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Arvoisa sallalainen
Vuonna 2019 teimme malminetsintään 
liittyvän varausilmoituksen Sallan 
alueelle. Varausaikana olemme tehneet 
aluetta koskevaa työtä arkistoissa ja 
maastossa. Olemme perehtyneet alueel-
la tehtyyn aiempaan geologiseen tutki-
mustyöhän sekä alueelta lähetettyjen 
kansannäytteiden tuloksiin. 

Geologitiimimme ovat myös työsken-
nelleet alueella keräten maaperä- ja kivi-
näytteitä analysointia varten. Samalla 
olemme saaneet tulla tutuksi alueenne 
majoitusta ja muita palveluita tarjoavien 
yritysten kanssa. Kiitos tähänastisesta, 
yhteistyö jatkuu.

Olemme jättäneet Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto Tukesille malminetsin-
tälupahakemuksen Sallan alueelle. Lupa-
hakemusalueen maantieteellinen sijainti 
löytyy tämän julkaisun keskiaukeamal-
ta. Hakemuksen jättäminen kertoo, että 
alueella on mahdollisesti mineraaliesiin-
tymiä. Varmuutta asiasta ei kuitenkaan 
ole, siksi jatkamme tutkimuksia.

Tulemme tekemään alueella tutki-
mustyötä seuraavien vuosien ajan. Tätä 
varten tulemme myös pyytämään osalta 
alueen maanomistajista lupaa joko ajo-
neuvoilla kulkemiseen tai erilaisten tutki-
musten tekemiseen jo ennen kuin malmi-
netsintälupa saa lainvoiman. Tämä siksi, 
että kaikki osapuolet saavat mahdollisim-
man nopeasti tiedon siitä, miten pitkään 
tutkimukset alueella jatkuvat. Käytäntö 
maanomistajalupien pyytämiseen on 
yleinen, ja sitä käyttää myös Geologian 
tutkimuskeskus GTK.

Etsimme kobolttia. Koboltti on kes-
keinen mineraali akkuteknologiassa ja 
ilmastonmuutoksen vastaisessa taiste-
lussa. Tässä vaiheessa on liian aikaista 
sanoa, voiko alueella olla tulevaisuudessa 
kaivostoimintaa tai minkälaisia työlli-
syysvaikutuksia tai muita vaikutuksia 
toiminnalla olisi. Näitä kysymyksiä var-
ten ryhdymme tekemään tutkimustyötä. 
Tulemme järjestämään Sallassa yleisöti-
laisuuksia työmme edetessä.

Toivon, että tämä julkaisu antaa Teil-
le tietoa malminetsinnästä ja yhtiöstäm-
me. Arvostamme suoria yhteydenottoja 
aina kun jokin asia askarruttaa.

Parhain terveisin,

Thomas Hoyer
toimitusjohtaja
Latitude 66 Cobalt

Olemme  
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Tämän tiedotteen jakelu on  
toteutettu postinumeroalueiden 
mukaan. Tästä syystä tiedote tulee 
jakeluun myös sellaisiin kotitalouk-
siin ja yrityksiin, jotka eivät sijaitse  
varsinaisella tutkimusalueella.



Sallan alueen  
malminetsintää koskevat  
lupahakemusalueet

Malminetsintäalueet Sallassa 
Malminetsintäalueiden koko yhteensä 1 344,5 hehtaaria

0 2,5 5 km

Haluatko tarkempia tietoja siitä, onko omistamasi kiinteistö hakemusalueilla?  
Ota siinä tapauksessa yhteys sähköpostilla osoitteeseen hannamari@lat66.com  
tai soita arkisin 9 – 16 välillä numeroon 045 344 9229.  
Asian selvittämiseksi tarvitsemme kiinteistösi kiinteistötunnuksen numeron.



Niilo Kallunki
Pohjois-Suomen aluepäällikkö

puhelin 040 540 2083 
niilo@lat66.com

Niilo toimii maanomistajien ja 
paliskuntien yhteyshenkilönä. Hän 
on yhteydessä maanomistajiin silloin 
kun tiedustelemme lupia erilaisiin 
toimenpiteisiin ja kerromme alueella 
tapahtuvasta tutkimuksesta.

Hannamari Pietilä 
hallinto

puhelin 045 344 9229 
hannamari@lat66.com

Hannamari on yhteyshenkilönä kaikille 
yrityksille, jotka haluavat tarjota ma-
joitukseen tai muihin tutkimustöiden 
tukitoimintoihin liittyviä palveluita. 
Rekrytoimme myös väkeä kesän tutki-
muskausille geologiemme avuksi.

Jussi Lähde
vastuullisuus ja viestintä

puhelin 040 594 4444 
jussi@lat66.com

Jussi vastaa yhtiön geologitiimin kanssa muun muassa 
malminetsintälupahakemusten rajaamisesta sekä malminetsintä-
alueita koskevasta tiedon keruusta. Mikäli alueilla on malmin-
etsintätyössä huomioitavia asioita, ota yhteys Jussiin. Mikäli  
sinulla on omaa kiinteistöäsi koskevia kysymyksiä tai huomioita, 
mainitse kiinteistön osoitteen lisäksi myös sen kiinteistötunnus.

Malminetsinnästä maksetaan maanomistajalle korvaus*

Malminetsintäkorvaus maksetaan vuosittain sen jälkeen, kun malminetsintälupa on saanut lainvoiman. 
Korvausta maksetaan kiinteistön malminetsintälupa-alueen sisällä olevan pinta-alan mukaan seuraavasti:

20 euroa 
hehtaarilta malminetsintäluvan  

voimassaolon ensimmäiseltä  
neljältä vuodelta

Latitude 66 Cobalt maksaa lainmukaisen malminetsintäkorvauksen myös silloin kun malminetsintää tehdään maanomistajan luvalla.

30 euroa 
hehtaarilta malminetsintäluvan  

voimassaolon viidenneltä,  
kuudennelta ja seitsemänneltä  

vuodelta

40 euroa 
hehtaarilta malminetsintäluvan  
voimassaolon kahdeksannelta,  

yhdeksänneltä ja  
kymmenenneltä vuodelta

50 euroa 
hehtaarilta malminetsintäluvan  
voimassaolon yhdenneltätoista 

vuodelta ja sen jälkeisiltä  
vuosilta*Tiedot: Tukes, verkkosivut

Lisätietoa malminetsintäluvista
Lisätietoa malminetsinnän luvituksesta löytyy valvovana viranomaisena toimivan 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin verkkosivuilta osoitteesta www.tukes.fi. 
Koska Tukes toimii monien alojen valvovana viranomaisena, sivuilta löytyy paljon 
informaatiota. Helpoiten malminetsintää koskeva tieto löytyy pääsivun valikosta 
”Teollisuus” ja sen alta osiosta ”Kaivos, malminetsintä ja kullanhuuhdonta” 
kohdasta ”Malminetsintä”.

Lisätietoja aiheesta antaa myös Tukesin ylitarkastaja Ilkka Keskitalo,  
sähköposti ilkka.keskitalo@tukes.fi tai puhelin 029 5052151.

Latitude 66 Cobalt Oy 
Latitude 66 Cobalt on teknologiamineraaleihin ja erityisesti kobolttiin erikoistunut australialais-suomalainen  
malminetsintäyhtiö. Suomalaisen omistuksen osuus yhtiössä on noin 20%. Yhtiö kehittää kobolttikaivoksia  
Kuusamossa ja Posiolla. Malminetsintää yhtiö tekee 18 kunnan alueella Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa.

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

Lisää tietoa yhtiöstä ja toiminnastamme osoitteesta www.lat66.com

Ollaan yhteydessä
Malminetsintälupahakemus herättää aina kysymyksiä. Toivomme suoraa yhteydenottoa,  
lisätietoa toiminnastamme saat myös yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.lat66.com.

Näin lupaprosessi etenee
Malminetsintää valvovana viranomaisena toimiva Tukes käsittelee 
malminetsintäluvat oman aikataulunsa mukaan. Aikataulusta emme osaa 
esittää tarkempaa arviota. Käsittelyyn liittyy kuulutusprosessi, jonka 
yhteydessä eri tahoilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä hakemuksesta. 
Toivomme kuitenkin suoria yhteydenottoja kaikista niistä asioista, jotka 
malminetsintätyön suunnittelussa ja toteuttamisessa alueilla tulisi 
huomioida. Yhteyshenkilönä toimii Jussi Lähde.



Kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut, että teknologiamineraalien tuotantomäärän tulisi nelinkertaistua, jotta Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Koboltin kohdalla kysynnän kasvun ennakoidaan olevan vielä voimakkaampaa.

Geologia on osoittanut, että kallioperässämme on poikkeuksellisen paljon kobolttia. Jääkauden aiheuttama moreenikerros tekee 
kallioperän tutkimisen työlääksi. Siksi esiintymien paikallistamiseen käytetään useita eri tutkimusmenetelmiä.

Maaperä- ja kivinäytteet
Maaperä- ja kivinäytteitä kerätään laajoil-
ta alueilta. Niiden avulla saadaan tietoa 
laajojen alueiden geologisista rakenteis-
ta. Tätä työtä tehdään jo varausaikana 
jokamiehen oikeudella. Maanomistajille 
ilmoitetaan näytteiden keruusta aina 
etukäteen kirjeitse.

Kallioperän sähkömagneettisuuteen  
liittyvät tutkimukset
Elektromagneettisia tutkimuksia tehdään joko maan pinnalle tai lumipeitteelle 
levitettävien sähköjohtojen, lennokkien, helikopterien tai lentokoneiden avulla. 
Mittalaitteet lukevat sähkösykäysten paluujälkeä kallioperästä. Tutkimuksista ei ole 
haittaa ihmisille tai alueen eläimille.

Tätä malminetsintätyö on
Suomessa on viimeisten vuosikymmenten aikana tehty hyvin vähän laajojen  
alueiden systemaattista malminetsintää. Teknologiamineraalien kysynnän  
kasvu merkitsee malminetsintätyön lisääntymistä Suomessa. 

Moreenikairaus
Moreenikairauksessa kairakone ottaa 
näytteen moreenikerroksesta juuri pe-
ruskallion päältä. Moreenikairauksen 
avulla saatava maaperänäyte antaa tut-
kijoille tarkempaa tietoa kallioperän omi-
naisuuksista kuin maan pinnalta otettu 
näyte.

Kallioperän kairaus 
Kairaustyö tuottaa kallioperästä kairasydämen, jota tutkimalla saadaan tarkkaa tie-
toa alueen kallioperän rakenteesta ja mineraaleista. Kairaus muistuttaa omakotitalo-
jen lämpökaivojen poraamista. Kairauksissa syntyvä kivilieju eli soija kuljetetaan pois 
kairauspaikoilta. Kairauspaikat käydään aina maanomistajan kanssa etukäteen läpi. 
Mikäli kairaustyö vaatii puiden kaatamista, puista maksetaan erillinen korvaus ja ne 
toimitetaan maanomistajan toivomaan paikkaan kiinteistön alueella.

Ei pihapiireissä, aina merkityin ajoneuvoin
Malminetsintätyötä ei tehdä pihapiireissä eikä viljellyillä alueilla kasvuaikaan.  
Yhtiömme henkilöstö liikkuu aina merkityillä ajoneuvoilla ja työntekijät käyttävät 
huomioliiviä, jossa on yhtiön tunnukset.


