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TIEDOTE 26.8.2021 

MAWSON JULKISTAA YLI MILJOONAN KULTAEKVIVALENTTIUNSSIN VARANTOARVION 
RAJAPALOISTA 

 
Kultaunssien määrän kasvu 47%, kultapitoisuuden kasvu 19% 

 
Vancouver, Kanada – Mawson Gold Limited (“Mawson”) tai (“Yhtiö”) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) 
(PINKSHEETS: MWSNF) julkistaa riippumattoman tahon varmistaman rajoitetun, otaksutun mineraalivarantoarvion 
kolmannen päivityksen Rajapalojen hankealueelta Ylitorniolla ja Rovaniemellä. 
Varantoarvion päivityksestä vastasivat pätevyysehdot täyttävät henkilöt (Qualified Persons) AFRY Finland Oy:stä, joka 
on Euroopan johtava insinööri-, suunnittelu- ja konsulttitoimisto. Varantolaskelmissa on käytetty kullan pitkän aikavälin 
hintana 1.590 USD/unssi ja koboltin hintana 23,07 USD/pauna. Cut-off -pitoisuuksina on käytetty 0,3 g/t 
kultaekvivalenttipitoisuutta avolouhinnassa ja maanalaisessa louhinnassa 1,1 g/t (taulukko 1). 
Kultaekvivalenttipitoisuudet on laskettu kaavalla AuEq g/t = Au g/t + (Co ppm/1005). 
Pääkohdat:  
 Mineraalivarannoksi arvioidaan 10,91 Mt mineralisoitunutta kiveä, jonka kultaekvivalenttipitoisuus on 

keskimäärin 3,0 g/t (“AuEq”); kullan ja koboltin keskipitoisuudet ovat 2,5 g/t kultaa (“Au”), 443 ppm 
kobolttia (“Co”). Varannossa kullan määrä on 887 tuhatta unssia ja koboltin 4,8 tuhatta tonnia. Tämä 
vastaa 1,04 miljoonan kultaekvivalenttiunssin otaksuttua mineraalivarantoa; 

 Edelliseen Rajapalojen varantoarvioon (14.9.2020) verrattuna (kuva 4): 
o Varannon kultapitoisuus on 19 % suurempi (kultaekvivalenttipitoisuus +14 %) 

o Kullan määrä unsseina on 47 % suurempi (kultaekvivalenttiunssien määrä +35 %); 

 Rajapalojen kulta-kobolttihankealue sisältää nyt 8 erillistä kohdetta. Vuoden 2020 otaksutussa 
mineraalivarantoarviossa kohteita oli 4 (kuvat 5 ja 6); 

 Varantojen merkittävä kasvu osoittaa jatkuvuutta esiintymien sisällä ja esiintymien kasvupotentiaalia niin 
syvyys- kuin pituussuunnallakin (kuva 7): 

o Kaikki varantoalueet ovat edelleen auki syvyyssuunnassa. Yhtiö on kehittänyt vahvan geologisen mallin, 
jonka avulla malminetsintä voidaan tehokkaasti kohdistaa mineralisaatioon;  

 Kasvupotentiaali on edelleen vahva: 
o Syväkairauksilla on testattu vain 20% Rajapalojen isäntäkivistä (kuva 8); 
o Rajapalojen hankealueen pinta-ala on vain 5 % 100 neliökilometrin Mawsonin Rompas-Rajapalojen 

tutkimusalueesta. 
”Voimme ilolla kertoa saavuttaneemme 1,4 miljoonan kultaekvivalenttiunssin virstanpylvään merkittävien 
timanttisyväkairausten läpi viemisen jälkeen, toteaa toimitusjohtaja Michael Hudson. Kykenimme vuodessa 
kasvattamaan kullan keskipitoisuutta 19 % ja kullan määrää 47 % edelliseen, vuonna 2020 julkistamaamme 
varantoarvion päivitykseen verrattuna. Merkittävää varantomäärän kasvua tapahtuu harvoin yhdessä pitoisuuden 
kasvun kanssa, ja Rajapalojen vahvuus niin erilaisia cut-off -pitoisuuksia kuin rajausmallejakin sovellettaessa on 
vaikuttavaa. Kaksinkertaistimme kuluneen vuoden aikana varantoalueen varantokohteiden määrän ja talvinäytteenotto-
ohjelmillamme olemme pystyneet lisäämään 300-400 kultaekvivalenttiunssia varantoon, vaikka pääsemme vuosittain 
pääosin kairaamaan vain 10 viikon aikana. Olemme kehittäneet vahvan geologisen mallin, jonka avulla pystymme 
keskittämään malminetsinnän korkeisiin pitoisuuksiin, ja voimme jännityksellä todeta, että Rajapaloissa ollaan edelleen 



 

 

tutkimusten alkuvaiheessa: 80 % alueesta on syväkairaamatta, ja Rajapalot muodostaa vain 5 % Mawsonin noin 100 
neliökilometrin tutkimusalueesta - tämä kaikki hankkeessa, joka on Suomessa yksi harvoista jolla on tutkitusti paikallisen 
enemmistön hyväksyntä ja tuki”. 
 

Taulukko 1: Otaksuttu mineraalivarantoarvio 26.8.2021 rajatuille avolouhoksille ja maanalaiselle louhinnalle 
Rajapaloissa taulukossa esitetyillä cut-off -pitoisuksilla  

 

Alue Cut-off 
(AuEq) 

Tonnia 
(kt) 

Au 
(g/t) 

Co (ppm) AuEq 
(g/t) 

Au 
(oz) 

Co 
(tonnia) 

AuEq 
(oz) 

Palokas Pit 0.3 1,228 2.2 382 2.5 85,513 469 100,511 

Palokas UG 1.1 4,878 2.7 501 3.2 427,797 2,443 505,941 

Palokas total  6,106 2.6 477 3.1 513,310 2,911 606,451 

Raja Pit 0.3 485 1.3 289 1.6 19,722 140 24,206 

Raja UG 1.1 2,492 3.2 401 3.6 254,600 999 286,574 

Raja total  2,977 2.9 383 3.2 274,322 1,140 310,780 

East Joki (no pit)         

East Joki UG 1.1 299 4.5 363 4.9 43,378 109 46,859 

East Joki total  299 4.5 363 4.9 43,378 109 46,859 

Hut Pit 0.3 61 0.1 874 1.0 214 54 1,928 

Hut UG 1.1 816 1.4 411 1.8 35,943 336 46,682 

Hut total  877 1.3 444 1.7 36,157 389 48,610 

Rumajärvi Pit 0.3 401 0.6 496 1.1 8,107 199 14,467 

Rumajärvi UG 1.1 246 1.5 356 1.9 12,009 88 14,813 

Rumajärvi total 
 

647 1.0 443 1.4 20,116 286 29,279 

Total Pit 0.3 2,175 1.6 396 2.0 113,556 861 141,112 

Total UG 1.1 8,732 2.7 455 3.2 773,728 3,974 900,868 

Total 
 

10,907 2.5 443 3.0 887,284 4,836 1,041,980 

Mineraalivarannon (engl. Mineral Resource) arvioinneissa on seurattu Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") 
määritysstandardeja mineraalivarannoille (2014).  Kullan ekvivalenttiarvo AuEq = Au + (Co /1005), jossa metallien hintoina on käytetty Co = 23,07 
USD/pauna ja Au = 1 1.590 USD/unssi. Tonnien ja pitoisuuksien pyöristykset voivat aiheuttaa virheitä keskipitoisuuksiin ja metallien määriin. 
20.8.2021 mennessä saadut syväkairaustulokset on huomioitu. Kyseessä ovat mineraalivarannot, eivät malmivarat, joten niillä ei ole todettua 
taloudellista toteuttamiskelpoisuutta.  

Varantoarvioinnissa käytetyt menetelmät 

1. Mineraalivarannon (engl. Mineral Resource) arvioinneissa on seurattu Canadian Institute of Mining, 
Metallurgy and Petroleum ("CIM") määritysstandardeja mineraalivarannoille. Arviot on tehty Standards 
of Disclosure for Mineral Projects -standardien mukaisesti kuten määritelty National Instrument 43-101 
-standardissa; 

2. Arvioidut tonnit ja pitoisuudet on pyöristetty raaka-arvioista vastaamaan arvion suhteellista tarkkuutta. 
Vähäisiä vaihteluita voi esiintyä pyöristettyjen lukujen yhteenlaskujen yhteydessä; 

3. Rajoitetut varannot on esitetty laimentamattomina (undiluted) ja paikallisina (in situ), ja niillä katsotaan 
olevan kohtuulliset mahdollisuudet tulla jossain vaiheessa taloudellisesti hyödynnettäviksi. 
Pätevyysehdot täyttävät henkilöt (Qualified Persons) katsovat, että mineraalivarannolla on kohtuulliset 
mahdollisuudet päätyä lopulta taloudellisesti hyödynnettäviksi avo- ja maanalaisilla 
louhintamenetelmillä käyttäen esitettyjä cut off -pitoisuuksia. Arviota siitä, onko hanke 
kokonaisuudessaan taloudellisesti toteutettavissa, ei ole tehty tässä analyysissä. Mineraalivarannot 
eivät ole malmivaroja eikä niillä ole todettua taloudellista toteuttamiskelpoisuutta. Whittle-ohjelmiston 
versiota 4.3.7 on hyödynnetty Palokkaan, Etelä-Palokkaan, Rajan, Hutin, Rumajärven, Uusisaaren, 
Terry’s Hammerin ja Joen varantokohteiden rautalankamallien optimoinnissa määritettäessä 



 

 

mineralisaation avolouhintaan soveltuvia osia (demonstroitaessa kohtuullisia mahdollisuuksia 
taloudelliseen hyödyntämiseen [”RPEE”]). Luodut viisi blokkimallia kattavat kaikki kahdeksan 
varantokohdetta. Mineralisaation avolouhosten ulkopuolella jääneisiin osiin sovellettiin cut-off -
pitoisuutta 1,1 g/t AuEq ja ne katsottiin RPEEE:n mukaisiksi maanalaisiksi varannoiksi. 

4. Optimoidut avolouhittavat varannot on arvioitu cut-off -pitoisuudella 0,3 g/t AuEq; maanlaisella 
louhinnalla hyödynnettävät varannot on arvioitu cut-off -pitoisuudella 1,1 g/t AuEq (kuvat 1-3. Käytetyt 
cut-off -pitoisuudet perustuvat kolmansien osapuolien metallihinta-arvioihin, kullan ja koboltin pitkän 
aikavälin hintaennusteisiin, ja suomalaisen kaivos- ja metallurgisen teollisuuden sekä hallinnon 
operatiivisten kulujen benchmarkkaukseen. Kulut sisältävät louhinta-, rikastus-, yleis- ja hallintokulut. 
Sulaton nettotuotto (”NSR”) sisältää metallurgisen saannon, myyntikulut sekä valtion rojaltit. Kullan 
ekvivalenttiarvo AuEq = Au + (Co /1005), jossa metallien hintoina on käytetty Co = 23,07 USD/pauna 
ja Au = 1 590 USD/unssi. 

Optimointiprosessissa tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoa: 

 Louhoksen Whittle-optimointi käyttäen tuottokertoimena arvoa 1 (Rev-F 1); 

 Toisessa optimoinnissa siirryttiin avolouhinnasta (Open Cut) maanalaiseen louhintaan (UG) 
näiden välisten operatiivisten kulujen erojen perusteella (OC-UG tai ”Base Case”); 

 Kolmantena tarkasteltiin kokonaan maanalaisen louhinnan vaihtoehtoa, jossa 20 metrin syvyys 
kallioperän pinnasta katsottiin louhinnan ylärajaksi (UG). 

 
Yllä kuvattuja kolmea vaihtoehtoa tarkasteltiin ja tutkittiin mahdollisen taloudellisen louhintaratkaisun 
(RPEEE) näkökulmasta. Toinen optimointivaihtoehto (UC-UG) havaittiin järkevimmäksi ilman 
pidemmälle menevää taloudellista toteutettavuustarkastelua. Louhosoptimointiosiossa kuvataan nämä 
kolme vaihtoehtoa yksityiskohtaisemmin. 

Taulukko 2: Kolmen optimointivaihtoehdon pitoisuus/tonnit -vertailu  

Vaihtoehto Tonnit (kt) Au (g/t) Co (ppm) AuEq (g/t) AuEq 
(unssit) 

RF= 1 Whittle 13,395 2.1 423 2.5 1,094,125 

Base Case 10,907 2.5 443 3.0 1,041,980 
All UG 9,780 2.8 441 3.2 1,004,732 

 

5. Kullan Top Cut -pitoisuutena on käytetty 50 g/t. Koboltille ei ole käytetty Top Cut -pitoisuutta. 

6. Varantokohteiden rautalankamallien jokaiselle blokille laskettiin keskimääräiset tiheysarvot, jotka 
perustuvat 3 345 tiheysmittaukseen 

7. Rautalankamallit luotiin kullalle ja koboltille erikseen. 48 kulta- ja kobolttirautalankamallia rakennettiin 
Leapfrog Geo -sovelluksessa ja pitoisuusvaihtelut arvioitiin erikseen käyttäen Ordinary Kriging -
menetelmää Leapfrog Edge -sovelluksessa. 

8. Aliblokkien käyttö ratkaistiin aina käyttäen kulta- ja kobolttirautalankamalleja; pohjamoreeni- ja LIDAR 
-maanpintamittausten rautalankamalleja hyödynnettiin ns. ilma- ja maapeiteblokkien tiheyden 
hallinnassa (tiheysarvoksi asetettiin 2 t/m3). Emoblokkeja käytettiin aina pitoisuusarvioinneissa. Useita 
emoblokkikokkoja tarkasteltiin ja todettiin optimikooksi 12 m x 12 m x 4 m (>20 % kairanreikien 
keskinäisestä etäisyydestä). Aliblokkien koot aina 4 m x 4 m x 0,5 m saakka havaittiin optimaalisiksi 
tilavuuksien sekä ohuiden ja kohtuullisessa kulmassa kaatuvien rautalankamallien geologisessa 
hallinnassa (vaihtoehtojen tarkastelu emoblokkien kokoon saakka osoitti alle 5 % muutosta 
varantoarvion määrässä). 

 
SMU -mallia laadittaessa avolouhosten optimoimiseksi aliblokkimalli kopioitiin ja muokattiin 5 m x 5 m 



 

 

x 2,5 m blokkeihin. Tämä aiheutti varantoarviomäärään alle 0,5 % eron emoblokkien käyttöön 
verrattuna.  

 

9. AFRY laati Rajapalojen mineraalivarantoarvion käyttäen 20.8.2021 mennessä saatuja kairaustuloksia. 

 

10. Muiden metallien määrä arvioitiin soveltamalla Base Case -malliin Ordinary Kriging -menetelmää. 
Näiden metallien keskimääräiset pitoisuudet olivat: arsenikki (234 ppm), kupari (198 ppm), rautaoksidi 
(11,0 %), nikkeli (108 ppm), rikki (2.2%), uraani (31 ppm) ja wolframi (100 ppm). Varantomielessä 
vaikuttaa siltä, että ainoastaan kulta (2,5 g/t) ja koboltti (443 ppm) voisivat olla taloudellisesti 
hyödynnettävissä kun huomioidaan muiden metallien matalat hintataso. Kaivannaisjätteiden 
näkökulmasta myös joidenkin muiden metallien talteenotto saattaa mahdollisesti olla hyödyllistä. 

 

11. National Instrument 43-101 raportointistandardin mukainen tekninen raportti julkaistaan SEDAR-
palvelussa. 

Rajapalojen kaivoshankkeesta 

Timanttisyväkairaukset 

Mawsonin talvikairausohjemassa 2020-21 kairattiin yhteensä 76 kairanreikää joiden yhteispituus on 19 422 metriä. 
Talvikairausohjelman 2020-21 päättyessä Rajapaloihin oli kairattu yhteensä 544 kairanreikää joiden yhteispituus on 
84 507 metriä ja keskisyvyys 155 metriä. Kairausohjelman keskeisimmät tulokset on esitetty alla. Mawsonin Rajapalojen 
kulta-kobolttilöydös käsittää useita hydrotermisiä kulta-kobolttikohteita joita on 3 x 4 km laajuisella alueella kairattu 
vuodesta 2013 huhtikuuhun 2021. Yhteensä 76 155 metriä (90 % koko määrästä) on kairattu vuoden 2017 jälkeen. 
330 kairanreikää yhteispituudeltaan 72,8 kilometriä ja keskisyvyydeltään 250 metriä hyödynnettiin elokuun 2021 
mineraalivarantoarvion päivittämisessä. Vertailun vuoksi: vuoden 2020 syyskuun varantoarviopäivityksessä 
hyödynnettiin 257 kairanreikää yhteispituudeltaan 53,8 km ja keskisyvyydeltään 209 metriä, ja mineraalivarannon 
ensiarviossa vuoden 2018 joulukuussa 178 reikää keskisyvyydeltään 24,0 km ja keskisyvyydeltään 135 metriä. 

Geologia 

Isäntäkivikokonaisuus koostuu isokliinisesti uudelleen poimuttuneista Paleoproterotsooisista amfiboliittifasieksen kivistä. 
Kivet kuuluvat Peräpohjan vyöhykkeeseen. Paleoproterotsooiset kivet ovat otollisia kullan ja koboltin esiintymien 
suhteen. Euroopan suurin kultakaivos sijaitsee myös tämän ikäisissä kivissä Kittilässä. Kaivosta operoi Agnico Eagle 
Finland Oy. 

Kerrosmyötäinen kulta-kobolttimineralisaatio esiintyy Kivalo- ja Paakkola-ryhmien kivien kontaktin läheisyydessä. 
Mineralisaation isäntäkivet jakautuvat kahteen päätyyppiin, rauta-magnesiumrikkaisiin ja kalium-rautarikkaisiin kiviin. 
Mineralisaatio on selvästi muodostunut useassa vaiheessa: koboltti on syntynyt ennen kultaa ja jälkitektoninen, 
hydroterminen kultatapahtuma on tätä myöhäisempi. 

Rajapalojen kohteet, joilla esiintyy korkeita kulta- ja kobolttipitoisuuksia, ulottuvat itä-länsisuunnassa noin 3 km ja 
pohjois-eteläsuunnassa noin 2 km suuruiselle alueelle. Koko Rajapalojen malminetsintähankealue on mitoiltaan noin 4 
x 4 km laajuinen. Alueelta on löytynyt useita mineralisoituneita lohkareita ja pohjamoreeninäytteitä (BOT) sekä harvoja 
kalliopaljastumia. Rajapalojen korkean pitoisuuden kulta-kobolttimineralisaatiota on seurattu syväkairaamalla 540 
metrin syvyyteen saakka Rajan ja Etelä-Palokkaan varantokohteilla, mutta sen pohjaa ei ole tavoitettu millään 
varantokohteella. Mineralisaatio on paljastuneena ainoastaan Palokkaassa, vaikkakin East Joki -varantokohteessa 
mineralisaatio tulee kallioperän pintaan noin kuusi metriä paksujen maapeitteiden alla. East Joen mineralisaatio on 
tähän mennessä tavoitettu matalimmillaan 110 metrin syvyydestä, mutta sitä ei vielä vielä yritettykään kairata 
maanpinnan läheltä.  

Mawsonin pääkohdetyyppi koko Rompas-Rajapalojen tutkimusalueella on pirotteinen kulta-kobolttimineralisaatio. Yhtiön 
geologit pyrkivät löytämään uusia varantokohteita mineralisaation aikaisempaa paremman ymmärtämisen johdosta. 

Kaksi selvää mineralisaatiotyyppiä on Rajapalojen alueella hallitsevina. Toinen on vaihtelevasti kiisuuntunut rauta-
magnesiumrikas isäntäkivi jota aiemmin on yhtiössä kutsuttu Palokas-tyypiksi. Rauta-magnesiumisäntäkivi on 



 

 

todennäköisesti ultramafinen vulkaaninen (komatiittinen) kivi jota esiintyy noin 100 metrin matkalla otaksutun Kivalo-
Paakkola -ryhmien kontaktissa (eli peliittien, kalsiittisten pelittien ja kvartsi-muskoviittikivien läheisyydessä). Suurelta 
osin retrogradinen muuttumisseurue sisältää kloriittia, rauta-magnesiumamfiboleja (antofylliitti- ja 
cummingtoniittisarjaa), turmaliinia ja magneettikiisua jotka yleensä esiintyvät kvartsijuonien yhteydessä. Toissijaista 
almandiinigranaattia, magnetiittia ja rikkikiisua esiintyy vismuttitelluridien, scheeliitin, ilmeniitin ja kullan, 
kobolttipentlandiitin ja kobolttihohteen kanssa. Palokkaasta otettujen näytteiden metallurgiset kokeet ovat osoittaneet, 
että kulta on vapaata ja 95 % puhdasta (sisältää hieman hopeaa ja kuparia), ja saanto painovoimaisella 
rikastusmenetelmällä ja konventionaalisella syanidiliuotuksella ja/tai vaahdotuksella on erinomainen. QEMSCAN -
tutkimukset osoittavat myös, että kulta esiintyy puhtaina hippuina joita löytyy sekä mineraalien sisään sulkeutuneina 
että niiden rajapinnoissa. Oulun Yliopiston Jukka-Pekka Ranta ja kumppanit havaitsivat yksityiskohtaisessa 
tutkimuksessaan fluidisulkeutumista ja Palokkaan rauta-magnesiummineralisaation isäntäkivien muuttumisen 
aiheuttaneiden fluidien olleen vähäsuolaisia ja metaanipitoisia, ja kullan rikastumisen tapahtuneen vain viiden kilometrin 
syvyydessä noin 250 asteen lämpötilassa. 

Rajapalojen toinen kulta-kobolttimineralisaatiotyyppi on kalium-rautarikas (K-Fe) jota aiemmin kutsuttiin yhtiössä 
Rumajärvi-tyypiksi. Se esiintyy yhdessä muskoviitin ja/tai biotiitin ja kloriitin kanssa vaihtelevissa kivissä.  Yli 1 g/t 
kultapitoisuuksia esiintyy magneettikiisun yhteydessä muskoviitti-biotiittiliuskeissa, muskoviitti- ja biotiittipitoisissa 
albiittisissä granofelsisissä kivissä ja breksioituneissa, vaihtelevasti kiilteisissä albiittikivissä. Magnetiittia esiintyy yleisesti 
muttei se ole välttämätön anomaalisille kultapitoisuuksille. Isäntäkivien väri vaihtelee pelkistymisestä johtuen harmaasta 
valkoiseen ja saattaa olla sulkeutuneena kevyen vaaleanpunaisista punaisiin kalsiumsilikaattipitoisiin albiitteihin. 
Toistaiseksi K-Fe kulta-kobolttimineralisaatiotyyppiä on löydetty lähellä muskoviittipitoisia kvartsiitteja Rajan ja 
Rumajärven varantokohteissa, mutta koska myös muiden kivien on havaittu mineralisoituneen ja koska pitoisuuksilla on 
selvä rakenteellinen kontrolli, stratigrafialla ei ehkä ole paikallista merkitystä. 

Palokas- ja Rumajärvityyppisten kultaesiintymien etsintä ei rajoitu pelkästään Rajapalojen alueelle. 6 km pitkää 
Rompaksen kulta-uraanisysteemiä ympäröivän stratigrafisen ryhmän (lähellä Kivalo-Paakkola -ryhmän kontaktia) 
tunnistaminen kasvattaa magneettikiisu-kulta-kobolttisysteemien etsintäaluetta kattamaan koko Mawsonin Rompas-
Rajapalojen tutkimusalueen. Ultramafisten vulkaniittien ja niihin liittyvien intruusioiden geokemialliset ominaisuuksia ei 
löydy pelkästään Etelä-Romppaan eteläpuoleisista syväkairauksista vaan niitä on havaittavissa yli 50 km matkalla 
Rompas-Rajapaloissa. Näiden reaktiivisten kivien vuorovaikutus noin 1,8 miljardin vuoden ikäisten granitoidien 
aiheuttamien myöhäisten kultapitoisten hydrotermisten muuttumissysteemien kanssa on luonut nämä nyt hyvin 
potentiaaliset etsintäkohteet Rajapalojen ulkopuolelle. Systeemin kobolttikomponentti on pitkälti kerrosmyötäinen ja 
muodostunut paljon aikaisemmin todennäköisesti pelkistyneistä suolaisista allasfluideista jotka ovat vuorovaikuttaneet 
pelkistyneiden kerrostumien kanssa. 

Metallurgia 

Alustavat, Rajapaloista otetuilla kairasydämillä tehdyt metallurgiset kokeet ovat osoittaneet erinomaisia 95 % ja 99 % 
(keskimäärin 97 %) välille asettuvia kullan rikastustuloksia yhdistämällä painovoimaerottelun ja konventionaalisen 
syanidiliuotuksen ja/tai vaahdotuksen. Kokeissa on saatu viitteitä, että kullan rikastaminen ja prosessointi olisi 
mahdollista konventionaalisten ja yleisesti teollisuudessa käytössä olevien menetelmien avulla. Toteuttamiskelpoinen 
prosessikaavio voisi käsittää murskauksen, jauhamisen, painovoimaisen erottelun ja syanidiliuotuksen, ja kullan 
talteenoton Carbon-in-Pulp -menetelmällä edelleen kaivosalueella tapahtuvaan kultaharkkojen tuotantoon. Metallurgian 
jatkokokeet ovat parhaillaan käynnissä: Mawson osallistuu suomalaiseen BATCircle-hankkeeseen, jonka tavoitteena on 
kiertotalouden avulla tuottaa lisäarvoa Suomen akkuteollisuuteen. Alustavien viitteiden perusteella vaikuttaa siltä, että 
kobolttimineraalit (kobolttihohde ja linneaiitti) voidaan vaahdottaa tai rikastaa magneettisesti. 

Strateginen koboltti 

 

Rajapalot on Suomelle merkittävä ja strateginen kulta-kobolttivaranto ja yksi Suomen suurimmista kultavarannoista 
pitoisuuden ja arvioitujen unssien määrän perusteella, ja yksi harvoista NI 43-101 -arviointistandardin mukaisesti 
arvioiduista kobolttivarannoista Euroopassa. Puolet Kiinan ulkopuolella tuotetusta koboltista rikastetaan Suomessa. 
Maailman suurin yksittäinen kobolttirikastamo sijaitsee Kokkolassa vain 400 kilometrin päässä Rajapaloista. 
Tutkimuslaitos CRU arvioi, että se rikastaa Kokkolassa vuosittain noin 22 734 tonnia kobolttia (noin 18% maailman 
vuotuisesta kokonaistuotannosta), josta 90% tulee kiinalaisomistuksessa olevista kaivoksista Kongon demokraattisessa 
tasavallassa. Suomessa kaivetaan ainoastaan 650 tonnia kobolttia vuodessa eli noin 0,5% maailman vuotuisesta 



 

 

tuotannosta. Rajapalojen varannolla on mahdollisuudet tukea Suomen tavoitteita hankkia eettisesti ja kestävästi 
tuotettua kobolttia.  

Ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallinto 

Mawson tiedostaa että ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallinto (Environmental, Social and Governance, ESG) 
muodostavat koko toiminnan kattavan kehyksen, jonka avulla Yhtiö voi onnistuneesti tasapainottaa hankkeen hyötyjä 
tuloksellisesti niin ympäristölle kuin yhteiskunnalle. Mawsonin ESG -ohjelma on ollut käynnissä vuosia, ja sitä kehitetään 
ja siihen lisätään jatkuvasti uusia ominaisuuksia Yhtiön hankkeiden kehittyessä. 

Mawson arvostaa paikallisilta sidosryhmiltä saamaansa vahvaa tukea. Ylitornion kunta, jossa Rajapalot sijaitsee, on 
harvaan asuttua seutua, jossa väestön määrä vähenee. Rajapalojen hanke voi tarjota mahdollisuuksia sekä nykyisille 
että tuleville paikkakuntalaisille.  

Loppuvuodesta 2020 Mawson Oy, joka on Mawson Gold Limitedin kokonaan omistama tytäryhtiö, pyysi Rajapalojen 
kulta-kobolttikaivoshankkeesta vastaavana Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY-keskus) järjestämään 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä säädetyn lain 8§ mukaisen ennakkoneuvottelun yhteistyössä hankkeesta 
vastaavan, keskeisten viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. ELY-keskus toimii asiassa yhteysviranomaisena. 
Yhteysviranomaisen tehtävänä on huolehtia arviointimenettelyn järjestämisestä. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely on edellä mainitun lain 3 luvun mukainen menettely, jossa tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan 
hankkeen aiheuttamat merkittävät ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke 
saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. Menettelyn avulla 
minimoidaan hankkeen ympäristövaikutukset ja lisätään kaikkien asianosaisten tiedon saantia ja 
osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettely ei ole lupamenettely, mutta sen tuottama tieto ympäristövaikutuksista 
huomioidaan lupaviranomaisen kaivoslupaharkinnassa. 

Mawson Oy on esittänyt Ylitornion kunnalle ja Rovaniemen kaupungille, että kunnat tekevät Lapin Liitolle esityksen 
Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavoituksen käynnistämisestä. 

Rajapalojen kulta-kobolttikaivoshankealueen kunnat, Rovaniemen kaupunki ja Ylitornion kunta, ovat virallisesti 
päättäneet käynnistää kaivoshankealueen osayleiskaavoituksen ja Lapin Liitto vaihemaakuntakaavoituksen. 

Teknistä taustatietoa 

Mineraalivarantojen arvioinnin pätevyysehdot täyttävät henkilöt (QP): Tässä tiedotteessa julkaistun mineraalivarannon ovat 
arvioineet Eemeli Rantala, AFRY – P.Geo ja Ville-Matti Seppä, AFRY – EurGeol,  ja metallurgian osalta Craig Brown, Mining Associates 
P/L – FAusIMM, Australia. Koulutuksensa ja työkokemuksensa kautta kaikki kolme ovat National Instrument 43-101 -standardin 
tarkoittamia pätevyysehdot täyttäviä, riippumattomia henkilöitä (Qualified Persons). The NI 43-101 tekninen raportti on nimeltään 
“Mineral Resource Estimate NI 43-101 Technical Report — Rajapalot Property”.  Mineraalivarannot on luokiteltu CIM:n 
mineraalivarannoille ja malmivaroille annettujen määritysstandardien (toukokuu 2014) mukaisesti. Kaikki QP:t ovat lukeneet tämän 
tiedotteen englanninkielisen version ja hyväksyneet sen sisällön, koska se vastaa laadittuja mineraalivarantoarvioita. Mawsonin 
malminetsintähankkeiden pätevyysehdot täyttävä henkilö (QP), päägeologi Dr Nick Cook, Fellow of the Australasian Institute of 
Mining Metallurgy, on tarkastanut ja vahvistanut tämän tiedotteen teknisen sisällön. 

 
Mawson Gold Limitedistä (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, PINKSHEETS:MWSNF) 
Mawson Gold Limited on johtava malminetsintä- ja kaivoskehitysyhtiö, joka päätutkimuskohteet ovat Rajapalojen kulta-
kobolttikaivoshanke Suomessa ja kullanetsintähankkeet Victorian osavaltion kultakentillä Australiassa.  
 
 
Yhtiön hallituksen puolesta,  

"Michael Hudson"   

Michael Hudson,  
toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja 
 

Lisätietoja 
www.mawsongold.com 

1305 – 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7 
Mariana Bermudez (Canada), Corporate Secretary, +1 (604) 685 9316, 

info@mawsongold.com  

Forward-Looking Statement 

This news release contains forward-looking statements or forward-looking information within the meaning of applicable Canadian securities laws 
(collectively, "forward-looking statements"). All statements herein, other than statements of historical fact, are forward-looking statements and are 
based upon various estimates and assumptions including, without limitation, the expectations and beliefs of management, including that the 
Company can access financing, appropriate equipment and sufficient labor.  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; ability to achieve goals; that the political environment in 
which the Company operates will continue to support the development and operation of mining projects; the threat associated with outbreaks of 
viruses and infectious diseases, including the novel COVID-19 virus; risks related to negative publicity with respect to the Company or the mining 
industry in general; reliance on a single asset; planned drill programs and results varying from expectations; 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. While these factors and assumptions are considered reasonable by Mawson, in light of management’s experience and perception 
of current conditions and expected developments, Mawson can give no assurance that such expectations will prove to be correct.  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. 

  



 

 

Kuva 1: Pitoisuus/tonnit -vertailu eri AuEq g/t cut-off -pitoisuuksilla rajatussa (OC-UG) mineraalivarantoarviossa avo- 
ja maanalaisen louhintaratkaisun yhdistelmän tarkasteluna

Kuva 2: Pitoisuus/tonnit -vertailu eri AuEq g/t cut-off -pitoisuuksilla rajatussa (OC-UG) mineraalivarantoarviossa 
pelkästään maanalaisen louhinnan osalta tarkasteltuna 

 
Kuva 3: Pitoisuus/tonnit -vertailu eri AuEq g/t cut-off -pitoisuuksilla rajatussa mineraalivarantoarviossa kokonaan 
maanalaisen (UG) louhinnan osalta tarkasteltuna. Tämä ei ole perusratkaisu. 



 

 

 

Kuva 4: Rajapalojen varannon kasvu 2018 - 2021 



 

 

Kuva 5: Karttaesitys mineraalivarannon rautalankamalleista, geofysiikan sähkömagneettisista mallinnuslaatoista ja keskeisimmistä syväkairauslävistyksistä. 
Lävistysten värit kuvaavat pitoisuus x paksuus -laskelmaa. Huomioi varannon rautalankamallien ja geofysiikan mallinnuslaattojen hyvä korrelaatio, joka ulottuu 

ainakin 800 – 1 000 metriä kaateen suuntaan – suuri kasvupotentiaali tulevia kairausohjelmia varten. 

 

 



 

 

Kuva 6: Karttaesitys mineraalivarannon rautalankamalleista, geofysiikan sähkömagneettisista mallinnuslaatoista ja keskeisimmistä syväkairauslävistyksistä 
varantokohteiden yhteenvedoilla. Huomioi varannon rautalankamallien ja geofysiikan mallinnuslaattojen hyvä korrelaatio, joka ulottuu ainakin 800 – 1 000 metriä 

kaateen suuntaan – suuri kasvupotentiaali tulevia kairausohjelmia varten 

  



 

 

Kuva 7: Rajapalojen vinokuvanto koilliseen: perusratkaisun (OC-UG) avolouhokset sinisellä, läpinäkyvä LIDAR -maanpintamallinnus, syväkairanreiät, 
mineralisoituneet kairauslävistykset, ja varantoarvion rautalankamallit. Kaikki varantokohteet ovat auki syvyyssuunnassa. Yhtiö on kehittänyt vahvan geologisen 

mallin jonka avulla malminetsintä voidaan kohdistaa korkean pitoisuuden mineralisaatioihin. 

  

 

  



 

 

 

Kuva 8: Karttaesitys, joka kuvaa Rajapalojen kulta-kobolttihankkeen vahvaa kasvupotentiaalia. Noin 80 % Rajapalojen alueesta, tai 20 km mineralisoituneesta 
isäntäkivikerrostumasta, on edelleen syväkairaamatta. Rajapalot muodostaa pienen osan Mawsonin 100 neliökilometrin Rompas-Rajapalojen tutkimusalueesta. 

 


