
Varantoarvio on riippumat-
toman asiantuntijan näkemys 
esiintymän sisältämistä mine-
raaleista. Uusimman varan-
toarvion mukaan Juomasuon 
kaivospiirin alueen esiinty-
mien koboltin ja kullan mää-
rä on merkittävästi aiemmin 
tunnettua suurempi. Kobolt-
tiesiintymänä Juomasuo on 
yksi Euroopan suurimmista.

- Meille tämä on välito-
distus, hyvä sellainen. Kes-
kitymme yhä esiintymien 
koon tutkimiseen emmekä 
kiirehdi kaivoksen suunnit-
telussa. Laadukas kaivoksen 
suunnittelu lähtee mahdolli-
simman hyvästä esiintymää 
koskevasta geologisesta tie-
dosta, toimitusjohtaja Thomas  
Hoyer kertoo.

Varantoarvio käsittelee 
esiintymää sekä kullan että 
koboltin osalta. Tästä syystä 
varantoraportti tuottaa tulok-
set erikseen esiintymän kultaa 
sisältävistä alueista ja alueista, 
joissa on merkittävä määrä 

kobolttia. Vertailukohteena 
on käytetty aiemmin alueella 
toimineen yrityksen vuonna 
2014 julkaiseman varantora-
portin tuloksia.

Varantoarvion tulokset 
Ensimmäisessä arviossa 
esiintymiä tarkastellaan ensi-
sijaisesti sen perusteella, mis-
sä esiintymien osissa esiintyy 
kultaa. Kultapitoisuuden 
raja-arvona on käytetty 0.5 
grammaa tonnissa. 

Esiintymien sisältämän 
kullan kokonaismäärä on yh-
teensä 647.000 unssia, mikä 
on 51 % enemmän kuin vuo-
den 2014 varantoarviossa. Ko-
boltin määrä on 5.840 tonnia, 
mikä on 73 % enemmän kuin 
vuoden 2014 varantoarvios-
sa vertailukelpoisesti kullan 
kanssa yhdessä esiintyvän 
koboltin määrä.

Toinen arvio kattaa esiin-
tymän osat, joissa kobolttipi-
toisuus on yli 200 ppm. Näiltä 

osin Juomasuon kaivospiirin 
esiintymät sisältävät yhteensä 
16.490 tonnia kobolttia, mikä 
on 43 % enemmän kuin ver-
tailukelpoinen määrä vuoden 
2014 varantoarviossa.

Yhtiö on teettänyt Geolo-
gian tutkimuskeskus GTK:lla 
vertailun Euroopan tunne-
tuista kobolttiesiintymistä. 
Vertailun mukaan Juoma-
suon kaivospiirin alueen 
esiintymät (K1, K2, K3) muo-
dostavat Euroopan neljän-
neksi suurimman tunnetun 
kobolttivarannon. 

- Juomasuon esiintymiä on 
toistaiseksi tutkittu syvimmil-
lään noin 470 metriin asti, eikä 
tutkimuksissa ole saavutet-
tu syvyyttä, jossa esiintymä 
päättyisi. Tekemämme geofy-
sikaaliset tutkimukset antavat 
viitteitä, että esiintymät jatku-
vat myös toistaiseksi tunnetun 
alueen ulkopuolelle. Esiintymä 
on todennäköisesti varannol-
taan nyt julkaistua arviota 
suurempi, Hoyer pohtii.

Tutkimukset  
Juomasuolla jatkuvat
Hoyerin mukaan geologinen 
työ Juomasuon kaivospiirin 
alueella ja sen läheisyydessä 
jatkuu kuluvan vuoden aikana.

- Olemme rekrytoineet 
lisää väkeä. Kairaukset Juo-
masuon kaivospiirin alueel-
la jatkuvat tulevan kesän 
aikana. Teemme kuluvan 
vuoden aikana töitä Kuusa-
mon, Posion ja Sallan lisäksi 
myös Kainuun, Peräpohjan ja 
Itä-Lapin alueilla.
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Juomasuo on Euroopan neljänneksi 
suurin kobolttiesiintymä

Juomasuon kaivospiirin 
esiintymiä koskevan 17.3. 
julkaistun varantoarvion  
on tehnyt International 
Resource Solutions -yhtiön  
geologi Brian Wolfe.

Varantoarvio löytyy 
yhtiön verkkosivuilta 
osoitteesta www.lat66.com 
Ajankohtaista-osiosta aihetta 
koskevan tiedotteen liitteenä.

Esiintymä tai kaivos Maa Malmitonnit Mt Co pitoisuus % Co määrä tonneina

Terrafame (Sotkamo) 1525,0 0,019 290 000

Kevitsa 307,5 0,01 30 400

Sakatti 44,4 0,046 20 300

K-Camp (Juomasuo) 25,7 0,064 16 500

Ronnbacken 332,1 0,003 10 085

Calatrava 4,4 0,13 5 700

Rajapalot 9,0 0,057 5 107

Rautavaara 34,3 0,012 4 115



- Omalla kohdallani työt al-
koivat vuonna 1974, silloin 
oltiin Outokummun leivissä. 
Seuraavalla vuosikymmenel-
lä työnantajaksi tuli Suomen 
Malmi ja vuodesta 2016 töitä 
on tehty GRM-services Oy:ssä,  
Peltovuoma listaa.

Enontekiön Peltovuoman 
kylästä kotoisin oleva Pelto-
vuoma on tottunut liikkumaan 
työtehtävien perässä. 

Nuoruusvuosien metsä-
työt koulivat paitsi luonnossa 
liikkumiseen myös työhön 
liittyviin aikanaan hyvinkin 
raskaisiin kantamuksiin.

- Seitsemänkymmentälu-
vulla kannettiin magnetomet-
riä ja kolmijalkaa pitkin met-
siä. Nyt työvälineet painavat 
paljon vähemmän ja tuloksia 
saadaan geologien käyttöön 
paljon enemmän. 

Silloin kaikki tiedot piti kirjoit-
taa paperille ylös säässä kuin 
säässä, nyt tietokone pistää 
kaiken ylös.
Kallioperän sähköisiä ominai-
suuksia mittaavat tutkimuk-
set ovat vieneet kotimaan li-
säksi muun muassa Ruotsiin 
ja Norjaan.

- Venäjällä on käyty teke-
mässä tutkimuksia Petros-
koissa, Saksassa matkattiin 
ensin Lyypekkiin ja siitä vielä 
seitsemänsataa kilometriä 
etelään, Peltovuoma kertoo.

Käylän ja Juomasuon kai-
vospiirin alueen Peltovuoma 
tuntee 1980-luvulta lähtien.

- Ensimmäistä kertaa tu-
lin tänne varmaankin 1989. 
Silloin tehtiin mittauksia ja 
kairauksia. Silloin puhuttiin 
Käylän kultamalmiosta, kobol-
tista ei siihen aikaan puhuttu 
oikeastaan mitään. 

Käylä on itse asiassa muuttu-
nut niistä ajoista hyvin vähän, 
silloin oli kaupan lisäksi myös 
majatalo.

Peltovuoma ja kollega 
Simo Kauniston työpäivä al-
kaa Käylän kylässä sijaitsevas-
sa rivitalossa aamulla kuuden 
aikoihin kahvinkeitolla.

- Seitsemän aikaan ollaan 
matkalla työmaalle, jos vain 
pakkanen sallii työskentelyn. 
Lumikelkka ja lumikengät 
ovat tärkeimmät kulkupelit. 
Tänäkin talvena tulee lumi-
kengillä kuljettua toista tuhat-
ta kilometriä.

GRM-services’n parival-
jakon tutkimusjakso kestää 
Käylässä tällä kertaa tammi-
kuusta maaliskuuhun. Juoma-
suon lisäksi sähkömagneetti-
sia tutkimuksia tehdään myös 
Ollinsuon alueella. 

Silmä on virkeä ja askellus lumikengissä vakaa. 
Malminetsinnän ammattilainen Urmas Peltovuoma 
tekee työtään jo kuudetta vuosikymmentä. Juomasuon 
kaivospiirin alue on tullut noina vuosina tutuksi.

Lumikenkä on  
malminetsijän ystävä

Tutkimuksissa lumipeit-
teen päälle levitetään peu-
kalon paksuinen sähkökaa-
peli, josta tehdään puolesta 
kilometristä puoleentoista 
kilometriin pitkä lenkki.  
Tämän jälkeen Urmas ja Simo 
kulkevat lenkin uudelleen 
mittalaitteen kanssa ja mit-
taavat alla olevan kallioperän 
sähköisyyttä sähkösykäyksin 
muutaman kymmenen metrin 
välein. Menetelmä muistuttaa 
etäisesti kalastuksessa käy-
tettävää kaikuluotainta.

GRM-services tekee mit-
tauksia myös hyödyntäen 
alueelle aiemmin kairattuja 
kairareikiä. Näissä tutkimuk-
sissa kairareikään lasketaan 
luotain, jonka avulla saadaan 
tietoa ympäröivän kallion omi-
naisuuksista.

Työnsä tulokset miehet toi-
mittavat Latitude 66 Cobaltin 
geologitiimille, joka päägeologi 
Aaron Daviesin johdolla päät-
tää kannattaako kyseisellä 
alueella tehdä jatkotutkimuk-
sia ja jos niin millaisia.

Urmas Peltovuoma asuu 
nykyään Rovaniemellä, mut-
ta ei ole vielä 67 vuoden iässä 
malttanut jäädä aloilleen.

- On tämä niin hauskaa 
hommaa. Vapaus järjestää 
työ parhaaksi katsomallaan 
tavalla ja liikkua luonnossa 
ovat minulle tärkeitä asioita.

Malminetsintään liittyviä 
työpaikkoja on Lapin ja Koil-
lismaan alueella tarjolla yhä 
enemmän. Tämä merkitsee 
myös alan koulutuksen kas-
vua.

Urmas Peltovuoma roh-
kaisee nuoria hakeutumaan 
alalle.
- Jos on sellainen rauhallinen 
ja harkitseva ihminen, joka 
osaa ja tykkää liikkua luonnos-
sa niin eihän tämän parempaa 
konttoria ole, hän naurahtaa 
ja osoittaa Juomasuon tykky-
lumien koristamaa maisemaa.

Yksi asia ei Peltovuoman 
mielestä malminetsijälle sovi.

- Tässä ei pärjää sellainen, 
joka hukkuu kännykkään. 
Sellaisia ihmisiä, joille kän-
nykkä tulee ensin ja työ vasta 
sitten on aivan liikaa. Työpa-
rin kanssa täytyy rupatella 
mukavia mutta samalla pitää 
silmä tarkkana siitä missä on 
kinoksen alla oja odottamassa. 
Lumikenkä on tässä hommas-
sa hyvä kaveri.



- Meitä kiinnostavat hyvin 
vanhat asiat, se osa moreeni- 
kerrosta, joka on aikanaan 
pyörinyt mannerjään ja perus-
kallion välissä. Pohjamoreeni-
tutkimus antaa tietoa tuosta 
kerrostumasta, kertoo geologi 
Juha-Matti Kekki.

Kekki johtaa tammikuus-
ta huhtikuulle jatkuvaa tutki-
musjaksoa, jonka aikana Mo-
reenityö Mäcklin Oy:n porarit 
tekevät näytteenottoa Käyläs-
sä Juomasuon ja Hangaslam-
men alueella sekä etelämpänä 
Ollinsuon alueella.

- Tämä on hyvä esimerk-
ki siitä, miten systemaattis-
ta työtä malminetsintä on. 
Näiden kuukausien aikana 
otamme noin tuhatkunta 
näytettä. Yhden päivän ai-
kana niitä kertyy noin kak-
sikymmentä, Kekki kertoo. 
Jotta näytteet otettaisiin juu-

ri oikeasta paikasta, kulkee 
kairakoneen edessä kahden 
hengen keppitiimi. Lumikel-
kan perässä kulkeva ahkio on 
päivän aluksi täynnä puolen-
toista metrin pituisia oranssi-
päisiä keppejä. Hangesta pais-
tavan porkkananvärisen pään 
tehtävä on osoittaa porareille 
oikeat näytteenottopaikat. Sa-
malla tiimi pohtii mikä on kai-
rakoneen ja puuston kannalta 
paras kulkureitti.

Kunkin päivän aikana ker-
tyneet näytteet analysoidaan 
Käylän geologisella asemalla.

- Täällä paikan päällä geo-
logimme Teemu Kaikuranta  
merkitsee ylös kaiken sen 
tiedon, joka puolen kilon pai-
noisesta näytteestä saadaan 
silmällä katsottua. Hyvässä 
näytteessä on aina mukana 
hieman myös peruskallion 
pintaa, Kekki kertoo.

Näytteitä käsiteltäessä 
geologien on jätettävä korut 
ja muut metalliesineet pois. 
Pienikin kosketus metallie-
sineiden kanssa merkitsisi 
kelvotonta näytetulosta. Seu-
raavassa vaiheessa näytteet 
lähetetään Outokumpuun, 
josta ne jatkavat matkaansa 
ALS-yhtiön laboratorioihin. 
Siellä on edessä näytteiden 
kemiallinen analyysi.

- Kiinnitämme huomiota 
erityisesti siihen miten eri al-
kuaineiden pitoisuudet vaihte-

levat näytteiden välillä, Kekki 
kertoo. 

Moreeninäytteenotossa 
saatu tieto yhdistetään muu-
hun alueelta kerättyyn geo-
logiseen tietoon, esimerkiksi 
kallioperän sähkömagneettis-
ten tutkimusten tuloksiin.

- Sitten alkaa tutkijan työn 
tärkein osa, tulkinta. Jokainen 
tutkimusvaihe muokkaa suun-
nitelmia jatkotutkimuksista ja 
lisää ymmärrystämme alueen 
geologiasta.

Teemu Kaikuranta 
ja Juha-Matti Kekki 
tarkastelevat 
maaperänäytettä. 

Helmikuun alusta huhtikuuhun Juomasuon ja Ollinsuon 
alueilla liikkuu kumiteloilla varustettu työkone,  
joka poraa näytteitä moreenikerroksesta.

Moreenitutkimus  
kerää tietoa  
alkuainepitoisuuksista



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

Olo hetkin kuin tšekkiläisen kirjailija Jaroslav Hasekin luomalla 
hahmolla, kunnon sotamies Svejkillä. Hän sopi tapaavansa tut-
tavansa kanssa prahalaisessa ravintola Pikarissa ”sodan jälkeen 
kello kuusi”.

Edellisestä sahalla järjestetystä yleisötilaisuudesta on tus-
kastuttavan pitkä aika. Samalla Tukkilaiskisat, sikajuhlat ja 
monet muut hyvät tilaisuudet keskusteluihin ovat jääneet väliin. 
Kalustoesittelyjä ja erilaisia asiantuntijatapaamisia ei ole ollut 
turvallista järjestää.

Elämä pandemian varjossa on merkinnyt työpaikkamme ar-
jessakin erityisjärjestelyjä. Kevään aikana Hannamari Pietilä,  
Thomas Hoyer ja minä emme näe Käylässä työskenteleviä 
kollegoitamme kuin tietokoneen ruudulla. Koska itse asumme 
alueilla, missä korona ei ole kurissa, toimimme varovaisimman 
mahdollisen mukaan.

Entisellä sahallakin arki on muuttunut. Geologit työskente-
levät alapihan rakennuksissa, toimistolla ja varastohalliin re-
montoidussa näytteiden analysointiin tarkoitetussa tilassa. Geo-
logien tukitiimi tekee työtä suuren punaisen saharakennuksen 
päädyssä, niissä tiloissa, jotka toimivat aikanaan sahan työnte-
kijöiden kanttiinina. Näytteitä keräävä tiimi toimii sekin erillään.  
Saha-alueen laajat tilat ovat tulleet poikkeusoloissa arvoonsa. 
Myös Posion teollisuushallin tiloissa on omassa käytössämme 
riittävästi neliöitä, reilut kolmetuhatta. Turvaväleistä on siellä-
kin helppo huolehtia.

Sahan eli geologisen aseman portilla seisoo jämäkkä kyltti. Se 
kertoo, että kävijä on tervetullut, kunhan käynnistä on sovittu etu-
käteen. Silloinkin tapaamiset tapahtuvat piha-alueella ja maskeja 
käyttäen.

Yrityksen arki ei voi kuitenkaan olla vain asioiden ylläpitoa. 
Uusia tekijöitä on palkattu, viime kuukausien aikana kaksi vaki-
tuista ja kuusi tulevan kesän tutkimuksiin. Muitakin keskusteluja 
on meneillään.

Uusien työntekijöiden tutustuttaminen Käylän ihmisiin tulee 
olemaan toisenlaista kuin tähän asti. Se harmittaa. Kahvikupin 
yli jutustelu kun on se suomalaiselle selkein tapa ottaa uudesta 
tulijasta selvää.

Yleisötilaisuudet palaavat aikanaan. Se edellyttää sitä, että 
yli 70 prosenttia suomalaisista on saanut tehokkaan rokotteen ja 
tautitilanne on muutenkin hallinnassa. Tässäkin asiassa turvalli-
suus on ensimmäisellä sijalla. Siihen asti yhteydenpito jatkukoon 
muilla tavoin. Aina saa soittaa kun jokin asia askarruttaa.

Kahvipannu on sahalla jälleen kuumana  
koronan jälkeen kello kuusi.

Jussi Lähde
vastuullisuus ja viestintä
jussi@lat66.com
040 594 4444

Koronan  
jälkeen  
kello kuusi

Olemme mukana kehittämässä  
malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmää 
Kestävän kaivostoiminnan verkosto kehittää malminet-
sintää tekeville yhtiöille arviointijärjestelmää, joka kattaa 
ympäristöasiat, työturvallisuuden ja sidosryhmäyhteistyön. 
Kuluvana vuonna järjestelmää testataan ja tavoitteena on 
saada julkinen arviointi käyttöön vuonna 2022.

- Koulutustilaisuudet ovat olleet hyviä ja olemme päässeet 
niissä vaihtamaan muiden alan yritysten kanssa kokemuksia 
parhaista käytännöistä. Järjestelmä antaa yrityksille hyvän 
mahdollisuuden kehittää sekä omaa että kumppaniyritys-
ten käytäntöjä koko ajan paremmaksi, Latitude 66 Cobaltin  
Pohjois-Suomen aluepäällikkö Niilo Kallunki kertoo.

Tutkimusprojekti auttoi valitsemaan  
tehokkaimmat malminetsintätekniikat 
Latitude 66 Cobalt on saanut päätökseen Business Finlan-
din rahoittaman BATCircle -konsortion työhön liittyvän en-
simmäisen tutkimushankkeen. Tutkimuksen tavoitteena oli 
tunnistaa ne kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, joiden 
avulla voidaan paikantaa kallioperän kannattavan kaivos-
toiminnan mahdollistavia kobolttiesiintymiä. 

Hankkeessa tutkittiin useita tunnettuja kobolttiesiinty-
miä Kuusamossa ja Posiolla kallioperän magneettisen joh-
tavuuden, sähkönjohtavuuden, sähkönvarauskyvyn sekä 
kemiallisten ominaisuuksien osalta. 

- Tutkimus vahvisti geologitiimimme käyttämien elektro- 
magneettisten malminetsintätekniikoiden soveltuvan erin-
omaisesti Kuusamon liuskevyöhykkeen tutkimuksiin. Ta-
voitteenamme on jatkaa tutkimusmenetelmien kehittämis-
tä osana BATCircle-konsortion työtä. Tehtävä tutkimustyö 
voi aikanaan nopeuttaa malminetsintää merkittävästi ja en-
nen kaikkea vähentää sellaisia varauksia ja malminetsintä-
lupahakemuksia, jotka myöhemmin osoittautuvat turhiksi, 
Thomas Hoyer toteaa.

Lisätietoja kaivosvastuu.fi. Samasta osoitteesta löytyvät  
myös verkoston jäsenyritysten yhteiskuntavastuuraportit.

Uusia malminetsintälupahakemuksia 
Latitude 66 Cobalt jätti marraskuussa 2020 kaivosalan 
lupaviranomaiselle Tukesille malminetsintälupahakemuk-
set Pohjois-Kuusamoon, Posion koillisosiin ja eteläiseen 
Sallaan. Kuusamon varausalueet sijaitsevat Käylän kylän 
sekä Ruvanahon läheisyydessä.

– Kuusamon liuskevyöhykkeen systemaattinen geologi-
nen tutkimus etenee. Viimeisen kahden vuoden aikana olem-
me analysoineet yli 1 300 neliökilometrin laajuisen varaus-
alueen ja nyt geologinen työ tarkentuu alueelle, jonka koko on  
108 neliökilometriä eli 10 800 hehtaaria, geologisia tutki-
muksia johtava päägeologi Aaron Davies kertoo.

Yhtiö on laatinut tammikuussa 2021 malminetsintälupa-
hakemuksia myös Puolangalle ja Pudasjärvelle tutkiakseen  
Kainuun liuskevyöhykkeen kobolttipotentiaalia.

Tarkat malminetsintälupahakemusalueiden kartat löytyvät 
yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.lat66.com


