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Juomasuon kaivospiiri
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Ilmoitimme Latitude 66 Cobaltin olemassaolosta ja 
tavoitteestamme kehittää Kuusamon Käylän Juoma-
suon sekä Posion Haarakummun kobolttikaivoksia 
tammikuussa 2018. 

Yhtiön tarina alkoi kuusi vuotta sitten, kun kolme 
australialaista kaivosalan ammattilaista kävi läpi 
kansainvälistä geologista tietoa löytääkseen kobolttia 
Kongon ulkopuolelta. 

Professori Steffen Hagemannin johdolla tehty työ 
tuotti tulokseksi kaksi aluetta: Yhdysvaltain Idahon 
sekä Suomessa sijaitsevan Kuusamon ja sen ympä-
ristön käsittävän liuskevyöhykkeen. Näiltä alueilta 
voisi löytyä esiintymiä, joissa koboltti olisi kaivosten 
ensisijainen mineraali. Menestynyttä mineraalialan 
rahastoa johtava Russell Delroy  sekä Josh Welsh 
jatkoivat työtä ja hankkivat alueet, joissa vanhastaan 
tiedettiin olevan poikkeuksellisen korkeita kobolttipi-
toisuuksia. Latitude 66 Cobalt oli syntynyt.

Vuoden 2018 tammikuussa koboltti oli varsin vieras 
sana niin kuusamolaisille kuin muillekin suomalaisille. 
Toisin on nyt. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospa-
neeli IPCC:n julkaisi lokakuussa raportin, jonka myötä 
yhteinen ymmärrys uusiutuvien energiamuotojen 
käytön, liikenteen sähköistämisen sekä energian uu-
denlaisen varastoinnin merkityksestä on lisääntynyt. 
Kaikkeen tähän tarvitaan kobolttia sekä useita muita 
Suomen maaperästä löytyviä mineraaleja.

Latitude 66 Cobaltin tehtävä on tuottaa alkuperältään 
jäljitettäviä mineraaleja ilmastonmuutosta torjuvan 
teknologian käyttöön.  Sähköautojen akkujen lisäksi 
kobolttia tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän ko-
titalouksien energian varastoinnissa sekä puhtaam-
massa meriliikenteessä. Koboltin energiateknologian 
ulkopuolinen käyttö kasvaa sekin. Kobolttia tarvitaan 
kaikkialla, missä teräksen on oltava erityisen kovaa, 
aina työkaluista lentokoneisiin ja tuulivoimaloihin.

Tammikuussa 2018 harva suomalainen oli kuullut 
käsitettä #traceable mineraalien yhteydessä. 
Tärkeimmät eurooppalaiset autonvalmistajat ovat 
ilmoittaneet käyttävänsä vain alkuperältään tunnet-
tuja akkumineraaleja. Tällä tarkoitetaan mineraaleja, 
jotka on tuotettu työntekijöille turvallisissa ja ym-
päristön kannalta oikein toteutetuissa kaivoksissa. 
Tämä on yksi suomalaisen akkuklusterin suurista 
kilpailutekijöistä.

Latitude 66 Cobalt Oy
Kaivosten avaaminen ei riitä tyydyttämään autoteol-
lisuuden koboltintarvetta. Työskentelemme myös 
tutkimalla vanhojen kaivosten jo kertaan rikastettuja 
malmikasoja, ja arviolta kahden vuosikymmenen 
kuluttua kierrätetystä koboltista tulee merkittävä osa 
tarjontaa. 

Louhittu koboltti ei menetä ominaisuuksiaan. Kun 
koboltti kierrätetään asianmukaisesti, se palvelee 
tarkoitustaan vuosisatojen ajan.

Tässä julkaisussa keskitymme kertomaan Kuusamon 
Juomasuon kaivospiiristä. Alueen tilasta on esitetty 
paljon erilaisia väitteitä sekä tärkeitä asiallisia 
kysymyksiä. Vastaamme niihin tapojemme mukaan, 
avoimesti kaiken olemassa olevan tiedon jakamalla.

Thomas Hoyer
toimitusjohtaja
Latitude 66 Cobalt Oy
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Jeffrey ”Jeff” Fosters
hallituksen puheenjohtaja

Fosters on koulutukseltaan geologi. Hänen erityis-
osaamistaan on lupaavien kaivoshankkeiden kehittä-
minen toimiviksi kaivoksiksi. Fostersin haastattelun 
voit lukea sivuilta 8–9.

Russell Delroy
hallituksen jäsen, yhtiön perustaja

Delroyn perustama teknologiametalleihin keskittynyt 
Nero Resource Fund on yksi parhaimmiksi arvioiduis-
ta mineraalialan sijoitusrahastoista.
 
Steffen Hagemann
hallituksen jäsen, yhtiön perustaja

University of Western Australian geologian professori 
Steffen Hagemann toimii sekä yliopistoissa että 
yritysten neuvonantajana. Saksalainen Hagemann 
työskentelee useiden kaivosprojektien parissa.

Thomas Hoyer
hallituksen jäsen

Suomalaisella Hoyerilla on vuosikymmenen kokemus 
kaivoshankkeista ja kaivostoiminnasta. Hän on 
toiminut aiemmin Koillismaalla ja muualla pohjoisessa 
Suomessa puunjalostusteollisuuden johtotehtävissä.

Joshua ”Josh” Welch 
hallituksen jäsen, yhtiön perustaja

Australialainen Welch on palkittu kaivosalan markkina-
analyytikko, jonka työnkuvaan kuuluu eri mineraalien 
pitkän aikavälin kysynnän ja tarjonnan tasapainon 
arvioiminen.

Latitude 66 Cobalt Oy:n hallitus
Australialainen ja suomalainen hallitustyöskentely eroavat merkittävästi toisistaan. Australialaisessa yritys-
kulttuurissa hallituksen jäsenet ovat mukana yrityksen arjessa operatiivisten tehtävien suorittajina.

Josh Welch, geologista työtä Käylässä johtava Aaron Davies, Russell Delroy, 
Thomas Hoyer ja Jeff Fosters Käylän geologisella tutkimusasemalla

Kannen kuva: Kesän ja syksyn 2018 kairauksissa yhteistyö-
kumppaninamme toimi ranualainen MK Core Drilling Oy.
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Kuusamon liuskealue

Mikä on Kuusamon liuskealue?

Kuusamon liuskealue ulottuu Kuusamon, Sallan 
ja Posion kuntien aluelle. Se muodostaa itse-
näisen geologisen yksikön, joka on muodoltaan 
kolmiomainen. 

Kuusamon liuskelalue on syntynyt niin sanotulla 
varhaisproterotsiinisella maailmankaudella, eli 
noin 1,6— 2,5 miljardia vuotta sitten. varhais-
proterotsooisella ajalla maapallon mantereista 
tuli vakaita ja edellisellä aikakaudella syntyneet 
bakteerit alkoivat kehittyä mutkikkaimmiksi ja 
suuremmiksi aitotumaisiksi eliöiksi.
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Lähteet: professori Vesa Peuraniemi, GTK, geologi Aaron Davies

Kuusamon liuskealueella on runsaasti kultaa, 
jonka lisäksi sieltä löytyy vähäisempiä määriä 
muita metalleja, kuten kuparia, volframia sekä 
molybdeeniä. Se kertoo siitä, että alue on käynyt 
aikojen saatossa läpi voimakasta hydrotermista 
muuttumista. Tämä tarkoittaa, että kallioperään 
poimutuksen tuloksena syntyneiden rakoverkos-
tojen läpi on liikkunut kuumia mineraalipitoisia 
vesiä. Nämä ovat muuttaneet kivilajien alkupe-
räisiä mineraaleja sekä kuljettaneet mukanaan 
metalleja, jotka ovat tietyissä paikoissa saostu-
neet ja muodostaneet erilaisia malmimineraaleja. 
Toisin sanoen, Kuusamon liuskevyöhyke on 
kaivostoiminnan kannalta hyvin lupaava.

Kuusamon liuskealueesta tekee erityisen se, 
että samantyyppistä kobolttimineralisaatiota 
on löydetty ainoastaan Idahosta Yhdysvalloista. 
Poikkeuksellista mineralisaatiossa on esimerkik-
si se, että sulfidiesiintymien kobolttipitoisuudet 
ovat huomattavan paljon korkeampia kuin muual-
la. Idahon esiintymää on tutkittu vuosien mittaan 
paljon laajemmin kuin Kuusamon liuskealuetta. 
Kuusamon liuskealuetta peittävä, jääkauden 
aikana muodostunut 10-metrinen moreenikerros 
on hankaloittanut tutkimustoimintaa ja kätkee 
mahdollisesti alleen enemmänkin esiintymiä.

Suurin osa maailman kobolttiesiintymistä tuottaa 
kobolttia muun kaivostoiminnan sivutuotteena. 
Sen sijaan Kuusamon esiintymässä kobolttipitoi-
suudet ovat niin suuria, että koboltti voi toimia 
kaivostoiminnan ensisijaisena hyödykkenä.

Kuusamon kuntakeskus ja siitä etelään olevat 
alueet sijaitsevat Suomen vanhimman kal-
lioperän, niin sanotun Itä-Suomen arkeeisen 
graniittigneissialueen päällä. Sen on noin 2,7 
miljardin vuoden ikäinen. Valtaosan Kuusamon 
kallioperästä muodostaa varhaisproterotsooinen 
Kuusamon liuskealue, jonka pinta-ala on kaik-
kiaan 7000 neliökilometriä.

Teknologisesta kehityksestä huolimatta geologit turvautuvat myös perinteisiin 
menetelmiin kuten eri mineraalien tuottamien tuoksujen haisteluun.
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Kun Geologian Tutkimuskeskus (GTK) etsi Kuusamon 
alueelta uraania, kulta löytyi yllätyksenä yhtä aikaa 
koboltin kanssa, kertoo eläkkeellä oleva geologi Erkki 
Vanhanen. Hän oli vuonna 1981 nuorena opiskelijana 
malminetsintätöissä alueella. Seuraavana vuonna 
hänet palkattiin GTK:lle geologiksi.

Kuusamossa kultamalmi esiintyy yli 20 kilometriä 
pitkässä kallioperän niin sanotussa antikliinivyöhyk-
keessä. Kapea vyöhyke alkaa Rukan länsipuolelta ja 
ulottuu Käylän liepeille Juomasuolle. Antikliinivyöhyke 
on liuskealueen keskellä poimituksessa ylös noussut 
vyöhyke, jonka alueen kivet ovat ympärillä olevia kiviä 
jonkin verran vanhempia.

Alueen yllä tehdyssä matalalentomittauksissa Kouer-
vaaran laella havaittiin vuonna 1982 magneettisia 
häiriöitä, jotka varmennettiin kairauksilla. Kairasydä-
mistä löytyi sekä kobolttia että kultaa. Kuusamossa 

Kuusamon kulta löytyi sattumalta
Etsittiin uraania, mutta löytyikin kultaa ja kobolttia.

kullan yhteydessä on kupari- ja magnettikiisua, jotka 
voivat näkyä lentomittauksissa sähköisinä ja mag-
neettisina häiriöinä.

-GTK päätti laajentaa tutkimuskairauksia Kuusamon 
alueella, koska valtiollista kaivosyhtiötä Outokumpua 
kiinnosti ennen kaikkea koboltti, kertoo GTK:n tutki-
musjohtaja Pekka Nurmi. 

Uraaninetsintä jäi Kuusamossa taka-alalle. Lisäksi 
alueen uraanipitoisuus havaittiin myöhemmin niin 
alhaiseksi, ettei sitä olisi voinut hyödyntää.

Siihen aikaan Suomessa käytännössä vain Outokum-
pu jalosti kulta- ja värimetalliesiintymiä eteenpäin. 
Ulkomaiset kaivosyhtiöt ovat saaneet toimia Suo-
messa vasta vuoden 1994 alusta, kun Suomi liittyi 
Euroopan talousalueeseen.

Teksti: Tapio Mainio

Juomasuon avolouhokset louhittiin 1990-luvulla.



7

1982
Matalalentomit-
tauksia alueella

1990
Outokumpu Finnmines Oy:n 
valtaus Juomasuolle

2010
Dragon Mining Ltd:n 
kaivoshankkeen 
YVA-selvitys alkaa

1985
Juomasuon 
esiintymä löytyy

1992
Suomen Malmi aloittaa kairaukset alueella

Juomasuon alueella tehdään koelouhintaa

2003
Dragon Mining Ltd 
ostaa esiintymän 
Outokummulta

2018
Latitude 66 Cobalt 
Oy:n kaivoshanke 
aloittaa

Sähköisten ja magneettisten häiriöiden viitoittamana 
malminetsintää jatkettiin ja laajennettiin Kouervaa-
rasta Käylän suuntaan. Juomasuon kulta- ja kobolt-
tiesiintymä löytyi geologi Vanhasen mukaan vuonna 
1985. Lähes samaan aikaan löytyi myös Sivakkaharjun 
malmiesiintymä. 

-Kairaus oli ainoa tapa selvittää esiintymien laajuus, 
koska esimerkiksi Juomasuolla kallion päällä on noin 
kahdeksan metrin moreenikerros, Vanhanen sanoo.

Koekairauksen laajenivat vuonna 1990, jolloin Outo-
kumpu Finnmines Oy sai valtausoikeuden Juomasuon 
ja Sivakkaharjun kultaesiintymiin. 

Lehdistö kiinnostui toden teolla Kuusamon kullasta 
vuonna 1992, kun etsintää johti Juomasuolla ja Sivak-
kaharjussa Outokummun tytäryhtiö Lapin Malmi. Itse 
kairaukset teetettiin Suomen Malmilla.

Sekä Juomasuolla että Sivakkaharjulla kultamalmi 
on muodoltaan kuin suuri lyijykynä, joka on tökätty 
45 asteen kulmaan kallioperään, havainnollisti Lapin 
Malmin geologi Risto Anttonen vuonna 1992.

Silloin arvioitiin, että Juomasuon esiintymässä on 
kultapitoista malmia 420 000 tonnia ja esiintymän 
kultapitoisuus on 7,7 grammaa tonnissa. Sivakkahar-
jun vastaavat luvut olivat tuolloin 30 000 tonnia ja 6,9 
grammaa tonnissa.

Juomasuon kaivoksen avaamista harkitsi vakavasti 
vuonna 2012 alueen oikeudet ostanut australialaisen 
Dragon Mining Ltd:n omistama Polar Mining Oy. Tuol-
loin Juomasuon ja lähialueen malmivaroiksi arvioitiin 
3,4 miljoonaa tonnia ja kultapitoisuudeksi 4,2 gram-
maa tonnissa. Kaivoksen toiminta-ajaksi arvioitiin 10 
vuotta. Kaivos olisi työllistänyt 70—80 henkeä.

Hanke pysähtyi paikalliseen vastustukseen. 
Suunniteltujen avolouhosten pelättiin vaarantavan 
Rukan matkailua. Kaivosyhtiön tekemä ympäristö-
vaikutusarvio ei vakuuttanut paikallisia ihmisiä eikä 
viranomaisia.

-Geologia on siinä mielessä hyvä ala, että malmivarat 
ja siihen liittyvät perustiedot eivät katoa mihinkään. 
Ne voidaan ottaa käyttöön, kun sopiva hetki koittaa. 
Malminetsintään käytetyt rahat eivät siis mene 
hukkaan, Vanhanen toteaa.

Hän muistuttaa, että ilman malmeja ei olisi nykyistä 
elintasoa. Vanhasen mukaan tällä hetkellä nosteessa 
on erityisesti koboltti, jota tarvitaan muun muassa 
sähköautojen akuissa.

-Kuusamon alueella on runsas malmipotentiaali, ja 
läheskään kaikkea ei ole löydetty.

Latitude 66 Cobalt on istuttanut kaivospiirin alueelle 4500 
puuntainta ja siistinyt maastoa aiempien toimijoiden jäljiltä.



8

- Olen koulutukseltani geologi, mutta olen siinä 
mielessä onnekas, että olen saanut työskennellä 
tällä alalla erilaisissa tehtävissä hyvin laajalti, Fosters 
toteaa.

Suomi ja pohjoiset luonnonolot tulivat Fostersille 
tutuksi jo 1990-luvun lopulla. Hän oli tuolloin mukana 
hankkeissa, jotka johtivat Sakatin kupari—nikke-
li-esiintymän  löytämiseen.

Fosters katsoo, että Latitude 66 Cobaltin hallituksen 
puheenjohtajuus antaa hänelle mahdollisuuden 
hyödyntää kaikkea tähän asti kokemaansa ja 
oppimaansa.

Tiedemies kaivosyhtiön ruorissa 
Latitude 66 Cobalt sai elokuussa uuden hallituksen puheenjohtajan. Pitkään Australiassa 
vaikuttanut britti Jeff Fosters on toiminut 35 vuotta kaivosalalla - sekä yrityselämässä että 
alan tutkimustyön parissa.

- On tärkeää ymmärtää, että Australian kulttuurissa 
yhtiön hallitus on operatiivinen osa toimintaa. Hallitus 
ei ole sellainen päältä katsoja, kuten Euroopassa on 
tapana, Fosters sanoo.
Latitude 66 Cobaltin hallitus tekee töitä yhtiön ja sen 
hankkeiden eteen viikoittain. Fosters työskentelee 
omassa roolissaan joka päivä.

Fosters on toiminut monissa yrityksissä niiden 
perustamisesta lähtien. Hän on vastannut useiden 
lupaavien esiintymien kehittämisestä toimiviksi 
kaivoksiksi ja johtanut alan merkittävää konsultoin-
tiyritystä. Toisaalta hänen nimensä löytyy kymme-
nistä arvostetuista akateemisista julkaisuista, muun 
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muassa Naturesta. Vuosina 2007–2012 Fosters toimi 
apulaisprofessorina Australian hallituksen alaisessa 
ARC Centre of Excellencessä.

Fostersille tiede, faktat sekä asioihin perehtyminen 
ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita.

-Tämä on myös Latitude 66 Cobaltin yrityskulttuurin 
ydin. Selvitämme asiat ja annamme kaikille selvi-
tyksille niiden vaatiman ajan. Kun tiedämme, mihin 
haemme ratkaisuja, ryhdymme työhön. Mutta työhön 
ryhdytään vasta siinä vaiheessa, kun todella tunnem-
me tilanteen, Fosters linjaa.

Fosters ja Latitude 66 Cobaltin tiimi työskentelevät 
tällä hetkellä Kuusamon Käylän kylän läheisyydessä 
sijaitsevan Juomasuon kaivospiirin alueen yhä pa-
remmaksi ymmärtämiseksi.

- Tiedämme alueesta paljon. Olemme saaneet kai-
rauksista tärkeää uutta tietoa, mutta on vielä paljon 
asioita selvitettävänä. Tämä vaihe tulee viemään 
jonkin verran aikaa.

Fostersin mukaan alueen mineraalivarannoista on 
hyvä mutta keskeneräinen kuva.

- Tiedämme, että alueella on kobolttia ja kultaa. Tie-
dämme myös, että vähäinen uraanin määrä alueella 
on huomioitava prosessissa ja että se on hallittavissa. 
Tekemiemme tutkimusten mukaan uraanin määrässä 
alueella ei ole mitään poikkeuksellista.

Vuoden 2018 kairaukset tuottivat tärkeää tietoa 
alueen kallioperän laadusta. Fostersin mukaan alueen 
kivilaatu on maanalaisen kaivoksen rakentamisen ja 
kaivostoiminnan kannalta suotuisaa. Tällä on oma 
vaikutuksensa sekä suunnitteluun että toiminnan 
talouden ennakointiin.

Alueen vesistöjen tutkimustyön ensimmäinen vaihe 
on saatu päätökseen. Tällä hetkellä yhtiö suunnittelee 
pitkäaikaisia jatkotutkimuksia, jotka auttavat raken-
tamaan kokonaisymmärryksen alueesta.

- Teemme lisää kairauksia, jotta saamme lisätietoa 
pohjavesien liikkeistä. Tuomme tiimiimme mukaan 

suomalaista asiantuntemusta, jonka avulla takaamme 
Kitkajoen sekä lähistön järvien ja lampien vesiturvalli-
suuden, Fosters sanoo.

Hän korostaa, että paikallisen asiantuntemuksen 
hyödyntäminen on ratkaisevassa asemassa, kun 
pyritään ymmärtämään vuodenaikojen ja sääolojen 
vaihtelun mukanaan tuomia muutoksia. 

Fostersin mukaan vie aikaa ennen kuin lähialueiden 
asukkaille voidaan esitellä ensimmäiset suunnitelmat 
varsinaisesta alueelle suunniteltavasta kaivoksesta. 
Yksi keskeisistä suunnittelussa huomioitavista 
asioista on sekä kaivoksen toiminnan että liikenteen 
aiheuttama melu.

-Itselleni ja koko hallitukselle oli arvokasta, että 
saimme viettää illan erään paikallisen matkailuyrittä-
jän kanssa Kitkajoella, Fosters sanoo.

Hänen mukaansa kyseinen keskustelu nokipannukah-
vien ja makkaranpaiston äärellä antoi sellaista tietoa, 
joka ei mahdu mittareihin, laboratoriotuloksiin tai 
excel-taulukoihin.

- On todella tärkeää kuulla lähialueilla asuvien ja työs-
kentelevien ihmisten huolia, näkemyksiä ja ajatuksia. 
Samalla ymmärrämme paremmin, millaisia mielikuvia 
kaivostoiminnasta ja kehitettävästä kaivoksesta 
alueen ihmisillä on.

Fostersille itselleen on ollut esimerkiksi tärkeää voida 
kertoa asiasta huolestuneille paikallisille, ettei alueel-
ta ole tulossa minkäänlaista purkuputkea mihinkään 
suuntaan.

Hän muistuttaa myös, että keskustelu on paras 
tapa vaikuttaa kaivoksen suunnitteluun. Yhtiön 
edustajat ovat käyneet suuren määrän luottamuk-
sellisia keskusteluja erilaisten tahojen kanssa. Noilla 
keskusteluilla on ollut ja tulee olemaan todellista 
vaikutusta siihen, millaista kaivosta alueelle tullaan 
suunnittelemaan.

-Tiedän tämän siksi, että johdan suunnittelutyösken-
telyä. Haluan kiittää kaikkia jo tapaamiamme ihmisiä.

Hiljainen ja harkitsevan oloinen Fosters pitää Suo-
messa työskentelystä. Hänen mukaansa suomalaiset 
ovat järkevää kansaa, joka uskoo tieteeseen.

-Suomalainen ei turvaudu riehumiseen eikä räyhää-
miseen. Suomalainen kuuntelee, puntaroi asioita, 
esittää kysymyksiä ja muodostaa mielipiteensä 
rauhassa. Se jos mikä on tehnyt suomalaista monilla 
mittareilla menestyneen kansan.

Selvitämme asiat ja 
annamme kaikille 
selvityksille niiden 
vaatiman ajan.

”
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Kerroimme tammikuussa 2018, että yhtiö kehittää 
kobolttikaivoksia Käylän Juomasuolla ja Posion 
Haarakummussa. Elokuussa 2018 aloitimme tutki-
muskairaukset Juomasuon kaivospiirin alueella.

Olemme myös aloittaneet Juomasuon kaivospiiriin 
liittyvät tutkimukset, joita tullaan jatkamaan tulevina 
vuosina. Teemme näytteidenottoa ja lähetämme 
tulokset ALS-laboratorioon analysoitavaksi. Kyseessä 
on pitkä prosessi, sillä näytteitä on tärkeää kerätä eri 
vuodenaikoina.

Näytteiden otto ja tutkimus ovat hyvin johdetun 
kaivosyhtiön arkipäivää. Aikanaan, kun YVA eli 
ympäristövaikutusarviointi käynnistyy, tullaan siihen 
liittyen teettämään merkittävä määrä näytteiden 
ottoa ja analysointia.

Kesän 2018 aikana keräsimme ja lähetimme analysoi-
tavaksi joukon maaperä-, vesi- ja kivinäytteitä. 

Tutkimustyö on osa yhtiön arkea
Tutkimme yhden kairanreiän osalta pohjavesinäytteen 
ja kahden kairareiän osalta soijanäytteet. Kairauksis-
sa syntynyt soija eli kiviliete otettiin kokonaisuudes-
saan talteen ja analysoitiin. Tällä tavalla luontoon jää 
mahdollisimman pieni jälki kairaustoiminnasta.

Tutkimme myös erään paljon keskustelua aiheutta-
neen lohkareen tarkasti, jotta keskustelua alueesta 
ja sen turvallisuudesta voidaan käydä tosiasioiden 
pohjalta. Pidämme tätä erittäin tärkeänä niin alueen 
asukkaiden, maanomistajien kuin yrittäjien kannalta.

Jatkamme tutkimustyötä alueella myös tulevina 
vuosina ja tulemme kertomaan tuloksista Käylän 
alueen asukkaille tämänkaltaisilla julkaisuilla.

Järjestämme myös ensi vuonna alueen asukkaille 
mahdollisuuksia tutustua kairaustoimintaan ja työs-
kentelyyn geologisella tutkimusasemallamme.



11

50 50m0

Juomasuon kaivospiirin raja

Näytteenottopaikka:

 maaperä

 kivi

 pohjaliete ja vesi

 pintavesi

 pohjavesi

Juomasuon testinäytteet 2018
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näytetyyppi
näytteiden 
määrä

U (ug/L) As (ug/L) Co (ug/L) Cu (ug/L) Ni (ug/L) S (mg/L) pH

pohjavesi 1 6,18 0,56 0,41 0,50 0,30 39,10 7,78

Juomasuon 
avolouhos

3

keskiarvo 8,40 0,81 81,13 1,41 3,65 26,50 7,18

mediaani 8,57 0,77 81,30 1,31 3,72 26,50 7,18

minimi 7,87 0,68 80,70 1,29 3,43 26,40 7,17

maksimi 8,75 0,99 81,40 1,63 3,79 26,60 7,20

Läntinen 
avolouhos

1 0,14 <0.05 0,79 2,21 0,90 9,18 7,27

näytetyyppi
näytteiden 
määrä

U (ppm) As (ppm) Co (ppm) Cu (ppm) Ni (ppm) Fe (%) S (%) K (%)

pohjaliete 
ja vesi

1
1,71 1,04 13,10 0,75 0,59  -  -  -

maaperä 46

keskiarvo 0,98 3,88 16,01 12,50 9,62 1,55 0,06 0,06

mediaani 0,66 0,41 3,67 5,82 9,00 1,39 0,01 0,03

minimi 0,16 0,06 0,54 1,22 1,43 0,16 0,01 0,01

maksimi 13,25 127,00 528,00 206,00 38,60 11,40 1,62 0,56

kivi 6

keskiarvo 75,00 8,00 137,00 219,00 39,00 4,50 1,31 1,90

mediaani 60,00 4,00 166,00 214,00 28,00 5,26 1,32 1,51

minimi 10,00 <5 12,00 1,00 22,00 1,29 0,02 0,95

maksimi 200,00 26,00 252,00 532,00 81,00 7,06 2,85 3,66

näytetyyppi
näytteiden 
määrä

U (ug/L) As (ug/L) Co (ug/L) Cu (ug/L) Ni (ug/L) S (mg/L) pH

Kairausvesi 1 6,04 1,70 2,30 5,08 7,77 39,00 7,83

näytetyyppi
näytteiden 
määrä

U (ppm) As (ppm) Co (ppm) Cu (ppm) Ni (ppm) S (mg/L) pH

kairausliete 
ja vesi

1 0,01 0,04 0,09 0,13 0,08 41,30 7,69

1000 mikrogrammaa litrassa (ug/l) vastaa 1000:ta miljardisosaa (ppb), joka puolestaan vastaa yhtä miljoonasosaa (ppm).

Juomasuon testitulokset 2018

mediaani

mediaani

mediaani

mediaani

mediaani

Graniitti – maailmanlaajuinen1

Graniitti – Suomi2

Humuskerros – FOREGS3

Mineraalimaakerros – FOREGS4

Juomasuo K1 – maaperä5

0,1 1 10 100
Uraani ppm

Kivi- ja maannosnäytteet

10 10010,10,010,001

0,03 ppm4 Uraani ppm

mediaani

mediaani

mediaani

Purosedimentit – FOREGS1

Purosedimentit – Suomi – GTK2

Tulvatasanko – FOREGS1

Juomasuo K1 – liete3

Juomasuo K1 – vesi3

Vesi- ja purosedimentit

1–5 kts. lähteet sivulta 20. 1–3 kts. lähteet sivulta 20.
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LAUSUNTO 
Latitude 66 Cobalt Oy tutkii Juomasuon kulta–koboltti-esiintymää Kuusamossa. 
Geologian tutkimuskeskus paikansi esiintymän 1980-luvulla radiometristen 
matalalentomittausten avulla. Siitä lähtien se on ollut toistuvien tutkimusten 
kohteena.  

Esiintymää on tutkittu kairauksin, kaivannoin sekä koelouhinnan avulla useiden 
eri yritysten toimesta. Paikalla on koelouhinnasta syntynyt veden peittämä 
avolouhos (K1).  

Tutkimusten mukaan uraania (uraniniitti-mineraali) on esiintymässä 
satunnaisesti, vähäisiä määriä ja yleensä paikallisesti. Siksi uraanista ei ole tehty 
malmiarviota. Muun muassa GTK on todennut Juomasuon uraanin olevan 
taloudellisesti kannattamatonta hyödyntää.  

Hankkeen vastustajat ovat olleet huolissaan esiintymän uraanista. Uraania on 
Suomen kallioperässä kuitenkin runsaasti ja Kuusamo on yksi Suomen 
uraanirikkaimmista alueista. Uraani kuuluu Juomasuonkin alueen luontaiseen 
ekosysteemiin.  

Latitude 66 Cobalt Oy otti huomioon hankkeen vastustajien huolen ja keräsi 
systemaattisesti kivi (lohkare)-, maaperä-, pintavesi- ja pohjavesinäytteitä 
Juomasuon avolouhoksen ympäristöstä sekä teetti niistä analyysit. Yrityksen 
raportoimien näytteiden analyysitulokset osoittautuivat alle niille määrättyjen 
turvallisuusrajojen. Avolouhos ei analyysitulosten mukaan aiheuta vaaraa 
ihmisille tai ympäristölle. Esiintymän tutkimukset eivät myöskään lisää riskejä 
alueella. 

Toni Eerola 
Erikoisasiantuntija, geologi, FL 
Mineraalitalous- ja malmigeologia-yksikkö 
Geologian tutkimuskeskus 
toni.eerola@gtk.fi 
0504386322 
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Professori arvioi 
Juomasuon testitulokset

Vesa Peuraniemi arvioi, että alueelta otettujen näytteiden 
pitoisuudet ovat normaaleissa rajoissa.

1990-luvulla tehdyn malminlouhinnan 
jälkiä Juomasuon avolouhoksessa.
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Pyysimme geologian professorin Vesa Peuraniemen 
analysoimaan Juomasuon testitulokset. Peuraniemi 
on aiemmin työskennellyt Oulun yliopistolla opetus- ja 
tutkimustehtävissä, ja hän on Helsingin yliopiston 
sovelletun geologian dosentti.

Juomasuon maaperänäytteet on otettu maaperän 
ylimmästä pintakerroksesta, niin sanotusta maan-
noshorisontista. Tämä tarkoittaa mineraalimaata 
kasvu- ja humuskerroksen alapuolella. Juomasuon 
alueella maaperä on paksuudeltaan 10 metriä. Luku 
on suuri, sillä normaalisti kotimaisilla moreenialueilla 
maaperän paksuus on noin 3—5 metriä.

On hyvä huomata, että kaikki metallipitoisuudet 
maaperässä ovat yleensä korkeampia lähempänä 
kallion pintaa kuin maaperän pintaosassa. Peuranie-
men mukaan Juomasuon maaperän paksuus selittää 
sen, miksi mineralisaation vaikutus ei tule selkeästi 
näkyviin maaperän pintaosasta otetuissa näytteissä.

-Pintakerrosnäytteiden avulla tutkitaan sitä, onko 
maaperän pinta saastunut. Näiden näytetulosten 
perusteella se ei missään nimessä ole, Peuraniemi 
toteaa.

Peuraniemen mukaan louhosta ympäröivästä 
maaperästä otettujen näytteiden metallipitoisuuk-
sista ei voisi päätellä, että alueen kallioperässä on 
mineraalirikastumia.

Hän nostaa esiin, että maaperästä otettujen näyttei-
den arseenipitoisuudet ovat alhaisia, jos niitä vertaa 
suomalaiseen moreenimaaperään yleensä.

-Olen työskennellyt esimerkiksi Kiimingin liuskealu-
eella, jolla pitoisuudet ovat luontaisesti noin 10—100 
kertaa näitä korkeampia, Peuraniemi kertoo.

Suurimmassa osassa näytteitä myös kobolttipitoi-
suudet ovat tavanomaisia suomalaisen maaperän 
taustapitoisuuksia. Taustapitoisuudella tarkoitetaan 
tiettyjen vaihtelurajojen sisälle osuvia normaalipi-
toisuuksia. Suomalaisen maaperän taustapitoisuus 
liikkuu koboltin tapauksessa noin 10 ppm:n tienoilla.

-Montun ympäriltä otetuista käsittelemättömän 
maaperän näytteistä ei osaisi arvata, että alla on 
mineralisaatio. Korkeimman pitoisuuden sisältävässä 
näytteessä, joka on otettu tutkimusmontun kaivetulta 
alueelta, on puolestaan selvästi mukana kallion pinnas-
ta mukaan tullutta malmimineraalipitoista ainesta.

Suomalaisen maaperän kuparitaustapitoisuus on noin 
40 ppm. Peuraniemi huomauttaa, että ainoastaan 
yksi, kaivetulta alueelta otettu näyte yltää näihin 
pitoisuuksiin. Kaikki muut jäävät niiden alapuolelle.

Moreenimaaperän tavanomainen nikkelipitoisuus on 
noin 30—60 ppm, riippuen kivilajialueesta.

-Pitoisuudet ovat tältäkin osin alhaisia, Peuraniemi 
sanoo.

Kun Peuraniemi kävi läpi Juomasuolta saatuja testi-
tuloksia, hän kertoo kiinnittäneensä ensimmäisenä 
huomiota siihen, että suurimmassa osassa näytteitä 
uraanipitoisuudet jäävät alle 1 ppm:n. Tämä on alle 
suomalaisen maaperän taustapitoisuuden, joka on 
2—5 ppm.

Pintakerrosnäytteiden 
avulla tutkitaan 
sitä, onko maaperän 
pinta saastunut. 
Näiden näytetulosten 
perusteella se ei missään 
nimessä ole.

”
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-Ainoastaan kaivetun alueen näytteessä pitoisuus 
nousee 13 ppm:n tienoille, mutta sitäkään ei voi pitää 
kovin korkeana, Peuraniemi toteaa.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi tietyillä Uudenmaan 
graniittialueilla maaperän uraanipitoisuus nousee 
luontaisesti yli 10 ppm:n. Tämä johtuu siitä, että gra-
niitti on kivilaji, joka sisältää tavanomaista enemmän 
uraania. Kallioperän uraanipitoisuuden vaihtelu siis 
korreloi kivilajivaihtelun kanssa, mikä vaikuttaa myös 
päällä olevan maaperän uraanipitoisuuksiin.

-Juomasuon alueella on uraania paikka paikoin ja 
vähäisissä määrin. Varsinaisesta uraanimineralisaa-
tiosta ei voi kuitenkaan puhua, kyse on satunnaisista 
pienehköistä pesäkkeistä, Peuraniemi arvioi.

Myös vesinäytteiden alhaiset uraanipitoisuudet 
yllättivät Peuraniemen. Suomen purovesistöjen uraa-
nipitoisuudet ovat yleensä alhaisia, sillä virtaavaan 
veteen syöttyy koko matkalta lisää valumavesiä ja 
normaalipohjavettä. Keskiarvo on lähellä 1:tä mikro-
grammaa litraan kohden. Pitoisuudet ovat kuitenkin 
tätä korkeampia esimerkiksi Keski- ja Itä-Uudenmaan 
sekä Keski-Lapin graniittialueiden puroissa, joissa 
lukemat saattavat nousta 2—4 mikrogrammaan litraa 
kohden. Kalliopohjavesissä luontainen uraanipitoi-
suus on selvästi korkeampi, keskimäärin 21 mikro-
grammaa litrassa.

Juomasuon näytteiden uraanipitoisuudet jäivät 
paikoittain alle 1 mikrogramman litraa kohden. Peu-
raniemi kertoo yllättyneensä myös siitä, että kaira-
reiästä otetun veden uraanipitoisuus oli ainoastaan 6 
mikrogrammaa litrassa

-Korkeimmat Juomasuon näytteistä mitatut pitoisuu-
det eivät nouse merkittävän korkeiksi. Ne ovat niin 
lähellä luonnosta löytyviä normaalipitoisuuksia, että 
mitään saastumisvaaraa ei ole, Peuraniemi sanoo.

Suomalaisten pohjavesien pH-arvot ovat keskimäärin 
6—6,5. Liuokset ovat neutraaleja, kun niiden pH-arvo 
on 7. Tämän arvon alittavat liuokset ovat happamia ja 
ylittävät emäksisiä.

Juomasuon veden pH-arvo on hieman yli 7, eli se on 
lievästi emäksistä. Sama ilmiö näkyy myös laajemmin 
Kuusamon alueen pohjavesissä. Asialle on geologi-
nen syy, emäksisyys johtuu alueen dolomiittisista 
kalkkikivikerroksista.

-Uraani mobiloituu, eli lähtee liikkeelle alhaisen pH:n 
ympäristössä. Emäksinen vesi itse asiassa pienentää 
leviämisen riskiä, Peuraniemi toteaa.

Suomalaisten pohjavesien kobolttipitoisuus on 
keskimääräisesti joitakin mikrogrammoja litrassa.

-Juomasuon näytteiden pitoisuudet ovat selvästi 
kohonneita keskiarvoihin verrattuna. Tämä johtuu 
yksinkertaisesti siitä, että paikalla on kobolttiminera-
lisaatio, Peuraniemi sanoo.

Kobolttimineraalit rapautuvat luonnollisten pro-
sessien myötä kallion pintaosissa, joista kobolttia 
liukenee veteen. Peuranimi korostaa, että tämä ei ole 
eliöstölle vaarallista. 

-Kobolttihan on eliöille pikemminkin tärkeä hivenaine, 
hän toteaa.

Peuraniemen mukaan suomalaisten vesien arsee-
nipitoisuus on yleensä 1—3 mikrogrammaa litrassa, 
mutta esimerkiksi kalliokaivojen vedessä pitoisuudet 
saattavat nousta muutamaan kymmeneen mikro-
grammaan litrassa.

-Näiden näytteiden pitoisuudet ovat suomalaisittain 
hyvin alhaisia, Peuraniemi sanoo.

Hän arvioi, että Juomasuolta otettujen vesinäytteiden 
kuparipitoisuudet vaihtelevat alhaisista normaaleihin. 
Suomalaisten pohjavesien kuparipitoisuudet ovat 
normaalisti 9—20 mikrogrammaa litrassa.

Myös näytteiden nikkelipitoisuudet liikkuvat Peuranie-
men mukaan täysin normaaleissa rajoissa.  Suoma-
laisten pohjavesien tavanomainen nikkelipitoisuus on 
4—15 mikrogrammaa litrassa.

Vesilietenäytteestä saadut arvot sen sijaan ovat 
selvästi muiden näytteiden lukuja korkeampia. 

-Se johtuu siitä, että niissä on mukana lietettä montun 
pohjalta. Kun tämän lisäksi otetaan huomioon muut 
paikalta otetut vesinäytteet, voi sanoa, että alueen 
pitoisuudet ovat normaaleissa rajoissa, Peuraniemi 
sanoo.

Korkeimmat Juomasuon 
näytteistä mitatut 
pitoisuudet eivät nouse 
merkittävän korkeiksi.

”
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Latitude 66 Cobalt käyttää tutkimuksissaan The Exploranium GR-
135 -mallista geigermittaria. GTK:n suositusten mukaan se on paras 
mahdollinen työkalu mittamaan ionisoivaa säteilyä, mukaan lukien 
gamma- ja neutronisäteilyä.

Kannettavassa laitteessa on sekä Geiger-Müller- että natriumjodidi-
hiukkasilmaisimet. Laite kalibroidaan vähintään kerran päivässä, 
jotta mittausten tarkkuus pystytään takaamaan. 
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Yli puoli vuosisataa Käylän kylässä toiminut sa-
ha-alue on vuoden aikana muuttunut geologiseksi 
tutkimusasemaksi.

Kurtin saha on ollut vuosikymmeniä kylän portti. 
Sallan tien matkaaja on tiennyt jo hieman hidastaa 
sahan kohdalla ennen Käylään saapumistaan. 
Kyläläisille saha on ollut tärkeä työnantaja ja yhteis-
työkumppani. 1950-luvulta alkaen sahalta haettiin 
puutavaraa niin omien talojen rakentamiseen kuin 
muihinkin tarpeisiin. Monelle seudun nuorista saha on 
ollut ensimmäinen kesätyöpaikka. Vuosikymmenen 
alkupuolella koneet sahalla vaikenivat.

Kesäkuussa 2018 saha-alue alkoi muuttaa muotoaan. 
Entinen sahan konttori kunnostettiin paikallisten 
työntekijöiden ja yrittäjien voimin geologisen tutki-
musaseman toimistoksi. Puutavaran kuvaamiseen ja 
säilyttämiseen käytetyt suuret hallit saivat suojiinsa 
kairasydänten parissa työskentelevän geologitiimin. 

Samalla aluetta on siistitty ja valmisteltu siihen 
kuntoon, että tulevina vuosina kairaustoiminta 
voisi jatkua myös talvikaudella. Käytännössä tämä 

Kurtin sahasta geologiseksi 
tutkimusasemaksi

tarkoittaa esimerkiksi piha-alueiden kattamista 
betonikerroksella. Tämä takaa kairasydänlaatikoiden 
turvallisen liikuttelun myös lumen ja jään aikana.

Alueen vanhimmat rakennukset on turvallisuussyistä 
purettu. Kierrätettävään materiaaliin kuuluivat muun 
muassa vanhat patinoituneet puuseinät ja suuriko-
koiset liukuovet. Niistä valmistuu väliseiniä ja pöytiä 
Latitude 66 Cobaltin Oulun toimistolle. Sahan alueen 
muhaa eli suurikokoista sahanpurua on kasattu 
siirrettäväksi pururadan pohjaksi.

Matkaansa jatkaa myös 1980-luvun lopulla Ruotsista 
hankittu sahauslaitteisto. Uusi osoite löytyi Venäjältä, 
ja siellä koneiden on määrä jatkaa toimintaansa ensi 
kesän sahauskaudella.

Paikallisten lisäksi työskentelyä ovat seuranneet 
paliskunnan porot. Sahan toiminnan päätyttyä 
porot ovat tykästyneet kovasti alueen rakennusten 
tarjoamaan suojaan. Syksyn aikana sahan alueelle on 
ryhdytty rakentamaan poroaitaa, mutta osa alueesta 
jätetään suosiolla porojen käyttöön.

Poroaitaa rakennettu

Poroaitaa 
rakennettu

Piha-alueita 
siistitty

Rakennukset 
kunnostettu

Huonokuntoiset 
rakennukset 
purettu

Sahalaitteet 
poistettu

Betonipinta 
rakennettu
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Purettujen saharakennusten patinoituneesta puusta tehdään 
sisutuselementtejä yhtiön Oulun toimistoon.

Sahan laitteisto on syksyn aikana purettu ja siirretty Venäjälle. Paikalliset yritykset ovat mukana alueen kunnostamisessa. 
Betonipiha mahdollistaa turvallisen työskentelyn myös talvella.

Alueen kehittäminen jatkuu tulevina vuosina. Varsi-
naisen saharakennuksen käyttömahdollisuuksia tut-
kitaan. Alueelle suunnitellaan myös uudisrakennuksia 
Juomasuolta vuosikymmenten varrella kairattuja 
kairasydämiä varten.

Alueen aikaisempien kaivostoimijoiden kairausten 
materiaali on siirtynyt Latitude 66 Cobaltin omistuk-
seen, ja yli 450 kairareiän kairasydämet ovat tällä 
hetkellä varastoituina Outokummulle ja Lopelle. 
Kairasydänten paluu Käylään helpottaisi merkittäväs-
ti geologien työtä uusien ja vanhojen kairaustulosten 
vertailussa.

Alueen suunnittelussa Latitude 66 Cobaltin yhteis-
työkumppanina on oululainen arkkitehtitoimisto 
Pavearkkitehdit.

Arkkitehtitoimiston hahmotelmia alueelle sijoitettavista rakennuksista.
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Kivi- ja maannosnäytteet -taulukon lähteet

1 Global database of U concentrations in granite, including S - I and A type granites from Australia, Antarctica, Canada, India, Portugal (AGSO, 1998; 
Chappell and White, 2001; Somarin 2011; Wilson and Akerblom, 1980; Maurice, 1982; Antunes et al, 2008; Sheraton et al., 1996; Kathikeyan and Laksh-
manan, 2013; Larsen and Gottfried, 1960; Reed and Miller, 1980; Darwood, 2009; Whalen et al., 1987 and Saha et al., 1969).

2 Rock Geochemical data of Finland, GTK 2013; Rasilainen, K., Lahtinen, R. & Bornhorst, T.J. 2007. The Geochemical Database of Finland Manual 
(online). Geological Survey of Finland, Report of Investigation 164, 38 p.

3-4 FOREGS-EuroGeoSurveys Geochemical Baseline Database, GTK 2005; Salminen, R. (Chief-editor), Batista, M. J., Bidovec, M., Demetriades, A., De 
Vivo, B., De Vos, W., Duris, M., Gilatis, A., Gregorauskiene, V., Halamic, J., Heizmann, P., Lima, A., Jordan, G., Klaver, G., Klein, P., Lis, J., Locutura, J., 
Marsina, K., Mazreku, A., O´Connor, P.J., Olsson, S.Å., Ottesen, R.-T., Petersell, V., Plant, J.A., Reeder, S., Salpeteur, I., Sandström, H., Siewers, U., 
Steenfelt, A., Tarvainen, T., 2005. Geochemical Atlas of Europe. Part 1: Background information, Methodology and Maps. Espoo, Geological Survey of 
Finland, 526 pages, 36 figures, 362 maps.

5 Davies, A. 2018. K1 site geochemical sampling summary.

Vesi- ja purosedimentit -taulukon lähteet

1 FOREGS-EuroGeoSurveys Geochemical Baseline Database, GTK 2005; Salminen, R. (Chief-editor), Batista, M. J., Bidovec, M., Demetriades, A., De 
Vivo, B., De Vos, W., Duris, M., Gilatis, A., Gregorauskiene, V., Halamic, J., Heizmann, P., Lima, A., Jordan, G., Klaver, G., Klein, P., Lis, J., Locutura, J., 
Marsina, K., Mazreku, A., O´Connor, P.J., Olsson, S.Å., Ottesen, R.-T., Petersell, V., Plant, J.A., Reeder, S., Salpeteur, I., Sandström, H., Siewers, U., 
Steenfelt, A., Tarvainen, T., 2005. Geochemical Atlas of Europe. Part 1: Background information, Methodology and Maps. Espoo, Geological Survey of 
Finland, 526 pages, 36 figures, 362 maps.

2 Data surged from the Digital bedrock map 1:200,000 © Geological Survey of Finland 2012.

3 Davies, A. 2018. K1 site geochemical sampling summary.

4 Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first addendum. Geneva: World Health Organization; 2017. Additional Informa-
tion: Kaivovesien laatu/The quality of well waters and the Pohjaveden geokemiallinen laatu Suomessa / The geochemical quality of Finnish ground-
water. Geological Survey of Finland (2001). Veden laadun tunnusluvut maaperän kaivoista (kuilukaivo, lähdekaivo, maaputkikaivo) - Range from 
0.00001 ppm to 0.0366 ppm an Veden laadun tunnusluvut kallioperän porakaivoista - Range from 0.00001 ppm to 0.803 ppm, mean 0.01747 ppm.
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