
 

 

                                                          

                                                           

Laivan tiedote 

Hello from the new team at Laiva Gold Mine 
The Laiva Gold Mine is being brought back into production by a new company 

called Nordic Gold OY. This is achieved through the investment and 

management of Canadian Mining, Exploration and Development company 

Firesteel Resources. 

Nordic Gold OY has an international approach to reopening the mine with its 

heart in Finland. Australia and Finland have had a strong connection through 

mining for over a century. The first Finnish immigrants came to Australia in the 

1850’s chasing gold in the Australian Rushe. Finnish skills and expertise were 

later sort by Australia in the late 1940’s for the construction of Australia’s 

largest Hydropower scheme in the Snowy Mountains.  Many of those people 

then moved to Mount Isa where it is said they had the largest collected 

population of Finns outside of Finland with 5,000 Finnish born immigrants. 

Reciprocating this, I have moved to Finland with my family from Australia to 

take up the General Managers position with the company bringing 25 years of 

mining experience from working in mines in Australia, South Africa, Northern 

Africa and Asia. Our Mining Manager Vern Langdale has moved to Raahe with 

his wife to apply his experience from Australia, Asia and the Middle East to 

develop safe and efficient mining practices in the open cut, along with 

Australian Rex Motton who has led geological teams to success in some of the 

richest mines in the world. Scott Salisbury is moving to Finland from Perth, 

Western Australia,  to manage the processing and maintenance of Laiva’s world 

class facility, bringing experience of building and running gold processing 

facilities across Australia, Africa and Europe. This team brings the systems and 

knowledge of over 100 years of collective experience to the mining business but 

this can not be achieved without the support and efforts of our Finnish staff 

who really are the core of our business. Over the coming months we will 

introduce the rest of our team to our neighbours and community.  

To have a successful business we recognise that there is a need to provide a safe 

and healthy workplace, respect the environment and understand our 

community. We at Laiva look forward to developing as part of our community. 

Our success relies on the success of our partners and stakeholders and working 

with our community. I invite you to come along to our drop-in day to meet our 

team, discuss our plans and operation. 

 

Joe Ranford 

General Manager - Laiva Gold Mine 
Chief Operating Officer – Nordic Gold 

 

Laivan kaivos on aloittamassa toimintaa, uuden yhtiönimen Nordic Gold Oy:n alla. 

Tämä on mahdollista Kanadalaisen kaivosyhtiön Firesteel Resources:in johdolla ja 

investoinnilla.  

Nordic Goldilla on kansainvälinen lähestymistapa kaivoksen avaamiseen, mutta  sen 

sydän on Suomessa. Suomea ja Australiaa yhdistävät vahva kaivostausta viime 

vuosisadalta. Ensimmäiset suomalaiset maahanmuuttajat saapuivat  kullan perässä 

Australiaan 1850-luvun kultakuumeen aikana. Suomalaisten tietoja ja taitoja 

käytettiin vuonna 1940 Australian suurimman vesivoimalan rakentamiseen Snowy 

Mountainin vuoristoon. Monet näistä suomalaisista muuttivatkin Mount Isaan, 

jossa on kerrottu silloin olleen suurin suomalainen asukasmäärä Suomen 

ulkopuolella, 5000 Suomalaissyntyistä maahanmuuttajaa. 

Vastavuoroisesti, minä olen muuttanut Suomeen Australiasta perheeni kanssa, 

ottaakseni vastaan pääjohtajan paikan, tuoden 25 vuoden kokemukseni Australian, 

Etelä-Afrikan, Pohjois-Afrikan sekä Aasian kaivoksilta. Kaivososaston johtaja Vern 

Langdale muutti Raaheen asumaan Australiasta vaimonsa kanssa, tuoden 

kokemusta Australiasta, Aasiasta sekä Lähi-idästä kehittääkseen turvallista ja 

tehokasta avolouhostoimintaa Australialaisen Rex Mottonin kanssa. Motton on 

johtanut geologia tiimejä menestyksekkäästi maailman varakkaimmilla kaivoksilla. 

Scott Salisbury on muuttamassa Suomeen Perthistä, Länsi-Australiasta johtamaan 

Laivan kaivoksen maailmanluokan rikastamoa ja kunnossapitoa, tuoden kokemusta 

rikastamojen rakentamisesta ja johtamisesta Australiasta, Afrikasta sekä 

Euroopasta. Tämä tiimi tuo järjestelmiä ja tietotaitoa yli sadan vuoden yhteisellä 

kokemuksella kaivosalalta, mutta niistä ei ole hyötyä ilman suomalaisen henkilöstön 

tukea ja ponnistuksia, he ovat kuitenkin toimintamme ydin. Tulevien kuukausien 

aikana esittelemme  tiimimme naapureillemme ja yhteisölle. 

Jotta liiketoimintamme on menestyvää, tarjoamme  turvallisen ja terveellisen 

työpaikan, kunnioitamme luontoa sekä ympäröivää yhteisöä. Me Laivan kaivoksella 

haluamme olla osana yhteisöä. Menestyksemme riippuu yhteistyö- 

kumppaneidemme ja sidosryhmien menestyksestä sekä sujuvasta yhteistyöstä 

yhteisön kanssa. Kutsumme teidät Infotilaisuuteen 7.8.2018 tapaamaan tiimiämme 

ja keskustelemaan suunnitelmistamme sekä toiminnastamme. 

 

 

Joe Ranford 

Pääjohtaja – Laivan Kaivos 
Toimitusjohtaja – Nordic Gold  
 

 

Tärkeitä päivämääriä: 

 Laivan kaivos Infotilaisuus 7.8.2018, Tikkalan Koulu 

 Ensimmäinen louhintaräjäytys 1.8.2018 

 Rikastamo käynnistyy 1.9.2018 
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Community and Enviroment: 

Me Laivan kaivoksella olemme 

sitoutuneet suojelemaan ympäristöä. 

Kaivoksen tuotannon käynnistymisen 

myötä ympäristön tarkkailua 

tehostetaan. 

 Tarkkailtavia asioita ovat mm.  

-  Veden laatu kaivoksen eri pisteissä 

-  Veden laatu ojissa, puroissa ja meressä 

-  Pohjaveden laatu 

-  Merelle pumpattavan veden laatu 

-  Ilman laatu 

-  Biologiset vaikutukset 

-  Muodostuvien jätteiden laatu 

-  Patojen kunto 

Tarkkailua tehdään kaivoksen 

henkilökunnan ja ulkopuolisten 

konsulttien toimesta sekä 

jatkuvatoimisten mittalaitteiden avulla. 

Tarkempaa tietoa tarkkailusta ja 

tuloksista saat ympäristöpäälliköltä. 

Riina Mäkelä 

Ympäristöpäällikkö 

Company Info: 

Nordic Gold Oy (aik. Nordic Mines Oy) on Kanadalaisen Firesteel Resources Inc:n 100 % 
konserniyhtiö. Aiemmin Nordic Mines Oy:n omisti Ruotsalainen Nordic Mines AB Nordic 
Mines Markand AB:n kautta. 

Aikaisemmin kaivostoimintaan liittyvät oikeudet, omistukset, vastuut, velvoitteet sekä itse 
kaivos- ja tuotantotoiminta olivat jaettu eri yhtiöiden kesken. Nyt kaikki kaivostoimintaan 
liittyvä on yhdessä yhtiössä. Nordic Gold Oy:n johto tekee kaikki kaivostoimintaan liittyvät 
päätökset ja toimet. 

Kaupan yhteydessä sovittiin, että myyjäosapuoli (Nordic Mines AB) jakaa osakkeen 
omistajilleen Firesteel Resource Inc:n osakkeita, eli vanhoista Nordic Mines AB:n 
omistajista tulee Firesteel Resource Inc:n omistajia ja he ovat edellen Laivan kaivoksen 
omistajia. 

Juha Tiainen                         
Kaupallinen- ja talouspäällikkö 

 

 

Old Shareholders… 

 

Health and Safety: 

Kaivosalan työt ovat vaativia töitä. Työnantaja on ensisijaisesti vastuussa työpaikan 

työturvallisuudesta. Olemme sitoutuneet ylläpitämään ja jatkuvasti kehittämään 

työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, tästä yhtenä esimerkkinä työpaikan 

savuttomuus.   

Jokainen meistä voi kuitenkin omalla toiminnallaan vaikuttaa työturvallisuuteen ja 

työyhteisön hyvinvointiin. Työssä sattuneilla tapaturmilla voi olla haitalliset seuraukset 

koko loppuelämään. Tämän vuoksi turvallisten työtapojen omaksuminen sekä myönteinen 

ja aktiivinen asenne työterveyden ja turvallisuuden kehittämiseen ovat äärimmäisen 

tärkeitä asioita meille kaikille. 

Vuokko Tyni 
Turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö 

We are a small team, 

health and safety are 

important to us. Work 

Safe & Be Safe to 

have healthy life to 

enjoy! 

CONTACT DETAILS: 

Laiva Kaivos, Mattilanperäntie 503, 92230 Mattilanperä 

EMAIL:     info@firesteelresources.com 


