
Koronavirus muuttaa kevään ja kesän 
suunnitelmia niin kodeissa kuin työ-
paikoilla. Meillä Latitude 66 Cobaltis-
sa se on hidastanut käynnissä olevaa 
kairausohjelmaa. 

Noudatamme työnteossamme vi-
ranomaisten viisaita ohjeita, tapaami-
set on rajoitettu minimiin ja pienetkin 
flunssaoireet merkitsevät kahden vii-
kon eristystä. Kun tapaamiset jäävät 
varmaan tulevinakin kuukausina vä-
hemmälle, ajattelin kertoa hieman yh-
tiön kuulumisia näin kirjeitse.

Olemme tehneet alkuvuonna kai-
rauksia Juomasuon läheisyydessä, Vil-
kaslammen alueella lähellä Sallan rajaa, 
Sallan Pattasojalla sekä Posion Haara-
kummussa. Näiden kairausten tuloksis-
ta kerromme lisää loppukesästä.

Valitettavasti jouduimme luopu-
maan kairasydänvaraston rakenta-
misesta Käylään Kuusamon kaupun-
gin tontinvuokrapäätöksistä tehtyjen 
valitusten takia. On laiha lohtu, kun 
valitukset todennäköisesti kaatuvat 
myöhemmin oikeudessa. Geologinen 
työmme on tämän myötä keskittynyt 
Posiolle, jossa kevään aikana työsken-

telee kuusi työntekijää.
Koronaviruksen takia säädettyjen 

tapaamisrajoitusten vuoksi toukokuul-
le suunniteltu geologian kurssi siirtyy 
myöhempään ajankohtaan. On hyvin 
todennäköistä, että yhteisestä terve-
ydestä huolehtiminen tarkoittaa myös 
tulevalle kesälle suunniteltujen saha-
kahvi-keskustelujen peruuntumista. 
Haluan tässä yhteydessä kiittää kaik-
kia syksyn geologiakurssille sekä vii-
me kesän sahakahveille osallistuneita 
mukavista yhteisistä hetkistä.

Tukes käsittelee parhaillaan Han-
gaslammen alueelle tekemäämme 
malminetsintälupahakemusta. Tällä 
haluamme selvittää jatkuuko Juoma-
suon malmio alueilla, jotka sijaitsevat 
kaivospiiriltä katsottuna etelään.

Vuoden 2018 kairauksissa nykyi-
seltä kaivospiiriltä löytyi aiemmin 
tuntemattomia malmion osia, joiden 
koboltti- ja kultapitoisuudet ovat kor-
keita. Haluamme tutkia vyöhykkeen 
koko potentiaalin, ennen kuin etenem-
me kaivoksen suunnittelussa. 

Korona muuttaa myös teollisuuden 
ajattelua. Olemme eläneet maailmassa, 

jossa koboltti on louhittu Kongossa, ja-
lostettu Kokkolassa, laivattu Kiinaan ja 
tuotu sieltä akkukennoina Eurooppaan 
autoihin asennettavaksi. Nuo autot ovat 
voineet päätyä vietäviksi Yhdysvaltain 
markkinoille. Ei kovin luontoystäväl-
listä, tehokasta tai järkevää. Korona 
muuttaa ajattelua myös tältä osin, sana 
huoltovarmuus on tehnyt paluun.

Kriisin myötä eurooppalainen teol-
lisuus haluaa raaka-aineensa Euroo-
pasta. Järkevästi toteutettuna tämä 
on Suomelle suuri mahdollisuus. Olem-
me käynnistäneet Operaatio Akku-
malmin, ohjelman, joka etsii kobolttia 
Kainuussa, Koillismaalla, Peräpohjan 
alueella ja Itä-Lapissa. 

Vaikka yhtiön toiminta näin laaje-
nee, on Käylä meille edelleen tärkeä 
paikka. Toiminta vanhalla Kurtin 
Sahalla jatkuu, Niilo Kallunki hoitaa 
sahan konttorista yhtiön maanomis-
taja-asioita ja kiinteistöjä. 
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GTK:n julkaisemalla rapor-
tilla on pitkä nimi: ”Suomen 
kallioperän kobolttivarantojen 
potentiaalista niin kutsutuis-
sa Kuusamo-tyyppisissä ko-
bolttia ja kultaa sisältävissä 
esiintymissä”. 110-sivuinen 
raportti vahvistaa professori 
Hagemannin johtaman Lati-
tude 66 Cobaltin geologiryh-
män näkemyksen. Suomen 
kallioperässä on merkittävät 
kobolttivarat, joita ei ole vie-
lä paikannettu.

Professori Hagemann 
on yksi Latitude 66 Cobaltin 
perustajista. Viisi vuotta sit-
ten hän perusti tutkijatiimin, 
joka alkoi etsiä tietoa maail-
man kobolttiesiintymistä. 
Koboltti oli ollut siihen asti 
mineraalina malminetsijöi-
den väheksymä, koko maa-
ilman tarvitsema koboltti 
tuotettiin muun kaivostoi-
minnan sivutuotteina. 

– Etsimme geologista 
tietoa kirjastojen kätköistä, 
vanhoista tutkimusrapor-
teista ja vakuutuimme että 
Kuusamon liuskevyöhyke 
on kobolttialueena poik-
keuksellinen. Tällä alueella 
viimeisen kolmen vuoden 
aikana tekemämme geolo-

ginen tutkimus on johdat-
tanut meitä laajemmille 
alueille Suomessa. Olemme 
keskittyneet vain Suomeen. 
Meillä on vakaa näkemys, 
että Suomen maaperässä 
on merkittäviä määriä vielä 
löytämättömiä kobolttiesiin-
tymiä, Hagemann kertoo.

Raportissa mainitut 
Kuusamo-tyyppiset esiinty-
mät eivät kaikki suinkaan 
sijaitse Kuusamossa. Kuu-
samo on antanut nimensä 
paitsi Kuusamon liuskevyö-
hykkeelle, joka ulottuu myös 
Posiolle, Sallaan ja Venäjän 
puolelle myös tietynlaiselle 
kobolttia ja kultaa sisältä-
välle esiintymätyypille.

Tukesin vahvistamat laa-
jat varausalueet Kainuussa, 
Koillismaalla, Peräpohjan 
alueella ja Itä-Lapissa kuu-
luvat kokonaisuudessaan 
GTK:n raportissaan mää-
rittelemiin koboltin kannalta 
poikkeuksellisen lupaaviin 
alueisiin. Yhtiön varaukset 
kattavat 27% raportissa 
mainituista alueista. Tutki-
musraportissa mainituilla 
alueilla on GTK:n mukaan 
50 prosentin todennäköi-
syydellä löytämättä ainakin 

Professori Steffen Hagemann:

GTK:n tutkimusraportti vahvistaa  
tutkijatiimimme näkemyksen

Steffen Hagemann myöntää olevansa hyvillään Geologian tutkimuskeskuksen 
(GTK) 28.2. julkaiseman tutkimusraportin johtopäätöksistä.

Steffen Hagemann

100 000 tonnia kobolttia ja 
85 tonnia kultaa.

– Näiden Kuusamo-tyyp-
pisten esiintymien tutkimi-
sessa Juomasuota ja Kuu-
samon liuskevyöhykettä 
koskeva tieto on hyvin tär-
keää. Etsimme geologisia 
johdonmukaisuuksia, jotka 
auttavat meitä ymmärtä-
mään kaikkia koboltin kan-
nalta potentiaalisia alueita. 
Juomasuolta saatu tieto  

toimii meille koodiavaimena, 
Hagemann kertoo.

Raportti löytyy 
kokonaisuudessaan 
GTK:n verkkosivuilta  
tai osoitteesta  
www.lat66.com/
ajankohtaista 
päivämäärällä 4.3.2020.



Professori Steffen Hagemann:

GTK:n tutkimusraportti vahvistaa  
tutkijatiimimme näkemyksen

Koko Suomen metallogeeniset vyöhykkeet. (Karttakuva  
perustuu tietoihin julkaisusta Metallogenic areas in Finland.  
Geological Survey of Finland, Special Paper 53, 2012).
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Hannamari Pietilä  
vastaa Latitude 66 
Cobaltin hallinnosta 
muun muassa rekry
tointien ja majoitusten 
osalta. Hannamari 
on oikea henkilö  
lähestyä työpaikkoihin 
tai vuokrattavissa 
oleviin asuntoihin 
liittyen. Yhteystiedot: 
hannamari@lat66.com 
045 344 9229

PohjoisSuomen alue
päällikkö Niilo Kallunki 
on paras linkki alueen 
yrityksiä, maanomistajia 
ja paliskuntia kiinnosta
vissa asioissa. 
Yhteystiedot:  
niilo@lat66.com  
040 540 2083

Jussi Lähde vastaa 
yhtiön vastuullisuudesta 
ja viestinnästä. Hän 
toimittaa mielellään 
yhtiön toimintaa 
koskevaa tietoa. 

Yhteystiedot:  
jussi@lat66.com 
040 594 4444

Ollaan  
yhteydessä:

Pitkään jatkuneiden 
keskustelujen kohdalla 
on hetkittäin hyvä 
pysähtyä varmistamaan 
pitääkö tieto paikkansa. 
Onko todella niin kuin 
väitetään, vai onko asiaa 
toistettu niin usein, että 
paikkansa pitämätönkin 
asia on muuttunut yleiseksi 
käsitykseksi?

Viereinen GTK:n 
vuonna 2012 julkaisema 
kartta kertoo Suomen 
metallogeenisista 
vyöhykkeistä. Kuusamon 
liuskevyöhyke (Kuusamo 
– Kuolajärvi) näkyy 
kartassa koodilla F040 ja 
se on merkitty kartassa 
Co-Au merkinnällä eli 
kobolttikultavyöhykkeenä. 

Kartassa lähimpänä 
Kuusamoa sijaitsevat 
uraanivyöhykkeet (U) 
ovat F042 Kesänkitunturi, 
joka sijaitsee noin 330 km 
Juomasuolta luoteeseen, 
sekä F022 Koli, joka 
sijaitsee noin 400 km 
Juomasuolta etelään.

Suomessa on  
uraanivyöhykkeitä, 
mutta missä?
Kuusamon geologiaa koskevissa keskusteluissa 
ja kirjoituksissa tulee silloin tällöin vastaan väite 
”GTK:n määrittelemästä uraanivyöhykkeestä”  
tai ”Kuusamon uraanivyöhykkeestä”. 



Yhtiön geologit liikkuvat varausalu
eilla maastossa. Maanomistajille 
ilmoitetaan asiasta etukäteen ja 
yhtiön käyttämät ajoneuvot on mer
kitty yhtiön tunnuksin. Maastossa 
liikkuminen liittyy pääasiassa aiem
man tutkimustiedon arviointiin.

Sähkömagneettiset tutkimukset 
tehdään talvella. Tutkimuksista 
ilmoitetaan maanomistajille etu
käteen ja pyydetään lupaa liikkua 
heidän maillaan moottorikelkalla.

Kairauksissa maapohja suojataan 
kaksinkertaisella suojauksella 
mahdollisten konerikkojen varalta. 
Kiviliete eli ”soija” tankitetaan ja 
viedään pois kairauspaikalta.

Näytteenotosta ilmoitetaan maan
omistajille kirjeitse. Maanäytteen 
otto tapahtuu noin 20 cm syvyydestä 
puita tai kasveja vahingoittamatta. 
Maanäytteen koko on 200 g ja 
analyysi kertoo alla olevan kallioperän 
sisältämistä mineraaleista.

Latitude 66 Cobalt Oy 
Puhelin: +358 30 6363 757
Toimisto: Asemakatu 41, 90100 OULU
Geologinen tutkimusasema ja kairasydänvarasto:  
Kuusamontie 30, 97900 POSIO
Geologinen asema ja Juomasuon kaivospiiri:  
Sallantie 36, Käylä, 93900 KUUSAMO

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi osoitteessa www.lat66.com

Alueen geologinen analyysi
Historiallisten tietojen ja näytteiden uudelleenanalysointi

Ilmasta ja maasta tehdyt geofysikaaliset mittaukset
Elektromagneettiset mittaukset

Maanäytteiden keruu ja analysointi  
Kairaustutkimukset
Metallurgiset testit

VARAUSILMOITUS

KAIVOSLUPA JA MUU LUVITUS

Arviolta yksi tuhannesta  
malminetsintähankkeesta  
etenee kaivosluvitukseen.

MAANOMISTAJAN LUPA TAI MALMINETSINTÄLUPA

Geologisen  
tutkimuksen vaiheet

MAANOMISTAJAN LUPA TAI MALMINETSINTÄLUPA

Viimeisten vuosikymmen-
ten aikana malminetsintä 
on kehittynyt ja uusien me-
netelmien ansiosta kairaus-
tutkimukset pystytään nyt 
aiempaa paremmin kohdis-
tamaan paikkoihin, joissa 
todennäköisimmin esiintyy 
kulloinkin etsittyjä mine-
raaleja.

Kaivostoiminnan lu-
paviranomaisena toimii 

Turvallisuus- ja kemikaa-
livirasto Tukes. Tukesin 
verkkosivuilta löytyy pal-
jon lisätietoja erilaisista 
luvista. Tukesin hyväksy-
mä varausilmoitus antaa 
yhtiölle etuoikeuden hakea 
malminetsintälupia vara-
usalueelle varauksen voi-
massa ollessa. Varaus ei 
oikeuta kairauksiin.

Kairauksia voi tehdä 

maanomistajan antamalla 
luvalla tai voimassa olevalla 
malminetsintäluvalla. Mal-
minetsintälupa oikeuttaa 
maanomistajan korvauksiin 
sen jälkeen, kun mahdolliset 
valitukset on käsitelty ja lupa 
on tullut voimaan. Latitu-
de 66 Cobalt maksaa myös 
maanomistajien luvalla teh-
dyistä kairauksista lainmu-
kaisen korvauksen.


