
Operaatio Akkumalmi on 
Latitude 66 Cobaltin kolmi-
vuotinen hanke, jonka ai-
kana yhtiö tekee geologista 
perustutkimusta 5700 neliö-
kilometrin alueella Kainuus-
sa, Koillismaalla sekä La-
pissa. Projektiin osallistuu 
geologeja useista eri maista. 
Tavoitteena on paikantaa 
alueiden lupaavimmat ko-
bolttiesiintymät jatkotutki-
muksia varten.

–Kartta sen kertoo. Posi-
ota parempaa sijaintia ei tut-
kittavien alueiden kannalta 
voi olla olemassa, Latitude 
66 Cobaltin toimitusjohtaja 
Thomas Hoyer toteaa.

Vuoden 2020 aikana 
Operaatio Akkumalmi nä-
kyy lähinnä Kuusamon lius-
kevyöhykkeellä ja Rovanie-
meltä etelään sijaitsevalla 
Peräpohjan liuskevyöhyk-
keen alueella.

–Kuusamossa, Posiolla ja 
Sallassa teemme jo kairauk-
sia. Rovaniemellä, Ranualla, 
Tervolassa ja Kemijärvellä 
tavoitteenamme on kerätä 
maaperänäytteitä analysoi-
tavaksi tulevan kesän aika-
na, Hoyer kertoo.

Hoyerin mukaan Latitu-
de 66 Cobaltin tavoitteena 
on hankkia tietoa Suomen 
kallioperästä nimenomaan 
koboltin esiintymisen näkö-
kulmasta.

–Onneksi edeltävät suku-
polvet ovat tehneet tarkkaa 
työtä merkitessään ylös myös 
kobolttia koskevaa geologista 
tietoa, vaikka tuolloin kobol-

tilla ei ollut sen paremmin 
kysyntää kuin taloudellista 
arvoa. Teräksen lujittamisen 
ja erityisesti litiumakkujen 
yleistymisen myötä kobol-
tin kysyntä on kasvanut no-
peasti, Hoyer kertoo.

Latitude 66 Cobalt on 
australialais-suomalainen 
yhtiö, jonka omistuksesta 
19% on suomalaista.
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Entinen Mattioven tehdas 
Posion Soukkavaarassa on 
nyt Ida Källbergin ja  
neljän muun geologin  
työpaikka. Kevään  
aikana tiloihin muuttaa 
myös raskaan sarjan  
kairasydänarkisto.

Ollaan yhteydessä:
Hannamari Pietilä  
vastaa Latitude 66 
Cobaltin hallinnosta muun 
muassa rekry tointien 
ja majoitusten osalta. 
Hannamari on oikea 
henkilö  lähestyä työpaik- 
koihin tai vuokrattavissa 
oleviin asuntoihin 
liittyen. Yhteystiedot: 
hannamari@lat66.com 
045 344 9229

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

Mikäs mineraali  
se siellä luuraa?

Operaatio  
Akkumalmin  
päämaja on  
Posiolla



Kivilähettinä ja kairaustöi-
den dokumentoijana toimiva 
Aku Kallunki hyppää autos-
ta ja kertoo geologitiimille 
terveiset kairauksia tekeväl-
tä väeltä. Soukkavaarassa 
äänestetään pakkaspäivien 
ja -öiden puolesta. Paksun 
lumikerroksen alla maa 
on sulaa ja pehmeää. Kai-
rauspaikat on puhdistettu 
lumesta hyvissä ajoin, jotta 
ne pääsevät jäätymään ja 
kantavat 23 tonnia painavan 
kairauskaluston.

Kallunki, Ida Källberg 
ja Juho Joenpolvi nostavat 
vuorokauden aikana kaira-
tun materiaalin autosta. Pe-
ruskallio ei etukäteen kerro 
millaisella vauhdilla työ 
etenee. Kiven laatu ja tiheys 

asettavat työn etenemiselle 
omat aikataulunsa. Aivan 
ensimmäiseksi käydään läpi 
kairattujen metrien määrä.

Kairasydänlaatikois-
sa halkaisijaltaan kuuden 
sentin paksuiset kivisauvat 
pysyvät visusti paikoillaan. 
Merkinnät laatikoiden kyl-
jissä kertovat mistä kaira-
reiästä ja miltä syvyydeltä 
kiviaines on peräsin. Laati-
koiden paino vaihtelee kiven 
tiheyden mukaan 22 ja 37 
kilon välillä. Yhdessä laati-
kossa on noin neljän metrin 
matkalta kivinäytettä.

Meneillään olevissa kai-
rauksissa yksittäisen kaira-
reiän mitta voi olla jopa 320 
metriä. Jokainen kallioperän 
kairattu metri analysoidaan. 

Huhtikuun loppuun men-
nessä kairataan 22 reikää, 
joiden yhteenlaskettu pituus 
on noin kolme kilometriä. 
Tämä merkitsee satojen ja 
taas satojen kivilaatikoiden 
nostelua ja tarkkaa sijoitte-
lua oikealle paikalleen. Nyt 
kairattavat laatikot saavat 
huhtikuussa seuraa.

Posion Soukkavaaraan 
siirretään myös Outokum-
mussa tällä hetkellä sijaitse-
va yhtiön historiallisten kai-
rasydänten varasto. Tämä 
tarkoittaa noin viittätoista 
kairasydänlaatikoilla las-
tattua täysperävaunullista 
rekkaa. Tämä materiaali 
on kairattu Kuusamosta ja 
Posiolta alueella aiemmin 
toimineiden yhtiöiden toi-

mesta 1980-luvulta alkaen. 
Kun kairasydämet on siir-
retty Posiolle, geologien on 
helpompi vertailla vanhoja 
ja uusia näytteitä keskenään.

Vesi avaa kiven salat

Juho Joenpolvi suihkauttaa 
käsipumpusta vettä. Kaikes-
ta teknologisesta kehityk-
sestä huolimatta analysoin-
nin ensimmäisen vaiheen 
tärkein väline on geologin 
silmä.

–Kivi kertoo ominaisuuk-
sistaan parhaiten silloin kun 
sen pinta on kostea ja sitä 
saa tarkastella hyvässä va-
lossa, Källberg kertoo. 

Hän ja juniorigeologi 
Juho Joenpolvi vastaavat 

Soukkavaarassa  
katsotaan kiven sisään
Kuusamontien varressa sijaitsevissa entisissä Mattioven tiloissa on pienen 
tauon jälkeen elämää. Pakettiauto ajaa nosto-ovesta sisään ja tuo mukanaan 
erän kairasydämiä, milloin Kuusamosta, Posiolta tai Sallasta. 

Geologi Ida Källberg

Aukeaman kuvat: Aku Kallunki



Soukkavaarassa  
katsotaan kiven sisään

kairakoneilta tulevan ma-
teriaalin ensimmäisestä 
analysoinnista ja niin kutsu-
tusta ”loggauksesta”, jolloin 
jokaista metriä vastaava 
tieto siirretään tietokoneel-
le. Kairasydänten kyljessä 
kulkee punainen viiva.

–Tämän viivan avulla 
määritellään mikä reuna 
kairasydämestä on sijain-
nut kohti maan keskipistet-
tä. Kairaukset tehdään aina 
viistossa maanpintaan näh-
den. Näin useampien reikien 
tuottamaa tietoa yhdistä-
mällä voidaan luoda malleja 
satojenkin metrien syvyy-
dessä sijaitsevista geologi-
sista rakenteista, Källberg 
kertoo.

Källbergin tie geologian 
ammattilaiseksi on suhteelli-
sen tavallinen. Partiolaisena 

hän on aina ollut ulkoilmaih-
minen ja maantiede kiinnos-
ti kouluaikoina kovasti.

–Yliopistossa havaitsin, 
että luontopuolen maantie-
de, josta olin kiinnostunut, 
olikin geologiaa. Olen oppi-
nut ymmärtämään luontoa 
paremmin. Mitä korkeampi 
kohta, sen kovempaa tava-
raa sen alta yleensä löytyy, 
Källberg pohtii.

Kobolttivyöhyke  
koodiavaimena
Britti Aaron Davies ja aust-
ralialainen Lieth de Selin-
court vastaavat tutkimusten 
etenemisestä. Aaron Davies 
on työskennellyt Kuusamos-
sa ja Posiolla viimeiset kaksi 
vuotta. Geologeja tosin tun-
tuu kiinnostavan kuntarajo-

ja enemmän alueen geologi-
set ominaisuudet. 

Heille alue on Kuusamo 
Schist Belt eli Kuusamon 
liuskevyöhyke, Posiolta 
Kuusamon ja Sallan kaut-
ta Venäjän puolelle jatkuva 
alue, joka kiinnostaa geolo-
geja sen kobolttipitoisuuden 
vuoksi.

Latitude 66 Cobaltille 
Kuusamon liuskevyöhyke on 
tärkeä. Yhtiö on viimeisten 
vuosien aikana investoinut 
yli 3 miljoonaa euroa alueen 
geologisiin tutkimuksiin ym-
märtääkseen, mihin kobolt-
ti on vuosimiljoonia sitten 
asettunut alueen kalliope-
rässä. Mitä enemmän yhtiön 
geologeilla on asiasta tietoa, 
sen tarkempia ennusteita 
he voivat tehdä siitä mistä 
päin aluetta löytyy riittävän 

mineraalipitoisia esiintymiä 
mahdollista kaivostoimintaa 
varten.

Geologi Aaron Daviesille 
Kuusamon liuskevyöhyke 
toimii geologisena koodi-
avaimena.

– Suomessa on useita 
geologisia alueita, joiden 
ikä, tiettyjen mineraalien 
esiintyvyys ja kallioperän 
rakenteet ovat samantyyp-
pisiä kuin Kuusamon lius-
kevyöhykkeellä. Kaikkea 
täällä tehtyä tutkimustyötä 
sovelletaan myös näillä muil-
la alueilla. Posiolla tehtävällä 
tutkimuksella on huomatta-
vasti omaa aluettaan laajem-
pi merkitys Suomen akkute-
ollisuuden mahdollisuuksille, 
Davies pohtii.

Latitude 66 Cobalt tukee Hopeasompa-hiihtoja
13.-15. maaliskuuta kilpahiihtoa harrastavat suomalaisperheet kokoontuvat 
Taivalkoskelle. Vuodesta 1972 järjestetty kilpailu kerää vuosittain jopa 900 
nuorta hiihtäjää huoltojoukkoineen kilpailemaan.

–Olemme mukana tunnuslauseella ”lumen ja hiihdon puolesta”. Nuorten 
liikuntamahdollisuuksien tukeminen on meille yrityksenä tärkeää, sillä 
laadukas seuratoiminta ja hyvät harrastusmahdollisuudet vaikuttavat ihmisten 
asumispäätöksiin. Viime vuonna tuimme nuorten seuratoimintaa yhteensä 10 000 
eurolla, yhtiön vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava Jussi Lähde kertoo.

Kairasydänkuorman purkua

Aaron Davies valvoo kairaustöitä Juho Joenpolvi kastelee kiven pintaa



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 

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.

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.

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


