ILPO?
KIINNOSTAAKO MONIPUOLINEN
TYÖ LUONNOSSA?
Malminetsijän urapolku -koulutuksessa
käydään monipuolisesti ja käytännönläheisesti
läpi mm. geologian, malminetsinnän ja
maastotyön perusteita sekä suoritetaan alan
kannalta tärkeimpiä korttikoulutuksia.
Koulutus on ILPO -hankkeen, Redu Edu Oy:n,
Ely-keskuksen sekä alueella toimivien
malminetsintäyhtiöiden yhteistyön tulos.
Koulutus on ainoa laatuaan Suomessa.
"Koulutus antaa laajat valmiudet eri tehtäviin
sekä mahdollisuuden työllistyä malminetsinnän
parissa", kertoo Redu Edu Oy:n toimitusjohtaja
Kari Rekilä.

YES MA'AM - KOOSTEVIDEO
OSA 1 ON JULKAISTU!
Videossa tiivistämme vastauksen kysymykseen
"mitä malminetsintä on?" sekä kerromme,
minkä takia sitä tehdään juuri Itä-Lapissa.

kiinnostuitko?

tästä katsomaan!

ME KYSYIMME TEILTÄ MALMINETSINNÄSTÄ.

LISÄÄ TIETOA MALMINETSINNÄSTÄ TARVITAAN
Joillakin Itä-Lapin yrittäjillä oli jo kokemusta yhteistyöstä malminetsintäyhtiöiden kanssa, esimerkiksi
majoitustoiminnassa, kuljetuksessa ja tilojen vuokrauksessa. Yrittäjät ilmaisivat kuitenkin kaipaavansa
lisätietoa malminetsinnästä ja sen palvelupotentiaalista, jotta toimintaa voidaan kehittää vastaamaan
yhtiöiden tarpeita.

"AVAIMET KÄTEEN" -TOIMINTAA TARVITAAN LISÄÄ
"Avaimet käteen" -toimintaa malminetsintään tarvitaan koko Suomen mittakaavassa lisää.
Tällä tarkoitetaan siis esimerkiksi kairauspaikan valmistelua ja ennallistamista.
ILPO kerää verkostomaisesta yhteistyöstä kiinnostuneet toimijat hankeaikana yhteen.
Malminetsintää tukevaa verkostoa voidaan hyödyntää hyvin myös muilla toimialoilla, kuten elokuva-,
tv- ja mainostuotannossa. Hanke kerää myös tietoa yrittäjien palvelupotentiaalista kuntien
elinkeinokehittäjien hyödynnettäväksi. Hanke jakaa myös aktiivisesti tietoa malminetsinnästä, joten
kannattaa ottaa ainakin hankkeen Facebook seurantaan (@ilpohanke).

MALMINETSINTÄ

Haastattelimme Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Ilkka Keskitaloa Itä-Lapin
malminetsinnän lupatilanteesta. Lisäksi Teollisuusuutisten uusimmassa numerossa myös paljon
muita mielenkiintoisia artikkeleita malminetsinnästä ja sen tukipalveluista.

lue lisää

OSANA HANKETTA GTK TUTKII ITÄ-LAPIN
MALMIPOTENTIAALIA
Hankkeessa GTK tekee malmipotentiaalin arviointia
esimerkiksi käyttäen prospektiivisuusmallinnusta ja
löytymättömien mineraalivarojen arviointia.
Prospektiivisuusmallinnuksessa arvioidaan neljän
malmityypin potentiaalia Itä-Lapin kuntien alueella.
Tuloksia voidaan hyödyntää myöhemmin esimerkiksi
malminetsinnässä.

Stay tuned - Kiinnostavia tuloksia tulossa!

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ!
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
Minna Vaaramaa-Hiltunen
etunimi.sukunimi@italappi.fi
p. 040 772 1622

VUOSINA 2010-2019
malminetsinnän investoinnit

HANKESIHTEERI

ovat olleet koko Suomessa

Vilma Ohrankämmen
etunimi.sukunimi@italappi.fi
p. 040 551 7800

YHTEENSÄ 590,4 M€

löydät meidät Facebookista @ilpohanke ja
verkosta www.italappi.fi
Etkö halua enää vastaanottaa uutiskirjeitä ILPO-hankkeelta? Täytä tästä peruutuslomake

