geologiselle tulkinnalle ja auttaa maarakenteiden 

kartoittamisessa.

 
Kuva lentomittauksissa käytettävästä helikopterista..  

 

Miten mittaus vaikuttaa meihin? 

Helikopterin matalan lentokorkeuden takia, alueella 

saattaa esiintyä vähäistä meluhaittaa. 

Pahoittelemme tätä jo etukäteen. Mittaus on täysin 

harmiton eikä vaikuta millään tavalla ihmisiin, 

eläimiin tai satoon. 

Mitä etsitte? 

Rio Tinto toteuttaa nikkelin, kuparin ja muiden 

perusmetallien tunnusteluvaiheen 

mineraalitutkimuksia Suomessa. 

 
Kuva kenttämiehistöstämme työnteossa vuonna 2019. 

Kuka Rio Tinto on? 

Rio Tinto on kaivostoiminnan ja malminetsinnän 

johtava yritys maailmassa. Yhtiö harjoittaa 

toimintaa yli 35 maassa. Konsernin toiminta tarjoaa 

laajan valikoiman mineraaleja ja metalleja, jotka 

auttavat vastaamaan globaaleihin tarpeisiin ja 

auttavat parantamaan elintasoa olennaisesti. 

Aikaisemmin työskentelimme Suomessa 1990-luvun 

lopulla ja 2000-luvun alkupuolella. 



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 sähköajoneuvoissa ja 

akkujen varastoinnissa. 

Mitä malminetsintä on? 

Moderni elämä olisi mahdotonta ilman mineraaleja 

ja metalleja, jotka ovat kaivosteollisuuden tuotteita. 

Kysynnän tyydyttämiseksi tarvitaan jatkuvasti uusia 

resursseja jo louhittavien resurssien tilalle - tämä 

tapahtuu malminetsintäprosessin kautta. 

Malminetsinnän aikana käytämme geofysikaalisia 

tutkimuksia sellaisten kohteiden kehittämiseksi, 

joissa on potentiaalia johtaa nikkelin ja kuparin 

mineralisaatiota. Kivissä, jotka sisältävät nikkeliä ja 

kuparia, on erilaiset fysikaaliset ominaisuudet kuin 

ympäröivällä kallioperällä. Käytämme näitä 

ominaisuuksia ympäröivän kallioperän 

mittaamisessa ja analysoimisessa löytääksemme 

alueita, joissa voi olla mineraaliesiintymiä.  

Hankkeen kehitys kohdetestauksesta kaivoksen 

rakentamiseen voi viedä yli 20 vuotta. Prosessiin 

sisältyy sarja tutkimuksia, joiden avulla selvitämme, 

onko alueella potentiaalia menestyvälle kaivokselle. 

 

Malminetsinnän varhaisessa tunnusteluvaiheessa 

pyrimme lisäämään luottamusta projektin teknisiin 

ja taloudellisiin parametreihin tekemällä 

geofysikaalisia tutkimuksia ja porauksia. Näitä 

tietoja käytetään määrittämään täyttääkö projekti 

Rio Tinton sijoituskriteerien tiukat vaatimukset. 

Nämä alkuvaiheet luokitellaan yleisesti ottaen 

etsinnäksi. Olemme parhaillaan malminetsinnän 

tunnusteluvaiheessa Myhin-projektissa. 

 
Kuva kenttämiehistöstämme työnteossa vuonna 2019. 

Jos saamme positiivisia tuloksia, seuraava vaihe on 

toteuttaa porauksia. Tässä vaiheessa etsintä 

suoritetaan Varauksen alaisena. Jos tulokset 

oikeuttavat, haemme Malminetsintälupaa. 

Malminetsinäluvan alainen työ voi kestää 1-15 

vuotta. Jos menestymme Malminetsintäluvan 

alaisessa työssä, voimme hakea Kaivoslupaa ja 

muita lupia tarpeen mukaan. Olemme vielä 

etsinnän tunnusteluvaiheessa, emmekä tiedä 

eteneekö toimintamme Malminetsintäluvan 

vaatimaan työhön. Jo tässä varhaisessa 

tunnusteluvaiheessa olemme sitoutuneita 

ympäristön ja yhteisöjen, jossa työskentelemme, 

terveyteen ja turvallisuuteen. Olemme myös 

sitoutuneita tekemään tiivistä yhteistyötä 

paikallisten yhteisöjen ja valtion virastojen kanssa 

alueella työskennellessämme.  

 

Tarkoittaako tämä, että alueelle tulee kaivos? 

Mahdolliset lisätutkimustyöt alueella ovat 

riippuvaisia ilmamittausten tuloksista. Olkaa hyvä ja 

huomioikaa, että yli 99 % tutkimushankkeista ei 

johda kaivoksen kehittämiseen. Menestyneiden 

alueiden kehittyminen vie vuosia ja jos 

tutkimuspyrkimyksemme siirtyvät eteenpäin 

jatkotyövaiheisiin, aiomme jakaa tietoa alueen 

asukkaille. Jo tässä varhaisessa toimintavaiheessa 

haluamme toimia alueella sosiaalisesti ja 

ympäristön kannalta vastuullisella tavalla 

kunnioittaen alueen asukkaita. Olemme 

sitoutuneita pitämään sinut ajan tasalla 

toiminnastamme. 

Mitä teette yhteisöjen suojelemiseksi COVID1-9-

pandemian aikana? 

COVID-9-pandemia on ennennäkemätön 

aikanamme. Haluamme toimia alueella 

vastuullisella ja kunnioittavalla tavalla. Viivästimme 

tutkimuksiamme varmistaaksemme, että meillä on 

suunnitelmat yhteisöjen, työntekijöiden ja 

urakoitsijoiden suojelemiseksi. Noudatamme 

kaikkia hallituksen ohjeita ja olemme toteuttaneet 

terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä varotoimia, 

jotka sisältävät lämpötilan tarkistuksia, tehostettuja 

puhdistus- ja desinfiointitoimia sekä fyysisen 

etäisyyden ja henkilökohtaisten suojavälineiden 

käytön, kun etäisyyden pitäminen ei ole 

mahdollista. Nämä ohjeet perustuvat asiaan 

perehtyneen terveystiimimme laatimiin ohjeisiin.  

Mistä löydän lisää tietoa? 

Kaikki kysymykset ovat tervetulleita osoitteeseen 

RTXFinlandInfo@riotinto.com 
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